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 ال اهيت هِفٛ اجلِس
 لسٖ ... ًفسدٝ جاءتم أٗ ًلسزٖ () عٌى إْ اجعى هال يف ُ

ْذا ْٔ اىلصً اثلاىد ٌَ احلروف اجلاشخث لالةخداء ويه ال اىيت جليف اجلنس واملراد ةٓا ال اىيت 
وإٍُا كيج اتلِػيع اخرتازا غَ اىيت يلع االشً ةػدْا يع ىلع اشخغراق اجليف ليجنس لكّ كػد ةٓا اتلِػ

مرفٔاع حنٔ ال رجو كائٍا فإُٓا ىيصج ُػا يف ُيف اجلنس إذ حيخٍو ُيف الٔاخد وُيف جلنس فتخلدير إرادة ُيف 
ئٍا ةو رجالن وأٌا ال ْذه اجلنس ال جئز ال رجو كائٍا ةو رجالن وبخلدير إرادة ُيف الٔاخد جئز ال رجو كا

ويه حػٍو غٍو إن فخِػب املتخدأ اشٍا هلا وحرفع فال جئز ال رجو كائً ةو رجالن  فيه جليف اجلنس ىيس إال
اخلرب خربا هلا وال فرق يف ْذا اىػٍو ةني املفردة ويه اىيت لً حخهرر حنٔ ال غالم رجو كائً وبني املهررة حنٔ ال 

 خٔل وال كٔة إال ةاهلل 
يكٔن اشٍٓا وخربْا إال ُكرة فال حػٍو يف املػرفث وٌا ورد ٌَ ذلم مؤول ةِهرة نلٔهلً  وال

كضيث وال أةا خصَ هلا فاتللدير وال مصىم ةٓذا االشً هلا ويدل ىلع أُّ ٌػامو ٌػاميث اجلهرة وغفّ ةاجلهرة 
لٔهل حػاىل ( ) ال فيٓا ن نلٔلم ال أةا خصَ خالال هلا وال يفػو ةيِٓا وبني اشٍٓا فإن فػو ةيٍِٓا أىغيج

 .) فاُػب ةٓا مضافا أو مضارغّ ... وبػد ذاك اخلرب اذنر رافػّ ( غٔل ( 
 .. ح٘ي ٗال ق٘ٝ ٗاهجاُٛ اجعال () ٗزكب املفسد فاحتا كال . 

 ) ًسف٘عا أٗ ًِص٘با أٗ ًسكبا ... ٗإْ زفعت أٗال ال تِصبا (

ٔال احلال األول أن  يكٔن مضافا حنٔ ال غالم رجو خارض احلال ال خيئ اشً ال ْذه ٌَ ذالذث أخ
اثلاين أن يكٔن مضاراع ليٍضاف أي مظاةٓا هل واملراد ةّ لك اشً هل حػيق ةٍا ةػده إٌا ةػٍو حنٔ ال ظاىػا 
جتال ظاْر وال خريا ٌَ زيد رانب وإٌا ةػعف حنٔ ال ذالذث وذالذني غِدُا ويصىم املظتّ ةاملضاف ٌعٔال 

ملضاف واملظتّ ةّ اجلػب ىفظا نٍا ٌرو واحلال اثلاىد أن يكٔن ٌفردا واملراد وممعٔال أي ممدودا وخكً ا
ةّ ِْا ٌا ىيس ةٍضاف وال مظتّ ةاملضاف فيدخو فيّ املرىن واملجٍٔع وخهٍّ ابلِاء ىلع ٌا اكن يِػب ةّ 

هلا ىرتكتّ ٌع ال وغريورحّ ٌػٓا اكليشء الٔاخد فٓٔ ٌػٓا نخٍصث غرش وىكَ حميّ اجلػب ةال ألُّ اشً 
فاملفرد اذلي ىبس ةٍرىن وال دلٍٔع يبىن ىلع اىفخح ألن ُػتّ ةاىفخدث حنٔ ال خٔل وال كٔة إال ةاهلل واملرىن 
ٔ احلاء حنٔ ال مصيٍني لم وال مصيٍني فٍصيٍني  ومجع املذنر الصالً يبِيان ىلع ٌا اكُا يِػتان ةّ ْو

ْب الهٔفئن والزجاج إىل أن رجو يف كٔلم ال وذٌع ال نٍا ةىن رجو ىرتكتّ ٌػٓا  ومصيٍني ٌتنيان ىرتكتٍٓا
 رجو ٌػرب وأن فخدخّ فخدث إغراب ال فخدث ةِاء وذْب املربد إىل أن مصيٍني ومصيٍني ٌػربان 

ٔ الهرس فخلٔل ال مصيٍات لم  وأٌا مجع املؤُد الصالً فلال كٔم ٌتين ىلع ٌا اكن يِػب ةّ ْو
 ةكرس اتلاء وٌِّ كٔهل :
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 ع٘اقبٕ ... فٕٚ ُور ٗال هرات هوشٚب ( ) إْ اهشباب اهرٜ جمد 

 وأجاز ةػضًٓ اىفخح حنٔ ال مصيٍات لم 
وكٔل املػِف وبػد ذاك اخلرب اذنر رافػّ ٌػِاه أُّ يذنر اخلرب ةػد اشً ال مرفٔاع والرافع هل ال غِد 

ردا املػِف ومجاغث وغِد شيتٔيّ الرافع هل إن اكن اشٍٓا مضافا أو مظتٓا ةاملضاف وإن اكن االشً ٌف
فاخخيف يف رافع اخلرب فذْب شيتٔيّ إىل أُّ ىيس مرفٔاع ةال وإٍُا ْٔ مرفٔع ىلع أُّ خرب املتخدأ ألن ٌذْتّ 
أن ال واشٍٓا املفرد يف مٔضع رفع ةاالةخداء واالشً املرفٔع ةػدٍْا خرب غَ ذلم املتخدأ ولً حػٍو ال غِده يف 

 .ْذه الػٔرة إال يف االشً 
يٍج فيٍٓا ٌع املضاف رب مرفٔع ةال فخهٔن ال اعميث يف اجلزءيَ نٍا غوذْب األخفض إىل أن اخل

وأطار ةلٔهل واثلاين اجػال إىل أُّ إذا أىت ةػد ال واالشً الٔاكع ةػدْا ةػاظف وُكرة ٌفردة واملظتّ ةّ 
ع ال ٌوحكررت ال حنٔ ال خٔل وال كٔة إال ةاهلل جئز فيٍٓا مخصث أوجّ وذلم ألن املػعٔف غييّ إٌا أن يبىن 

 :  فإن ةين ٌػٓا ىلع اىفخح جاز يف اثلاين ذالذث أوجّىلع اىفخح أو يِػب أو يرفع 
األول ابلِاء ىلع اىفخح ىرتكتّ ٌع ال اثلاُيث وحكٔن ال اثلاُيث اعميث غٍو إن حنٔ ال خٔل وال كٔة إال 

 واملػعٔف حنٔ ال خٔل والاثلاين اجلػب غعفا ىلع حمو اشً ال وحكٔن ال اثلاُيث زائدة ةني اىػاظف ، ةاهلل 
 كٔة إال ةاهلل وٌِّ كٔهل : 

 ) ال ُسب اهَٚ٘ ٗال خوٞ ... اتسع اخلسق عوٟ اهساقع ( 

اثلاىد الرفع وفيّ ذالذث أوجّ األول أن يكٔن ٌػعٔفا ىلع حمو ال واشٍٓا ألٍُٓا يف مٔضع رفع 
ث غٍيج غٍو ىيس اثلاىد أن ةاالةخداء غِد شيتٔيّ وخينئذ حكٔن ال زائدة اثلاين أن حكٔن ال اثلاُي

 كٔة إال ةاهلل وٌِّ كٔهل :  يكٔن مرفٔاع ةاالةخداء وىيس لالغٍو فيّ وذلم حنٔ ال خٔل وال
 ) ٓرا هعٌسكٍ اهصغاز بعِٕٚ ... ال أَ هٛ إْ كاْ ذان ٗال أب ( 

حنٔ وإن ُػب املػعٔف غييّ جاز يف املػعٔف األوجّ اثلالذث املذنٔرة أغين ابلِاء والرفع واجلػب 
وإن رفع املػعٔف غييّ جاز يف اثلاين وجٓان األول ابلِاء ىلع اىفخح وال امرأة وال امرأة وال امرأة  ال غالم رجو

 رجو وال امرأة وٌِّ كٔهل :  حنٔ ال رجو وال امرأة وال غالم
 ) فال هغ٘ ٗال تأثٍٚ فبٔا ... ًٗا فآ٘ا بٕ أبدا ًقٍ ( 

وال جئز اجلػب ليراين ألُّ إٍُا جاز  امرأة وال غالم رجو وال امرأة واثلاين الرفع حنٔ ال رجو وال
املػِف وإن رفػج أوال  فيٍا حلدم ليػعف ىلع حمو اشً ال و ال ِْا ىيصج ةِاغتث فيصلط اجلػب وهلذا كال

 ) وٌفردا ُػخا ملتين ةيل ... فافخح أو اُػنب أو ارفع حػدل ( ال حِػتا 
 ةفاغو جاز يف اجلػج ذالذث أوجّ :  ةٍفرد يييّ أي لً يفػو ةيِّ وبيِّإذا اكن اشً ال ٌتنيا وُػج 
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 اشً ال حنٔ ال رجو ظريف األول ابلِاء ىلع اىفخح ىرتكتّ ٌع
 ة ملدو اشً ال حنٔ ال رجو ظريفا اثلاين اجلػب مرااع

 .ظريف يتٔيّ نٍا حلدم حنٔ ال رجواثلاىد الرفع مرااعة ملدو ال واشٍٓا ألٍُٓا يف مٔضع رفع غِد ش


