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 الفاعن 

 ... شٖد وٍريا ٔجّْ ٌعي الفتٜ () الفاعن الرٙ كىسفٕع٘ أتٜ 

ٔ اىفاغو أو  ملا فسغ ٌَ الالكم ىلع ُٔاضخ االةخراء رشع يف ذنس ٌا يطيتّ اىفػو اتلام ٌَ املسفٔع ْو
فأٌا اىفاغو فٓٔ االضً املطِر إحلّ فػو ىلع طسيلث تّ يف ابلاب اذلي ييل ْزا ابلاب ُائتّ وضيأيت الالكم ىلع ُائ

ٔ كام زير واملوول ةّ حنٔ ةػبت ي أن حلٔم أي فػو أو شتّٓ وحهٍّ السفع واملساد ةاالضً ٌا يشٍو الرصيح حن
 كيامم 

ٔه أو زير كام أو ٌا  فذسج ةاملطِر إحلّ فػو ٌا أضِر إحلّ غريه حنٔ زير أدٔك أو مجيث حنٔ زير كام أة
ىلع طسيلث فػو ٌا أضِر إحلّ فػو ىلع ودسج ةلٔجلا ر كائً غالٌّ أو زير كائً أي ْٔ ْٔ يف كٔة اجلٍيث حنٔ زي

ٔ اجلائب غَ اىفاغو حنٔ رضب زير واملساد بشتّ اىفػو املزنٔر اضً اىفاغو حنٔ أكائً الشيران طسيلث فػ و ْو
والصفث املشتٓث حنٔ زير حطَ وجّٓ واملصرر حنٔ غبتج ٌَ رضب زير غٍسا واضً اىفػو حنٔ ْيٓات 

ٔه أو يف ادلار غالٌاه وأفػو اتلفضي و حنٔ مسرت ةاألفضو اىػليق واىظسف واجلار واملبسور حنٔ زير غِرك أة
ٔه مسفٔع ةاألفضو وإىل ٌا ذنس أشا ٔه فأة ٔغني ٌا اكن مسفٔاع ر املصِف ةلٔهل نٍسفٔيع أىت إىخ أة واملساد ةاملسف

ةاىفػو أو ةٍا يشتّ اىفػو نٍا حلرم ذنسه وٌرو ليٍسفٔع ةاىفػو ةٍراىني أحرٍْا ٌا رفع ةفػو ٌخرصف حنٔ أىت 
 ٔع بشتّ اىفػو ةلٔهل ٌِريا وجّٓ حنٔ ُػً اىفىت وٌرو ليٍسف زير واثلاين ٌا رفع ةفػو غري ٌخرصف

 ) ٔبعد فعن فاعن فإُ ظّس ... فّٕ ٔإال فضىري اضترت (  

ٔ اىفػو أو شتّٓ حنٔ كام الشيران وزير كائً غالٌاه وكام زير وال  حكً اىفاغو اتلأدس غَ رافػّ ْو
اه كائً وال زير كام ىلع أن يكٔن زير فاغال جئز حلريٍّ ىلع رافػّ فال حلٔل الشيران كام وال زير غالٌ

زا ٌزْب ابلرصيني  ٌلرٌا ةو ىلع أن يكٔن ٌتخرأ واىفػو ةػره رافع لضٍري مطترت واتللريس زير كام ْٔ ْو
وأٌا الهٔفئن فأجازوا اتللريً يف ذلم لكّ وحظٓس فائرة اخلالف يف غري الصٔرة األدرية ويه صٔرة اإلفساد 

 ٌزْب الهٔفيني الشيران كام والشيرون كام وىلع ٌزْب ابلرصيني جيب أن حلٔل حنٔ زير كام فخلٔل ىلع
زا ٌػ ى كٔهل وعػر فػو الشيران كاٌا والشيرون كامٔا فخأيت ةأىف وواو يف اىفػو ويكُٔان ٍْا اىفاغيني  ْو

وأشار ةلٔهل فإن ظٓس إىخ إىل أن اىفػو وشتّٓ ال ةر هل ٌَ مسفٔع فإن ظٓس فال إضٍار حنٔ كام زير وإن فاغو 
 لً يظٓس فٓٔ ضٍري حنٔ زير كام أي ْٔ 

 .. الثٍني أٔ مجع كفاش الصّدا ( ) ٔجسد الفعن إذا وا أضٍدا .

 ا ... ٔالفعن لمظاِس بعد وطٍد ( ) ٔقد ٖكاه ضعدا ٔضعدٔ

ػسب أُّ إذا أضِر اىفػو إىل ظاْس ٌر ى أو دلٍٔع وجب جتسيره ٌَ غالٌث حرل ىلع ٌزْب مجٓٔر اى
اتلثِيث أو اجلٍع فيهٔن نحاهل إذا أضِر إىل ٌفسد فخلٔل كام الشيران وكام الشيرون وكاٌج اهلِرات نٍا حلٔل 

أيت ةػالٌث يف اىفػو كام زير وال حلٔل ىلع ٌزْب ْوالء كاٌا الشيران وال كامٔا الشيرون وال كٍَ اهلِرات فخ
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ٔاو واجلٔن حسوف حرل  السافع ليظاْس ىلع أن يكٔن ٌا ةػر اىفػو مسفٔاع ةّ وٌا احصو ةاىفػو ٌَ األىف وال
ىلع حثِيث اىفاغو أو مجػّ ةو ىلع أن يكٔن االضً اىظاْس ٌتخرأ مودسا واىفػو املخلرم وٌا احصو ةّ اضٍا يف 

ٔ أن يكٔن ٌا احصو االضً املخأدس  مٔضع رفع دربا غَمٔضع رفع ةّ واجلٍيث يف  وحيخٍو وجٓا آدس ْو
ٔاو واجلٔن ةاىفػو مسفٔاع ةّ نٍا حلرم وٌا ةػره ةرل مما احصو ةاىفػو ٌَ األضٍاء امل ضٍسة أغ ي األىف وال

ً ةِٔ احلارث ةَ نػب نٍا ُلو الصفار يف رشح الهخاب أن اىفػو إذا أضِر إىل  وٌزْب طائفث ٌَ اىػسب ْو
دلٍٔع أىت فيّ ةػالٌث حرل ىلع اتلثِيث أو اجلٍع فخلٔل كاٌا الشيران وكامٔا الشيرون وكٍَ  ظاْس ٌر ى أو

ٔاو واجلٔن حسوفا حرل ىلع اتلثِيث واجلٍع نٍا اكُج اتلاء يف كاٌج ِْر حسفا حرل  اهلِرات فخهٔن األىف وال
 : ِْر ةلاٌج وٌَ ذلم كٔهل ىلع اتلأُيد غِر مجيع اىػسب واالضً اذلي ةػر املزنٔر مسفٔع ةّ نٍا ارحفػج 
 ) تٕىل قتاه املازقني بٍفطْ ... ٔقد أضمىآ وبعد ٔمحٗي ( 

 وكٔهل :
 ) ٖمٕوٌٍٕٜ فٜ اشرتاٞ الٍخٗن ... أِم٘ فكمّي ٖعره ( 

 وكٔهل :
 ) زأَٖ الغٕاٌ٘ الصٗب الح بعازض٘ ... فأعسضَ عين باخلدٔد الٍٕاضس ( 

فٍتػر ومحيً مسفٔاعن ةلٔهل أضيٍاه واألىف يف أضيٍاه حسف يرل ىلع نٔن اىفاغو اذجني وكزلم 
ٔاو حسف يرل ىلع اجلٍع واىغٔاين مسفٔع ةسأيَ واجلٔن حسف يرل ىلع مجع  أْيل مسفٔع ةلٔهل يئمُٔ ي وال

ٌػِاه أُّ كر يوىت يف اىفػو ويلال ضػرا وضػروا إىل آدس ابليج املوُد وإىل ْزه اليغث أشار املصِف ةلٔهل وكر 
وإٍُا كييو واألمس نزلم املطِر إىل اىظاْس ةػالٌث حرل ىلع اتلثِيث أو اجلٍع فأشػس كٔهل وكر يلال ةأن ذلم 

كال واىفػو ليظاْس ةػر مطِر حلجتّ ىلع أن ٌرو ْزا اىرتكيب إٍُا يكٔن كييال إذا جػيج اىفػو مطِرا إىل 
ٔاو واجلٔن وجػيج اىظاْس ٌتخرأ أو ةرال  اىظاْس اذلي ةػره وأٌا إذا جػيخّ مطِرا إىل املخصو ةّ ٌَ األىف وال

زه اليغث اىليييث يه اىيت يػرب غِٓا اجلحٔئن ةيغث أكئين اىرباغيد  ٌَ الضٍري فال يكٔن ذلم كييال ْو
 ويػرب غِٓا املصِف يف نختّ ةيغث يخػاكتٔن فيكً مالئكث ةالييو ومالئكث ةاجلٓار فاىرباغيد فاغو

 :فاغو يخػاكتٔن ْهزا زغً املصِف  أكئين ومالئكث
 ) ٖٔسفع الفاعن فعن أضىسا ... كىجن شٖد يف جٕاب وَ قسا (

كسأ فخلٔل زير اتللريس كسأ زير  إذا دل دحلو ىلع اىفػو جاز حزفّ وإةلاء فاغيّ نٍا إذا كيو لم ٌَ
ك ( فأحر فاغو ةفػو حمزوف وجٔعا وكر حيزف اىفػو وجٔعا نلٔهل حػاىل ) وإن أحر ٌَ املرشكني اضخبار

واتللريس وإن اضخبارك أحر اضخبارك وكزلم لك اضً مسفٔع وكع ةػر إن أو إذا فإُّ مسفٔع ةفػو حمزوف 
وجٔعا وٌرال ذلم يف إذا كٔهل حػاىل ) إذا الطٍاء انشلج ( فالطٍاء فاغو ةفػو حمزوف واتللريس إذا انشلج 

زا ٌزْب مجٓٔر اجلحٔي ني وضيأيت الالكم ىلع ْزه املطأىث يف ةاب االشخغال إن شاء اهلل الطٍاء انشلج ْو
  . حػاىل
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  ) ٔتاٞ تأٌٗح تم٘ املاض٘ إذا ... كاُ أل٠ٌ٘ كأبت ٍِد األذٝ (
إذا أضِر اىفػو املايض إىل موُد حللخّ حاء ضانِث حرل ىلع نٔن اىفاغو موُرا وال فسق يف ذلم ةني 

ٔاز وضيأيت الالكم ىلع حاىث لشوم وحشٍص ىكَ هلا حاتلان لاحللييق واملبازي حنٔ كاٌج ِْر وطيػج ا اىث ج
 .ذلم 

 وضىس ... وتصن أٔ وفّي ذات حس ( ) ٔإمنا تمصً فعن 

 الطانِث اىفػو املايض يف مٔضػني :حيشم حاء اتلأُيد 
أحرٍْا أن يطِر اىفػو إىل ضٍري موُد ٌخصو وال فسق يف ذلم ةني املوُد احللييق واملبازي 

ت ةاتلاء حنٔ ِْر ٌا ج والشٍص طيػج وال حلٔل كام وال طيع فإن اكن الضٍري ٌِفصال لً يوفخلٔل ِْر كاٌ
 كام إال يه .

ٔ املساد ةلٔهل أو ٌفًٓ ذات ح س اثلاين أن يكٔن اىفاغو ظاْسا حلييق اتلأُيد حنٔ كاٌج ِْر ْو
ٔضػني فال حيشم يف وفًٓ ٌَ الكٌّ أن اتلاء ال حيشم يف غري ْزيَ املوأصو حس حسح فحزفج الم اللكٍث 

  يف اجلٍع ىلع ٌا ضيأيت حفصييّ املوُد املبازي اىظاْس فخلٔل طيع الشٍص وطيػج الشٍص وال
 .. حنٕ أتٜ الكاض٘ بٍت الٕاقف ( ) ٔقد ٖبٗح الفصن تسك التاٞ يف .

ٔد اإلذتات فخ لٔل إذا فصو ةني اىفػو وفاغيّ املوُد احللييق ةغري إال جاز إذتات اتلاء وحزفٓا واألج
ٔد أحج وح ٔد كاٌج أىت اىلايض ةِج الٔاكف واألج  لٔل كام احلٔم ِْر واألج

 . كىا شكا إال فتاٚ ابَ العال ( ) ٔاحلرف وع فصن بإال فضال ..

وإذا فصو ةني اىفػو واىفاغو املوُد ةإال لً جيش إذتات اتلاء غِر اجلٍٓٔر فخلٔل ٌا كام إال ِْر وٌا 
 ص وكر جاء يف الشػس نلٔهل :ج إال ِْر وال ٌا طيػج إال الشٍطيع إال الشٍص وال جئز ٌا كاٌ

 ) ٔوا بكٗت إال الضمٕع اجلساشع ... ( 

فلٔل املصِف إن احلزف ٌفضو ىلع اإلذتات يشػس ةأن اإلذتات أيضا جائش وىحص نزلم ألُّ إن 
الشػس فصحيح وإن أراد أن أراد ةّ أُّ ٌفضو غييّ ةاغختار أُّ ذاةج يف اجلرث واجلظً وأن اإلذتات إٍُا جاء يف 

 اإلذتات كييو جرا احلزف أكرث ٌَ اإلذتات فغري صحيح ألن 
 


