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 ه (ــً مكنلـوحًث إٌ لًنً ...   ه ـ) فاكطس يف االبتدا وفِ بدْ صل 
 ل (ـحال كصزته وإىٌ ذو أم ...   ل ـ) أو حكًت بالقىل أو حلت حم

 تقِ ( بالالو كاعله إىه لرو ...   ــاقـل علـــسوا مً بعد فعــ) وكط
ٔاضع :   فذنر أُّ جيب الهرس يف شخث م

ٔخث اةخداء فال :  األول إذا وكػج إن اةخداء أي يف أول الالكم حنٔ إن زيدا كائً وال جئز وكٔع املفخ
 .حلٔل أُم فاضو غِدي ةو جيب اتلأخري فخلٔل غِدي أُم فاضو وأجاز ةػضًٓ االةخداء ةٓا 

) واتيِاه ٌَ الهِٔز ٌا إن : أن حلع إن صدر صيث حنٔ جاء اذلي إُّ كائً وٌِّ كٔهل حػاىل :  اثلاين
ٔء (  . ٌفاحتّ تلِ

ٔاةا ليلصً ويف خربْا الالم حنٔ :  اثلاىث  وشيأيت الالكم ىلع ذلم .( واهلل إن زيدا ىلائً ) : أن حلع ج
فإن لً  ()كال إين عتد اهلل : كال حػاىل ٔ كيج إن زيدا كائًأن حلع يف مجيث حمهيث ةاىلٔل حن:  الراةع

 حتم ةّ ةو أجرى اىلٔل دلرى اىظَ فخدج حنٔ أحلٔل أن زيدا كائً أي أحظَ .
) نٍا أخرجم : أن حلع يف مجيث يف مٔضع احلال نلٔهل زرحّ وإين ذو أمو وٌِّ كٔهل حػاىل :  اخلامس

ٔن (  وكٔل الشاغر :  ربم ٌَ ةيتم ةاحلق وإن فريلا ٌَ املؤٌِني لاكْر
 إال وإىٌ حلاجصّ كسمٌ ( ...   ) ما أعطًاىٌ وال ضألتهنا

 ( غيٍج إن زيدا ىلائً: ) أن حلع ةػد فػو ٌَ أفػال اىلئب وكد غيق غِٓا ةالالم حنٔ :  السادس
 .وشنتني ْذا يف ةاب ظَ فإن لً يكَ يف خربْا الالم فخدج حنٔ غيٍج أن زيدا كائً ْذا ٌا ذنره املصِف 

ٔاضع جيب نرس إن فيٓا :  وأورد عييّ  أُّ ُلص م
 .)أال إًُٓ ًْ السفٓاء( :  حػاىلإذا وكػج ةػد أال االشخفخاخيث حنٔ أال إن زيدا كائً وٌِّ كٔهل:  األول
 خيد حنٔ اجيس خيد إن زيدا جالس . إن وكػج ةػد:  اثلاين

وال يرد غييّ يشء ٌَ ْذه رب غَ اشً غني حنٔ زيد إُّ كائً إذا وكػج يف مجيث يه خ:  اثلاىث
ٔاضع دلخٔهلا حتج كٔهل فانرس يف االةخدا ألن ْذه إٍُا نرست لهُٔٓا أول مجيث ٌتخدأ ةٓا .  امل

 ال الو بعــده بىجهني منـــٌ (  ...  جــــاَْ أو قطـــه ـد إذا فــ) بع

 خري القىل إىٌ أمحد ( يف حنى  ...  سد ـى فا اجلصا وذا يطــ) مع تل

فٍَ ، خرجج فإذا إن زيدا كائً : حنٔ ، يػين أُّ جئز فخح إن وكرسْا إذا وكػج ةػد إذا اىفجائيث 
ٔ ٌتخدأ خربه ، خرجج فإذا زيد كائً : واتللدير ، نرسْا جػيٓا مجيث  وٌَ فخدٓا جػيٓا ٌع صيخٓا مصدرا ْو

واتللدير ، وجئز أن يكٔن اخلرب حمذوفا ، فيف احلرضة كيام زيد : أي ، فإذا كيام زيد : واتللدير ، إذا اىفجائيث 
ٔد :  ٔج ٔجٓني كٔهل : ، خرجج فإذا كيام زيد م  ومما جاء ةال
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 إذا أىه عبد القفا واللهاشو (  ...  ) وكيت أزّ شيدا كنا قًل ضًدا 
، لفا واليٓازم إذا ْٔ غتد اى: واتللدير ، روى ةفخح أن وكرسْا فٍَ نرسْا جػيٓا مجيث مصخأُفث 

ٔجٓان الصاةلان  ٔديخّ : واتللدير ىلع األول ، وٌَ فخدٓا جػيٓا مصدرا ٌتخدأ ويف خربه ال فيف : أي ، فإذا غت
ٔديخّ  ٔدة : وىلع اثلاين ، احلرضة غت ٔج ٔديخّ م وكذا جئز فخح إن وكرسْا إذا وكػج جٔاب كصً وىيس ، فإذا غت

 وكد روى ةاىفخح والهرس كٔهل : ، خيفج أن زيدا كائً ةاىفخح والهرس : ىف خربْا الالم حنٔ 
 

 مين ذٍ القاذوزَ املقلٌ (     ...      ٌ ــد القصــ) لتقعدٌ مقع
 الك الصيب (ــى ذيـٌ أبـأى     ...      ٌ ــك العلــ) أو حتلفٌ بسب

ٔاء اكُج  وٌلخىض الكم املصِف أُّ جئز فخح إن وكرسْا ةػد اىلصً إذا لً يكَ يف خربْا الالم ش
واهلل إن : حنٔ ، أو غري ميفٔظ ةّ ، خيفج إن زيدا كائً : حنٔ ، اجلٍيث امللصً ةٓا فػييث واىفػو فيٓا ميفٔظ ةّ 

 ىػٍرك إن زيدا كائً : حنٔ ، زيدا كائً أو اشٍيث 
فالهرس ىلع ، ٌَ يأحين فإُّ مهرم : حنٔ ، ح والهرس إذا وكػج إن ةػد فاء اجلزاء وكذلم جئز اىفخ

واىفخح ىلع جػو أن وصيخٓا ، ٌَ يأحين فٓٔ مهرم : جػو إن وٌػٍٔحلٓا مجيث أجيب ةٓا الرشط فهأُّ كال 
ٔد : واتللدير ، مصدرا ٌتخدأ واخلرب حمذوف  ٔج ، حمذوفا وجئز أن يكٔن خربا واملتخدأ ، ٌَ يأحين فإنراٌّ م

 .فجزاؤه اإلنرام : واتللدير 
ٔجٓني كٔهل حػاىل  ٔءا جبٓاىث جً :  ومما جاء ةال ) نتب ربكً ىلع ُفسّ الرمحث أُّ ٌَ عٍو ٌِكً س

فإُّ غفٔر رخيً ( ةاىفخح والهرس فالهرس ىلع جػيٓا مجيث كرىء ) (ه وأصيح فإُّ غفٔر رحيً تاب ٌَ ةعد
ٔاةا ملَ واىفخح ىلع جػو أن وصيخٓا مصدرا ٌتخدأ خربه حمذوف  أو ىلع جػيٓا ، فاىغفران جزاؤه : واتللدير ، ج

 .فجزاؤه اىغفران : واتللدير ، خربا ملتخدأ حمذوف 
، ػ ى كٔل وخرب إن كٔل واىلائو واخد وكذلم جئز اىفخح والهرس إذا وكػج أن ةػد ٌتخدأ ْٔ يف امل

خري اىلٔل محد :  واتللدير ، فٍَ فخح جػو أن وصيخٓا مصدرا خربا غَ خري ، خري اىلٔل إين أمحد اهلل : حنٔ 
 .فخري ٌتخدأ ومحد اهلل خربه ، اهلل 

         شتح اشً ربم األىلع( فأول ٌتخدأ ا غَ خري نٍا حلٔل أول كراءيت )وٌَ نرس جػيٓا مجيث خرب
وال حتخاج ْذه ، و شتح اشً ربم األىلع مجيث خرب غَ أول وكذلم خري اىلٔل ٌتخدأ وإين أمحد اهلل خربه 

 .ُعيق اهلل خصيب : ألُٓا ُفس املتخدأ يف املػ ى فيه ٌثو ؛ اجلٍيث إىل راةط 
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ٔجّ اذلي حلدم وخرج الهرس ىلع ، أول ٌا أكٔل أين أمحد اهلل : وٌثو شيتٔيّ ْذه املصأىث ةلٔهل  ال
ٔ أُّ ٌَ ةاب اإلختار ةاجلٍو وغييّ جرى مجاغث ٌَ املخلدٌني واملخأخريَ اكملربر   د والزجاج والصريايفر ذنره ْو

 وأيب ةكر ةَ ظاْر وغييّ أكرث اجلدٔيني .
 


