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 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على

 | تابع الوثيقة ]٧٨[

ق بها حدوث شيٍء على شيٍء. )ِإْن( الشرطية: حرف شرط، وهي التي ُيعلَّ

من شواهدها: 

ا َقْد َسَلَف ﴾	  ِذيَن َكَفُروا ِإن َينَتُهوا ُيْغَفْر َلُهم مَّ لَّ  قوله تعالى: ﴿ ُقل لِّ

قت حدوث )المغفرة( على حدوث )االنتهاء عن الكفر وقتال المسلمين(. فـ)إن( علَّ

١- »إْن« الشرطيةمعاني الحرف )إْن(

)ِإْن( الشرطية حرف عامل، فهو حرف شرط يجزم فعلين: فعل الشرط وجواب الشرط عمله

شرطحرفطريقة إعرابه

تأمل ما يأتي:

ِليَن ﴾	  وَّ ُت اأْْلَ ا َقْد َسَلَف َوِإن َيُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنَّ ِذيَن َكَفُروا ِإن َينَتُهوا ُيْغَفْر َلُهم مَّ لَّ قال تعالى ﴿ }ُقل لِّ

ـــْيًئا 	  ـــْم َش ـــْم ِفَئُتُك ـــَي َعنُك ـــن ُتْغِن ـــْد َوَل ـــوُدوا َنُع ـــْم َوِإن َتُع ُك ـــٌر لَّ ـــَو َخْي ـــوا َفُه ـــُح َوِإن َتنَتُه ـــُم اْلَفْت ـــْد َجاَءُك ـــَتْفِتُحوا َفَق ـــى: ﴿ ِإن َتْس ـــال تعال ق

ـــَن ﴾ ـــَع اْلُمْؤِمِني ـــَه َم ـــَرْت َوَأنَّ اللَّ ـــْو َكُث َوَل

َم ِلْلَكاِفِريَن َحِصيًرا ﴾	  ْم ُعْدَنا ۘ َوَجَعْلَنا َجَهنَّ ُكْم َأن َيْرَحَمُكْم َوِإْن ُعدتُّ قال تعالى: ﴿ َعَسٰى َربُّ

ِذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْيِن ﴾	  ُه ِإْذ َأْخَرَجُه الَّ قال تعالى: ﴿ ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَّ

َن اْلَجاِهِليَن ﴾	  ي َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َوَأُكن مِّ ا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّ ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّ قال تعالى: ﴿ َقاَل َربِّ السِّ
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)ِإْن( النافية: حرف نفي، وُتعرف بأنَّ )ما( النافية تصلح بدياًل لها

من شواهدها:

ِه ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ ِإْحَساًنا َوَتْوِفيًقا﴾	   قوله تعالى: ﴿ ُثمَّ َجاُءوَك َيْحِلُفوَن ِباللَّ

فالمعنى وال تبديل لكالم الله )ما أردنا إال إحساًنا وتوفيًقا(. 
وقس على ذلك:	 

قوله سبحانه: ﴿ ِإن َيُقوُلوَن ِإالَّ َكِذًبا ﴾	 

ا َعَلْيَها َحاِفٌظ ﴾	  مَّ وقوله تعالى: ﴿ ِإن ُكلُّ َنْفٍس لَّ

َذا ﴾	  ن ُسْلَطاٍن ِبَهٰ وقوله سبحانه: ﴿ ِإْن ِعنَدُكم مِّ

٢- )ِإْن( النافية:معاني الحرف )إْن(

)ِإْن( النافية حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من نفي حرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على
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( الثقيلة الناسخة. )ِإْن( المؤكدة: حرف توكيد، وهي مخففة من )إنَّ

وُتعرف بأمرين، هما:
( المشددة، مع تقدير ضمير مناسب عند الحاجة.	  أنه يمكن ردها إلى أصلها، وهو )إنَّ

أنه يؤتي بعدها بالم مفتوحة )َلـ(، تسمى الالم المزحلقة.	 

من شواهدها:

ـــَرًة 	  ـــْت َلَكِبي ـــِه َوِإن َكاَن ـــٰى َعِقَبْي ـــُب َعَل ـــن َينَقِل ُســـوَل ِممَّ ـــُع الرَّ ِب ـــن َيتَّ ـــَم َم ـــا ِإالَّ ِلَنْعَل ـــَت َعَلْيَه ـــي ُكن ِت ـــَة الَّ ـــا اْلِقْبَل ـــا َجَعْلَن ـــه تعالـــى: ﴿ َوَم  قول

ـــُه ﴾ ـــَن َهـــَدى اللَّ ِذي ـــى الَّ ِإالَّ َعَل

(، وحذف اسمها )ها(، وُأِتَي بالالم المزحلقة	  ف )إنَّ فأصل العبارة، وال تبديل لكالم الله تعالى: )وإنها كانت كبيرًة( ثم خفَّ

وُأدخلت على الخبر )كبيرة(، فأصبحت )وإن كانت َلكبيرًة(.	 
وقس على ذلك:	 

ا َعَلْيَها َحاِفٌظ ﴾, أي: )إنَّ كلَّ نفس عليها حافظ( 	  مَّ قوله سبحانه: ﴿ ِإن ُكلُّ َنْفٍس لَّ

ِذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ﴾, أي: )وإنهم كادوا يفتنونك( 	  قوله سبحانه: ﴿ َوِإن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَّ

ا وجدنا أكثرهم فاسقين(	  وقوله تعالى: ﴿ َوِإن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقيَن ﴾, أي: )وإنَّ

ا نظنك من الكاذبين(	  َك َلِمَن اْلَكاِذِبيَن ﴾, أي: )وإنَّ ُظنُّ ْثُلَنا َوِإن نَّ : ﴿ َوَما َأنَت ِإالَّ َبَشٌر مِّ وقوله عزَّ وجلَّ

٣. »إْن« المؤكدةمعاني الحرف )إْن(
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)ِإْن( المؤكدة حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل(

واأْلولى أن نعده حرًفا هامال مطلًقا، من حيث القاعدة.

ه على لغة قليلة عند العرب، دون تشقيق للقاعدة وما خرج عنها من النصوص فيوجَّ

عمله

توكيد حرفطريقة إعرابه

٣. »إْن« المؤكدةمعاني الحرف )إْن(

( الثقيلة إذا دخل على االسم الظاهر:  ويجوز قلياًل أن يعمل عمل )إنَّ

َك َأْعَماَلُهْم ﴾	  ُهْم َربُّ َينَّ ا َلُيَوفِّ مَّ كقراءة: ﴿ َوِإْن ُكالًّ لَّ

 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على
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)ِإْن( الزائدة: حرٌف زائٌد، يعرف بجواز االستغناء عنه دون أن يختل بناء الجملة وأصل معناها 

وأكثر ما تزاد بعد )ما( النافية، لتأكيد النفي، كما في قول الشاعر:

ُصه     من َغمرِة الِعشق إال أنَت واللِه! ارحم فتى ُمدَنًفا ما إن ُيَخلِّ

وقــد تزاد بعــــــــد )ما( الموصــــــــــولة، كــــــــما فــــــــــي قــــــــــول الشــاعر: 

ـــــــــــي المــــــــرُء ما إْن ال يراُه     وَتعــــــرُض دون أدنـاُه الخطوُب ُيرجِّ

وقــــــــــد تزاد بعــــــــــــــد )ما( المصــــــــــــــــــدرية، كمـــــــــا في قول الشاعر:

ورجِّ الفــــتى للخيِر ما إن رأيته    علــــى الســــنِّ خــــــيًرا ال يزاُل يزيُد

)ِإْن( الزائدة:معاني الحرف )إْن(

)ِإْن( الزائدة حرف هامل، ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من للتوكيد زائدحرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على


