
 مواضع جواز فتح همزة أن وكسرها. المحاضرة الثالثة: 
 ال الم بعده بوجهين نمي  ...بعد إذا فجاءة أو قسم 
 في نحو خير القول إني أحمد ...مع تلو فا الجزا وذا يطرد 

يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إن      
جملة والتقدير خرجت فإذا زيد قائم ومن فتحها جعلها مع  زيدا قائم فمن كسرها جعلها

صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية والتقدير فإذا قيام زيد أي ففي الحضرة 
ومما  دير خرجت فإذا قيام زيد موجود قيام زيد ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتق

 جاء بالوجهين قوله:
 إذا أنه عبد القفا واللهازم ...يل سيدا وكنت أرى زيدا كما ق            

روى بفتح أن وكسرها فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة والتقدير إذا هو عبد القفا 
واللهازم ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان والتقدير على 

 وجودة.األول فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبوديته وعلى الثاني فإذا عبوديته م
وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها الالم نحو حلفت 

 أن زيدا قائم بالفتح والكسر وقد روى بالفتح والكسر قوله:
 مني ذي القاذورة المقلي ...لتقعدن مقعد القصي 

 أني أبو ذيالك الصبي ...أو تحلفي بربك العلي 
وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها  ومقتضى كالم المصنف أنه يجوز فتح إن

الالم سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت إن زيدا 
قائم أو غير ملفوظ به نحو واهلل إن زيدا قائم أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم 

ي خبرها ومقتضى كالم المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن ف
الالم سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت إن زيدا 
قائم أو غير ملفوظ به نحو واهلل إن زيدا قائم أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم 

في المعنى فهي مثل نطقي اهلل حسبي ومثل  جملة إلى رابط ألنها نفس المبتدأال
بقوله أول ما أقول أني أحمد اهلل وخرج الكسر على الوجه الذي سيبويه هذه المسألة 

تقدم ذكره وهو أنه من باب اإلخبار بالجمل وعليه جرى جماعة من المتقدمين 
 والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وأبي بكر بن طاهر وعليه أكثر النحويين.



 مواضع دخول الم االبتداء على خبر إن.    
 ك:قال ابن مال   

 الم ابتداء نحو إني لوزر ...وبعد ذات الكسر تصحب الخبر 
 يجوز دخول الم االبتداء على خبر إن المكسورة  نحو إن زيدا لقائم.

وهذه الالم حقها أن تدخل على أول الكالم ألن لها صدر الكالم فحقها أن تدخل   
ن  للتأكيد كرهوا الجمع بين على إن نحو إلن زيدا قائم لكن لما كانت الالم للتأكيد وا 

 حرفين بمعنى واحد فأخروا الالم إلى الخبر.
وال تدخل هذه الالم على خبر باقي أخوات إن فال تقول لعل زيدا لقائم وأجاز 

 الكوفيون دخولها في خبر لكن وأنشدوا:
 ولكنني من حبها لعميد ...يلومونني في حب ليلى عواذلي 

 
 
 
 
 
 
 


