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استاذ اللغة العربية                   (       7العلمي                       ) وزارة التعليم العالي والبحث          

م.د. حسين فالح نجم                                                            جامعة المعقل االهلية                     

 

 

 االحرف المشبهة بالفعل 

تدأ والخبر فتحدث تغٌٌرا فً الجملة . التً تدخل على المبوهً القسم الثانً من النواسخ   

سمٌت مشبهة بالفعل لفتح اواخرها ، كالماضً ، ووجود معنى الفعل فً كل واحدة منها، فالتوكٌد 

 واالستدراك والتشبٌه والتمنً والترجً هً من معانً الفعل . 

 عددها :

 ستة احرف هً ) إنَّ ، أنَّ ، كؤنَّ ، لكن َّ ، لٌت ، لعل ( 

 حكمها  :

والخبر، فتنصب االول وٌسمى اسمها ، وترفع الثانً وٌسمى خبرها، مثل  أتدخل على جملة المبتد

 : إنَّ هللا َ رحٌٌم . كؤنَّ العلم َ نوٌر .

 معانيها : 

 . ه وتوكٌدإنَّ  و أنَّ : تفٌدان اتصاف االسم بالخبر  -1

( التً تفٌد التوكٌد وكاف  -2 كؤنَّ : تفٌد التشبٌه المإكد ، النها فً االصل مركبة من ) أنَّ

نَّ العلم َ كالنوِر ، ولما ارٌد ، فاذا قلنا : كؤنَّ العلم َ نوٌر . فؤصل الجملة : إ هالتشبٌ

( مكان الكاف التً هً حرف جر ،  االهتمام بالتشبٌه قدم الكاف ، وفتحت همزة )إنَّ

 وقد صارت معها حرفا واحدا ٌراد به التشبٌه المإكد . 

لكن َّ : تفٌد االستدراك ، كقولنا : زٌٌد شجاعٌ  ولكنه ُ بخٌٌل . فنجن وصفنا زٌدا  -3

بالشجاعة وهذه تستدعً الكرم لذلك حاولنا استدراك االمر من ان ٌظن السامع انه 

 كرٌم ٌ اٌضا .

ٌه ، فقد تستعمل فً االمر الممكن ، مثل : لٌت : وتفٌد التمنً ، وهو طلب ال مطمع ف -4

 لٌتك قرٌبٌ  . وفً االمر غٌر الممكن )المحال( كقول ابً العتاهٌة : 

 اال لٌت َ الشباَب ٌعوُد ٌوما        فاخبرهُ بما فعل المشٌُب 
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فالترجً طلب االمر المحبوب مثل : لعل َ محمداً  . لعل َ : وتفٌد الترجً واالشفاق -5

 قادٌم. واالشفاق ُ هو الحذر من وقوع المكروه ، مثل : لعل َ المرٌض َ هالكٌ 

 وٌجوز فً )لعل( ان ٌقال فٌها )عّل( كقول الشاعر : 

 فقلت ُ : عساها ناُر كؤٍس وعلّها      تشّكى ، فآتً نحوها ،فؤعودها 

 33البقرة /ً تفٌد التعلٌل ، كقوله تعالى : )) لعلكم تعقلون((وقد تؤتً بمعنى )كً( الت

 اي : كً تعقلوا    

 خبر االحرف المشبهة بالفعل : انواع   

  قمرٌ ، مثل : كؤنَّ وجهها  مفردأٌقع خبر هذه االحرف  -1

  قدُره كبٌر ٌوقد ٌاتً جملة اسمٌة ، مثل : إنَّ العالم َ  -2

  اجتهدت َوٌمكن ان ٌاتً جملة فعلٌة ، مثل : لعلَك  -3

الشٌطان، وإنَّ   فً زمرةوٌاتً شبه جملة من جار ومجرور، او ظرفٌة ، مثل : إنَّ الظالم َ  -4

 الرحمن .  تحت عرشالعادَل 

 حرف المشبهة بالفعل : حذف خبر اال

 ٌجوز حذف الخبر فً الجمل التً تدخلها هذه االحرف ، وذلك فً موضعٌن: 

 وجوبا : - أ

تنهُض  هلٌحذف الخبربعد ) لٌتَ  شعري( اذا تالها استفهام ، مثل : لٌَت شعري   -1

 ٌنتهً الفساُد؟  متىو لٌت َ شعري االمة ُ؟  

اذا كان فً الكالم ظرف او جار ومجرور فٌستغنى عن ذكر الخبر ، مثل : إنَّ االٌماَن  -2

 .  والتقدٌر موجود امامكامامك. والتقدٌر موجوٌد فً القلب ِ . إنَّ الخٌر َ  فً القلبِ 

 جوازا :   - ب

ٌحذف الخبر جوازا اذا كان من الكلمات التً ٌراد بها معنى خاص بشرط ان ٌدل علٌه 

 41فصلت/قوله تعالى : )) إن َّ الذٌن كفروا بالذكر ِ لما جاءهم وإنَّه لكتاب ٌ عزٌٌز ((دلٌل . ك

 وتقدٌر ذلك : ان الذٌن كفروا بالذكر معاندون ، او هالكون ، او معذبون. او كقول الشاعر :

 أتونً ، فقالوا : ٌاجمٌُل تبدلت       بثٌنة ُ أبداالً  ، فقلت ُ : لعلها 

 تبدلت . والتقدٌر لعلها 

الٌجوز ان ٌتقدم خبر هذه االحرف علٌها، وال على اسمها ، اما معمول  : تقديم الخبر 

اً زٌد عندكَ الخبر فٌجوز ان ٌتقدم على اسمها ان كان ظرفا او مجرورا بحرف جر . كقولنا: إنَّ 

 اخاَك مصاُب القلِب جم ٌ بالبله          بحبها. و كقول الشاعر :  فال تلحنً فٌها ، فان  مقٌمٌ 
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وٌجوز تقدٌم معمول الخبر على الخبر نفسه بحٌث ٌتوسط بٌن االسم والخبر بشرط ان ٌكون 

 13ال عمران/االسم مقترنا بـ )الم( التوكٌد ، كقوله تعالى : )) إنَّ فً ذلك لعبرة ً الولً االبصار((

 : الم التوكيد بعد)إنَّ ( المكسورة الهمزة 

( دون سائر اخواتها بجواز دخوا الم التوكٌد ، وهً التً ٌسمونها ) الم االبتداء(  تختص )إنَّ

 لموعظةً إنَّ من الشعر ِ   . لخٌرا على اسمها، مثل : إنَّ فً السماِء 

 ٌر .لمنتصوٌجوز ان تدخل هذه الالم على خبرها فتسمى )الالم المزحلقة( مثل : إنَّ الحَق 

 لحالة عدم االقتران بؤداة شرط او نفً . وٌشترط فً هذه ا

( اذا استوفى شروط اقترانه بها، ان كان مفردا فائدة  : ٌمكن ان تدخل الم التوكٌد على خبر)إنَّ

َك لنعم َ  او جملة اسمٌة ، مثل : إنَّ الحَق لصوتُه مرتفٌع . او جملة فعلٌة فعلها ماٍض جامد ،مثل : إنَّ

 بٌنهم( لٌحكم ُإنَّ ربَك  : )الرجُل ، او فعلها مضارع مثل 

 )  : مواضع كسر همزة )إنَّ

( فً المواضع االتٌة :   تكسر همزة )إنَّ

ااذا وقعت فً بداٌة الكالم مثل : ))  -1  انزلناه فً لٌلة القدر(( إنَّ

اذا وقعت بعد حرف تنبٌه او استفتاح مثل : ) اال ، اما ( او حرف تحضٌض )هاّل( او حرف  -2

 جواب)نعم ، ال( النها فً حكم الواقعة فً االبتداء مثل : اردع )كال( او حرف 

 من الفائزٌن   إنَّهمن المجتهدٌن ، نعم ،  إنَّك َأال 

 المدرس َ قرٌٌب .  إنَّ اذا وقعت بعد )حٌث(مثل : اجلس حٌُث  -3

 الشمَس تطلُع .  نَّ اذا جاءت بعد )إذ( مثل : حضرُت إذ إ -4

 العلم َ نوٌر  إنَّ  ، ان تقع ومابعدها جوابا لقسم، مثل : وهللاِ  -5

 عبدهللا((  إنًَّ ان تقع بعد القول الذي ال ٌتضمن معنى الظن ، كقوله تعالى : ))قال -6

 الشمَس طالعة ٌ  نَّ إبعدها حاال ، مثل وصلُت وما اذا وقعت مع  -3

  لمجتهدٌ  َ إنَّكخبرها الم االبتداء ، مثل علمت ُ  تقع فًان  -8

 مثل : جاء رجٌل إنَّه فاضٌل . ان تقع مع مابعدها صفة لماقبلها ، -9

 : )  مواضع فتح همزة )أنَّ

تفتح همزتها حٌث ٌجب ان ٌإول مابعدها بمصدر مرفوع ، او منصوب ، او مجرور ، وذلك 

 فً المواضع االتٌة :
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َك ناجٌح . والتقدٌر بلغنً نجاحك . -1  ان تكون مع ما بعدها فً موضع الفاعل ، مثل : بلغنً أنَّ

 جتهدت َ لكاَن خٌرا لك ا لو أنَّك( مثل : اذا وقعت بعد ) لو -2

 الظرفٌة المصدرٌة ، مثل : ال اكلمه ما أنَّه كسوٌل . اي مدة كسله .  اذا وقعت بعد )ما( -3

 ان تكون هً وما بعدها فً موضع نائب الفاعل ، مثل : ُعلَم أنَّك ناجٌح اي : ُعلم َ نجاحك  -4

 سٌن أنَّك مجتهٌد . اي اجتهادك حسن ٌ ان تكون هً ومابعدها فً موضع المبتدا ، مثل : ح -5

 اذا وقعت هً ومابعدها موضع الخبر ، مثل : حسبَك أنَّك كرٌٌم .  -6

 اذا جاءت وما بعدها فً موضع المعطوف مثل : بلغنً اجتهادك وأنَّك َحَسُن الُخلِق  -3

 سدت مسد مفعولً . أنَّك مجتهٌد ان تكون هً ومابعدها موضع المفعول به مثل : علمت ُ  -8

 ) علم( المتعدي لمفعولٌن .

بمصدر مجرور ، مثل : عجبُت من أنَّك خسرَت  فتكون مإولةان تقع بعد حرف جر  -9

 السباق. والتقدٌر عجبتُ  من خسارتك 

 : نَّ ، كأن ، لكن( أنَّ ، إتخفيف النون في )

كؤْن ،  فً هذه االحرف وذلك بحذف النون الثانٌة ، فٌقال : ) إْن ، أْن ،ٌجوز ان تخفف النون 

لكْن( فاذا خففت هذه االحرف اهملت ، اي ابطل عملها وجوبا ان تالها فعل . كقوله تعالى : )) 

وإْن نظنك من الكاذبٌن(( اما اذا تالها اسم فعلى االكثر اهمالها اي ابطالها عن العمل كقولنا : إْن 

 زٌٌد لصادق ٌ .

( اذا خففت لزمتها الالم المفتوحة وج  وبا . وٌالحظ فً ) إنَّ

( ٌاتً بعدها فعل من االفعال الناسخة للمبتدأ والخبر وهً ) فائدة :  كان اذا خففت ) إنَّ

واخواتها ( و ) كاد واخواتها( و ) ظن واخواتها( ، واالكثر ان ٌكون الفعل الناسخ ماضٌا ، كقوله 

 تعالى : )) وإنَّ كانت لكبٌرة ً اال على الذٌن هدى هللا ((

( المفتوحة الهمزة   تخفيف نون )أنَّ

ان  ٌبوٌه والكوفٌٌن ، وفً هذه الحالةاذا خففت نونها اهملت ، اي : ال تعمل ، وهذا مذهب س

 لم ٌره احد((  أنْ  تدخل على الجمل االسمٌة والفعلٌة، كقوله تعالى : )) اٌحسبُ 

 ( : تخفيف نون )لكن  

على الجمل االسمٌة والفعلٌة ، كقولنا : جاء  ودخلت اذا خففت نونها اهملت عند جمٌع النحاة

 خالد ٌ لكْن سعٌد ٌ مسافٌر . 
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(  تخفيف نون )   كأنَّ

 عند تخفٌفها تهمل على االكثر وٌجب ان ٌكون مابعدها جملة : 

اذا كانت الجملة بعدها اسمٌة ال تحتاج الى فاصل بٌنها وبٌن ) كؤْن( مثل : وٌوم ٍ فقدنا  -1

 االحبة فٌه كؤْن شمُسه لٌل ٌ دامس ُ . 

 اما اذا كانت الجملة بعدها فعلٌة وجب اقترانها باحد الحرفٌن )قد ، لم( كقول الشاعر :  -2

 الّما   قدال ٌهولنك اصطالُء لظى الحر       ب ، فمحذورها كؤْن 

 وقوله تعالى : )) كؤْن لم تغَن باال مِس (( 

 

 )ما( الزائدة الكافة  اتصال هذه االحرف بـ

ٌجوز ان تتصل هذه االحرف بـ )ما( الكافة فتكفها عن العمل كقوله تعالى : )) إنَّما المإمنون  

 (( . اخوةٌ 

 اعراب الشاهد : 

 إنَّ : حرف مشبه بالفعل ٌفٌد التوكٌد . 

( عن نصب االسم ورفع الخبر ما :   زائدة كافة ، كفت ) إنَّ

 مرفوع وعالمة رفعه الواو النه جمع مذكر سالم  أالمإمنون : مبتد

 خوةٌ : خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة إ

 وتسري هذه القاعدة على بقٌة االحرف المشبهة بالفعل . 

 

 


