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 ال (ـتلفيه غالبا بإٌ ذي موص ...  ا فال ــ) والفعل إٌ مل يو ىاسخ 
وظٌ ، اكن وأدْاحّا : حنْ ، إذا دففج إن فال يويّا يٌ األفعال إال األفعال اجلاضذث لالةخراء 

) وإن يكاد اذليٌ : وقال اهلل حعاىل ،  وإن اكٍج لمترية إال ىلع اذليٌ ِدى اهلل () : قال اهلل حعاىل ، وأدْاحّا 
ى (  . ) وإن وجدٍا أكرثِى هفاسقني (: وقال اهلل حعاىل ،  كفروا هزيهقٍْك ةأةصاِر

إن يشيَك جلفطك : ) ويَُ قْل ةعض اهعسب ، اغبلا : وإحلُ أعار ةقْهل ، أن يويّا غري اجلاضخ  ويقن  
 ويَُ قْل الغاعس : ( قام ألٍا إن : ) وأحاز األدفظ ( ،  إن قَعج اكحتك لطْطا : ) وقْهلى ،  ( يغيَك هليُوإن 

 
 نتعند ( ـة الـت عليو عكوبـحل...         ا ـنشلنـ) طلت ميييو إٌ قتلت ل

 (واخلرب اجعل مجلة مً بعد أٌ     . ..    ً ـا استهـ) وإٌ ختفف أٌ فامسه

  
ْحث ةقيج ىلع يا اكن هلا يٌ اهػًن  هكٌ ال يكْن اسًّا إال ضًري الشأن ، إذا خففج أن املفخ

فأن خمففث يٌ اثلقيوث واضًّا طًري ، عوًج أن زير قائى : وذلك حنْ ،  وخربِا ال يكْن إال مجوث، حمذوفا 
ْ حمزوف ، الغأن  عوًج أٍُ زير : واتلقريس ، دموث يف مْطع رفع درب أن ،  وزير قائى ، أٍُ : واتلقريس ، ِو

ْ غري طًري الغأن لقْهل ، قائى   : وقر يربز اضًّا ِو
 طالقو مل أخبل وأىت صديل (    ...    ) فلو أىو يف يوو الرخاء سألتين 

 ( ــا ه ممتيعــً تصريفـه يهـول   ...      اــً دعــال ومل يهــً فعـ) وإٌ يه
 و ( ـر لـل ذنـو وقليـتيفيص اول   ...      ) فاألحشً الفصل بكد أو ىفي أو 

إذا وقع درب أن املذففث دموث اضًيث لى حيخج إىل فاصن فخقْل عوًج أن زير قائى يٌ غري حسف 
هلإ إال ِْ فّن أٍخى  ) وأن ال: لقْهل حعاىل ، فاصن ةني أن ودربِا إال إذا قصر اجليف فيفصن ةيًَّا حبسف اجليف 

 . مسوًْن (
وإن وقع دربِا دموث فعويث فال خيوْ إيا أن يكْن اهفعن يخرصفا أو غري يخرصف فإن اكن غري 

) وأن غىس أن : وقْهل حعاىل ، ) وأن هيس لإلنسان إال يا سىع ( : يخرصف لى يؤت ةفاصن حنْ قْهل حعاىل 
 .يكْن قد اقرتب أجوّى ( 

)واخلامسث : وْ إيا أن يكْن عءاء أوال فإن اكن عءاء لى يفصن لقْهل حعاىل وإن اكن يخرصفا فال خي
 .غظب ( ةصيغث املايض وإن لى يكٌ عءاء يف قساءة يٌ قسأ )أن غضب اهلل غويّا ( 

، جيْز اهفصن وحسكُ : وقاهج فسقث يَّى املصَف ، جيب أن يفصن ةيًَّا إال قويال : فقال قْم 
 واهفاصن أحر أربعث أعياء ، واألحطٌ اهفصن 
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 . ) وٍػوى أن قد صدقخَا (:  حعاىل لقْهل،  قد:  األول
ْ الطني أو ضْف ،  حرف اتلَفيس:  اثلاين ) غوى أن سيمْن يَكى : فًثال الطني قْهل حعاىل ، ِو

 قْل الغاعس :  (ضْف)ويثال ،  ( مرىض
 درا ( ــل ما قـوف يأتي نـأٌ س ...   ـهرء ييفعـنـه الــ) واعله فعل

حيسب اإلنسان  أ ): وقْهل حعاىل ،  ) أفال يرون أن ال يرجع إحلّى قْال (: لقْهل حعاىل ،  اجليف:  اثلاهد
 . حيسب أن لى يره أحد ( ) أ : حعاىل وقْهل،  أن هٌ جنًع غظايُ (

ْا ىلع : ويَُ قْهل حعاىل ، وقن يٌ ذلس لٍّْا فاصوث يٌ اجلحْيني ،   لْ:  الراةع ) وأن لْ اسخقام
، ومما حاء  ) أولى يّد لذليٌ يرذْن األرض يٌ ةػد أِوّا أن لْ نشاء أصتَاِى ةذٍْبّى (: وقْهل ، اهطريقث ( 

 ةرون فاصن قْهل : 
 ؤل ( ـه سـوا بأعظـقبل أٌ يشأل   ...     ادوا ـوٌ فجـ) علنوا أٌ يؤمل

 (أن)أن : واهقْل اثلاين ، يف قساءة يٌ رفع ) يخى ( يف قْل  ملٌ أراد أن يخى الرضاغث ()وقْهل حعاىل : 
 .ةعره عزوذا  (يخى)وارحفع ، املظارع  هيطج خمففث يٌ اثلقيوث ةن يه اجلاصتث لوفعن

 ميصوبها وثابتا أيضا روي (    ...     ) وخففت نأٌ أيضا فيوي 
، إذا دففج لأن ٍْي اضًّا وأدرب عَّا جبًوث اضًيث حنْ لأن زير قائى أو دموث فعويث مصرره ةوى 

 :لقْل الغاعس ، أو مصررة ةقر ، مس ( ) لأن لى حغٌ ةاأل :لقْهل حعاىل 
 ملا تزل برحاليا ونأٌ قد (   ...    ) أفد الرتحل غري أٌ رنابيا 

ْ طًري الغأن، فاضى لأن يف ِزه األيثوث حمزوف ، وكأن قر زاهج : أي  لأٍُ زير  : واتلقريس ، ِو
زا يعىن قْهل ، واجلًوث اهيت ةعرِا درب عَّا ، وكأٍُ قر زاهج ، وكأٍُ لى حغٌ ةاألمص  ، قائى فَْي : ِو

 : ويَُ قْهل، بّا ولمَُ قوين وثاةخا أيظا روي إىل أٍُ قر روى إثتات يَصْ: وأعار ةقْهل ، يَصْبّا 
 نأٌ ثدييه حكاٌ (  ... ) وصدر مظرم اليحر 

ْ يَصْب ةاحلاء ، اضى لأن : فثرييُ  ، لأن ثرياه حقان : وروي ، درب لأن : وحقان ، ألٍُ يثىن ؛ ِو
ْ طًري الغأن ، اضى لأن حمزوفا  : فيمْن يتخرأ ودرب يف : وثرياه حقان ، لأٍُ ثرياه حقان : واتلقريس ، ِو

وحاء ةاألهف ىلع هغث يٌ جيعن املثىن ةاألهف ، اضى لأن  ( : ثرياه)وحيخًن أن يكْن ، مْطع رفع درب لأن 
 .يف األحْال لكّا 

 


