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درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

ا ١٢- ِإمَّ

التفصيل هامل = مهمل = ال عمل له

معانيهاعملها
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ا(: )ِإمَّ

حرف تفصيٍل، يرد في مقام التخيير، أو اإلباحة، أو اإلبهام، أو التقسيم، أو الشك، وهذا بيان ذلك:

 من استعمالها في مقام التخييٍر: 	 

َل َمْن َأْلَقٰى ﴾	  ُكوَن َأوَّ ا َأن نَّ ا َأن ُتْلِقَي َوِإمَّ قوله تعالى: ﴿ َقاُلوا َيا ُموَسٰى ِإمَّ

 من استعمالها في مقام اإلباحٍة: 	 

قول خليل مطران: 	 

ا أن تعيـــــَش وأنـــــت ُحـــرٌّ     فذاك من التغالي في المراِم فـــــإمَّ

ا أن تساهم في المعالي     فطائـــــــــشٌة بمـرماَك الـمرامي وإمَّ

والفرق بين اإلباحة والتخيير: امتناع الجمع بين األمرين في التخيير، وجوازه في اإلباحة. 

 من استعمالها في مقام اإلبهام: 	 

ُه َعِليٌم َحِكيٌم ﴾	  ا َيُتوُب َعَلْيِهْم ۗ َواللَّ ُبُهْم َوِإمَّ ا ُيَعذِّ ِه ِإمَّ ْمِر اللَّ قوله تعالى: ﴿ َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَ

 من استعمالها في مقام التقسيم: 	 

ا َكُفوًرا ﴾	  ا َشاِكًرا َوِإمَّ ِبيَل ِإمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ قوله تعالى: ﴿ ِإنَّ

 من استعمالها في مقام الشك: 	 
َث: أنـــه أصبـــَح ذاَت يـــوٍم، وقـــد 	  ـــه حـــدَّ ، رضـــي اللـــه عنـــه، أنَّ ث بـــه أبـــو حمـــزة، عـــن هـــالِل بـــِن حصـــٍن، عـــن أبـــي ســـعيٍد الخـــدريِّ مـــا حـــدَّ

، صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، فاســـألُه، فقـــد أتـــاُه فـــالٌن، فســـألُه،  بـــيَّ ــُه: ائـــِت النَّ ـ ــُه أو ُأمُّ ــًرا مـــن الجـــوِع؛ فقاَلـــت لـــُه امرأُتـ عصـــَب علـــى بطِنـــِه حجـ
ـــُه،  ـــِه الل ـــن َيســـتغِن ُيغِن ـــُه اللُه،وَم ـــن َيســـتعفف ُيِعفَّ ـــِه وهـــو يقـــوُل: »َم ـــُه وهـــو يخطـــُب، فأدركـــُت مـــن قول ـــاُه فـــالٌن، فأعطـــاُه. فأتيُت فأعطـــاُه، وأت

ـــن َيســـأُلنا«. ـــا أحـــبُّ إلينـــا ِممَّ ـــا أن ُنواســـَيُه، شـــكَّ أبـــو حمـــزَة، وَمـــن يســـتغِن عنَّ ـــا أن نبـــُذَل لـــُه، وِإمَّ وَمـــْن َيســـألنا، ِإمَّ
ا.  ى ما أعلُم أحًدا من األنصاِر أهَل بيٍت أكثَر أموااًل منَّ قاَل: فرجعُت، فما سألُتُه شيًئا؛ فما زاَل اللُه يرزُقنا، حتَّ

ا( معاني الحرف )ِإمَّ
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تنبيهان مهمان:

التنبيه األول:

جميع هذه المعاني تقتضي طرفين، على األقل: 	 

ر مسبوقة بواو العطف مع الطرف الثاني، كما رأيت في جميع األمثلة السابقة 	  ا( مع الطرف األول، وتكرَّ والغالب أن تذكر )إمَّ

ويجوز أن ُيستغنى عن الثانية بما يؤدي معناها، كقول المثقب العبدي: 	 

ي من سميني ا أن تكوَن أخـي بحــــــــــــــــــــــــــــــــقٍّ     فأعرَف منَك غثِّ فإمَّ

قيـــــَك وَتتـَّقــيني ا أتَّ ـــــرحني واتخــــــــــــــــــــــــــذني     عــــــــــــــــــُدوًّ وإال فاطَّ

رحني ... أي: إما أن تكون أخي ... وإما أن تطَّ

التنبيه الثاني:

ق بين: فرِّ

ـــا( هـــذه التـــي تقتضـــي وجـــود طرفيـــن، علـــى األقـــل، يصـــحُّ بهمـــا معنـــى التخييـــر، أو اإلباحـــة، أو اإلبهـــام، أو التقســـيم، أو الشـــك، وهـــي حـــرٌف واحـــٌد بســـيٌط 	  )إمَّ

غيـــر مركـــٍب )هـــي كلمـــة واحـــدة(

وبـــــــــين:

ـــُروَن ﴾ 	  كَّ ُهـــْم َيذَّ ـــْن َخْلَفُهـــْم َلَعلَّ ْد ِبِهـــم مَّ ُهـــْم ِفـــي اْلَحـــْرِب َفَشـــرِّ ـــا َتْثَقَفنَّ بـــة مـــن )إن( الشـــرطية و)مـــا( الزائـــدة، كالتـــي فـــي قـــول اللـــه تعالـــى: ﴿ َفِإمَّ ـــا( المركَّ )إمَّ

د بهـــم مـــن خلفهـــم(، فهـــي مركبـــة مـــن كلمتيـــن: )إن/مـــا( هـــم فشـــرِّ فالمـــراد: )إن تثقفنَّ

ا( التي تحدثنا عنها من ثالثة أوجه: ا( المركبة هذه تختلف عن )إمَّ الحظ أن )إمَّ

ا( المركبة لم يقع بعدها طَرفان، على األقل، كاألولى.	  أن )إمَّ

ا( أخرى، أو ما يؤدي معناها.	  ا( المركبة لم يأت بعدها )إمَّ أن )إمَّ

ا(	  ا( المركبة يقع بعدها جواب شرٍط، ينبني حدوثه على حدوث الشرط الذي بعد )إمَّ أن )إمَّ

 | تابع الوثيقة ]٧٥[
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ا( حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( الحرف )ِإمَّ

طريقة إعرابه

عمله

تفصيل  حرف

للتقسيم

للشــــــــــــــــــك

لإلبهـــــــــــــــام

لإلباحــــــــــة

للتخــــــــــيير

 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على


