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 الو ابتداء حنو إىي لوشز (   ... ) وبعد ذات الكسس تصحب اخلرب  
ذه الالم خقّا أن حدخن ىلع  جيْز دخْل الم االةخداء ىلع خرب إن املمصْرة حنْ إن زيدا هقائى ِو
أول الالكم ألن هلا غدر الالكم فدقّا أن حدخن ىلع إن حنْ إلن زيدا قائى هكٌ ملا اكٍج الالم لوخأكيد وإن 

ْا اجلًع ةني خرفني ةًػىن واخد فأخروا الالم إىل اخلرب وال حدخن ِذه الالم ىلع خرب ةايق أخْات  لوخأكيد لِر
 .إن فال حقْل هػن زيدا هقائى 

 وأجاز المْفيْن دخْهلا يف خرب هكٌ وأنظدوا : 
 ولكيين مً حبها لعنيد (  ...  ) يلوموىين يف حب ليلى عواذلي 

 وخرج ىلع أن الالم زائدة لًا طذ زيادحّا يف خرب أمىس حنْ قْهل : 
 فكال مً سألوا أمسى جملهودا (   ...     دكه ) مسوا عجاىل فكالوا كيف سي

ْدا : أي   وكًا زيدت يف خرب املتخدأ طذوذا لقْهل : ، أمىس دلّ
 ( ) أو احلليس لعجوش شهسبه        ...      تسضى مً اللحه بعظه السقبة 

ْخث  ةفخح أن ، إال أٍّى يلأكوْن اهعػام : وقد قرىء طاذا ، وأجاز املربد دخْهلا يف خرب أن املفخ
 .ويخخرج أيضا ىلع زيادة الالم 

 ( ـــا ال ما كسضيــوال مً األفع ... ) وال يلي ذي الالو ما قد ىفيا 
 لكد مسا على العدا مستحوذا (  ...  إٌ ذا ـــد كـــ) وقد يليها مع ق

 :  ْهلم وقد ورد يف الظػر لقإذا اكن خرب إن يَفيا لى حدخن غويُ الالم فال حقْل إن زيدا ملا يقْ
 لال متصابهاٌ وال سواء (   ...  ا ـا وتسكــ) وأعله إٌ تسلين

وأطار ةقْهل وال يٌ األفػال يا لرضيا إىل أٍُ إذا اكن اخلرب ياضيا يخرصفا غري يقرون ةقد لى حدخن 
ظام   .غويُ الالم فال حقْل إن زيدا لريض وأجاز ذلك المصايئ ِو

وغري ، إن زيدا هريىض : حنْ ، فإن اكن اهفػن مضاراع دخوج الالم غويُ وال فرق ةني املخرصف 
إن زيدا شْف : حنْ ، ِذا إذا لى حقرتن ةُ الصني أو شْف فإن اقرتٍج ةُ ، إن زيدا يلذر الرش : حنْ ، املخرصف 

ْاز دخْل الالم غويُ خالف  فيجْز إذا اكن شْف ىلع الػديح وأيا إذا اكن الصني ، يقْم أو شيقْم فيف ج
 .فقوين 

ْاز دخْل الالم غويُ  إن زيدا نلػى : فخقْل ، وإذا اكن ياضيا غري يخرصف فظاِر الكم املػَف ج
ذا يذِب األخفض واهفر  ، وإن غًرا بلئس الرجن ، الرجن   .واملَقْل أن شيتْيُ ال جيزي ذلك ، اء ِو

ذا ِْ املراد ةقْهل وقد يويّا يع قد ، ةقد جاز دخْل الالم غويُ  فإن قرن املايض املخرصف : حنْ ، ِو
 إن زيدا هقد قام .
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 والفصل وامسا حل قبله اخلرب (     ...  ) وتصحب الواسط معنول اخلرب 
ْشط ةني اشى إن واخلرب  ، إن زيدا هعػامك آكن : حنْ ، حدخن الم االةخداء ىلع يػًْل اخلرب إذا ح

 .وينتيغ أن يكْن اخلرب خينئذ مما يػح دخْل الالم غويُ لًا يثوَا 
فإن اكن اخلرب ال يػح دخْل الالم غويُ لى يػح دخْهلا ىلع املػًْل لًا إذا اكن اخلرب فػال ياضيا 

      وأجاز ذلك       ، زيدا هعػامك أكن إن : فال حقْل ، يخرصفا غري يقرون ةقد لى يػح دخْل الالم ىلع املػًْل 
 ةػضّى .

ْشط حنتيّا ىلع أٍّا ال حدخن ىلع املػًْل إذا حأخر فال  وإًٍا قال املػَف وحػدب الْاشط أي املخ
 .إن زيدا آكن هعػامك  : حقْل

ْشط ال حدخن ىلع اخلرب  إن زيدا : فال حقْل ، وأطػر قْهل ةأن الالم إذا دخوج ىلع املػًْل املخ
ْشط وذلك يٌ جّث أٍُ خػع د، هعػامك آللك  وخىك ، وقد شًع ذلك قويال ، خْل الالم ةًػًْل اخلرب املخ

 يٌ الكيّى إين بلدًد اهلل لػاهح .
وقال ، إن زيدا هلْ اهقائى  : حنْ، وأطار ةقْهل واهفػن إىل أن الم االةخداء حدخن ىلع ضًري اهفػن 

ْ ضًري اهفػن ، فّذا اشى إن ،  ) إن هذا هلو القصص احلق (: اهلل حػاىل  واهقػع ، ودخوج غويُ الالم ، ِو
 .خرب إن 

فوْ لى حأت ةّْ ، زيد ِْ اهقائى : وذلك إذا قوج ؛ ألٍُ يفػن ةني اخلرب والػفث ؛ وشيم ضًري اهفػن 
ػني أن يكْن اهقائى خربا ح (ِْـ)فوًا أحيج ة، الخخًن أن يكْن اهقائى غفث لزيد وأن يكْن خربا غَُ 

ْشط ةني املتخدأ واخلرب ، غٌ زيد  أو ةني يا أغوُ املتخدأ ، زيد ِْ اهقائى : حنْ ، ورشط ضًري اهفػن أن يخ
 .إن زيدا هلْ اهقائى : حنْ ، واخلرب 

وأطار ةقْهل واشًا خن قتوُ اخلرب إىل أن الم االةخداء حدخن ىلع االشى إذا حأخر غٌ اخلرب حنْ إن يف 
والكيُ يظػر أيضا ةأٍُ إذا دخوج الالم ىلع ضًري ،  لك ألجرا غري ممنون ( ) وإن: ادلار لزيدا قال اهلل حػاىل 

ْ لذلك  إن هيف ادلار  : وال، ْ هقائى إن زيدا هل: فال حقْل ، اهفػن أو ىلع االشى املخأخر لى حدخن ىلع اخلرب ِو
 لزيدا.

ْشط ةني االشى  واخلرب أن لك يػًْل ويقخىض إظالقُ يف قْهل إن الم االةخداء حدخن ىلع املػًْل املخ
ْشط جاز دخْل الالم غويُ اكملفػْل الرصيح واجلار واملجرور واهظرف واحلال  ْن ىلع انلدْي   وقد ٍع  ، إذا ح

 . إن زيدا لضاحاك رالب: فال تقول ، يَع دخْل الالم ىلع احلال 
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 ل ( ـاهلا وقد يبكي العنـإعن  ...   ) ووصل ما بري احلسوف مبطل 
إذا احػوج يا غري املْغْهث ةإن وأخْاحّا لفخّا غٌ اهػًن إال يلج فإٍُ جيْز فيّا اإلغًال واإلًِال 

ٌ   وكأن   وكذلك أن  ، وال جيْز ٍػب زيد ، إًٍا زيد قائى : فخقْل ،  وإن ، يلخًا زيد قائى : وحقْل ،  وهػن   وهك
 .يلخًا زيدا قائى  : فقوج، طئج ٍػتج زيدا 

وقد حػًن ، وظاِر الكم املػَف رمحُ اهلل حػاىل أن يا إن احػوج ةّذه األخرف لفخّا غٌ اهػًن 
ذا يذِب مجاغث يٌ انلدْيني   ، إًٍا زيدا قائى : وخىك األخفض والمصاىئ ، اج واةٌ الس    اكلزجاي  قويال ِو

ْ أٍُ ال يػًن يَّا يع يا إال يلج ، والػديح املذِب األول   . اكه األخفض والمصايئ فظاذ  وأيا يا خ، ِو
واملراد يٌ املْغْهث ، واخرتزٍا ةغري املْغْهث يٌ املْغْهث فإٍّا ال حكفّا غٌ اهػًن ةن حػًن يػّا 

إن : حنْ ، واهيت يه يقدرة ةاملػدر ، إن اذلي غَدك خصٌ : أي ، إن يا غَدك خصٌ  : حنْ، اهيت ةًػىن اذلي 
 .إن فػوك خصٌ : أي ، يا فػوج خصٌ 

 


