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 املفعٕه فْٗ ِٕٔ املطىٜ ظسفا

 .. فٜ باطساد كٍّا اوكث أشوٍا ( ) العسف ٔقت أٔ وكاُ ضىٍا .

غسف املطِف اىظسف ةأُّ زٌان أو ماكن ضٍَ ٌػىن يف ةاظساد حنٔ أمهد ِْا أزٌِا فِٓا ظسف 
واحرتز ةلٔهل ىن امهد يف ْزا املٔضع ويف أزٌَ زٌان ولك ٌٍِٓا حضٍَ ٌػىن يف ألن املػماكن وأزٌِا ظسف 

ضٍَ ٌػىن يف مما لً يخضٍَ ٌَ أضٍاء الشٌان أو املاكن ٌػىن يف نٍا إذا جػو اضً الشٌان أو املاكن ٌتخرأ أو 
ظسفا واحلاىث ْزه وكزلم ٌا دربا حنٔ ئم اجلٍػث ئم ٌتارك وئم غسفث ئم ٌتارك وادلار لشير فإُّ ال يطىم 

ٔه دالفا يف تطٍيخّ ظسفا يف  وكع ٌٍِٓا جمسورا حنٔ رست يف ئم اجلٍػث وجيطج يف ادلار ىلع أن يف ْزا وحن
االضعالح وكزلم ٌا ُطب ٌٍِٓا ٌفػٔال ةّ حنٔ ةنيج ادلار وشٓرت ئم اجلٍو واحرتز ةلٔهل ةاظساد ٌَ حنٔ 

إن لك واحر ٌَ ابليج وادلار والشأم ٌخضٍَ ٌػىن يف وىكَ دديج ابليج وضهِج ادلار وذْتج الشأم ف
حضٍِّ ٌػىن يف ىيص ٌعسدا ألن أضٍاء املاكن املذخطث ال جئز حزف يف ٌػٓا فييص ابليج وادلار والشأم يف 
املرو ٌِطٔبث ىلع اىظسفيث وإٍُا يه ٌِطٔبث ىلع اىتشبيّ ةاملفػٔل ةّ ألن اىظسف ْٔ ٌا حضٍَ ٌػىن يف ةاظساد 

زه  ا خضٍِث ٌػىن يف ال ةاظساد ٌْو ْزا حلسيس الكم املطِف وفيّ ُظس ألُّ إذا جػيج ْزه اثلالذث وحنْٔ
ٌِطٔبث ىلع اىتشبيّ ةاملفػٔل ةّ لً حكَ ٌخضٍِث ٌػىن يف ألن املفػٔل ةّ ؽري ٌخضٍَ ٌػىن يف فهزلم ٌا 

 اهلل حػاىل أغيً ا ضٍَ ٌػىن يف وشتّ ةّ فالحيخاج إىىلٔهل ةاظساد حلذسجٓا فإُٓا دسجج ةلٔهل ٌ
 ّسا ... كاُ ٔإال فإٌٓ وكدزا ( ) فاٌصبْ بالٕاقع فْٗ وع

ٔ املطرر حنٔ  حكً ٌا حضٍَ ٌػىن يف ٌَ أضٍاء الشٌان واملاكن اجلطب واجلاضب هل ٌا وكع فيّ ْو
غجتج ٌَ رضبم زيرا ئم اجلٍػث غِر األٌري أو اىفػو حنٔ رضبج زيرا ئم اجلٍػث أٌام األٌري أو الٔضف 

ٔ املطرر وىيص ٔ أُا ضارب زيرا احلٔم غِرك حن وظاْس الكم املطِف أُّ ال يِطتّ إال الٔاكع فيّ فلط ْو
ٔازا حنٔ أن يلال  نزلم ةو يِطتّ ْٔ وؽريه اكىفػو والٔضف واجلاضب هل إٌا ٌزنٔر نٍا ٌرو أو حمزوف ج

أو وجٔبا ضذني ورست فسٌىت جئج فخلٔل ئم اجلٍػث وكً رست فخلٔل فسضذني واتللريس جئج ئم اجلٍػث 
نٍا إذا وكع اىظسف ضفث حنٔ مسرت ةسجو غِرك أو ضيث حنٔ جاء اذلي غِرك أو حاال حنٔ مسرت ةشير 

فاىػامو يف ْزه اىظسوف حمزوف و حنٔ زير غِرك وظِِج زيرا غِرك غِرك أو دربا يف احلال أو يف األض
مطخلس ويف الطيث اضخلس ألن الطيث ال حكٔن إال  وجٔبا ىف ْزه املٔاضع لكٓا واتللريس يف ؽري الطيث اضخلس أو

 دميث واىفػو ٌع فاغيّ دميث واضً اىفاغو ٌع فاغيّ ىيص جبٍيث واهلل أغيً 
 ا ... ٖكبمْ املكاُ إال وبّىا ( ) ٔكن ٔقت قابن ذاك ٔو

 .. صٗغ وَ الفعن كىسوٜ وَ زوٜ ( ) حنٕ اجلّات ٔاملكادٖس ٔوا .

ىلع اىظسفيث ٌتٍٓا اكن حنٔ رست حلظث وضاغث أو خمخطا إٌا  يػين أن اضً الشٌان يلتو اجلطب
وأٌا اضً املاكن فال ٌا ظٔيال أو ةػرد حنٔ رست ئٌني فإضافث حنٔ رست ئم اجلٍػث أو ةٔضف حنٔ رست ئ

يلتو اجلطب ٌِّ إال ُٔاعن أحرٍْا املتًٓ واثلاين ٌا ضيؼ ٌَ املطرر برشظّ اذلي ضِزنسه واملتًٓ اكجلٓات 
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وبسير حلٔل ا اكمللاديس حنٔ ؽئة وٌيو وفسضخ فٔق وحتج ويٍني وشٍال وأٌام وديف وحنٔ ْز الطج حنٔ
وأٌا ٌا ضيؼ ٌَ املطرر حنٔ جميص زير وٌلػره ورست ؽئة فخِطتٍٓا ىلع اىظسفيث جيطج فٔق ادلار 

ٌَ  فرشط ُطتّ كياضا أن يكٔن اعميّ ٌَ ىفظّ حنٔ كػرت ٌلػر زير وجيطج جميص غٍسو فئ اكن اعميّ
ومما ورد ٌَ ذلم  حلٔل جيطج مسىم زير إال شزوذا ؽري ىفظّ حػني جسه ةيف حنٔ جيطج يف مسىم زير فال

كٔهلً ْٔ ٌين ٌلػر اىلاةيث ومشجس اللكب وٌِاط اىرثيا أي اكئَ ٌلػر اىلاةيث ومشجس اللكب وٌِاط اىرثيا 
ىكَ ُطب شزوذا وال يلاس غييّ واىلياس ْٔ ٌين يف ٌلػر اىلاةيث ويف مشجس اللكب ويف ٌِاط اىرثيا و

 دالفا ليهطايئ وإىل ْزا أشار ةلٔهل 
 . ظسفا ملا يف أصمْ وعْ اجتىع ( ) ٔشسط كُٕ ذا وكٗطا أُ ٖكع ..

أي ورشط نٔن ُطب ٌا اشخق ٌَ املطرر ٌليطا أن يلع ظسفا ملا اجخٍع ٌػّ يف أضيّ أي أن 
اجلئس فأضيٍٓا ج ةٍجيص يف االشخلاق ٌَ ينخطب ةٍا جياٌػّ يف االشخلاق ٌَ أضو واحر نٍجاٌػث جيط

ٔ اجلئس  وظاْس الكم املطِف أن امللاديس وٌا ضيؼ ٌَ املطرر ٌتٍٓان أٌا امللاديس فٍزْب اجلٍٓٔر واحر ْو
أُٓا ٌَ اىظسوف املتٍٓث ألُٓا وإن اكُج ٌػئٌث امللرار فيه جمٓٔىث الطفث وذْب األضخاذ أةٔ يلع الشئبني 

سوف املتٍٓث ألُٓا ٌػئٌث امللرار وأٌا ٌا ضيؼ ٌَ املطرر فيهٔن ٌتٍٓا حنٔ جيطج إىل أُٓا ىيطج ٌَ اىظ
وظاْس الكٌّ أيضا أن مسىم مشخق ٌَ رىم وىيص ْزا ىلع ٌزْب جميطا وخمخطا حنٔ جيطج جميص زير 

ٔ ٌا هل أكعار حتٔيّ أُّ مشخق ٌَ املطرر ال ٌَ اىفػو ابلرصيني فإن ٌزْتًٓ  وإذا حلسر أن املاكن املذخص ْو
ال ينخطب ظسفا فاغيً أُّ ضٍع ُطب لك ماكن خمخص ٌع ددو وضكَ وُطب الشأم ٌع ذْب حنٔ دديج 
ابليج وضهِج ادلار وذْتج الشأم وادخيف اجلاس يف ذلم فليو يه ٌِطٔبث ىلع اىظسفيث شزوذا وكيو 

يج يف ادلار فحزف حسف اجلس فاُخطب ادلار حنٔ مسرت زيرا ٌِطٔبث ىلع إضلاط حسف اجلس واألضو دد
 وكيو ٌِطٔبث ىلع اىتشبيّ ةاملفػٔل ةّ 
 سف ... فراك ذٔ تصسف يف العسف ( ) ٔوا ٖسٝ ظسفا ٔغري ظ

 ... ظسفٗٛ أٔ شبّّا وَ الكمي (  ) ٔغري ذٙ التصسف الرٙ لصً

ف ٌَ ظسف الشٌان أو املاكن ٌا يِلطً اضً الشٌان واضً املاكن إىل ٌخرصف وؽري ٌخرصف فاملخرص
اضخػٍو ظسفا وؽري ظسف نئم وماكن فإن لك واحر ٌٍِٓا يطخػٍو ظسفا حنٔ رست ئٌا وجيطج ماكُا 

وؽري ٔ جاء ئم اجلٍػث وارحفع ماكُم ويطخػٍو ٌتخرأ حنٔ ئم اجلٍػث ئم ٌتارك وماكُم حطَ وفاغال حن
حس إذا أردحّ ٌَ ئم ةػيِّ فإن لً حسده ٌَ ئم ةػيِّ فٓٔ املخرصف ْٔ ٌاال يطخػٍو إال ظسفا أو شتّٓ حنٔ ض

ر ٌَ ضحس وفٔق ال ٌخرصف نلٔهل حػاىل ) إال آل لٔط جنيِاًْ بطحس ( وفٔق حنٔ جيطج فٔق ادلار فلك واح
واذلي لشم اىظسفيث أو شتٓٓا غِر ودلن واملساد بشتّ اىظسفيث أُّ ال خيسج غَ اىظسفيث إال يكٔن إال ظسفا 
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جمسورا ةٍَ حنٔ دسجج ٌَ غِر زير وال جتس غِر إال ةٍَ فال يلال دسجج إىل غِره وكٔل اىػاٌث  ةاضخػٍاهل
 دسجج إىل غِره دعأ 

 ... ٔذاك يف ظسف الصواُ ٖكثس (  ) ٔقد ٍٖٕب عَ وكاُ وصدز

ئِب املطرر غَ ظسف املاكن كييال نلٔلم جيطج كسب زير أي ماكن كسب زير فحزف املضاف 
ٔ ماكن وأكيً  ٔ اجلطب ىلع اىظسفيث وال يِلاس ذلم فال حلٔلْو آحيم  املضاف إحلّ ٌلاٌّ فأغسب ةإغساةّ ْو

ٔضّ  ويكرث إكاٌث املطرر ٌلام ظسف الشٌان حنٔ آحيم ظئع الشٍص وكروم جئس زير حسير ماكن جي
احلاج ودسوج زير واألضو وكج ظئع الشٍص ووكج كروم احلاج ووكج دسوج زير فحزف املضاف 

ٔ ٌليص يف لك مطرر وأغسب امل  ضاف إحلّ ةإغساةّ ْو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


