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 إِنَّ ، وأخواتُها

   

 ما نوع إّن وأخواتها ؟ وما عملها ؟  وما العامل في خبرها ؟  

 إن وأخواتها أحرف ناسخة تنصب المبتدأ ويُسمى اسمها ، وترفع الخبر  

ٌ  ، ، و يُسمى خبرها  ُْم ، ولَِكمََّّ نحو : إِنَّ زيدًا عالٌم ، ونحو : َعِلمَم زيمدٌ أَنيِمي 

ََّ َعممًرا  ابنَه ذو َْمََنَّ زيمدًا أسمدٌ ، و: لَعَمع ِضغ،ٍَّ ، ونحو : ليت زيدًا عالٌم ، و: 

 قادٌم . 

ما الكوفيمون فهمي عاملمة  وهي عاملمة فمي المبتمدأ والخبمر عنمد البصمرييَّ ، أمي

عندهم في المبتدأ وال عمَ لهما فمي الخبمر ، وإنمما همو بماٍ  علمى ذفعمه الم   

،  و أخواتها .   ْان قبَ دخول إني
  

 عددها ، ومعانيها:

قََط أَني المفتوحمة   نني  و  هي ستة احرفأما العدد ف َعديها سيبويه خمسة فَََس،

 أصلها إِني المكسوذة .  

 وأما معانيها فهي ْما يلي : 

يدُ               وأني معنى إِنَّ   ِْ  : التَّو،

َََْنَّ  بِيهُ             معنى     : التَّش،

تِد،َذاُك .    معنى لَِكََّّ : االس،

 َت : التََّمنيِي            معنى لَي،  

فَاُ  .  ي ، واإلش، ََّ : التََّرجيِ  معنى لَعَ

ي, واإلْشفَاقِّ ؟    ي , والتََّمنِّّي ؟ وما الفرق بين التََّرّجِّ  ما الفرق بين التََّرّجِّ

ال يكمممون إال فمممي الممكمممَّ  التّرجررري: أنَّ  الفررررق برررين الترجررري , والتَّمنررري  

ََّ الشباَب يعودُ   ننمه  ََّ هللاَ يغفُر لنا . وال يصحُّ نحو : لع حصوله ، نحو : لع



ا  ِكمَّ التّمني هنا لغير الممكَّ حصوله ، وأمي حصموله ، نحمو : فيكون في ال،ُمم،

  .، ويكون في غير الممكَّ ، نحو : ليت الشباَب يعودُ  ليت زيدًا قائٌم 

: أنَّ التََّرجمي يكمون فمي انممر المحبموب ، والفرق بين التّرجي , واإلشرفاق 

ََّ العَمدُ  ا اإلشفا  فيكون في المكمرو  ، نحمو : لعم ََّ هللا يرحُمنا ، أمي وَّ نحو : لع

 .  يقدُُم 

  

ها    الترتيبِّ بين اسمِّ إنَّ ، وخبرِّ

 وحكم تقديم خبر إنَّ على اسمها

 

 ما حكم تقديم خبر إّن وأخواتها على اسمها ؟   

 : اني زيدا ناجحيجب تقديم االسم وتَخير الخبر   

 ا ومجروذاً فله في ذلك حالتان : إذا ْان الخبر ظرفًا ، أو جاذ   إال 

غيممَر  هنمماغيمَر البَممِ   ،و: ليمت  فيهمما، نحممو: ليمَت  جروا  تقديمررت وترهخير  -1

  الب   . 

ففمي همم يَّ المثمماليَّ يجمموز تقممديم الخبممريَّ ُفِيهمما ، وُهنمما( علممى االسممم ُغيممر( 

 ويجوز ْ لك تَخيرهما عنه . 

صاحبها . فال يجوز تَخير الخبمر  في الداذ, في نحو : ليت  يجب تقديمت -2

 . ُ في الداذ (   لئال يعود الضمير على متَخر لفًظا وذتبة 

  

 هل يجو  تقديم معمول خبر هذ  األحرف على اسمها ؟   
  

ال يجوز تقديم معممول الخبمر علمى االسمم إذا ْمان المعممول لمي، ظرفًما، أو  

ا ومجروًذا. فال يجوز قولك: إني  ٌَ   نن ُطعَام( معمول  طعَاَمكجاذ  زيدًا آْ

ا ومجروًذا .  للخبر آَْ ، وهو لي، ظرفاً ، وال جاذ 



  

ا إذا   ا ومجمروًذا فََمنَمَع قموٌم تقديممه ،وأجماز  أمَّ ْان المعممول ظرفماً ،أو جماذ 

  زيدًا جالٌ، . عندكزيدًا واثٌِق ، وإني  بكإني آخرون،  نحو : 

  

 ، وما وجت االستشهاد فيت ؟  عيّن الشاهد في البيت 

 جمٌّ بَلَبِّلُتْ ـَها          أََخاَك ُمَصاُب اْلقَْلبِّ  تَْلَحنِّى فِّيها فـإنَّ بُِّحبِّّ فَـلَ 

 فإني بحبيِها أخاك ُمصاُب القلب .  الشاهد :  

: قممديم الشمماعر معمممول خبممر إنَّ الجمماذ والمجممروذ ُبحبيِهمما(  وجرت االستشررهاد

على اسم إني ُأخاك( وعلى الخبر ُمصاُب القلب( فدلي ذلك على جواز تقديم 

  شمي  معمول الخبر على االسم إذا ْمان المعممول شمبه جملمة .وهم ا همو ذأ

 النحاة سيبويه.
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