
 باب إّن وأخواتها

:وووب  تت  همة إنّ - 4  

:يتعين  تت  همةإّن  ي تسعة هواضع  

51العنكبوت اآلية  {أو لم يكفهم أنّا أنملنا}:أن تقع  اعمة نحو قوله تعالى: ألول ا  

.أي إنمالنا  

َوََل َتَخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْكُتم  }: أن تقع مفعولة غير محكّيٍة بالقول ، نحو قولو تعالى : الثاني
.أي إشراككم ، بخالف المحكيَّة بالقول ، فإنيا واجبة الكْسر ـــ كما تقدم ـــ  [ 81األنعام ]{  

ُقْل ُأوِحَى ِإَلي َأنَُّو اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن  }:  أن تقع نائبة عن الفاعل ، نحو قولو تعالى :الثالث
.استماع نَفر: أي [ 1الجن ]{الِجنِّ   

. أن تقع مبتدأ في الحال ، أو في األصل :الرابع  

رْؤيُتك األرض : أي  [39:فصمت {وِمْن َءاَياِتِو َأنََّك َتَرى اأَلْرَض َخاِشَعًة }:فاألول نحو قولو تعالى 
.ىذا مذىب الخميل , من آياتو   

" : كان "في األصل قبل دخول " أّنك فاضل " فـ " . كان عندي أّنك فاضل : " والثاني نحو 
.مبتدأ عند سيبويو : وما بعدىا " أنَّ " وِمن وقوع .الخبر " : عندي " والظرف . مبتدأ   

فموَل كونو من المسبحين : والتقدير [ 143الصافات ] {َفَموََل َأنَُّو َكاَن ِمَن الُمَسبِِّحيَن  }: قولو تعالى 
.موجود   

 

اسم المعنى خبرىا : أي.  أن تقع خبرا عن اسم معنى غير قول ، وَل صادق عميو :الخاهس
، وىو " خبر اعتقادي " : أّنك فاضل " ، فـ" اعتقادي أّنك فاضل : "نحو ,ـــ " أنَّ "خبر : ـــ أي 



َل يصدق عمى " فاضل "خبرىا ، َلن " اعتقادي"اسم معنى غير قول ، وَل صادق عمى 
.معتقدي ذلك : اعتقادي فضمو ، أي : اَلعتقاد ، والتقدير   

[ 6الحج] {َذِلَك ِبَأنَّ اهلل ُىَو الَحُق  }:  أن تقع مجرورة بالحرف ، نحو قولو تعالى :السادس

.،ألن المجرور بالحرف َل يكون مفردا   

إنَُّو َلَحٌق ِمْثَل َما  }:أن تقع مجرورة باإلضافة إلى غير ظرٍف ، نحو قولو تعالى : السابع
: صمة ، أي :  {ما }، و  {إّنكم َتنِطُقوَن  }مضافة إلى :  {ِمْثلَ }فـ ،  [23الذاريات ] {َأنَُّكْم َتنِطُقوَن 
.مثل نطقكم   

أن تقع تابعة لشيء من ذلك ، وىي إما أن تكون معطوفة عمى شيء من ذلك ، : الثاهن
ْمُتُكْم َعَمى الَعاَلِميَن  }نحو قولو تعالى   } فـ[47البقرة] {اْذُكُروا ِنْعَمِتي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَمْيُكْم َوَأنِّي َفضَّ
مُتُكم  اذكروا نعمتي : والمعنى . مفعول بو : وىو{ نعمتي } : معطوف عمى :  {وأنِّي َفضَّ

.وتفضيمي   

ذ َيِعُدُكُم اهلُل ِإْحَدى  }: أن تقع مبدلة من شيء من ذلك ، نحو قولو تعالى : التاسع وا 
إحدى : والتقدير .  {إحدى }بدا اشتمال من :  {أنيا لكم  }فـ [ 7األنفال ] {الّطاِئَفَتْيِن َأنََّيا َلُكْم 

، ألنيا مواضع " إنّ " فيذه المواضع التسع يجب فييا فتح ىمزة .الطائفتين كونيا لكم 
وما دخمت عميو في تأويل مصدر يسد مسدىا ومسد معمولْييا " أنّ "المفردات ، فـ   

 يتبع

 


