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 إى وأخواتًا

 كأى عكظ مالكاى مو عمن ( ...  ) إلى أى ليت لكو لعن 

 و (ـــكفء ولكو ابهٌ ذو ضػـ ...  ) كإى شيدا عامل بأنى 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

، وىكَ ، وكأن ، وأن ، إن : )  ستة أحرفويه ْذا ْٔ اىلصً اثلاين ٌَ احلروف اجلاشخث لالةخداء 
ٔخث  وعدها سيبويه مخسة( ، وىػو ، وحلج  وٌػىن إن وأن  ،ألن أصيٓا إن املهصٔرة ؛  فأشلط أن املفخ

 وىػو ليرتيج واإلشفاق .، وحلج ليخٍين ، وىكَ لالشخدراك ، وٌػىن نأن اىتشبيّ ، اتلٔكيد 
 املٍكَ وحٔ حلج زددا كامً و ي ي ر املٍكَ وحٔ واىفرق ةني اىرتيج واتلٍين أن اتلٍين يكٔن يف

ٔد ئٌا .  حلج الشتاب يػ
ٔد واىفرق ةني اىرتيج وأن اىرتيج ال يكٔن إال يف املٍكَ فال حلٔل ىػ واإلشفاق أن و الشتاب يػ

 .اىرتيج يكٔن يف املدتٔب وحٔ ىػو اهلل يرمحِا واإلشفاق يف املهروه وحٔ ىػو اىػدو يلدم 
ذه احلروف حػٍ و غهس غٍو اكن فخِصب االشً وحرفع اخلرب وحٔ إن زددا كامً فيه اعميث يف ْو

 . وهذا مذهب ابلرصينياجلزءيَ 
ٔ  وذهب الكوفيون إىل أُٓا ال غٍو هلا يف اخلرب وإٍُا ْٔ ةاق ىلع رفػّ اذلي اكن هل كتو دخٔل إن ْو

 خرب املتخدأ .
 غري البري ( كميت فيًا أويها ...    ) وزاع ذا الرتتيب إال يف الري

أي ييزم حلديً االشً يف ْذا ابلاب وحأخ ر اخلرب إال إذا اكن اخلرب ظرفا أو جارا ودلرورا فإُّ ال ييزم 
 حأخ ره وحتج ْذا كصٍان : 
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أُّ جئز حلديٍّ وحأخ ره وذلم وحٔ حلج فيٓا ي ر ابلذي أو حلج ِْا ي ر ابلذي أي الٔكح :  أحدهما
ِا ىلع ي ر  وحأخ رٍْا غِٓا  فيجٔز حلديً فيٓا ْو

ٔد الضٍ ر ىلع :  واثلاين أُّ جيب حلديٍّ وحٔ حلج يف ادلار صاختٓا فال جئز حأخ ر يف ادلار خلال يػ
 ٌخأخر ىفظا ورحتث .

وال جئز حلديً ٌػٍٔل اخلرب ىلع االشً إذا اكن ي ر ظرف وال دلرور وحٔ :  ) إن زددا آكو ظػامم ( 
 .فال جئز ) إن ظػامم زددا آكو ( 

فال جئز حلديً ، وكذا إن اكن املػٍٔل ظرفا أو جارا ودلرورا وحٔ إن زددا واثق ةم أو جالس غِدك 
 : ، وأجازه ةػضًٓ وجػو ٌِّ كٔهل إن غِدك زددا جالس : أو ، إن ةم زددا واثق : فال حلٔل ، املػٍٔل ىلع االشً 

 (أخاك مصاب القمب جم بالبمٌ      ...) فال تمحهى فيًا فـإى حببًـا     
 

 س (ـوى ذاك اكطــا ويف ضــمطدي   ...     ص إى افتح لطد مصدز ــ) ويم

 .لفتح ووجوب الكرس وجواز األمرين إن هلا ثالثة أحوال وجوب ا
فيجب فخدٓا إذا كدرت ةٍصدر نٍا إذا وكػج يف مٔضع مرفٔع فػو وحٔ : يػجتين أُم كامً أي 

أو يف مٔضع دلرور خرف وحٔ غجتج ٌَ أُم كامً أي ، أو ٌِصٔبّ وحٔ غرفج أُم كامً أي كيامم ، كيامم 
 .ٌَ كيامم 

ألُّ كد يصد املفرد مصدْا وجيب نرسْا ؛ وإٍُا كال لصد مصدر مصدْا ولً يلو لصد ٌفرد مصدْا 
وىكَ ، ع املفػٔل اثلاين ألُٓا يف مٔض؛ فٓذه جيب نرسْا وإن شد مصدْا ٌفرد ،  ظِِج زددا إُّ كامً : وحٔ 

ا ةٍصدر لً جيب فخدٓا ةو حكرس ، ظِِج زددا كياٌّ : ال حلدر ةاملصدر إذ ال يصح  فإن لً جيب حلديْر
ٔازا ىلع ٌا شنتني  ٔاز اىفخح والهرس :  واثلاين، وجٔب الهرس : أحدهما : وحتج ْذا كصٍان ، وجٔبا أو ج ج

 فأشار إىل وجٔب الهرس ةلٔهل : 
 


