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 الٍائب عَ الفاعن

 ائن () يٍوب وفعوه بْ عَ فاعن ... فيىا لْ كٍين خري ٌ

حيذف اىفاـو ويلام املففٔل ةّ ٌلاٌّ فيفػٕ ٌا اكن ليفاـو ٌَ لزوم الرفؿ ووجٔب اتلأخر ـَ 
ٔاز خذفّ وذلم حنٔ ُيو خري ُائو  دم ج  راففّ ـو

ٔ زيد وأكيً  فخري ُائو ٌففٔل كائً ٌلام اىفاـو واألصو ُال زيد خري ُائو فخذف اىفاـو ْو
ٔ خري ُائو وال جئز حلديٍ ّ فال حلٔل خري ُائو ُيو ىلع أن يكٔن ٌففٔال ٌلدٌا ةو ىلع املففٔل ةّ ٌلاٌّ ْو

أن يكٔن ٌتخدأ وخربه اجلٍيث اىيت ةفده ويه ُيو واملففٔل اىلائً ٌلام اىفاـو طٍري مصترت واتللدير ُيو ْٔ 
 ال جئز خذف خري ُائو فخلٔل ُيو وكذلم 

 ) فأوه الفعن اضىىَ واملتصن ... باآلخس اكطس يف وضي كوصن ( 

 ... كيٍتحى املكوه فيْ يٍتحى (  جعمْ وَ وضازع وٍفتحا) وا

ٔاء اكن ٌاطيا أو مظاراع يظً أول اىففو اذلي لً يصً فاـيّ ٌػ ويكرس ٌا كتو آخر يلا أي ش
 وٌرال ذلم يف املايض كٔلم يف وصو وصو ويف املظارع كٔلم يف يجخيحملايض ويفخح ٌا كتو آخر املظارع ا

 يجخىح 
 ... كاألوه اجعمْ بال وٍاشعْ (  املطاوعْ) والثاٌي التالي تا 

 ) وثالث الري بّىص الوصن ... كاألوه اجعمٍْ كاضتحمي ( 

ث طً أوهل وذاُيّ وذلم نلٔلم يف حدخرج حدخرج  إذا اكن اىففو املتىن ليٍففٔل ٌفخخدا ةخاء املػاـو
لم نلٔلم يف اشخديل وإن اكن ٌفخخدا ةٍٓزة وصو طً أوهل وذاثلّ وذويف حكرس حكرس ويف حغافو حغٔفو 

 يف اكخدر اكخدر ويف اُػيق اُػيق .اشخديل و
 ... عيٍا وضي جا كبوع فاحتىن (  ) واكطس أوامشي فاثالثي أعن

 فني شٍؿ يف فائّ ذالذث أوجّ / إذا اكن اىففو املتين ليٍففٔل ذالذيا ٌفخو اى
 وٌِّ كٔهل / إخالص الهرس حنٔ كيو وبيؿ  -1

 ) حيلت عمى ٌرييَ إذ حتاك ... ختتبط الػوك وال تػاك ( 

 ً حنٔ كٔل وبٔع وٌِّ كٔهل / وإخالص الظ -2
 يت ... ليت غبابا بوع فاغرتيت ( ) ليت وِن يٍفع غيئا ل

 ويه ىغث ةين دةري وبين فلفس وٍْا ٌَ فصداء ةين أشد 
ٔ اإلحيان ةاىفاء حبركث ةني الظً والهرس وال يؾ -3 ٓر ذلم إال يف اليفؼ وال يؾٓر يف واإلطٍام ْو

اءك ويا شٍاء أكييع وغيض املاء ( وباإلطٍام يف اخلع وكد كريء يف الصتفث كٔهل حفاىل ) وكيو يا أرض اةييع ٌ
 كيو وغيض .

 ... ووا لباع قد يسى لٍحو حب (  ) وإُ بػلن خيف لبظ جيتٍب
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ئب فإٌا أن  طٍري ٌخملً أو اخاغب أو اإذا أشِد اىففو اثلاليث املفخو اىفني ةفد ةِائّ ليٍففٔل إىل
فإن اكن واويا حنٔ شام ٌَ الصٔم وجب ـِد املصِف نرس اىفاء أو اإلطٍام فخلٔل شٍج يكٔن واويا أو يائيا 

وإن اكن يائيا حنٔ شٍج اىفتد  وال جئز الظً فال حلٔل شٍج خلال ييخبس ةففو اىفاـو فإُّ ةالظً ىحس إال
املصِف أيظا طٍّ أو اإلطٍام فخلٔل ةفج يا ـتد وال جئز الهرس فال حلٔل  حنٔ ةاع ٌَ ابليؿ وجب ـِد

ذا ٌفىن كٔهل وإن بظلك خيف ىبس فإُّ ةالهرس فلع حنٔ ةفج اثلٔب  ةفج خلال ييخبس ةففو اىفاـو ْو
دل ـِّ إىل طلك جيخِب أي وإن خيف اليبس يف طلك ٌَ األطاكل الصاةلث أـين الظً والهرس واإلطٍام ـ

ٔاوي والظً يف احلايئ واإلطٍام ْٔ ىبس ٌفّ  غريه ال ْذا ٌا ذنره املصِف واذلي ذنره غريه أن الهرس يف ال
ٔاوي والهرس ىف احلاىئ  املخخار وىكَ ال جيب ذلم ةو جئز الظً ىف وكٔهل وٌا بلاع كد يرى جلدٔ خب ال

ٔاز الظً والهرس واإلطٍام يثتج ىفاء املظا ـف حنٔ خب فخلٔل خب ٌفِاه أن اذلي ذتج ىفاء ةاع ٌَ ج
وخب وإن طئج أطٍٍج أي يثتج ـِد ابلِاء ليٍففٔل ملا حييّ اىفني ٌَ لك ففو يكٔن ىلع وزن افخفو أو 
ٔاز الهرس والظً وذلم حنٔ اخخار واُلاد وطتٍٓٓا فيجٔز يف  ٔ ٌفخو اىفني ٌا يثتج ىفاء ةاع ٌَ ج اُففو ْو

ٔد وا اهلٍزة ةٍرو خركث  لهرس حنٔ اخخري واُليد واإلطٍام وحتركاتلاء واىلاف ذالذث أوجّ الظً حنٔ اخخٔر واُل
 اتلاء واىلاف .

 صدز ... أو حسف جس بٍيابة حسي ( ) وقابن وَ ظسف أو وَ و 

حلدم أن اىففو إذا ةين ملا لً يصً فاـيّ أكيً املففٔل ةّ ٌلام اىفاـو وأطار يف ْذا ابليج إىل أُّ إذا 
ٔجد املففٔل ةّ أكيً اىؾرف أو ا ملصدر أو اجلار واملجرور ٌلاٌّ ورشط يف لك واخد ٌِٓا أن يكٔن كاةال لً ي

ليِياةث أي صاحلا هلا واخرتز ةذلم مما ال يصيح ليِياةث اكىؾرف اذلي ال يخرصف واملراد ةّ ٌا لزم اجلصب ىلع 
اىؾرفيث حنٔ شدر إذا أريد ةّ شدر ئم ةفيِّ وحنٔ ـِدك فال حلٔل جيس ـِدك وال ركب شدر خلال 

رجٍٓا ـٍا اشخلر هلٍا يف لصان اىفرب ٌَ لزوم اجلصب واكملصادر اىيت ال حخرصف حنٔ ٌفاذ اهلل فال جئز خت
رفؿ ٌفاذ اهلل ملا حلدم يف اىؾرف وكذلم ٌا ال فائدة فيّ ٌَ اىؾرف واملصدر واجلار واملجرور فال حلٔل شري 

لاةو ٌَ لك ٌِٓا كٔلم شري ئم اجلٍفث وٌرال اىيس يف دار ألُّ ال فائدة يف ذلم وكج وال رضب رضب وال ج
 ورضب رضب طديد ومر ةزيد 

 .. يف المفظ وفعوه بْ وقد يسد ( ) وال يٍوب بعض ِري إُ وجد .

ٌذْب ابلرصيني إال األخفض أُّ إذا وجد ةفد اىففو املتين ملا لً يصً فاـيّ ٌففٔل ةّ ومصدر 
فخلٔل رضب زيد رضبا طديدا ئم اجلٍفث أٌام األٌري وؽرف وجار ودلرور حفني إكاٌث املففٔل ةّ ٌلام اىفاـو 

وٌذْب الهٔفيني أُّ جئز إكاٌث ٔده وٌا ورد ٌَ ذلم طاذ أو مؤول يف داره وال جئز إكاٌث غريه ٌلاٌّ ٌؿ وج
ٔد حلدم أو حأخر فخلٔل رضب رضب طديد زيدا ورضب زيدا رضب طديد وكذلم يف ابلايق  ٔج ٔ م غريه ْو

 / أيب جففر ) حلجزى كٌٔا ةٍا اكُٔا يكصتٔن ( وكٔل الظاـر واشخدلٔا ذللم ةلراءة 
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 ) مل يعَ بالعمياء إال ضيدا ... وال غفى ذا الغي إال ذو ِدى ( 

وٌذْب األخفض أُّ إذا حلدم غري املففٔل ةّ ـييّ جاز إكاٌث لك واخد ٌٍِٓا فخلٔل رضب يف ادلار 
ار فال جئز رضب زيدا يف ففٔل ةّ حنٔ رضب زيد يف ادلزيد ورضب يف ادلار زيدا وإن لً يخلدم حفني إكاٌث امل

 ادلار 
 ) وباتفاق قد يٍوب الثاُ وَ ... باب كطا فيىا التباضْ أوَ ( 

يكٔن ٌَ ةاب أـػٕ أو ٌَ ةاب ؽَ  إذا ةين اىففو املخفدي إىل ٌففٔىني ملا لً يصً فاـيّ فإٌا أن
ٔ املراد ةٓذا ابليج فذنر  املصِف أُّ جئز إكاٌث األول ٌٍِٓا وكذلم اثلاين فإن اكن ٌَ ةاب أـػٕ ْو

وباالحفاق فخلٔل نيس زيد جتث وأـػٖ ـٍرو درٍْا وإن طئج أكٍج اثلاين فخلٔل أـػٖ ـٍرا درًْ وكيس 
زيدا جتث ْذا إن لً حيصو ىبس ةإكاٌث اثلاين فإذا خصو ىبس وجب إكاٌث األول وذلم حنٔ أـػيج زيدا 

ٔل أـػٖ زيد ـٍرا وال جئز إكاٌث اثلاين خيجئذ خلال حيصو ىبس ألن لك واخد ـٍرا فخخفني إكاٌث األول فخل
وُلو املصِف االحفاق ىلع أن اثلاين ٌَ ْذا ابلاب جئز إكاٌخّ يصيح أن يكٔن آخذا خبالف األول  ٌٍِٓا

ا اكن ـِد أٌَ اليبس فإن ـىن ةّ أُّ احفاق ٌَ جٓث اجلدٔيني لكًٓ فيحس جبيد ألن ٌذْب الهٔفيني أُّ إذ
اثلاين فال حلٔل األول ٌفرفث واثلاين ُكرة حفني إكاٌث األول فخلٔل أـػٖ زيد درٍْا وال جئز ـِدًْ إكاٌث 

 أـػٖ درًْ زيدا .
 . وال أزى وٍعا إذا الكصد ظّس ( ) يف باب ظَ وأزى املٍع اغتّس ..

َ وأخٔاحٓا أو اكن ٌخفديا يفين أُّ إذا اكن اىففو ٌخفديا إىل ٌففٔىني اثلاين ٌٍِٓا خرب يف األصو نؾ
إىل ذالذث ٌفاـيو نأرى وأخٔاحٓا فاألطٓر ـِد اجلدٔيني أُّ جيب إكاٌث األول ويٍخِؿ إكاٌث اثلاين يف ةاب ؽَ 
واثلاين واثلاىد يف ةاب أـيً فخلٔل ؽَ زيد كائٍا وال جئز ؽَ زيدا كائً وحلٔل أـيً زيد فرشم مرسجا وال 

ً زيدا فرشم مرسجا وال إكاٌث اثلاىد فخلٔل أـيً زيدا فرشم مرسج وُلو جئز إكاٌث اثلاين فال حلٔل أـي
 حفاق أيظا اةَ املصِف اةَ أيب الربيؿ االحفاق ىلع ٌِؿ إكاٌث اثلاىد وُلو اال

وذْب كٔم ًٌِٓ املصِف إىل أُّ ال يخفني إكاٌث األول ال يف ةاب ؽَ وال ةاب أـيً ىكَ يظرتط أال 
وأٌا إكاٌث اثلاىد ٌَ ةاب أـيً فِلو اةَ أيب ً وأـيً زيدا فرشم مرسجا دا كائحيصو ىبس فخلٔل ؽَ زي

ٍا فلد ُلو غريٍْا اخلالف يف ذلم فخلٔل أـيً زيدا  الربيؿ واةَ املصِف االحفاق ىلع ٌِفّ وىحس نٍا ـز
ٔخصو ىبس حفني إكاٌث األول يف ةاب ؽَ وأـيً فال حلٔل ؽَ زيدا ـٍرو ىلع أن ـٍرو ْٔ فرشم مرسج  في

 اين وال أـيً زيدا خادل ٌِػيلا ففٔل اثلامل
 ) وواضوى الٍائب مما عمكا ... بالسافع الٍصب لْ حمككا ( 

خكً املففٔل اىلائً ٌلام اىفاـو خكً اىفاـو فهٍا أُّ ال يرفؿ اىففو إال فاـال واخدا نذلم 
لام اىفاـو وُصتج ابلايق ال يرفؿ اىففو إال ٌففٔال واخدا فئ اكن ليففو ٌفٍٔالن فأكرث أكٍج واخدا ٌِٓا ٌ

 .فخلٔل أـػٖ زيد درٍْا وأـيً زيد ـٍرا كائٍا ورضب زيد رضبا طديدا ئم اجلٍفث أٌام األٌري يف داره 


