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 تّىْ ... تعدٖٛ لٕاحد ومتزوْ (  ) لعمي عسفاُ ٔظَ 

 إذا اكىج غلم ةهػىن غرف حػدت إىل نفػَل واخد نلَلم غلهج زيدا أي غرفخً ونيً كَهل حػاىل 
وكذلم إذا اكىج ظو ةهػىن احٍم حػدت إىل نفػَل ةطَن أنٍاحكم ال حػلهَن شيئا (  ) واهلل أخرجكم نو

 ٌَ ىلع الغيب ةظيني ( أي ةهخٍم  واخد نلَلم ظييج زيدا أي احٍهخً ونيً كَهل حػاىل ) ونا
 . طالب وفعٕلني وَ قبن اٌتىٜ ( ) ٔلسأٝ السؤٖا امن وا لعمىا ..

إحلٍها غلم املذنَرة نو  إذا اكىج رأى خلهيث أي للرؤيا يف امليام حػدت إىل املفػَلني نها حخػدى
ا الرؤيا نا نسب لػلم املخػديث إىل اذنني  كتل وإىل ٌذا أشار ةلَهل ولرأى الرؤيا اىم أي انسب لرأى اليت مصدٌر

ونرال لهيث فاملهٍَر نَىٍا مصدرا اها وإن اكىج حلع مصدرا لغري رأى احلذنر ألن الرؤيا فػرب غو احللهيث ةها 
وأغرص مخرا ين أغرص مخرا ( فاحلاء نفػَل أول إىل اذنني كَهل حػاىل ) إين أرا اسخػهال رأى احللهيث نخػديث

 ملفػَل اثلاين وكذلم كَهل : مجلث ىف مَضع ا
 عىاز ٔآٌٔٛ أثاال ( ) أبٕ حٍش ٖؤزقين ٔطمل ... ٔ

 . جتافٜ المٗن ٔاخنزه اخنزاال ( ) أزاِي زفكيت حتٜ إذا وا ..

 زد ... إىل آه فمي ٖدزك بالال ( ) إذا أٌا كالرٙ دنسٙ لٕ

 فااهاء وامليم يف أراٌم املفػَل األول ورفليت ٌَ املفػَل اثلاين 
  ) ٔال جتز ٍِا بال دلٗن ... سكٕط وفعٕلني أٔ وفعٕه (

فهرال خذف أخدٌها إال إذا دل دحلل ىلع ذلم ال جيَز يف ٌذا ابلاب سلَط املفػَلني وال سلَط 
ال ٌل ظييج زيدا كائها فخلَل ظييج اتللدير ظييج زيدا كائها فدذفج املفػَلني املفػَلني لرلاللث أن يل

 كتلٍها غليٍها ونيً كَهل :  دلاللث نا
 حبّي عازا عم٘ ٔحتشب (  ) بأٙ كتاب أً بأٖٛ سٍٛ ... تسٝ

ها ختٍم واعرا يلع دلاللث نا كتلٍها غليٍها ونرال  أي وحتسب ختٍم اعرا يلع فدذف املفػَلني ٌو
 أخدٌها لرلاللث أن يلال ٌل ظييج أخدا كائها فخلَل ظييج زيدا أى ظييج زيدا كائها فخدذف اثلاينخذف 

 لرلاللث غليً ونيً كَهل :
 ... وين مبٍزلٛ احملب املكسً (  ) ٔلكد ٌزلت فال تعين غريٓ

ذا اذلي ذنراألول وواكػا ٌَ املفػَل اثلاين  أي فال حطين غريه واكػا فغريه ٌَ املفػَل يف ه املصٌو
فإن لم يدل دحلل ىلع احلذف لم جيز ال فيٍها وال يف أخدٌها فال حلَل ٌَ الصديح نو نذاٌب اجلدَيني 

 ييج كائها حريد ظييج زيدا كائها :ظييج وال ظييج زيدا وال ظ
 ) ٔكتعَ اجعن تكٕه إُ ٔل٘ ... وشتفّىا بْ ٔمل ٍٖفصن ( 
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 ن ... ٔإُ ببعض ذٙ فصمت ذنتىن ( ) بغري ظسف أٔ كعسف أٔ عى

اللَل شأىً إذا وكػج ةػده مجلث أن حتىك حنَ كال زيد غهرو نيطلق وحلَل زيد نيطلق لكو 
واخلرب نفػَلني نها  وجيَز إجراؤه دلرى الظو فييصب املتخدأ مَضع ىصب ىلع املفػَحلث اجلهلث ةػده يف

َ نذٌب اعنث الػرب أىً ال جيرى اللَل دلرى  واملهٍَر أن للػرب يف ذلم نذٌتني أخدٌهاحيصتٍها ظو  ٌو
ا اعنث اجلدَيني  ا املصيف أربػث ويه اليت ذنٌر  : الظو إال برشوط ذنٌر

 األول أن يكَن الفػل مضاراع 
َ للهخاطب اثلاين أن يكَن للهخاطب وإحلٍها أشار ةلَهل اجػل حلَل ف إن حلَل مضارع ٌو

 .الرشط
 ً أشار ةلَهل إن و ى مسخفٍها ةً .وإحلاثلالد أن يكَن مستَكا ةاسخفٍام 

الرشط الراةع أن ال يفصل ةييٍها أي ةني االسخفٍام والفػل ةغري ظرف وال دلرور وال نػهَل الفػل 
ذا ٌَ املراد ةلَ فهرال نا اجخهػج فيً ال هل ولم ييفصل ةغري ظرف إىل آخره فإن فصل ةأخدٌا لم يرض ٌو

 طللا نفػَل ذان ونيً كَهل :نفػَل أول وني الرشوط كَلم أحلَل غهرا نيطللا فػهرا
 ) وتٜ تكٕه الكمص السٔامسا ... ذنىمَ أً قاسي ٔقامسا ( 

فلَ اكن الفػل غري مضارع حنَ كال زيد غهرو نيطلق لم ييصب اللَل نفػَلني غيد ٌؤالء وكذا إن 
أىج حلَل غهرو نيطلق أو اكن مضاراع ةغري حاء حنَ يلَل زيد غهرو نيطلق أو لم يكو مستَكا ةاسخفٍام حنَ 

ستق ةاسخفٍام ولكو فصل ةغري ظرف وال جار و دلرور وال نػهَل هل حنَ أأىج حلَل زيد نيطلق فإن فصل 
 را حلَل نيطللا ونيً كَهل :ةأخدٌا لم يرض حنَ أغيدك حلَل زيدا نيطللا وأيف ادلار حلَل زيدا نيطللا وأغه

 جاِمٍٗا ( ٙ ... لعىس أبٗك أً وت) أجّاال تكٕه بين لؤ

فتين لؤي نفػَل أول وجٍاال نفػَل ذان وإذا اجخهػج الرشوط املذنَرة جاز ىصب املتخدأ واخلرب 
  احلةييث حنَ أحلَل زيد نيطلق .نفػَلني تللَل حنَ أحلَل زيدا نيطللا وجاز رفػٍها ىلع
 ... عٍد سمٗي حنٕ قن ذا وشفكا ( ) ٔأجسٙ الكٕه كعَ وطمكا 

َ نذٌب سليم فيجرون اللَل دلرى الظو ىف ىصب أشار إىل املذٌب اثلا ين للػرب يف اللَل ٌو
َجد وذلم حنَ كل  َاء اكن مضاراع أم غري مضارع وجدت فيً الرشوط املذنَرة أم لم ح املفػَلني نطللا أي س

 ا نفػَل ذان ونو ذلم كَهل :ذا مهفلا فذا نفػَل أول ومهفل
 سائٍٗا ( ا ... ِرا لعىس اهلل إس) قالت ٔكٍت زجال فطٍٗ

 .فٍذا نفػَل أول للالج وإرسائييا نفػَل ذان 
 

 


