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 ميصىب إٌ بعد أٌ تشتكنال (  ...   ) وجائز رفعك معطىفا على 
 :أي إذا أيت ةػد اشً إن وخربْا ةػاظف جاز يف االشً اذلي ةػده وجٓان 

 .اجلصب غعفا ىلع اشً إن حنٔ إن زيدا كائً وغٍرا :  أحدهما
، حمو اشً إن ، فاملشٓٔر أُّ ٌػعٔف ىلع واخخيف فيّ ، إن زيدا كائً وغٍرو : حنٔ ، الرفع :  واثلاين

ذا يشػر ةّ ظاْر الكم املصِف ، لهُّٔ ٌتخدأ ؛ فإُّ يف األصو مرفٔع   ، ْو
ٔ الصحيح وذْب كٔم إىل أُّ ٌتخدأ وخربه حمذوف   .واتللدير وغٍرو نذلم ْو

 كتو أن حأخذ خربْا حػني اجلصب غِد مجٓٔر اجلحٔينّي : أي ، ٍو إن فإن اكن اىػعف كتو أن تصخه
 .وأجاز ةػضًٓ الرفع ، وإُم وزيدا ذاْتان ، إن زيدا وغٍرا كائٍان : فخلٔل ، 

 
 مً دوٌ لًت ولعل وكأٌ (  ...  وأٌ ) وأحلقت بإٌ لكً 

 َّ ٔحث وىك غيٍج أن زيدا : فخلٔل ، يف اىػعف ىلع اشٍٍٓا حكً إن املهصٔرة  حكً أن املفخ
وكذلم ، غيٍج أن زيدا وغٍرا كائٍان ةاجلصب فلط غِد اجلٍٓٔر : وحلٔل ، ةرفع غٍرو وُصتّ ، كائً وغٍرو 

غٍرا وخادلا وٌا زيد كائٍا ىكَ ، ةِصب خادل ورفػّ ، ٌا زيد كائٍا ىكَ غٍرا ٌِعيق وخادلا : حلٔل 
 .ةاجلصب فلط ، ٌِعيلان 

ٔاء حلدم املػعٔف أو حأخر ، وأٌا حلج وىػو وكأن  حلج زيدا : فخلٔل ، فال جئز ٌػٓا إال اجلصب ش
وأجاز ،  وىػّو  وال جئز رفػّ وكذلم نأنّ ، ةِصب غٍرو يف املثاىني ، وحلج زيدا كائً وغٍرا ، وغٍرا كائٍان 

 .لدٌا وٌخأخرا ٌع األحرف اثلالثث اىفراء الرفع فيّ ٌخ
 

 وتلزو الالو إذا ما تهنل (  ...  ل ــل العنــت إٌ فقـ) وخفف
 ه معتندا ( ما ىاطق أراد  ... ) ورمبا استغين عيها إٌ بدا 

وإذا أٍْيج لزٌخٓا الالم ، إن زيد ىلائً : فخلٔل ، إذا خففج إن فاألكرث يف لصان اىػرب إٍْاهلا 
 .إن زيدا كائً : فخلٔل ، ويلو إغٍاهلا ، فاركث ةيِٓا وبني إن اجلافيث 

ألُٓا ال حيخبس واحلاىث ؛ وحىك اإلغٍال شيتٔيّ واألخفض رمحٍٓا اهلل حػاىل فال حيزٌٓا حينئذ الالم 
ٔد ، ألن اجلافيث ال حِصب االشً وحرفع اخلرب ؛ ْذه ةاجلافيث  وإٍُا حيخبس ةإن اجلافيث إذا أٍْيج ولً يظٓر امللص

ٔد ةٓا فلد يصخغىن غَ الالم نلٔهل ، ةٓا   :فإن ظٓر امللص
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 وإٌ مالك كاىت كراو املعادٌ (  ...  ) وحنً أباة الضًه مً آل مالك 
 

ذا ، ألن املػىن ىلع اإلثتات ؛ ألُٓا ال حيخبس ةاجلافيث  ؛ فحذفج الالم، وإن ٌالم لاكُج : اتللدير  ْو
 .خغىن غِٓا إن ةدا إىل آخر ابليج وربٍا اش: ْٔ املراد ةلٔهل 

واخخيف اجلحٔئن يف ْذه الالم ْو يه الم االةخداء أدخيج ليفرق ةني إن اجلافيث وإن املخففث ٌَ 
 .اثللييث أم يه الم أخرى اجخيتج ليفرق 

وحظٓر فائدة ْذا اخلالف يف مصأىث جرت ةني  أُٓا الم االةخداء دخيج ليفرق والكم شيتٔيّ يدل ىلع
كد غيٍِا إن نِج ملؤٌِا ( فٍَ جػيٓا الم االةخداء أوجب نرس إن  اةَ أيب اىػافيث واةَ األخرض وىه كٔهل )

 .وٌَ جػيٓا الٌا أخرى اجخيتج ليفرق فخح أن 
وجرى اخلالف يف ْذه املصأىث كتيٍٓا ةني أيب احلصَ يلع ةَ شييٍان ابلغدادي األخفض الصغري 

وكال ، يفرق وبّ كال اةَ أيب اىػافيث فلال اىفاريس يه الم غري الم االةخداء اجخيتج ل، وبني أيب يلع اىفاريس 
 .األخرض   أدخيج ليفرق وبّ كال اةَ األخفض الصغري إٍُا يه الم االةخداء 

 


