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درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

ا ١١- أمَّ

الشرط والتفصيل والتوكيدهامل = مهمل = ال عمل له

معانيهاعملها
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ا(: )َأمَّ

حرف شرط وتفصيل وتوكيد

ُتعرف بلزوم الفاء بعدها مذكورة أو مقدرة	 

من شواهدها: 

ِذيـــَن 	  ـــا الَّ ِهـــْم َوَأمَّ بِّ ـــُه اْلَحـــقُّ ِمـــن رَّ ِذيـــَن آَمُنـــوا َفَيْعَلُمـــوَن َأنَّ ـــا الَّ ـــا َبُعوَضـــًة َفَمـــا َفْوَقَهـــا َفَأمَّ ـــَه اَل َيْســـَتْحِيي َأن َيْضـــِرَب َمَثـــاًل مَّ  قولـــه تعالـــى:  ﴿ ِإنَّ اللَّ

ـــَذا َمَثـــاًل ﴾ ـــُه ِبَهٰ َكَفـــُروا َفَيُقوُلـــوَن َمـــاَذا َأَراَد اللَّ

ـــِفيَنُة َفَكاَنـــْت ِلَمَســـاِكيَن َيْعَمُلـــوَن ِفـــي 	  ـــا السَّ َلْيـــِه َصْبـــًرا )٧٨( َأمَّ ُئَك ِبَتْأِويـــِل َمـــا َلـــْم َتْســـَتِطع عَّ ـــَذا ِفـــَراُق َبْيِنـــي َوَبْيِنـــَك َســـُأَنبِّ قولـــه تعالـــى:  ﴿ َقـــاَل َهٰ

ـــا اْلُغـــاَلُم َفـــَكاَن َأَبـــَواُه ُمْؤِمَنْيـــِن َفَخِشـــيَنا َأن ُيْرِهَقُهَمـــا ُطْغَياًنـــا َوُكْفـــًرا )٨٠(  ِلـــٌك َيْأُخـــُذ ُكلَّ َســـِفيَنٍة َغْصًبـــا )٧٩( َوَأمَّ اْلَبْحـــِر َفـــَأَردتُّ َأْن َأِعيَبَهـــا َوَكاَن َوَراَءُهـــم مَّ

ـــا  ـــا َصاِلًح ـــا َوَكاَن َأُبوُهَم ُهَم ـــٌز لَّ ـــُه َكن ـــِة َوَكاَن َتْحَت ـــِن ِفـــي اْلَمِديَن ـــِن َيِتيَمْي ـــَكاَن ِلُغاَلَمْي ـــَداُر َف ـــا اْلِج ـــا )٨١( َوَأمَّ ـــَرَب ُرْحًم ـــُه َزَكاًة َوَأْق ْن ـــًرا مِّ ـــا َخْي ُهَم ـــا َربُّ ـــا َأن ُيْبِدَلُهَم َفَأَرْدَن

ـــًرا )٨٢( ﴾ ـــِه َصْب َلْي ـــْم َتْســـِطع عَّ ـــا َل ـــَك َتْأِويـــُل َم ِل ـــِري َذٰ ـــْن َأْم ـــُه َع ـــا َفَعْلُت ـــَك َوَم بِّ ـــن رَّ ـــًة مِّ ـــا َرْحَم ُهَما َوَيْســـَتْخِرَجا َكنَزُهَم ـــا َأُشـــدَّ ـــَك َأن َيْبُلَغ ـــَأَراَد َربُّ َف

ْت ُوُجوُهُهـــْم َأَكَفْرُتـــم َبْعـــَد ِإيَماِنُكـــْم َفُذوُقـــوا اْلَعـــَذاَب ِبَمـــا ُكنُتـــْم َتْكُفـــُروَن 	  ِذيـــَن اْســـَودَّ ـــا الَّ ـــْوَم َتْبَيـــضُّ ُوُجـــوٌه َوَتْســـَودُّ ُوُجـــوٌه َفَأمَّ قولـــه تعالـــى:  ﴿ َي

ـــِه ُهـــْم ِفيَهـــا َخاِلـــُدوَن )١٠٧( ﴾ ـــْت ُوُجوُهُهـــْم َفِفـــي َرْحَمـــِة اللَّ ِذيـــَن اْبَيضَّ ـــا الَّ )١٠٦( َوَأمَّ

تنبيه مهم:

ا( هذه:  ال تخلط بين )أمَّ

اَذا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ﴾	  ْبُتم ِبآَياِتي َوَلْم ُتِحيُطوا ِبَها ِعْلًما َأمَّ ٰى ِإَذا َجاُءوا َقاَل َأَكذَّ وبين التي في نحو قوله تعالى: ﴿ َحتَّ

اذا( هنا أصلها: )أم ماذا( ثم أدغمت الميم في الميم للتجانس.	  فـ)أمَّ

ُبُع	  ا أنت ذا نفٍر        فإنَّ قومي لم تأكلهُم الضَّ أبا خراشَة أمَّ وبين التي في قول الشاعر:  

ا( هنا أصلها: )أن ما( ثم أدغمت النون في الميم للتقارب.	  فـ)أمَّ

ا( معاني الحرف )َأمَّ

 | تابع الوثيقة ]٧٤[
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ا( حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( الحرف )أمَّ

طريقة إعرابه

عمله

 ال محل له من تفصيل وتوكيدحرف
اإلعراب السكون مبني على


