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)َأْن( المصدرية: حرف مصدري 

ُيعرف بأنه:
يجوز أن تضع مكانه هو والفعل الذي بعده، مصدر ذلك الفعل مباشرًة:	 

ُكْم﴾ أي: )صبُركم خيٌر لكم(	   كما في قوله تعالى:﴿َوَأن َتْصِبُروا َخْيٌر لَّ

أو فعل ذلك مع تقدير حرف مناسب:	 

ْؤِمِنيَن ﴾ أي: )فالله أحقُّ بالخشية( 	  ُه َأَحقُّ َأن َتْخَشْوُه ِإن ُكنُتم مُّ كما في قوله سبحانه: ﴿ َأَتْخَشْوَنُهْم َفاللَّ

يِن ﴾ أي: )والذي أطمع في غفرانه(.	  ِذي َأْطَمُع َأن َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَم الدِّ : ﴿ َوالَّ وكما في قوله، عزَّ وجلَّ

ل: تأمَّ
ِه ﴾ أي: )ألم يأِن للذين آمنوا خشوع قلوبهم لذكر الله(.	  ِذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اللَّ قال تعالى: ﴿ َأَلْم َيْأِن ِللَّ

ُهنَّ ﴾ أي: )واستعفافهن خيٌر لهن(.	  وقال تعالى: ﴿ َوَأن َيْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لَّ

وقال تعالى: ﴿ َفَأَردتُّ َأْن َأِعيَبَها ﴾ أي: )فأردت إعابتها(.	 

ْتَناَك َلَقْد ِكدتَّ َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِلياًل ﴾ أي: )لوال تثبيتنا لك ...(.	  وقال تعالى: ﴿ َوَلْواَل َأن َثبَّ

١. »أْن« المصدريةمعاني الحرف )أْن(

)َأْن( المصدرية حرف عامل، فهو حرف نصب، ينصب الفعل المضارع عمله

 ال محل له من مصدري حرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على
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( الثقيلة الناسخة. )َأْن( المؤكدة: حرف توكيد، وهي مخففة من )َأنَّ

وُتعرف بأمرين، هما: 
أنه يأتي قبلها فعل يدل على اليقين وما في معناه.	 

( المشددة، مع تقدير ضمير مناسب	  أنه يمكن ردها إلى أصلها، وهو )أنَّ

ومن ذلك ما يأتي:

ن: 	  وقوعها بعد التبيُّ

ْو َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن ﴾	  َنِت اْلِجنُّ َأن لَّ ا َخرَّ َتَبيَّ كما في قوله تعالى: ﴿ َفَلمَّ

(، وحذف اسمها )هم(.	  نت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ...( ثم خففت )َأنَّ فأصل العبارة، وال تبديل لكالم الله تعالى: )تبيَّ

وقوعها بعد العلم::	 

ْأُكَل ِمْنَها َوَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبَنا َوَنْعَلَم َأن َقْد َصَدْقَتَنا ﴾	  كما في قوله تعالى: ﴿ َقاُلوا ُنِريُد َأن نَّ

(، وحذف اسمها )الكاف(. ك قد صدقتنا( ثم خففت )َأنَّ فأصل العبارة، وال تبديل لكالم الله تعالى: )ونعلم أنَّ

وقوعها بعد الظن اليقيني: 	 

ِه ِإالَّ ِإَلْيِه ﴾	  وا َأن الَّ َمْلَجَأ ِمَن اللَّ كما في قوله تعالى: ﴿ َوَظنُّ

(، وحذف اسمها )الهاء(. ه ال ملجأ من الله إال إليه( ثم خففت )َأنَّ فأصل العبارة، وال تبديل لكالم الله تعالى: )وظنوا أنَّ

وقوعها بعد الحسبان: 	 

ْجَمَع ِعَظاَمُه ﴾	  ن نَّ نَساُن َألَّ كما في قوله تعالى: ﴿ َأَيْحَسُب اإْلِ

(، وحذف اسمها )نا(. نا لن نجمع عظامه( ثم خففت )َأنَّ فأصل العبارة، وال تبديل لكالم الله تعالى: )أيحب اإلنسان أنَّ

٢. »أْن« المؤكدةمعاني الحرف )أْن(
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ر حسب السياق )َأْن( المؤكدة حرف عامل، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ويكون اسمه ضميًرا محذوًفا، ُيقدَّ عمله

 ال محل له من توكيد حرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على
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)أْن( التفسيرية: حرف تفسير، بمنزلة »أْي«
 وهي الواقعة بين جملتين، األولى فيها كلمٌة مجملٌة فيها معنى القول، والثانية فيها تفصيٌل لذلك اإلجمال

ومن مواضعها ما يأتي:

أن يكون في الجملة األولى لفظ المناداة، وفي الجملة الثانية تفصيل لمحتوى النداء، فتتوسط )أن( التفسيرية بينهما: 

ومن شواهد ذلك: 	 

اِلِميَن ﴾	  ي ُكنُت ِمَن الظَّ َه ِإالَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّ ُلَماِت َأن الَّ ِإَلٰ قوله تعالى: ﴿ َفَناَدٰى ِفي الظُّ

ـــاِت ﴾ جملـــة فيهـــا كلمـــٌة مجملـــٌة، فيهـــا معنـــى القـــول، هـــي )نـــادى(, وقـــد جـــاء تفصيـــل محتـــوى النـــداء  ُلَم ـــاَدٰى ِفـــي الظُّ فقولـــه تعالـــى﴿ َفَن

ـــر( و)التفســـير(.  اِلِميـــَن ﴾. وتوســـطت )أن( بيـــن )المفسَّ ـــَن الظَّ ـــي ُكنـــُت ِم ـــَت ُســـْبَحاَنَك ِإنِّ ـــَه ِإالَّ َأن وتفســـيره فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿ الَّ ِإَلٰ

أن يكون في الجملة األولى لفظ التوصية، وفي الجملة الثانية تفصيل لمحتوى الوصية، فتتوسط )أن( التفسيرية بينهما:

ومن شواهد ذلك: 	 

َه ﴾	  ُقوا اللَّ اُكْم َأِن اتَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َوِإيَّ ْيَنا الَّ قوله تعالى: ﴿ َوَلَقْد َوصَّ

ـــا(  ـــة، فيهـــا معنـــى القـــول، هـــي )وصين ـــة فيهـــا كلمـــة مجمل ـــْم ﴾  جمل اُك ـــْم َوِإيَّ ـــن َقْبِلُك ـــاَب ِم ـــوا اْلِكَت ـــَن ُأوُت ِذي ـــا الَّ ْيَن ـــْد َوصَّ ـــه تعالـــى: ﴿ َوَلَق فقول

ـــر( و)التفســـير(. ـــَه ﴾ وتوســـطت )أن( بيـــن )المفسَّ ـــوا اللَّ ُق ـــه ســـبحانه: ﴿ اتَّ وقـــد جـــاء تفصيـــل محتـــوى الوصيـــة فـــي قول

أن يكون في الجملة األولى لفظ التخافت، وفي الجملة الثانية تفصيل لمحتوى النجوى، فتتوسط )أن( التفسيرية بينهما:

ومن شواهد ذلك: 	 

ْسِكيٌن﴾	  َها اْلَيْوَم َعَلْيُكم مِّ قوله تعالى: ﴿ َفانَطَلُقوا َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن)٢٣( َأن الَّ َيْدُخَلنَّ

ـــا( وقـــد جـــاء تفصيـــل محتـــوى  ـــوَن ﴾ جملـــة فيهـــا كلمـــة مجملـــة، فيهـــا معنـــى القـــول، هـــي )وصين ـــوا َوُهـــْم َيَتَخاَفُت فقولـــه تعالـــى: ﴿ َفانَطَلُق

ـــر( و)التفســـير(. ْســـِكيٌن ﴾ وتوســـطت )أن( بيـــن )المفسَّ ـــم مِّ ـــْوَم َعَلْيُك ـــا اْلَي َه ـــه ســـبحانه:﴿ الَّ َيْدُخَلنَّ الوصيـــة فـــي قول

٢. »أْن« التفسيريةمعاني الحرف )أْن(
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أن يكون في الجملة األولى لفظ اإليحاء، وفي الجملة الثانية تفصيل لمحتوى الوحي، فتتوسط )أن( التفسيرية بينهما: 

ومن شواهد ذلك: 	 

ا ﴾	  ُحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّ قوله تعالى: ﴿ َفَأْوَحٰى ِإَلْيِهْم َأن َسبِّ

فقوله تعالى: ﴿ َفَأْوَحٰى ِإَلْيِهْم ﴾  جملة فيها كلمٌة مجملٌة، فيها معنى القول، هي )أوحى(  

ر( و)التفسير(. ا ﴾ وتوسطت )أن( بين )المفسَّ ُحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّ وقد جاء تفصيل محتوى الوحي وتفسيره في قوله تعالى: ﴿ َسبِّ

وقد يرد في الجملة األولى ما هو بمعنى اإليحاء، دون النص على لفظه:

ـــْوِل ِمْنُهـــْم ﴾ فـ)إنـــزال الســـورة( يعنـــي  ـــِه َوَجاِهـــُدوا َمـــَع َرُســـوِلِه اْســـَتْأَذَنَك ُأوُلـــو الطَّ كمـــا فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿ َوِإَذا ُأنِزَلـــْت ُســـوَرٌة َأْن آِمُنـــوا ِباللَّ

)اإليحـــاء( ... وهكـــذا.

أن يكون في الجملة األولى لفظ اإلرسال، وفي الجملة الثانية تفصيل لمحتوى الرسالة، فتتوسط )أن( التفسيرية بينهما: 

ومن شواهد ذلك: 	 

َه ﴾ ,: 	  ْنُهْم َأِن اْعُبُدوا اللَّ قوله تعالى ﴿ َفَأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسواًل مِّ

ْنُهـــْم ﴾ جملـــة فيهـــا كلمـــة مجملـــة، فيهـــا معنـــى القـــول، هـــي )أرســـلنا( وقـــد جـــاء تفصيـــل محتـــوى  فقولـــه تعالـــى: ﴿ َفَأْرَســـْلَنا ِفيِهـــْم َرُســـواًل مِّ

ـــر( و)التفســـير(. ـــَه ﴾ وتوســـطت )أن( بيـــن )المفسَّ الرســـالة فـــي قولـــه ســـبحانه:﴿ َأِن اْعُبـــُدوا اللَّ

وقد يرد في الجملة األولى ما هو بمعنى اإلرسال، دون النص على لفظه:

ُقوُه َوَأِطيُعوِن ﴾ فـ)اإلنذار واإلبانة( تعني )اإلرسال( َه َواتَّ ِبيٌن )٢( َأِن اْعُبُدوا اللَّ ي َلُكْم َنِذيٌر مُّ كما في قوله تعالى:﴿ َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّ

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

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

ا( الظرفية، للداللة على الفور وأكثر ما يزاد بعد )لـمَّ

ومن شواهد ذلك: 	 

ْمِس ﴾: 	  ُهَما َقاَل َيا ُموَسٰى َأُتِريُد َأن َتْقُتَلِني َكَما َقَتْلَت َنْفًسا ِباأْلَ ِذي ُهَو َعُدوٌّ لَّ ا َأْن َأَراَد َأن َيْبِطَش ِبالَّ قوله تعالى: ﴿َ ١َلمَّ
)أن( هنا زائدة على أصل التركيب؛ ألنه ال يختلُّ بحذفها، وقد زيدت للداللة على الفور 	 
أي: أنَّ الرجل قال لموسى عليه السالم )أتريد أن تقتلني ...( من فور إرادة موسى البطش به 	 

حتى كأن إرادة موسى وقول الرجل قد وقعا في اللحظة نفسها.	 

ا َأن َجاَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه َعَلٰى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصيًرا ﴾: 	  قوله تعالى:﴿ َفَلمَّ
)أن( هنا زائدة على أصل التركيب؛ ألنه ال يختلُّ بحذفها، وقد زيدت للداللة على الفور 	 
أي: أن مجيء رسول يوسف ألبيه، عليهما السالم، وإلقاء القميص على وجهه، وارتداده بصيًرا، قد تعاقبت دون فصل	 
حتى كأنها وقعت جميًعا في جزء واحد من الزمان	 

٤. »أْن« الزائدةمعاني الحرف )أْن(

 | تابع الوثيقة ]٧٩[

)َأْن( 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


