
2 النيرة الجوهرة

ُلُه  ْو َق َذا (  إإ َياَُر َلُه َمْن َماََت َو إخ ْل َطَل ا ُه َب َياَُر َتّم إخ َو ُع )  ْي َب ْل إه إمْن ا إل َب ُهَماَ إق ّي أ
َإلّن َكاََن َ

إت ْو ْلَم ُع إباَ إط َق ْن َياَُر َي إخ ْل ُعُه ا ْط َق إجُب َو إع َتَماََم ُيو ْي َب ْل ْو َكَماَ ا َقَضْت َل ْن ُة ا ّد ْلُم إإْن ا َناَ َف َكاَ
ًعاَ إمي إر َج َياَ إخ ْل ُهَماَ َفَماََت إباَ ُد ُع َتّم َأَح ْي َب ْل إه إمْن ا إل َب َلىَ َواْلَخُر إق إه َع إر َياَ إإْن إخ َجاََز َماََت َف
إه ْي َل َذا َع َك َذا َو َتَرىَ إ َتُب اْش َكاَ ْلُم ًئاَ ا ْي إط َش إر إبَشْر َياَ إخ ْل َعَجَز ا إث إفيِ َو ّثَل ُع َتّم ال ْي َب ْل َإلّن ا

ُه إه َعْجَز إت ْو ُلُه َكَم ْو َق َلْم (  إقْل َو َت ْن َلىَ َي إه إ إت َث ّنَماَ َوَر إإ َو ّنُه ُيوَرْث َلْم )  ْيَس َإل َئٌة إّل َل إشي َم
ٌة َد إإَرا ّوُر َوَل َو َتَص ُلُه ُي َقاَ إت ْن إْلْرُث ا ّنَماَ َوا ُكوُن إ َبُل إفيَماَ َي ْق َقاََل َي إت ْن إل  . ا
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ُلُه ْو َق َع َوَمْن (  ًدا َباَ ْب َلىَ َع ّنُه َع ّباٌَز َأ ْو َخ إتٌب َأ َكاََن َكاَ إف َف إخَل إلَك إب إريِ َذ َت ْلُمْش َفاَ
إر َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ُه َشاَ َذ إع َأَخ إمي إن إبَج ّثَم إإْن ال َء َو َكُه َشاَ إإْن َتَر َف ُع َجاََز إلَم إقيَل )  ْي َب ْل َع ا َم

َذا إط َه َع الّشْر ُد الّشْرَط َأّن َم إس ْف َع ُي ْي َب ْل َع َكَمْن ا ًة َباَ َلىَ َشاَ َهاَ َع ّن أ
إمٌل َ ْو َحاَ َلىَ َأ َع

َهاَ ّن أ
ُلُب َ َذا َتْح إإّن َك َع َف ْي َب ْل إه ا ٌد إفي إس ُق إقيَل َفاَ َفْر ْل َبَل َأّن ا ْلَح إم إفيِ ا إئ َهاَ َب ْل ٌة ا َد َياَ إهيَِ إز َو

َلٌة ُهو إريِ َل َمْج ْد ّنُه َي َبٌل َأ ْو َح َفاٌَخ َأ إت ْن َأّن ا َد َو َل َو ْل ْو َحيِّ ا ّيٌت َأ ُهوُل َم ْلَمْج َذا َوا َلىَ ُضّم إ إ
إم ُلو ْع ْلَم إصيُر ا ُكّل َي ْل ُهوًل ا َذا َمْج َك َذا َو َهاَ َشَرَط إ ّن أ

ُلُب َ َذا َتْح ّنُه َك إريِ َل َإل ْد ُه َي َداَر إمْق
ْيَس َل إه إفيِ َو إع ُلُه ُوْس إصي َكاََن َتْح ًدا َف إس ْف إإْن ُم إد إفيِ َماََت َف إريِ َي َت ْلُمْش ْبَل ا ُه َأْن َق ّد َيُر

َع َلىَ َرَج إع إ إئ َباَ ْل إل ا َفْض ُهَماَ َماَ إب َن ْي َذا َب إت إفيِ َك َدا َياَ . الّز
إفيِ إع َو إبي َناَ َي ْل ْيَس ا إلَك َلُه َل إإْن َذ ّذَر َو َع ّد َت إر الّر ْي َغ إت إب ْو ْلَم َع ا إش َرَج َْلْر ُتُه إباَ َأْن َوُصوَر

ّوَم َق ّباًَزا ُي ْيَر َخ َغ ٍز َو ّباَ َيْضَمَن َخ ُهَماَ َماَ َو َن ْي إإْن َب َء َو إه َجاَ ُه إب ّد َيُر َقاََل إل ُه َلْم َف ْد إج ًباَ َأ إت َكاَ
ّباًَزا َوَل َقاََل َخ ُع َف إئ َباَ ْل ْد ا ّلْمته َق ْيك َس َل َلىَ إ إه َع إذ إة َه َف ّنُه الّص إك َل إسيَِ َو َدكَ َن ْن إلَك إع َذ َو
ٍة إفيِ ّد َهاَ َل ُم ْنَساَ َهاَ إفيِ َي إل ْث ْوُل إم َق ْل ْوُل َفاَ إريِ َق َت ْلُمْش َع َإلّن ا إئ َباَ ْل إعيِ ا ّد إليَمُه ُم َتْس

َلىَ إكَر َماَ َع َيِ ُذ إر َت ْلُمْش إكٌر َوا ْن ْوُل ُم َق ْل ْوُل َفاَ إر َق إك ْن ْلُم َع ا إه َم إن إمي ّلُه َي َال َلُم َو ْع  . َأ
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إر َباَُب َياَ إة إخ َي ْؤ َياَُر الّر إة إخ َي ْؤ ُع الّر َن إم َتَماََم َيْم ْك ْلُح َو ا ُه ْلُك َو إم ْل َو ا ُه َياٌَر َو َبَت إخ ْكًماَ َث َل ُح
إط ّقُت َوَل إباَلّشْر َو َت ُع َوَل َي َن َع َيْم ُقو إك ُو ْل إم ْل إريِ ا َت ْلُمْش ّتىَ إل ّنُه َح ْو َأ إه َتَصّرَف َل َجاََز إفي
ُفُه َطَل َتَصّر َب ُه َو َياَُر إزَمُه إخ َل ّثَمُن َو إحَمُه َقاََل ال ّلُه َر َوَمْن ال َتَرىَ (  ُه َلْم َماَ اْش َيَر
ُع ْي َب ْل إئٌز َفاَ َلُه َجاَ َياَُر َو إخ ْل َذا ا ُه إ َء إْن َرآَ ُه َشاَ َذ إإْن َأَخ َء َو ُه َشاَ ّد ُثّم َر ّنُه )  َياٌَر إ ُيوَرُث َل إخ
ّتىَ ْو َح إريِ َماََت َل َت ْلُمْش ْبَل ا إة َق َي ْؤ ْيَس الّر إه َل إت َث َوَر ّد إل ْو الّر َل إريِ َقاََل َو َت ْلُمْش ْبَل ا َق

إة َي ْؤ إضيت الّر ُه ُثّم َر ُه َأْن َلُه َرآَ ّد َياََر َإلّن َيُر إخ ْل ٌق ا ّل َع إة ُم َي ْؤ ُبُت َفَل إباَلّر ْث َلُه َي ْب ْو َق َل ُه َو ّد َر
ْبَل إة َق َي ْؤ ُه َصّح الّر ّد إلَك َر َذ ّنُه َو َتَرىَ َلّماَ َإل ُه َلْم َماَ اْش َو َيَر ُه َلىَ َف إه َع إر َياَ َلىَ إخ َأْن إ

ُه َيْرَضىَ َيَرا إه َف ْو إب َتَصّرَف َأ إه َي ًفاَ إفي ُنُه َل َتَصّر إك ُعُه ُيْم ْف إق َد ْت إع ْل إر َكاَ إبي ْد ّت إإْن َوال ّكَل َو َو
إكيًل إه َو إض ْب َق َبَضُه إب َق إكيُل َف َو ْل ُه ا إضيَِ َوَرآَ إه َوَر إزَم َجاََز إب َل ّكَل َو َو ْلُم َقَط ا ُه َوَس َياَُر إخ
َد ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُكوَن َأْن إّل َح إه َي ْيٌب إب ُهَماَ َع َد ْن إع ُقُط َل َو َياَُر َيْس إل إخ ّك َو ْلُم إة ا َي ْؤ إل إبُر إكي َو
إض ْب َق ْل ُعوا ا َأْجَم َيَة َأّن َو ْؤ إل ُر إكي َو ْل إء ا إة إباَلّشَرا َي ْؤ إل َكُر ّك َو ْلُم إقُط ا ُه ُتْس َياََر ُعوا إخ َأْجَم َو

َيِ َأّن إر َت ْلُمْش ْو ا َذ َرُسوًل َأْرَسَل َل َأَخ َع َف إبي ْلَم إضيَِ ا إه َوَر ُقْط َلْم إب َياَُر َيْس إل إخ ْلُمْرَس ا
ُق َل الّرُسوَل َإلّن ّل َع َت إه َت ُق إب ُقو ْلُح ْد ا َق إسَل َو ٍء إفيِ ُأْر ُه َفَل َشيِْ ّدا َع َت َذا َي إإ َتَصّرَف َو

إريِ َت ْلُمْش إع إفيِ ا إبي ْلَم ًفاَ ا ُنُه َل َتَصّر إك ُعُه ُيْم ْف إق َد ْت إع ْل إر َكاَ إبي ْد ّت إد َوال إتيَل إلْس َطَل َوا َب



ُه َياَُر َذا إخ َك َذا َو ْوَجَب إ إه َأ ّقَقاَ إفي إه َح إر ْي َغ ْثَل إل َعُه َأْن إم إبي ْو َي ُه َأ َؤّجَر ْو ُي َنُه َأ َه إإْن َيْر َد َف َعاَ
َلىَ إه إ إك ْل َدَماَ إم ْع َعُه َب ْو َباَ َنُه َأ َه ْو َر ُه َأ ْد َلْم َأَجَر ُع ُه َي َياَُر ٌء إخ َوا إد َفْسُخ َكاََن َس ْق َع ْل ا

ٍء َقَضاَ ْو إب َذا إرًضاَ َأ َك ْو َو ْعُض َخَرَج َل إع َب إبي ْلَم إه إمْن ا إد ْو َي َقَص َأ ْو َن َد َأ ًة َزا َد َياَ  إز
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َلًة إص ّت ْو ُم َلًة َأ إص َف ْن ّنُه ُم إإ ُطُل َف ْب ُه َي َياَُر َلىَ إخ َناَ َماَ َع َكْر إر إفيِ َذ َياَ إط إخ  . الّشْر
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ُلُه ْو َق َع َوَمْن (  ُه َلْم َماَ َباَ َياََر َفَل َيَر َأْن َلُه إخ إب إرَث )  ًئاَ َو ْي َلْم َش ُه َف ّتىَ َيَر َعُه َح َذا َباَ َه
َذا َع إ ًناَ َباَ ْي َثَمٍن َع َذا َأّماَ إب َع إ ًناَ َباَ ْي ْيٍن َع َع َلْم إب ٍد ُكّل َيَر َو إح ُهَماَ َوا ْن إمْن َلُه َيْحُصُل َماَ إم

إض َو إع ْل ُكّل َكاََن ا ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن َياَُر إم إخ ْل ٍد ُكّل َإلّن ا إح ُهَماَ َوا ْن ٍر إم َت إض ُمْش َو إع ْل إذيِ إل ّل ا
. َلُه َيْحُصُل
ُلُه ْو َق َظَر َوَمْن (  َلىَ َن إه إ إة َوْج ْبَر ْو الّص َلىَ َأ إر إ إه إب َظاَ ْو ّث ّقَياَ ال إو ْط ْو َم َلىَ َأ إه إ َوْج
إة َي إر ْلَجاَ ْو ا َلىَ َأ إه إ إة َوْج ّب ّدا َهاَ ال إل ْف إك َياََر َفَل َو َذا َلُه إخ َه َذا )  َنْت إ ُة َكاَ ْبَر َوُت َل الّص َتَفاَ َت

َأّماَ َظُر َو ّن َلىَ ال إب إ ْو ّث َلىَ ال َع إن َف ْي َه َدّل َكاََن إْن َوْج َت إه ُيْس إر إه َظاَ َلىَ إب إه َع إن إط َياََر َفَل َباَ إخ
إإْن َلُه ُكْن َلْم َف إلَك َي َذ َذا َكَماَ َك إه إفيِ َكاََن إ ّي َلٌم َط ٍر إمْن َع إري ُقْط َلْم َح ُه َيْس َياَُر ّتىَ إخ َح

ُه ْو َيَرا َل َتَرىَ َو ًباَ اْش َياَ ًة إث إثيَر َأىَ َك َهاَ َفَر ْعَض ْعٍض ُدوَن َب ُقْط َلْم َب ُه َيْس َياَُر ّد َوَل إخ إمْن ُب
إر َظ ّن َلىَ ال إر إ إه ْوٍب ُكّل َظاَ َياََب َإلّن َث ّث َوُت ال َفاَ َت َأّماَ َت َذا َو َظَر إ َلىَ َن إه إ إة َوْج َي إر ْلَجاَ ْو ا َأ

إد ْب َع ْل ُد ا ْقُصو ْلَم إنيِ إمْن َفاَ َدَم َب َوْجُه آَ ْل ُتُه ا َي ْؤ إة َفُر َي ْؤ إع َكُر إمي ْلَج َذا ا َك َذا َو َظَر إ َلىَ َن إر إ َث ْك َأ

إه َوْج ْل َو ا ُه إة َف َي ْؤ إه َكُر إع إمي ْو َج َل َظَر َو إنيِ إمْن َن َدَم َب َلىَ آَ إع إ إمي إء َج ْعَضاَ َْل إر إمْن ا ْي إه َغ َوْج ْل ا
ُه َياَُر إخ ْو َباٍَق َف َل َأىَ َو َهُه َر ْيُر َل َوْج َطَل َغ ُه َب َياَُر َذا إخ إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل . ا

َأّماَ َذا َو َظَر إ َلىَ َن إه إ إة َوْج ّب ّدا َهاَ ال إل ْف إك َو َو ُه ُد َف ْقُصو ْلَم َهاَ ا ْن ُهْم َوَشَرَط إم ْعُض َيَة َب ْؤ ُر
إم إئ َوا َق ْل ُد ا ْلُمَرا إة إمْن َوا ّب ّدا َفَرُس ال ْل إحَماَُر ا ْل ْغُل َوا َب ْل َأّماَ َوا ُة َو ُقُط َفَل الّشاَ ُه َيْس َياَُر إخ

َهاَ إر إفي َظ ّن َلىَ إباَل َهاَ إ إه َهاَ َوْج إل ْف إك ْفُل َو إك إة َو ّب ّدا َهاَ ال َهاَ َعُجُز َؤّخُر ْو َوُم َل َتَرىَ َو ًة اْش َشاَ
ّدّر ْو إلل إل َأ ّنْس ّد َفَل إلل إر إمْن ُب َظ ّن َلىَ ال َهاَ إ إع إإْن َضْر َنْت َو َة َكاَ ٍم َشاَ ّد َفَل َلْح إمْن ُب

ْلَجّس ّتىَ ا إرَف َح ْع ُهَزاَل َي ْل إن إمْن ا ْو الّسَم َل َتَرىَ َو ًة اْش َقَر ًباَ َب ُلو َأىَ َح َهاَ َفَر ّل َلْم ُك َيَر َو
َهاَ َع َلُه َضْر َياَُر َف إخ ْل  ا
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َع َإلّن َو الّضْر ُد ُه ْقُصو ْلَم . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َأىَ َف إر َصْحَن ) ( َر ّدا َفَل ال َياََر ) (  إإْن َلُه إخ ْد َلْم َو إه َهاَ ُيَشاَ َت ُيو ) َصْحُن ُب

إر ّدا َهاَ ال ُط . َوَس
َقاََل َفُر َو ّد َل ُز إة إمْن ُب َي ْؤ إل ُر إخ إت َدا ُيو ُب ْل َو ا ُه إحيُح َو إه الّص ْي َل َع َوىَ َو ْت َف ْل ّدوَر َإلّن ا ال

َفٌة إل َت َكَلُم ُمْخ إخ َو ْي َلىَ َخَرَج الّش إهْم َع إر إة ُدو َف ُكو ْل َهاَ َإلّن إباَ َل إخ َهاَ َدا إرَج ٌء َوَخاَ َوا ْو َس َل َو
َأىَ ُه َماَ َر َتَرا إء إمْن اْش ٍة َوَرا ْو ُزَجاََج ٍة إفيِ َأ ْو إمْرآَ ُع َكاََن َأ إبي ْلَم َلىَ ا َفاَ َع ْوٍض َش ُه َح َفَرآَ
إء إفيِ ْلَماَ ْيَس ا َل إلَك َف ٍة َذ َي ْؤ َو إبُر ُه َلىَ َو إه َع إر َياَ ّنُه إخ ُه َل َإل َلىَ َيَرا إه َع إت َق إقي إه َح إت َئ ْي َه َو



إلُف ُيَخاَ َذا َو َظَر َه ّن َلىَ ال إج إ َفْر ْل ٍة ا َو ْه إء إمْن إبَش ٍة َوَرا ّنُه ُزَجاََج إإ ُق َف ّل َع َت إه َي ُحْرَمُة إب
إة َهَر ْلُمَصاَ ُقُه ا إف َوا ُي َدا إفيَماَ َو إج َع ْو الّزَجاَ َل َنْت َو إط إفيِ َكاَ إء َوَس ْلَماَ َأىَ ا َهاَ َفَر َعْن َفْرَج

ٍة َو ْه إهيَِ َش إه َو َتْت إفي َب إة ُحْرَمُة َث َهَر ْلُمَصاَ َذا ا َوىَ إفيِ َك َتاَ َف ْل  . ا
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ُلُه ْو َق ُع (  ْي َب ْعَمىَ َو َْل ُه ا ُؤ إشَرا إئٌز َو َلُه َجاَ َياَُر َو إخ ْل َذا ا َتَرىَ إ َوَل اْش َياََر )  َع إفيَماَ َلُه إخ َباَ
إر إصي َب ْل َذا َكاَ َع إ ُه َلْم َماَ َباَ ُلُه َيَر ْو ُقُط َق َيْس ُه َو َياَُر َأْن إخ َع َيُجّس إب إبي ْلَم َذا ا ْعَرُف َكاََن إ ُي
ْلَجّس ْو إباَ َذا َيُشّمُه َأ ْعَرُف َكاََن إ ْو إباَلّشّم ُي َقُه َأ ُذو َذا َي ْعَرُف َكاََن إ إق ُي ْو ّذ إإْن إباَل َو  (

ًباَ َكاََن ْو ّد َفَل َث إة إمْن ُب َف إه إص إل إه ُطو إض َعْر إه َو إت ّق إر َع َو ْلَجّس َم إفيِ ا إة َو َط ْن إح ْل ّد َل ا إمْن ُب
إس ّلْم إة ال َف إفيِ َوالّص إن َو َهاَ ْد َْل ّد َل ا إفيِ الّشّم إمْن ُب إة َو ّثَمَر َلىَ ال إس َع ُءو إل ُر ّنْخ ال

إر َبُر َوالّشَج َت ْع إة ُي َف ُلُه إباَلّص ْو َق ُقُط َوَل (  ُه َيْس َياَُر إر إفيِ إخ َقاَ َع ْل ّتىَ ا َإلّن َلُه ُيوَصَف َح  (
َوْصَف ْل ُقوُم ا َقاََم َي إة َم َي ْؤ إم إفيِ َكَماَ الّر َل َذا الّس َك ّبُة َو ّدا ُد ال ْب َع ْل َْلْشَجاَُر َوا ُع َوا إمي َوَج

ْعَرُف َل َماَ ْلَجّس ُي إق َوالّشّم إباَ ْو ّذ ّنُه َوال إإ إقُف َف َلىَ َي إة َع َف َفُة الّص إه َوالّص إة إفي َل إز ْن إبَم
إة َي ْؤ َذا الّر إإ إصَف َف ُه َلُه ُو َتَرا َكاََن َواْش إصَف َكَماَ َو َطَل َلُه ُو ُه َب َياَُر إنيِ إخ ْع َذا َي َتَرىَ إ اْش

إصَف َماَ ُه ُثّم َلُه ُو ْبَصَر َياََر َفَل َأ ْو َلُه إخ َل َتَرىَ َو إصيُر اْش َب ْل ُه َلْم َماَ ا إميَِ ُثّم َيَر َقَل َع َت ْن ا
َلىَ إة إ َف ْو الّص َل َتَرىَ َو إصيُر اْش َب ْل إصَف َماَ ا ُقْط َلْم َلُه ُو ُه َيْس َياَُر ّنُه إخ إدٌر َإل َلىَ َقاَ َع

إر َظ ّن َفُة ال إئَمٌة َوالّص َقاََم َقاَ إة َم َي ْؤ َد الّر ْن إز إع َعْج ْل ْو ا َل ْعَمىَ َقاََل َو َْل ْبَل ا إف َق َوْص ْل ا
إضيت ُقْط َلْم َر ُه َيْس َياَُر ْو إخ َل َتَرىَ َو إصيُر اْش َب ْل ُه َلْم َماَ ا َفَسَخ َيَر ْبَل َو إة َق َي ْؤ َصّح الّر
 . َفْسُخُه
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ُلُه ْو َق َع َوَمْن (  ْلَك َباَ إه إم إر ْي إر َغ ْي َغ إه إب إر إلُك َأْم ْلَماَ إر َفاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َع َأَجاََز َشاَ ْي َب ْل إإْن ا َو
َء َوَل َفَسَخ َشاَ إريِ َيُجوُز )  َت ْلُمْش ّتَصّرُف إل إه ال ْبَل إفي إة َق إْلَجاََز ٌء ا َوا َبَضُه َس ْو َق َلْم َأ

إبْضُه ْق ْبُض َي َق إك َو إل ْلَماَ ّثَمَن ا إليٌل ال َلىَ َد إه َع إت ْو إَجاََز َل َأىَ َو ُع َرُجًل َر إبي ًئاَ َلُه َي ْي إر َش ْي َغ إب
إه إر َكَت َأْم ْنُه َفَس ُكْن َلْم َع ُتُه َي ُكو ًناَ ُس ْذ إة إفيِ إ إه إَجاََز إع ْي َذا َب إه إفيِ َك إح إب إفيِ َشْر َتاَ إك

إن ُذو ْأ ْلَم ُلُه ا ْو َق َلُه (  ُة َو إْلَجاََز َذا ا ُد َكاََن إ ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل ًياَ َع إق إن َباَ َدا إق َعاَ َت ْلُم إهَماَ َوا إل ) إبَحاَ
َلْم ْع َياََم َأّن َوا إة إق َع َب َْلْر إق َشْرٌط ا ُلُحو إة إل إْلَجاََز َع ا إئ َباَ ْل َيِ ا إر َت ْلُمْش إلَك َوا ْلَماَ َع َوا إبي ْلَم َوا

إإْن ُه َف إلُك َأَجاََز ْلَماَ َع ا إم َم َياَ إه إق إذ إة َه َع َب َْلْر ُكوُن َجاََز ا َت ُة َو إْلَجاََز َقُة ا إح إة الّل َل إز ْن إبَم
إة َل َكاَ َو ْل إة ا َق إب ُكوُن الّساَ َي ُع َو إئ َباَ ْل إل ا إكي َو ْل ّثَمُن َكاَ إز َوال إجي ْلُم إئًماَ َكاََن إْن إل إإْن َقاَ َلَك َو َه

إد إفيِ إع َي إئ َباَ ْل َلَك ا َنًة َه َذا ُثّم َأَماَ َه إليِّ إل ُفُضو ْل ْبَل ا إجيَز َأْن َق إلُك ُي ْلَماَ ْفَسَخ َأْن ا َد َي ْق َع ْل ا
َذا َك ْو َو إريِ َفَسَخُه َل َت ْلُمْش إسُخ ا َف ْن إإْن َي إجْز َلْم َو إلُك ُي ْلَماَ َع ا ْي َب ْل َفَسَخُه ا َفَسَخ َو ْن ا

ُع إج َيْر إريِ َو َت ْلُمْش َلىَ ا إع َع إئ َباَ ْل إن ا ّثَم إإْن إباَل إلُك َماََت َف ْلَماَ ْبَل ا إة َق إْلَجاََز َفَسَخ ا ْن ُع ا ْي َب ْل ا
إة َيُجوُز َوَل إإَجاََز إه إب إت َث ُلُه َوَر ْو َق َذا َو ُد َكاََن إ ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل ًياَ َع إق إن َباَ َدا إق َعاَ َت ْلُم إهَماَ َوا إل إبَحاَ

إإْن َلْم َلْم َو ْع إل َي إع إبَحاَ إبي ْلَم َباٍَق ا َو َأ إلٌك َأْم ُه ُة َصّحْت َهاَ إْلَجاََز َْلْصَل َإلّن ا ُه ا ُؤ َقاَ َذا َب َه َو
ْوُل ٍد َق . ُمَحّم
َقاََل ُبو َو إصّح َل ُيوُسَف َأ ّتىَ َي َلَم َح ْع َياََمُه َي ْقَت إق إة َو إْلَجاََز َع الّشّك َإلّن ا َق إفيِ َو

إط إة َشْر إْلَجاََز ُبُت َفَل ا ْث َع َي ُلُه الّشّك َم ْو َق َأىَ َوَمْن (  َد َر إن َأَح ْي َب ْو ّث ُهَماَ ال َتَرا ًعاَ َفاَْش َم
َأىَ ُثّم ُهَماَ َأْن َلُه َجاََز اْلَخَر َر ّد َإلّن َيُر َيَة )  ْؤ إهَماَ ُر إد ُكوُن َل َأَح َيًة َت ْؤ إر ُر إت إلْلَخ ُو َفاَ ّت إلل

إب إفيِ َياَ ّث َقىَ ال ْب َي َياَُر َف إخ ْل ُه َلْم إفيَماَ ا ُه َل ُثّم َيَر ّد ُه َيُر َد ُهَماَ َبْل َوْح ّد  َل َكيِْ َيُر
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َق َفّر َقَة ُي ْف َلىَ الّص إع َع إئ َباَ ْل ْبَل ا إم َق ّتَماَ َقَة َإلّن ال ْف إتّم َل الّص َع َت إر َم َياَ إة إخ َي ْؤ ْبَل الّر َق
إض ْب َق ْل ُه ا َد ْع َب َذا َو َه إل ّكُن َو َتَم ّد إمْن َي إر الّر ْي َغ ٍء إب ُكوُن إرًضاَ َوَل َقَضاَ َي إل إمْن َفْسًخاَ َف َْلْص ا

ْو َل َتَرىَ َو ْدَل اْش َلْم َبّز َع ُه َو َع َيَر َباَ ْنُه َف ًباَ إم ْو ْو َث َبُه َأ َه ّلَمُه َو ّد َلْم َوَس ًئاَ َيُر ْي َهاَ َش ْن إّل إم
ْيٍب إمْن َذا َع َك إر إفيِ َو َياَ إط إخ ّنُه الّشْر ّذَر َإل َع ّد َت إه َعْن َخَرَج إفيَماَ الّر إك ْل إفيِ إم ّد َو َماَ َر

إقيَِ ُق َب إري ْف إة َت َق ْف ْبَل الّص إم َق ّتَماَ َياََر َإلّن ال إة إخ َي ْؤ إط الّر إن َوالّشْر َعاَ َن َهاَ َيْم  . َتَماََم
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ُلُه ْو َق َلُه َماََت َوَمْن (  َياَُر َو ٍة إخ َي ْؤ َقَط ُر ُه َس َياَُر َلْم إخ َو إقْل )  َت ْن َلىَ َي إه إ إت َث إر َوَر َياَ إخ َك
إط ُلُه الّشْر ْو َق َأىَ َوَمْن (  ًئاَ َر ْي ُه ُثّم َش َتَرا َد اْش ْع ٍة َب ّد إإْن ُم َلىَ َكاََن َف إة َع َف إتيِ الّص ّل ا

َهاَ َياََر َفَل َرآَ إإْن َلُه إخ ُه َو َد ّيًرا َوَج َغ َت َلُه ُم َياَُر َف إخ ْل إإْن ا َف َفاَ )  َل َت إر إفيِ اْخ إيي ْغ ّت ْوُل ال ْلَق َفاَ
إع إئ َباَ ْل َع إل إه َم إن إمي إييَر َإلّن َي ْغ ّت إدٌث ال َبُب َحاَ إم َوَس ّلُزو إهٌر ال َو َظاَ ُه َيُة َو ْؤ إد ُر ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل َع

َذا إّل َدْت إ ُع ُة َب ّد ْلُم ٍذ ا إئ َن إحي ُكوُن َف ْوُل َي َق ْل ْوَل ا إريِ َق َت ْلُمْش إهَر َإلّن ا ّظاَ ُد ال َه َإلّن َلُه َيْش

َء ّيُر الّشيِْ َغ َت إل َي ُطو إن إب ْيت الّزَماَ َأ ْو َأَر َنْت َل َيًة َكاَ إر ّبًة َجاَ َهاَ َشاَ َهاَ َرآَ َتَرا َد َفاَْش ْع إلَك َب َذ
إريَن إعْش َنًة إب َعَم َس ُع َوَز إئ َباَ ْل َهاَ ا ّن أ

ّيْر َلْم َ َغ َت َكاََن َت ُق َأ ّد َلىَ ُيَص إلَك َع إة إفيِ َقاََل َذ َي َدا إه ْل ا
َذا إّل َدْت إ ُع ُة َب ّد ْلُم َلىَ ا ُلوا َماَ َع َلْم َقاَ ْد َو إز َلىَ َي َذا َع إقيَل َه ُد َف إعي َب ْل ْهُر ا َقُه َفَماَ الّش ْو َف

إريُب َق ْل إر ُدوَن َوا ْه َذا الّش إإ َفاَ َو َل َت إة إفيِ اْخ َي ْؤ َقاََل الّر إريِ َف َت ْلُمْش ُه َلْم ا إد َحاََل َأَر ْق َع ْل ا
ُه َوَل َد ْع َقاََل َب ُع َو إئ َباَ ْل ْيته َبْل ا َأ ْوُل َر َق ْل ْوُل َفاَ إريِ َق َت ْلُمْش َع ا إه َم إن إمي َع َإلّن َي إئ َباَ ْل إعيِ ا ّد َي

إه ْي َل َيَة َع ْؤ إهيَِ الّر َثٌة َو إد َبُل َفَل َحاَ ْق ُلُه ُي ْو إه إّل َق إن إمي َي ّلُه إب َال َلُم َو ْع  . َأ
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َباَُب إر (  َياَ إب إخ ْي َع ْل ْيُب ا َع ْل َو ) ا ُلو َماَ ُه ْنُه َيْخ إة َأْصُل َع ْطَر إف ْل إة ا إليَم ُتُه الّس َب َناََس إلَماَ َوُم
َلُه ْب َياََر َأّن َق إة إخ َي ْؤ ُع الّر َن إك َتَماََم َيْم ْل إم ْل َياََر ا إخ إب َو ْي َع ْل ُع ا َن إك ُلُزوَم َيْم ْل إم ْل َد ا ْع إم َب ّتَماَ ال

َياََر إخ إب َو ْي َع ْل ُبُت ا ْث إر إمْن َي ْي ّقُف َوَل َشْرٍط َغ َو َت ُيوَرُث َي إحَمُه َقاََل َو ّلُه َر َذا ال َع : ( إ َل ّط ا
إريِ َت ْلُمْش َلىَ ا ْيٍب َع إع إفيِ َع إبي ْلَم َو ا ُه إر َف َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ُه َشاَ َذ إع َأَخ إمي إن إبَج ّثَم إإْن ، ال َو

َء ُه َشاَ ّد إنيِ َر ْع َي ًباَ )  ْي َد َكاََن َع ْن إع إع إئ َباَ ْل َلْم ا ُه َو إريِ َيَر َت ْلُمْش َد ا ْن إع إع ْي َب ْل َد َوَل ا ْن إض إع ْب َق ْل ا
إلَك َإلّن ؛ ُكوُن َذ إه إرًضاَ َي َظُر ُثّم ، إب ْن ْبَل َكاََن إْن ُي إض َق ْب َق ْل إريِ ا َت ْلُمْش إل ُه َأْن َف ّد إه َيُر ْي َل َع

إسَخ َف ْن َي ُع َو ْي َب ْل إه ا إل ْو َق ْدُت إب َد َتاَُج َوَل َر َلىَ ُيْح إع إرَضاَ إ إئ َباَ ْل َلىَ َوَل ا إء إ إضيِ َقَضاَ َقاَ ْل إإْن ، ا َو
َد َكاََن ْع إض َب ْب َق ْل إسُخ َل ا َف ْن إرًضاَ إّل َي ْو ، إب ٍء َأ َذا ُثّم ، َقَضاَ ُه إ ّد إرَضاَ َر إع إب إئ َباَ ْل ُكوُن ا َي

إهَماَ إفيِ َفْسًخاَ ّق ًعاَ َح ْي ّق إفيِ َب إهَماَ َح إر ْي إإْن ، َغ ُه َو ّد إء َر َقَضاَ إضيِ إب َقاَ ْل ُكوُن ا َفْسًخاَ َي
إهَماَ إفيِ ّق إفيِ ، َح ّق َو إهَماَ َح إر ْي . َغ

ُلُه ْو ْيَس َق َل َو َكُه َأْن َلُه : (  إس َذ ُيْم ْأُخ َي ْقَصاََن َو ّن َإلّن ال ْوَصاََف )  َْل َهاَ َل ا ُل إب َقاَ ٌء ُي َشيِْ
إن إمْن ّثَم َإلّن ال َع َو إئ َباَ ْل إج َيْرَض َلْم ا إع إبُخُرو إبي ْلَم إه إمْن ا إك ْل ٍة إّل إم َل َهاَ إبُجْم إمْن َسّماَ

إن ّثَم َهاَ َيْخُرُج َأْن َيُجوُز َفَل ال إض ْع َب ُه إّل إب إرَضاَ  . إب
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ُلُه ْو ُكّل َق َو ْوَجَب َماَ : (  ْقَصاََن َأ إن ُن ّثَم إة إفيِ ال َد إر َعاَ ّتّجاَ َو ال ُه ْيٌب َف َقاََل َع ّيِ )  إد ْن ْلُخَج ا
ْيُب َع ْل َقَص َماَ ا ّثَمَن َن َد ال ْن إر إع ّتّجاَ َأْخَرَج ، ال َعَة َو ْل إل َعْن الّس إة َحاَ إل الّصّح َدا إت ْع إل َوا
ٌء َوا إرُث َكاََن َس ًناَ ُيو ْقَصاَ إحًشاَ ُن إن إمْن َفاَ ّثَم ْو ، ال ًناَ َأ ْقَصاَ إسيًرا ُن َد َي ْع إمّماَ َكاََن َأْن َب
ُه ّد ُع ْهُل َي ْلَك َأ إة إت َع َناَ ًباَ الّص ْي إه َع َذا إفي إإ َد َف إع َوَج إبي ْلَم ًباَ إباَ ْي إه َكاََن َع ْبَل إب إد َق ْق َع ْل ْو ، ا َأ

َدَث َد َح ْع إد َب ْق َع ْل ْبَل ا إض َق ْب َق ْل َلُه ا ُه َف ّد إسيًرا َر ْيُب َكاََن َي َع ْل إثيًرا َأْم ا  . َك
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ُلُه ْو ُق َق َباَ إْل َوا ْيٌب : (  إنيِ َع ْع َي َق )  َباَ إر إ إغي إذيِ الّص ّل إقُل ا ْع إذيِ َأّماَ َي ّل إقُل َل ا ْع َو َي ُه َف
ٌق َل َضاَّل إب ُكوُن َفَل آَ ًباَ َي ْي إة إفيِ َقاََل َع إخيَر ّذ ُق ال َباَ إْل إر ُدوَن إفيَماَ : ا َف ْيٌب الّس إبَل َع

َهْل إخَلٍف َتَرُط َو ْلُخُروُج ُيْش إد إمْن ا َل َب ْل إه ا إتَلُف إفي إخ اْخ إي ْلَمَشاَ . ا
ُلُه ْو ْوُل َق َب ْل َوا إش إفيِ : (  إفَرا ْل ْيٌب ا َذا َع َه َلىَ )  إن َع ْي َه َوْج ْل إغيًرا َكاََن إْن ا َكُر َل َص ْن ُي
إه ْي َل إلَك َع إه َذ إر َغ إص ْيَس إل َل ْيٍب َف َع إإْن إب َكُر َكاََن َو ْن إه ُي ْي َل َو َع ُه ْيٌب َف ّنُه ؛ َع إه ُيْضَرُب َإل ْي َل َع
ُلُه ْث إر إمْن إم َغاَ إة إفيِ َقاََل الّص إخيَر ّذ ُه ال ْدُر َق إس :  إنيَن إبَخْم َهاَ َفَماَ إس َق ْو إن ُدوَن َوَماَ َف ْب ا

ُكوُن َل َخْمٍس إلَك َي ْنُه َذ ًباَ إم ْي . َع
ُلُه ْو َقُة َق إر َوالّس ْيٌب : (  إر إفيِ َع إغي ْغ َلْم َماَ الّص ُل ْب إنيِ َي ْع َي َذا )  إغيًرا َكاََن إ إقُل َص ْع َأّماَ َي

َذا إقُل َل َكاََن إ ْع َأْن َي ُكَل َل إب ْأ ُه َي َد َبَس َوَل َوْح ْل ُه َي َد ُكوُن َل َوْح ًباَ َي ْي ٌء َع َوا َنْت َس َكاَ
َقُة إر َة الّس إهَم َعَشَر ْو ، َدَرا َقّل َأ إقيَل َأ إم ُدوَن َماَ َو َه ّدْر ُو ال إن َنْح ْي ْلَس َف ْل ُهَماَ ا ُو َنْح َل َو

ُكوُن ًباَ َي ْي ْيُب ، َع َع ْل إة إفيِ َوا َق إر إلُف َل الّس َت ْيَن َيْخ ُكوَن َأْن َب َلىَ إمْن َي ْو ْلَم ْو ، ا إه َأ إر ْي إّل َغ
إل إفيِ ُكو ْأ ْلَم إإّن ا َتُه َف َق إر إل َإلْجٍل َس ْك َْل إت إمْن ا ْي َلىَ َب ْو ْلَم ْيَس ا ْيٍب َل َع إمْن إب إت َو ْي َب

إه إر ْي ْيٌب َغ إإْن ، َع َنْت َف ُتُه َكاَ َق إر إع َس ْي َب ْل إل َل إل ْك َْل َو إل ُه ْيٌب َف َلىَ إمْن َع ْو ْلَم إه ا إر ْي َغ . َو
ُلُه ْو َذا َق إإ َف َغ : (  َل ْيَس َب َل إلَك َف ْيٍب َذ َع ّتىَ إب ُه َح َد إو َعاَ َد ُي ْع إغ َب ُلو ُب ْل ُه ا َناَ ْع َذا ) َم َهَرْت إ َظ
إه إذ ُء َه َياَ َْلْش َد ا ْن إع إع إئ َباَ ْل إد إمْن ا ْب َع ْل إه إفيِ ا إر َغ َثْت ُثّم ، إص َد َد َح ْن إريِ إع َت ْلُمْش إفيِ ا

إه إر َغ ُه إص ّد ّنُه ؛ َيُر ْيُن َإل إلَك َع إب َذ ْي َع ْل إإْن ، ا َدَث َو َد َح ْن إريِ إع َت ْلُمْش َد ا ْع إه َب إغ ُلو ُه َلْم ُب ّد َيُر
ّنُه ؛ ُه َإل ْيُر ْوَل َإلّن ؛ َغ َب ْل إش إفيِ ا إفَرا ْل إر إمْن ا إغي إف الّص ْع إة إلَض َن َثاَ ْلَم َد ا ْع َب إر َو َب إك ْل ٍء ا َدا إل

إن إفيِ إط َباَ ْل َق ، ا َباَ إْل إر إفيِ َوا َغ إب إلُحّب الّص إع ّل إفيِ ال إر َو َب إك ْل ْبٍث ا إب إفيِ إلُخ ْل َق ْل ا
َقَة إر إة َوالّس ّل إق إة إل َباََل ْلُم ُهَماَ ا َد َو ْع  َب
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إغ ُلو ُب ْل ْبٍث ا إن إفيِ إلُخ إط َباَ ْل َكاََن ا إنيِ َف ّثاَ ْيَر ال إل َغ ّو َْل ٌء ا َوا إلَك إفيِ َوَس َيُة َذ إر ْلَجاَ ، ا
ُغَلُم ْل ُنُه َوا َياَ َذا َب َد إ إج إلَك ُو ُهَماَ َذ ْن إل إفيِ إم إر َحاَ َغ َد الّص ْن إع إع إئ َباَ ْل َد ُثّم ، ا إج ُهَماَ ُو ْن إفيِ إم

إل إر َحاَ َب إك ْل َد ا ْن إريِ إع َت ْلُمْش َلُه ا ُهَماَ َف ّد إإْن ، َر َد َو إج َد ُو ْن إريِ إع َت ْلُمْش َد ا ْع إغ َب ُلو ُب ْل ْيَس ا َل
ُهَماَ َأْن َلُه ّد إذيِ َإلّن ؛ َيُر ّل َد َكاََن ا ْن إع إع إئ َباَ ْل إة إفيِ ا َل إر َحاَ َغ إغ َزاَل الّص ُلو ُب ْل َد َوَماَ إباَ إج ُو

َد ْن إريِ إع َت ْلُمْش َد ا ْع إغ َب ُلو ُب ْل ْيٌب ا إدٌث َع إإْن ، َحاَ َد َو إج إلَك ُو ُهَماَ َذ ْن َد إم ْن إكَ إع ْدَرا إْل َد ا ْن إع
إع إئ َباَ ْل َد ُثّم ا إج إلَك ُو َد َذ ْن إريِ إع َت ْلُمْش َلُه ا ُهَماَ َف ّد إإْن َر ْد َلْم َف إلَك ُيوَج َد َذ ْن إريِ إع َت ْلُمْش ا

ْيَس َل ُه َأْن َلُه َف ّد إب َيُر ْي َع ْل إد إباَ ْوُجو ْلَم َد ا ْن إع إع إئ َباَ ْل ُلُه ا ْو َق ّتىَ َو ُه : َح َد إو َعاَ َد ُي ْع إغ َب ُلو ُب ْل ا
ُه َناَ ْع َذا َم َو َباََل إ ُه ٌغ َو إل إد إفيِ َباَ إع َي إئ َباَ ْل َعُه ُثّم ، ا ُه َباَ َد َو َعاَ إد إفيِ َو إريِ َي َت ْلُمْش َلُه ا ُه َف ّد ؛ َر

ْيَب َإلّن َع ْل ٌد ا إح ُنوُن ، َوا ْلُج إر إفيِ َوا َغ ْيٌب الّص ًدا َع َب َذا َأ إإ إر إفيِ ُجّن َف َغ إد إفيِ الّص َي



إع إئ َباَ ْل ُه ُثّم ا َد َو إد إفيِ َعاَ إريِ َي َت ْلُمْش إر إفيِ ا َغ ْو ، الّص إر َأ َب إك ْل ُه ا ّد ّنُه ؛ َيُر ْيُن َإل إل َع ّو َْل ْذ ؛ ا إ
َبُب إن إفيِ الّس ْي َل ْلَحاَ ٌد ا إح ّت  . ُم
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ُلُه ْو َبَخُر َق ْل َوا َفُر : (  ّد ْيٌب َوال إة إفيِ َع َي إر ْلَجاَ ْيَس ا َل ْيٍب َو َع إم إفيِ إب ُغَل ْل َإلّن ) ؛ ا

َد ْقُصو ْلَم إة إمْن ا َي إر ْلَجاَ إتَراُش ا ْف إل ُهَماَ ا إن َو إخّل َهاَ ُي َد ، إب ْقُصو ْلَم إد إمْن َوا ْب َع ْل ا
َداُم إتْخ إلْس إن َفَل ا إخّل إه ُي . إب

ُلُه ْو ُكوَن َأْن : ( إّل َق ٍء إمْن َي َإلّن َدا َء )  ّدا ْيٌب ال َو َع ُه ُكوَن َأْن َو ْيُث َي ُعُه إبَح َن إمْن َيْم
إن َباَ إه ُقْر إد ّي َبَخُر ُثّم ، َس ْل إة إفيِ ا َي إر ْلَجاَ ْيٌب ا ٌء َع َوا إحًشاَ َكاََن َس ْو ، َفاَ ْيَر َأ إحٍش َغ إمْن َفاَ

ٍء ْو ، َدا إر َأ ْي ٍء َغ إفيِ ، َدا إم َو ُغَل ْل ٍء إمْن َكاََن إْن ا إلَك َدا َذ َك إإْن ، َف ُكْن َلْم َو ٍء إمْن َي إْن َدا
إحًشاَ َكاََن َو َفاَ ُه ْيٌب َف إإّل ، َع إحُش ، َفَل َو َفاَ ْل ُكْن َلْم َماَ َوا إس إفيِ َي ّناَ ُلُه ال ْث  . إم
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ُلُه ْو َناَ َق َوالّز ُد : (  َل َو َناَ َو ْيٌب الّز إة إفيِ َع َي إر ْلَجاَ ّنُه ) ؛ ا إخّل َإل إد ُي ْقُصو ْلَم َهاَ إباَ ْن َو إم ُه َو
إتَراُش ْف إل ُد ا إتيَل إلْس . َوا

ُلُه ْو ْيَس َق َل َو ْيٍب : (  َع إم إفيِ إب ُغَل ْل ّنُه ا َإل إخّل َل )  إد ُي ْقُصو ْلَم ْنُه إباَ َو إم ُه َداُم َو إتْخ إلْس إّل ا
ُكوَن َأْن َناَ َي ًة الّز َد َأْن َلُه َعاَ َنىَ إب َثَر َز ْك إن إمْن َأ ْي َن ْث َع َإلّن ؛ ا َباَ ّت إء ا ّنَساَ إخّل ال إة ُم ْدَم إخ ْل إباَ

َإلّن ْوَن َو إة َك َي إر ْلَجاَ َناَ إمْن ا ّيُر الّز َع إه ُي ُه إب ُد َل َهاَ َو ْن َبُل ، إم ْلَح ْيٌب َوا إت إفيِ َع َناَ َدَم َب آَ
ْيَس َل ْيٍب َو َع إم إفيِ إب إئ َهاَ َب ْل َيَة َإلّن ؛ ا إر ْلَجاَ ُد ا إء ُتَرا َوْط ْل ْو ، إل إج َأ إوي ّتْز َبُل ، إلل ْلَح ُع َوا َن َيْم

إلَك إمْن َأّماَ ، َذ إئُم َو َهاَ َب ْل َو ا ُه ٌة َف َد َياَ َهاَ إز ْيَس إفي َل ْيٍب َو َع ُع إب َفاَ إت إض َواْر ْي ْلَح إة إفيِ ا َي إر ْلَجاَ ا
إة َغ إل َباَ ْل ْيٌب ا إهيَِ َع إتيِ َو ّل َغْت ا َل َع َب ْب َة َس َنًة َعْشَر َهاَ ؛ َس ّن إل

ُد َل َ إل َعُه َت َذا َم َك َذا َو َنْت إ َكاَ
َتَحاََضًة َو ُمْس ُه ْيٌب َف َع َإلّن ؛ َع َفاَ إت إم اْر ّد ُه ال إتْمَراَر إء َعَلَمُة َواْس ّدا َعاَُل ال إديُم َوالّس َق ْل ا

ْيٌب ّنُه ؛ َع إف َمَرٌض َإل إخَل إم إب َكاَ ّنُه الّز إإ ْيَس َف ْيٍب َل َع ُنوُن ، إب ْلُج َذاُم ، َوا ْلُج َبَرُص َوا ْل َوا
ْيٌب إلَك َع َذ َك َعَمىَ َو ْل َوُر ، ا َع ْل َوُل َوا ْلَح َهاَ ؛ َوا ّن إل

ُقُص َ ْن ّثَمَن َت ْلَخَرُس ، َوالّصَمُم ، ال ، َوا
ُع ُب ُْلْص إة َوا َد إئ إقَصُة الّزا ّناَ ُقُروُح ، َوال ْل َْلْمَراُض ، َوا ُيوٌب َوا َدُر ، ُع َو َواْل ُه َفاَُخ َو إت ْن ا
إن ْي َي َث ْن ُْل ّنيُن ، ا إع ْل إصيِّ ، َوا ْلَخ ُيوٌب َوا َذا ، ُع إإ َتَرىَ َو ًدا اْش ْب َلىَ َع ّنُه َع إصيِّ َأ ُه َخ َد َوَج َف

َياََر َفَل َفْحًل َتَركََ َلُه إخ إة َو إميَمُة الّصَل ّن إذُب ، َوال َك ْل ْيٌب َوا إد إفيِ َع إبي َع ْل إء ، ا إْلَماَ ّلُة َوا إق َو
إل ْك َْل ْيٌب ا إم إفيِ َع إئ َهاَ َب ْل ْيَس ا َل ْيٍب َو َع إنيِ إفيِ إب َدَم َب إنيُث آَ ّتْخ إم إفيِ َوال ُغَل ْل ْيٌب ا  . َع
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َدَث : (  َد َح ْن إريِ إع َت ْلُمْش ْيٌب ا َع ُثّم ، َع َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع َد َكاََن َع ْن إع إع إئ َباَ ْل َلُه ا َف
َع َأْن إج إن َيْر ْقَصاَ ّن ّد َوَل إباَل َع َيُر إبي ْلَم َإلّن ا ّد إفيِ )  إع إْضَراًرا الّر إئ َباَ ْل ّنُه ؛ إباَ إمْن َخَرَج َإل

إه إك ْل إلًماَ إم ُد َساَ ُعو َي ًباَ َو إعي ُة َم إع َوُصوَر إن الّرُجو ْقَصاَ ّن ّوَم َأْن إباَل َق ُع ُي إبي ْلَم ْيَس ا َل إه َو إب
ْيُب َع ْل إديُم ا َق ْل ّوَم ا َق ُي إه َو إب إلَك َو ْيُب َذ َع ْل َظَر ا ْن ُي َلىَ َف َقَص َماَ إ إه إمْن َن إت إل إقيَم إب َإلْج ْي َع ْل ا

ْنَسَب ُي إة إمْن َو إقيَم ْل إة ا إليَم إإْن الّس َنْت َف َبُة َكاَ ّنْس ُعْشَر ال ْل َع ا إر َرَج ُعْش إن إب ّثَم إإْن ، ال َو
َنْت ّنْصَف َكاَ إه ال إف إنْص إب ُنُه َف َياَ َذا َب َتَرىَ إ ًباَ اْش ْو إة َث َعَشَر إهَم إب إقيَمته َدَرا َئُة َو ٍم إماَ َه إدْر



َع َل ّط َلىَ َوا ْيٍب َع ُقُصُه َع ْن َة َي إهَم َعَشَر ْد َدَرا َق َدَث َو إه َح ْيٌب إب ّنُه آََخُر َع إإ ُع َف إج َلىَ َيْر َع
إع إئ َباَ ْل إر ا ُعْش إن إب ّثَم إلَك ال َذ َهٌم َو إإْن ، إدْر ُقُص َكاََن َو ْن إه إمْن َي إت إل إقيَم إب َإلْج ْي َع ْل إريَن ا إعْش
َع إس َرَج إن إبُخُم ّثَم َو ال ُه إن َو َهَماَ ْو إدْر َل ُه َو َتَرا إن اْش ْي َت َئ إماَ إقيَمته إب َئٌة َو ُقُص إماَ ْن َي إمْن َو

إه إت إل إقيَم إب َإلْج ْي َع ْل ًة ا ّنُه َعَشَر إإ ُع َف إج إر َيْر ُعْش إن إب ّثَم إلَك ال َذ ْو إعْشُروَن َو َل ْيُب َكاََن َو َع ْل ا
ُقُصُه ْن إريَن َي َع إعْش إس َرَج إن إبُخُم ّثَم إلَك ال َذ ُعوَن َو َب . َأْر

ُلُه ْو ُع َيْرَضىَ َأْن : ( إّل َق إئ َباَ ْل ُه َأْن ا َذ ْأُخ ْنُه َي إه إم إب ْي َع َلُه إب إلَك َف ّنُه َذ َإل إضيَِ )  إط َر َقاَ إإْس إب
إه ّق إم ، َح إتَزا ْل إر َوا إإْن الّضَر إضيَِ َف ُع َر إئ َباَ ْل إلَك ا َذ َد إب َأَرا إريِ َو َت ْلُمْش ْبَس ا إع َح إبي ْلَم ا

َع إة َوالّرُجو إحّص إب إب ْي َع ْل ْيَس ا إلَك َلُه َل َء إْن َبْل َذ إريِ َشاَ َت ْلُمْش َكُه ا ُع َوَل َأْمَس إج َيْر
إة إحّص إب إب ْي َع ْل إإْن ، ا َء َو ُه َشاَ ّد  . َر
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ُلُه ْو إإْن َق َو َع : (  َط إريِ َق َت ْلُمْش ْوَب ا ّث ْو ، ال َطُه َأ إميًصاَ َخاَ ْو ، َق َغُه َأ َب ْو ، َص َلّت َأ
َق إوي َع ُثّم ، إبَسْمٍن الّس َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع َع َع إه َرَج إن ْقَصاَ ُن ْيَس إب َل إع َو إئ َباَ ْل ُه َأْن إل َذ ْأُخ ) ؛ َي

ّنُه َدَث َإل إه َأْح ًة إفي َد َياَ َذُل إز ْب َهاَ ُي ْي َل ْلَماَُل َع َلْم ا ُكْن َف ُه َأْن َلُه َي َذ ْأُخ َهاَ َي َع َذا ، َم إإ ّذَر َو َع َت
ُع َْلْرُش َوَجَب الّرُجو ُلُه ا ْو َق ْو ، َو َغُه َأ َب إنيِ َص ْع إإْن َأْحَمَر َي َغُه َف َب َد َص َو َذا َأْس َك َف
ُهَماَ َد ْن َد َإلّن ؛ إع َوا ُهَماَ الّس َد ْن ٌة إع َد َياَ َد إز ْن إع إبيِ َو أ

َفَة َ إني ْقَصاٌَن َح إإْن ، ُن َعُه َو َط َلْم َق َو
ْطُه إخ َع ُثّم ، َي َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع َتَصّرَف َع إه َف َو إفي ُه إلٌم َو إب َعاَ ْي َع ْل َع َفَل إباَ إن َلُه ُرُجو ْقَصاَ ُن إب
إب ْي َع ْل إة إمْن َإلّن ؛ ا إع ُحّج إئ َباَ ْل ُقوَل َأْن ا ْو َي َل ْطُه َلْم :  إخ َتُه َت ْد َد إقًصاَ َوَر ْنُت َناَ ُلُه ُك َب ْق َأ

إف إخَل إل إب ّو َْل ّنُه ؛ ا ُكْن َلْم َإل ُه َلُه َي ُذ ْو َأْخ َل َع َو إريِ َباَ َت ْلُمْش ْوَب ا ّث َدَماَ ال ْع َعُه َب َط َق
َطُه إميًصاَ َوَخاَ ْو ، َق َغُه َأ َب َع ُثّم ، َص َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع َع َع إش َرَج َْلْر إإْن ، إباَ َعُه َو َط َلْم َق َو
ْطُه إخ َع ُثّم ، َي َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع َعُه َع َباَ إه إفيِ َف إذ إة َه َل ْلَحاَ ْبَل ا َطُه َأْن َق إخي ْع َلْم َي إج َيْر

إش َْلْر إع َإلّن ؛ إباَ إئ َباَ ْل ُقوَل َأْن إل َناَ َي إبُضُه َأ ْق إقًصاَ َأ  . َناَ
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ُلُه ْو َوَمْن َق َتَرىَ : (  ًدا اْش ْب َقُه َع َت ْع َأ ْو ، َف َع ُثّم َماََت َأ َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع َع َع إه َرَج إن ْقَصاَ ُن ) إب
َذا َك َذا َو ُه إ ّبَر ْو َد َد َأ َل ْو َت َْلَمَة اْس ُد ، ا ْلُمَرا إق َوا ْت إع ْل َذا إباَ َقُه إ َت ْع ًناَ َأ َذا َأّماَ َمّجاَ َقُه إ َت ْع َأ

َلىَ ْو ، َماٍَل َع َبُه َأ َت ّدىَ َكاَ َأ َدَل َف إة َب َب َتاَ إك ْل َق ا َت َع َع ُثّم َو َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع ْع َلْم َع إج َيْر
إه إن ْقَصاَ ُن ْوُت َأّماَ إب ْلَم َإلّن ا ْلَك َف إم ْل إهيِ ا َت ْن إه َي ُع إب َناَ إت إلْم إميِّ َوا ْك إه َل ُح إل ْع إف ُع َفَل إب َن َيْم
َع إش الّرُجو َْلْر َأّماَ ، إباَ ُق َو َتاَ ْع إْل َياَُس ا إق ْل إه َفاَ َع َل َأْن إفي إج إش َيْر َْلْر َع َإلّن ؛ إباَ َناَ إت إلْم ا

إه إل ْع إف إل َفَصاََر إب ْت َق ْل إفيِ ، َكاَ إن َو إتْحَساَ إلْس ُع ا إج َق َإلّن ؛ َيْر ْت إع ْل ٌء ا َهاَ إت ْن إك ا ْل إم ْل َفَصاََر إل
إت ْو ْلَم َأّماَ ، َكاَ َذا َو َقُه إ َت ْع َلىَ َأ ْع َلْم َماٍَل َع إج ٍء َيْر إه إبَشيِْ ّنُه ؛ إفي َبَس َإل َلُه َح َد ، َب
ْبُس إل َوَح َد َب ْل إس ا ْب إل َكَح َد ْب ْلُم ْو ا َل َتَرىَ َو َهاَ َداًرا اْش َناَ َب ًدا َف إج َع ُثّم َمْس َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع َع

ْع َلْم إج َهاَ َيْر إش َأْر  . إب
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ُلُه ْو إإْن َق َف َتَل : (  إريِ َق َت ْلُمْش َد ا ْب َع ْل ْو ، ا َعاًَماَ َكاََن َأ َلُه َط َك َأ َع ُثّم ، َف َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع َلْم َع
ْع إج إه َيْر ْي َل ٍء َع إل إفيِ إبَشيِْ ْو إبيِ َق أ

َفَة َ إني َد َح ّي َق إه )  إل ْو َق َلُه إب َك َأ ْذ ؛ َف ْو إ َعُه َل ْو ، َباَ َبُه َأ َه ، َو
َع ُثّم َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع ْع َلْم َع إج إه َيْر ْي َل ٍء َع ًعاَ إبَشيِْ إصيُص إْجَماَ َتْخ إريِ َو َت ْلُمْش إل ا ْت َق ْل إباَ

إتَراٌز َذا َعّماَ اْح َلُه إ َت ُه َق ْيُر إإّن َغ َلُه َف ْت إجٌب َق إة ُمو إقيَم ْل ُذ إل َأْخ إة َو إقيَم ْل إل إمْن ا إت َقاَ ْل ا
إة َل إز ْن إه إبَم إع ْي ْنُه َب َلْم إم ْع َف إج إن َيْر ْقَصاَ ّن ًعاَ إباَل إر إفيِ إْجَماَ إه إة َظاَ َي َوا َعْن الّر إبيِ َو أ

ُيوُسَف َ
ُع َلُه إن الّرُجو ْقَصاَ ّن ُطُل َوَل إباَل ْب إذ َي َأْخ إة إب إقيَم ْل . ا

ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو : (  ٌد ُيوُسَف َأ ُع َوُمَحّم إج َيْر إه :  إن ْقَصاَ ُن َقاََل إب إة إفيِ )  َي َهاَ ّن َوىَ ال ْت َف ْل َوا  :
َلىَ إهَماَ َع إل ْو إخَلُف ، َق ْل ّنَماَ َوا َو إ إل إفيِ ُه ْك َْل ْيُر َل ا إل إفيِ َأّماَ َغ ْت َق ْل ّنُه إخَلَف َفَل ا َل َأ
ُع إج ٍء َيْر ٍة إفيِ إّل إبَشيِْ َي َوا إبيِ َعْن إر أ

إبيِ ُيوُسَف َ َفَة َإل إني ّنُه َح َع َأ َن َت ّد اْم ْعٍل الّر إف إب
ْنُه َمْضُموٍن إع إفيِ إم إبي ْلَم ْو َكَماَ َفَصاََر ا َعُه َل ْو ، َباَ َلُه َأ َت ُهَماَ َق َل ْكَل َأّن َو َْل إمْن َتَصّرٌف ا

إريِ َت ْلُمْش إع إفيِ ا إبي ْلَم َبَه ا َأْش َق َف َتاَ ْع إْل إإْن ا َكَل َف ْعَض َأ إم َب َعاَ ّط ّد َلْم ال إقيَِ َيُر َباَ ْل َلْم ا َو
ْع إج إش َيْر َْلْر َكَل إفيَماَ إباَ إقيَِ إفيَماَ َوَل َأ َد َب ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َعاََم َإلّن ؛ َح ّط إء ال َكاَلّشيِْ
إد إح َوا ْل َفْت ا َل َت َيُة َواْخ َوا ُهَماَ الّر ْن َيِ َع إو ُهَماَ َفُر ْن ّنُه َع ّد َأ إقيَِ َماَ َيُر ُع َب إج َيْر إش َو َأْر َماَ إب

َكَل َيِ َأ إو ُهَماَ َوُر ْن ّنُه َع ّد َل َأ إقيَِ َماَ َيُر ُع َب إج َيْر إش َو َأْر إع إب إمي ْلَج ْو ا َل َتَرىَ َو ًقاَ اْش إقي َبَز َد َفَخ
ْعَضُه ُه َب َد َوَج ّقَرا َف ُبو َقاََل ُم ٍر َأ َف ْع َلُه َج ّد َأْن :  إقيَِ َيُر َباَ ْل إه ا إت إحّص إن إمْن إب ّثَم َع ال إج َيْر َو

إن ْقَصاَ ُن ُه َماَ إب َبَز َو َخ ُه ْوُل َو ٍد َق ُبو َقاََل ُمَحّم إث َأ ْي ّل إه ال إب َو ُذ :  ْأُخ َذا َن إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل إإْن ا َف
َع ْعَض َباَ إم َب َعاَ ّط إلَم ُثّم ، ال إب َع ْي َع ْل ْع َلْم إباَ إج إش َيْر َأْر َع َماَ إب إش َوَل َباَ َأْر إقيَِ َماَ إب َب

ُهَماَ َد ْن ّنُه ؛ إع ّذَر َإل َع ّد َت إع الّر ْي َب ْل َو إباَ ُه ْعٌل َو  َمْضُموٌن إف
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َفْت َل َت َيُة َواْخ َوا إبيِ َعْن الّر أ
َوىَ ُيوُسَف َ ْنُه إهَشاٌَم َفَر ّنُه َع ّد َأ إقيَِ َماَ َيُر ُع َوَل َب إج َيْر

إش َأْر َع َماَ إب َوىَ َباَ ْبُن َوَر َعَة ا ْنُه إسَماَ ّنُه َع ّد َل َأ إقيَِ َيُر َباَ ْل ُع َوَل ا إج إش َيْر َْلْر َو إباَ ُه َو
َْلَصّح ْنُه ا ْو َع َل َتَرىَ َو َيًة اْش إر َهاَ َجاَ َئ إط َو َع ُثّم َف َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع َهاَ َع ْيَس إب َل َهاَ َلُه َف ّد إّل َر

ُع َيْرَضىَ َأْن إئ َباَ ْل ٌء ا َوا َنْت َس ْكًرا َكاَ َهاَ إب َقَص ُء َن َوْط ْل ْو ، ا ًباَ َأ ّي َهاَ َلْم َث ُقْص ْن َذا ، َي إإ َع َو َن َت اْم
ّد ْقَصاَُن َوَجَب الّر ّن  . ال
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ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  ًدا َباَ ْب َعُه َع َباَ إريِ َف َت ْلُمْش ّد ُثّم ، ا إه ُر ْي َل ْيٍب َع َع إإْن إب َلُه َف إب إء َق َقَضاَ إب
َلُه َقاٍَض ُه َأْن َف ّد َلىَ َيُر إع َع إئ َباَ ْل إل ا ّو َْل ّنُه ا َإل إل إمْن َفْسٌخ )  َْلْص إعَل ا ُع َفُج ْي َب ْل َأْن ا َلْم َك
ُكْن . َي
ُلُه ْو إإْن َق َف َلُه : (  إب إر َق ْي َغ إء إب ْيَس َقاٍَض َقَضاَ َل ُه َأْن َلُه َف ّد ّنُه َيُر َإل ٌع )  ْي ٌد َب إدي ّق إفيِ َج َح

إث إل ّثاَ إهَماَ إفيِ َفْسًخاَ َكاََن إْن ال ّق ّوُل ، َح َْل ُهَماَ َوا ُث إل ّنُه َثاَ َإل إه إفيِ َدَخَل َو إك ْل ُه إم إرَضاَ  . إب
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ُلُه ْو َوَمْن َق َتَرىَ : (  ًدا اْش ْب َة َوَشَرَط َع َء َبَرا ْل ْيٍب ُكّل إمْن ا ْيَس َع َل ُه َأْن َلُه َف ّد َيُر
ْيٍب َع إإْن ، إب ُيوَب َلُه ُيَسّم َلْم َو ُع ْل َلْم ا َهاَ َو ّد ُع ْدُخُل َي َي َو إه إفيِ )  إذ إة َه َء َبَرا ْل ْيُب ا َع ْل ا



ُد ْوُجو ْلَم إدُث ا ْلَحاَ ْبَل َوا إض َق ْب َق ْل َلُم َوَماَ ا ْع إه َي ٌع إب إئ َباَ ْل َلْم َلْم َوَماَ ا ْع إه َي َقَف َوَماَ إب َو
إريِ َت ْلُمْش إه ا ْي َل إقْف َلْم َوَماَ َع َد َي ْن إبيِ إع أ

َقاََل ُيوُسَف َ ٌد َو ْدُخُل : َل ُمَحّم إدُث َي ْلَحاَ ؛ ا
َة َإلّن َء َبَرا ْل َوُل ا َناَ َت إبَت َت ّثاَ َلىَ ال َع َذا َف َذا َه َتَرىَ إ ًدا اْش ْب َة َوَشَرَط َع َء َبَرا ْل ُكّل إمْن ا

ْيٍب َلْم َع إبْضُه َف ْق إريِ َي َت ْلُمْش ّتىَ ا َوّر َح ْع َد ا ْن إع إع إئ َباَ ْل إإّن ا َباَ َف ُقوُل ُيوُسَف َأ ْلَزُم َي َي  :
َيِ إر َت ْلُمْش ُة ، ا َء َبَرا ْل َعٌة َوا إق إه َوا ْي َل . َع

َقاََل ٌد َو ُأ َل ُمَحّم ْبَر ْنُه َي َلُه إم ُه َأْن َو ّد ّنُه ؛ َيُر ٌء َإل ْبَرا ّق إمْن إ إجْب َلْم َح إإْن ، َي َقاََل َو
ُع إئ َباَ ْل َلىَ ا ّنيِ َع ٌء َأ إريِ ْيٍب ُكّل إمْن َب إه َع ْدُخْل َلْم إب إدُث َي ْلَحاَ َد ا ْع إع َب ْي َب ْل ْبَل ا إض َق ْب َق ْل ا

ًعاَ ّنُه ؛ إْجَماَ ُعّم َلْم َإل َة َي َء َبَرا ْل ّنَماَ ، ا إإ َهاَ َو إد َخّص ْوُجو ْلَم إه ُدوَن إباَ إر ْي إع إفيِ َقاََل َغ إبي َناَ َي ْل : ا
إه إذ َلُة َه َأ ْلَمْس َلىَ ا إن َع ْي َه ُقوَل َأْن : إّماَ َوْج إمْن َي ْيٍب ُكّل :  َلْم َع ُقْل َو إه َي ْو ، إب : َقاََل َأ
ْيٍب ُكّل إمْن إه َع إفيِ ، إب إل َف ّو َْل ُأ ا ْبَر ْيٍب ُكّل إمْن َي إه َع َد إب ْن إد إع ْق َع ْل ُدُث َوَماَ ا ْبَل َيْح َق

إم إلي ّتْس ُهَماَ ال َد ْن . إع
َقاََل ٌد َو ُأ : َل ُمَحّم ْبَر إث إمْن َي إد ْلَحاَ َد ا ْع إد َب ْق َع ْل إفيِ ، ا إه َو َوْج ْل إنيِ ا ّثاَ ُأ َل ال ْبَر إمْن َي

إث إد ْلَحاَ َد ا ْع إد َب ْق َع ْل ْبَل ا إض َق ْب َق ْل ًعاَ ا ْو إْجَماَ َل َلىَ َقاََل َو َع ّنيِ :  ٌء َأ إريِ ٍء ُكّل إمْن َب َدا
َد ْن إع إبيِ َف أ

َفَة َ إني ُء َح ّدا إف إفيِ َكاََن َماَ ال ْو ْلَج إل إمْن ا ّطَحاَ ْو ، ال إد َأ ْيٍض َفَساَ َوَماَ َح
ُه َوا . َمَرًضاَ ُيَسّمىَ إس
َقاََل ُبو َو َوُل ُيوُسَف َأ َناَ َت َي ُكّل :  ْل ْو ا َل إمْن َقاََل َو ٍة ُكّل :  َل إئ َلُة َغاَ إئ َغاَ ْل َقُة َفاَ إر ، الّس

ُق َباَ إْل ُفُجوُر ، َوا ْل ّلُه َوا َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ
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َباَُب إع (  ْي َب ْل إد ا إس َفاَ ْل َلْم ا ْع َع َأّن ) ا ْي َب ْل َلىَ ا إة َع َع َب ٍه َأْر ْوُج ْيٍع َأ َب ٍز :  إئ ْيٍع َجاَ َب ٍد َو إس ْيٍع َفاَ َب َو
إطٍل ْيٍع َباَ َب ُقوٍف َو ْو َلىَ َم إة َع إْلَجاََز . ا

إئُز ْلَجاَ ُع َفاَ إق ْلَك ُيو إم ْل إد ا إد إبُمَجّر ْق َع ْل َذا ا ًياَ َكاََن إ إل إط َعْن َخاَ إر َشْر َياَ إخ ْل ُد ، ا إس َفاَ ْل َل َوا
ُع إق ْلَك ُيو إم ْل إد ا إد إبُمَجّر ْق َع ْل إصْل َلْم َماَ ا ّت إه َي ْبُض إب َق ْل إن ا ْذ إإ إع إب إئ َباَ ْل إطُل ، ا َباَ ْل ُعُه َل َوا إق ، ُيو
إإْن َبَض َو إن َق ْذ إْل ُقوُف ، إباَ ْو ْلَم ُعُه َل َوا إق إإْن ، ُيو َبَض َو إة إّل َق إإَجاََز إه إب إك إل ّنَماَ ، َماَ إإ ّقَب َو ُل

َباَُب ْل إد ا إس َفاَ ْل إل ُدوَن إباَ إط َباَ ْل َع ا ّنُه َم َأ َأ َد َت ْب إل ا إط َباَ ْل إه إباَ إل ْو َق إع إب ْي َب ْل إة َكاَ َت ْي ْلَم إم إباَ ّد َإلّن َوال

َد إس َفاَ ْل َعّم ا إل إمْن َأ إط َباَ ْل َد َإلّن ؛ ا إس َفاَ ْل ٌد ا ْوُجو إل إفيِ َم إط َباَ ْل َد ، ا إس َفاَ ْل إف َوا إخَل إب
إل إط َباَ ْل ّنُه ا إإ ْيَس َف ٍد َل ْوُجو إد إفيِ إبَم إس َفاَ ْل َنىَ َإلّن ؛ ا ْد َْل ُد ا َلىَ إفيِ ُيوَج ْع َْل ْكُس َل ا َع ْل ؛ ا

ْذ إطٍل ُكّل إ ٌد َباَ إس ْيَس َفاَ َل ٍد ُكّل َو إس إطًل َفاَ ُد ، َباَ إس َفاَ ْل َنىَ َوا ْد إن َأ ْي َت ْلُحْرَم َكاََن ا َف
ًدا ْوُجو إن إفيِ َم ْي َت . الّصوَر

إحَمُه َقاََل ّلُه َر َلىَ ال َعاَ َذا َت ُد َكاََن : ( إ إن َأَح ْي َوَض إع ْل ْو ، ُمَحّرًماَ ا ُهَماَ َأ ُع ُمَحّرًماَ إكَل ْي َب ْل َفاَ
ٌد إس ْيِ َفاَ َأ إطٌل )  إع َباَ ْي َب ْل َكاَ إة (  َت ْي ْلَم ْو ، إباَ إم َأ ّد ْو ، إباَل إر َأ إزي ْن إخ ْل ْو ، إباَ إر َأ ْلَخْم إلَك إباَ َذ َك َذا َو إ
ُهَماَ َكاََن ُد َأَح ْيَر )  َغ ُلوكٍَ (  ْلُحّر َمْم إه َكاَ إذ َه َهاَ ُفُصوٌل )  َع َهاَ ، َجَم إفي إصيٌل َو ْف ُقوُل َت َن َف
ُع ْي َب ْل إة ا َت ْي ْلَم إم إباَ ّد إطٌل َوال َذا َباَ َك ْلُحّر َو إم إباَ َدا إع ْن إن إل ْك إع ُر ْي َب ْل َو ا ُه َلُة َو َد َباَ إل ُم ْلَماَ إل ا ْلَماَ إباَ
إإّن إه َف إذ َء َه َياَ َْلْش ّد َل ا َع َد َماًَل ُت ْن ٍد إع ُع ، َأَح ْي َب ْل إر َوا ْلَخْم إر ، إباَ إزي ْن إخ ْل ٌد َوا إس إد َفاَ ُوُجو إل

إة َق إقي إع َح ْي َب ْل َو ا ُه َلُة َو َد َباَ إل ُم ْلَماَ إل ا ْلَماَ ّنُه إباَ إإ َد َماٌَل َف ْن إض إع ْع إخ َب إي ْلَمَشاَ َذا ا إفيِ َك
إة َي َدا إه ْل إطُل ، ا َباَ ْل ُد َل َوا إفي ْلَك ُي إف إم ّتَصّر إإْن ، ال َلَك َو إد إفيِ َه إريِ َي َت ْلُمْش ُكوُن ا َنًة َي َأَماَ

َد ْن إض إع ْع إخ َب إي ْلَمَشاَ إنيِ ا ْع إطَل َأّن َي َباَ ْل ُد َل ا إفي ْلَك ُي إم ْل ْو ا َل َد َو إج ْبُض ُو َق ْل إن ا ْذ إْل ّتىَ إباَ َح
ْو ًدا َكاََن َل ْب  َع
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َقُه َت ْع َأ ُق َل َف َت ْع َد ُي ْن إع إض َو ْع َب ْل ُكوُن ا ًناَ َي ّوُل َمْضُمو َْل ْوُل َفاَ إبيِ َق أ
َفَة َ إني إنيِ َح ّثاَ َوال

ُهَماَ ُل ْو َذا َق َك ُع َو ْي إة َب َت ْي ْلَم إم ا ّد إر ، َوال إزي ْن إخ ْل إطٌل َوا َهاَ ؛ َباَ ّن إل
ْيَسْت َ َواًل َل ُكوُن َفَل َأْم َت

ّقَل إع َمَح ْي َب ْل َذا إل َك َبَح َماَ َو إرُم َذ ْلُمْح إد إمْن ا ْي َبَح َوَماَ الّص ْلَحَلُل َذ إم إفيِ ا ْلَحَر إد إمْن ا ْي الّص
َتُه َإلّن ؛ إبيَح َتٌة َذ ْي َأّماَ ، َم ُع َو ْي إر َب ْلَخْم إر ، ا إزي ْن إخ ْل إم َكاََن إْن َوا إه ّدَرا إر إباَل إني َناَ ّد ُع َوال ْي َب ْل َفاَ

إطٌل إإْن ، َباَ إر َكاََن َو ْي َغ إم إب إه ّدَرا إر ال إني َناَ ّد ُع َوال ْي َب ْل ٌد َفاَ إس ّتىَ َفاَ إلَك َح ُهَماَ َماَ َيْم ُل إب َقاَ ، ُي
إإْن إلُك َل َكاََن َو ْيَن َيْم إر َع ْلَخْم إر ا إزي ْن إخ ْل ُلُه ، َوا ْو َق إلَك َو َذ َك َو َذا :  ْيَر َكاََن إ ُلوكٍَ َغ َمْم

ْلُحّر إنيِ َكاَ ْع ّنُه َي إطٌل َأ ّنُه ؛ َباَ ْدُخُل َل َإل إد َتْحَت َي ْق َع ْل َدُر َوَل ا ْق َلىَ ُي إه َع إم إلي  . َتْس

)2/250(

ُلُه ْو ُع َق ْي َب َو إد ُأّم : (  َل َو ْل إر ، ا ّب َد ْلُم إب ، َوا َت َكاَ ْلُم ٌد َوا إس ُه َفاَ َناَ ْع إطٌل ) َم ُد ، َباَ ْلُمَرا َوا
إر ّب َد ْلُم ُق إباَ َل ْط ْلُم إة إفيِ َقاََل ا َي َدا إه ْل ْو ا َل إضيَِ َو َتُب َر َكاَ ْلُم إع ا ْي َب ْل إه إباَ إفي إن َف َتاَ َي َوا ، إر
َهُر ْظ َْل َواُز َوا ْلَج إنيِ ا ْع َذا َي َع إ ُه إبي إرَضاَ َذا َأّماَ إب َع إ إر إبي ْي َغ ُه إب ُه ُثّم ، إرَضاَ إإّن َأَجاََز َد َف ْق َع ْل ا

َيًة َيُجوُز َل َوا ًة إر َد إح ُق ، َوا َفْر ْل ّنُه َوا َذا َأ َع إ ُه إبي إرَضاَ ُه َتَضّمَن إب إة َفْسَخ إرَضاَ َب َتاَ إك ْل ا
ًقاَ إب َلىَ َساَ إد َع ْق َع ْل َد ا إج ُو إة َشْرُط َف إد إصّح ْق َع ْل َذا َأّماَ ا َد َأَجاََز إ ْع إد َب ْق َع ْل َتَضّمْن َلْم ا َي
ُه إة َفْسَخ إرَضاَ َب َتاَ إك ْل ْبَل ا إد َق ْق َع ْل َلْم ا إصّح َف ُد َي ْق َع ْل َذا ا َك إذيِ َو ّل َق ا إت ْع ْعُضُه ُأ إصّح َل َب ُع َي ْي َب
إه إقي َذا َباَ َك ُد َو َل إد ُأّم َو َل َو ْل ُعُه َيُجوُز َل ا ْي َذا َب َك ُد َو َل إة َو ّبَر َد ْلُم ّنُه ؛ ا ّبٌر َإل َد َذا ُم َك ُد َو َل َو

إة َب َت َكاَ ْلُم ّنُه ؛ ا إخٌل َإل إة إفيِ َدا َب َتاَ إه إك إإْن ُأّم َتْت َف إد ُأّم َماَ َل َو ْل ْو ، ا ُة َأ ّبَر َد ْلُم إد إفيِ ا َي
إريِ َت ْلُمْش إه َضَماََن َفَل ا ْي َل َد َع ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع إه َو ْي َل َهاَ َع ُت إقيَمُة إقيَم إر َو ّب َد ْلُم ا
َثاَ ُل إه ُث إت ّقَناَ إقيَم َلىَ إق َْلَصّح َع إه ا ْي َل َع َوىَ َو ْت َف ْل إقيَمة ا إد ُأّم َو َل َو ْل ُلُث ا َهاَ ُث إت ّقَناَ إقيَم َإلّن ؛ إق

َع ْي َب ْل َء ا َعاَ إتْس إلْس ْد َوا َياَ َق َف َت ْن َهاَ ا ْن إقيَِ َع َب ْلُك َو إق إم َتاَ ْع إْل  . ا

)2/251(

ُلُه ْو َوَل َق ُع َيُجوُز : (  ْي إك َب إء إفيِ الّسَم ْلَماَ ْبَل ا ُه َأْن َق َد َطاَ ُع َوَل َيْص ْي إر َب ْي ّط إفيِ ال
إء َوا َه ْل َلْم ا ْع ّنُه ) ا َذا َأ َع إ ًكاَ َباَ ْوٍض إفيِ َسَم ُه َلْم َكاََن إْن َح ْذ ْأُخ ُعُه َلُه َيُجوُز َل َقّط َي ْي َب

ّنُه ؛ َع َإل إلُك َل َماَ َباَ إإْن ، َيْم ُه َو َذ َلُه ُثّم ، َأَخ ُع َجاََز َأْرَس ْي َب ْل إدُر َكاََن إْن ا ْق َلىَ َي إه َع إذ َأْخ

إر إمْن ْي ٍد َغ ْي إريِ َص َت ْلُمْش إل َياَُر َو إة إخ َي ْؤ إإْن ، الّر إكُن َل َكاََن َو ُه ُيْم ُذ ٍة إّل َأْخ َل إحي إب
ٍد َياَ إط ُع َيُجوُز َل َواْص ْي َب ْل َذا إّل ا إدَر إ َلىَ ُق إم َع إلي ّتْس َذا ال َه ْوُل َو ّييَن َق إق إعَرا ْل َد َأّماَ ا ْن إع

إل ْه إخيِ َأ ْل إإْن ، َيُجوُز َفَل َب إدَر َو َلىَ ُق إم َع إلي ّتْس َأّماَ ، ال ُع َو ْي إر َب ْي ّط إء إفيِ ال َوا َه ْل ّنُه ا َإل َف
ْيُر ُلوكٍَ َغ ْبَل َمْم إذ َق َْلْخ إإْن ، ا إسَل َو إه إمْن ُأْر إد ْيُر َي َغ إر َف ُدو ْق إم َم إلي ّتْس ْو ال َل َع َو إئًرا َباَ َطاَ

َهُب ْذ ُء َي إجيِ َي إهُر َو ّظاَ ّنُه َفاَل إفيِ َيُجوُز َل َأ إضيِ َو ًياَ َكاََن إْن َخاَْن َقاَ إج ّنُه َرا ُد َأ ُعو َلىَ َي إ
إه إت ْي إدُر َب ْق َي َلىَ َو إه َع إذ إر إمْن َأْخ ْي ّلٍف َغ َك إإّل ، َجاََز َت َأّماَ ، َفَل َو ُع َو ْي إق َب إب َكاََن إْن اْل

إريِ َت ْلُمْش إدُر ا ْق َلىَ َي إه َع إذ ْو ، َأْخ ُه َكاََن َأ َد ْن إه إفيِ إع إل إز ْن إإْن ، َجاََز َم إدُر َل َكاََن َو ْق َلىَ َي َع
إه إذ ٍة إّل َأْخ َد إبُخُصوَم ْن إم إع إك ْلَحاَ ُعُه َيُجوُز َل ا ْي إفيِ ، َب إخيِّ َو َكْر ْل ُعُه ا ْي ٌد َب إس َإلّن ؛ َفاَ

َع إئ َباَ ْل إدُر َل ا ْق َلىَ َي إه َع إم إلي إقيَب َتْس إد َع ْق َع ْل َو ا ُه إر َف ْي ّط إء إفيِ َكاَل َوا َه ْل إفيِ ، ا ّيِ َو إد ْن ْلُخَج ا
ّنَماَ ُعُه َيُجوُز َل إ ْي َلىَ َب إل َع إه َحاَ إق َباَ إم إ َد َع إة إل ْدَر ُق ْل َلىَ ا إه َع إم إلي إإْن َتْس َهَر َف ْو ، َظ ّلَمُه َأ َس
ُهَماَ َجاََز ّي أ

َ َع َو َن َت ُع إّماَ اْم إئ َباَ ْل إم َعْن ا إلي ّتْس ْو ، ال إريِ َأ َت ْلُمْش إض َعْن ا ْب َق ْل إبَر ا َلىَ ُأْج َع
إلَك َتاَُج َوَل َذ َلىَ ُيْح ْيٍع إ ٍد َب إدي َقاََل َج ْهُل َو إخيِ َأ ْل َتاَُج َب َلىَ ُيْح ْيٍع إ ٍد َب إدي  . َج



)2/252(

ُلُه ْو َوَل َق ُع َيُجوُز : (  ْي إل َب ْلَحْم إج َوَل ا َتاَ ّن َتاَُج ال ّن ُلُه َماَ ) ال إم َيْح إنيُن َس ْلَج ُع ُثّم ، ا ْي َب
إل ْلَحْم إه ُدوَن َيُجوُز َل ا ُْلّم َوَل ُأّم َنُه ا ْلَحْمَل َإلّن ؛ ُدو ْدَرىَ َل ا ٌد ُي ْوُجو َو َأَم ْو ، ُه َأ

ُدوٌم ْع ْو َم َل َعُه َف ْتُه َباَ َد َل َو ْبَل َو إق َق إتَرا ْف إل ّلَمُه ا  . َيُجوُز َل َوَس

)2/253(

ُلُه ْو َق َوَل (  ُع :  ْي إن َب َب ّل إع إفيِ ال ّنُه ) ؛ الّضْر ُه َغَرٌر َإل َعَساَ َفاًَخاَ َف إت ْن ّبَماَ ا ُد َوُر َدا َيْز
إلُط َت َيْخ ُع َف إبي ْلَم ْنُه ا إه إم إر ْي َغ . إب

ُلُه ْو َوَل َق إف : (  َلىَ الّصو إر َع ْه إم َظ َن َغ ْل َع َإلّن ) ؛ ا إض ْو إع َم ْط َق ْل ْنُه ا ْيُر َع ّيٍن َغ َع َت ُع ُم َق َي َف
ُع َناَُز ّت إع إفيِ ال إض ْو إع َم ْط َق ْل َذا ا إإ َبَت َف َع َأّن َث ْي إن َب َب ّل إع إفيِ ال إف الّضْر َلىَ َوالّصو َع
إر ْه ّظ ْو َيُجوُز َل ال َل ّلَم َف إلَك َس ُع َذ إئ َباَ ْل َد ا ْع إد َب ْق َع ْل إهَماَ َيُجوُز َل ا ًعاَ إفي إمي إلُب َوَل َج َق ْن َي

إحيًحاَ َذا َص َك ُع َيُجوُز َل َو ْي إؤ َب ُل ْؤ ّل إف إفيِ ال َد ْو الّص َل َتَرىَ َو َد َدَجاََجًة اْش َوَج َهاَ إفيِ َف إن ْط َب
ًة َؤ ُل ْؤ إهيَِ ُل إع َف إئ َباَ ْل ْو إل َل َتَرىَ َو ًة اْش ُبوَحًة َشاَ ْذ َلْخ َلْم َم َع ُتْس َباَ َهاَ َو ُكوُن َجاََز إكْرَش َي َو

َلىَ إْخَراُجُه إع َع إئ َباَ ْل ُكوُن ا َي إريِ َو َت ْلُمْش إر ا َياَ إخ ْل َذا إباَ ُه إ َذا َرآَ إن إفيِ َك ُيو ُع ْل  . ا

)2/254(

ُلُه ْو إذَراٍع َق َو ْوٍب إمْن : (  ْذٍع َث إج ْقٍف إمْن َو ّنُه َس َإل إكُن َل )  إليُم ُيْم ّتْس ٍر إّل ال ْو إبَضَر َل َف
َع َط ُع َق إئ َباَ ْل َع ا ّذَرا ْو ، ال َع َأ َل َع َق ْذ إج ْل ْبَل ا ْفَسَخ َأْن َق إريِ َي َت ْلُمْش ُد ا ُعو إحيًحاَ َي إل َص َوا إلَز

إد إس ْف ْلُم إف ا إخَل َذا َماَ إب َع إ َوىَ َباَ ّن إر إفيِ ال ّتْم إبْزَر ، ال ْل إخ إفيِ َوا ّطي إب ْل ْيُث ا إلُب َل َح ْنَق َي
إحيًحاَ إإْن ، َص ُهَماَ َو ّق َأْخَرَج َش َع َو إبي ْلَم إهَماَ إفيِ َإلّن ؛ ا إد إتَماًَل ُوُجو ُع َأّماَ اْح ْذ إج ْل ْيٌن ا َع

ٌة َد ْوُجو إف َم إخَل إف إب ّنُه الّصو إإ إلُب َل َف َق ْن إحيًحاَ َي إم َص إلي ّتْس ْيًضاَ إباَل ّنُه ؛ َأ ُلو َل َإل إّماَ َيْخ
ُكوَن َأْن إليُمُه َي إف َتْس ْت ّن ْو ، إباَل ْلَجّز َأ إف إباَ ْت ّن إباَل إه َإلّن ؛ َيُجوُز َل َف إن َضَرًرا إفي َوا َي ْلَح إباَ

ْلَجّز إباَ إكُن َل َو ُه ُيْم ُؤ َفاَ إتي ْد اْس َق إقيَِ َو ْنُه َب ٌء إم َتاَُج َشيِْ ُيْح َلىَ َف إه إ إف ْت إه ، َن إفي َضَرٌر َو
إن َوا َي ْلَح  . إباَ

)2/255(

ُلُه ْو إة َق َب َوَضْر إص : (  إئ َغاَ ْل َو ا ُه َو إد إمْن َيْخُرُج َماَ )  ْي إب الّص إة إبَضْر َك َب ًة الّش ّنُه ؛ َمّر َإل

ُهوٌل إه ، َمْج إفي ّنُه ؛ َغَرٌر َو إريِ َل َإل ْد َيْحُصُل َي ٌء َلُه َأ ُتُه ؟ َل َأْم َشيِْ َعُه َأْن َوُصوَر إي َباَ ُي
َلىَ إرَب َأْن َع َبًة َلُه َيْض إء إفيِ َضْر ْلَماَ إة ا َك َب َهاَ َخَرَج َفَماَ إباَلّش إد إمْن إفي ْي َو الّص ُه َلُه َف
َذا َك َذا إب َه َناَ إلَماَ َيُجوُز َل َف َكْر إئُص ، َذ َغاَ ْل ُد َوا ّياَ إر َص َبْح ْل إنُص ، ا َقاَ ْل ُد َوا ّياَ َبّر َص ْل  . ا

)2/256(



ُلُه ْو َق َوَل (  ُع َيُجوُز :  ْي إة َب َن َب ْلُمَزا َو ا ُه ُع َو ْي إر َب ّثَم َلىَ ال إس َع ُءو إل ُر ّنْخ إه ال إص ) َتْمًرا إبَخْر
َنُة َب ْلُمَزا َعُة ا َف َدا ْلُم إن إمْن ا ْب َو الّز ُه ُع َو ْف ّد َذا َوُسّميَِ ال َهاَ َه ّنُه ؛ إب ّديِ َإل َؤ َلىَ ُي إع إ ّنَزا ال
إع َفاَ ّد ُلُه َوال ْو َق َو َو ُه َو ُع "  ْي إر َب ّثَم إث ال َثَل إب َقٍط "  ُق إمْن ُن ْو ُلُه ، َف ْو َق إه َو إص إبَخْر " َتْمًرا " 
إن ْي َت َط ْق ُن َلىَ َماَ َإلّن ؛ إب إس َع ُءو إل ُر ّنْخ ًباَ ُيَسّمىَ َبْل َتْمًرا ُيَسّمىَ َل ال َط ُبْسًرا ُر ّنَماَ َو إإ َو

َذا َتْمًرا ُيَسّمىَ ًذا َكاََن إ ُذو َد َمْج ْع إف َب َفاَ ْلَج ّنَماَ ، ا إإ َذا َيُجوُز َل َو ُع َه ْي َب ْل إه ا إي ْه َن إه إل ْي َل َع
ُة إة َعْن َوالّسَلُم الّصَل َن َب ْلُمَزا إة ، ا َل َق ْلُمَحاَ َنُة َوا َب ْلُمَزا ُه َماَ َفاَ َناَ َكْر َلُة ، َذ َق ْلُمَحاَ ُع َوا ْي َب
إة َط ْن إح ْل َهاَ إفيِ ا إل ُب ْن ٍة ُس َط ْن إح إل إب ْث َهاَ إم إل ْي ّنُه َخْرًصاَ َك َإل َع َو إكيًل َباَ إكيٍل َم إه إمْن إبَم إس ْن إج
إق إري َط إص إب ْلَخْر إة َيُجوُز َفَل ا َه ْب َباَ إلُش َهُة الّر ْب إب إفيِ َوالّش َباَ َباَ َقٌة الّر ْلَح إة ُم َق إقي ْلَح إباَ

إم إفيِ إري ّتْح إلَك ال َذ َك َنُب َو إع ْل إب ا إبي َلىَ إباَلّز َذا َع  . َه
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ُلُه ْو َوَل َق ُع َيُجوُز : (  ْي َب ْل إء ا َقاَ ْل إإ إر إب ْلَحَج إة ، ا ْلُمَلَمَس إة َوا َذ َب َناَ ْلُم إه َوا إذ َه ٌع )  ُيو َنْت ُب َكاَ
إة إفيِ ّي إل إه ْلَجاَ ْد ا َق َهىَ َو ُع َن إر َهاَ الّشاَ ْن ُع َأّماَ َع ْي َب ْل إء ا َقاَ ْل إإ إر إب ْلَحَج ُيَسّمىَ ا َع َو ْي إة َب ْلَحَصاَ ا

َكاََن إن َف إن الّرُجَل َوَماَ َتَساَ إة إفيِ َي َع ْل َذا الّس إإ َع َف إلُب َوَض ّطاَ َهاَ ال ْي َل ْو ، َحَجًرا َع ًة َأ َحَصاَ
ُع َتّم ْي َب ْل إإْن ، ا َهاَ َيْرَض َلْم َو ُب إح َأّماَ ، َصاَ ُع َو ْي إة َب ْلُمَلَمَس َناَ ا َكاَ إن َف َدا َو َتَرا َلىَ َي إة َع َع ْل الّس

َذا إإ َهاَ َف إريِ َلَمَس َت ْلُمْش إلَك َكاََن ا ًعاَ َذ َياَ إت ْب َهاَ ا إضيَِ َل َهاَ َر ُك إل ْو ، َماَ َأّماَ ، َيْرَض َلْم َأ َو
ُة َذ َب َناَ ْلُم َناَ ا َكاَ إن َف َدا َو َتَرا َلىَ َي إة َع َع ْل إإْن الّس َهاَ َأَحّب َف ُك إل إزَم َأْن َماَ ْل َيِ ُي إر َت ْلُمْش َع ا ْي َب ْل ا

َذ َب َعَة َن ْل إه الّس ْي َل ْلَزُمُه إ َي ُع َف ْي َب ْل إضيَِ ا ْو ، َر  . َيْرَض َلْم َأ
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ُلُه ْو َوَل َق ُع َيُجوُز : (  ْي ْوٍب َب إن إمْن َث ْي َب ْو َذا َث َك َو ُع َيُجوُز َل )  ْي ْوٍب َب إة إمْن َث َث َواٍب َثَل ْث ؛ َأ
َع َإلّن إبي ْلَم ُهوٌل ا َذا َمْج َك ُع َو ْي ٍد َب ْب إن إمْن َع ْي َد ْب ْو ، َع إة إمْن َأ َث ٍد َثَل ُب ْع َذا َأ َك إء إفيِ َو َياَ َْلْش ا

إة َت إو َفاَ َت ْلُم إل ا إب إْل إر َكاَ َق َب ْل إم ، َوا َن َغ ْل إف ، َوا َفاَ إخ ْل إل َوا َعاَ ّن َبَه َوَماَ َوال إلَك َأْش  . َذ
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ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  ًدا َباَ ْب َلىَ َع َقُه َأْن َع إت ْع إريِ ُي َت ْلُمْش ْو ، ا ُه َأ ّبَر َد ْو ، ُي َبُه َأ إت َكاَ ْو ، ُي َأَمًة َأ

َلىَ َهاَ َأْن َع َد إل ْو َت إريِ َيْس َت ْلُمْش ُع ا ْي َب ْل ٌد َفاَ إس َإلّن َفاَ َذا )  ٌع َه ْي ْد َوَشْرٌط َب َق َهىَ َو إبيِّ َن ّن ال
ّلىَ ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع ْيٍع َعْن َوَس َذا ُثّم ، َوَشْرٍط َب َلىَ َه إة َع َث ٍه َثَل ْوُج إفيِ َأ ٍه :  ُع َوْج ْي َب ْل ا

ُهَماَ َوالّشْرُط إن إكَل إئَزا إفيِ ، َجاَ ٍه َو ُهَماَ َوْج إن إكَل َدا إس إفيِ ، َفاَ ٍه َو ُع َوْج ْي َب ْل إئٌز ا َجاَ
إطٌل َوالّشْرُط ّوُل ؛ َباَ َْل ُكوَن َأْن َفاَ ُع إمّماَ الّشْرُط َي إج َلىَ َيْر إن إ َياَ إة َب َف إن إص ّثَم ْو ، ال َأ

إع إبي ْلَم َفُة ا إص إن َف ّثَم َع َأْن ال إبي ُه َي َد ْب ْلٍف َع َأ َلىَ إب َهاَ َع ّن أ
ُد َ ْق إت َن ْي إل َب ْلَماَ ْو ، ا َلٌة َأ َؤّج ، ُم

َأّماَ َفُة َو إع إص إبي ْلَم َو ا ُه َع َأْن َف إبي َيًة َي إر َلىَ َجاَ َهاَ َع ّن أ
ّباََخٌة َ ْو ، َط ٌة َأ ّباََز ْو ، َخ ْكٌر َأ ْو ، إب ّيٌب َأ َث

ْو ، ًدا َأ ْب َلىَ َع ّنُه َع إتٌب َأ إه َإلّن ؛ َكاَ إذ َهاَ ُشُروٌط َه إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل َأّماَ ، ا َوْجُه َو ْل إذيِ ا ّل ا
ُهَماَ إن إكَل َدا إس َو َفاَ ُه ُكوَن َأْن َف إه َل إمّماَ الّشْرُط َي إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل إه ا إفي َعٌة َو َف ْن إد َم َإلَح



إن ْي َد إق َعاَ َت ْلُم ْو ، ا إد َأ ُقو ْع ْلَم إه إل ْي َل َو َع ُه إل إمْن َو ْه إة َأ ْلُخُصوَم ْيَس ا َل إس َو ّناَ إه إلل َعاَُمٌل إفي َت
َو َيِ َأْن َنْح إر َت ًباَ َيْش ْو إط َث إة إبَشْر َط َياَ إخ ْل ْو ، ا َطًة َأ ْن إط إح إل إبَشْر ْلَحْم َلىَ ا إه إ إل إز ْن ْو ، َم َأ

ًة إط َثَمَر إذ إبَشْر َذا ْلَج َلىَ ا إع َع إئ َباَ ْل ْو ، ا َبًة َأ ْط إط َر إذ إبَشْر َذا ْلَج ُع ا ْي َب ْل ٌد َفاَ إس َذا َإلّن ؛ َفاَ َه
إه َل َشْرٌط إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل إه ، ا إفي َعٌة َو َف ْن إريِ َم َت ْلُمْش . إل
َذا َك َذا َو إه الّشْرُط َكاََن إ َعٌة إفي َف ْن إع َم إئ َباَ ْل ْثُل إل َيِ َأْن إم إر َت إط َداًرا َيْش َهاَ َأْن إبَشْر َن ُك َيْس
ُع إئ َباَ ْل ْهًرا ا ْو َش إط َأْرًضاَ َأ َهاَ َأْن إبَشْر َع ُع َيْزَر إئ َباَ ْل َنًة ا ْو ، َس ّبًة َأ إط َدا َهاَ َأْن إبَشْر َب َك ْو ، َيْر َأ

ًباَ ْو إط َث َبَسُه َأْن إبَشْر ْل ْهًرا َي ْو ، َش إط َأ إرَضُه َأْن إبَشْر ْق إريِ ُي َت ْلُمْش إهَم ا َذا َدَرا َك َذا َو إ
إط إفيِ َكاََن َعٌة الّشْر َف ْن إد َم ُقو ْع ْلَم إه إل ْي َل َو َع ُه إل إمْن َو ْه إة َأ ْلُخُصوَم ُو ا َع َأْن َنْح إبي ًدا َي ْب َع

إط إق إبَشْر ْت إع ْل ْو ، ا إر َأ إبي ْد ّت ْو ، ال َيًة َأ إر إط َجاَ  إبَشْر
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إد إتيَل إلْس . ا
َقاََل إخيِّ َو َكْر ْل َذا ا َتَرىَ : إ ًدا اْش ْب إط َع إق إبَشْر ْت إع ْل ُع ا ْي َب ْل ٌد َفاَ إس َذا َفاَ إإ َبَضُه َف َقُه َق َت ْع َأ َو
إه َوَجَب ْي َل ْلُمَسّمىَ َع َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ًناَ َح إتْحَساَ ُهَماَ اْس َد ْن إع إه َو ْي َل إقيَمُة َع ْل ّنُه ؛ ا ٌع َإل ْي َب
ٌد إس إع َفاَ ْي َب ْل إط َكاَ إر إبَشْر إبي ْد ّت إبيِ ال َإل َفَة َو إني ّنُه َح ُد َأ إق َع ْن َلىَ َي إد َع َفَساَ ْل إلُب ُثّم ا َق ْن َلىَ َي إ

إز َوا ْلَج إق ا ْت إع ْل َأّماَ ، إباَ َوْجُه َو ْل إذيِ ا ّل إه َيُجوُز ا ُع إفي ْي َب ْل إطٌل َوالّشْرُط ا َو َباَ ُه َع َأْن َف إبي َي
َعاًَماَ َلىَ َط َلُه َل َأْن َع ُك ْأ إريِ َي َت ْلُمْش ْو ، ا ّبَة َأ ّدا َلىَ ال َهاَ َل َأْن َع َع إبي ُع َي ْي َب ْل إئٌز َفاَ َجاَ

إطٌل َوالّشْرُط َذا َإلّن ؛ َباَ َعَة َل َشْرٌط َه َف ْن إه َم ْو إفي َل َة َشَرَط َو ْلَمَضّر ْثُل ا َع َأْن إم إبي َي
ًباَ ْو َلىَ َث َقُه َأْن َع إر ْو ، َيْخ َيًة َأ إر َلىَ َجاَ َهاَ َل َأْن َع َأ َط ْو ، َي َلىَ َداًرا َأ َهاَ َأْن َع إدَم ْه َد َي ْن إع َف
إبيِ أ

ُع ُيوُسَف َ ْي َب ْل ٌد ا إس . َفاَ
َقاََل ٌد َو ُع ُمَحّم ْي َب ْل إئٌز ا إطٌل َوالّشْرُط َجاَ ْو َباَ َل َع َو َيًة َباَ إر إط َجاَ َهاَ َأْن إبَشْر َأ َط ُع َي ْي َب ْل َفاَ
إئٌز ًعاَ َجاَ َذا َإلّن ؛ إْجَماَ إه َشْرٌط َه إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل ّيِ َقاََل ا إد ْن ْلُخَج َعْن ا َو إبيِ :  أ

إنيَفَة َ ّنُه َح َأ

َذا َهاَ إ َتَرا َلىَ اْش َهاَ َأْن َع َأ َط ْو ، َي َهاَ َل َأ َأ َط ُع َي ْي َب ْل ٌد َفاَ إس إهَماَ َفاَ َد إفي ْن إع ٍد َو إئٌز ُمَحّم َجاَ
إهَماَ ُبو إفي َأ َق ُيوُسَف َو ُهَماَ َفّر َن ْي َقاََل َب َذا َف َهاَ : إ َع إط َباَ إء إبَشْر َوْط ْل ّنُه ؛ َيُجوُز ا َشْرٌط َإل

إه إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل إط ا إبَشْر َهاَ َل َأْن َو َأ َط ٌد َي إس  . َفاَ
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ُلُه ْو إلَك َق َذ َك َو ْو : (  َع َل ًدا َباَ ْب َلىَ َع إدَمُه َأْن َع َتْخ ُع َيْس إئ َباَ ْل ْهًرا ا ْو ، َش َلىَ َداًرا َأ َأْن َع

َهاَ َن ُك ْهًرا َيْس ْو ، َش َلىَ َأ إرَضُه َأْن َع ْق إريِ ُي َت ْلُمْش إهَم ا ْو ، َدَرا َلىَ َأ َيِ َأْن َع إد ْه ّيًة َلُه ُي إد ) َه
ُع ْي َب ْل ٌد َفاَ إس ّنُه ؛ َفاَ إه َل َشْرٌط َإل إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل إه ، ا إفي َعٌة َو َف ْن إد َم إن َإلَح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم ّنُه ا َإل ْو َو َل

ْدَمُة َكاََن إخ ْل َنىَ ا ْك ُهَماَ َوالّس ُل إب َقاَ ٌء ُي إن إمْن َشيِْ ّثَم ُكوُن ال ًة َت ْيٍع إفيِ إَجاََر ْو َب َل َل َكاََن َو
ُهَماَ ُل إب َقاَ ٌء ُي ُكوُن َشيِْ ًة َي َعاََر ْيٍع إفيِ إ ْد َب َق َهىَ َو َن إه َرُسوُل {  ّل ّلىَ ال ّلُه َص إه ال ْي َل َع

ّلَم إن َعْن َوَس ْي َت َق ْف ٍة إفيِ َص َق ْف َهىَ َص َن ْيٍع َعْن َو إن َعْن َوَشْرٍط َب ْي َط ْيٍع إفيِ َشْر َعْن َب َو
ْيٍع َلٍف َب َعْن َوَس إح َو ْب َعْن ُيْضَمْن َلْم َماَ إر إع َو ْي َبْض َلْم َماَ َب ْق َعْن ُي إع َو ْي ْيَس َماَ َب َد َل ْن إع

إن ْنَساَ إْل ٌع َأّماَ } ، ا ْي َو َوَشْرٌط َب ُه َع َأْن َف إبي إه إبَشْرٍط َي َعٌة إفي َف ْن إد َم إن َإلَح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم َأّماَ ا َو
ُيُه ْه إن َعْن َن ْي َط ْيٍع إفيِ َشْر َو َب ُه َع َأْن َف إبي ًدا َي ْب ْلٍف َع َأ َلىَ إب ٍة إ َن ْو ، َس ْلٍف َأ َأ ٍة إب َئ إماَ إس َوَخْم
َلىَ إن إ ْي َت َن َلْم َس ُبْت َو ْث ُد َي ْق َع ْل َلىَ ا إهَماَ َع إد ْو ، َأَح ُقوَل َأ َلىَ َي َع إنيِ إْن :  َت ْي َط ْع ّثَمَن َأ ال
ّقَل ْلٍف َحاَ َأ إب إإْن ، َف َتُه َو َلىَ َأّخْر ٍر إ ْه إن َش ْي َف ْل َأ إب ْو ، َف ُعَك َأ إبي أ

إز َ إفي َق ٍة إب َط ْن ْو ، إح ْيِ َأ إفيَز َق إب
ٍر إعي َذا َش َه ّثَمَن َإلّن ؛ َيُجوُز َل َف ُهوٌل ال َد َمْج ْن إد إع ْق َع ْل إريِ َوَل ا ْد ُع َي إئ َباَ ْل ّيِ ا إن َأ ْي َن ّثَم ال



ْلَزُم َيِ َي إر َت ْلُمْش َأّماَ ، ا إن َو َتاَ َق ْف ٍة إفيِ َص َق ْف ُقوَل َأْن َص ُعك َي إبي أ
َ َذا :  َد َه ْب َع ْل ْلٍف ا َأ َلىَ إب َع

إنيِ َأْن َع إبي َذا َت َفَرَس َه ْل ْلٍف ا َأ إقيَل إب َو َو َع َأْن ُه إبي ًباَ َي ْو إط َث إة إبَشْر َط َياَ إخ ْل ْو ، ا َطًة َأ ْن إح
إط إل إبَشْر ْلَحْم َلىَ ا إه إ إل إز ْن ْد َم َق َعَل َف إريِ َج َت ْلُمْش ّثَمَن ا َدًل ال إن َب ْي َع ْل إل إل َعَم ْل َفَماَ َوا
َذىَ ْيَن َحاَ َع ْل ُكوُن ا ًعاَ َي ْي َذىَ َوَماَ َب َعَمَل َحاَ ْل ُكوُن ا ًة َي ْد إَجاََر َق َع َف إن َجَم ْي َت َق ْف إفيِ َص
ٍة َق ْف َأّماَ ، َص ُيُه َو ْه ْيٍع َعْن َن َلٍف َب َو َوَس ُه َع َأْن َف إبي إط َي إض إبَشْر ْب َق ْل ْو ، ا إة َأ َب إه ْل َأّماَ ، ا َو

ْبُح َو ُيْضَمْن َلْم َماَ إر ُه َيِ َأْن َف إر َت ًدا َيْش ْب  َع
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َهَب ُيو َبٌة َلُه َف ْبَل إه إض َق ْب َق ْل ْو ، ا َتَسَب َأ ْك ًباَ ا ْبَل َكْس إض َق ْب َق ْل إس إمْن ا ْن إن إج ّثَم ْو ال َأ

إه إمْن إف َبَض ، إخَل َق َد َف ْب َع ْل َع ا إه َم إذ إد َه إئ َوا إطيُب َل الّز ُد َلُه َي إئ َوا ّنُه ؛ الّز ْبُح َإل َلْم َماَ إر
َأّماَ ، ُيْضَمْن ُيُه َو ْه إع َعْن َن ْي إبْض َلْم َماَ َب ْق إنيِ َي ْع إت إفيِ َي ُقوَل ْن ْلَم َأّماَ ، ا ُيُه َو ْه إع َعْن َن ْي َب

ْيَس َماَ ُه َل َد ْن َو إع ُه َع َأْن َف إبي ْيَس َماَ َي إه إفيِ َل إك ْل َكُه ُثّم ، إم َل ٍه َم َوْج إه إمْن إب ُوُجو ْل ّنُه ا إإ َل َف
إم إفيِ إّل َيُجوُز َل ّنُه الّس إإ إه ُرّخَص َف  . إفي
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ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  ًناَ َباَ ْي َلىَ َع َهاَ َل َأْن َع ّلَم َلىَ ُيَس ٍر إ ْه ْو ، َش َلىَ َأ إس إ ْأ إر َر ْه ُع الّش ْي َب ْل َفاَ
ٌد إس ّنُه ) ؛ َفاَ َة َل َإل َد إئ إع َفاَ إئ َباَ ْل إل إفيِ إل إجي ْأ إع َت إبي ْلَم إه ، ا إفي إيِ َشْرُط َو ْف إم َن إلي ّتْس ال

ّق َتَح ْلُمْس إد ا ْق َع ْل  . إباَ
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ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  َيًة َباَ إر َهاَ إّل َجاَ َل ُع َحْم ْي َب ْل ٌد َفاَ إس ُء َفاَ َناَ ْث إت إلْس إن إفيِ إلَماَ ) ا ُطو ُب ْل َلىَ ا َع
إة َث إتَب َثَل إفيِ َمَرا ٍه :  ُد َوْج ْق َع ْل ٌد ا إس ُء َفاَ َناَ ْث إت إلْس ٌد َوا إس إفيِ ، َفاَ ٍه َو ُد َوْج ْق َع ْل إئٌز ا َجاَ

ُء َناَ ْث إت إلْس ٌد َوا إس إفيِ َفاَ ٍه َو ُهَماَ َوْج إن إكَل إئَزا إذيِ َأّماَ َجاَ ّل ُهَماَ ا إن إكَل َدا إس َو َفاَ ُه ُع َف ْي َب ْل ا
ُة إْلَجاََر َبُة ، َوا َتاَ إك ْل ْهُن َوا إه َإلّن ؛ َوالّر إذ َد َه ُقو ُع ْل َهاَ ا ُل إط ْب ُة الّشُروُط ُي َد إس َفاَ ْل ُء ا َناَ ْث إت َواْس

إن إفيِ َماَ ْط َب ْل إة ا َل إز ْن ٍد َشْرٍط إبَم إس َأّماَ ، َفاَ إذيِ َو ّل ُد َيُجوُز ا ْق َع ْل إه ا ُطُل إفي ْب َي ُء َو َناَ ْث إت إلْس ا
َبُة إه ْل َقُة َفاَ َد َكاَُح َوالّص ّن ُع ، َوال ْل ْلُخ ْلُح َوا إم َعْن َوالّص إد َد َعْم ْل إه َإلّن ؛ ا إذ َد َه ُقو ُع ْل َل ا
َهاَ ُل إط ْب ُة الّشُروُط ُي َد إس َفاَ ْل إصّح ا َي ُد َف ْق َع ْل ُطُل ا ْب َي ُء َو َناَ ْث إت إلْس ْدُخُل ا َي إد إفيِ َو ْق َع ْل ُْلّم ا ، ا
ُد َل َو ْل ًعاَ َوا إمي َذا َج َك ُق َو إت ْع ْلُم َذا ا َق إ َت ْع َيَة َأ إر ْلَجاَ َنىَ ا ْث َت َهاَ إفيِ َماَ َواْس إن ْط ُق َصّح َب ْت إع ْل ا

َلْم إصّح َو ُء َي َناَ ْث إت إلْس إنيِ ا ْع َهاَ َي ّن أ
ُق َ َت ْع َهاَ إهيَِ ُت ُل َأّماَ ، َوَحْم َوْجُه َو ْل إذيِ ا ّل ُهَماَ ا إن إكَل إئَزا َجاَ

ّيُة إص َو ْل َذا َفاَ ْوَصىَ إ ٍة إلَرُجٍل َأ َي إر َنىَ إبَجاَ ْث َت َهاَ إفيِ َماَ َواْس إن ْط ّنُه َب إإ إصّح َف ُء َي َناَ ْث إت إلْس ا
ُكوُن َت َيُة َو إر ْلَجاَ ْلُموَصىَ ا َهاَ إفيِ َوَماَ َلُه إل إن ْط إة َب َث َوَر ْل  . إل
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ُلُه ْو َوَمْن َق َتَرىَ : (  ًباَ اْش ْو َلىَ َث َعُه َأْن َع َط ْق ُع َي إئ َباَ ْل َطُه ا إخي َي إميًصاَ َو ْو ، َق ًء َأ َباَ ْو ، َق َأ

ْعًل َلىَ َن َهاَ َأْن َع َو ُذ ْو ، َيْح َهاَ َأ َك إر ُع ُيْش ْي َب ْل ٌد َفاَ إس َنىَ َفاَ ْع َهاَ ) َم ُذو َهاَ َيْح ُع َط ْق إد إمْن َي ْل إج ْل ا
َهاَ ُل ْعَم َي َذا َإلّن ؛ َو إه َل َشْرٌط َه إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل إه ا إفي َعٌة َو َف ْن إهَماَ َم إد . َإلَح

ُلُه ْو  : . َق
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ُع ْي َب ْل َوا َلىَ (  إز إ ْيُرو ّن إن ، ال ْهَرَجاَ إم ْل إم َوا ْو ّنَصاََرىَ َوَص إر ال ْط إف إد َو ُهو َي ْل َذا ا إرْف َلْم إ ْع َي
إن َعاَ إي َباَ َت ْلُم إلَك ا ٌد َذ إس ْيُروُز َفاَ ّن ّوُل ) ال ٍم َأ ْو إف إمْن َي ْي َو الّص ُه ّوُل َو ٍم َأ ْو إحّل َي َت
إه الّشْمُس ْلَحَمَل إفي ْهَرَجاَُن ، ا إم ْل ّوُل َوا ٍم َأ ْو إء إمْن َي َتاَ َو الّش ُه ّوُل َو ٍم َأ ْو إحّل َي إه َت إفي
إميَزاَن الّشْمُس ْل إإْن ا ْوَم َخّص إلَم إقيَل َف ّنَصاََرىَ الّص ْطَر ، إباَل إف ْل إد َوا ُهو َي ْل ؛ إقيَل إباَ

ْوَم َإلّن ّنَصاََرىَ َص ْيُر ال ٍم َغ ُلو ْع ُهْم َم ْطَر إف ُلوٌم َو ْع ُد ، َم ُهو َي ْل إه َوا إس ْك َع  . إب
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ُلُه ْو َق َوَل (  ُع َيُجوُز :  ْي َب ْل َلىَ ا إد إ ْلَحَصاَ إس ا َياَ ّد إف َوال َطاَ إق ْل إم َوا ُدو ُق ْلَحاَّج َو َإلّن ) ؛ ا

إه إذ ّدُم آََجاٌَل َه َق َت َأّخُر َت َت َت إصيُر َو َت َلًة َف ُهو ْو َمْج َل َفَل َو َلىَ َك إه إ إذ إت َه َقاَ ْو َْل َإلّن ؛ َجاََز ا

َلَة َهاَ ْلَج َة ا إسيَر َي ْل َلٌة ا َتَم إة إفيِ ُمْح َل َفاَ َك ْل إه ا إذ َه َلُة َو َهاَ ْلَج ٌة ا إسيَر إكُن َي َهاَ ُيْم ُك ْدَرا إت اْس
إة َل إإَزا َهاَ إب إت َل َهاَ َلُة ُثّم ، َج َهاَ ْلَج ُة ا إسيَر َي ْل إتَلُف َكاََن َماَ إهيَِ ا إلْخ َهاَ ا إم إفيِ إفي ّد َق ّت ال

إر َأّخ ّت َذا َأّماَ َوال َفْت إ َل َت َهاَ إفيِ اْخ إد إب ُوُجو ُبو ُه إح َك َياَ َنْت الّر إحَشًة َكاَ َإلّن َفاَ َلَة َو َكَفاَ ْل ا
إمُل َت َلَة َتْح َهاَ ْلَج إل إفيِ ا إن َأْص ْي ّد َأْن ال ُفَل إب ْك َلىَ َذاَب إبَماَ َي ْيِ ُفَلٍن َع إه َوَجَب َأ ْي َل َع

إفيِ إف َف َوْص ْل َلىَ ا ْو إف َأ إخَل إع إب ْي َب ْل ّنُه ا إإ إمُل َل َف َت َلَة َيْح َهاَ ْلَج إل إفيِ ا إن َأْص ّثَم َذا ال َك إفيِ َف
إه إف إإْن ، َوْص َع َو ًقاَ َباَ َل ْط ّثَمَن َأّجَل ُثّم ، ُم َلىَ ال إه إ إذ إت َه َقاَ ْو َْل َذا َإلّن ؛ َجاََز ا إجيُل َه ْأ َت
إن ْي ّد إه ال إذ َه َلُة َو َهاَ ْلَج إه ا َلٌة إفي َتَم إة ُمْح َل إز ْن إة إبَم َل َفاَ َك ْل إلَك َوَل ا َذ ُطُه َك إتَرا إل إفيِ اْش َأْص

إد ْق َع ْل ّنُه ؛ ا ُطُل َإل ْب إط َي إة إباَلّشُرو َد إس َفاَ ْل . ا
ُلُه ْو إإْن َق َف َياَ : (  إط َتَراَض َقاَ إإْس إل إب َْلَج ْبَل ا َذ َأْن َق ْأُخ ّناَُس َي إد إفيِ ال ْلَحَصاَ إس ا َياَ ّد ، َوال

إف َطاَ إق ْل إم َوا ُدو ُق ْلَحاَّج َو ) . َجاََز ا
َقاََل َفُر َو ّنُه ؛ َيُجوُز : َل ُز َع َإل َق ًدا َو إس إلُب َفَل َفاَ َق ْن إئًزا َي َناَ َجاَ َل َد َأّن َو َفَساَ ْل إة ا َع َناََز ْلُم إل
ْد َق َعْت َو َف َت ْبَل اْر إه َق إر َقّر إه َت إذ َه َلُة َو َهاَ ْلَج ٍد َشْرٍط إفيِ ا إئ إب إفيِ َل َزا ْل إد ُص ْق َع ْل إكُن ا ُيْم َف

ُطُه َقاَ  . إْس
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َبَض : (  إريِ َق َت ْلُمْش َع ا إبي ْلَم إع إفيِ ا ْي َب ْل إد ا إس َفاَ ْل إن ا ْذ إإ إع إب إئ َباَ ْل إفيِ ا َو إد -  ْق َع ْل ا
إن َوَضاَ ٍد ُكّل إع إح ُهَماَ َوا ْن َو إم َلَك َماٌَل ُه َع - َم إبي ْلَم ْتُه ا إزَم َل ُتُه َو إنيِ إقيَم ْع َي َذا )  َكاََن إ
َوُض إع ْل ْبُن َقاََل إقيَمٌة َلُه إمّماَ ا َعَة ا ٍد َعْن إسَماَ َذا ُمَحّم ُعك َقاََل : إ إبي أ

َعىَ إبَماَ َ إليِ َتْر إب إ
إضك إفيِ ْو ، َأْر إء إمْن َتْشَرُب إبَماَ َأ إركَ َماَ ْئ ّنُه إب إلُك َأ َع َيْم إبي ْلَم إض ا ْب َق ْل ّنُه ؛ إباَ َسّمىَ َإل
إه إفيِ إت َل َب َقاَ ّنُه َتَرىَ َأَل َماًَل ُم ْو َأ َع َل َط إشيَش َق ْلَح ْو ، ا َقىَ َأ َت َء اْس ْلَماَ ٍء إفيِ ا َناَ َجاََز إ
ُعُه ْي َتَمَل َب ُد َفاَْش ْق َع ْل َلىَ ا إن َع ْي َوَض ُبو َقاََل إع َذا ُيوُسَف َأ َك َذا َو َعُه إ َكَت َباَ َعْن َوَس



إن ّثَم َع َإلّن ؛ ال ْي َب ْل إضيِ ا َت ْق َوَض َي إع ْل َذا ا إإ َكَت َف ْنُه َس َتْت َع َب إقيَمُة َث ْل إهيَِ ا ْيَس َماٌَل َو َل َو
إلَك َذ َذا َك ُعك َقاََل إ إبي أ

َ إر :  ْي َغ ّنُه ؛ َثَمٍن إب ْفيُِ َإل إض َن َو إع ْل ُع ، ا ْي َب ْل إر َوا ْي َغ َوٍض إب ْيَس إع ْيٍع َل َب إب
ُلُه ْو َق َلَك َو َع : َم إبي ْلَم ُهْم َقاََل ا ْعُض إريِ َب َت ْلُمْش إلُك َل ا ْيَن َيْم َع ْل إكْن ا إلُك َل ّتَصّرَف َيْم ال

َو ُه ْوُل َو إل َق ْه إق َأ إعَرا ْل َقاََل ا إيُخ َو إخيِ َمَشاَ ْل إلُك َب َيْم ْيَن :  َع ْل َتاَُر ، ا ْلُمْخ ُه َماَ َوا َكَر َذ
إيُخ إخيِ َمَشاَ ْل ًدا َإلّن ؛ َب َلىَ َنّص ُمَحّم ّنُه َع إلُك َأ َبَة َيْم َق ُدّل ، الّر إه َي ْي َل َيِ َأّن َع إر َت ْلُمْش ا

َذا َقُه إ َت ْع َبَت َأ ُء َث َوَل ْل ْنُه ا إع ُدوَن إم إئ َباَ ْل ْو ا َل َعُه َو إريِ َباَ َت ْلُمْش ّثَمُن ا إه َلُه َفاَل ْي َل َع إقيَمُة َو ْل ا
إه إع إئ َباَ َذا ، إل إإ َتَرىَ َكاََن َو ْلُمْش َعْت َداًرا ا إبي َلىَ َداٌر َف َهاَ إ إب ْن َتْت َج َب َعُة َث ْف إريِ الّش َت ْلُمْش إل

ْو َل ًدا َكاََن َو ْب َقُه َع َت ْع َأ ُع َف إئ َباَ ْل ْق َلْم ا َت ْع إإْن ، ُي إسَخ َو ُع ُف ْي َب ْل َد ا ْع إلَك َب ّد َذ إه َوَر ْي َل َد َع ْب َع ْل ا
َذا َه ُدّل َو َلىَ َي َيِ َأّن َع إر َت ْلُمْش ْد ا َلَك َق ْيَن َم َع ْل . ا
َوْجُه إل َو ْو ّييَن َق إق إعَرا ْل َيِ َأّن ا إر َت ْلُمْش ْو ا َعاًَماَ َكاََن َل إحّل َل َماَ َط ُلُه َي ْك ْو َأ َل َنْت َو َكاَ
َيًة إر إحّل َل َجاَ َهاَ َي ُؤ ْط ْو َو َل َهاَ َو َأ ْبَر َت ٍة اْس ْيَض ْو إبَح َل َنْت َو إجُب َل َداًرا َكاَ َهاَ َت َعُة إفي ْف ُش

إع إفي ّيِ َقاََل الّش إد ْن ْلُخَج إل ُحّجَة َوَل ا ْه إق َإل إعَرا ْل ُه إفيَماَ ا َكُرو إحّل َإلّن ؛ َذ ْل  ، ا
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ْلُحْرَمَة ْيَساَ َوا إك إمْن َل ْل إم ْل ٍء إفيِ ا ْبَح َأّن َتَرىَ َأَل َشيِْ ُلوكٌَ ُيْضَمْن َلْم َماَ إر إلَمْن َمْم
ُه َد َفاَ َت َع اْس إلَك َوَم إحّل َل َذ َلك َمْن َأّن َتَرىَ َأَل َلُه َي َيًة َم إر إهيَِ َجاَ ُتُه َو إة إمْن ُأْخ َع الّرَضاَ

ْو ، ُهَماَ َأ َن ْي ٌة َب َهَر ّنُه ُمَصاَ إإ َهاَ َف ُك إل َع َيْم إلَك َوَم إحّل َل َذ ُع َلُه َي َتاَ إتْم إلْس َهاَ ا ّنَماَ ، إب إإ َلْم َو
إجْب َعُة َت ْف إع الّش إفي ّق َإلّن ؛ إللّش إع َح إئ َباَ ْل ْع َلْم ا إط َق ْن َهاَ َي ْن َعُة َع ْف ّنَماَ َوالّش إجُب إ َت

إع َطاَ إق ْن ّق إباَ إع َح إئ َباَ ْل إت َل ا ُبو ُث إك إب ْل إريِ إم َت ْلُمْش َقّر َمْن َأّن َتَرىَ َأَل ا إع َأ ْي َب إه إب إر إجُب َدا َت
َعُة ْف َهاَ الّش إإْن ، إفي إريِ َكاََن َو َت ْلُمْش ًدا ا إح إمْن َجاَ إد َو إئ َوا إه َف إل ْو َلَك َق َع َم إبي ْلَم ّنُه ا ْو َأ َل
َقُه ُع َسَر إئ َباَ ْل إريِ إمْن ا َت ْلُمْش َد ا ْع إض َب ْب َق ْل َع ا إط ُلُه ُق ْو َق ْتُه َو إزَم َل ُتُه َو إنيِ إقيَم ْع ْوَم َي َي
إض ْب َق ْل َذا ا َه َذا َو إت إمْن َكاََن إ َوا إم َذ َي إق ْل َذا َأّماَ ا إت إمْن َكاََن إ َوا إل َذ َثاَ َْلْم ْلَزُمُه ا ُلُه َي ْث ؛ إم

ّنُه إه َمْضُموٌن َإل إس ْف َن إض إب ْب َق ْل َبَه إباَ َغْصَب َفَشاَ ْل ْوُل ، ا َق ْل إة َوا إقيَم ْل إل إباَ ْث إم ْل ْوُل َوا َق
إريِ َت ْلُمْش َع ا إه َم إن إمي ّنُه ؛ َي َو َإل إذيِ ُه ّل ْلَزُمُه ا َنُة ، الّضَماَُن َي ّي َب ْل َنُة َوا ّي إع َب إئ َباَ ْل َهاَ ؛ ا ّن إل

إبُت َ ْث ُت
َة َد َياَ ُلُه الّز ْو َق إن َو ْذ إإ إع إب إئ َباَ ْل َذا ا َذا َه ْبَل َكاََن إ إض َق ْب إع َق إئ َباَ ْل ّثَمَن ا َذا َأّماَ ال َبَض إ ّثَمَن َق ال

َلىَ َحاََجَة َفَل إن إ ْذ إْل . ا
ُلُه ْو ُكّل َق إل َو ٍد : (  إح إن إمْن َوا ْي َد إق َعاَ َت ْلُم َذا َفْسُخُه ا َه َذا )  ْد َلْم إ َد ُع َيْز إبي ْلَم َذا َأّماَ ا إ
َد َدا َنْت اْز َكاَ ُة َو َد َياَ َلًة الّز إص ّت ْيَر ُم ٍة َغ َث إد ْنُه َحاَ َع إم َط َق ْن ّق ا إخ َح َفْس ْل ْثُل ا إم إغ -  ْب ، الّص

إة َط َياَ إخ ْل َلّت َوا إق َو إوي إن الّس ْو - ، إباَلّسْم َيًة َأ إر َقْت َجاَ إل ْنُه َع ْو ، إم ًناَ َأ ْط َلُه ُق َغَز إإْن َف َو
َنْت َلًة َكاَ إص ّت ًة ُم َد ّل َو َت ْنُه ُم ُع َل إم إط َق ْن ّق َي إخ َح َفْس ْل َذا ا َك َذا َو َنْت إ َلًة َكاَ إص َف ْن ًة ُم َد ّل َو َت ُم

ْنُه إد إم َل َو ْل إر ، َكاَ ْق ُع ْل إش َوا َْلْر ْو َوا َل َكْت َو َل إه َه إذ ُد َه إئ َوا إد إفيِ الّز إريِ َي َت ْلُمْش َضَماََن َل ا
إه ْي َل إإْن ، َع َهاَ َو َك َل ْه َت إمَن اْس إإْن َض َلَك َف ُع َه إبي ْلَم ُد ا إئ َوا إئَمٌة َوالّز  َقاَ
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إع إئ َباَ ْل إل ّد َأْن َف إر َت َد َيْس إئ َوا َذ الّز ْأُخ َي إريِ إمْن َو َت ْلُمْش إع إقيَمَة ا إبي ْلَم ْوَم ا إض َي ْب َق ْل إإْن ، ا َو
َنْت ُة َكاَ َد َياَ َلًة الّز إص َف ْن ْيَر ُم ٍة َغ َث إد ْنُه َحاَ إب إم َكْس ْل إة ، َكاَ َب إه ْل إع َوا إئ َباَ ْل إل ّد َأْن َف إر َت َع َيْس إبي ْلَم ا

َع إة َم َد َياَ إطيُب َوَل الّز ُق َلُه َي ّد َتَص َي َهاَ َو إإْن ، إب َكْت َو َل إد إفيِ َه إريِ َي َت ْلُمْش َضَماََن َل ا
إه ْي َل إإْن ، َع َهاَ َو َك َل ْه َت َهاَ َلْم اْس ْن ْيًضاَ َيْضَم َد َأ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َهاَ َو ُن إإْن ، َيْضَم َو
َلَك ْه َت َع اْس إبي ْلَم ُد ا إئ َوا إئَمٌة َوالّز إه إفيِ َقاَ إد َقّرَر َي إه َت ْي َل إع َضَماَُن َع إبي ْلَم ُد ، ا إئ َوا َلُه َوالّز



إر َقّر َت إن إل إل َضَماَ َْلْص َأّماَ ، ا َذا َو َقَص إ َت ْن ُع ا إبي ْلَم إد إفيِ ا إريِ َي َت ْلُمْش ٍة َكاََن إْن ا َف إبآِ
ٍة ّي إو إع َسَماَ إئ َباَ ْل إل َذ َأْن َف ْأُخ َع َي إبي ْلَم إش إمْن ا إن َأْر ْقَصاَ ّن َع َإلّن ؛ ال إبي ْلَم ًناَ َصاََر ا َمْضُمو

إه ْي َل إض َع ْب َق ْل إع إباَ إمي إه إبَج إئ َذا َأْجَزا َك َذا َو ْقَصاَُن َكاََن إ ّن إل ال ْع إف إريِ إب َت ْلُمْش ْو ، ا إل َأ ْع إف إب
إع إبي ْلَم إإْن ، ا إل َكاََن َو ْع إف إع إب إئ َباَ ْل ّقَدا َصاََر ا إر َت َطَل ُمْس َب إريِ َعْن َو َت ْلُمْش َذا الّضَماَُن ا َلَك إ َه

إه إفيِ إد َلْم َي ْد َو ْنُه ُيوَج ْبٌس إم إع َعْن َح إئ َباَ ْل . ا
ُلُه ْو إإْن َق َو َعُه : (  إريِ َباَ َت ْلُمْش َذ ا َف ُعُه َن ْي إنيِ َب ْع َي ّنُه )  َقُض َل َأ ْن ّنُه ؛ ُي ْد َإل َكُه َق َل َلَك َم َفَم

ّتَصّرَف إه ال َقَط إفي ّق َوَس إد َح َدا إتْر إلْس إق ا ّل َع َت ّق إل إد َح ْب َع ْل إع ا ْي َب ْل إنيِ إباَ ّثاَ إقَض ال ُن ّوُل َو َْل ا
ّق إع إبَح ّق الّشْر إد َوَح ْب َع ْل ّدٌم ا َق َلىَ ُم ّق َع إع َح إه الّشْر إت إه إلَحاََج ْي َل إإْن ، إ ُه َو َأَجَر

إريِ َت ْلُمْش ُة َصّحْت ا إْلَجاََر ْيَر ا إع َأّن َغ إئ َباَ ْل َهاَ َأْن إل َل إط ْب ّد ُي إر َت َيْس َع َو إبي ْلَم َة َإلّن ا إْلَجاََر ا
ْفَسُخ إر ُت َذا ْع َْل ُد إباَ َفَساَ إع َو ْي َب ْل ْذًرا َصاََر ا إخ إفيِ ُع إة َفْس إْلَجاََر ْو ا َل ُع َكاََن َو إبي ْلَم َيًة ا إر َجاَ

َهاَ ّوَج إريِ َفَز َت ْلُمْش إإّن ا إلَك َف ُع َل َذ َن َفْسَخ َيْم ْل َكاَُح ا ّن َلىَ َوال إه َع إل ْفَسُخ َل َحاَ َإلّن ؛ ُي

َكاََح ّن ٌد ال ْق َلىَ َع إع َع إف َناَ ْلَم ُع َفَل ا َن َفْسَخ َيْم ْل إة ا إْلَجاََر َكاََح َأّن إّل َكاَ ّن ْفَسُخ َل إمّماَ ال ُي
إر َذا ْع َْل إقيَِ إباَ َب إه َف إل َيِ َإلّن ؛ إبَحاَ إر َت ْلُمْش ُه ا َد َق َو َع ُه َلىَ َو  َع
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إه إك ْل ْو إم َل ْوَصىَ َو إد َأ ْب َع ْل َقَط َوَماََت إباَ َفْسُخ َس ْل َع َإلّن ؛ ا إبي ْلَم َقَل ا َت ْن إه إمْن ا إك ْل َلىَ إم إ
إك ْل ْلُموَصىَ إم َو َلُه ا ُه ْلٌك َو ٌأ إم َد َت ْب ْو َكَماَ َفَصاََر ُم َعُه َل ْو َباَ َل إرَث َو ُع ُو إبي ْلَم إمْن ا

إريِ َت ْلُمْش ُقْط َلْم ا َفْسُخ َيْس ْل إرَث َإلّن ؛ ا َوا ْل ُقوُم ا َقاََم َي إث َم َوّر ْلُم َذا ا َه إل ُبُت َو ْث َلُه َي
َفْسُخ ْل إب ا ْي َع ْل َذا إباَ َك ْفَسُخ َو إه ُي ْي َل إل َع إد َإلْج َفَساَ ْل ْو ا َل َهَب َو إريِ َو َت ْلُمْش َد ا ْب َع ْل ْو ، ا َأ

ْوَب ّث َقَط ال ّق َس إخ َح َفْس ْل ّنُه ؛ ا إه َعْن َخَرَج َإل إك ْل َق إم ّل َع َت إه َو ّق إب إر َح ْي َغ ْل ّذَر ا َع َت َفْسُخ َف ْل ا
ْو َكَماَ َعُه َل إإْن َباَ َع َف إة إفيِ َرَج َب إه ْل ْو ، ا ّد َأ إه ُر ْي َل ُع َع إبي ْلَم ْيٍب ا َع إء إب َقَضاَ إع َكاََن َقاٍَض إب إئ َباَ ْل إل
ّد َأْن إر َت َع َيْس إبي ْلَم ّنُه ؛ ا َذا َإل َع إ إة إفيِ َرَج َب إه ْل َفَسَخ ا ْن ُد ا ْق َع ْل إه إمْن ا إل َذا ، َأْص َك َذا َو َقَضىَ إ

إه ْي َل إضيِ َع َقاَ ْل إل ا إب َإلْج ْي َع ْل َفَسَخ ا ْن ُع ا ْي َب ْل إه إمْن ا إل َأْن َوَصاََر َأْص ُكْن َلْم َك ْو َي َل َتَرىَ َو اْش
َيًة إر ًء َجاَ ًدا إشَرا إس ْو ، َفاَ َهاَ َأ َبَض َهاَ َق َع َباَ إبَح َو َهاَ َوَر َق إفي ّد إح َتَص ْب إإْن إباَلّر َتَرىَ َف َهاَ اْش إن َثَم إب
ًئاَ ْي إبَح آََخَر َش إه َفَر ْبُح َلُه َطاََب إفي َذا الّر َك َذا َو َعىَ إ ّد إه ا ْي َل ُه َماًَل َرُجٌل َع َقَضاَ ُه َو ّياَ ، إ

َقاَ ُثّم َد ّنُه َتَصاَ ُكْن َلْم َأ إه َلُه َي ْي َل ٌء َع ْد َشيِْ َق إبَح َو إعيِ َر ّد ْلُم إم إفيِ ا إه ّدَرا إطيُب ال َلُه َي
ْبُح َذا الّر إة إفيِ َك َي َدا إه ْل  . ا
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ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  ْيَن َجَم ٍد ُحّر َب ْب َع ْو ، َو ْيَن َأ ٍة َب ٍة َشاَ ّي إك ٍة َذ َت ّي َطَل َوَم ُع َب ْي َب ْل إهَماَ ا إفي
ًعاَ إمي َذا َج َه َو َد )  ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ٌء َح َوا ُكّل َسّمىَ َس ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن ًناَ إم َلىَ َثَم ٍة َع َد ْو ، إح َلْم َأ
َقَة َإلّن ؛ ُيَسّم ْف َنْت الّص إحيًحاَ َتَضّم ًدا َص إس َفاَ َد ، َو َفَساَ ْل إس إفيِ َوا ْف إد َن ْق َع ْل َوَجَب ا َف

ُطَل َأْن ْب إع إفيِ َي إمي ْلَج ْو َكَماَ ا ُهَماَ َل َتَرا َثَمٍن اْش ٍد إب إح . َوا
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َذا َوُمَحّم ُكّل َسّمىَ إ ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن ًناَ إم إد إفيِ َجاََز َثَم ْب َع ْل إة ا ّي إك ّذ َوال

َطَل َب ْلُحّر إفيِ َو إة ، ا َت ّي ْلَم إإْن ، َوا ُكّل ُيَسّم َلْم َو ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن ًناَ إم َكَماَ َثَم ُبو َقاََل َف َأ

َفَة إني  . َح
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ُلُه ْو إإْن َق َو َع : (  ْيَن َجَم ٍد َب ْب ٍر َع ّب َد ْو ، َوُم ْيَن َأ إه َب إد ْب إد َع ْب َع إه َو إر ْي إد إفيِ َصّح َغ ْب َع ْل ا
إه إت إحّص إن إمْن إب ّثَم َطَل ال َب َو إر إفيِ )  َذا اْلَخ َه ْوُل َو َناَ َق إب إة َأْصَحاَ َث ّثَل . ال

َقاََل َفُر َو ُد ُز ْفُس َذا إفيَماَ َي َع إ ْيَن َجَم ٍد َب ْب ٍر َع ّب َد َع َإلّن َوُم ْي إر َب ّب َد ْلُم َفَصاََر َيُجوُز َل ا
ْلُحّر َناَ َكاَ َل ّبَر َأّن َو َد ْلُم ْدُخُل ا إد َتْحَت َي ْق َع ْل ُقُه ا ْلَح َت ُة َو إْلَجاََز ْو ا َكَم َل إكٌم َح إه َحاَ إز َوا ، إبَج

َتُب َكاَ ْلُم ُأّم َوا إد َو َل َو ْل ْثُل ا إر إم ّب َد ْلُم َذا ا َلىَ ُضّم إ إد إ ْب َع ْل إقّن ا ْل َذا ، ا إإ َع َو إن َباَ ْي َد ْب َفَماََت َع
ُهَماَ ُد ْبَل َأَح إم َق إلي ّتْس ْو ، ال ّق َأ إح ُت ْو ، ُاْس َد َأ إج ّبًرا ُو َد ْو ، ُم ًباَ َأ َت َكاَ ُع َصّح ُم ْي َب ْل إفيِ ا
إقيِ َباَ ْل إه ا إت إحّص إن إمْن إب ّثَم . ال

ُلُه ْو  : . َق
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َهىَ َن َو إه َرُسوُل ( {  ّل ّلىَ ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع إش َعْن َوَس ّنْج َعْن ال إم َو ْو َلىَ الّس َع
إم ْو إه َس إخي ّنْجُش َأ إن } ) ال ْي َت ْتَح َف َوىَ إب ُيْر إن َو ُكو ْيًضاَ إباَلّس َو َأ ُه َد َأْن َو إزي إن إفيِ َي َثَم

إع إبي ْلَم َبَة َوَل ا ْغ إه َلُه َر ّنُه إفي إك َل إمُل َو إغَب َيْح َلىَ الّرا َد َأْن َع إزي إن إفيِ َي ّثَم َذا ال َه ْهيُِ َو ّن ال
َلىَ َمْحُموٌل َذا َماَ َع َبُه إ َل إريِ َط َت ْلُمْش إل ا ْث إم إه إب إت ْو ، إقيَم َثَر َأ ْك َذا َأّماَ َأ َبُه إ َل َقّل َط َأ إمْن إب

إه إت ْأَس َفَل إقيَم َد َأْن َب إزي إه إفيِ َي إن َلىَ َثَم َغ َأْن إ ُل ْب إع إقيَمَة َي إبي ْلَم إإْن ، ا ُكْن َلْم َو َبٌة َلُه َي ْغ َر
إه َأّماَ ، إفي ْوُم َو َلىَ الّس إم َع ْو إه َس إخي َو َأ ُه َوَم َأْن َف َتَساَ إن َي إة إفيِ الّرُجَل َع ْل إئّن الّس ْطَم َي َو

ْلُب ٍد ُكّل َق إح ُهَماَ َوا ْن َلىَ إم إن إمْن َسّمىَ َماَ َع ّثَم َلْم ال َق َو ْب ُد إّل َي ْق َع ْل َعاََرَضُه ا َشْخٌص َف
ُه آََخُر َتَرا َذا َأّماَ َفاَْش ْلُب َكاََن إ إع َق إئ َباَ ْل ْيَر ا إقّر َغ َت إن إمْن َسّمىَ إبَماَ ُمْس ّثَم َلْم ال َنْح َو َيْج
إه ْي َل َلْم إ إه َيْرَض َو ْأَس َفَل إب إلَك َب َذ َذا َإلّن ؛ إب ُع َه ْي ُد َمْن َب إزي . َي

ُلُه ْو َعْن َق َو ّقيِ : (  َل إب َت َل ْلَج إع ا ْي َب إر َو إض ْلَحاَ إديِ ا َباَ ْل ُة إل َوُصوَر ّقيِ )  َل إب َت َل ْلَج َأّن ا

إل إمْن الّرُجَل ْه إر َأ إمْص ْل ْذ ؛ ا َع إ إم إء َس إجيِ ٍة إبَم َل إف ُهْم َقاَ َع َعاٌَم َم ْهُل َط َأ إر َو إمْص ْل إفيِ ا
ٍء َقْحٍط َغَل َيْخُرُج َو ُهْم َف ّقاَ َل َت إريِ َي َت َيْش ُهْم َو ْن َع إم إمي إهْم َج إم َعاَ ْدُخُل َط َي إه َو إمْصَر إب ْل ا
ُعُه إبي َي َلىَ َو ُد َماَ َع إري إن إمْن ُي ّثَم ْو ال َل ُهْم َو َك ّتىَ َتَر ُلوا َح ُعوا َدَخ َلىَ َباَ إل َع ْه إر َأ إمْص ْل ا
ًقاَ َفّر َت َع ُم َوّس ْهُل َت إر َأ إمْص ْل إلَك ا َذ َأّماَ ، إب َذا َو ْهُل َكاََن إ إر َأ إمْص ْل َتَضّرُروَن َل ا إلَك َي َذ إب

ّنُه إإ ُه َل َف ْكَر َقاََل ُي ُهْم َو ْعُض ُتُه َب ُهْم َأْن : ُصوَر ّقاَ َل َت إل إمْن َرُجٌل َي ْه إر َأ إمْص ْل َيِ ا إر َت َيْش َف
ُهْم ْن َأْرَخَص إم إر إمْن إب ْع إر إس إمْص ْل ُهْم ا َلُموَن َل َو ْع إر َي ْع إس إل إب ْه إر َأ إمْص ْل ُء ا إئٌز َفاَلّشَرا َجاَ

إم إفيِ ْك ْلُح ّنُه ا إك َل ٌه َو ْكُرو ّنُه ؛ َم ُهْم َإل ٌء َغّر َوا إه َتَضّرَر َس ْهُل إب إر َأ إمْص ْل ْو ، ا َأّماَ ، َل َأ َو
ُع ْي إر َب إض ْلَحاَ إديِ ا َباَ ْل َو إل ُه ّنُه َف َذا َأ إلُب َوَصَل إ ْلَجاَ إم ا َعاَ ّط َيُه إباَل إق إضُر َل ْلَحاَ  ا
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َقاََل ّلْم َلُه َو َليِّ : َس َعاََمك إ َق َل َط ّث َو إه إفيِ َلك َت إع ْي ّفُر َب َو َت َي ْيك َف َل ُنُه َع إقيَل َثَم َنىَ َو ْع َم
إع ْي إر َب إض ْلَحاَ إديِ إمْن ا َباَ ْل َو ا ُه إل إمْن الّرُجَل َأّن َو ْه إر َأ إمْص ْل َذا ا َعاٌَم َلُه َكاََن إ ْو ، َط َأ

َلٌف ْو ، َع ْهُل َأ إر َأ إمْص ْل َو َقْحٍط إفيِ ا ُه ُعُه َل َو إبي إل إمْن َي ْه إر َأ إمْص ْل ّنُه ا إك َل ُعُه َو إبي إمْن َي
إل ْه إة َأ َي إد َباَ ْل َثَمٍن ا َذا َغاٍَل إب َه ٌه َف ْكُرو َأّماَ ، َم َذا َو ْهُل َكاََن إ إر َأ إمْص ْل ٍة إفيِ ا َع َوَل َس

َتَضّرُروَن إلَك َي َذ ْأَس َفَل إب إه َب . إب
ُلُه ْو َعْن َق َو إع : (  ْي َب ْل َد ا ْن إن إع َذا إة َأ َع ْلُجُم إنيِ ا ْع َي َذاَن )  َْل ّوَل ا َْل َد ا ْع إل َب َوا . الّز
ُلُه ْو ُكّل َق َو إلَك : (  ُه َذ ْكَر ْيِ ُي َأ ُكوُر )  ْذ ْلَم إه إمْن ا إل ْو َهىَ َق َن إه َرُسوُل َو ّل ّلىَ ال ّلُه َص ال



إه ْي َل ّلَم َع إش َعْن َوَس ّنْج َلىَ ال َناَ إ . ُه
ُلُه ْو َوَل َق ُد : (  ْفُس إه َي ُع إب ْي َب ْل ّتىَ ا ّنُه ) َح إجُب إ ّثَمُن َي إة ُدوَن ال إقيَم ْل ُبُت ا ْث َي إه َو ْلُك إب إم ْل ا
ْبَل إض َق ْب َق ْل  . ا
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ُلُه ْو َوَمْن َق َلَك : (  إن َم ْي َك ُلو إن َمْم ْي إغيَر ُهَماَ َص ُد ٍم ُذو َأَح إح ٍم َر إر إمْن َمْحَر َلْم اْلَخ
ْق َفّر ُهَماَ ُي َن ْي إلَك َب َذ َك ْو َو ُهَماَ َكاََن َل ُد إبيًرا َأَح إغيًرا َواْلَخُر ، َك َلْم َص ْق )  َفّر ُهَماَ ُي َن ْي َلىَ َب إ

َغ َأْن ُل ْب ُغَلُم َي ْل إحيَض ا َت َيُة َو إر ْلَجاَ ّنَماَ ا إإ َكَر َو ْفَظ َذ َلَك َل َوَل " َم َناَ َت َي إل َه "  إك ُوُجو ْل إم ْل إمْن ا
إة َب إه ْل إء ا إث ، َوالّشَرا إْلْر إة ، َوا ّي إص َو ْل إر َوا ْي َغ إلَك َو إغيَر َإلّن ؛ َذ إنُس الّص ْأ َت إر َيْس إغي ، إباَلّص

إبيَر َك ْل ُه َوا ُد َه َعاَ َت َكاََن َي إع إفيِ َف ْي إهَماَ َب إد ُع َأَح ْط إس َق َناَ ْئ إت إلْس ُع ، ا ْن ْلَم إد إمْن َوا ُه َعاَ ّت ، ال
إه إفي إة َتْركَُ َو ْلَمْرَحَم َلىَ ا إر َع َغاَ ُع ُثّم ، الّص ْن ْلَم ُلوٌل ا ْع إة َم َب َقَرا ْل إة إباَ ْلُمَحّرَم إح ا َكاَ ّن إلل
ّتىَ ْدُخَل َل َح إه َي ْيُر َمْحَرٌم إفي إريٍب َغ إريٌب َوَل َق ْيُر َق ٍم َغ ْدُخُل َوَل َمْحَر إه َي إن إفي ْوَجاَ الّز
ّتىَ ُق َجاََز َح إري ْف ّت ُهَماَ ال َن ْي ُكّل َب ُه َماَ َو ْكَر إق إمْن ُي إري ْف ّت إع إفيِ ال ْي َب ْل َذا ا َك ُه َف ْكَر إفيِ ُي

إة إقْسَم ْل إث إفيِ ا إميَرا ْل إم ، ا إئ َناَ َغ ْل ْو َوا َل َع َو َتَم إه إفيِ اْج إك ْل إغيٌر إم إن َص إبيَرا َك ُكّل َو ٍد َو إح َوا
ُهَماَ ْن ٍم ُذو إم إح ٍم َر إر إمْن َمْحَر إغي َنْت إْن الّص َبُة َكاَ إهَماَ َقَرا إد ْقَرَب َأَح َلىَ َأ إر إ إغي إمْن الّص
إر ُو اْلَخ ُكوَن َأْن َنْح ُهَماَ َي ُد ًباَ َأَح ّقَدا َواْلَخُر ، َأ ْو ، َج ُهَماَ َأ ُد ّقَماَ َأَح ًة َواْلَخُر ، ُأ ّد ْو ، َج َأ

ُهَماَ ُد ُأّم َإلٍب َأًخاَ َأَح ْو ، َإلٍب َأًخاَ َواْلَخُر ، َو ْأَس َفَل ُإلّم َأ َع َأْن َب إبي َد َي َع ْب َْل ُهَماَ ا ْن ْو ، إم َأ

َع إبي إغيَر َي َع الّص إب َم ْقَر َْل . ا
َأّماَ َذا َو َنْت إ ُهَماَ َكاَ ُت َب َلىَ َقَرا إر إ إغي ٌء الّص َوا ُو َس ُكوَن َأْن َنْح ُهَماَ َي إن إكَل ْي َو ُأّم َإلٍب َأَخ ، َو

ْو ُهَماَ َأ إن إكَل ْي َو ْو ، َإلٍب َأَخ ُهَماَ َأ إن إكَل ْي َو ْو ، ُإلّم َأَخ إن َأ ْي ْو ، َعّم إن َأ ْي َل َياَُس َخاَ إق ْل َل َأْن َفاَ
َع إبي ُهَماَ َي َد ّق َإلّن ؛ َأَح ٍد ُكّل َح إح ُهَماَ َوا ْن ٌء إم َوا إفيِ ، َس إن َو إتْحَساَ إلْس ْأَس َل ا َع َأْن َب إبي َي
َد إن َأَح ْي إبيَر َك ْل ْو ا َل َنْت َو َبُة َكاَ إن َقَرا ْي إبيَر َك ْل َلىَ ا إر إ إغي إن إمْن الّص ْي َب إن ْلَجاَ ُهَماَ ا ُت َب َقَرا إه َو ْي َل إ

ًء َوا ُو َس ُكوَن َأْن َنْح ُأّم َأٌب َلُه َي ْو ، َو ْو ، ُإلّم َأٌخ َأ  َخاٌَل َأ
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َعّم إذيِ َو ّل َاَ إليِ َف ْد إة ُي َب َقَرا ُْلّم إب َقاََم َقاََم ا ُْلّم َم إذيِ ا ّل َا إليِ َو ْد إب ُي َْل إب إباَ َْل َذا ، َكاَ إإ َكاََن َو
إر إغي ُأّم َأٌب إللّص ُعوا َو َتَم ْلٍك إفيِ َواْج ٍد إم إح ْيَس َوا َل َق َأْن َلُه َف َفّر ْيَن ُي ٍد َب ُهْم َأَح ْن َذا إم َك َف

َناَ َذا ُه َك َذا َو َلٌة َعّمٌة َلُه َكاََن إ ْو ، َوَخاَ ُأّم َأٍب ُأّم َأ ْق َلْم ُأّم َو َفّر َنُه ُي ْي ْيَن َب َب ٍد َو ُهَماَ َأَح ْن . إم
ُلُه ْو إإْن َق َف َق : (  ُهَماَ َفّر َن ْي َه َب إر إلَك َلُه ُك ُع َوَجاََز َذ ْي َب ْل َثُم ا ْأ َي َو إإْن )  َف َناَ (  إن َكاَ ْي إبيَر َفَل َك
ْأَس إق َب إري ْف ّت ُهَماَ إباَل َن ْي ) . َب
َقاََل ُبو َو ُع ُيوُسَف َأ ْي َب ْل إطٌل : ا إن إفيِ َباَ ْي َد إل َوا ْل إئٌز ا إن إفيِ َوَجاَ ْي َو َْلَخ ُق ُثّم ، ا إري ْف ّت َذا ال إ
ًنىَ َكاََن ْع إهَماَ إلَم ْأَس َفَل إفي إه َب ْثُل إب إنيَِ َأْن إم ُهَماَ َيْج ُد َيًة َأَح َناَ إنيِ إفيِ إج َدَم َب ْأَس َفَل آَ َب
َع َأْن َف ْد إنيَِ َي ْلَجاَ ُهَماَ ا ْن إسَك إم ُيْم إإْن ، اْلَخَر َو إه َحَصَل َو ُق إفي إري ْف ّت َذا ال َك ْو َو َلَك َل ْه َت اْس

ٌد إح ُهَماَ َوا ْن ْنَساٍَن َماًَل إم ّنُه إإل إإ َباَُح َف إه ُي إإْن ، إفي ّديِ َكاََن َو َؤ َلىَ ُي إق إ إري ْف ّت َذا ال َك َذا َو إ
ُهَماَ َتَرا َد اْش َوَج إهَماَ َف إد َأَح ًباَ إب ْي َلُه َع ّد َأْن َف إعيَب َيُر ْلَم َد َخاَّصًة ا ْن إع إبيِ َو أ

ُيوُسَف َ
ُهَماَ ّد ًعاَ َيُر إمي ْو ، َج ُهَماَ َأ ُك إس ًعاَ ُيْم إمي ّد َوَل َج إعيَب َيُر ْلَم ْأَس َوَل َخاَّصًة ا إتَب َأْن َب َكاَ ُي
ُهَماَ َد ْو ، َأَح َقُه َأ إت ْع َلىَ ُي ْو ، َماٍَل َع َلىَ َأ إر َع ْي ّنُه ؛ َماٍَل َغ َق َل َإل إري ْف إه َت َتَب َإلّن ؛ إفي َكاَ ْلُم ا

ْو ، َق َأ َت ْع ْلُم إصيُر ا ّق َي إه َأَح إس ْف َن ُدوُر إب َي ْيُث َف ُبُه َداَر َماَ َح إح  . َصاَ



)2/278(

َباَُب إة (  َل َقاَ إْل َلُة ا َقاَ إْل إة إفيِ ) ا َغ ّل ُع إهيَِ ال ْف إفيِ ، الّر إع َو ٌة الّشْر َباََر إع َعْن إع ْف إد َر ْق َع ْل ا
إحَمُه َقاََل ّلُه َر َلُة ال َقاَ إْل ٌة : ( ا إئَز إع إفيِ َجاَ ْي َب ْل إل ا ْث إم إن إب ّثَم إل ال ّو َْل َد َإلّن ) ؛ ا ْق َع ْل ا

ُهَماَ ّق إن َح َكاَ إل َيْم َعُه َف ْف َع َوَخّص َر ْي َب ْل َكاََح َإلّن ا ّن َق ال ّطَل َق ، َوال َتاَ َع ْل َهاَ َل َوا ُل َب ْق إصّح َي َت َو
إن ْي َظ ْف َل ّبُر إب َع إهَماَ ُي إد َأَح إضيِ َعْن إب ْلَماَ إر ، ا إل َعْن َواْلَخ َب ْق َت ْلُمْس ْثَل ا إح إم َكاَ ّن ّنُه ؛ ال َل َإل

ُهَماَ َوَمُة َيْحُضُر ْلُمَساَ إح ا َكاَ ّن َذا َكاَل َه ُهَماَ َو ُل ْو . َق
َقاََل ٌد َو إصّح : َل ُمَحّم إن إّل َت ْي َظ ْف َل إن إب ْي َي إض إع َماَ ْي َب ْل إصّح َوَل َكاَ إظ إّل َت ْف َل إة إب َل َقاَ إْل ّتىَ ا َح

ْو ُع َقاََل َل إئ َباَ ْل إريِ ا َت ْلُمْش إنيِ إل ْع ْيت َماَ إب َتَر ّنيِ اْش َذا إم َك َقاََل إب ْعت َف َو إب ُه ٌع َف ْي إع َب إْلْجَماَ إباَ
َعىَ ُيَرا إه َف إئُط إفي إع َشَرا ْي َب ْل إصّح َوَل ا ُبوُل َي إة َق َل َقاَ إْل إس إفيِ إّل ا إل ْلَمْج إع إفيِ َكَماَ ا ْي َب ْل . ا

ُلُه ْو إإْن َق َف َثَر َشَرَط : (  ْك ْنُه َأ ْو ، إم َقّل َأ إطٌل َفاَلّشْرُط َأ َذا َباَ َه َذا )  ْلُه َلْم إ ْدُخ ْيٌب َي َع
َذا َأّماَ ّيَب إ َع َلُة َجاََزْت َت َقاَ إْل َقّل ا َأ إن إمْن إب ّثَم ُكوُن ال َي إلَك َو إة َذ َل َب َقاَ إب إبُم ْي َع ْل َيُجوُز َوَل ا

َثَر ْك َأ إن إمْن إب ّثَم إإْن ال َقاََل َف َثَر َأ ْك َأ إن إمْن إب ّثَم إهيَِ ال إن َف ّثَم ْيُر َل إباَل  . َغ
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ُلُه ْو َق إهيَِ (  َو ّق إفيِ َفْسٌخ :  إن َح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم ٌع ا ْي ٌد َب إدي ّق إفيِ َج إهَماَ َح إر ْي إل إفيِ َغ ْو إبيِ َق أ
َ

َفَة إني إفيِ َح َذا )  إصيٌل َه ْف َنْت إْن َت ْبَل َكاَ إض َق ْب َق ْل إهيَِ ا ًعاَ َفْسٌخ َف إإْن ، إْجَماَ َنْت َو َد َكاَ ْع َب
إض ْب َق ْل . ا

إهيَِ َد َفْسٌخ َف ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َقاََل َح ُبو َو ٌع إهيَِ ُيوُسَف َأ ْي . َب

َقاََل ٌد َو َنْت إْن ُمَحّم إن َكاَ ّثَم إل إباَل ّو َْل ْو ، ا َقّل َأ َأ إهيَِ إب إإْن ، َفْسٌخ َف َنْت َو َثَر َكاَ ْك َأ ْو ، إب َأ

ْنٍس إج إهيَِ آََخَر إب ٌع َف ْي ُهْم إخَلَف َوَل َب َن ْي َهاَ َب ّن أ
ٌع َ ْي ّق إفيِ َب إر َح ْي َغ ْل ٌء ا َوا َنْت َس ْبَل َكاَ َق

إض ْب َق ْل ْو ، ا ُه َأ َد ْع . َب
َقاََل َفُر َو إهَماَ إفيِ َفْسٌخ إهيَِ ُز ّق ّق َح إر َوَح ْي َغ ْل َقاَُل َوَل ا ْيَف ُي ُكوُن َك إفيِ َفْسًخاَ َت

إهَماَ ّق ًعاَ َح ْي ّق إفيِ َب إهَماَ َح إر ْي إهيَِ َغ ٌد َو ْق ٌد َع إح ُقوُل َوا َن ُع َل َف إن َت ْثُل َيْم إلَك إم إل إفيِ َذ ُأُصو

إع َبَة َأّن َتَرىَ َأَل الّشْر إه ْل إط ا إض إبَشْر َو إع ْل إم إفيِ ا ْك إع ُح ْي َب ْل ّق إفيِ ا إر َح ْي َغ ْل َذا ا َه إل ُبُت َو ْث َت
َهاَ َعُة إفي ْف إهيَِ الّش َنىَ إفيِ َو ْع إة َم َب إه ْل ّق إفيِ ا إن َح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم إر ا َباَ إت ْع إض إباَ ْب َق ْل َهاَ ا َكَماَ إفي

َبُر َت ْع إة إفيِ ُي َب إه ْل َذا ا َك َلُة َف َقاَ إْل َقاَُل ا ُي ّنَماَ َو َلْت إ إع ّق إفيِ َفْسًخاَ ُج إن َح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم َعَمًل ا
إظ ْف َل إة إب َل َقاَ إْل َهاَ َإلّن ؛ ا َظ ْف إبُئ َل ْن إخ َعْن ُي َفْس ْل إع ا ْف ّنَماَ ، َوالّر إإ َلْت َو إع ًعاَ ُج ْي ّق إفيِ َب َح

إهَماَ إر ْي َنىَ َعَمًل َغ ْع إة إبَم َل َقاَ إْل َهاَ َل ا إظ ْف َل َهاَ ؛ إب ّن إل
َنىَ إفيِ َ ْع ْلَم َلُة ا َد َباَ إل ُم ْلَماَ إل ا ْلَماَ إباَ

إضيِ ّتَرا َذا إباَل َه ّد َو إع َح ْي َب ْل َناَ ا َبْر َت ْع ْفَظ َفاَ ّل ّق إفيِ ال إن َح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم َناَ ا َبْر َت ْع َنىَ َوا ْع ْلَم ا
ّق إفيِ إهَماَ َح إر ْي إن َعَمًل َغ ْي َه َب ّنَماَ ، إباَلّش إإ َكْس َلْم َو ْع َأْن ُي َبَر إب َت ْع ْفُظ ُي ّل ّق إفيِ ال َح

إهَماَ إر ْي َعَمُل ، َغ ْل َنىَ َوا ْع ْلَم إهَماَ إفيِ إباَ ّق ْفَظ َإلّن ؛ َح ّل إئٌم ال إديَن َقاَ إق َعاَ َت ْلُم ّلْفُظ ، إباَ َوال
ْفُظ إخ َل َفْس ْل َناَ ، ا َبْر َت ْع إنَب َفاَ إظ َجاَ ْف ّل ّق إفيِ ال إن َح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم إم ا َياَ إق إظ إل ْف ّل إهَماَ ال َذا ، إب إإ َو

َناَ َبْر َت ْع ْفَظ ا إخ َل َفْس ْل إهَماَ ا ّيَن إب َع َعَمُل َت ْل َنىَ ا ْع ْلَم ّق إفيِ إباَ إهَماَ َح إر ْي َلَة َل َغ إل َمَحاَ َعَم ْل إل
إن ْي َه َب ُة إباَلّش َد إئ َفاَ إه َو إل ْو َفْسٌخ َق  إفيِ " 
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ّق إن َح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم َهُر ا ْظ َت إس إفيِ "  إئَل َخْم َهاَ َمَساَ َدا ّنُه : إْح إجُب َأ َلىَ َي إع َع إئ َباَ ْل ّد ا َر
إن ّثَم إل ال ّو َْل َياَ َوَماَ ، ا َد َسّم ْن إة إع َل َقاَ إْل إه ا إف إخَل إطٌل إب َيُة ، َباَ إن ّثاَ َلَة َأّن َوال َقاَ إْل َهاَ َل ا ُل إط ْب ُي

ُة الّشُروُط َد إس َفاَ ْل ْو ا َل َنْت َو ًعاَ َكاَ ْي َدْت َب َفَس َثُة ، َل إل ّثاَ َذا َوال َيَل إ َقاَ َلْم َت ّد َو إر َت َع َيْس إبي ْلَم ا
إريِ إمْن َت ْلُمْش ّتىَ ا َعُه َح ْنُه َباَ ًياَ إم إن ُع َجاََز َثاَ ْي َب ْل ْو ا َل َنْت َو ًعاَ َكاَ ْي َكاََن َب َعُه َأْن َيُجوُز َل َل إبي َي
ْنُه ْبَل إم إض َق ْب َق ْل ْو ا َل َعُه َو إه إمْن َباَ إر ْي َهاَ ؛ َيُجوُز َل َغ ّن إل

ّق إفيِ َ إهَماَ َح إر ْي ٌع َغ ْي ٌد َب إدي ْو َج َل َو
ُع َكاََن إبي ْلَم ْيَر ا ُقوٍل َغ ْن إر َم َقاَ َع ْل ُعُه َيُجوُز َكاَ ْي إر إمْن َب ْي إريِ َغ َت ْلُمْش ْيًضاَ ا ُهَماَ َأ َد ْن ًفاَ إع إخَل

ٍد َعُة ، إلُمَحّم إب َذا َوالّرا َهَب إ ُع َو إئ َباَ ْل َع ا إبي ْلَم إريِ إمْن ا َت ْلُمْش َد ا ْع إة َب َل َقاَ إْل ْبَل ا إض َق ْب َق ْل ا
إد َدا إتْر إلْس َبُة َوا إه ْل ٌة َفاَ إئَز ُع َوَصاََر َجاَ إبي ْلَم إريِ ا َت ْلُمْش إة إل َب إه ْل ُطُل َوَل إباَ ْب َلُة َت َقاَ إْل ْو ا َل َف

َنْت ًعاَ َكاَ ْي َبُه َب َه َو إريِ َف َت ْلُمْش إع إمْن ا إئ َباَ ْل َلُه ا إب َق ُع َف إئ َباَ ْل إسُخ ا َف ْن ُع َي ْي َب ْل إنيِ ا ْع َذا َي َهَب إ َو
إريِ َت ْلُمْش َع ا إبي ْلَم ْبَل ا إض َق ْب َق ْل إع ا إئ َباَ ْل َلُه إل إب َق ُع َف إئ َباَ ْل َفَسَخ ا ْن ُع ا ْي َب ْل ُهَماَ ا َن ْي إمَسُة ، َب ْلَخاَ َوا

ْو ّقَياَ َكاََن َل إل ْي ْو ، َك ّقَياَ َأ إن ْد َوْز َق َعُه َو َلًة َباَ َي َكاَ ْو ، ُم َنًة َأ َواَز َيَل ُم َقاَ َت ّد َف َتَر ُع َواْس إئ َباَ ْل َع ا إبي ْلَم ا
إر إمْن ْي ْيٍل َغ ْبُضُه َصّح َوْزٍن َوَل َك ْو َق َل ًعاَ َكاََن َو ْي ْبُضُه َصّح َلَماَ َب إر َق ْي َغ ْيٍل إب َوْزٍن َوَل َك
ْلَزُمُه َكاََن َبْل ُهَماَ َي ُت َد َعاَ ُة إ َد إئ َفاَ إه َو إل ْو ٌع َق ْي َب ّق إفيِ "  إهَماَ َح إر ْي ْو َغ َل ُع َكاََن "  إبي ْلَم ا

َقاًَرا ّلَم َع ُع َفَس إفي َعَة الّش ْف إل إفيِ الّش إد َأْص ْق َع ْل َيَل ُثّم ا َقاَ َد َت َعاَ ُع َو إبي ْلَم َلىَ ا إك إ ْل إم
إع إئ َباَ ْل َلَب ا َط ُع َف إفي َعَة الّش ْف إة إفيِ الّش َل َقاَ إْل َلُه ا إلَك َف َهاَ َذ إن ْو َك ًعاَ إل ْي ًدا َب إدي ّق إفيِ َج َح

إهَماَ إر ْي َذا َغ َك ْو َو ُع َكاََن َل إبي ْلَم ًفاَ ا ُبُض َصْر َقاَ ّت إن إكَل إمْن َفاَل ْي َب إن ْلَجاَ إة َشْرٌط ا إصّح إل
إة َل َقاَ إْل َعُل ا ُيْج ّق إفيِ َف إط َح ْيٍع الّشْر َب ٍد َك إدي َذا َج َك ْو َو َهَب َل ًئاَ الّرُجُل َو ْي  َش
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َبَضُه َق َلْم َو ّوْضُه َو َع ّتىَ ُي َعُه َح ُهوُب َباَ ْو ْلَم َيَل ُثّم ، آََخَر إمْن َلُه ا َقاَ ْيَس َت إب َل إه َوا ْل َأْن إل

َع إج إه إفيِ َيْر إت َب َلىَ إه إع َع إئ َباَ ْل َأّن َوَصاََر ا َع َك إئ َباَ ْل َهاَ ا َتَرا ّق إفيِ اْش إب َح إه َوا ْل  . ا
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ُلُه ْو َهَلكَُ َق َو إن : (  ّثَم ُع َل ال َن إة إصّحَة َيْم َل َقاَ إْل َهَلكَُ ا إع َو إبي ْلَم ُع ا َن َهاَ َيْم ْن َع َإلّن ) ؛ إم ْف َر
إع ْي َب ْل إعيِ ا ْد َت َياََمُه َيْس َو إق ُه إئٌم َو إع َقاَ إبي ْلَم إن ُدوَن إباَ ّثَم ُلُه ال ْو َق َهَلكَُ َو َو إع :  إبي ْلَم ُع ا َن َيْم
َهاَ ْن ّنُه ؛ إم َذا َإل َلَك إ ُع َه إبي ْلَم إقيَِ ا ّثَمُن َب ّثَمُن ال ّيُن َل َوال َع َت إد َي ْق َع ْل َذا ، إباَ إإ إقيَِ َو َل َماَ َب

ّيُن َع َت إد َي ْق َع ْل َلَك إباَ َه ّيُن َماَ َو َع َت إد َي ْق َع ْل َق َلْم إباَ ْب َناَكََ َي ٌد ُه ْق َنىَ َفَل َع ْع إه َم إع ْف َذا ، إلَر إإ َو
َعاَ َي َباَ ًناَ َت ْي ْيٍن َع َع ّيُن إمّماَ إب َع َت ٍد ُكّل َي إح ُهَماَ َوا ْن إد إم ْق َع ْل َبَضاَ إباَ َقاَ َت َلَك ُثّم ، َو ُهَماَ َه ُد إفيِ َأَح

إد إه َي إري َت َيَل ُثّم ، ُمْش َقاَ َلُة َت َقاَ إْل إحيَحٌة َفاَ َلىَ َص َع إريِ َو َت إك ُمْش إل َهاَ ْل ُتُه ا ْو ، إقيَم ُلُه َأ ْث إْن إم
ّقَياَ َكاََن إل ْث ّلُمُه إم ُيَس َلىَ َو إه إ إب إح ّد َصاَ إر َت َيْس ْيَن َو َع ْل ْنُه ا َذا إم َك ْو َو َيَل َل َقاَ ُد ، َت ُقو ْع ْلَم َوا

إهَماَ ْي َل إن َع إئَماَ َلَك ُثّم ، َقاَ ُهَماَ َه ُد . َأَح
ُلُه ْو إإْن َق َو َلَك : (  ْعُض َه إع َب إبي ْلَم َلُة َجاََزْت ا َقاَ إْل إه إفيِ ا إقي إم َباَ َياَ إق إل إع )  ْي َب ْل إه ا ْو إفي َل َكاََن َو

ُع إبي ْلَم ًدا ا ْب َعْت َع إط ُق ُه َف ُد َد َي ْن إريِ إع َت ْلُمْش َذ ا َأَخ َهاَ َو َيَل ُثّم ، َأْرَش َقاَ ّد َت ّثَمَن َر ّلُه ال ُك
َذ َأَخ َد َو ْب َع ْل َء َوَل ا إع َشيِْ إئ َباَ ْل إش إمْن إل إد َأْر َي ْل إطيُب ا َي إريِ َو َت ْلُمْش ّلُه ، إل َال َلىَ َو َعاَ َلُم َت ْع . َأ
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َباَُب إة (  َبَح ْلُمَرا إة ا َي إل ْو ّت ُع َوال ْي َب ْل َلىَ ) ا إن َع ْي َب إع َضْر ْي ٍة َب َوَم إع ُمَساَ ْي َب ُع ، َضَماٍَن َو ْي َب َف
إة َوَم ْلُمَساَ َو ا ّدَم َماَ ُه َق إت إمْن َت َعاَ َياَ إب ْل ُع ا ْي َب إن َو َثُة الّضَماَ ُع َأْضُرٍب َثَل ْي َب إة :  َبَح ْلُمَرا ، ا

ُع ْي َب إة َو َع َواَض ْلُم ُع ، ا ْي َب إة َو َي إل ْو ّت َيُة ال إل ْو ّت َلىَ َوال إن َع ْي َب إة َضْر َي إل ْو ُكّل َت ْل إة ا َي إل ْو َت إض َو ْع َب ْل ، ا
َيُة إل ْو َت ُكّل َف ْل َيٌة ا إل ْو َيُة َت إل ْو َت إض َو ْع َب ْل إتَراكٌَ ا . اْش

إحَمُه َقاََل ّلُه َر َبَحُة ال ْلُمَرا ْقُل : ( ا َكُه َماَ َن َل إد َم ْق َع ْل إل إباَ ّو َْل إن ا ّثَم إل إباَل ّو َْل َع ا إة َم َد َياَ إز
ْبٍح َلْم إر ْع ٍد ُكّل إفيِ َأّن ) ا ْي إه إمْن َق إذ إد َه ُيو ُق ْل إتَراًضاَ ا ْع ُلُه ا ْو َق ْقُل َف َن َكُه َماَ :  َل إغيِ َم َب ْن َي
َقاََل َأْن إض إمْن ُي ُعُرو ْل ّنُه ؛ ا َذا َإل َتَرىَ إ إنيَر اْش َناَ ّد إر ال إني َناَ ّد ْو ، إباَل إهَم َأ ّدَرا إم ال إه ّدَرا َل إباَل

ُع َلُه َيُجوُز ْي إر َب إني َناَ ّد إم ال إه ّدَرا َبَحًة َوال ُلُه ُمَرا ْو َق إد َو ْق َع ْل إل إباَ ّو َْل إه إمْن ا ّق ْيِ َح َقاَُل َأ : ُي
ْقُل َكُه َماَ َن َل إع إمْن َم َل َكُه إبَماَ الّس َل ّنُه ؛ َم َتَرُط َل َإل ُد ُيْش ْق َع ْل َكُه إفيَماَ ا َل َأّن َتَرىَ َأَل َم

ًدا َغَصَب َمْن ْب َق َع َب َأ إد إمْن َو إب َي إص َغاَ ْل َقَضىَ ا إضيِ َو َقاَ ْل إه ا ْي َل إة َع إقيَم ْل َد ُثّم ، إباَ َعاَ
ُد ْب َع ْل إب ا إص َغاَ ْل إل َع َأْن َف إبي َد َي ْب َع ْل َبَحًة ا َلىَ ُمَرا إة َع إقيَم ْل إتيِ ا ّل َهاَ ا ّدا َلْم َأ ُكْن َو َناَكََ َي ٌد ُه ْق َع

ُلُه ْو َق إن َو ّثَم إباَل إل :  ّو َْل إه إمْن ا ّق َقاََل َأْن َح إه َقاََم إبَماَ ُي ْي َل ّنُه ؛ َع ْو َإل َة َضّم َل إر ُأْجَر َقّصاَ ْل ا
إغ ّباَ إز َوالّص ّطَرا َذا َجاََز َوال َه َذا َو َع إ إم َثَر َكاََن ُج ْك إن إمْن َأ ّثَم إل ال ّو َْل . ا

ُلُه ْو َيُة َق إل ْو ّت َوال ْقُل : (  َكُه َماَ َن َل إد َم ْق َع ْل إل إباَ ّو َْل إن ا ّثَم إل إباَل ّو َْل إر إمْن ا ْي إة َغ َد َياَ ْبٍح إز ) إر
َيِ إلَماَ إو َباَ َأّن ُر َأ ٍر {  ْك إضيَِ َب ّلُه َر ْنُه ال َتَرىَ َع إن اْش ْي إعيَر َقاََل َب إبيِّ َلُه َف ّن ّلىَ ال ّلُه َص ال

إه ْي َل ّلَم َع إنيِ َوَس ّل ُهَماَ َو َد َقاََل َأَح َو َف إر َلك ُه ْي َغ َقاََل َثَمٍن إب إر َأّماَ َف ْي َغ  } . َفَل َثَمٍن إب
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ُلُه ْو َوَل َق إصّح : (  َبَحُة َت ْلُمَرا َيُة َوَل ا إل ْو ّت ّتىَ ال ُكون َح َوُض َي إع ْل ْثٌل َلُه إمّماَ ا إل إم إكي ْلَم ، َكاَ
إن ْوُزو ْلَم ّنُه َوا َإل َذا )  ْثٌل َلُه َكاََن إ َدَر إم إريِ َق َت ْلُمْش َلىَ ا إه َع إم إلي . َتْس

ُلُه ْو َيُجوُز َق َو إضيَف َأْن : (  َلىَ ُي إس إ ْأ إل َر ْلَماَ َة ا إر ُأْجَر َقّصاَ ْل إغ ا ّباَ إز َوالّص ّطَرا ، َوال
إل ّتاَ َف ْل َة َوا ُأْجَر إل َو إم َحْم َعاَ ّط ْتُل ال َف ْل َو ) ا َنُه َماَ ُه ُعو َن إف إفيِ َيْص ْطَرا إب َأ َياَ ّث ٍر ال إري ، إبَح

ْو ّتاٍَن َأ َيُجوُز َك إضيَف َأْن َو ْيًضاَ ُي َة َأ إط ُأْجَر ّياَ ْلَخ إل ، ا َغّساَ ْل إر َوا َو َوالّسْمَساَ ُه ْيُر َو َغ
إل ّدّل َة ال ُأْجَر إق َو إئ إم َساَ َن َغ ْل َكاَن إمْن ا َلىَ َم َكاَن إ إضيُف َوَل ، َم َة ُي إعيِ ُأْجَر إم َرا َن َغ ْل ا
َيُضّم َقَة َو َف إق َن إقي ُهْم الّر َت َو إكْس َلَف َو َع إن َو َوا َي ْلَح إف ا ْعُرو ْلَم إإْن إباَ إه َأْسَرَف َف َيُضّم إفي

ْدَر إف َق ْعُرو ْلَم إة ُدوَن ا َد َياَ َتُه َيُضّم َوَل الّز َق َف َلىَ َن إه َع إس ْف إه إفيِ َن إر َف َق َماَ َوَل َس َف ْن َأ

َلىَ إق َع إقي إم إفيِ الّر إلي ْع ْو ، َعَمٍل َت إم إفيِ َأ إلي ْع إن َت ُقْرآَ ْل َة َوَل ا إر ُأْجَر َطاَ ْي َب ْل إن ، ا ّتاَ ْلَخ َوا
إض إب ْعَل ، َوالّرا إق َوُج إب إء ، اْل َدا إف ْل إة إفيِ َوا َي َناَ إج ْل َة ، ا ُأْجَر إت َو ْي َب ْل إذيِ ا ّل َفُظ ا إه َيْح ْو إفي َل َو

َتَرىَ َباََضْت َدَجاََجًة اْش ُه َف َد ْن إثيَن إع ْيَضًة َثَل َع َب َباَ ْيَض َف َب ْل ٍم ا َه إدْر َد ُثّم ، إب َع َأْن َأَرا إبي َي
ّدَجاََجَة َبَحًة ال َق َكاََن إْن ُمَرا َف ْن َهاَ َأ ْي َل ْثَل َع إن إم إض َثَم ْي َب ْل إضيَف َأْن َلُه َجاََز ا َق َماَ ُي َف ْن َأ

َهاَ ْي َل ّنُه ؛ َع َعَل َإل إض َثَمَن َج ْي َب ْل َوًضاَ ا َق َعّماَ إع َف ْن إإْن ، َأ ْق َلْم َو إف ْن َهاَ ُي ْي َل َهاَ َيُجوُز َل َع ُع ْي َب
َبَحًة . ُمَرا

ُلُه ْو ُقوُل َق َي َو َليِّ َقاََم : (  َذا َع َك ُقوُل َوَل إب ْيته َي َتَر َذا اْش َك َئّل إب إل ُكوَن )  ًباَ َي إذ ْو َكاَ َل َو
َتَرىَ َعًة اْش ْل إهَم إس َدَرا ٍد إب َياَ إضيَِ إج ُع َفَر إئ َباَ ْل إذ ا َأْخ إف إب ُيو َهاَ الّز ْن َهاَ َأْن َلُه َجاََز َع َع إبي َي
َبَحًة َلىَ ُمَرا إد َع َياَ إج ْل  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َع : (  َل ّط إريِ ا َت ْلُمْش َلىَ ا ٍة َع َن َياَ إة إفيِ إخ َبَح ْلُمَرا َو ا ُه إر َف َياَ إخ ْل َد إباَ ْن إبيِ إع أ
َ

َفَة إني َء إْن َح ُه َشاَ َذ إع َأَخ إمي إن إبَج ّثَم إإْن ، ال َء َو ُه َشاَ ّد إنيِ َر ْع َي َذا )  إمُل إبَحاٍَل َكاََن إ َت َيْح



َفْسَخ ْل ُع ، ا ّطَل إل َلىَ َوا إة َع َن َياَ إخ ْل إر إّماَ ا ْقَرا إإ إع إب إئ َباَ ْل ْو ، ا إة َأ َن ّي َب ْل ْو ، إباَ إه َأ إل ُكو ُن َعْن إب
إن إمي َي ْل ّنَماَ ، ا إإ ُه َو َذ إع َأَخ إمي إن إبَج ّثَم َنَة َإلّن ؛ ال َياَ إخ ْل إة إفيِ ا َبَح ْلُمَرا إرُج َل ا َد ُتْخ ْق َع ْل َعْن ا

إه إع ْوُضو َلْم َم ُع َيْرَض َو إئ َباَ ْل إج ا إع إبُخُرو إبي ْلَم إه إمْن ا إد إه َعْن َي إك ْل ٍة إّل إم َل َهاَ إبُجْم إمْن َسّماَ
إن ّثَم َقّل َيْخُرُج َفَل ال َأ َهاَ إب ْن . إم
ُلُه ْو إإْن َق َو َع : (  َل ّط َلىَ ا ٍة َع َن َياَ إة إفيِ إخ َي إل ْو ّت َهاَ ال َط َق إن إمْن َأْس ّثَم َإلّن ال َنَة )  َياَ إخ ْل إفيِ ا

إة َي إل ْو ّت إرُج ال َد ُتْخ ْق َع ْل إه َعْن ا إع ْوُضو ُهَماَ َم ّن إل
إد إفيِ َدَخَل َ ْق إة َع َي إل ْو ّت ْو ال َل َناَ َف ْي َف َنَة َن َياَ إخ ْل ا

َد َكاََن ْق ٍة َع َبَح إلَك ُمَرا َذ ّد َو ُه َماَ إض َدا ّنُه َقَص َإل ْو َو َنَة َيُحّط َلْم َل َياَ إخ ْل إة إفيِ ا َي إل ْو ّت َل ال
َقىَ ْب َيًة َت إل ْو إفيِ ، َت إة َو َبَح ْلُمَرا َذا ا َقىَ ُتَحّط َلْم إ ْب َبَحًة َت إإْن ، ُمَرا َوُت َكاََن َو َفاَ َت ْبُح َي الّر

ّيُر َفَل َغ َت إه َعْن َي إع ْوُضو ْو َم َل َلَك َف ُع َه إبي ْلَم ْبَل ا ُه َأْن َق ّد ْو ، َيُر َدَث َأ إه َح ُع َماَ إفي َن َيْم
َفْسَخ ْل ْلَزُمُه ا ُع َي إمي إن َج ّثَم . ال

ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو : (  إهَماَ َيُحّط ُيوُسَف َأ َياًَساَ إفي إق َلىَ )  إة َع َي إل ْو ّت . ال
ُلُه ْو َقاََل َق َو ٌد : (  إهَماَ َيُحّط : َل ُمَحّم َلُه إفي َياَُر َو إخ ْل ّنُه ) ؛ ا إج َيْرَض َلْم َإل إع إبُخُرو إبي ْلَم ا
إه إمْن إك ْل ٍة إّل إم َل َهاَ إبُجْم َقّل َيْخُرُج َفَل َسّماَ َأ َهاَ إب ْن إإْن إم َء َف َذ َشاَ إإْن َأَخ َء َو َتَركََ َشاَ

ُة إة َوُصوَر َن َياَ إخ ْل إة إفيِ ا َبَح ْلُمَرا إة ا َي إل ْو ّت ّنُه َوال َذا َأ َتَرىَ إ ًباَ اْش ْو ٍة َث َع إتْس َبَضُه إب َق ُثّم ، َو
ْيته إلَخَر َقاََل َتَر ٍة اْش َعَشَر ُتك إب ْي ّل َو ْيته إبَماَ َف َتَر ْو ، اْش َعُه َأ َبَحًة َباَ ًة ُمَرا َد َعَشَر َأَح إب

ُبو َقاََل َعَشَر إهَماَ ُيوُسَف َأ ْيَس إفي َل إريِ :  َت ْلُمْش َياٌَر إل ْلَزُمُه إخ َي ُع َو ْي َب ْل إكْن ا َل ُع َو إج إفيِ َيْر
إة َي إل ْو ّت إة ال َن َياَ إخ ْل إهيَِ إباَ َهٌم َو إفيِ ، إدْر إة َو َبَح ْلُمَرا  ا
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إة َن َياَ إخ ْل َهاَ إباَ ُت إحّص إح إمْن َو ْب إهيَِ الّر َهٌم َو ُعْشُر إدْر ٍم َو َه َقاََل إدْر ٌد َو إهَماَ ُمَحّم ًعاَ إفي إمي : َج
إريِ َت ْلُمْش إر ا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ إضيَِ َشاَ إه َر إع إب إمي إن إبَج ّثَم إإْن ، ال َء َو ُه َشاَ ّد َذا َر َه َذا َو َكاََن إ
ُد ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل ّقَل َع إخ َمَح َفْس ْل إإّل ، إل َطَل َو ُه َب َياَُر إزَمُه إخ َل ُع َو إمي ّثَمُن َج ُبو ال َأ َفَة َو إني َق َح َفّر

ُهَماَ َن ْي َقاََل َب إة إفيِ َف َبَح ْلُمَرا ْثَل ا إل إم ْو ٍد َق إفيِ ، ُمَحّم إة َو َي إل ْو ّت ْثَل ال إل إم ْو إبيِ َق أ
ُيوُسَف َ

َياَُن َب ْلَحّط َو إة إفيِ ا َبَح ْلُمَرا َذا ا َع إ ًباَ َباَ ْو ٍة َث َعَشَر َلىَ إب إح َع ْب ٍة إر َهَر ُثّم ، َخْمَس ّنُه َظ َأ

ُه َتَرا ٍة اْش َي إن َثَماَ ّنُه إب إإ ْدَر َيُحّط َف إة َق َن َياَ إخ ْل إل إمْن ا َْلْص َو ا ُه ْلُخُمُس َو إلَك ا َذ إن َو َهَماَ إدْر
َلُه َوَماَ َب إح إمْن َقاَ ْب َو الّر ُه َهٌم َو ُذ إدْر ْأُخ َي ْوَب َف ّث َنيِْ ال ْث َهًماَ َعَشَر إباَ ْو إدْر َل َتَرىَ َو اْش

َعًة ْل ُتُه َتُجوُز َل إمّمْن إس َد َهاَ إن إمْن َلُه َش ْي َد إل َوا ْل إديَن ، ا ُلو ْو ْلَم إة َوا ْوَج َأْن َلُه َيُجْز َلْم َوالّز

َعُه إبي َبَحًة َي َد ُمَرا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ّتىَ َح ّيَن َح َب ّنُه ُي ُقُه َإل ْلَح ْهَمٌة َي إلَك إفيِ ُت ّنُه ؛ َذ ْد َإل َعُل َق َيْج

ٍد ُكّل َماََل إح ُهَماَ َوا ْن إل إم إه َكَماَ إب إح ّنُه َصاَ َإل إهْم َو إبي إء َفَصاََر ُيَحاَ إه إمْن َكاَلّشَرا إد ْب . َع
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إلَك َلُه َوُمَحّم إر إمْن َذ ْي َياٍَن َغ ُعوا َب َأْجَم ّنُه َو ْو َأ َتَرىَ َل إه إمْن اْش إب َت َكاَ ُم

ْو ، إه َأ إر ّب َد ْو ، ُم إه َأ إد ْب إن َع ُذو ْأ ْلَم ٌء ا َوا إه َكاََن - َس ْي َل ْيٌن َع ْو ، َد ْو ، َل َأ َأ ُكُه -  إلي َمَماَ
ْوا َتَر ْنُه اْش ّنُه إم إإ ُعُه َل َف إبي َبَحًة َي ّتىَ ُمَرا ّيَن َح َب إإْن ، ُي َتَرىَ َو إه إمْن اْش إب إر ْو ، ُمَضاَ َأ

َتَرىَ ُبُه اْش إر ْنُه ُمَضاَ ّنُه إم إإ ُعُه َف إبي َبَحًة َي َلىَ ُمَرا َقّل َع إن َأ ْي َن ّثَم إحّصُة ال إب َو إر ْلُمَضاَ إمْن ا
إح ْب ُو الّر ُكون َأْن َنْح َع َي إب َم إر ْلُمَضاَ ُة ا إهَم َعَشَر إف َدَرا ّنْص َتَرىَ إباَل َهاَ َفاَْش ًباَ إب ْو َث

ٍة َعَشَر َعُه إب َباَ إل َرّب إمْن َو ْلَماَ ّنُه َعَشَر إبَخْمَسَة ا إإ ُعُه َف إبي َبَحًة َي َنيِْ ُمَرا ْث َعَشَر إباَ
إنْصٍف ْيِ َو َقّل َأ َأ إن إب ْي َن ّثَم َو ال ُه ٌة َو ُتُه ، َعَشَر إحّص إح إمْن َو ْب إلَك الّر َذ إن َو َهَماَ إنْصٌف إدْر َو

ْو َل َتَرىَ َو ٍة اْش َئ إسي َن ْيَس إب  َأْن َلُه َل
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َعُه إبي َبَحًة َي ّتىَ ُمَرا ّيَن َح َب  . ُي
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ُلُه ْو َوَمْن َق َتَرىَ : (  ًئاَ اْش ْي َقُل إمّماَ َش ْن ّوُل ُي ُيَح ُعُه َلُه َيُجْز َلْم َو ْي ّتىَ َب إبَضُه َح ْق ) َي
َبُة َناََس إه ُم إذ إة َه َل َأ ْلَمْس إة ا َبَح ْلُمَرا إة إباَ َي إل ْو ّت َبَحَة َأّن َوال ْلُمَرا ّنَماَ ا إصّح إ َد َت ْع إض َب ْب َق ْل َوَل ا

إصّح َلُه َت ْب َد َق ّي َق إه َو إل ْو َق ُعُه َلُه َيُجْز َلْم إب ْي َلْم َب ُقْل َو َتَصّرَف َأْن َلُه َيُجْز َلْم َي إه َي َع إفي َق َت إل
َلُة َأ ْلَمْس َلىَ ا إق َع َفاَ ّت إل ّنُه ا إإ َد َف ْن ٍد إع َبُة َتُجوُز ُمَحّم إه ْل َقُة ا َد ْهُن َوالّص ْبَل َوالّر إض َق ْب َق ْل ا

َقُل إفيَماَ ْن ّوُل ُي ُيَح َكاََن َو َدُم َف إز َع َوا إع َج ْي َب ْل َلىَ ا إق َع َفاَ ّت إل َذا ا إة إفيِ َك َي َهاَ ّن ُة ، ال إْلَجاََر ، َوا
َبَحُة ْلُمَرا َيُة َوا إل ْو ّت إق َتُجوُز َل َوال َفاَ ّت إل َأّماَ إباَ ّيُة َو إص َو ْل ُق ، ا ْت إع ْل إبيُر َوا ْد ّت ُه ، َوال ْقَراُر إإ َو

َهاَ ّن أ
َ إه ُأّم إب إد َل ْبَل َيُجوُز َو إض َق ْب َق ْل إق ا َفاَ ّت إل إفيِ ، إباَ إة َو َب َتاَ إك ْل إمُل ا َت َقاََل َأْن َيْح ؛ َتُجوُز َل ُي

َهاَ ّن إل
ُد َ ْق ٍة َع َل َد َباَ إع ُم ْي َب ْل إمُل َكاَ َت َيْح َقاََل َأْن َو َهاَ ؛ َتُجوُز ُي ّن إل

ُع َ ْوَس إع إمْن َأ ْي َب ْل َواًزا ا إإْن ، َج َو
ّوَج َتُه َز َي إر ْبَل َجاَ إض َق ْب َق ْل ْو َجاََز ا َل َعَل َو ُقوَل َج ْن ْلَم ًة ا َتَصّرَف ُأْجَر َؤّجُر َف ْلُم َهاَ ا ْبَل إفي َق

إض ْب َق ْل ّيِ َقاََل َيُجوُز َل ا إد ْن ْلُخَج َذا ا َتَرىَ إ ُقوًل اْش ْن ُعُه َيُجوُز َل َم ْي ْبَل َب إض َق ْب َق ْل إمْن َل ا
إه إع إئ إه إمْن َوَل َباَ إر ْي إإْن َغ َعُه َف ُع َباَ ْي َب ْل إنيِ َفاَ ّثاَ إطٌل ال ُع ، َباَ ْي َب ْل ّوُل َوا َْل َلىَ ا إه َع إل إئٌز َحاَ َجاَ
ْو َل َعُه َو إع إمْن َباَ إئ َباَ ْل َلُه ا إب َق إصّح َل َف ُع َي ْي َب ْل ُطُل َوَل ا ْب ُع َي ْي َب ْل ّوُل ا َْل ْو ا َل َبُه َو َه إع إمْن َو إئ َباَ ْل ا

َلُه إب َق َطَل َف ُع َب ْي َب ْل ُكوُن ا َي إة َو َل إز ْن إة إبَم َل َقاَ إْل إإْن ، ا َبْل َلْم َو ْق َبَة َي إه ْل َلْت ا َط ُع ، َب ْي َب ْل إحيٌح َوا َص
َلىَ إه َع إل  . َحاَ
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ُع : (  ْي إر َب َقاَ َع ْل ْبَل ا إض َق ْب َق ْل َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إبيِ َح أ

َ َإلّن ُيوُسَف َو َقاََر )  َع ْل ا
إه َمَحّل إفيِ إض ْب َلْم َق َتْج َف َلىَ َيْح إد إ إدي ْبٍض َتْج ْو َكَماَ َق َتَرىَ َل ًئاَ اْش ْي إد إفيِ َش إه َي إس ْف َن

َكاََن ُبوًضاَ َو ْق إه إفيِ َم إد َلىَ َي ٍه َع إب َمْضُموٍن َوْج َغْص ْل إه َكاَ إو َنْح َذا َأّماَ َو ُبوًضاَ َكاََن إ ْق َم
َلىَ إه َع إة َوْج َن َْلَماَ إة ا ّي إر َعاَ ْل َهاَ َكاَ إو َنْح ّد َفَل َو إد إمْن ُب إدي إض َتْج ْب َق ْل . ا
ُلُه ْو َقاََل َق َو ٌد : (  ُع َيُجوُز َل ُمَحّم ْي إر َب َقاَ َع ْل ْبَل ا إض َق ْب َق ْل َباًَرا ا إت ْع إل ) ا ُقو ْن ْلَم َوَصاََر إباَ

إة إْلَجاََر ُة ، َكاَ إْلَجاََر ْبَل َتُجوُز َل َوا إض َق ْب َق ْل ًعاَ ا َلىَ إْجَماَ إح َع إحي  . الّص
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ُلُه ْو َوَمْن َق َتَرىَ : (  إكيًل اْش َلًة َم َي َكاَ ْو ، ُم ًناَ َأ ْوُزو َنًة َم َواَز َلُه ُم َتاَ ْك ْو ، َفاَ َنُه َأ ّتَز ُثّم ، ا
َعُه َلًة َباَ َي َكاَ ْو ، ُم َنًة َأ َواَز إريِ َيُجْز َلْم ُم َت ْلُمْش ْنُه إل َعُه َأْن إم إبي َتَصّرَف َوَل َي إه َي َلُه َوَل إفي ُك ْأ َي
ّتىَ َد َح إعي ْيَل ُي َك ْل ْو ، ا َوْزَن َأ ْل إه ا ًياَ إفي إن َإلّن َثاَ إبيِّ )  ّن ّلىَ ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َهىَ َوَس َن  }
إع َعْن ْي إم َب َعاَ ّط ّتىَ ال َيِ َح إر إه َيْج إن إفي َعاَ ُع الّصاَ إع َصاَ إئ َباَ ْل ُع ا إريِ َوَصاَ َت ْلُمْش ّنُه ا َإل َو  {

إمُل َت َد َأْن َيْح إزي َلىَ َي إط َع إلَك الّشْر َذ إع َو إئ َباَ ْل ّتَصّرُف ، إل إل إفيِ َوال إر َماَ ْي َغ ْل َحَراٌم ا
إف إخَل َذا َماَ إب َعُه إ َفًة َباَ َة َإلّن ؛ ُمَجاََز َد َياَ َبُر َوَل َلُه الّز َت ْع إل ُي ْي َك إع إب إئ َباَ ْل ْبَل ا إع َق ْي َب ْل إإْن ، ا َو

إة َكاََن إريِ إبَحْضَر َت ْلُمْش ّنُه ؛ ا ْيَس َإل َع َل إع َصاَ إئ َباَ ْل إريِ ، ا َت ْلُمْش َو َوا ُه َوَل ، الّشْرُط َو
ُلُه إكي َد َي ْع إع َب ْي َب ْل إة ا َب ْي َغ إريِ إب َت ْلُمْش ْيَل َإلّن ؛ ا َك ْل إب إمْن ا إم َباَ إلي ّتْس إليَم َوَل ال إّل َتْس

إه إت إإْن ، إبَحْضَر َلُه َو ُع َكاَ إئ َباَ ْل َد ا ْع إع َب ْي َب ْل إة ا إريِ إبَحْضَر َت ْلُمْش ْد ا َق َفىَ َل إقيَل َف َت ْك إه ُي إب



إر إه َظاَ إث إل إدي ْلَح ّنُه ؛ ا إبَر َإل ُت ْع إن ُا ْي َع إحيُح َصاَ ّنُه َوالّص َفىَ َأ َت ْك إه ُي َع َإلّن ؛ إب إبي ْلَم َصاََر ا
ُلوًماَ ْع ْيٍل َم َك ٍد إب إح إة إفيِ َقاََل َوا َي َهاَ ّن إه إفيِ ال إذ إة َه َل َأ ْلَمْس ٌد ا ُيو ُع ُق َق َهاَ َي إتَراُز إب إلْح َعْن ا
إئَل َد ، ُأَخَر َمَساَ ّي إء َق ّنُه ؛ إباَلّشَرا َذا َإل َلك إ إكيًل َم ْو ، َم ًناَ َأ ْوُزو إة َم َب إه ْل ْو ، إباَ إث َأ إميَرا ْل ، إباَ

ْو إة َأ ّي إص َو ْل َتَصّرَف َأْن َلُه َجاََز إباَ إه َي ْبَل إفي إض َق ْب َق ْل ْبَل ا َق إل َو ْي َك ْل إن ، ا َوْز ْل ْد َوا َق ُكوُن َو َي
إكيُل ْلَم ْو ، ا ْوُزوُن َأ ْلَم ًعاَ ا إبي ّنُه ؛ َم َذا َإل ًناَ َكاََن إ ّتَصّرُف َيُجوُز َثَم إه ال َد إفي ّي َق إه َو إن ْو َك إب
َلًة َي َكاَ ّتىَ ُم ْو َح َعُه َل َفًة َباَ ّتَصّرُف َجاََز ُمَجاََز إه ال ْبَل إفي إل َق ْي َك ْل ُلُه ا ْو َق َلُه َو َتاَ ْك َفاَ ْو ، :  َأ

َنُه ّتَز ْيِ ا إه َكاََل َأ إس ْف َن ْو ، إل إه َوَزَن َأ إس ْف َن َعُه ُثّم ، إل َلًة َباَ َي َكاَ ْيِ ُم َع ُثّم ، َأ إريِ َباَ َت ْلُمْش ا
إط إل إبَشْر ْي َك ْل ْيًضاَ ا ُه َماَ َأ َتَرا إط اْش إل إبَشْر ْي َك ْل ُلُه ا ْو َق َلْم َو إريِ َيُجْز :  َت ْلُمْش ْنُه إل ْيِ إم  َأ
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إريِ َيُجْز َلْم َت ْلُمْش إنيِ إل ّثاَ إريِ إمْن ال َت ْلُمْش إل ا ّو َْل َعُه َأْن ا إبي ّتىَ َي َد َح إعي ْيَل ُي َك ْل إه ا إس َنْف إل
إلَك َكاََن َكَماَ ْكُم َذ ْلُح ّق إفيِ ا إريِ َح َت ْلُمْش إل ا ّو َْل إإْن ا َلُه َف إه َكاَ إس ْف َن ُه إحيَن إل َتَرا َلْم اْش

إف ْك إلَك َي إريِ َذ َت ْلُمْش إنيِ إل ّثاَ إإْن ، ال إة َكاََن َو إريِ إبَحْضَر َت ْلُمْش إنيِ ا ّثاَ ّنُه ؛ ال ّد َل َإل إمْن ُب
إن ْي َل ْي  . َك
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ُلُه ْو ّتَصّرُف َق َوال إن إفيِ : (  ّثَم ْبَل ال إض َق ْب َق ْل إئٌز ا َذا َجاَ َك َو ّتَصّرُف َيُجوُز )  إر إفيِ ال ْه ْلَم ا
إل َد َب إع َو ْل ْلُخ إل ا َد َب إق َو ْت إع ْل َلىَ ا إل َماٍَل َع َد َب إح َو ْل إم َعْن الّص إد َد َعْم ْل ْبَل ا إه َق إض ْب ْد َق َق َو
ّيِ َقاََل إو ّطَحاَ َقْرَض : إّن ال ْل ّتَصّرُف َيُجوُز َل ا إه ال ْبَل إفي إه َق إض ْب َو َق ُه ْيَس َو إحيٍح َل  . إبَص
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو إريِ : (  َت ْلُمْش َد َأْن إل إزي ًع َي إئ َباَ ْل إن إفيِ ا ّثَم َيُجوُز ال إع َو إئ َباَ ْل َد َأْن إل إزي َي
إريِ َت ْلُمْش إع إفيِ إل إبي ْلَم ) . ا

َقاََل َفُر َو ُق : َل ُز ْلَح إلَك َي إد َذ ْق َع ْل ُكوُن إباَ َي َبًة َو ًة إه َأ َد َت ْب َهاَ إْن ُم َبَض إإْن ، َصّحْت َق َلْم َو
َهاَ إبْض ْق َلْت َي َط َناَ َب َد َأّن َل ْق َع ْل إهَماَ إفيِ ا إك ْل إل إم إلي َد إز إب َوا إخ َج َفْس ْل إه ا ُق َفَجاََز إفي ْلَحاَ إ
إة َد َياَ إه الّز إل إب إد َكَحاَ ْق َع ْل َإلّن ا َع َو ْي َب ْل ْد ا ُع َق َق َلىَ َي ٍة َع َي إر ُد َجاَ إل َت ْبَل َف إض َق ْب َق ْل ْدُخُل ا َي َف
َهاَ ُد َل إع إفيِ َو إبي ْلَم َذا ، ا إإ ُق َجاََز َو ْلَحاَ إة إ َد َياَ إر الّز ْي َغ إق إمْن َتَراٍض إب إري إم َط ْك ْلُح ََلْن ا َف
َع َيُجوَز إضيِ َم ّتَرا َلىَ ال ْو إإْن َأ َد َف إع إفيِ إزي إبي ْلَم ُعُه َيُجوُز َل َماَ ا ْي ُء َيُجوُز َوَل َب إه الّشَرا إب
إبَل َق َفَسَخ اْلَخُر َف ْن ُد ا ْق َع ْل َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َقاََل َح ُة َو َد َياَ َلٌة الّز إط ُد ، َباَ ْق َع ْل إه َوا إل ، إبَحاَ
إإْن َد َو إن إفيِ َزا ّثَم َد ال ْع إكَ َب إع َهَل إبي ْلَم ْو ، ا َد َأ ْع إه َب إق ْت ْو ، إع إه َأ إر إبي ْد ْو ، َت إد َأ إتيَل إة اْس َْلَم ا
َد َجاََز ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع ُة َتُجوُز َل َو َد َياَ َلىَ الّز َع َذا َو إف َه إخَل ْل َذا ا َد إ إر إفيِ َزا ْه َم
إه إت َأ َد اْمَر ْع َهاَ َب إت ْو ُه َم َد ْن ُهَماَ َيُجوُز إع َد ْن إع . َيُجوُز َل َو

إفيِ إة َو َي َدا إه ْل إصّح َل ا ُة َت َد َياَ َد الّز ْع إكَ َب إع َهَل إبي ْلَم إر إفيِ ا إه إة َظاَ َي َوا َع َإلّن ؛ الّر إبي ْلَم َلْم ا
َق ْب َلىَ َي ٍة َع َل إصّح َحاَ َياَُض َي إت ْع إل ْنُه ا إنيِ َع ْع َي إلَك -  َذ َة إب َد َياَ إن إفيِ الّز ّثَم َأّماَ ال ُة -  َد َياَ الّز
إع إفيِ إبي ْلَم َد ا ْع إكَ َب إع َهَل إبي ْلَم إفيِ ا إليِّ َف ّقاَ َب ْل إف َيُجوُز ا إخَل إة إب َد َياَ إن إفيِ الّز ّثَم . ال

ُلُه ْو َيُجوُز َق َو إن إمْن َيُحّط َأْن : (  ّثَم ْو ال َل َو َد َحّط )  ْع إكَ َب إد َهَل ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل َجاََز َع



ًعاَ . إْجَماَ
ُلُه ْو ُق َق ّل َع َت َي َو ُق : (  َقاَ إتْح إلْس إع ا إمي إلَك إبَج إنيِ َذ ْع َي َة َأّن )  َد َياَ ُق الّز ْلَح إد َت إزي ْلَم إه إباَ ْي َل َع

إصيُر َي َع َف إد َم إزي ْلَم إه ا ْي َل َوًضاَ َع َهاَ إلَماَ إع ُل إب َقاَ إد إمْن ُي ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل َعُل َع ُيْج َأّن َف َد َك ُقو ْع ْلَم ا
إء إمْن َدا إت ْب إل َد ا إهَماَ َوَر ْي َل ُنُه َع َياَ َب إئَل إفيِ َو َهاَ َمَساَ ْن َذا إم َتَرىَ : إ َة اْش َواٍب َعَشَر ْث إة َأ َئ إماَ إب

ٍم َه َد إدْر  َفَزا
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ُع إئ َباَ ْل َد ا ْع إد َب ْق َع ْل ًباَ ا ْو َع ُثّم ، آََخَر َث َل ّط إريِ ا َت ْلُمْش َلىَ ا ْيٍب َع َدىَ إفيِ َع إب إْح َياَ ّث إْن ال
ْبَل َكاََن إض َق ْب َق ْل إريِ ا َت ْلُمْش إر َفاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َع َفَسَخ َشاَ ْي َب ْل َهاَ إفيِ ا إع إمي إإْن َج َء َو َشاَ

إضيَِ َهاَ َر إإْن ، إب َد َكاََن َو ْع إض َب ْب َق ْل َلُه ا ّد َف إب َر إعي ْلَم إه ا إت إحّص إن إمْن إب ّثَم إإْن ، ال َنْت َو َكاَ
ُة َد َياَ َبُة إهيَِ الّز إعي ْلَم َذا ا َك إريِ َو َت ْلُمْش ْو ا َد َل ُع َزا إئ َباَ ْل َة ا إهَم َعَشَر ّق َدَرا إح ُت َهاَ َفاَْس ّل ُك

إريِ َت ْلُمْش إل َع َأْن َف إج إه َيْر ْي َل ٍة َع َئ إماَ ٍة إب َعَشَر َذا َو إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل َهاَ ، ا ْن إم َع َأّن َو إفي الّش
ّق إح َت َعَة َيْس ْف إقيَِ إبَماَ الّش َد َب ْع ْلَحّط َب َذا ، ا َك َبَحُة َو ْلُمَرا َيُة ا إل ْو ّت َلىَ َوال ُكّل َع ْل إفيِ ا
إة َد َياَ َلىَ الّز َع إقيِ َو َباَ ْل ْلَحّط إفيِ ا َهاَ ا ْن إم َذا َو َتَرىَ إ ًدا اْش ْب ٍة َع َئ إماَ ُه ُثّم ، إب َد إريِ َزا َت ْلُمْش ا

ْطًل ٍر إمْن إر َلُه َخْم إب َق ُع َف إئ َباَ ْل ُة َصّحْت ا َد َياَ ُق الّز إح َت ْل َي إل َو َأْص إد إب ْق َع ْل ُد ا ْفُس َي ُع َف ْي َب ْل َد ا ْن إع
إبيِ أ

َفَة َ إني ُهَماَ ، َح َد ْن إع إصّح َل َو ُة َت َد َياَ ُد َوَل الّز ْفُس ُع َي ْي َب ْل  . ا
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ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  َثَمٍن َباَ َلُه ُثّم ، َحاَّل إب ُلوًماَ َأَجًل َأّج ْع َؤّجًل َصاََر َم َإلّن ُم ّثَمَن )  ّقُه ال َح
َلُه ُه َأْن َف َؤّخَر إسيًرا ُي ْي َلىَ َت َو َمْن َع إه ُه ْي َل ّنُه َتَرىَ َأَل َع إلُك َأ ُه َيْم َء ْبَرا ًقاَ إ َل ْط َذا ُم َك َف

ًتاَ ّق َو َذا ُم َه إن َو َثَم إت َك َعاَ َياَ إب ْل إل ا َد َب إت َو َكاَ َل ْه َت ْلُمْس إه َإلّن ؛ ا إذ ُيوَن َه ّد ُبَت َأْن َيُجوُز ال ْث َت
َلًة َؤّج ًء ُم َدا إت ْب َأ َأْن َفَجاََز ا ْطَر َهاَ َي ْي َل َْلَجُل َع إف ا إخَل إض إب َقْر ْل إإْن ، ا َهاَ َو َل َلىَ َأّج َأَجٍل إ

ُهوٍل َنْت إْن َمْج َلُة َكاَ َهاَ ْلَج إحَشًة ا َفاَ َت إب ُم ُبو ُه إح َك َياَ إل الّر ُنُزو إر َو َط ْلَم إم ا ُدو ُق ُفَلٍن َو
إه إمْن إر َف َلىَ ، َس إإ إة َو ْيَسَر ْلَم إجيُل ا ْأ ّت إطٌل َفاَل ّثَمُن َباَ إإْن ، َحاَّل َوال َنْت َو َبًة َكاَ إر َقاَ َت ُم

إد ْلَحَصاَ إس َكاَ َياَ ّد إز َوال ْيُرو ّن إن ، َوال ْهَرَجاَ إم ْل إم َوا ُدو ُق ْلَحاَّج َو إجيُل َصّح ا ْأ ّت إة ال َل إز ْن إبَم
إة َل َفاَ َك ْل إه َماََت َوَمْن ا ْي َل َع َلٌم َو ْو ، َس ْيٌن َأ ُه َد َوا َلىَ إس إه َماَ َحّل َأَجٍل إ ْي َل َْلْصُل ، َع َأّن َوا

ْوَت إه َمْن َم ْي َل ْيُن َع ّد إطُل ال ْب َْلَجَل ُي َْلَجَل َإلّن ؛ ا إه إمْن ا ّق ْد َح َق َطَل َو ّقُه َب إه َح إت ْو ، إبَم
ْوُت ْيُن َلُه َمْن َوَم ّد إطُل َل ال ْب َْلَجَل ُي َْلَجَل َإلّن ؛ ا ّق إمْن ا إب َح ُلو ْط ْلَم َو ا ُه َحيِّ َو
ْيَس َل إه َو إت َث َوَر ُه َأْن إل ُبو إل َطاَ ْبَل ُي إل َق َْلَج ُلُه ا ْو  : َق
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ُكّل َو ْيٍن (  َذا َحاَّل َد َلُه إ ُبُه َأّج إح َؤّجًل َصاََر َصاَ َقْرَض إّل ُم ْل إإّن ا َلُه َف إجي ْأ إصّح َل َت ّنُه َي َإل  (
ُع َناَ إط ْعُروٍف اْص إفيِ ، َم إز َو َوا إه َج إل إجي ْأ ْبٌر َت َلىَ َج إع َع َناَ إط إف اْص ْعُرو ْلَم ّنُه ا َإل ٌة َو َعاََر إ

َلٌة إص إء إفيِ َو َدا إت ْب إل ّتىَ ا إصّح َح إظ َت ْف َل إة إب َعاََر إْل َكُه َوَل ا إل إلُك َل َمْن َيْم َع َيْم َبّر ّت إبيِّ ال َكاَلّص
إصيِّ ، َو ْل َوَضٌة َوا َعاَ إء إفيِ َوُم َهاَ إت ْن إل َلىَ ا َع إر َف َباَ إت ْع إء ا َدا إت ْب إل ْلَزُم َل ا إجيُل َي ْأ ّت إه ال ْيِ إفي َأ



َلُه إلَمْن ُلُه َأّج َطاَ ْب إة إفيِ َكَماَ إ َعاََر إْل ْذ ؛ ا َباََر َل إ إع إفيِ إْج َبّر ّت َلىَ ال َع إر َو َباَ إت ْع إء ا َهاَ إت ْن إل َل ا
إصّح ُلُه َي إجي ْأ ّنُه ؛ َت إصيُر َإل َع َي ْي إم َب إه ّدَرا إم ال إه ّدَرا َئًة إباَل إسي َو َن ُه ًباَ َو ّلُه إر َال َلُم َو ْع  . َأ
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َباَُب َباَ (  َباَ الّر إة إفيِ ) الّر َغ ّل َو ال ُة ُه َد َياَ إفيِ ، الّز إع َو ٌة الّشْر َباََر ٍد َعْن إع ْق ٍد َع إس َفاَ
ٍة َف إص ٌء إب َوا َناَكََ َكاََن َس ٌة ُه َد َياَ ْو ، إز َع َأّن َتَرىَ َأَل َل َأ ْي إم َب إه ّدَرا إم ال إه ّدَرا َئًة إباَل إسي ًباَ َن إر
ْيَس َل إه َو ٌة إفي َد َياَ َباَ إز إب َحَراٌم َوالّر َتاَ إك ْل إة إباَ ّن َتاَُب َأّماَ ، َوالّس إك ْل ُلُه ا ْو َق َلىَ َف َعاَ َت  :

َوَحّرَم َباَ {  َأّماَ } ، الّر ّنُة َو ُلُه الّس ْو َق ّلىَ َف ّلُه : َص إه ال ْي َل ّلَم َع ْكُل َوَس َأ ٍم {  َه ٍد إدْر إح َوا
َباَ إمْن ّد الّر إثيَن َثَلٍث إمْن َأَش َثَل َيًة َو ْن َهاَ َز إني َبَت َوَمْن الّرُجُل َيْز ٍم إمْن َلْحُمُه َن َحَرا

ّناَُر َلىَ َفاَل ْو إه َأ َقاََل إب َو ْبُن }  ٍد ا ُعو إكُل َمْس َباَ { آَ ُلُه الّر إك ُبُه َوُمو إت َكاَ ُه َو ُد إه َذا َوَشاَ إ
إلُموا إه َع ُنوَن إب ُعو ْل َلىَ َم إن َع ٍد إلَساَ ّلىَ ُمَحّم ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َلىَ َوَس إم إ ْو إة َي َياََم إق ْل } ا

َذا إة إفيِ َك َي َهاَ ّن . ال
إحَمُه َقاََل ّلُه َر َباَ ال إكيٍل ُكّل إفيِ ُمَحّرٌم : ( الّر ْوُزوٍن َم َذا َوَم َع إ إه إبي إس ْن إج إضًل إب َفاَ َت ) ُم

ٌء َوا ُكوًل َكاََن َس ْأ ْو ، َم ْيَر َأ ُكوٍل َغ ْأ . َم
ُلُه ْو ّلُة َق إع ْل َفاَ إه : (  ْيُل إفي َك ْل َع ا إس َم ْن إج ْل ْو ، ا َوْزُن َأ ْل َع ا إس َم ْن إج ْل َقاَُل ا ُي َو ْدُر )  ْلَق َع : ا َم

إس ْن إج ْل َو ا ُه ّنُه ؛ َأْشَمُل َو َوُل َإل َناَ َت ْيَل َي َك ْل َوْزَن ، ا ْل ًعاَ َوا إف َم إخَل إظ إب ْف إل َل ْي َك ْل ّنُه ا إإ َل َف
َوُل َناَ َت َوْزَن َي ْل ْفُظ ا َل إن َو َوْز ْل َوُل َل ا َناَ َت ْيَل َي َك ْل َأّماَ ، ا ْفُظ َو إر َل ْد َق ْل ُهَماَ ا ُل َيْشَم ًعاَ َف . َم
َقاََل إعيِّ َو إف ّلُة الّشاَ إع ْل ْعُم ا ّط َع ال إس َم ْن إج ْل إت إفيِ ا ُعوَماَ ْط ْلَم ّيُة ا إن ّثَم إن إفيِ َوال ْثَماَ َْل ا
َقاََل إلٌك َو ّلُة َماَ إع ْل َياَُت ا إت ْق إل ّدَخاَُر ا إل َع َوا إس َم ْن إج ْل ُتُه ا َد إئ َفاَ َع إفيَمْن َو إفيَز َباَ ٍة َق ْوَر َن

ْيِ إفيَز َق ٍة إب ْوَر َناَ َيُجوُز َل َن َد ْن إد إع ُوُجو إل إل ْي َك ْل َع ا إس َم ْن إج ْل َد ا ْن إع إعيِّ َو إف إم َيُجوُز الّشاَ َد َع إل
إم ْع ّط َذا ال َك ُع َيُجوُز َو ْي ٍة َب ّطيَخ إن إب ْي َت ّطيَخ إب ٍة إب ْيَض َب إن َو ْي َت ْيَض َب ٍة إب َن ْف إن َوَح ْي َت َن ْف َناَ إبَح َد ْن إع
إم َد َع إل إل ْي َك ْل ُه َيُجوُز َوَل ا َد ْن إد إع ُوُجو إم إل ْع ّط إة إفيِ َقاََل ال َي َدا إه ْل إف ُدوَن َوَماَ ا َصاٍَع إنْص
إم إفيِ ْك إة ُح َن ْف ْلَح ّنُه ؛ ا إديَر َل َإل ْق إع إفيِ َت َنُه إبَماَ الّشْر  ُدو
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ّتىَ ْو َح َع َل َناٍَت َخْمَس َباَ َف إة إمْن َح َط ْن إح ْل إسّت ا َناٍَت إب َف َهاَ َح ْن ُهَماَ إم إن َل َو َغاَ ُل ْب ّد َي َح
إف ُع َجاََز َصاٍَع إنْص ْي َب ْل ْو ا َل َع َو َنًة َباَ ْف ٍز َح إفي َق َذا َيُجوُز َل إب إة إفيِ َك َي َهاَ ّن ّنُه َقاََل ال َإل َذا :  إ

ُد َكاََن إن َأَح ْي َل َد َب ْل ُغ َل ا ُل ْب ّد َي إف َح ُغُه َواْلَخُر ، َصاٍَع إنْص ُل ْب ْو ، َي ُد َأ إزي إه َي ْي َل ُع َع ْي َب إهَماَ َف إد َأَح

إر َذا َيُجوُز َل إباَْلَخ َك ْدُخُل َماَ َو إن َتْحَت َي َوْز ْل إد ا إدي ْلَح إص َكاَ إإّن َوالّرَصاَ َباَ َف ُبُت الّر ْث إه َي إفي
َناَ َد ْن إد إع ُوُجو إر إل ْد َق ْل َو ا ُه َوْزُن َو ْل ْنُس ا إج ْل ُه َوا َد ْن إع ُبُت َل َو ْث إه َي إم إفي َد َع إم إل ْع ّط ال

إة ّي إن ّثَم ْنُس َوال إج ْل إه َوا إد إفَرا ْن َء ُيَحّرُم إباَ ّنَساَ َناَ ال َد ْن . إع
َقاََل إعيِّ َو إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر َلىَ ال َعاَ َء ُيَحّرُم َل َت ّنَساَ ُنُه ال َياَ َذا َب َع إ ّقَياَ َباَ إو ّيِ َهَر إو َهَر ْو ، إب َأ

ّقَياَ إو ّيِ َمْر إو َئًة إبَمْر إسي َناَ َيُجوُز َل َن َد ْن ُه إع َد ْن إع َذا َيُجوُز َو َك َذا َو َع إ ًة َباَ ٍة َشاَ َئًة إبَشاَ إسي َل َن
َناَ َيُجوُز َد ْن ُه إع َد ْن إع َذا َيُجوُز َو َك َذا َو َع إ ًدا َباَ ْب ٍد َع ْب َع َلىَ إب إد َيُجوُز َل َأَجٍل إ ُوُجو إة إل ّي إس ْن إج ْل ا
إهيَِ َهاَ َو إد إفَرا ْن ُء ُتَحّرُم إباَ ّنَساَ ُعوا ال َأْجَم َلىَ َو َفاَُضَل َأّن َع ّت إحّل ال  . َي
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َع : (  إكيُل إبي ْلَم ْو ، ا ْوُزوُن َأ ْلَم إه ا إس ْن إج ْثًل إب ْثٍل إم إم ُع َجاََز إب ْي َب ْل إإْن ، ا َتَفاََضَل َو
َفْضَل َإلّن ) ؛ َيُجْز َلْم ْل ًباَ ا إه إر إل ْو َق إه إل ْي َل ُة َع َطُة َوالّسَلُم الّصَل ْن إح ْل إة { ا َط ْن إح ْل ْثًل إباَ إم

ْثٍل إم َفْضُل إب ْل ًباَ َوا إعيُر إر إر َوالّش إعي ْثًل إباَلّش ْثٍل إم إم ْلُح ، إب إم ْل إح َوا ْل إم ْل ْثًل إباَ ْثٍل إم إم ّتْمُر إب َوال
إر ّتْم ْثًل إباَل ْثٍل إم إم َفْضُل ، إب ْل ًباَ َوا َهُب إر ّذ إب َوال َه ّذ ْثًل إباَل ْثٍل إم إم ًدا إب ٍد َي َي َفْضُل ، إب ْل ًباَ َوا ، إر

إفّضُة ْل إة َوا إفّض ْل ْثًل إباَ ْثٍل إم إم ًدا إب ٍد َي َي َفْضُل ، إب ْل ًباَ َوا َوىَ إر ُيْر َو ْثٌل }  ْثٍل إم إم إع إب ْف َلىَ إباَلّر َع
َنىَ ْع إع َم ْي إر َب ّتْم إر ال ّتْم ْثٌل إباَل ْثٍل إم إم إب إب ّنْص إباَل َلىَ َو َنىَ َع ْع ُعوا َم ّتْمَر إبي إر ال ّتْم ْثًل إباَل إم
ْثٍل إم ْو إب َل َعاَ َو َي َباَ َة َت ْبَر ٍم ُص َعاَ إة َط ْبَر ٍم إبُص َعاَ َفًة َط َتاَ ُثّم ، ُمَجاََز َل َد إكي ْع إلَك َب َتاَ َذ َن َكاَ َف

إن ْي َت َي إو َتَساَ ُد َيُجْز َلْم ُم ْق َع ْل . ا
َقاََل َفُر َو َيُجوُز ُز ّنُه ؛ :  ْد َإل َدْت َق إج َلُة ُو َث ْلُمَماَ َناَ ا َل َبَر َأّن َو َت ْع ْلُم إز ا َوا إد إلَج ْق َع ْل ْلُم ا إع ْل ا

إة َوا ْلُمَساَ َد إباَ ْن إد إع ْق َع ْل َذا ا إإ َلْم َلْم َف ْع إلَك ُي إويِ َكاََن َذ ّتَساَ ُدوًماَ ال ْع ْو ، َم ُهوًماَ َأ ْو إفيَماَ َم
إنيَِ ُه ُب َلىَ َأْمُر إط َع َياَ إت إلْح  . َيُجوُز َفَل ا
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ُلُه ْو َوَل َق ُع َيُجوُز : (  ْي إد َب ّي ْلَج إء ا إديِ إه إمّماَ إباَلّر َباَ إفي ْثًل إّل الّر ْثٍل إم إم َة َإلّن ) ؛ إب َد ْو ْلَج ا
َذا َقْت إ َهاَ َل ْنَس ُبُت إفيَماَ إج ْث إه َي َباَ إفي َهاَ إقيَمَة َل الّر  . َل
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو إدَم : (  إن ُع َفاَ َوْص ْل ْنُس ا إج ْل َنىَ ، ا ْع ْلَم ْلَمْضُموُم َوا إه ا ْي َل َفاَُضُل َحّل إ ّت ال
ُء ّنَساَ إم َوال َد َع إل إة )  ّل إع ْل إة ا ْلُمَحّرَم ُد ، ا ْلُمَرا َنىَ َوا ْع ْلَم إم إباَ ْلَمْضُمو إه ا ْي َل َو إ ْيُل ُه َك ْل إفيِ ا
إة َط ْن إح ْل َوْزُن ، ا ْل إة إفيِ َوا إفّض ْل إنيِ ا ْع ْدَر َي َق ْل ْيُل إّماَ ا َك ْل ْو ، ا َوْزُن َأ ْل َذا ا َه ّيِ َو إو َهَر ْل َكاَ

ّيِ إو ْلَمْر إز ، إباَ ْو ْلَج إض َوا ْي َب ْل إم إباَ َد َع إن إل ْي َت ّل إع ْل ُء ، ا ّنَساَ ّد َوال ْلَم إخيُر إباَ ْأ ّت . ال
ُلُه ْو َذا َق إإ َو َدا : (  إج َفاَُضُل َحُرَم ُو ّت ُء ال ّنَساَ إد َوال ُوُجو إل إة )  ّل إع ْل ْثُل ا إة إم َط ْن إح ْل إة ا َط ْن إح ْل ، إباَ

إة إفّض ْل إة َوا إفّض ْل ّنُه ؛ إباَ َد َإل إج ْنُس ُو إج ْل َنىَ ا ْع ْلَم ْلَمْضُموُم َوا إه ا ْي َل . إ
ُلُه ْو َذا َق إإ َو َد : (  إج ُهَماَ ُو ُد إدَم َأَح ُع َفاَُضُل َحّل اْلَخُر َو ّت ُء َوَحُرَم ال ّنَساَ ْثُل ال إم  (

إة َط ْن إح ْل إر ا إعي إة إباَلّش إفّض ْل إب َوا َه ّذ إه إباَل إل ْو َق إه إل ْي َل ُة َع َذا َوالّسَلُم الّصَل َلَف { إ َت اْخ
إن َعاَ ْو ّن ُعوا ال إبي ْيَف َف ُتْم َك ْئ ًدا إش ٍد َي َي ْيَر َوَل إب إه َخ َئًة إفي إسي َلْم َن ْع َوا َطَة َأّن }  ْن إح ْل ا
إعيَر إن َوالّش ْنَساَ ُع َيُجوُز إج ْي إهَماَ َب إد إر َأَح إضًل إباَْلَخ َفاَ َت َقاََل ُم إلٌك َو ْنٌس ُهَماَ َماَ ٌد إج إح َوا

إثَماَُر إل َو إخي ّن َهاَ ال ّل ْنٌس ُك ٌد إج إح إإْن ، َوا َلَف َو َت َهاَ اْخ ُن َوا ْل َهاَ َأ ُؤ َأْسَماَ إنيِّ َو َبْر ْل ، َكاَ
إليِّ إق ْع ْلَم إل َوا َق ّد َفاَُضُل َيُجوُز َفَل َوال ّت َهاَ ال إه إفي إل ْو َق إه إل ْي َل ُة َع ّتْمُر َوالّسَلُم الّصَل { ال

إر ّتْم ْثًل إباَل ْثٍل إم إم َو إب ُه َو إثَماَُر َعاَّم }  إم َو ُكُرو ْل َهاَ ا ّل ْنٌس ُك ٌد إج إح إإْن ، َوا َفْت َو َل َت اْخ
َهاَ ُف ْوَصاَ إب اْسَم َإلّن َأ َن إع ْل ُع ا َق َهاَ َي ْي َل إبيُب َع ْنٌس َوالّز ٌد إج إح إإْن ، َوا َفْت َو َل َت ُفُه اْخ ْوَصاَ َأ

ُنُه َدا ْل ُب َطُة ، َو ْن إح ْل َهاَ َوا ّل ْنٌس ُك ٌد إج إح إإْن ، َوا َفْت َو َل َت َهاَ اْخ ُف ْوَصاَ َذا ، َأ إإ َع َو ّتْمُر إبي ال
إب إبي ْو إباَلّز إبيُب َأ إة الّز َط ْن إح ْل ْو ، إباَ ّتْمُر َأ إة ال ّذَر إضًل َيُجوُز إباَل َفاَ َت َد ُم ْع ُكوَن َأْن َب ًناَ َي ْي َع

ْيٍن َع َئًة َيُجوُز َوَل إب إسي ْيَل َإلّن ؛ َن َك ْل ُهَماَ ا َع ُلُحوُم َجَم إم َو َن َغ ْل َهاَ ا ّل ْنٌس ُك ٌد إج إح َهاَ َوا ُن أ
ْ َض

َهاَ َعُز ْعَجُة َوَم ّن ْيُس َوال ّت ْو َوال َل َع َف إة َلْحَم َباَ َهاَ الّشاَ إم ْو ، إبَشْح  َأ
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َهاَ إت َي ْل أ
َ ْو ، إب َهاَ َأ إف إضًل َيُجوُز إبُصو َفاَ َت َئًة َيُجوُز َوَل ُم إسي َوْزَن َإلّن ؛ َن ْل ُهَماَ ا َع َيُجوُز َوَل َجَم

ُع ْي إل َب إن َغْز ْط ُق ْل إن ا ْط ُق ْل ًياَ إباَ إو َتَساَ ًناَ ُم ْطَن َإلّن ؛ َوْز ُق ْل ُقُص ا ْن َذا َي إزَل إ َو ُغ ُه إق َف إقي ّد َكاَل
إة َط ْن إح ْل  . إباَ
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ُلُه ْو ُكّل َق َو ٍء : (  إه َرُسوُل َنّص َشيِْ ّل ّلىَ ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َلىَ َوَس إم َع إري َتْح
إل َفاَُض ّت إه ال ْيًل إفي َو َك ُه إكيٌل َف ًدا َم َب إإْن ، َأ ّناَُس َتَركََ َو ْيَل ال َك ْل إه ا ْثُل إفي إة إم َط ْن إح ْل ا
إر إعي إر َوالّش ّتْم إح ، َوال ْل إم ْل ّنّص َإلّن ) ؛ َوا َوىَ ال ْق إف إمْن َأ ُعْر ْل َوىَ ، ا ْق َْل ْتَركَُ َل َوا ُي
َنىَ ْد َْل َلىَ إباَ َع َذا َف َذا َه َع إ َطَة َباَ ْن إح ْل َهاَ ا إس ْن إج َيًة إب إو َتَساَ ًناَ ُم ْو ، َوْز إفّضَة َأ ْل َهاَ ا إس ْن إج إب
إثًل َتَماَ ْيًل ُم َد َيُجوُز َل َك ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ٍد َح إإْن ، َوُمَحّم ُفوا َو َعاََر إلَك َت إم َذ ّه َو َت إل إل َفْض ْل ا
َلىَ َو َماَ َع َياَُر ُه ْع إم ْل إه ا َذا َكَماَ إفي َعُه إ َفًة َباَ ّنُه إّل ُمَجاََز َلُم َيُجوُز َأ إة إفيِ الّس َط ْن إح ْل ا

َهاَ َنْحو ًناَ َو إد َوْز ُوُجو إم إل َل ٍم إفيِ الّس ُلو ْع َإلّن َم َلَم َو ْلُمْس إه ا َبُر َل إفي َت ْع إه ُت َلُة إفي َث ْلُمَماَ ا
ّنَماَ إإ َبُر َو َت ْع إه ُي ْعَلُم إفي إْل َلىَ ا ٍه َع َقىَ َل َوْج ْب ُهَماَ َي َن ْي َعٌة َب َناََز إم إفيِ ُم إلي ّتْس إلَك ال َذ َو

إر َيْحُصُل ْك إذ إن إب َوْز ْل إر َيْحُصُل َكَماَ ا ْك إذ إل إب ْي َك ْل  . ا
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ُلُه ْو ُكّل َق َو ٍء : (  َلىَ َنّص َشيِْ إه َع إم إري ًناَ َتْح َو َوْز ُه ْوُزوٌن َف ًدا َم َب إإْن ، َأ ّناَُس َتَركََ َو ال
َوْزَن ْل إه ا ْثُل إفي إب إم َه ّذ إة ، ال إفّض ْل ّتىَ َوا ْو ) َح َع َل إفّضَة َباَ ْل َهَب ا ّذ إهَماَ َوال إل َثاَ َأْم ْيًل إب َل َك
َعْن َيُجوُز إبيِ َو أ

ّنُه ُيوُسَف َ . َيُجوُز َأ
ُلُه ْو َوَماَ َق ُنّص َلْم : (  إه َي ْي َل َو َع ُه َلىَ َمْحُموٌل َف إت َع َدا إس َعاَ ّناَ َهاَ ال ّن إل

َ َلٌة )  ٌة َدَل إهَر َظاَ
. 

)2/305(

ُلُه ْو ُد َق ْق َع َو إف : (  َع َماَ الّصْر َق َلىَ َو إس َع ْن إن إج ْثَماَ َْل َبُر ا َت ْع ْبُضُه ُي ْبُض َق َق إه َو إض َو إع
إس إفيِ إل ْلَمْج إه ا إل ْو َق إل إه )  ْي َل ُة َع إفّضُة َوالّسَلُم الّصَل ْل إة { ا إفّض ْل َء إباَ َء َهاَ َهاَ ُه َو َناَ ْع َوَم  {
ًدا ٍد َي َي ْيِ إب ْذ َأ َقْصُر ، ُخ ْل إه َوا ٌأ إفي َط . َخ

ُلُه ْو َوَماَ َق ُه : (  َوا إه إمّماَ إس َباَ إفي َبُر الّر َت ْع إه ُي إييُن إفي ْع ّت َبُر َوَل ال َت ْع إه ُي ُبُض إفي َقاَ ّت َذا ال َه َو  (
َع َكَمْن َطًة َباَ ْن ٍة إح َط ْن إح إهَماَ إب إن َياَ ْع َأ ْو ، إب إعيًرا َأ ٍر َش إعي إإّن إبَش ُبَض َف َقاَ ّت إس إفيِ ال إل ْلَمْج َل ا
َبُر َت ْع إهَماَ ُي ُهَماَ َوَل إفي ُق َيُضّر إتَرا ْف إل إس إمْن ا إل ْلَمْج ْبَل ا إض َق ُب َقاَ ّت إبُض ال ْق َي ٍد ُكّل َو إح َوا
ُهَماَ ْن ُه َماَ إم َتَرا ّيِ إفيِ اْش ْقٍت َأ َء َو إف َشاَ إخَل إف إب َذا الّصْر َه َذا َو َناَ إ إن َكاَ ْي َن ْي َذا َأّماَ َع إ

ُهَماَ َكاََن ُد ًناَ َأَح ْي ًناَ َواْلَخُر ، َد ْي ْيُن َكاََن إْن َع َع ْل َو ا َع ُه إبي ْلَم ّد َوَل َجاََز ا إر إمْن ُب إْحَضاَ
إن ْي ّد إض ، ال ْب َق ْل إس إفيِ َوا إل ْلَمْج ْبَل ا إق َق إتَرا ْف إل إهَماَ ا إن َدا ْب أ

َ ًناَ َكاََن َماَ َإلّن ؛ إب ْي ّيُن َل َد َع َت َي
إض إّل ْب َق ْل ْو إباَ َل َبَض َو ْيَن َق ّد ُهَماَ ال ْن َقاَ ُثّم ، إم َفّر ٌء َجاََز َت َوا َبَض َس ْيَن َق َع ْل ْو ، ا إإْن ، َل َأ َو

ْيُن َكاََن ّد َو ال َع ُه إبي ْلَم إإْن ، َيُجْز َلْم ا ُه َو إس إفيِ َأْحَضَر إل ْلَمْج َذا َكَماَ ا ْيت َقاََل إ َتَر اْش
ْنك إفيَز إم ٍة َق َط ْن ٍة إح َد ّي َذا َج َه إز إب إفي َق ْل ّنُه ا إإ إإْن ، َيُجوُز َل َف َبَض َو ْيَن َق ّد إس إفيِ ال إل ْلَمْج ؛ ا



ّنُه َعَل َإل ْيَن َج ّد ًعاَ ال إبي ًعاَ َفَصاََر َم إئ ْيَس َماَ َباَ ُه َل َد ْن َفُة إع إر ْع إن َوَم ّثَم إع إمْن ال إبي ْلَم إل ا ُدُخو إب
إف إء َحْر َباَ ْل إه ا  . إفي
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ُلُه ْو َوَل َق ُع َيُجوُز : (  ْي إة َب َط ْن إح ْل إق ا إقي ّد إق َوَل إباَل إوي إنيِ إباَلّس ْع َي إضًل َل )  َفاَ َت َوَل ُم
ًياَ إو َتَساَ َطَة َإلّن ؛ ُم ْن إح ْل َهاَ ا َق إقي َد َهاَ َو َق إوي ْنٌس َوَس ٌد إج إح َذا َوا إإ َع َف َطَة َباَ ْن إح ْل إق ا إقي ّد إباَل

ّنُه َصاََر َأ َع َك ًقاَ َباَ إقي إقيٍق َد َد ٍة إب َد َياَ إز َق َإلّن ؛ َو إقي ّد إة إفيِ ال َط ْن إح ْل ٌع ا إم َت َذا ُمْج إإ َقْت َف ُفّر
ُه ُؤ إن َأْجَزا ّطْح َد إباَل َلىَ َزا َع َذا َو ُع َيُجوُز َل َه ْي إة َب َط ْن إح ْل إة ا ّو ُل ْق ْلَم إر ا ْي َغ إة إب ّو ُل ْق ْلَم َقاَُل ا ُي
ٌة ّو ُل ْق ّيٌة َم إل ْق إن َوَم َتاَ َغ إن ُل َتاَ ْيَح َيُجوُز َفَص ُع َو ْي إق َب إقي ّد إق ال إقي ّد َذا إباَل َياَ إ َو إة إفيِ َتَساَ ُعوَم ّن ال

ُع َيُجوُز َوَل ْي إق َب إقي ّد إق ال إوي َد إباَلّس ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إضًل َل َح َفاَ َت ًياَ َوَل ُم إو َتَساَ ّنُه ؛ ُم َل َإل

ُع َيُجوُز ْي إة َب َط ْن إح ْل إة ا ّو ُل ْق ْلَم إة ا َط ْن إح ْل إر إباَ ْي إة َغ ّو ُل ْق ْلَم ُع َوَل ا ْي إق َب إوي إة الّس َط ْن إح ْل َذا إباَ َك َف
ُع ْي إهَماَ َب إئ إم َأْجَزا َياَ إق إة إل َنَس ْلُمَجاَ ٍه إمْن ا إنيِ َوْج ْع ّنُه َي َنَسَة َل َأ ْيَن ُمَجاَ إة َب َط ْن إح ْل ا

إق إوي ًة َوالّس َناَ ُصوَر ْف َعَر َنَسَة َف ْلُمَجاَ إر ا َباَ إت ْع إن إفيِ َماَ إباَ إذيِ الّضْم ّل َا إن إفيِ َو إضْم
إة َط ْن إح ْل ٌق ا إقي َتْت َد َب َث َنَسُة َف ْلُمَجاَ ْيَن ا إق َب إقي ّد إق ال إوي إة ، َوالّس َط ْن إح ْل إر َوا َباَ إت ْع إفيِ َماَ إباَ
إن ْبَل الّضْم إن َق ّطْح . ال

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُع َيُجوُز َوُمَحّم ْي إق َب إقي ّد إق ال إوي ُهَماَ ؛ إباَلّس ّن إل
إن َ ْنَساَ إف إج إتَل إباَْخ

إد ْقُصو ْلَم ّنُه ؛ ا ُد َإل ْقَص إق ُي إقي ّد ُذ إباَل ّتَخاَ إز ا ْب ْلُخ إد ، ا إئ َعَصاَ ْل ٌء َيْحُصُل َوَل َوا إلَك إمْن َشيِْ َذ
إق إوي ّنَماَ ، إباَلّس إإ َو َو َلّت ُه إن ُي إل ، إباَلّسْم َعَس ْل َكُل َوا ْؤ ُي إلَك َف َذ َناَ َك ْل َظُم ُق ْع إد : ُم ْقُصو ْلَم ا

َو ُه َو ّذيِ -  َغ ّت ُهَماَ ال ُل َيْشَم َلىَ َفَل -  َباَ إت ُي َوا َف إض إب ْع َب ْل إة ا ّو ُل ْق ْلَم َع َكاَ إر َم ْي إة َغ ّو ُل ْق ْلَم ، ا
إة َك ْل إع ْل إة َوا ّوَس ْلُمَس إر إباَ َكْس إو إب َوا ْل َكُة ، ا ْل إع ْل ُة َوا َد ّي ْلَج َقاَُل ا َطٌة ُي ْن َكٌة إح ْل ْيِ إع ٌة َأ َد ّي َج

ُد ّد َتَم إك َت ْل إع ْل إر إمْن َكاَ ْي َطاٍَع َغ إق ْن َهاَ إمْن ا إت َد ْو َهاَ َج إن إلي ّوَسُة َو ْلُمَس إتيِ َوا ّل َهاَ ا َل َك الّسوُس َأ
ُلُح َل إة َتْص َع إجُب َوَل إللّزَرا إلَك ُيو إتَلَف َذ إس اْخ ْن إج ْل َذا ا َك ُق َف إقي ّد َع ال إق َم إوي  الّس
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َيُجوُز ُع َو ْي إة َب َط ْن إح ْل إة ا َل إقي ّث إة ال َط ْن إح ْل إة إباَ َف إفي ْلَخ َد َإلّن ؛ ا ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل َطُة َع ْن إح ْل ُدوَن ا
إق إقي ّد ُهَماَ ال َلىَ َو إل َع إهَماَ َأْص إت َق ْل ْد إخ َق َياَ َو َو َت إل إفيِ اْس ْي َك ْل َذا ا َه إل  . َجاََز َف
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ُع : (  ْي إم َب ّلْح إن ال َوا َي ْلَح َد إباَ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إبيِ َح أ

َ . ُيوُسَف َو
َقاََل ٌد َو َلىَ إّل َيُجوُز َل ُمَحّم إه َع إر َوْج َباَ إت ْع إل َذا ا َه َو َذا )  ّلْحُم َكاََن إ َواُن ، ال َي ْلَح إمْن َوا
ْنٍس ٍد إج إح َذا َكَماَ َوا َع إ إة َلْحَم َباَ إة الّشاَ َذا َأّماَ إباَلّشاَ َناَ إ إن َكاَ ْي ْنَس إن إج ْي َف إل َت َأْن ُمْخ َع إب َباَ
إر َلْحَم َق َب ْل إة ا َهُه َوَماَ إباَلّشاَ َب إق َيُجوُز َأْش َفاَ ّت إل َفَماَ إباَ ْي إر إمْن َكاََن َك ْي إر َغ َباَ إت ْع إة ا ْثَر َك ْل ا

إة ّل إق ْل َنىَ َوا ْع إر َوَم َباَ إت ْع إل َو ا ُكوَن َأْن ُه ّلْحُم َي َثَر ال ْك إم إمْن َأ ّلْح إذيِ ال ّل إة إفيِ ا ُكوَن الّشاَ َي إل
ّلْحُم إه ال إل ْث إم إم إمْن إب إة َلْح إقيِ ، الّشاَ َباَ ْل إة َوا َل َب َقاَ إس إبُم ْأ إد ، الّر ْل إج ْل إع ، َوا إر َكاَ َْل إإْن ، َوا َو

ُكْن َلْم إلَك َي َذ ُق َك ّق َتَح َباَ َي ْيُث إمْن الّر ُة َح َد َياَ إع إز إر َكاَ َْل إس ا ْأ إد ، َوالّر ْل إج ْل ْو ، َوا إمْن َأ
ْيُث ُة َح َد َياَ إم إز ّلْح . ال



إهَماَ َوْجُه إل ْو ّنُه َق َع َأ ْوُزوَن َباَ ْلَم ْيَس إبَماَ ا ْوُزوٍن َل َواَن َإلّن ؛ إبَم َي ْلَح ًة ُيوَزُن َل ا َد ، َعاَ
َأّماَ َذا َو َنْت إ ُة َكاَ ُبوَحًة الّشاَ ْذ ْيَر َم ٍة َغ ُلوَخ َهاَ َمْس َتَرا إم َواْش َلْح ٍة إب ّنُه َشاَ إإ إّل َيُجوُز َل َف
َلىَ إه َع إر َوْج َباَ إت ْع إل إهْم إفيِ ا إل ْو ًعاَ َق إمي َأْن َج ُكوَن إب ّلْحُم َي ْفُصوُل ال ْلَم َثَر ا ْك َد َأ َأَرا إر َو ْي َغ إب

إة ُلوَخ ْلَمْس ْيَر ا ٍة َغ َل ْفُصو إط َعْن َم َق إإْن ، الّس َتَرىَ َو ًة اْش ّيًة َشاَ ٍة َح ٍة إبَشاَ ُبوَح ْذ َيُجوُز َم
ًعاَ ُهَماَ َأّماَ إْجَماَ َد ْن إكُل َفَل إع َهاَ ؛ ُيْش ّن إل

ْو َ َهاَ َل َتَرا ٍم اْش َلْح َفَماَ َيُجوُز إب ْي َذا َكاََن َك َك َذا َف إ
َهاَ َتَرا ٍة اْش ٍة إبَشاَ ُبوَح ْذ َأّماَ ، َم َد َو ْن ٍد إع ّنَماَ ُمَحّم ّنُه ؛ َيُجوُز إ ُع َإل ْي ٍم َب ٍم َلْح َلْح إة إب َد َياَ إز َو

إم ّلْح إهَماَ إفيِ ال إد َع َأَح َهاَ َم إط َق إء َس إإَزا إط إب َق ُْلْخَرىَ َس ّديِ َفَل ا َؤ َلىَ ُي َباَ إ  . الّر

)2/309(

ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ُع : (  ْي إب َب َط إر الّر ّتْم ْثًل إباَل ْثٍل إم إم َد إب ْن إع إبيِ )  أ
َفَة َ إني َطَب َإلّن ؛ َح َتْمٌر الّر

إبيِّ َإلّن ؛ ّن ّلىَ { ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َيِ إحيَن َقاََل َوَس إد ْه إه ُأ ْي َل َطٌب إ َبَر إمْن ُر ْي َو َخ ُكّل َأ
إر َبَر َتْم ْي َذا َخ َك ُه َه ُع َتْمًرا } َسّماَ ْي َب إر َو ّتْم إه ال إل ْث إم ًياَ إب إو َتَساَ إئٌز ُم ُهَماَ َجاَ َد ْن إع ؛ َيُجوُز َل َو
إبيِّ َإلّن ّن إه { ال ْي َل ُة َع إئَل َوالّسَلُم الّصَل إع َعْن ُس ْي إب َب َط إر الّر ّتْم َقاََل إباَل ُقُص َف ْن َي َذا َأ إ

إقيَل َجّف َعْم َف ًذا َفَل َقاََل َن َقاََل إ إة إفيِ }  َي َهاَ ّن إويُل ال ْأ إث َت إدي ْلَح ّنُه ا إئَل إّن إقيَل َأ الّساَ
ّقَياَ َكاََن إص ٍم َو إتي َي َلْم إل إبيِّ َيَر َف ّن ّلىَ ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع إلَك إفيِ َوَس إف َذ ّتَصّر َعًة ال َف ْن َم

إم إتي َي ْل إر إل َباَ إت ْع إن إباَ ْقَصاَ ّن َد ال ْن إف إع َفاَ ْلَج َع ا َن إصيِّ َفَم َو ْل ْنُه ا َلىَ إم إق َع إري إق َط َفاَ إْلْش َل ا
َلىَ إق َع إري إد َط إد َفَساَ ْق َع ْل إإْن ا ْو إقيَل َف َطُب َكاََن َل إغيِ َتْمًرا الّر َب ْن َنَث َأْن َي َذا إفيَماَ َيْح إ
َلَف ُكُل َل َح ْأ ًباَ َي َط َكَل ُر َأ َناَ َتْمًرا َف ْل َنىَ ُق ْب إن َم إْليَماَ َلىَ ا إف َع ُعْر ْل إة ، ا َد َعاَ ْل إفيِ ، َوا َو

إف ُعْر ْل َطُب ا ْيُر الّر إر َغ ّتْم ُع ال ْي َب إب َو َط إب الّر َط إئٌز إباَلّر إع َجاَ إْلْجَماَ إثًل إباَ َتَماَ َذا ُم إفيِ َك
ّيِ إد ْن ْلُخَج إفيِ ، ا إه َو إح ّنَماَ َشْر َد َيُجوُز إ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َأّماَ َح َد ْن َذا َيُجوُز َفَل إع َك ُع َو ْي َب
إر ُبْس ْل إب ا َط ُه َيُجوُز إباَلّر َد ْن ُهَماَ إع َد ْن إع ْو َيُجوُز َل َو َل َع َو ُبْسَر َباَ ْل إر ا ّتْم إضًل إباَل َفاَ َت َل ُم
ُبْسَر َإلّن ؛ َيُجوُز ْل  . َتْمٌر ا

)2/310(

ُلُه ْو إلَك َق َذ َك َو َنُب : (  إع ْل إب ا إبي إنيِ إباَلّز ْع َي ّنُه )  ُعُه َيُجوُز َأ ْي ْثًل َب ْثٍل إم إم َلىَ إب إف َع إخَل ْل ا
َد َيُجوُز ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع إقيَل َيُجوُز َل َو إق َيُجوُز َل َو َفاَ ّت إل َباًَرا إباَ إت ْع إة ا َط ْن إح ْل إباَ
إة ّي إل ْق ْلَم إر ا ْي َغ إة إب ّي إل ْق ْلَم َذا ا إة إفيِ َك َي َدا إه ْل ُق ، ا َفْر ْل إبيِ َوا َفَة َإل إني ْيَن َح إع َب ْي إر َب ّتْم إب ال َط إباَلّر

ْيَن َب إع َو ْي إب َب َن إع ْل إب ا إبي َلىَ إباَلّز إه َع إذ إة َه َي َوا ّنّص َأّن الّر َد ال إق َوَر ْطَل إإ إظ إب ْف إر َل ّتْم َلىَ ال َع
إب َط إه إفيِ الّر إل ْو إه َق ْي َل ُة َع َو َوالّسَلُم الّصَل َأ إر ُكّل {  َبَر َتْم ْي َذا َخ َك َلْم َه َو ْد }  إر َي
إق ْطَل إإ إم إب إب اْس إبي َلىَ الّز إب َع َن إع ْل َقاَ ا َتَر ْف َذا َفاَ إة إفيِ َك َي َهاَ ّن  . ال

)2/311(

ُلُه ْو َوَل َق ُع َيُجوُز : (  ْي إن َب ُتو ْي إت الّز ْي إم إباَلّز إس إج َوالّسْم ْيَر ّتىَ إباَلّش ُكوَن َح ْيُت َي الّز
ْيَرُج َثَر َوالّش ْك إن إفيِ إمّماَ َأ ُتو ْي إم الّز إس ُكوُن َوالّسْم َي ْهُن َف ّد إه ال إل ْث إم ُة إب َد َياَ َوالّز
إة إجيَر ّث َوَل إباَل ْيَر )  إلَك إفيِ َخ َئًة َذ إسي ْيَرُج َن إليُط الّش ُة الّس إجيَر ّث ُة َوال ُعَصاََر ْل إإْن ا َلْم َو

َلْم ْع َداُر ُي ْق إه َماَ إم إل َيُجوُز َل إفي إتَماَ َباَ إلْح َذا الّر َك ْوُز َو ْلَج إه ا إن ْه ُد َبُن إب ّل إه َوال إن ، إبَسْم



َنُب إع ْل إه َوا إر إصي َع ّتْمُر إب إه َوال إس ْب إد ُفوا إب َل َت إن إفيِ َواْخ ْط ُق ْل إه ا إل َغْز َكَر إب َذ إة إفيِ َف إخيَر ّذ َل ال
ُع َيُجوُز ْي إل َب إن َغْز ْط ُق ْل إن ا ْط ُق ْل ًياَ إباَ إو َتَساَ ْطَن َإلّن ؛ ُم ُق ْل ُقُص ا ْن إل َي َغْز ْل َو إباَ ُه إظيُر َو َن

إة َط ْن إح ْل َع ا إق َم إقي ّد . ال
إفيِ َوىَ َو َتاَ إضيِ َف ُع َيُجوُز َل َخاَْن َقاَ ْي إل َب َغْز ْل إن ا ْط ُق ْل ًياَ إّل إباَ إو َتَساَ ُهَماَ َإلّن ؛ ُم َل َأْص

ٌد إح ُهَماَ َوا إكَل ْوُزوٌن َو َذا َم إة إفيِ َك َي َهاَ ّن ُع ال ْي َب إل َو َغْز ْل إب ا ْو ّث إئٌز إباَل َلىَ َجاَ َقاََل َحاٍَل ُكّل َع
إة إفيِ َي َدا إه ْل َباَُس ، ا إكْر ْل إن َوا ْط ُق ْل َفَماَ َيُجوُز إباَ ْي إع َكاََن َك إْلْجَماَ  . إباَ

)2/312(

ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ْيع : (  إن َب ّلْحَماَ إة ال َف إل َت ْلُمْخ َهاَ ا إض ْع ْعٍض َب َب إضًل إب َفاَ َت إنيِ ُم ْع َي إر َلْحَم )  َق َب ْل ا
إم َلْح إل إب إب إْل ْو ، ا إم َأ َلْح إم إب َن َغ ْل إر َلْحُم َأّماَ ا َق َب ْل إس ، ا إمي َوا ْلَج ْنٌس َوا ٌد إج إح َذا َوا َك َعُز َو ْلَم ا

َع إن َم ْأ ُبْخُت ، الّض ْل َع َوا إب َم إعَرا ْل إه َيُجوُز َل ا َفاَُضُل إفي ّت َهاَ ؛ ال ّن إل
ْنٌس َ ٌد إج إح إإْن ، َوا َو

َفْت َل َت َهاَ اْخ ُن َوا ْل . َأ
ُلُه ْو إلَك َق َذ َك َو َباَُن : (  ْل إر َأ َق َب ْل إم ، ا َن َغ ْل َهاَ ) ؛ َوا ّن إل

ٌع َ َناٌَس إهيَِ ُأُصوٍل إمْن ُفُرو َأْج

َنْت َكاَ َناًَساَ َف َيُة ، َأْج ْل َْل ّلْحُم َوا إن َوال ْنَساَ إن َوَشْحُم إج ْط َب ْل َيُة ، ا ْل َْل إن َوا ْنَساَ . إج
ُلُه ْو َوَخّل َق إل : (  َق ّد إب إبَخّل ال َن إع ْل إف ا إتَل إلْخ إل ْيَن )  إهَماَ َب ْي َل ُع َفَجاََز َأْص ْي إهَماَ َب إد َأَح

إر إضًل إباَْلَخ َفاَ َت َئًة َيُجوُز َوَل ُم إسي ّنُه ؛ َن ْد َإل ُهَماَ َق َع ْدٌر َجَم ٌد َق إح َو َوا ُه ْيُل َو َك ْل ْو ، ا َأ

َوْزُن ْل َذا ا إة إفيِ َك َي َهاَ ّن  . ال

)2/313(

ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ُع : (  ْي إز َب ْب ْلُخ إة ا َط ْن إح ْل إق إباَ إقي ّد إضًل َوال َفاَ َت ْبَز َإلّن ) ؛ ُم ْلُخ إة ا َع ْن َخَرَج إباَلّص
إه إمْن إل ّنُه ؛ َأْص ّد إفيِ َدَخَل َإل َع ْل إن ، ا َوْز ْل َطُة ، َوا ْن إح ْل َلٌة َوا إكي َذا َم َه َذا َو َناَ إ إن َكاَ ْي َد ْق ْو ، َن َأ

َنْت َطُة َكاَ ْن إح ْل َئًة ا إسي َذا َأّماَ َن ْبُز َكاََن إ ْلُخ َئًة ا إسي ُبو َقاََل َن ْيًضاَ َيُجوُز ُيوُسَف َأ إه َأ ْي َل َع َو
َوىَ ْت َف ْل ْيَر َوَل ا إض إفيِ َخ ْقَرا إت إز اْس ْب ْلُخ ًدا ا َد َد َع ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّنُه َح َوُت َإل َفاَ َت إز َي ْب ْلَخ ، إباَ
إز ّباَ ْلَخ إر َوا ّنو ّت إم َوال ّد َق ّت إر َوال َأّخ ّت إنيِ َوال ْع إل إفيِ َي ّو إر َأ ّنو ّت إه ال إر إخ َد َوآَ ْن إع ٍد َو َيُجوُز ُمَحّم
إل َعاَُم َت إس إل ّناَ إه ال َد إب ْن إع إبيِ َو أ

ًناَ َيُجوُز ُيوُسَف َ ًدا َيُجوُز َوَل َوْز َد إت َع ُو َفاَ ّت إه إفيِ إلل إد . آََحاَ
َقاََل ٌد َو إة إمْن َثَلٌث ُمَحّم َء َناَ ّد إتَراُض ال ْق إز ا ْب ْلُخ ًناَ ا ُلوُس ، َوْز ْلُج َلىَ َوا إب َع إم َباَ ْلَحّماَ ا

َظُر ّن إة إفيِ َوال إم إمْرآَ ْلَحّجاَ  . ا

)2/314(

ُلُه ْو َوَل َق َباَ : (  ْيَن إر َلىَ َب ْو ْلَم إه ا إد ْب َع َإلّن َو َد )  ْب َع ْل إه إفيِ َوَماَ ا إد ْلٌك َي َلىَ إم ْو ْلَم ُه إل َناَ ْع َوَم
َذا ًناَ َكاََن إ ُذو ْأ َلْم َم ُكْن َو ًناَ َي ُيو ْد إإْن َم ًناَ َكاََن َف ُيو ْد إه إفيِ َماَ َإلّن ؛ َيُجوُز َل َم إد ْيَس َي َل

ْلٍك إم َلىَ إب ْو ْلَم َد إل ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َق َو ّل َع إه َت ّق إب إء َح ُغَرَماَ ْل إبيِّ َفَصاََر ا َن َْلْج َكاَ

ُق ّق َتَح َي َباَ َف ُق َكَماَ الّر ّق َتَح َنُه َي ْي ْيَن َب َب إه َو إب َت َكاَ . ُم
ُلُه ْو  : َق
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َوَل ْيَن (  إم َب إل ْلُمْس إبيِّ ، ا ْلَحْر إر إفيِ َوا إب َدا ْلَحْر َذا ا َه ُهَماَ )  ُل ْو . َق
َقاََل ُبو َو ُبُت ُيوُسَف َأ ْث ُهَماَ َي َن ْي َباَ َب إر إفيِ الّر إب َدا ْلَحْر ّنُه ؛ ا ًنىَ َإل ْع ُذوٌر َم إر إفيِ َمْح َدا

إم إْلْسَل َكاََن ا ُذوًرا َف إر إفيِ َمْح إب َدا ْلَحْر َناَ ا إة َكاَلّز َق إر ُهَماَ َوالّس َل إلَم َأّن َو ْلُمْس َذا ا إ
إهْم َدَخَل ْي َل إر إ ْي َغ ُذ َلُه َيُجوُز َأَماٍَن إب إل َأْخ إبيِّ َماَ ْلَحْر إر ا ْي َغ إة إب َب إه إطي إس ْف َذا َن إإ ُه َف َذ َلىَ َأَخ َع
َذا إه َه َوْج ْل إة ا َب إطي إه إب إس ْف َلىَ َكاََن َن ْو إز َأ َوا ْلَج َذا ، إباَ إإ إهْم َدَخَل َو ْي َل َأَماٍَن إ ُهْم إب ُل َوا َأْم َف

َباََحٌة إل إفيِ ُم َْلْص ُه َماَ إّل ا َظَر َْلَماَُن َح ْد ا َق َظَر َو إه َح ْي َل َْلَماَُن َع َذ َل َأْن ا ْأُخ َلُه َي إّل َماَ
إة َب إطي إه إب إس ْف َذا َن إإ َلَم َو إه َأْس ْي َل َلُه إ َلىَ َماَ َذا َع إه َه َوْج ْل ْد ا َق َبْت َف إه َطاَ ْفُسُه إب َوَجَب َن َأْن َف

َذا َيُجوَز َك َذا َو إهْم َدَخَل إ ْي َل إلٌم إ َأَماٍَن ُمْس َع إب َباَ ٍم إمْن َف إل َلَم ُمْس إر إفيِ َأْس إب َدا ْلَحْر ا
َلْم إجْر َو َهاَ َناَ ُي ْي َل َباَ َجاََز إ َعُه الّر َد َم ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني . َح
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُهَماَ ؛ َيُجوُز َل َوُمَحّم ّن إل

إن َ إلَماَ ُهَماَ َيُجوُز َفَل ُمْس َن ْي َباَ َب ْو َكَماَ الّر َل
َناَ َناَ إفيِ َكاَ إر إبيِ َدا َإل َفَة َو إني إم َماٍَل َأّن َح إل ْلُمْس إر إفيِ ا إب َدا ْلَحْر َذا ا إجْر َلْم إ َهاَ َناَ ُي ْي َل َباٍَق إ

َلىَ إم َع ْك إهْم ُح إل ّنُه َتَرىَ َأَل َماَ َذا َأ َفُه إ َل ْت إلٌف َأ ْت َأّماَ ، َيْضَمْن َلْم ُم َذا َو َناَ َهاََجَر إ ْي َل ُثّم ، إ
َد َلىَ َعاَ إهْم إ إر َباَ َيُجْز َلْم َدا َعُه الّر ّنُه َم ْد َإل َلُه َأْحَرَز َق َناَ َماَ إر َدا إل َفَصاََر إب ْه َأ إر َك َدا

إم إْلْسَل  . ا
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َباَُب إء (  ْبَرا إت إلْس َذا ا َه ُه َلْم َباٌَب )  ُكْر ْذ ْيُخ َي َو الّش ُه َنىَ َل َو ْغ َت ْنُه ُيْس ُقوُل َع َن َف
ُء ْبَرا إت إلْس َلىَ ا إن َع ْي َه َتَحّب َوْج إجٍب ُمْس َوا َتَحّب َو ْلُمْس ُء َفاَ ْبَرا إت إع اْس إئ َباَ ْل إجُب ، ا َوا ْل َوا
ُء ْبَرا إت إريِ اْس َت ْلُمْش ُء َأّماَ ا ْبَرا إت إع اْس إئ َباَ ْل ُقوُل ا َن َذا َف إل َكاََن إ َيٌة إللّرُج إر َهاَ َجاَ ُؤ َط َد َي َأَرا َو

َهاَ َأْن إرَج إه َعْن ُيْخ إك ْل َهاَ إم َك ّل ُيَم ُه َو ْيَر َتَحّب َغ ْلُمْس َعَل َل َأْن َلُه َفاَ ْف إلَك َي ّتىَ َذ َح
َهاَ َئ إر ْب َت ٍة َيْس ْيَض َد إبَح ْع إه َب إئ ْط ّتىَ َو َلَم َح ْع ُغ ُي َهاَ َفَرا إم إح إد إمْن َر َل َو ْل َذا ا َك َذا َو َد إ َأْن َأَرا

َهاَ ّوَج إهيَِ ُيَز ْو ، َأَمٌة َو ٌة َأ ّبَر َد ْو ، ُم ٍد ُأّم َأ َل َتَحّب َو ْلُمْس َعَل َل َأْن َفاَ ْف إلَك َي ّتىَ َذ َح
َهاَ َئ إر ْب َت ٍة َيْس ْيَض َد إبَح ْع إه َب إئ ْط إإْن َو َهاَ َف ّوَج َد َز ْع إلَك َب إء َذ ْبَرا إت إلْس ْو ، ا ْبَل َأ إء َق ْبَرا إت إلْس ا
إج ْو إللّز َهاَ َأْن َف َأ َط ٍء إبَل َي ْبَرا إت َأّماَ ، اْس ُء َو ْبَرا إت إريِ اْس َت ْلُمْش َْلْصُل ا إه إفيِ َفاَ إب . ُوُجو

ُلُه ْو إه َق ْي َل َع ُة :  َياَ إفيِ َوالّسَلُم الّصَل َباَ َطاٍَس َس ْو َأَل َأ ُأ َل {  َط إمٌل ُتو ّتىَ َحاَ َع َح َتَض
إئٌل َوَل ّتىَ َحاَ َأ َح ْبَر َت ٍة ُتْس ْيَض َوَجَب إبَح َف َلىَ }  َلَك َمْن ُكّل َع َيًة َم إر َهاَ َل َأْن َجاَ َب ْقَر َي

ّتىَ َهاَ َح َئ إر ْب َت ٍة َيْس ْيَض ٌء إبَح َوا َهاَ َس َك َل إع َم ْي َب ْل ْو ، إباَ إة َأ َب إه ْل ْو ، إباَ إة َأ َق َد ْو ، إباَلّص إة َأ ّي إص َو ْل ، إباَ
ْو إث َأ إميَرا ْل ْو ، إباَ إع َأ ْل ْلُخ ْو ، إباَ إة َأ َب َتاَ إك ْل ْو ، إباَ َعْت َأ إف إه ُد ْي َل ٍة إ َي َناَ إج َهاَ إب ْت َن ٌء َج َوا َلُه َحَصَل َوَس

ْلُك إم ْل ٍة إمْن ا َأ ْو ، اْمَر ٍر إمْن َأ إغي َهاَ َص َع إه َباَ ْي َل ُه َع ُبو ْو ، َأ ُه َأ ّد ْو ، َج ّيُه َأ إص ْو ، َو َهاَ َأ َتَرا اْش
إحّل َل إمّمْن َهاَ َلُه َي ُؤ ْط َذا َو َك َذا َو َنْت إ ْكًرا َكاَ ْأ َلْم إب َط َو َقّط ُتو ُه ٌء َف َوا إب إفيِ َس ُوُجو

إء ْبَرا إت إلْس َبُه َإلّن ؛ ا َب َداُث َس إتْح إك اْس ْل إم ْل ْد ا َق إإْن َلُه َحَصَل َو َنْت َف َْلَمُة َكاَ إمّمْن ا
إحيُض َهاَ َت َأ ْبَر َت ٍة اْس ْيَض إإْن ، إبَح َنْت َو إحيُض َل إمّمْن َكاَ َهاَ َت َأ ْبَر َت ٍر اْس ْه إإْن ، إبَش َنْت َو َكاَ
إمًل إع َحاَ َوْض إب إل َف ْلَحْم ُئ َوَل ا إز َت إة َيْج ْيَض ْلَح إتيِ إباَ ّل َهاَ ا َأ ْبَر َت َهاَ إفيِ اْس إئ َناَ ْث أ

إة َوَل َ ْيَض ْلَح إباَ
إتيِ ّل َهاَ ا ْت َد َحاََض ْع إء َب  ، الّشَرا
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ْو إه َأ إر ْي ْبَل َغ إض َق ْب َق ْل إة َوَل ا َد إوَل ْل إة إباَ َل إص ْلَحاَ ْبَل ا إض َق ْب َق ْل َبَب َإلّن ؛ ا َداُث الّس إتْح اْس
إك ْل إم ْل إد ، ا َي ْل ْكُم ، َوا ْلُح ُق َل َوا إب َبَب َيْس . الّس
َقاََل ُبو َو إه ُيوُسَف َأ إزي ْيَضُة َتْج ْلَح ْبَل ا إض َق ْب َق ْل إء إفيِ ا إث ، الّشَرا إميَرا ْل إة َوا ّي إص َو ْل َوا

ْيَس َل إة إفيِ َلُه َو ّد إء ُم ْبَرا إت إلْس َهاَ َأْن ا َل ّب َق َهاَ َوَل ُي إمَس ْل ٍة َي َو ْه ُظَر َوَل إبَش ْن َلىَ َي َهاَ إ إج َفْر
ٍة َو ْه َهاَ َوَل إبَش َق إن َعاَ ّتىَ ُي َهاَ َح َئ إر ْب َت إه َإلّن ؛ َيْس إذ َء َه َياَ َْلْش إعيِ إمْن ا َوا إع َد إجَماَ ْل ُء ا َوالّشيِْ

َذا إه َحُرَم َحُرَم إ إعي َوا َد . إب
إهَر َأّن َتَرىَ َأَل َظاَ ْلُم إه َتْحُرُم ا ْي َل ُتُه َع َأ ًئاَ اْمَر ْط ًعاَ َو َتاَ إتْم َإلّن َواْس َء َو ْبَرا إت إلْس َلْم َلّماَ ا

ُكْن ًذىَ إمْن َي ُء َحُرَم َأ َوْط ْل إه ا إعي َوا َد إة َو ّد إع ْل ْيَس َكاَ َل إلَك َو َذ ْيُض َك ْلَح ّنُه ؛ ا ُع َإل َن َيْم
َء َوْط ْل إل ا َذىَ َإلْج َْل إلَك ا َذ ُد َل َو إة إفيِ ُيوَج َل ْب ُق ْل إس ا ّلْم ْو َوال َل َلَك َو إة إمْن َم َي إر ْلَجاَ ا
َهاَ َف َلَك ُثّم ، َوَحاََضْت إنْص ّنْصَف َم إقيَِ ال َباَ ْل ُئ َل ا إز َت ْلَك َيْج إت إة إب ْيَض ْلَح إه ا ْي َل َع َأْن َو

َهاَ َئ إر ْب َت ٍة َيْس ْيَض َذا ، ُأْخَرىَ إبَح إإ ُء َكاََن َو ْبَرا إت إلْس إع ا َوْض إل إب ْلَحْم َعْت ا َوَض َأْن َلُه َحّل َف

َع إت َتْم َهاَ َيْس ْن َوىَ إبَماَ إم إع إس إجَماَ ْل إس إفيِ َداَمْت َماَ ا َفاَ ّن َناَ َكَماَ ال ْل إض إفيِ ُق إئ ْلَحاَ َذا ، ا إإ َو
َتَرىَ َيًة اْش إر ًء َجاَ ًدا إشَرا إس َهاَ َفاَ َبَض َق َهاَ َلْم َو ْأ َط إإْن ، َي إإْن َحاََضْت َو َهاَ َف َتَرا َد اْش ْع َب

إلَك ًء َذ إحيًحاَ إشَرا ْد َص َق َنْت َو َعُه َحاََضْت َكاَ ّد َلْم َم َت ْع ْلَك َي إت إة إب ْيَض ْلَح إإْن ا َفَسَخ َف
إضيِ َقاَ ْل َع ا ْي َب ْل ُهَماَ ا َن ْي إع إفيِ َب ْي َب ْل إد ا إس َفاَ ْل َهاَ ا ّد َلىَ َوَر إع َع إئ َباَ ْل َلىَ َوَجَب ا إع َع إئ َباَ ْل ا

ُء ْبَرا إت إلْس َع َإلّن ؛ ا ْي َب ْل َد ا إس َفاَ ْل َلُك ا إه ُيْم َذا إب ّتَصَل إ إه ا ْبُض إب َق ْل إريُم ا َتْح إء َو َوْط ْل َلىَ ا َع
إريِ َت ْلُمْش ّق ا إه إلَح ّل َلىَ ال َعاَ َذا َت إإ َدْت َف َلىَ َعاَ إع إ إئ َباَ ْل إه َوَجَب ا ْي َل ُء َع ْبَرا إت إلْس َع َكَمْن ا َباَ

َيًة إر َلىَ َجاَ ُتُه إهيَِ َرُجٍل َع إع إمْن ُأْخ َدْت ُثّم ، الّرَضاَ َلىَ َعاَ إع إ إئ َباَ ْل ّنُه ا إإ إجُب َف إه َي ْي َل َع
َهاَ ُؤ ْبَرا إت َذا اْس َذا َك ْو َه َل َتَرىَ َو َيًة اْش إر إهيَِ َجاَ إت إمْن َو َوا إض َذ ْي ْلَح َلْم ا إحْض َف َد َت ْن إع  َف
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إبيِ أ
َفَة َ إني إبيِ َح أ

َ َهاَ َل ُيوُسَف َو ُؤ َط ّتىَ َي إضيَِ َح َهاَ َتْم ْي َل ٌة َع ّد ْو ُم َنْت َل إمًل َكاَ َهَر َحاَ َظ َل
ْلَحْمُل إلَك ا َذ َثُة َو ٍر َثَل ُه َد َفَماَ َأْش إمَل َإلّن ؛ َزا ْلَحاَ َذا ا َهاَ َمَضْت إ ْي َل ٌة َع ّد َهَرْت ُم َظ

َهاَ َعَلَماَُت إل إخ َحْم َفاَ إت ْن َهاَ إباَ إف ْو ْو ، َج إل َأ ُنُزو َهاَ إب إن َب َذا َل إإ إه َمَضْت َف إذ ُة َه ّد ْلُم َلْم ا ّيْن َو َب َت َي
َهاَ إهُر َحْمٌل إب ّظاَ َهاَ َفاَل ّن أ

ْيُر َ إمٍل َغ ْو َكَماَ َفَصاََر َحاَ َهاَ َل َأ ْبَر َت ٍة اْس ْيَض َقاََل إبَح ٌد َو : َل ُمَحّم
َهاَ ُؤ َط ّتىَ َي إضيَِ َح َهاَ َيْم ْي َل إن َع ْهَرا ٍم َوَخْمَسُة َش ّياَ . َأ
َقاََل َفُر َو ّتىَ ُز إضيَِ : َح َهاَ َتْم ْي َل إن َع َتاَ َن ْو َس َل َتَرىَ َو َيًة اْش إر َهاَ َجاَ ْوٌج َل َهاَ َز َبَض َق َهاَ َف َق ّل َط َو

َهاَ ْوُج ْبَل َز إل َق ّدُخو َهاَ ال َء َفَل إب ْبَرا إت إه اْس ْي َل َذا ، َع إإ َيُة َحاََضْت َو إر ْلَجاَ َد ا ْن إريِ إع َت ْلُمْش ، ا
َد ُثّم َهاَ َوَج ًباَ إب ْي َهاَ َع ّد َلىَ َفَر إع َع إئ َباَ ْل َهاَ َلْم ا ْب ْقَر ُع َي إئ َباَ ْل ّتىَ ا إحيَض َح ْيَضًة َت ٌء َح َوا َكاََن َس

ّد ٍء الّر َقَضاَ ْو ، إب ّد َإلّن ؛ إرًضاَ َأ إب الّر ْي َع ْل إم إفيِ إباَ ْك ْيٍع ُح إة َثاٍَن َب َل َقاَ إْل ْو َكاَ َل َلُه َو َقاَ َلْم َأ
َهاَ َأْن َلُه َيُجْز َأ َط ّتىَ َي َهاَ َح َئ إر ْب َت إلَك َيْس َذ َذا َك ْأَس َوَل َه إل َب َياَ إت إلْح إط إباَ َقاَ إء إإلْس ْبَرا إت إلْس ا
َد ْن إبيِ إع أ

َقاََل ُيوُسَف َ ٌد َو ُه ُمَحّم ْكَر ُي ُذ ، :  ْأُخو ْلَم إه َوا ْوُل إب إبيِ َق أ
َذا إفيَماَ ُيوُسَف َ إلَم إ ُع

َع َأّن إئ َباَ ْل َهاَ َلْم ا ْب ْقَر َهاَ إفيِ َي إر ْه إلَك ُط ْوُل َذ َق ٍد َو َذا ؛ إفيَماَ ُمَحّم َهاَ إ َب إر َلُة ، َق إحي ْل إفيَماَ َوا
َذا ُكْن َلْم إ إريِ َتْحَت َي َت ْلُمْش ٌة ا َهاَ َأْن ُحّر ّوَج َتَز ْبَل َي إء َق َهاَ ُثّم الّشَرا َي إر َت إْلَماَُم َقاََل َيْش ا

إهيُر إن َظ ّدي َهاَ ال ّوُج َتَز ْدُخُل َي َي َهاَ َو َهاَ ُثّم ، إب إري َت َذا َأّماَ َيْش َهاَ إ َتَرا ْبَل اْش إل َق ّدُخو ، َفَل ال
إإْن َتُه َكاََن َو ٌة َتْح َلُة ُحّر إحي ْل َهاَ َأْن َفاَ ّوَج ُع ُيَز إئ َباَ ْل ْبَل ا إء َق ْو ، الّشَرا إريِ َأ َت ْلُمْش ْبَل ا َق

إض ْب َق ْل ُق إمّمْن ا َث إه ُيو َهاَ ُثّم ، إب َي إر َت ْو َيْش َهاَ َأ إبَض ْق َق ُثّم ، َي ّل َط ْوُج ُي َد َإلّن ؛ الّز ْن إد إع ُوُجو
إب َب َو الّس ُه َداُث َو إتْح إك اْس ْل إم ْل إد ا ّك َؤ ْلُم إض ا ْب َق ْل َذا إباَ ُكْن َلْم إ َهاَ َي َلْم َلُه َحَلًل َفْرُج

إجْب ُء َي ْبَرا إت إلْس إإْن ، ا َد َحّل َو ْع  َب

)2/319(



إلَك َبَر َإلّن ؛ َذ َت ْع ْلُم َواُن ا إد َأ إب ُوُجو َب َو الّس ُه َداُث َو إتْح إك اْس ْل إم ْل َذا ا إة إفيِ َك َي َدا إه ْل ، ا
إفيِ ّيِ َو إد ْن ْلُخَج َلُة ا إحي ْل إلَك إفيِ ا َهاَ َأْن َذ ّوَج ُع ُيَز إئ َباَ ْل ْبَل ا إع َق ْي َب ْل ْيَس َرُجٍل إمْن ا َتُه َل َتْح
ٌة َهاَ ُثّم ، ُحّر َع إبي َهاَ َي ّلَم ُيَس َلىَ َو إريِ إ َت ْلُمْش َهاَ ُثّم ، ا َق ّل َط ْوُج ُي ْبَل الّز إل َق ّدُخو َهاَ ال إب

إحّل َت إريِ َف َت ْلُمْش إر إل ْي َغ ٍء إب ْبَرا إت إإْن ، اْس َهاَ َو َق ّل ْوُج َط ْبَل الّز إض َق ْب َق ْل َهاَ ُثّم ا َبَض َق
إريِ َت ْلُمْش إحّل َل ا ّتىَ َلُه َت َهاَ َح َئ إر ْب َت  . َيْس
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َباَُب إم (  َل َلّماَ الّس َكَر )  َع َذ َوا ْن إع َأ ُيو ُب ْل إتيِ ا ّل َتَرُط َل ا َهاَ ُيْش ْبُض إفي إن َق ْي َوَض إع ْل ْو ، ا َأ

إهَماَ إد إس إفيِ َأَح إل ْلَمْج إقيَِ ا َهاَ َب ْن إن إم َعاَ ْو ّن إن ال َذا ّل ُهَماَ ال ُد َتَرُط َأَح إه ُيْش ْبُض إفي إد َق َأَح

إن ْي َوَض إع ْل إس إفيِ ا إل ْلَمْج َو ا ُه َلُم َو إنيِ الّس ّثاَ َتَرُط َوال إه ُيْش ْبُض إفي إن َق ْي َوَض إع ْل ًعاَ ا إمي َج
إس إفيِ إل ْلَمْج َو ا ُه َع الّصْرُف َو إهَماَ إفيِ َفَشَر إن َياَ ّدَم ُثّم ، َب َد َق ْق َع ْل إذيِ ا ّل َتَرُط ا إه ُيْش إفي

ْبُض إد َق إن َأَح ْي َل َد َب ْل َلىَ ا إذيِ َع ّل َتَرُط ا إه ُيْش ْبُض إفي إن َق ْي َل َد َب ْل ّقيِ َإلّن ؛ ا ّتَر ّنَماَ ال ُكوُن إ َي
َقّل إمْن َْل َلىَ ا إر إ َث ْك َْل إإّن ا َد َف إح َوا ْل ْبَل ا إن َق ْي َن ْث إل . ا
إحَمُه َقاََل ّلُه َر َلُم ال إئٌز : ( الّس إت إفيِ َجاَ إكيَل ْلَم إت ، ا َناَ ْوُزو ْلَم إت ، َوا َدا ُدو ْع ْلَم إتيِ َوا ّل ا

َوُت َل َفاَ َت إز َت ْو ْلَج إض ، َكاَ ْي َب ْل ُد َوا ْلُمَرا إت ) ا َناَ ْوُزو ْلَم ْيُر إباَ إن َغ ْي َد ْق ّن ُهَماَ ؛ ال ّن إل
ْثَماٌَن َ ، َأ

َلُم ْلُمْس إه َوا ُكوُن َل إفي ًناَ إّل َي َثّم إكيَلُت ُم ْلَم ْثُل َوا إة إم َط ْن إح ْل إر ا إعي إة َوالّش ّذَر إن َوال ّدْخ َوال
َْلُرّز ، إر َوا ْي َغ إلَك َو َذا َذ إإ إلَم َف ُه ُع ْدُر إن َق َوْز ْل َناَُت ، َجاََز إباَ ْوُزو ْلَم إد َوا إدي ْلَح إر َكاَ ْف َوالّص

إن َفَرا ْع إر َوالّز ْي َغ إلَك َو َداُت ، َذ ُدو ْع ْلَم إتيِ َوا ّل َوُت َل ا َفاَ َت إز َت ْو ْلَج إض ، َكاَ ْي َب ْل َيُجوُز َوا
َلُم َهاَ الّس َناَ إفي َد ْن إغيُر إع إبيُر ، َوالّص َك ْل َهاَ َوا ٌء إفي َوا إح َس إطَل إس إباَْص ّناَ َلىَ ال إر َع َدا ْه إ

إت ُو َفاَ ّت َهاَ ال إف إفي إخَل إخ إب ّطي إب ْل إء ، ا ّثاَ إق ْل إن َوا إت َوالّرّماَ ُو َفاَ َت إه إل إد ّنُه َتَرىَ َأَل آََحاَ َقاَُل َل َأ ُي
إه إذ ْيَضُة َه َب ْل َذا ا َك إه إب إذ َه َذا َو َك َذا ، إب َك ْوُز َو ْلَج . ا

َقاََل َفُر َو َلُم َيُجوُز : َل ُز إض إفيِ الّس ْي َب ْل إز ، ا ْو ْلَج َأّماَ ، َوا ْيُض َو إم َب َعاَ ّن ْد ال َق َيِ َف إو َعْن ُر
إبيِ أ

َفَة َ إني ّنُه َح َلُم َيُجوُز َل َأ إه الّس ّنُه إفي َوُت َإل َفاَ َت . َي
ُلُه ْو إت َق َعاَ ْذُرو ْلَم َوا ّنُه ) ؛ : (  إكُن َإل َهاَ ُيْم ُط ْب إر َض ْك إذ إع إب ّذَرا إهيَِ ال َياَُب َو ّث ّد َفَل ال إمْن ُب
إر ْك إة إذ َف إب إص ْو ّث إه ال إل ُطو إه َو إض َعْر إه َو إع َذْر إإْن ، َو ُة َجَرْت إمّماَ َكاََن َو َد َعاَ ْل إه ا إع ْي َب ًناَ إب َوْز

إر إري ْلَح ّد َفَل َكاَ إر إمْن ُب ْك إه إذ إن َع َوْز إلَك َم  . َذ
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ُلُه ْو َق َوَل (  َلُم َيُجوُز :  إن إفيِ الّس َوا َي ْلَح إه إفيِ َوَل ا إف ْطَرا إنيِ َأ ْع َي ُءوَس )  ، الّر
َع إر َكاَ َْل إت َوا ُو َفاَ ّت ّنُه ؛ إلل ّيِ َإل إد َد إوٌت َع َفاَ َت َداَر َل ُم ْق إبُط َوَل َلُه إم ْنَض إة َي َف َوُت إباَلّص َتَفاَ َي َو
إن إل ، إباَلّسَم ُهَزا ْل إع َوالّسّن َوا ْو ّن إة َوال ّد إش إو َو ْد َع ْل إة ، ا َلَج َهْم ْل َو َوا ُه ْيٌر َو ْهٌل َس َس
إن إذي َبَرا ْل ْد إل َق ُد َو إج إن َي ْي إن َفَرَس ْي َي إو َت إة الّسّن إفيِ ُمْس َف إريِ ُثّم ، َوالّص َت ُهَماَ َيْش َد َأَح

إف َعاَ َأْض إريِ َماَ إب َت إه َيْش إت اْلَخَر إب ُو َفاَ ّت ُهَماَ إلل َن ْي إنيِ إفيِ َب َعاَ ْلَم إة ا َن إط َباَ ْل َذا ا َه ْيًضاَ َو إفيِ َأ
إنيِ َدَم َب َفىَ َل آَ إإّن َيْخ إن َف ْي َد ْب َع ْل إن ، ا ْي َت َْلَم إن َوا َياَ َو َتَساَ ّقَناَ َي َفًة إس إص إن َو َفاَ إل َت َيْخ إفيِ َو

إل ْق َع ْل إق ، ا َْلْخَل إة ، َوا َء ْلُمُرو  . َوا
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ُلُه ْو َوَل َق إد إفيِ : (  ُلو ْلُج ًدا ا َد َهاَ ) ؛ َع ّن إل
إبُط َل َ ْنَض إة َت َف ًة ُتوَزُن َوَل إباَلّص َد َهاَ َعاَ ّن إك َل َو

ُع َباَ ًدا ُت َد إهيَِ َع ّيِ َو إد َد إوٌت َع َفاَ َت َهاَ َإلّن ؛ ُم إغيَر إفي إبيَر ، الّص َك ْل إإْن َوا َهاَ َسّمىَ َف ْن ًئاَ إم ْي َش
ُلُح إف َيْص ْلُمْصَح ُلوًماَ إل ْع َكَر َم َذ َلُه َو َعْرَضُه ُطو َتُه َو َد ْو . َوَج

َذا َجاََز َك َلُم َيُجوُز َل َو إق إفيِ الّس َوَر ْل إرَط َأْن إّل ا َت ًباَ َيْش ْنُه َضْر ُلوَم إم ْع إل َم ّطو ، ال
إض َعْر ْل إة ، َوا َد ْو ْلَج ٍذ َوا إئ َن إحي َلُم َيُجوُز َف إه الّس  . إفي
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ُلُه ْو َوَل َق إب إفيِ : (  َط ْلَح ّنُه ) ؛ ُحَزًماَ ا إوٌت َإل َفاَ َت ُهوٌل ُم َذا إّل َمْج إرَف إ إلَك ُع َأّن َذ إب
ّيَن إل ُطوَل َب ْب ْلَح إذيِ ا ّل ّد ا إه َيُش ْلُحْزَمَة إب ّنُه ا ٌع َأ ْو ، إذَرا إن َأ َعاَ ٍذ إذَرا إئ َن إحي َلُم َيُجوُز َف الّس
إه . إفي

ُلُه ْو َوَل َق إة إفيِ : (  َب ْط َو ُجُرًزا الّر ُه إم )  إدي ْق َت إء إب إة الّرا َل ْهَم ْلُم َلىَ ا إيِ َع إة الّزا ْعَجَم ْلُم ا
ُع ٍة َجْم إم إبَضّم ُجْرَز إجي ْل إن ، ا َكاَ إإْس إء َو إهيَِ الّرا ْبَضُة َو َق ْل َقّت إمْن ا ْل إه ا إو َنْح  . َو
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ُلُه ْو َوَل َق َلُم َيُجوُز : (  ّتىَ الّس ُكون َح َلُم َي ْلُمْس إه ا ًدا إفي ْوُجو إن إمْن َم إد إحي ْق َع ْل َلىَ ا إ
إن إحّل إحي ْلَم إحّل ا ْلَم إر ) ا َكْس إء إب ْلَحاَ َدٌر ا َنىَ َمْص ْع إل إبَم ُلو ْلُح ّد ا إد َوَح ُوُجو ْل َل َأْن ا

َع إط َق ْن إق إمْن َي ّد الّسو إع َوَح َطاَ إق ْن إل َد َل َأْن ا إق إفيِ ُيوَج إإْن ، الّسو ُد َكاََن َو إفيِ ُيوَج
إت ُيو ُب ْل إة إفيِ َقاََل ا َي َدا إه ْل ْو ا َل َلُم َكاََن َو ْلُمْس إه ا ًعاَ إفي إط َق ْن َد ُم ْن إد إع ْق َع ْل ًدا ا ْوُجو َد َم ْن إع
إحّل ْلَم ْو ، ا َلىَ َأ إس َع ْك َع ْل ْو ، ا ًعاَ َأ إط َق ْن ْيَن إفيَماَ ُم إلَك َب . َيُجوُز َل َذ
َقاََل إعيِّ َو إف َذا َيُجوُز الّشاَ ًدا َكاََن إ ْوُجو ْقَت َم إحّل َو ْلَم إد ا ُوُجو إة إل ْدَر ُق ْل َلىَ ا إم َع إلي ّتْس ال
إه َحاََل إب َناَ ُوُجو َل َة َأّن َو ْدَر ُق ْل َلىَ ا إم َع إلي ّتْس إل ال إصي ّتْح ّد َفَل إباَل إر إمْن ُب إتْمَرا إد اْس ُوُجو ْل ا
إة إفيِ ّد إل ُم َْلَج ّكَن ا َتَم َي إل إمْن إل إصي ّتْح َإلّن ال إل إمْن َحاٍَل ُكّل َو َوا إة َأْح ّد ْلُم َأْن َيُجوُز ا

ُكوَن ّقَل َي إح إة َم ّد ْلُم َأْن إل َلُم َيُموَت إب ْلُمْس إه ا ْي َل إبَر إ ُت ْع ُكوَن َأْن َفاَ ًدا َي ْوُجو إه َم ْو إفي َل َو
َلَم َو إفيَماَ َأْس ٌد ُه ْوُجو إن إمْن َم إد إحي ْق َع ْل َلىَ ا إن إ إحّل إحي ْلَم َلُم َفَحّل ا َلْم الّس إبْضُه َف َيْق
ّتىَ َع َح َط َق ْن َلُم ا إحيٌح َفاَلّس َلىَ َص إه َع إل إم َوَرّب َحاَ َل إر الّس َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َلَم َفَسَخ َشاَ الّس
َذ َأَخ ْأَس َو إه َر إل إإْن ، َماَ َء َو َظَر َشاَ َت ْن َلىَ ا إل إ إه َحاَ إد ْو ُوُجو َل َلَم َو َأْن َيُجوُز إفيَماَ َأْس

َع إط َق ْن إديِ َعْن َي ْي إس َأ ّناَ إب ال َط َلَم إْن َكاَلّر إل إفيِ َأْس إه َحاَ إد َعَل ُوُجو إحّل َوَج ْلَم ْبَل ا َق
إه إع َطاَ إق ْن . َجاََز ا

إإْن َعَل َو إحّل َج ْلَم َد ا ْع إه َب إع َطاَ إق ْن َيُجوُز َيُجوُز َل ا َلُم َو إك إفيِ الّس إح الّسَم إل ْلَماَ ًناَ ا َوْز
ُلوًماَ ْع ًباَ َم ُلوًماَ َوَضْر ْع ّنُه ؛ َم ُلوُم َإل ْع إر َم ْد َق ْل ُبوُط ا إف َمْض َوْص ْل ُدوُر ا ْق إم َم إلي ّتْس ْذ ؛ ال إ

َو ْيُر ُه إطٍع َغ َق ْن َلُم َيُجوُز َوَل ُم إه الّس ًدا إفي َد ّنُه ؛ َع إوٌت َإل َفاَ َت إلُح ، ُم ْلَماَ َو َوا إذيِ ُه ّل ّق ا ُش
ُنُه ْط إعَل َب إه َوُج ْلُح إفي إم ْل ْيَر َوَل ا إم إفيِ َخ َل إك إفيِ الّس ّيِ الّسَم إر ّط إه إفيِ إّل ال إن ًناَ إحي َوْز

ُلوًماَ ْع ًباَ َم ُلوًماَ َوَضْر ْع ّنُه ؛ َم ُع َإل إط َق ْن إن إفيِ َي إء َزَماَ َتاَ ّتىَ الّش ْو َح ٍد إفيِ َكاََن َل َل َل َب
ُع إط َق ْن  َي
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ًقاَ َيُجوُز َل ْط ّنَماَ ، ُم إإ ًناَ َيُجوُز َو ًدا َل َوْز َد َعْن َع إبيِ َو أ
َفَة َ إني ّنُه َح إم إفيِ َيُجوُز َل َأ َلْح

إر َباَ إك ْل َهاَ ا ْن إهيَِ إم إتيِ َو ّل ُع ا إط َق ْن َباًَرا َت إت ْع إم ا َل إم إفيِ إباَلّس ّلْح ُه ال َد ْن َذا إع إة إفيِ َك َي َدا إه ْل ، ا
إفيِ إخيِّ َو َكْر ْل َلُم َيُجوُز َل ا إك إفيِ الّس َد الّسَم ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إه َل َح ّي إر إه َوَل َط إح إل ؛ َماَ
ّنُه إلُف َإل َت إن َيْخ إل ، إباَلّسَم ُهَزا ْل َو َوا ُه إم َف ّلْح . َكاَل

َقاََل ُبو َو َيُجوُز ُيوُسَف َأ إح إفيِ :  إل ْلَماَ َذا ا ًناَ َسّمىَ إ ُلوًماَ َوْز ْع ْفَصُح ، َم َْل ُيَقاََل َأْن َوا
ْلٌح َسَمٌك ْو ، إم ُلوٌح َأ َقاَُل َوَل َمْم إلٌح ُي ٍة إفيِ إّل َماَ َغ ٍة ُل َئ إدي َتّجوا َر َهاَ اْح إل َل ْو َق إر إب إع الّشاَ
ّيٌة إر ّوَجْت َبْص ّقَياَ َتَز إر َهاَ إمْص َعَم ْط إلَح َأ ْلَماَ ّياَ ا إر ّط ْلُحّجُة ، َوال إة َوا َغ ّل إة إل إصيَح َف ْل ْوله ا َق
َلىَ َعاَ َوَماَ َت إويِ {  َت إن َيْس َبْحَرا ْل َذا ا ْذٌب َه ٌغ ُفَراٌت َع إئ ُبُه َساَ َذا َشَرا َه ْلٌح َو ْيِ ُأَجاٌَج إم َأ  {
ُد إدي إة َش ُلوَح ْلُم َلْم ا ُقْل َو إلٌح َي َأّماَ ، َماَ َغاَُر الّسَمُك َو َذا الّص َكاَُل َكاََن إ إحيُح ُي ّنُه َفاَلّص َأ

َلُم َيُجوُز إه الّس ْيًل إفي ًناَ َك َوْز َلُم َيُجوُز َوَل َو إم إفيِ الّس ّلْح َد ال ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إإْن ، َح ّيَن َو َب

ًعاَ إض ْو إة إمْن َم ّنُه ؛ الّشاَ إلُف َإل َت إن َيْخ إل ، إباَلّسَم ُهَزا ْل إة َوا ّل إق إم َو َظاَ إع ْل َهاَ ا إت ْثَر َك َو
ُهَماَ َد ْن إع َلُم َيُجوُز َو إم إفيِ الّس ّلْح َذا ال ًناَ َسّمىَ إ َكاَ ُلوًماَ َم ْع إة إمْن َم ّنُه ؛ الّشاَ ْوُزوٌن َإل َم
ُبوُط إف َمْض َوْص ْل َذا ا َه إل إل ُيْضَمُن َو ْث إم ْل َيُجوُز إباَ ْقَراُضُه َو إت ًناَ اْس إم إفيِ َيُجوُز َوَل َوْز َلْح
إر ُيو ّط ًعاَ ال ّنُه ؛ إْجَماَ إكُن َل َإل إضٍع َوْصُف ُيْم ْو ْنُه َم َيُجوُز إم َلُم َو إة إفيِ الّس َي ْل َْل إم ا َوَشْح
إن ْط َب ْل ًناَ ا ّنُه ؛ َوْز إلُف َل َإل َت  . َيْخ
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ُلُه ْو َوَل َق إصّح : (  َلُم َي َؤّجًل إّل الّس إإْن ُم َف َلَماَ )  ّقَل َأْس ْدَخَل ُثّم ، َحاَ َْلَجَل َأ ْبَل ا َق
إق إتَرا ْف إل ْبَل ا َق إكَ َو ْهَل إت إس اْس ْأ إل َر ْلَماَ . َجاََز ا

ُلُه ْو َوَل َق َأَجٍل إّل َيُجوُز : (  ٍم إب ُلو ْع ُفوا َم َل َت َواْخ ُه إفيِ )  َناَ ْد إقيَل َأ ْهٌر َف إقيَل َش َثُة َو َثَل
ٍم ّياَ ّوُل ، َأ َْل َذا َأَصّح َوا إة إفيِ َك َي َدا إه ْل  . ا
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ُلُه ْو َوَل َق إصّح : (  َلُم َي إل الّس َياَ ْك إم إه َرُجٍل إب إن ْي َع َذا إب َه َذا )  ْعَرْف َلْم إ ُه ُي َداُر ْق ّنُه ؛ إم َإل

ّبَماَ ُع ُر إضي ّديِ َي َؤ ُي َلىَ َف إة إ َع َناََز ْلُم ّد َوَل ا ُكوَن َأْن ُب َياَُل َي ْك إم ْل إبُض َل إمّماَ ا َق ْن َوَل َي
إسُط َب ْن إع َي إقَصاَ ْل إإْن َكاَ إبُض إمّماَ َكاََن َف َق ْن إسُط َي َب ْن َي . َيُجوُز َل َو

ُلُه ْو َوَل َق إع : (  إذَرا إه َرُجٍل إب إن ْي َع َذا إب َه َذا )  ْعَرْف َلْم إ ُه ُي َداُر ْق ْيًضاَ إم ّنُه ؛ َأ ْد َإل َيُموُت َق
ْبَل إل َق ُلو إل ُح إم َأَج َل . الّس
ُلُه ْو َوَل َق إم إفيِ : (  َعاَ ٍة َط َي َهاَ َقْر إن ْي َع إر إفيِ َوَل إب ٍة َتْم َل َهاَ َنْخ إن ْي َع ّنُه إب َإل ْد )  إدُم َق َع ْن ْو َي َل َو
َلَم ٍة إفيِ َأْس َط ْن ٍة إح َد إدي ْو ، َج ٍة إفيِ َأ ٍة ُذَر َد إدي ّنُه ؛ َيُجْز َلْم َج ْدَرىَ َل َإل ُكوُن ُي َي ْلَك إفيِ َأ إت
إة َن َهاَ الّس ْن ٌء إم . َل َأْم َشيِْ
ُلُه ْو  : َق
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َوَل إصّح (  َلُم َي إع إّل الّس ْب إئَط إبَس َكُر َشَرا ْذ إد إفيِ ُت ْق َع ْل ْنٌس ا ُلوٌم إج ْع ْثُل َم إم ٍة )  َط ْن ، إح
ْو ٍر َأ إعي ْو ، َش ٍة َأ ْو ، ُذَر ٍر َأ . َتْم

ُلُه ْو َق ٌع (  ْو َن َو ُلوٌم :  ْع ْثُل َم إم ٍر )  إنيِّ َتْم ْو ، َبْر إليِّ َأ إق ْع ْو ، َم ٍة َأ َء ُذَر ْيَضاَ ْو ، َب َء َأ َحْمَرا
ُلُه ْو َفٌة َق إص َو ُلوَمٌة (  ْع ْثُل َم إم ٍد )  ّي ْو ، َج . َوَسٍط َأ

ُلُه ْو َق َداٌر (  ْق إم َو ُلوٌم :  ْع إه َم إل ْو َق َك إفيٌز )  ْو ، َق ّد َأ ْو ُم ْطٌل َأ ْو ، إر َأَجٌل َمّن َأ َو ُلوٌم (  ْع ) َم
ْثُل ٍر إم ْه ْو ، َش ٍة َأ َن . َس
ُلُه ْو َفُة َق إر ْع َوَم إر : (  َدا ْق إس إم ْأ إل َر ْلَماَ َذا ا ُق إمّماَ َكاََن إ ّل َع َت ُد َي ْق َع ْل َلىَ ا إه َع إر ْد َق

إل إكي ْلَم إن ، َكاَ ْوُزو ْلَم إد ، َوا ُدو ْع ْلَم َتَرَز َوا َواْح إلَك )  َذ إب َعْن إب َياَ ّث إن ، ال َوا َي ْلَح َذا َوا َه ّنَماَ َو إ
َتَرُط َد ُيْش ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني . َح
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َذا َوُمَحّم ْأُس َكاََن إ إل َر ْلَماَ ًناَ ا ْي إه ُمَشاًَرا َع ْي َل َتْج َلْم إ َلىَ ُيْح إ

إة َف إر ْع إه َم إر ْد َد َإلّن ؛ َق ْقُصو ْلَم إة َيْحُصُل ا إْلَشاََر َبَه إباَ َأْش ّثَمَن َف َة ، ال ُْلْجَر إبيِ َوا َإل َو
َفَة إني َلَة َأّن َح َهاَ إلَك َج ّديِ َذ َؤ َلىَ ُت إة إ َل َهاَ إض َج ُبو ْق ْلَم إنيِ إفيِ ا ّثاَ ّنُه ؛ ال َذا َإل َلَم إ ّقَفاَ َأْس َك

إهَم إمْن َد َدَرا َوَج َهاَ إفيِ َف إض ْع ًفاَ َب ُيو َفَسَخ ُز ْن ُد ا ْق َع ْل إه ا َلْم إفي َلْم َو ْع ُه َي َداَر ْق إس إمْن إم ْأ َر
إل ْلَماَ إبُه َوَل ا َذا ُيْش َذا َه ْأُس َكاََن إ إل َر ْلَماَ ًباَ ا ْو ُه َإلّن ؛ َث ْدَر ْيَس َق ٍد َل ُقو ْع إه إبَم ْي َل . َع
ُلُه ْو َيُة َق إم َتْس َو إن : (  َكاَ ْلَم إذيِ ا ّل إه ا إفي إه ُيو َذا إفي َنٌة َحْمٌل َلُه َكاََن إ ْؤ َذا َوُم َه َد )  ْن إبيِ إع أ

َ

َفَة إني َقاََل َح ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ْيَس َوُمَحّم إلَك َل َأّماَ ، إبَشْرٍط َذ َنَة َوَل َلُه َحْمَل َل َماَ َو ْؤ ُم
ّنُه إإ ّلُمُه َف إه ُيَس ْي َل ْيُث إ َيُه َح إق َد َل ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع ّلُمُه َو إن إفيِ ُيَس َكاَ إد َم َعْق ْل ا
َذا َه إك َو إمْس ْل إه َكاَ إو َنْح . َو
ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو : (  ٌد ُيوُسَف َأ َتاَُج : َل َوُمَحّم َلىَ ُيْح إة إ َي إم إس َتْس ْأ إل َر ْلَماَ َذا ا َكاََن إ
ًناَ ّي َع َلىَ َوَل ُم إن إ َكاَ إم َم إلي ّتْس ّلُمُه ال ُيَس إن إفيِ َو َكاَ إد َم ْق َع ْل ّنُه ا َإل َلَك )  َذا إفيِ َم َه

إن َكاَ ْلَم ّلُمُه ا ُيَس إه َف  . إفي
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ُلُه ْو َوَل َق إصّح : (  َلُم َي ّتىَ الّس إبَض َح ْق ْأَس َي إل َر ْلَماَ ْبَل ا َقُه َأْن َق إر َفاَ إإْن ُي َف َدَخَل ) 
ُهَماَ ُد إء إفيِ َأَح ْلَماَ ًياَ َكاََن إْن ا إف ُطُل َل َصاَ ْب َلُم َي إإْن ، الّس إدًرا َكاََن َو َطَل َك إإْن ، َب َناََماَ َو

إهَماَ إفيِ إس إل ْو ، َمْج إميَِ َأ ْغ إهَماَ ُأ ْي َل ْو ، َع إن َقاََماَ َأ َياَ إش ًعاَ َيْم ُطْل َلْم َم ْب َلىَ َوالّصْرُف َي َع
َذا إصّح َوَل َه َلُم َي َذا الّس إه َكاََن إ َياَُر إفي إط إخ ُهَماَ الّشْر ْو ، َل إهَماَ َأ إد ّنُه ؛ َإلَح ُع َإل َن َتَماََم َيْم

إض ْب َق ْل إإْن ا َقَط َف َياََر َأْس إخ ْل ْبَل ا إق َق إتَرا ْف إل ْأُس ا إل َوَر ْلَماَ إئٌم ا ًفاَ َجاََز َقاَ َفَر إخَل ْو إلُز َل َو
َقاَ َتَر ْف إم إفيِ ا َل َد الّس ْع إض َب ْب َق ْل َد ُثّم ، ا َلُم َوَج ْلُمْس إه ا ْي َل ْأَس إ إل َر ْلَماَ ًفاَ ا ُيو ْو ، ُز َأ

ْهَرَجًة َب إإْن َن ّوَز َف َهاَ َتَج َلُم َصّح إب إإْن ، الّس َهاَ َو َل َد ْب َت َطَل اْس َلُم َب َد الّس ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني . َح

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َهاَ : إْن َوُمَحّم َل َد ْب َت إس إفيِ اْس إل ّد َمْج ُطُل َل الّر ْب َأّماَ ، َي َذا َو َد إ َوَج
َهاَ ْعَض ًفاَ َب ُيو َلُه ُز َد ْب َت إسيًرا َكاََن إْن َفاَْس ُطُل َل َي ْب إلَف َي ُت إه إفيِ َواْخ إر ْد َكَر َق َذ ٌد َف ّنُه ُمَحّم َأ

إدُل ْب َت َقّل َيْس إف إمْن َأ ّنْص إإْن ال َنْت َف ُيوُف َكاَ ّنْصَف الّز َطَل ال ُد َب ْق َع ْل ًعاَ ا َهاَ إْجَماَ ، إفي
َوىَ ُبو َوَر إبيِ َعْن ُيوُسَف َأ أ

َفَة َ إني ّنُه َح إدُل َأ ْب َت َنُه َماَ َيْس ْي ْيَن َب َب إث َو ُل ّث إإْن ال َد َف َلىَ َزا َع
إث ُل ّث َقَض ال َت ْن ُد ا ْق َع ْل َهاَ ا إإْن إفي َد َف ْأَس َوَج إل َر ْلَماَ ًقاَ ا ّتو ْو ، ُس َد َرَصاًَصاَ َأ ْع إق َب إتَرا ْف إل ا
َطَل ُد َب ْق َع ْل ًعاَ ا َق َإلّن إْجَماَ ّتو ْيَساَ َوالّرَصاََص الّس إس إمْن َل ْن إه إج ّق ُهَماَ َفَصاََر َح ّن أ

َ َك
َقاَ َتَر ْف إر إمْن ا ْي ْبٍض َغ  . َق

)2/330(



ُلُه ْو َوَل َق ّتَصّرُف َيُجوُز : (  إس إفيِ ال ْأ إل َر ْلَماَ إم إفيِ َوَل ا َل ْلُمْس إه ا ْبَل إفي إه َق إض ْب َأّماَ َق  (
ْأُس إل َر ْلَماَ إإّن ا ْبَضُه َف إس إفيِ َق إل ْلَمْج إجٌب ا ّق َوا إه إلَح ّل َلىَ ال َعاَ إف َت ّتَصّر إباَل إه َف إفي

ُقُط إلَك َيْس إم َيُجوُز َوَل َذ َل ْلُمْس إه إل ْي َل َئ َأْن إ إر ْب إم َرّب ُي َل إس إمْن الّس ْأ إل َر ْلَماَ َإلّن ؛ ا

ْبَضُه إس إفيِ َق إل ْلَمْج إجٌب ا َذا َوا إإ َأ َف ْبَر ْنُه َأ َقَط إم ْبُض َس َق ْل َطَل ا َب ُد َو ْق َع ْل َذا ا َه َذا َو إبَل إ َق
إم َرّب َل َة الّس َء َبَرا ْل إإْن ا َهاَ َف ّد ُطْل َلْم َر ْب َلُم َي َذ َأْن َيُجوُز َوَل الّس ْأُخ َوَض َي إع إس -  ْأ َر

إل ْلَماَ ًئاَ ا ْي إر إمْن - َش ْي إه َغ إس ْن ّنُه ؛ إج ُقُط َإل ْبُض َيْس َق ْل َأّماَ ، ا َلُم َو ْلُمْس إه ا إه إفي إل ْو َق إل َف
إه ْي َل َلَم { َمْن الّسَلُم َع ٍء إفيِ َأْس ْفُه َفَل َشيِْ إر َلىَ َيْص إه إ إر ْي ّنُه َغ َإل َو ٌع }  إبي ّتَصّرُف َم َوال
إع إفيِ إبي ْلَم ْبَل ا إض َق ْب َق ْل َذا َيُجوُز َل ا َه إل َذ َأْن َيُجوُز َل َو ْأُخ َوَض َي إع إم -  َل ْلُمْس إه ا - إفي

ًئاَ ْي إر إمْن َش ْي إه َغ إس ْن ْو إج َل َيَل َو َقاَ َلَم َت َذ َأْن َيُجْز َلْم الّس ْأُخ إس َي ْأ إل إبَر ْلَماَ ًئاَ ا ْي إر إمْن َش ْي َغ
إه إس ْن إه َقاََل إج ْي َل ْيَس الّسَلُم َع َل َلُمَك إّل َلك {  ْو ، َس ْأُس َأ إلَك َر َد َماَ َأَرا إم }  َل إباَلّس

َلَم ْلُمْس إه ا ُه َفَصاََر إفي إديُر ْق ْذ َل َت ْأُخ َلَم إّل َت ْلُمْس إه ا إء َحاََل إفي َقاَ إم َب َل ْو الّس إس َأ ْأ َر
إل ْلَماَ إخ إحيَن ا إفَساَ ْن إد ا ْق َع ْل َذا ُثّم ، ا َيَل إ َقاَ َلَم َت إل إلَرّب َيُجْز َلْم الّس ْلَماَ َيِ َأْن ا إر َت َيْش

إم إمْن َل ْلُمْس إه ا ْي َل إس إ ْأ إل إبَر ْلَماَ ًئاَ ا ْي ّتىَ َش إبَضُه َح ْق ّلُه َي َيُجوُز ُك إجيُل َو ْأ إس َت ْأ إل َر ْلَماَ ا
َد ْع إة َب َل َقاَ إْل ّنُه ؛ ا ْيٌن َإل إجُب َل َد ْبُضُه َي إس إفيِ َق إل ْلَمْج إر ا إئ إن َكَساَ ُيو ّد  . ال

)2/331(

ُلُه ْو َوَل َق َكُة َتُجوُز : (  إر َيُة َوَل الّش إل ْو ّت إم إفيِ ال َل ْلُمْس إه ا ْبَل إفي إه َق إض ْب ّنُه َق َإل َتَصّرٌف ) 
إه ْبَل إفي إض َق ْب َق ْل  . ا

)2/332(

ُلُه ْو َيُجوُز َق َو َلُم : (  إب إفيِ الّس َياَ ّث َذا ال َعْرًضاَ ُطوًل َسّمىَ إ َعًة َو ْق إف َوُر َقاَ ْل إباَ ْيِ )  َأ

َظًة ْل َنًة إغ َثَخاَ ّنُه ؛ َو َلُم َإل إر إفيِ َأْس ُدو ْق إم َم إلي ّتْس إإْن ، ال ْوٍب إفيِ َكاََن َو ٍر َث إري ّد َفَل َح ُب
إن إمْن َياَ إه َب إس ْن إه إج إن َوْز ْيًضاَ َو ّنُه ؛ َأ ٌد َإل ْقُصو إه َم  . إفي

)2/333(

ُلُه ْو َوَل َق َلُم َيُجوُز : (  إر إفيِ الّس إه َوا ْلَج إز إفيِ َوَل ا ْلَخَر َهاَ ا ّن إل
َ َوُت )  َفاَ َت ًتاَ َت ُو َفاَ إحًشاَ َت َفاَ

َأّماَ َلُم َو إز إفيِ الّس ْب ْلُخ إه ا إفي إة إفيِ َقاََل إخَلٌف َف َي َدا إه ْل َلُم ا إه الّس إئٌز إفي إح إفيِ َجاَ إحي الّص
َتَرَز إه اْح إل ْو َق إح إفيِ إب إحي َيِ َعّماَ الّص إو إبيِ َعْن ُر أ

َفَة َ إني ّنُه َح َلُم َيُجوُز َل َأ إز إفيِ الّس ْب ْلُخ ا
ُه َكَر إط إفيِ َذ ْبُسو ْلَم َقاََل ا َأّماَ َف َو َلُم :  إز إفيِ الّس ْب ْلُخ َد َيُجوُز َفَل ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّنُه ؛ َح َإل

َوُت َفاَ َت إج َي ّنْض إه إباَل إم َد َع . َو
إفيِ إة َو إخيَر ّذ إم َعْن ال إْلَماَ َهْر ا َوا ْه ُخ َد َلُم َيُجوُز َل َزا إز إفيِ الّس ْب ْلُخ َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َل َح
ًناَ ًدا َوَل َوْز َد َد َع ْن إع إبيِ َو أ

ًناَ َيُجوُز ُيوُسَف َ َتاََر َوْز إيُخ َواْخ ْلَمَشاَ ُهْم ا إحَم ّلُه َر َلىَ ال َعاَ َت
ْوَل إبيِ َق أ

َذا ُيوُسَف َ َتىَ إ إط َأ إئ إم إبَشَرا َل إة الّس إس إلَحاََج ّناَ إه ال ْي َل َذا إ إة إفيِ َك َي َهاَ ّن ، ال
إفيِ إر َو َغاَ إؤ إص ُل ْؤ ّل إذيِ ال ّل َباَع ا ًناَ ُي َلُم َيُجوُز َوْز إه الّس ّنُه ؛ إفي َلُم إمّماَ َإل ْع إن ُي َوْز ْل َوَل إباَ
َلُم َيُجوُز إن إفيِ الّس إخ ، الّرّماَ ّطي إب ْل إء ، َوا ّثاَ إق ْل إل َوا َفْرَج إف َوالّس إتَل إر إلْخ َغ إر ، الّص َب إك ْل َوا
إه  . إفي



)2/334(

ُلُه ْو َوَل َق ْأَس : (  إم َب َل إن إفيِ إباَلّس َب ّل َذا َواْلُجّر ، ال ًناَ َسّمىَ إ ّب َل ُلوًماَ ُم ْع ّنُه ) ؛ َم َإل

ّيِ إد َد إكُن َع ُطُه ُيْم ْب ّنَماَ َض إإ إصيُر َو ُلوًماَ َي ْع َذا َم َكَر إ َلُه َذ َعْرَضُه ُطو َكُه َو  . َوُسْم

)2/335(

ُلُه ْو ُكّل َق َو َكَن َماَ : (  ْبُط َأْم إه َض إت َف َفُة إص إر ْع إه َوَم إر َدا ْق َلُم َجاََز إم إه الّس ّنُه إفي َإل َل ) 
إضيِ ْف َلىَ ُي إة إ َع َناََز ْلُم  . ا

)2/336(

ُلُه ْو َوَماَ َق إكُن َل : (  ُطُه ُيْم ْب َفُة َوَل َض إر ْع إه َم إر َدا ْق َلُم َيُجوُز َل إم إه الّس ّنُه إفي َإل  (
ُهوٌل إضيِ َمْج ْف َلىَ ُي إة إ َع َناََز ْلُم  . ا

)2/337(

ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ُع : (  ْي إد َب ْه َف ْل إب ، ا ْل َك ْل إع َوا َباَ ّلُم َوالّس َع ْلُم ْيُر ) ا َغ إم َو ّل َع ْلُم إلَك إفيِ ا َذ
ٌء َوا َعْن َس إبيِ َو أ

ُع َيُجوُز َل ُيوُسَف َ ْي إد َب َْلَس إب َوَل ا ْل َك ْل إر ا ُقو َع ْل ّنُه ا ُع َل َإل َف َت ْن إهَماَ ُي إب
َيُجوُز ُع َو ْي إة َب إهّر ْل إع ا إْلْجَماَ َيُجوُز إباَ ُع َو ْي إل َب إفي ْل ّنُه ؛ ا ُع َإل َف َت ْن إل ُي ْلَحْم إه إباَ ْي َل إه َع إم ْظ َع إب ، َو
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل إفيُل ا ْل إر : ا إزي ْن إخ ْل َد َكاَ ْن ٍد إع إجُس ُمَحّم إن َن ْي َع ْل ّتىَ ا ُهَر َل َح ْط ُه َي ُد ْل إج

إة َغ َباَ ّد َظاَُمُه إباَل إع إجَسٌة َو َهاَ َيُجوُز َل َن ُع ْي ُع َب َفاَ إت ْن إل َهاَ َوا َعْن إب إبيِ َو أ
َفَة َ إني إبيِ َح أ

َ ُيوُسَف َو
َو إة ُه َل إز ْن إع إبَم َباَ ُع الّس َباَ ْظُمُه ُي ُع َع َف َت ْن ُي إه َو ُهُر إب ْط َي ُه َو ُد ْل إة إج َغ َباَ ّد َأّماَ ، إباَل ُد َو إقْر ْل ا

َوىَ ْلَحَسُن َفَر إبيِ َعْن ا أ
َفَة َ إني َعُه َأّن َح ْي إئٌز َب ّنُه ؛ َجاَ إكُن َإل ُع ُيْم َفاَ إت ْن إل إه ا إد ْل إج إع إب َباَ َكاَلّس

َعْن إبيِ َو أ
ُعُه َيُجوُز َل ُيوُسَف َ ْي ّنُه ؛ َب إب إفيِ َإل إل َغاَ ْل ُع ا َتاَ ْب إهيِ ُي ْلَمَل َأّماَ ، إل ُلُحوُم َو
إع َباَ َعْن الّس إبيِ َف أ

َفَة َ إني َهاَ إفيِ َح إع ْي إن َب َتاَ َي َوا ٍة إفيِ إر َي َوا ْو َيُجوُز َل إر َل َنْت َو ًة َكاَ ّكاَ َذ َو ُم ُه َو
إحيُح ّنُه ؛ الّص ُع َل َإل َف َت ْن إه ُي َة َوَل إب ْبَر إه إع إم َعاَ ْط إإ إب إب إكَل ْل إفيِ ، إل ٍة َو َي َوا َذا َيُجوُز إر َنْت إ َكاَ

ًة ّكاَ َذ ّنُه ؛ ُم إهٌر َإل َلىَ َطاَ ُع َيُجوُز َوَل إقيَل َماَ َع ْي إد َب ُلو إت ُج َتاَ ْي ْلَم ْبَل ا إغ َق َباَ ّد َيُجوُز َوَل ال
ُع ْي إد َب ْل إر إج إزي ْن إخ ْل ْو ا َل ًغاَ َكاََن َو ُبو ْد ّنُه ؛ َم ُهُر َل َإل ْط إغ َي َباَ ّد َأَجاََز إباَل َناَ َو ُب ًعاَ َأْصَحاَ إمي َع َج ْي َب

إن إجي إر ، الّسْر ْع َب ْل ُه َوا َء إشَرا َع َو َفاَ إت ْن إل إه َوا إد إب ُقو ُو ْل ُع َيُجوُز َوَل إل ْي إن َب َب إت َل َناَ َدَم َب  . آَ

)2/338(

ُلُه ْو َوَل َق ُع َيُجوُز : (  ْي إر َب ْلَخْم إر ، ا إزي ْن إخ ْل ُهَماَ َوا ّن إل
َ  . َحَراٌم ) 

)2/339(



ُلُه ْو َوَل َق ُع َيُجوُز : (  ْي إد َب َقّز ُدو ْل ُكوَن َأْن إّل ا َع َي َقّز َم ْل َذا ا َه َو ُهَماَ )  َد ْن َقاََل إع ٌد َو ُمَحّم
َيُجوُز إإْن ، :  َهْر َلْم َو ْظ إه َي َقّز إفي ْل  . ا

)2/340(

ُلُه ْو َوَل َق إل : (  ّنْح ُكوَن َأْن إّل ال َع َي إت َم ّواَرا ُك ْل َقاََل ا َو ٌد )  إإْن ، َيُجوُز ُمَحّم َد َو ْنَفَر َذا ا إ
ًعاَ َكاََن إم َت ُع َيُجوُز َوَل ُمْحَرًزا ُمْج ْي َواّم َب َه ْل إش ا َناَ َْلْح إت ، َكاَ ّياَ ْلَح إب ، َوا إر َقاَ َع ْل َوا

إة ْأَر َف ْل إم ، َوا ُبو ْل إع َوا َد ْف إر َوالّض ْي َغ إلَك َو  . َذ
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ُلُه ْو ْهُل َق َأ َو إة : (  ّذّم إت إفيِ ال َعاَ َياَ إب ْل إميَن ا إل ْلُمْس ٌء َكاَ َوا إر إفيِ إّل َس ْلَخْم إر ، ا إزي ْن إخ ْل َوا
إإّن َخاَّصًة ُهْم َف َد ْق َلىَ َع إر َع ْلَخْم إد ا ْق َع إم َك إل ْلُمْس َلىَ ا إر َع إصي َع ْل ُهْم ا َد ْق َع َلىَ َو َع

إر إزي ْن إخ ْل إد ا ْق َع إم َك إل ْلُمْس َلىَ ا إة َع َهاَ ) ؛ الّشاَ ّن إل
َواٌل َ إهْم إفيِ َأْم إد َقاَ إت ْع َنْحُن ا َناَ َو إمْر َأْن ُأ

ُهْم َك ْتُر ُدوَن َوَماَ َن إق َت ْع َذا َي إإ َع َو ْو ، َخْمًرا إذّميِّ إمْن إذّميِّ َباَ إزيًرا َأ ْن َلَماَ ُثّم ، إخ ْو ، َأْس َأ

ُهَماَ ُد ْبَل َأَح إض َق ْب َق ْل َطَل ا ُع َب ْي َب ْل إإْن ، ا َد َكاََن َو ْع إض َب ْب َق ْل ُع َجاََز ا ْي َب ْل ٌء ا َوا َبَض َس َق
ّثَمَن ْو ، ال إبْضُه َلْم َأ ْق إإْن َي ّقَل َصاََرْت َف ْبَل َخ إض َق ْب َق ْل إريِ ا َت ْلُمْش إر َفاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َشاَ
ُه َذ إإْن ، َأَخ َء َو َكُه َشاَ ُهَماَ َتَر َد ْن . إع
َقاََل ٌد َو ُد ُمَحّم ْق َع ْل إطٌل ا ّنُه ؛ َباَ ْد َإل َطَل َق إم َب إْلْسَل إصّح َفَل إباَ إف إّل َي َناَ ْئ إت إلْس ْو إباَ َل َو

َتَرىَ ًدا اْش ْب إلًماَ َع إبَر َجاََز ُمْس ُأْج َلىَ َو إه َع إع ْي َئّل َب ّلُه إل إذ َت إة َيْس ْدَم إخ ْل َذا إباَ َك َذا َو َلَم إ َأْس

ُد ْب ّذّميِّ َع إبَر ال َلىَ ُأْج إه َع إع ْي َذا َب َك َذا َو َتَرىَ إ ًفاَ اْش إبَر ُمْصَح َلىَ ُأْج إه َع إع ْي  . َب
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َباَُب إف (  ) . الّصْر
إة إفيِ الّصْرُف َغ ّل َو ال ُه ُة :  َد َياَ ْنُه الّز إم َيْت َو ُة ُسّم َد َباَ إع ْل َلُة ا إف ّناَ ًفاَ ال َفْرُض ، َصْر ْل َوا

ْدًل ْنُه َع إم إديُث َو ْلَح َتَمىَ { َمْن ا ْن َلىَ ا إر إ ْي إه َغ إبي أ
َبُل َل َ ْق ّلُه َي ْنُه ال ًفاَ إم ْدًل َوَل َصْر } َع

ْدُل َع ْل َو ا َفْرُض ُه ْل َو َوالّصْرُف ا َفُل ُه ّن َفْرُض َوُسّميَِ ال ْل ْدًل ا ّنُه ؛ َع ُء َإل َدا ّق َأ ْلَح َلىَ ا إ
ّق إح َت ْلُمْس َذا ا إة إفيِ َك َي َهاَ ّن إفيِ ، ال إع َو ٌة الّشْر َباََر إع إل َعْن :  ْف ّن ّد ال إه إفيِ َوالّر ْي َل َد َب

ٍة َف إص ٍة إب . َمْخُصوَص
إحَمُه َقاََل ّلُه َر َو : ( الّصْرُف ال ُع ُه ْي َب ْل ّنُه ا َإل ُبوٌل إيَجاٌَب )  َق إن إفيِ َو ْي َل ْيَس َماَ إه َل إفي

َنىَ ْع إع َم َبّر ّت َذا ال َه َنىَ َو ْع إع َم ْي َب ْل ّنُه إّل ا َد َلّماَ َأ َفَر ْن َعاٍَن ا إع َعْن إبَم ْي َب ْل َتّص ا ٍم اْخ إباَْس
إم َل . َكاَلّس
ُلُه ْو َق َذا (  ٍد ُكّل َكاََن : إ إح إه إمْن َوا ْي َوَض إس إمْن إع ْن إن إج ْثَماَ َْل ٍد اْسٌم ) الّصْرُف ا ُقو ُع إل

ٍة َث إع َثَل ْي َب إب :  َه ّذ إب ال َه ّذ إة ، إباَل إفّض ْل إة َوا إفّض ْل إهَماَ إباَ إد َأَح إر َو َذا ، إباَْلَخ إإ َتّص َو إم اْخ إباَْس
إف َتّص الّصْر إئَط اْخ ٍة إبَشَرا َث َهاَ َثَل ُد ُد َأَح إض ُوُجو ُب َقاَ ّت إن إكَل إمْن ال ْي َب إن ْلَجاَ ْبَل ا إق َق َفّر ّت ال
إن َدا ْب َْل إنيِ ، إباَ ّثاَ ُكوَن َأْن َوال ّقَتاَ َي َياََر َل َباَ إه إخ إإْن إفي َطَل َف ْب إحُب َأ إر َصاَ َياَ إخ ْل ُه ا َياََر ْبَل إخ َق



إق َفّر ّت ْأُس ال َوَر إل -  ْلَماَ إئٌم ا َلَب َقاَ َق ْن إئًزا - ا ًفاَ َجاَ َفَر إخَل إلُث ، إلُز ّثاَ ُكوَن َل َأْن َوال َدُل َي َب
إف َؤّجًل الّصْر إإْن ُم َطَل َف ْب إحُب َأ إل َصاَ َْلَج َلُه ا ْبَل َأَج إق َق َفّر ّت ّدَماَ ال َق َت إه َو ْي َل ُثّم ، َع

َقاَ َفّر ْبٍض َعْن َت إن إمْن َق ْي َب إن ْلَجاَ َلَب ا َق ْن إئًزا ا َفَر َجاَ إلُز َيٌة َلُه : َرُجٌل َف إر َهاَ إفيِ َجاَ إق ُن ُع
ُق ْو ٍة َط ُنُه إفّض َئُة َوْز ٍم إماَ َه ُهَماَ إدْر َع ًعاَ َباَ إمي إف َج ْل َأ ٍم إب َه ٍة إدْر ّل ُع َجاََز َحاَ ْي َب ْل إفيِ ا

إة َي إر ْلَجاَ إق ا ْو ّط ُكوُن َوال َي ُق َو ْو ّط ٍة ال َئ إماَ إف إمْن إب ْل َْل ًفاَ ا َيُة َصْر إر ْلَجاَ ٍة َوا َئ إماَ إع إتْس ًعاَ إب ْي َب
ْو َل َقاَ َف َتَر ْف إر َعْن ا ْي ْبٍض َغ إن إمْن َق ْي َب إن ْلَجاَ َطَل ا ُع ، الّصْرُف َب ْي َب إة َو َي إر ْلَجاَ إحيٌح ا َص

ٍة َئ إماَ إع إتْس إف إب إخَل َذا َماَ إب ُهَماَ إ َع ْلٍف َباَ َأ َلىَ إب إطٌل َفاَلّصْرُف َأَجٍل إ ًعاَ َباَ ُطُل إْجَماَ ْب َي ُع َو ْي َب

)2/343(

إة َي إر ْلَجاَ ْيًضاَ ا َد َأ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع ُطُل َل َو ْب إة إفيِ َي َي إر ْلَجاَ ُبو ا أ

َ َفَة َف إني َق َح َفّر
ُهَماَ َن ْي َقاََل َب َلىَ إفيِ َف ُْلو ُطُل : َل ا ْب إة إفيِ َي َي إر ْلَجاَ َد َإلّن ؛ ا ْق َع ْل إهَماَ ا َد إفي َق َع ْن َلىَ ا َع

إة ّنَماَ ، الّصّح إإ َطَل َو إت الّصْرُف َب َوا َف إه إمْن َشْرٍط إل إط إئ َلْم َشَرا إجْب َف إلَك ُيو َطاََل َذ ْب إ
إع ْي َب ْل إة إفيِ ا َي إر ْلَجاَ إفيِ ، ا إة َو َي إن ّثاَ ّنَماَ ال ُطُل إ ْب ُع َي ْي إة َب َي إر ْلَجاَ َد الّصْرَف َإلّن ؛ ا َق َع ْن َلىَ ا َع

إد َفَساَ ْل ْوَجَب ا َأ إلَك َف َد َذ إع َفَساَ ْي إة َب َي إر ْلَجاَ  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َف َع : (  ٍة إفّضًة َباَ إفّض ْو ، إب ًباَ َأ َه َهٍب َذ َذ ْثًل إّل َيُجْز َلْم إب ْثٍل إم إم َإلّن ) ؛ إب

َة َوا ْلُمَساَ إلَك إفيِ َشْرٌط ا ّتىَ َذ ْو َح َع َل َء َباَ َناَ ٍة إ إء إفّض َناَ إإ ٍة إب إضًل َيُجوُز َل إفّض َفاَ َت ُم
إف إخَل َذا َماَ إب َع إ ًء َباَ َناَ ًغاَ إ ٍء ُنَحاٍَس إمْن َمُصو َناَ إإ ْيُث ُنَحاٍَس إمْن إب إضًل َيُجوُز َح َفاَ َت َع ُم َم

ّنَحاََس َأّن إس ال ّنَحاَ إضًل إباَل َفاَ َت َوْزَن َإلّن ؛ َيُجوُز َل ُم ْل ْنُصوٌص ا إه َم ْي َل إة إفيِ َع إفّض ْل ا
إب َه ّذ ّيُر َفَل َوال َغ َت إه َي إة إفي َع َناَ ُكوَن َأْن َعْن َيْخُرُج َوَل إباَلّص ًناَ َي ْوُزو إة َم َد َعاَ ْل َإلّن ؛ إباَ

َة َد َعاَ ْل إرُض َل ا َعاَ ّنّص ُت َأّماَ ، ال ّنَحاَُس َو ْفُر ال إن َوالّص ّيَرا َغ َت َي إة َف َع َناَ َذا إباَلّص َك ُد َو إدي ْلَح ا
ْكُمُه ْكُم ُح إس ُح ّنَحاَ َوْزَن َإلّن ؛ ال ْل إبٌت ا إهَماَ َثاَ إف إفي ُعْر ْل َيْخُرُج إباَ ُكوَن َأْن إمْن َف َي

ًناَ ْوُزو إة َم َع ْن إف إباَلّص َعاَُر َت إس إل ّناَ إع إفيِ ال ْي إع َب ُنو ْلَمْص ُهَماَ ا ْن ًدا إم َد َذا َع إة إفيِ َك َي َهاَ ّن ، ال
ُلُه ْو إإْن َق َو َفاَ : (  َل َت إة إفيِ اْخ َد ْو ْلَج إة ا َع َناَ َة َإلّن ) ؛ َوالّص َد ْو ْلَج َذا ا َقْت إ َهاَ َل ْنَس إفيَماَ إج
ُبُت ْث إه َي َباَ إفي َهاَ إقيَمَة َل الّر َذا َل َه إل ُلوا َو ْلَب َغَصَب إفيَمْن َقاَ ٍة ُق ُه إفّض َكَسَر َف

ْغُصوُب ْلَم ْنُه َفاَ إر إم َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َذ َشاَ َتُه َأَخ ًغاَ إقيَم إب إمْن َمُصو َه ّذ إإْن ال َء َو َذ َشاَ َأَخ

ْلَب ُق ْل ْكُسوًرا ا َء َوَل َم َذا ، َلُه َشيِْ إإ َعاَ َو َي َباَ ٍة إفّضًة َت إفّض َوْزُن ، إب إهَماَ َو إد َثُر َأَح ْك َع َأ َوَم
َقّل َْل ُهَماَ ا ْن ٌء إم إف إمْن آََخُر َشيِْ إه إخَل إس ْن ُع إج ْي َب ْل إئٌز َفاَ إإْن َجاَ َنْت َف إف إقيَمُة َكاَ إخَل ْل ا

ُغ ُل ْب إة إقيَمَة َت َد َياَ ْو ، الّز َقّل َأ َبُن إبَماَ َأ َغاَ َت إه ُي إر إمْن َيُجوُز إفي ْي ٍة َغ َه إإْن ، َكَرا َنْت َو َلًة َكاَ إلي َق
إس ْل َق ْل إة ، َكاَ ْوَز ْلَج إة ، َوا ْيَض َب ْل ّنَماَ ، َوا إإ ُه َو ْدَخَل َيُجوَز َأ ُد إل ْق َع ْل إإّن ا َد َف ْق َع ْل إئٌز ا إمْن َجاَ

إق إري إم َط ْك ْلُح ّنُه ا إك َل ٌه َو ْكُرو َذا َم َك َه َيِ َو إو ٍد َعْن ُر ّنُه ُمَحّم َهُه َأ إر إقيَل َك ْيَف َلُه َف َك  :
ُه ُد إج إبَك إفيِ َن ْل ُه َقاََل َق ُد إج ْثَل َأ إل إم َب ْلَج . ا
إإْن ُكْن َلْم َو إف َي إخَل ْل َكّف إقيَمٌة إل إه ُتَراٍب إمْن َك إو َنْح إإّن َو َع َف ْي َب ْل َة َإلّن ؛ َيُجوُز َل ا َد َياَ الّز

ُكوُن َل  َي
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َهاَ إئ إإَزا َدٌل إب ُكوُن َب َي ًباَ َف  . إر
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ُلُه ْو َوَل َق ّد : (  إض إمْن ُب ْب إن َق ْي َوَض إع ْل ْبَل ا إق َق إتَرا ْف إل إه ا إل ْو َق إل إه )  ْي َل ُة َع َوالّسَلُم الّصَل
ًدا َي ٍد {  َي َء إب َهاَ َء َو َهاَ َقاََل َو َو إن } {  ْب َكَر إحيَن ُعَمَر إل َع َأْن َلُه َذ إبي َهَب َي ّذ إة ال إفّض ْل َل إباَ

ْقُه إر َفاَ ُكَماَ ُت َن ْي َب ْبٌس َو إفيِ } ، َل إض َو ْع إر َب َباَ َْلْخ إإْن ا َو َثَب {  ْطٍح إمْن َو إثْب َس َعُه َف َوَل َم
ْقُه إر َفاَ ّتىَ ُت إفيَِ َح ْو َت َقاََل َتْس َو إإْن ، ُعَمُر }  َظَركََ َو ْن َت ْدُخَل َأْن اْس َتُه َي ْي ُه َفَل َب إظْر ْن ْيِ ُت َأ

ْدُخَل َأْن َتُه َي ْي إج َب إل إإلْخَرا َد إف َب ْو ، الّصْر إه َأ إر ْي ْلُه َفَل َغ إه ٌء ، ُتْم َوا َناَ َوَس إن َكاَ َناَ ّي َع َت َي
إغ ْلَمُصو ْو ، َكاَ إن َل َأ َناَ ّي َع َت إب َي ْلَمْضُرو ْو ، َكاَ ّيُن َأ َع َت ُهَماَ َي ُد إر ُدوَن َأَح ُد ، اْلَخ ْلُمَرا َوا
ُق إتَرا ْف إل إن ا َدا ْب َْل ّتىَ إباَ ْو َح َباَ َل َه إن َذ َياَ إش ًعاَ َيْم ٍة إفيِ َم َه ٍة إج َد إح ْو ، َفْرَسًخاَ َوا َثَر َأ ْك ْو ، َأ َأ

إس إفيِ َناََماَ إل ْلَمْج ْو ا إميَِ َأ ْغ إهَماَ ُأ ْي َل ُطُل َل َع ْب ُهَماَ ؛ الّصْرُف َي ّن إل
ْيَساَ َ إن َل ْي َق إر َت ْف  . إبُم

)2/347(

ُلُه ْو َذا َق إإ َو َع : (  َهَب َباَ ّذ إة ال إفّض ْل َفاَُضُل َجاََز إباَ ّت َوَجَب ال ُبُض َو َقاَ ّت َأّماَ ال َفاَُضُل )  ّت ال
إف إتَل إلْخ إس َف ْن إج ْل َأّماَ ، ا ُبُض َو َقاَ ّت إه ال إل ْو َق إل إه َف ْي َل ُة َع َهُب َوالّسَلُم الّصَل ّذ إق { ال إر َو ْل إباَ

ًباَ َء إّل إر َء َهاَ َهاَ  } . َو

)2/348(

ُلُه ْو إإْن َق َو َقاَ : (  َتَر ْف إف إفيِ ا ْبَل الّصْر إض َق ْب إن َق ْي َوَض إع ْل ْو ا إهَماَ َأ إد َطَل َأَح ُد َب ْق َع ْل ) ا
ُتُه َد إئ َفاَ ّنُه َو ْو َأ َبَضُه َل َد َق ْع إلَك َب إلُب َل َذ َق ْن إئًزا َي ُدّل َجاَ َي َذا َو ْوُل َه َق ْل ُبَض َأّن ا َقاَ ّت إفيِ ال
إف إز َشْرُط الّصْر َوا ْلَج إد َشْرُط َل ا َقاَ إع ْن إل إة إفيِ َقاََل ا َي َهاَ ّن ُبُض ال َقاَ ّت إف إفيِ : ال الّصْر

إء َشْرٌط َقاَ َب إد إل ْق َع ْل إه َل ا إد َقاَ إع ْن إه إل إت إصّح ّنُه ؛ َو إب إفيِ َقاََل َإل َتاَ إك ْل َطَل ا َب ُد :  ْق َع ْل َوَل ا
ْطَلَن َد إّل ُب ْع إد َب َقاَ إع ْن إل إة ا  . َوالّصّح

)2/349(

ُلُه ْو َوَل َق ّتَصّرُف َيُجوُز : (  إن إفيِ ال إف َثَم ْبَل الّصْر إه َق إض ْب ّتىَ َق ْو ) َح َع َل َناًَرا َباَ إدي
إة َعَشَر إهَم إب ْبَل َدَرا َق إض َف ْب إة َق َعَشَر ْل َتَرىَ ا َهاَ اْش ًباَ إب ْو ْو ، َث إكيًل َأ ْو ، َم ًناَ َأ ْوُزو ُع َم ْي َب ْل َفاَ
ٌد إس َثَمُن َفاَ إف َو َلىَ الّصْر إه َع إل إبُضُه َحاَ ْق إتّم َي َي ُهَماَ الّصْرُف َو َن ْي َذا َب َك َذا َو ُه إ َأ ْبَر إمْن َأ
إن إف َثَم ْبَل الّصْر إه َق إض ْب ْو ، َق َبُه َأ َه ّنُه ؛ َيُجْز َلْم َلُه َو إه َتَصّرَف َإل ْبَل إفي إه َق إض ْب إإْن َق َف
إبَل َة َق َء َبَرا ْل ْو ، ا َبَة َأ إه ْل َطَل ا إإْن ، الّصْرُف َب ُهَماَ َلْم َو ْل َب ْق ُطْل َلْم َي ْب إخيِّ إفيِ َقاََل َي َكْر ْل ا
َذا َهَب إ إف َثَمَن َلُه َو َلْم الّصْر َبْل َف ْق َبَة َي إه ْل َبىَ ا أ

َ إهُب َف َوا ْل َذ َأْن ا ْأُخ إهَب َماَ َي إبَر َلُه ُو ُأْج

َلىَ إض َع ْب َق ْل ّنُه ؛ ا ُد َإل إري إد َفْسَخ ُي ْق َع ْل إع ا َناَ إت إلْم إض إمْن إباَ ْب َق ْل َبُر ا ُيْج َلىَ َف إتّم َماَ َع إه َي إب
ُد ْق َع ْل إه إفيِ َإلّن ؛ ا إم ّق َتَماَ إر َح  . اْلَخ



)2/350(

ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ُع : (  ْي إب َب َه ّذ إة ال إفّض ْل َفًة إباَ ّنُه ُمَجاََز َإل ْيَس )  إة إفيِ َل َف ْلُمَجاََز َثُر ا ْك إمْن َأ
إل َفاَُض ّت َفاَُضُل ال ّت ْيَن َوال إب َب َه ّذ إة ، ال إفّض ْل إئٌز َوا َذا َجاَ َك َفُة َف ْلُمَجاََز ّنُه إّل ا َتَرُط َأ ُيْش

ْبُض َق ْل إس إفيِ ا إل ْلَمْج  . ا

)2/351(

ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  ًفاَ َباَ ْي ّقَلىَ َس إة ُمَح َئ إماَ ٍم إب َه ُتُه إدْر َي ْل إح َهًماَ َخْمُسوَن َو َع إدْر َف َد إمْن َف
إه إن إسيَن َثَم َهًماَ َخْم ُع َجاََز إدْر ْي َب ْل َكاََن ا ُبوُض َو ْق ْلَم إة إحّصَة ا إفّض ْل إإْن ، ا ّيْن َلْم َو َب إلَك ُي ) َذ
إة إحّصَة َإلّن إفّض ْل ّق ا َتَح َهاَ ُيْس ْبُض إس إفيِ َق إل ْلَمْج إحّصَة ا إف َو ْي ّق َل الّس َتَح َهاَ ُيْس ْبُض َق
إس إفيِ إل ْلَمْج َذا ا إإ َد َف َق َداَر َن ْق إة إم َي ْل إح ْل َع ا َق َد َماَ َو َق ّق َعْن َن َتَح ْلُمْس . ا

ُلُه ْو إلَك َق َذ َك َو ْذ ؛ : (  ْذ َقاََل إ إه : ُخ إذ إسيَن َه ْلَخْم إهَماَ إمْن ا إن ُأُموَر َإلّن ) ؛ َثَم

إميَن إل ْلُمْس َلٌة ا َلىَ َمْحُمو إة َع َكَن َماَ الّصّح إكُن َوَل َأْم إلَك ُيْم َأْن إّل َذ إرَف إب َيْص
ُبوَض ْق ْلَم َلىَ ا ّق َماَ إ َتَح ْبُضُه ُيْس َإلّن َق إن َو ْي َن ْث إل ْد ا ّبُر َق َع إهَماَ ُي إد َعْن إب إح َوا ْل َعْن ا َو
إة َع ْلَجَماَ ّلُه َقاََل ا َلىَ ال َعاَ َيْخُرُج َت ُهَماَ {  ْن ُؤ إم ُل ْؤ ّل ْلَمْرَجاَُن ال ّنَماَ } ، َوا إإ إن َو إمْن َيْخُرَجاَ

إح إل ْلَماَ ّنَماَ ، ا إإ ُهَماَ َقاََل َو ْن إم َع "  ْلُخُروَج َأّن " َم إهَماَ إمْن ا إد إلَح َإلّن ؛ َأَح ْلَماَ ْذَب ، ا َع ْل َوا
إن َياَ إق َت ْل ُكوُن َي َي ْذُب َف َع ْل إح ا َقاَ ّل إح َكاَل إل ْلَماَ َقاَُل َكَماَ إل َيْخُرُج ُي ُد :  َل َو ْل إر إمْن ا َك ّذ َثىَ ، ال ْن ُْل َوا

.
ُلُه ْو َق إإْن (  َف َبَضاَ َلْم :  َقاَ َت ّتىَ َي َقاَ َح َتَر ْف َطَل ا ُد َب ْق َع ْل إة إفيِ ا َي ْل إح ْل َهاَ ا ّن إل

َ َذا َصْرٌف )  َك َو
ْيُف ّلُص َل َكاََن إْن الّس َتَخ ٍر إّل َي ّنُه ؛ إبَضَر إكُن َل َإل إليُمُه ُيْم إن َتْس ُدو إر إب َذا الّضَر َه إل َل َو

ُه َيُجوُز ُد ْفَرا إع إ ْي َب ْل إع إباَ ْذ إج ْل إف إفيِ َكاَ ْق . الّس
ُلُه ْو إإْن َق َو ّلُص َكاََن : (  َتَخ إر َي ْي َغ ٍر إب ُع َجاََز َضَر ْي َب ْل إف إفيِ ا ْي َطَل الّس َب إة إفيِ َو َي ْل إح ْل ) ا
ّنُه َكَن َإل ُه َأْم ُد ْفَرا إع إ ْي َب ْل َذا إباَ َه َذا َو َنْت إ إفّضُة َكاَ ْل ُة ا َد ْفَر ْلُم َد ا َي إة إمْن َأْز َي ْل إح ْل إإْن ا َف

َنْت َهاَ َكاَ َل ْث ْو ، إم َقّل َأ ْو ، َأ ْدَرىَ َل َأ ُع َيُجوُز َل ُي ْي َب ْل  . ا

)2/352(

ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  َء َباَ َناَ ٍة إ َقاَ ُثّم ، إفّض َتَر ْف ْد ا َق َبَض َو ْعَض َق إه َب إن َطَل َثَم ُع َب ْي َب ْل َلْم إفيَماَ ا
إبْض ْق َبَض إفيَماَ َوَصّح َي ّنُه َق َإل ّلُه َصْرٌف )  َد إفيَماَ َفَصّح ُك إج ُطُه ُو َطَل َشْر َب َل إفيَماَ َو
ُد ُد ، ُيوَج َفَساَ ْل ٌئ َوا إر ّنُه ؛ َطاَ إصّح َإل ُطُل ُثّم ، َي ْب إق َي إتَرا ْف إل ُع َفَل إباَ إشي إف َي إخَل إة إب َل َأ َمْس

إف ْي َنىَ الّس ْع إع َوَم ُيو ُكوَن َأْن الّش ُكّل َي ٍد إل إح إن إمْن َوا ْي َل َد َب ْل إة إمْن َحّظ ا َل إر ُجْم اْلَخ
َناَ ُل ْو َق ّلُه " َصْرٌف َف إتَراٌز ُك إة إمْن " اْح َل َأ إف َمْس ْي . الّس
ُلُه ْو َكاََن َق َو ُء : (  َناَ إْل َكًة ا إر ُهَماَ َش َن ْي َوَل َب َياََر )  ُكّل إخ ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن ّنَماَ ، إم إإ ُبْت َلْم َو ْث َي

َياَُر إخ ْل َع ا َقَة َأّن َم ْف َقْت الّص َفّر إه َت ْي َل إلَك َإلّن ؛ َع َء َذ إه إمْن َجاَ إل َب َو إق ُه ُق َو إتَرا ْف إل إر إمْن ا ْي َغ
ْبٍض ّنُه َق َأ َك إضيَِ َف إلَك َر َذ . إب
ُلُه ْو إإْن َق َو ّق : (  إح ُت ْعُض ُاْس إء َب َناَ إْل إنيِ ا ْع َي ْعًضاَ )  ّدىَ َب َع َت َلىَ َي إب إ إصي إريِ َن َت ْلُمْش ْو ، ا َأ

ّدىَ َل َع َت َكاََن َي إريِ (  َت ْلُمْش إر ا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َذ َشاَ إقيَِ َأَخ َباَ ْل إه ا إت إحّص إإْن ، إب َء َو ) َتَركََ َشاَ
َقَة َإلّن ْف َقْت الّص َفّر إه َت ْي َل إفيِ ، َع إع َو ْط إء َق َناَ إْل َلْم َضَرٌر ا إت َو ْأ ُق َي إري ْف ّت إه إمْن ال إل َب إإْن إق َف



ّق َأَجاََز إح َت ْلُمْس ْبَل ا َكَم َأْن َق إق َلُه ُيْح َقاَ إتْح إلْس ُد َجاََز إباَ ْق َع ْل َكاََن ا ّثَمُن َو ُه َلُه ال ُذ ْأُخ َي
ُع إئ َباَ ْل إريِ إمْن ا َت ْلُمْش ّلُمُه ا ُيَس إه َو ْي َل َذا إ َناَ إ َقاَ َلْم َكاَ إر َت ْف َد َي ْع إة َب إْلَجاََز إصيُر ا َي ُد َو إق َعاَ ْل ا
إكيًل إز َو إجي ْلُم ُق إل ّل َع َت َت ُق َف ُقو إد ُح ْق َع ْل إل ا إكي َو ْل إز ُدوَن إباَ إجي ْلُم ّتىَ ا ْو َح َق َل َتَر ْف ا

إن َدا إق َعاَ َت ْلُم ْبَل ا إة َق ّق إَجاََز إح َت ْلُمْس َطَل ا ُد َب ْق َع ْل إإْن ، ا َقُه َو ّق َفاََر إح َت ْلُمْس ْبَل ا َق
إة إْلَجاََز إن ا َدا إق َعاَ َت ْلُم َوا إن -  َياَ إق إس إفيِ َباَ إل ْلَمْج ُد - َصّح ا ْق َع ْل  . ا

)2/353(

ُلُه ْو َق َوَمْن (  َع :  َة َباَ ْقَر ٍة ُن ّق إفّض إح ُت َهاَ َفاَْس ْعُض َذ َب إخ إقيَِ َماَ ُأ إه َب إت إحّص َياََر َوَل إب ) َلُه إخ
َذا َذا َه ّق إ إح ُت َد ُاْس ْع إض َب ْب َق ْل ْو َأّماَ ا ّق َل إح ُت ْبَل ُاْس إض َق ْب َق ْل َبَت ا َياَُر َلُه َث إخ ْل إق ا َفّر َت إل

إة َق ْف إه الّص ْي َل ْبَل َع إم َق ّتَماَ َقاَُل َل ال إه إّن ُي َق إفي إري ْف إة َت َق ْف َق َإلّن ؛ الّص إري ْف ّت إة إمْن ال َه إج
إع إر إط الّشاَ إتَرا إض إباَْش ْب َق ْل إد إمْن َل ا إق َعاَ ْل إكَ َفَصاََر ا َهَل إد َك إن َأَح ْي َد ْب َع ْل ّنُه ؛ ا إدُر َإل ْق َلىَ َي َع

َع َأْن َط ْق َة َي ْقَر ّن ّلَم ال ُيَس إه َو ْي َل َتُه إ إفيِ ، إحّص إة َو َل َأ ْلَمْس َلىَ ا ُْلو إع إفيِ ا ْط إء َق َناَ إْل َضَرٌر ا
إكُن َفَل إليُم ُيْم ّتْس َناَُر ال ّدي َهُم َوال ّدْر إظيُر َوال إة َن ْقَر ّن َكَة َإلّن ؛ ال إر إلَك إفيِ الّش ّد َل َذ َع ُت

ًباَ ْي َذا َع إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل  . ا
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ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  إن َباَ ْي َهَم َناًَرا إدْر إدي إن َو ْي َناََر إدي ٍم إب َه إدْر ُع َجاََز َو ْي َب ْل إعَل ا ٍد ُكّل َوُج إح َوا
إن إمْن ْي ْنَس إج ْل إس ا ْن إج ْل إر إباَ َإلّن اْلَخ َد )  ْق َع ْل َذا ا إن َلُه َكاََن إ َهاَ ُهَماَ َوْج ُد ، ُيَصّحُحُه َأَح

ُه َواْلَخُر ُد إس ْف إمَل ُي َلىَ ُح َقاََل ُيَصّحُحُه َماَ َع َفُر َو َذا َيُجوُز : َل ُز ُع َه ْي َب ْل ْو ا َل َع َو َئَة َباَ إماَ
ٍم َه ٍر إدْر َناَ إدي إف َو ْل َأ ٍم إب َه ْأَس َوَل َجاََز إدْر إه َب َئًة َإلّن ؛ إب َعُل إماَ ٍة ُتْج َئ إماَ إف إمْن إب ْل َْل ا

َعُل ُيْج َناَُر َو ّدي إة ال َئ إماَ إع إتْس ٍم إب َه ْو إدْر َل َتَرىَ َو َة اْش إهَم َعَشَر َناًَرا َدَرا إدي َنيِْ َو ْث َعَشَر إباَ
َهًماَ َبَضاَ إدْر َقاَ َت ُكوُن َجاََز َو َت ُة َو َعَشَر ْل َهاَ ا إل ْث إم َناَُر إب ّدي إل َوال َفْض ْل إه إباَ إذ َه إقْسَمَة ُتَسّمىَ َو

إر َباَ إت ْع إل َذا ا إإ َتَرىَ َو َناًَرا اْش إن إدي ْي َهَم إدْر إن َو ْي َناََر إدي إن إب ْي َهَم إدْر َبَضاَ َو َقاَ َت ُكوُن َجاََز َو َي َو
َناَُر ّدي إن ال ْي َهَم إدْر إن ، إب َناََرا إدي إن َو ْي َهَم إدْر إه إب إذ َه إة إقْسَمَة ُتَسّمىَ َو َف َل ْلُمَخاَ ْيَن ا إن َب ْي َل َد َب ْل ا

إقْسَمَة َإلّن ؛ ْل إه إفيَماَ ا َباَ إفي َلىَ الّر إن َع ْي ُهَماَ إقْسَم ُد إر إقْسَمُة َأَح َباَ إت ْع إل َو ا ُه َع َأْن َو إبي َي
ْنَس إج ْل إه ا إس ْن إج إر ، إب ْي َغ إب إه َو إس ْن إه َيُجوُز َل إج ُد إفي ْق َع ْل ّتىَ ا ُكوَن َح ْنُس َي إج ْل ُد ا إر َف ْن ْلُم َثَر ا ْك َأ

ُلُه إمّماَ إب َقاَ ّتىَ ُي َعَل َح إه ُيْج إل ْث إم َفْضُل ، إب ْل إس َوا ْن إج ْل إر إباَ َذا ، اْلَخ َه إع َو ْي َب إة َك إهَم َعَشَر َدَرا
إة إهَم إبَخْمَس ٍر َدَرا َناَ إدي إنيِ ، َو ّثاَ إة إقْسَمُة َوال َف َل ْلُمَخاَ َو ا ُه َع َأْن َو إبي إن َي ْي ْنَس إهَماَ إج َباَ إفي الّر

إهَماَ إس ْن إج َناَكََ إب ُه َفاَُضٌل َو ْثُل ، َت إن إم ْي َهَم ٍر إدْر َناَ إدي إن َو ْي َناََر إدي ٍم إب َه إدْر ْثُل ، َو إم َعيِْ َو َصاَ
ٍة َط ْن إع إح ٍر َوَصاَ إعي َعيِْ َش ٍر إبَصاَ إعي إع َش ٍة َوَصاَ َط ْن َو إح ُه إئٌز َف َناَ َجاَ َد ْن َعُل إع ُيْج ْنٍس ُكّل َو إج

إة إفيِ َل َب َقاَ إس ُم ْن إج ْل إر ا إل إفيِ َقاََل اْلَخ َْلْص َذا ا َتَرىَ : إ َليِْ اْش َقاَ ْث ٍة إم َقاًَل إفّض ْث إم إمْن َو
إل ُنَحاٍَس َقاَ ْث إم ٍة إب إة إفّض َث َثَل إل َو إقي َثاَ ٍد َم إدي ُكوُن َجاََز َح َت إفّضُة َو ْل َهاَ ا إل ْث إم إقيَِ َوَماَ إب إمْن َب
إة إفّض ْل إس ا ّنَحاَ إلَك َوال َذ إد إب إدي ْلَح إلَك ا َذ َك َقاَُل َو ْث ٍر إم ْف َقاَُل ُص ْث إم ٍد َو إدي إل َح َقاَ ْث إم ٍر إب ْف ُص

إل َقاَ ْث إم ْفُر ، َرَصاٍَص َو إه َفاَلّص إل ْث إم  إب

)2/355(



إقيَِ إبَماَ َوالّرَصاَُص  . َب
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ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  َد َباَ َهًماَ َعَشَر َأَح إة إدْر َعَشَر إهَم إب ٍر َدَرا َناَ إدي َنْت َجاََز َو َكاَ ُة َو َعَشَر ْل ا
َهاَ إل ْث إم َناَُر إب ّدي إم َوال َه ّدْر ْو إباَل َل َو َتَرىَ )  َة اْش إهَم َعَشَر إة َدَرا َعَشَر إهَم إب َناَ َدَرا َواَز َت َف

َدْت َدىَ َفَزا إن إْح ْي َت َعَشَر ْل ًقاَ ا َن َبُه َدا َه َو َلْم َلُه َف ْلُه َو إخ ْد إع إفيِ ُي ْي َب ْل َنْت إْن ا إهُم َكاَ ّدَرا ال
ُع َجاََز إصَحاًَحاَ ْي َب ْل َبُة َوَصّحْت ا إه ْل ّنُه ؛ ا َعُه َإل َة َباَ َعَشَر ْل َهاَ ا إل ْث إم َهَب إب َو َق َلُه َو َن ّدا َو ال ُه َو

َبُة إمُل َل إفيَماَ ُمَشاٍَع إه َت إقْسَمَة َيْح ْل إإْن ، َفَصّحْت ا َنْت َو إهُم َكاَ ّدَرا ًة ال َكّسَر َتُجْز َلْم ُم
َبُة إه ْل َق َإلّن ؛ ا َن ّدا ّيُز ال َتَم إم إمْن َي إه ّدَرا َذا ال َنْت إ ًة َكاَ َكّسَر إهيَِ ُم َبُة َف إفيَماَ ُمَشاٍَع إه

إمُل َت إقْسَمَة َيْح ْل َلْم ا إصّح َف ُع َيُجوُز َوَل َت ْي َب ْل  . ا
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ُع : (  ْي إن َب ْي َهَم إن إدْر ْي إحيَح إن َص ْي َهَم إدْر ٍة إب ّل ٍم َغ َه إدْر إحيٍح َو ٍم َص َه إدْر ٍة إب ّل ) َغ
ُبُه َوا َيُجوُز َص ُع َو ْي ٍم َب َه إحيٍح إدْر إن َص ْي َهَم إدْر ٍة َو ّل إن َغ ْي َهَم إدْر إن إب ْي إحيَح ٍم َص َه إدْر ٍة َو ّل ، َغ
ّلُة َغ ْل ُة إهيَِ َوا َكّسَر ْلُم ًعاَ ا َط إقيَل إق ُه َماَ إهيَِ َو ّد ْيُت َيُر إل َب ْلَماَ ُه ا ُذ ْأُخ َي ّتّجاَُر َو ّنَماَ ، ال إإ َو

إلَك َجاََز إق َذ ّق َتَح إة إل َوا ْلُمَساَ إن إفيِ ا َوْز ْل ْأَس َوَل ا إل َب َياَ إت إلْح إز إفيِ إباَ ّتَحّر إل َعْن ال ّدُخو ال
إم إفيِ ْلَحَرا . ا

ُلُه ْو  : َق
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َذا إإ َو إلُب َكاََن (  َغاَ ْل َلىَ ا إم َع إه ّدَرا إفّضَة ال ْل إهيَِ ا إإْن ، إفّضٌة َف إلُب َكاََن َو َغاَ ْل َلىَ ا َع
إر إني َناَ ّد َهَب ال ّذ إهيَِ ال َهٌب َف َبُر َذ َت ْع ُي إهَماَ َو إم إمْن إفي إري إل َتْح َفاَُض ّت َبُر َماَ ال َت ْع إد إفيِ ُي َياَ إج ْل ا
ّتىَ ُع َيُجوَز َل ) َح ْي إص َب إل ْلَخاَ إهَماَ ا ُع َوَل إب ْي َهاَ َب إض ْع ْعٍض َب َب ًياَ إّل إب إو َتَساَ إن إفيِ ُم َوْز ْل ، ا

َذا َك َهاَ َيُجوُز َل َو ْقَراُض إت ًناَ إّل اْس ًدا َل َوْز َد . َع
ُلُه ْو إإْن َق َو إلُب َكاََن : (  َغاَ ْل إهَماَ ا ْي َل إغّش َع ْل ْيَساَ ا َل إم إفيِ َف ْك إم ُح إه ّدَرا إر ال إني َناَ ّد َناَ َوال َكاَ َو
إم إفيِ ْك إض ُح ُعُرو ْل َإلّن ا ْكَم )  ْلُح إب ا إل َغاَ ْل َذا إل َه َذا َو َنْت إ ُلُص َل َكاَ إغّش إمْن َتْخ ْل ؛ ا
َهاَ ّن إل

َكًة َصاََرْت َ َل ْه َت َذا َأّماَ ُمْس َنْت إ ُلُص َكاَ ْنُه َتْخ ْيَسْت إم َل ٍة َف َك َل ْه َت َذا إبُمْس إإ َعْت َف إبي
ٍة إفّض ٍة إب إلَص إهيَِ َخاَ إع َف ْي َب ٍة ُنَحاٍَس َك إفّض ٍة َو إفّض َيُجوُز إب َلىَ َف إه َع إر َوْج َباَ إت ْع إل . ا
ُلُه ْو َذا َق إإ َف َعْت : (  َهاَ إبي إس ْن إج إضًل إب َفاَ َت إنيِ َجاََز ُم ْع َي إهَم )  ّدَرا ْغُشوَشَة ال ْلَم َهاَ ؛ ا ّن إل

َ

إم إمْن َخَرَجْت ْك إب ُح َه ّذ إة ، ال إفّض ْل إهيَِ َوا ٌة َو َد ُدو ْع إم إفيِ َفَصاََرْت َم ْك إس ُح ُلو ُف ْل . ا
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل إإْن ، ا َعْت َو َهاَ إبي إس ْن إج إضًل إب َفاَ َت ًفاَ َجاََز ُم إس َصْر ْن إج ْل َلىَ إل إف إ إس إخَل ْن إج ْل ا
إهيَِ إم إفيِ َو ْك إن ُح ْي َئ ْي ٍة َش ٍر إفّض ْف ّنُه َوُص إك َل ّتىَ َصْرٌف َو َتَرَط َح ُبُض ُيْش َقاَ ّت إفيِ ال

إس إل ْلَمْج إد ا ُوُجو إة إل إفّض ْل إن إمْن ا ْي َب إن ْلَجاَ َذا ا إإ إرَط َو ْبُض ُش َق ْل إة إفيِ ا إفّض ْل إرَط ا إفيِ ُش
إر ْف ّنُه ؛ الّص ّيُز َل َإل َتَم َهاَ َي ْن ٍر إّل َع إإْن ، إبَضَر َنْت َو إفّضُة َكاَ ْل إغّش ، ا ْل ٌء َوا َوا َيُجْز َلْم َس

َهاَ ُع ْي إة َب إفّض ْل ًناَ إّل إباَ ّنُه ؛ َوْز َذا َإل َع إ إلَك َباَ ًناَ َذ ًعاَ َصاََر َوْز إئ إة َباَ إفّض ْل إل إل ْث إم َهاَ إب إن َوَماَ َوْز
إقيَِ إغّش إمْن َب ْل إل ا ْث إم إه إب إن َذا إفّضًة َوْز إه إفيِ َك إح . َشْر



ُلُه ْو َذا َق إإ َو َتَرىَ : (  َهاَ اْش َعًة إب ْل َدْت ُثّم ، إس َتَركََ َكَس ّناَُس َو َلَة ال َعاََم ْلُم َهاَ ا ْبَل إب َأْن َق

َهاَ ّلَم َلىَ ُيَس إع إ إئ َباَ ْل َطَل ا ُع َب ْي َب ْل َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َقاََل ، َح ُبو َو إه ُيوُسَف َأ ْي َل َهاَ َع ُت ْوَم إقيَم َي

إع ْي َب ْل َقاََل ا إة إفيِ )  َي َهاَ ّن إه ال ْي َل َع َوىَ َو ْت َف ْل . ا
َقاََل ٌد َو  : ُمَحّم
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َهاَ ُت إخَر إقيَم َعاََمَل َماَ آَ ّناَُس َت َهاَ ال َنىَ إب ْع إه َوَم إل ْو َدْت َق ْيِ َكَس إع إفيِ َأ إمي إن َج َدا ْل ُب ْل َذا َأّماَ ا إ
َنْت َذا إفيِ َتُروُج َكاَ إد َه َل َب ْل إه إفيِ َتُروُج َوَل ا إر ْي ُد َل َغ ْفُس ُع َي ْي َب ْل َهاَ ؛ ا ّن إل

إلْك َلْم َ ْه َهاَ َت ّن إك َل َو
َبْت ّي َع َكاََن َت ُع َف إئ َباَ ْل إر ا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ إنيِ َقاََل َشاَ إط ْع ْثَل َأ إد إم ْق ّن إذيِ ال ّل َع ا َق إه َو ْي َل ُد َع ْق َع ْل ، ا

إإْن َء َو َذ َشاَ إلَك إقيَمَة َأَخ إنيَر َذ َناَ َد َد ّي َق إد َو َكَساَ ْل َهاَ ؛ إباَ ّن إل
َذا َ َلْت إ ْو ، َغ َكاََن َرُخَصْت َأ

إه ْي َل ّد َع إل َر ْث إم ْل إق ا َفاَ ّت إل َذا إباَ إة إفيِ َك َي َهاَ ّن  . ال
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ُع : (  ْي َب ْل إس ا ُلو ُف ْل َهاَ إباَ ّن إل
َ ُلوٌم َماٌَل )  ْع . َم

ُلُه ْو إإْن َق َف َنْت : (  َقًة َكاَ إف ُع َجاََز َناَ ْي َب ْل َهاَ ا إإْن ، إب ّيْن َلْم َو َع ّنُه ُت َإل َة َل )  َد إئ َهاَ إفيِ َفاَ إن ّي َع ، َت
َذا إإ ّيْن َلْم َو َع ُد ُت إق َعاَ ْل إر َفاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ّلَم َشاَ إه َأَشاََر َماَ َس ْي َل َهاَ إ ْن إإْن ، إم َء َو ّلَم َشاَ َس

ُه ْيَر إإْن ، َغ َكْت َو َل إسْخ َلْم َه َف ْن ُد َي ْق َع ْل َهاَ ا إك َهَل . إب
ُلُه ْو إإْن َق َو َنْت : (  ًة َكاَ َد إس ُع َيُجْز َلْم َكاَ ْي َب ْل َهاَ ا ّتىَ إب َهاَ َح َن ّي َع َهاَ ُي ّن إل

َ َأْن إمْن َخَرَجْت ) 

ُكوَن ًناَ َت ْيَس َوَماَ َثَم َثَمٍن َل ّد َل إب إه إمْن ُب إن إيي ْع إة إفيِ َت َل إد َحاَ ْق َع ْل إب ا َياَ ّث َد َكاَل ّي َق إد َو َكَساَ ْل إباَ
َهاَ ؛ ّن إل

َذا َ َلْت إ ْو ، َغ إه َكاََن َرُخَصْت َأ ْي َل ّد َع إل َر ْث إم ْل إق ا َفاَ ّت إل َذا إباَ إة إفيِ َك َي َهاَ ّن . ال
ُلُه ْو َذا َق إإ َو َع : (  إس َباَ ُلو ُف ْل إة إباَ َق إف ّناَ َدْت ُثّم ، ال َطَل َكَس ُع َب ْي َب ْل َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ) َح
َكَلُم ْل إه َوا إم إفي َكَل ْل إم إفيِ َكاَ إه ّدَرا إة ال ْغُشوَش ْلَم َذا ا َدْت إ ْو َكَس َل ْقَرَض َو َت ُلوًساَ اْس ُف

َدْت َكَس ُبو َقاََل َف َفَة َأ إني إه َح ْي َل َع َهاَ :  ُل ْث َقْرَض َإلّن ؛ إم ْل ٌة ا َعاََر َبٌة إ إج ّد ُمو إن َر ْي َع ْل ًنىَ ا ْع َم
.

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إه َوُمَحّم ْي َل َهاَ َع ُت إكْن إقيَم َد َل ْن إبيِ إع أ
َهاَ ُيوُسَف َ ُت ْوَم إقيَم إض َي ْب َق ْل ا

َد ْن إع ٍد َو ْوَم ُمَحّم إد َي َكَساَ ْل  . ا

)2/361(

ُلُه ْو َوَمْن َق َتَرىَ : (  ًئاَ اْش ْي إف َش إنْص ٍم إب َه ُلوًساَ إدْر ُع َجاََز ُف ْي َب ْل إه ا ْي َل َع ُع َماَ َو َباَ إف ُي إنْص إب
ٍم َه إس إمْن إدْر ُلو ُف ْل َذا ا َك َو َذا )  َنٍق َقاََل إ َدا إب ُلوًساَ :  ْو ، ُف إقيَراٍط َأ ُلوًساَ إب . ُف
َقاََل َفُر َو ُلوَس َإلّن ؛ َيُجوُز : َل ُز ُف ْل ُلو ا ْغ َتْرُخُص َت إصيُر َو َي ّثَمُن َف ُهوًل ال َناَ َمْج َل َأّن َو

إه إذ ٌة َه َباََر ُلوَمٌة إع ْع ٍر َعْن َم َدا ْق ٍم إم ُلو ْع إس إمْن َم ُلو ُف ْل ْد ا َق َع َف ُلوًماَ َباَ ْع ٍم َم ُلو ْع إبَم
َد َفَجاََز ّي َق إف َو إنْص ٍم إب َه ُلوًساَ إدْر ّنُه ؛ ُف ْو َإل ٍم َقاََل َل َه إدْر ُلوًساَ إب ْو ، ُف إن َأ ْي َهَم إدْر ُلوًساَ إب ُف

َد َيُجوُز َل ْن ٍد إع ّنَماَ ، ُمَحّم إإ ُه َيُجوُز َو َد ْن إم ُدوَن إفيَماَ إع َه ّدْر  . ال

)2/362(



ُلُه ْو َوَمْن َق َطىَ : (  ْع إفيِّ َأ ْيَر َهًماَ الّص َقاََل إدْر إنيِ َف إط ْع إه َأ إف إنْص ُلوًساَ إب إه ُف إف إنْص إب ًفاَ َو إنْص
ّبًة إّل َد َح ُع َفَس ْي َب ْل إع إفيِ ا إمي ْلَج َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َقاََل ، َح ُع : َجاََز َو ْي َب ْل إس إفيِ ا ُلو ُف ْل ا
َطَل َب إقيَِ إفيَماَ َو ْو ، َب َل إنيِ َقاََل َو إط ْع َأ َهًماَ :  إغيًرا إدْر ُنُه َص ٍم إنْصُف َوْز َه ّبًة إّل إدْر ، َح

إقيَِ َباَ ْل ُلوًساَ َوا ُع َجاََز ُف ْي َب ْل َنْت ا َكاَ ُلوُس َو ُف ْل ّنْصُف ا ّبًة إّل َوال ٍم َح َه إدْر إلَك إب َذ َو ّنُه )  َإل

َعَل ُلوَس َج ُف ْل ًفاَ ا إنْص ّبًة إّل َو إة إفيِ َح َل َب َقاَ إم ُم َه ّدْر َذا ال إضْف َلْم َكاََن إ ٍد ُكّل ُي إح إمْن َوا
إن ْي َف ّنْص َلىَ ال إم إ َه ّدْر ْو َكَماَ َفَصاََر ال إنيِ َقاََل َل إط ْع َأ إه :  ُلوًساَ إب ًفاَ ُف إنْص ّبًة إّل َو إلَك َح َذ َو

إئٌز إلَك َجاَ َذ َك ْو َو إنيِ َقاََل َل إط ْع إه َأ إف إنْص َذا إب ُلوًساَ َك إنيِ ُف إط ْع َأ َهًماَ َو إغيًرا إدْر ُنُه َص َوْز
ٍم إنْصُف َه َو إدْر ُه إئٌز َف ْيًضاَ َجاَ ّنُه ؛ َأ َعَل َإل إم إنْصَف َج َه ّدْر إة إفيِ ال َل َب َقاَ إس ُم ُلو ُف ْل ا

ّنْصَف إقيَِ َوال َباَ ْل إة إفيِ ا َل َب َقاَ إم ُم َه ّدْر إذيِ ال ّل ُنُه ا ٍم إنْصُف َوْز َه َأّماَ ، إدْر َذا َو : َقاََل إ
إنيِ إط ْع إه َأ إف إنْص َذا إب ُلوًساَ َك إه ُف إف إنْص إب إقيِ َو َباَ ْل َهًماَ ا إغيًرا إدْر ُنُه َص ٍم إنْصُف َوْز َه إّل إدْر

ّبًة إفيِ َح إس َف َياَ إل إق ْو إبيِ َق أ
َفَة َ إني ُد َح ْفُس ُد َي ْق َع ْل إع إفيِ ا إمي ْلَج ُهَماَ ا َد ْن إع إفيِ َيُجوُز َو

إة إس إحّص ُلو ُف ْل ُطُل ا ْب َي إم إفيِ َو َه ّدْر إهَماَ إمْن َإلّن ؛ ال إل إصيَل َأّن َأْص ْف إن َت ّثَم ُه ال إسيَر َتْف َو
َعُل َد َيْج ْق َع ْل َد ا إح َوا ْل إن ا ْي َد ْق َع ْطَلُن َك ُب إد َف ْق َع ْل إهَماَ إفيِ ا إد إجُب َل َأَح َنُه ُيو ْطَل إفيِ ُب
إر إبيِ اْلَخ َإل َفَة َو إني إه إمْن َأّن َح إل إسيَر َأّن َأْص ْف إن َت ّثَم َلُه ال إصي ْف َت َعُل َل َو َد َيْج ْق َع ْل َد ا إح َوا ْل ا

إن ْي َد ْق إإْن ، َع ًدا َكاََن َو ْق ًدا َع إح ُع َوا ْي َب إف َف ٍم إنْص َه إف إدْر إنْص ٍم إب َه ّبًة إّل إدْر َيُجوُز َل َح
ُطُل ْب َي ُد َف ْق َع ْل إه ا ْد إفي َق َلُه َو َع ًطاَ َج إقيِ إفيِ َشْر َباَ ْل إم إمْن ا َه ّدْر ُطُل ال ْب َي إع إفيِ َف إمي ْلَج ا

َع َكَمْن ْيَن َجَم ٍد ُحّر َب ْب َع ّلُه ، َو َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ
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َتاَُب إك إن (  ْه ْهُن الّر إة إفيِ ) الّر َغ ّل َو ال ْبُس ُه ْلَح ْيِ ا ْبُس َأ إء َح ّيِ الّشيِْ َأ َبٍب إب َكاََن َس
ْو ، َماًَل ْيَر َأ إل َغ ّلُه َقاََل َماَ َلىَ ال َعاَ ُكّل َت ْفٍس {  َبْت إبَماَ َن َنٌة َكَس إهي ْيِ َر َأ ُبوَسٌة }  َمْح

إل َباَ َو َبْت َماَ إب َتَس ْك إصيِ إمْن ا َعاَ ْلَم إفيِ ، ا إع َو ٌة الّشْر َباََر إد َعْن إع ْق ٍة َع َق إثي إبَماٍَل َو
إتَراًزا إة َعْن اْح َل َفاَ َك ْل َهاَ ا ّن إإ ُد َف ْق ٍة َع َق إثي إة إفيِ َو ّذّم إتَراًزا ال ْيًضاَ َواْح إع َعْن َأ إبي ْلَم إد إفيِ ا َي

إع إئ َباَ ْل ّنُه ا إإ َقٌة َف إثي ْيَس َو َل ٍد َو ْق َع َلىَ إب ٍة َع َق إثي َقاَُل َو ُي َو َو إع إفيِ ُه ْعُل الّشْر إء َج الّشيِْ
ُبوًساَ ّق َمْح إكُن إبَح ُه ُيْم ُؤ َفاَ إتي إن إمْن اْس ْه إن الّر ُيو ّد ّتىَ َكاَل ّنُه َح ْهُن َيُجوُز َل إ الّر
إد ُدو ْلُح إص ، إباَ إقَصاَ ْل ْهُن َوَل َوا إر َر ّب َد ْلُم إمْن ا إن َو إس إن َمَحاَ ْه إه َأّن الّر َظَر إفي ّن إمْن ال
إن ْي َب إن ْلَجاَ إب ا إن إن إلَجاَ إه إب الّرا إن إن َوَجاَ إه َت ْلُمْر إنُب َأّماَ ا إن َجاَ إه إإّن الّرا إهَن َف َت ْلُمْر ْد ا َق

ُكوُن ّد َي َل إم َأ إخَصاَ ْل َذا ُخُصوًصاَ ا َد إ إب إمْن ُرْخَصًة َوَج إن إع َجاَ إر إح الّشاَ إري إن إبَص َياَ َب ْل َو ا ُه َو
ُلُه ْو إه َق ْي َل َع ُة :  إب َوالّسَلُم الّصَل إح إلَصاَ إد {  َي ْل ّق ا ْلَح ّلَساَُن ا ّبَماَ َوال َفُر ُد }  إزي إفيِ َي

إه إد ّد ْيُث َتَش ُع َل إبَح َد إهَن َي َتاَُت الّرا ْق ُكُه َوَل َي ْتُر َباَُت َي ّلُه َي َاَل َلىَ َف َعاَ إحَمُه َت َع َر َوَشَر
ْهَن ّهَل الّر ُيَس ُه إل إسَح َأْمَر َف ْن َي إه َو ُه إب ْدُر َلىَ َص إدَر َأْن إ ْق َلىَ َي إل َع إصي ّديِ َماَ َتْح َؤ إه ُي إب

َنُه ْي إه إفيِ َد إخ َيُصوَن َفْس إه َو إه إفيِ إعْرَضُه إب إت َل ْه َأّماَ ُم إنُب َو إن َجاَ إه َت ْلُمْر إإّن ا َنُه َف ْي َلىَ َد َع
إة َوىَ ُعْرَض ّت إف ال َل ّت إهَب َأْن َعَسىَ إلَماَ َوال ْذ إهُن ُي َلُه الّرا إر َماَ إذي ْب ّت إف إباَل ْو ، َوالّسَر َأ

ُقوَم ُء َلُه َي ُفوَن ُغَرَماَ ْو َت ْو ، َلُه َيْس َد َأ ْيَس َيْجَح َل إن َو إه َت ْلُمْر َنٌة إل ّي ْو ، َب إلًساَ َيُموَت َأ ْف ُم
إر ْي َغ ٍة إب َل َفاَ ٍة َك َن ّي َع َت َظَر ُم َن ُع َف إر إن الّشاَ إه َت ْلُمْر َع إل ْهَن َفَشَر إصَل الّر َي َلىَ إل إه إ إن ْي إد َد َك إبآِ

إر ُْلُمو إق ا َث ْو َأ إء َو َياَ َْلْش ّتىَ ا ْو َح إقّر َلْم َل إه ُي إن ْي َد إئًزا َكاََن إب ُلُه إبَماَ َفاَ إد َعاَ إه إمْن ُي إن ْه . َر
إحَمُه َقاََل ّلُه َر َلىَ ال َعاَ ْهُن َت ُد : ( الّر إق َع ْن إب َي إْليَجاَ إل ، إباَ ُبو َق ْل إْليَجاَُب َوا  ) ا
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ْكُن إن ُر إه إه الّرا إد َو إبُمَجّر ُه ُقوَل َأْن َو إهُن َي ُتَك الّرا ْن َه َذا : َر َء َه إنَك الّشيِْ ْي َد إذيِ إب ّل َلَك ا
َليِّ ّنَماَ ، َع إإ إعَل َو ْكُن ُج َد الّر إب ُمَجّر إْليَجاَ إر إمْن ا ْي ُبوٍل َغ ْهَن َإلّن ؛ َق ُد الّر ْق َبّرٍع َع ؛ َت
إهَن َإلّن َبَت إلَماَ الّرا ْث إن َأ إه َت ْلُمْر إد إمْن إل َي ْل َلىَ ا إن َع ْه إجْب َلْم الّر ْو َت إء َيْس إإَزا إلَك إب ًئاَ َذ ْي َش

َلىَ إن َع إه َت ْلُمْر َكاََن ا ًعاَ َف َبّر َذا إمْن َت إه َه َوْج ْل َذا َوَماَ ا ُلُه َه إبي إصيُر َل َس إزًماَ َي إّل َل
إم إلي ّتْس إة إباَل َب إه ْل َكاََن َكاَ ْكُن َف َد الّر إب ُمَجّر إْليَجاَ إر إمْن ا ْي ُبوٍل َغ إة َق َب إه ْل إة َكاَ َق َد ، َوالّص
ْكُم ْلُح إهَماَ َوا إلَك إفي َذ ّتىَ َك ْو َح َلَف َل َهُب َل َح ْو ، َي ُق َل َأ ّد َتَص َهَب َي َو ْو ، َف َق َأ ّد َلْم َتَص َو

َبْل ْق إنَث اْلَخُر َي إه إفيِ َح إن إمي إف َي إخَل إع إب ْي َب ْل ّنُه ؛ ا َوَضٌة َإل َعاَ إليٌك ُم َتْم إن إمْن َو ْي َب إن ْلَجاَ ا
َكاََن ْكُن َف إع إفيِ الّر ْي َب ْل إْليَجاََب ا ُبوَل ، ا َق ْل َذا َوا َه إل ْو َو َلَف َل ُع َل َح إبي َع َي َباَ َلْم َف َبْل َو َيْق

إريِ َت ْلُمْش َنُث َل ا إه إفيِ َيْح إن إمي ّنَماَ ، َي إإ إْليَجاَُب َكاََن َو ًناَ ا ْك ْهَن َإلّن ؛ ُر إه الّر ُد إب ، ُيوَج
ْكُن إء َوُر ُد َماَ الّشيِْ إه ُيوَج ُء إب َْلْصُل ، الّشيِْ إة إفيِ َوا ّي إع إز َشْر َوا إن َج ْه ْوله الّر َلىَ َق َعاَ َت

َهاٌَن إر َف ُبوَضٌة {  ْق َيِ َم إو َوُر إبيِّ َأّن }  ّن ّلىَ { ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َتَرىَ َوَس إمْن اْش
ّيِ إد ُهو َعاًَماَ َي َنُه َط َه إه َوَر َعُه إب َلْت إدْر َقاَ ُء }  ْنُت َأْسَماَ ٍد إب ْي ّفيَِ َز ُو ُت إه َرُسوُل {  ّل ّلىَ ال َص

ّلُه إه ال ْي َل ّلَم َع ُعُه َوَس إدْر َنٌة َو ُهو َد َمْر ْن ّيِ إع إد ُهو َوْسٍق َي ٍر إمْن إب إعي } . َش
َهاَُن ُع الّر ْهٍن َجْم إد َر َباَ إع ْل إل ، َكاَ َباَ إج ْل إث ، َوا َباَ إخ ْل إع َوا ٍد َجْم ْب َبٍل َع ْبٍث َوَج إّن ُثّم ، َوُخ

إيَخ ْلَمَشاَ َتْخَرُجوا ا َذا إمْن اْس إث َه إدي ْلَح َكاًَماَ ا ُلوا َأْح َقاَ إه َف إفي إليُل :  إز َد َوا إن َج ْه إفيِ الّر
َو َماَ ُكّل ّوٌم ُه َق َت ٌء ُم َوا ْلَماَُل َكاََن َس ّقَدا ا َع إة ُم َع ّطاَ ْو ، إلل إإّن َل َأ َعُه َف إه إدْر ْي َل ُة َع الّصَل

ّقَدا َكاََن َوالّسَلُم َع إد ُم َهاَ إج ْل ُكوُن إل َي إليًل َف َناَ َد َلىَ َل إز َع َوا إن َج ْه إف َر ْلُمْصَح إف ا إخَل َماَ إب
ُلُه ُقو َفُة َي َقّش َت ْلُم ُكوُن َماَ َأّن ا ّقَدا َي َع إة ُم َع ّطاَ  َيُجوُز َل إلل
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ُنُه ْه ّنُه ؛ َر إة إفيِ َإل إه ُصوَر إس ْب إة َعْن َح َع ّطاَ إه ، ال إفي إليٌل َو ْيًضاَ َد َلىَ َأ إز َع َوا إن َج ْه إفيِ الّر
إر ْلَحَض إر ا َف إإّن َوالّس َنُه َف ْه إه َر ْي َل ُة َع إة َكاََن َوالّسَلُم الّصَل َن إدي ْلَم إل إفيِ إباَ إه َحاَ إت َقاََم َهاَ إ إب
إف إخَل ُلُه َماَ إب ُقو إر َأْصَحاَُب َي إه َوا ّظ ْهَن إّن ال إر إفيِ إّل َيُجوُز َل الّر َف إر الّس إه َظاَ ْوله إل َق
َلىَ َعاَ إإْن َت َو ُتْم {  ْن َلىَ ُك ٍر َع َف َلْم َس ُدوا َو إج ًباَ َت إت َهاٌَن َكاَ إر ُبوَضٌة َف ْق ُق َم إلي ْع ّت َوال  {

إط إضيِ إباَلّشْر َت ْق َفْصَل َي ْل ْيَن ا إد َب ُوُجو ْل إم ، ا َد َع ْل ّناَ َوا إك َل ُقوُل َو ْيَس َن ُد َل ْلُمَرا إه ا إب
َقًة الّشْرَط إقي ْكُر َبْل َح ُه َماَ إذ ُد َتاَ ْع ّناَُس َي إهْم إفيِ ال إت َعاََمَل ُهْم ُم ّن إإ إب إفيِ َف إل َغاَ ْل ُلوَن ا إمي َي

َلىَ إن إ ْه َد الّر ْن إر إع ّذ َع إن َت َكاَ إق إْم ّث َو ّت إب ال َتاَ إك ْل ْو ، إباَ إد َأ ُهو إلُب الّش َغاَ ْل إلَك َأّن َوا ُكوُن َذ َي
إر إفيِ َف َلُة ، الّس َعاََم ْلُم ُة َوا إهَر ّظاَ إمْن ال ُدْن -  إل َل إه َرُسو ّل ّلىَ ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َوَس
َلىَ َناَ إ إم ْو َذا َي إن َه ْه إر إفيِ إباَلّر ْلَحَض إر ا َف إليُل َوالّس َد إه -  إز َوا ُكّل َج . َحاٍَل إب

ُلُه ْو إتّم َق َي َو إض : (  ْب َق ْل إنيِ إباَ ْع َي ْبًضاَ )  ّقَرا َق إم َت َلىَ ُمْس إه إ إك َكاَ َذا إف َه ُدّل َو َلىَ َي َأّن َع

ْبَض َق ْل ْيَس ا إه إفيِ إبَشْرٍط َل إد َقاَ إع ْن ّنَماَ ، ا إإ َو َو إه إفيِ َشْرٌط ُه إم إيِ ُلُزو ْف َن إر َك َياَ إخ ْل إفيِ ا
إع ْي َب ْل إم إفيِ َشْرٌط ا إع ُلُزو ْي َب ْل ْيَس ا َل إه إفيِ إبَشْرٍط َو إد َقاَ إع ْن َع َإلّن ؛ ا ْي َب ْل ُد ا إق َع ْن َع َي إط َم َشْر

إر َياَ إخ ْل َذا ا َك َناَ َف ْبُض ُه َق ْل إم َشْرُط ا ّلُزو إز َشْرُط َل ال َوا ْلَج إإّن ا ْهَن َف إئٌز الّر ْبَل َجاَ َق
إض ْب َق ْل ّنُه إّل ا ْيُر َأ ٍم َغ إز ّنَماَ ، َل إإ إصيُر َو إزًماَ َي إم َل إلي ّتْس إة إباَل َب إه ْل ّتىَ َكاَ ْو َح إهُن َماََت َل الّرا

ْبَل إبَض َأْن َق ْق إهُن َي َت ْلُمْر ْهَن ا َبْر َلْم الّر َثُة ُتْج إن َوَر إه َلىَ الّرا إض َع َباَ ْق إْل إف ا إخَل إع إب إبي ْلَم ا
ْهَن َإلّن ؛ ُد الّر ْق َبّرٍع َع إل َت إلي َد ْنَساََن َأّن إب إْل َبُر َل ا إه ُيْج ْي َل ُق َفَل َع ّل َع َت ُق َي َقاَ إتْح إلْس إّل ا

إض ْب َق ْل إة إباَ َب إه ْل إبْضُه َلْم َفَماَ َكاَ ْق ُكوُن َل َي إزًماَ َي . َل
إفيِ إة َو إخيَر ّذ ًدا َأّن ال إحَمُه ُمَحّم ّلُه َر ْهُن َيُجوُز َل َقاََل ال ُبوًضاَ إّل الّر ْق ْد َم َق َأَشاََر َف

َلىَ  َأّن إ
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ْبَض َق ْل إز َشْرُط ا َوا إن َج ْه إة إفيِ َقاََل ُثّم ، الّر إخيَر ّذ ْيًضاَ ال ْيُخ َقاََل َأ إم َش إْلْسَل َهْر ا َوا ُخ
ْه َد ْهُن َزا ْبَل : الّر إض َق ْب َق ْل إئٌز ا ّنُه إّل َجاَ ْيُر َأ ٍم َغ إز ّنَماَ َل إصيُر إ إزًماَ َي ّق إفيِ َل إن َح إه الّرا

إض ْب َق ْل َكاََن إباَ ْبُض َف َق ْل إم َشْرَط ا ّلُزو إز َشْرَط َل ال َوا ْلَج إة إفيِ َكَماَ ا َب إه ْل َفىَ ُثّم ، ا َت ْك ُي
إض إفيِ ْب َق ْل إة ا َي إل ّتْخ إهيَِ إباَل ٌة َو َباََر إع َعْن إع ْف إع َر إن ْلَماَ ْبَل ا إض َق ْب َق ْل . ا

َذا َه َو َو إهُر ُه إة َظاَ َي َوا ّنُه ؛ الّر ْبٌض َإل إم َق ْك ٍد إبُح ْق َبَه َمْشُروٍع َع َأْش ْبَض َف إع َق إبي ْلَم َعْن ا َو
إبيِ أ

ّنُه ُيوُسَف َ ُبُت َل َأ ْث إل إفيِ َي ُقو ْن ْلَم إل إّل ا ْق ّن ّوُل ، إباَل َْل َداَمُة َأَصّح َوا إت إض َواْس ْب َق ْل ا
َبٌة إج َناَ َوا َد ْن ًفاَ إع إعيِّ إخَل إف ّتىَ إللّشاَ ُه إّن َح َد ْن إن إع إه َع َأْن إللّرا إف َت ْن إن َي ْه َق َوَل إباَلّر ْيَن َفْر َب

إبَضُه َأْن ْق إهُن َي َت ْلُمْر ْو ، ا ُلُه َأ إكي ْو َو َل إهَن َأّن َو إهَن ، الّرا َت ْلُمْر َياَ َوا َلىَ َتَراَض ُكون َأْن َع َي
ْهُن إد إفيِ الّر إه َي إب إح إصّح َل َصاَ ُقُط َوَل َي ٌء َيْس إن إمْن َشيِْ ْي ّد إه ال إك َهَل َد إب ْع َب إضيِ َو ّتَرا ْو ال َل

َد إهُن َأَرا َت ْلُمْر إبَضُه َأْن ا ْق إبَسُه َي َيْح ًناَ إل ْه ْيَس َر إلَك َلُه َل ْهَن َإلّن ؛ َذ إصّح َلْم الّر  . َي
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ُلُه ْو َذا َق إإ َف َبَض : (  إهُن َق َت ْلُمْر ْهَن ا ًغاَ َمُحوًزا الّر ْفَر ّيًزا ُم ُد َتّم ُمَم ْق َع ْل إه ا إفيِ إفي َذا )  َه
ٌة َلىَ إَشاََر َفُه َأّن إ ّتَصاَ إه ا إذ َه إة إب َف َد الّص ْن إد إع ْق َع ْل ْيَس ا ٍم َل إز إنيِ إبَل ْع ْو َي ُكْن َلْم َل َي

ًفاَ ْوُصو َهاَ َم َد إب ْن إد إع ْق َع ْل ّتَصَف ا َهاَ َوا َد إب ْن إض إع ْب َق ْل إتّم ا إه َي إه ، إفي إفي ٌة َو َلىَ إَشاََر ّنُه إ ْو َأ َل
ُكْن َلْم ًفاَ َي ْوُصو َهاَ َم َد إب ْن إض إع ْب َق ْل ُكوُن ا ًدا َي إس إطًل َل َفاَ ْذ ؛ َباَ ْو إ َع َل َق إطًل َو َقاََل َباَ َصّح َل

َلّماَ َلىَ َدّل َتّم َقاََل َف ّنُه َع ُكوُن َأ َهاَ َي إن ُدو إقًصاَ إب إطُل ، َناَ َباَ ْل إئُت َوا إل َفاَ َْلْص إف ا َوْص ْل ، َوا
ُد إس َفاَ ْل ُد َوا ْوُجو إل َم َْلْص إئُت ا إف َفاَ َوْص ْل ُلُه ا ْو َق إتَراًزا " ُمْحَرًزا َو إن َعْن " اْح ْه َر

إة ّثَمَر َلىَ ال إس َع ُءو إل ُر ّنْخ إن ال ُدو إب إل -  ّنْخ إع ال َوالّزْر إض إفيِ -  َْلْر إن ا ُدو إض إب َْلْر ا
ُلُه ْو َق ًغاَ َو َفّر إتَراًزا " ُم إن َعْن " اْح ْه إل َر ّنْخ إن ال ُدو إة إب ّثَمَر إن ال ْه إض َوَر َْلْر إن ا ُدو إب
إع ُلُه ، الّزْر ْو َق ّيًزا َو إتَراًزا : ُمَم إن َعْن اْح ْه إع َر ْلُمَشاَ َأْن ا َهَن إب ٍد إنْصَف َر ْب ْو ، َع َثُه َأ ُل ، ُث
ُلُه ْو َوَماَ َق إبْضُه َلْم (  ْق إهُن َي إر َفاَلّرا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ّلَم َشاَ إإْن ، َس َء َو َع َشاَ إن َعْن َرَج ْه ) الّر
ّلُزوَم َإلّن ّنَماَ ال َو إ إض ُه ْب َق ْل ْذ ؛ إباَ ُد إ ْقُصو ْلَم َو ا ُه َقُة َو إثي َو ْل ْبَل َيْحُصُل َل ا إض َق ْب َق ْل ؛ ا
ْهَن َإلّن ُء الّر َفاَ إتي إن اْس ْي ّد ْكًماَ ال ُء ُح َفاَ إتي إلْس َقًة َوا إقي ُكوُن َل َح إن َي ُدو إض إب ْب َق ْل َذا ا َك َف

ُء َفاَ إتي إلْس ْكًماَ ا . ُح
ُلُه ْو َذا َق إإ َف ّلَمُه : (  إه َس ْي َل َبَضُه إ َق إه إفيِ َدَخَل َو إن ) . َضَماَ
َقاََل إعيِّ َو إف َو الّشاَ ُه َنٌة :  ُقُط َوَل َأَماَ ٌء َيْس إن إمْن َشيِْ ْي ّد إه ال إك َهَل  . إب
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ُلُه ْو َوَل َق إصّح : (  ْهُن َي ْيٍن إّل الّر َد ) . َمْضُموٍن إب
ُلُه ْو َع : َمْضُموٍن َق َق ًدا َو إكي ْأ إإّل ، َت ُع َو إمي إن َفَج ُيو ّد َنٌة ال إقيَل َمْضُمو َتَرَز َو إن َعْن اْح َضَماَ

إكَ ّدَر ْثُل ال ُقوَل َأْن إم ْعت َماَ َي َي ًناَ َباَ َليِّ ُفَل َع ُنُه َف َذ َثَم َأَخ إل إمْن َف إئ َقاَ ْل ًناَ ا ْه إلَك َر َذ ْبَل إب َق
إة َع َي َباَ ْلُم إة إفيِ َقاََل َيُجْز َلْم ا َي َدا إه ْل ْهُن ا إكَ : الّر ّدَر إطٌل إباَل َلُة َباَ َفاَ َك ْل إكَ َوا ّدَر ٌة إباَل إئَز َجاَ

َذا َكَماَ َفَل إ َلىَ َلُه َذاَب إبَماَ َك َلَة َإلّن ؛ ُفَلٍن َع َفاَ َك ْل َهاَ َيُجوُز ا ُق إلي ْع إر َت ْظ ْلَح َإلّن ؛ إباَ

إس ّناَ إلَك إلل َذ َعاَُمًل إب إلَك َوَل َت َذ ْهُن َك إن إفيِ َإلّن ؛ الّر ْه ًء الّر َفاَ إفيِ ، إي إن َو َهاَ إت إلْر ا



ًء َفاَ إتي َيْحُصُل اْس إه َف َنىَ إفي ْع إة َم َل َد َباَ ْلُم إع ا ْي َب ْل َلُة َأّماَ َكاَ َفاَ َك ْل إم ا إتَزا ْل إة إل َب َل َطاَ ْلُم إم ا إتَزا ْل َوا
إل َعاَ ْف َْل إصّح ا ًفاَ َت َلىَ ُمَضاَ إل إ ْلَماَ إم إفيِ َكَماَ ا ْو إة الّص إإْن َوالّصَل َذ َف ًناَ َأَخ ْه إكَ َر ّدَر إباَل
َبَضُه َق َلَك َو َه ُه َف َد ْن إلُك إع ْه َنًة َي ّنُه ؛ َأَماَ َد َل َإل ْق ْيُث َع َع َح َق إطًل َو إف َباَ إخَل إن إب ْه الّر
إن ْي ّد إد إباَل ُعو ْو ْلَم َو ا ُه ُقوَل َأْن َو ُتك َي ْن َه َذا َر َء َه إنيِ الّشيِْ إرَض ْق ُت َذا إل َلَك َك َه ْهُن َف إفيِ الّر

إه إد ْبَل َي إرَضُه َأْن َق ْق َلَك ُي َقّل َه َْل إه إمْن إباَ إت إمّماَ إقيَم إض إمْن َلُه َسّمىَ َو َقْر ْل إه ا إت َل َب إبُمَقاَ
َد َإلّن ُعو ْو ْلَم إعَل ا إد ُج ْوُجو ْلَم إر َكاَ َباَ إت ْع إة إباَ ْلَحاََج ّنُه ا َإل َبَضُه َو إم َق ْو إن إبَس ْه َكاََن الّر َف

ًناَ إض َمْضُمو ُبو ْق ْلَم إم َكاَ ْو إع إبَس ْي َب ْل . ا
إة إفيِ َقاََل َي َهاَ ّن َع : َرُجٌل ال ًئاَ َباَ ْي ّلَمُه َش َلىَ َوَس إريِ إ َت ْلُمْش إريِ َفَخاََف ا َت ْلُمْش ا

َق َقاَ إتْح إلْس َذ ا َأَخ إع إمْن َف إئ َباَ ْل ًناَ ا ْه إن َر ّثَم َكُه إْن إباَل ْدَر إه َأ إطًل َكاََن َدَركٌَ إفي ّتىَ َباَ َل َح
إلَك ْبَس َيْم إن َح ْه ٌء الّر َوا ّق َس إح ُت ُع ُاْس إبي ْلَم إإْن ، َل َأْم ا َلَك َو إلُك َه ْه َنًة َي َد َإلّن ؛ َأَماَ ْق َع

إن ْه ُد الّر ْق ٍء َع َفاَ إتي َذا اْس َه إل إصّح َل َو ْهُن َي ّوُر َل َماَ َر َتَص ْنُه ُي ُء إم َفاَ إتي إلْس إر ا ّب َد ْلُم ُأّم َكاَ َو
إد َل َو ْل ُء ا َفاَ إتي إلْس ُق َل َوا إب ُوُجوَب َيْس ْل ْيَس ا َل َناَكََ َو ْيٌن ُه إجٌب َد َلىَ َوَل َوا إف َع َشَر

إب ُوُجو ْل إهًرا ا إهَر َإلّن ؛ َظاَ ّظاَ َدُم ال  َع
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إق َقاَ إتْح إلْس إف ا إخَل ْو َماَ إب َبَض َل ْهَن َق إرَضُه الّر ْق ُي َة إل إهَم َعَشَر َبَض َدَرا َق ْهَن َف ْنُه الّر إم
َلَك َه إه إفيِ َو إد ْبَل َي إرَضُه َأْن َق ْق ّنُه ُي إإ إلُك َف ْه ًناَ َي َلىَ َمْضُمو إن َع إه َت ْلُمْر ّتىَ ا إجَب َح َلىَ َي َع

إن إه َت ْلُمْر إليُم ا إة َتْس َعَشَر ْل َلىَ ا إن إ ْه َد الّر ْع إكَ َب إن َهَل ْه َكُه َإلّن ؛ الّر َد َحَصَل َهَل ْع َب
إض َقْر ْل ْكًماَ ا َناَ إلَماَ ُح َكْر ْيَن َأّن َذ ّد َد ال ُعو ْو ْلَم إعَل ا إد ُج ْوُجو ْلَم إر إفيِ َكاَ َباَ إت ْع إن ا الّضَماَ

ُبوَض َأّن َتَرىَ َأَل ْق ْلَم َلىَ ا إم َع ْو إء َس َلىَ َمْضُموٌن الّشَرا إض َع إب َقاَ ْل ّنُه ؛ ا ُبوٌض َإل ْق َم
َلىَ إه َع إء َوْج َعُل الّشَرا ُيْج إض َف ُبو ْق ْلَم َلىَ َكاَ إه َع إت َق إقي إب إفيِ َح إن إيَجاَ إلَك الّضَماَ َذ َناَ َك ُه

ُلُه ْو َق َوَل َو إصّح :  ْهُن َي ْيٍن إّل الّر َد َو َمْضُموٍن إب ُه إذيِ َو ّل ُقُط َل ا إء إّل َيْس َدا َْل ْو ، إباَ َأ

إء ْبَرا إْل َتَرَز إباَ إلَك َواْح َذ إل َعْن إب َد إة َب َب َتاَ إك ْل ّنُه ا إإ ُقُط َف إهَماَ َيْس إن ُدو إإّن إب إب َف َت َكاَ ْلُم إل
َطُه َقاَ إه َعْن إْس إس ْف إه َن إز إجي ْع َت إه إب إس ْف َن َء إل َلىَ َشاَ ْو ْلَم ْو ، ا َبىَ َأ إه َأ إن ْو َك ْيَر إل ٍد َغ ّك َأ َت . ُم

إفيِ إة َو َي َهاَ ّن َذا ال َذ إ َلىَ َأَخ ْو ْلَم إه إمْن ا إب َت َكاَ ًناَ ُم ْه إل َر َد َب إة إب َب َتاَ إك ْل إإْن ، َجاََز ا َيُجوُز َل َكاََن َو
ُذ إل َأْخ إفي َك ْل إل ا َد َب إة إب َب َتاَ إك ْل . ا
ْد َق َذ َو إخ َلىَ ُأ إخ َع ْي إحَمُه الّش ّلُه َر إه إفيِ ال إل ْو إصّح َوَل َق ْهُن َي ْيٍن إّل الّر َد ّنُه َمْضُموٍن إب إإ َف
إصّح ْيًضاَ َي إن َأ َياَ ْع َْل إة إباَ َن ْلَمْضُمو َهاَ ا إس ْف َن إر إب ْه ْلَم إل َكاَ َد َب إع َو ْل ْلُخ إب ، ا ْغُصو ْلَم ْيَن َوَل َوا َد
َهاَ ُيَجاَُب إفي ْنُه َو َْلْصَل َأّن َع إه إفيِ ا إذ إء َه َياَ َْلْش َو َماَ ا إه إقيَل ُه إتَلُف إفي إخ اْخ إي ْلَمَشاَ ا

َهُب ْذ إخ َوَم ْي إجَب َأّن الّش َوا ْل إقيَمُة ا ْل ّد ، ا إن َوَر ْي َع ْل ّلٌص ا َلىَ ُمَخ َع َذا َو إل َه ْو َق ْل َثُر ا ْك َأ

إخ إي ْلَمَشاَ َلىَ ا َع َذا َف ُيوٌن إهيَِ َه َإلّن ُد إب ُموَجَب َو َغْص ْل ّد ا إن َر ْي َع ْل إة ا َب ْغُصو ْلَم َكَن إْن ا َأْم

ْو ، ّد َأ إه َر إت َد إقيَم ْن إر إع ّذ َع ّد َت إن َر ْي َع ْل إلَك ا َذ ْيٌن َو إكُن َد ُه ُيْم ُؤ َفاَ إتي إة إمْن اْس ّي إل إن َماَ ْه الّر
َقاََل ُهْم َو ْعُض ّد َب إن : َر ْي َع ْل إة ، َأْصٌل ا إقيَم ْل ّلٌص َوا َلىَ ُمَخ َع َذا َف إصّح َه ْهُن َي إن الّر ْي ّد ، إباَل

إن ْي َع ْل إفيِ ، َوا إه َو إح  َشْر
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إن إمْن َكاََن َماَ َياَ ْع َْل ًناَ ا إه َمْضُمو إس ْف َن ْهُن َجاََز إب إه الّر ًناَ َكاََن َوَماَ إب إه َمْضُمو إر ْي َغ َيُجْز َلْم إب
ُذ إن َأْخ ْه إه الّر ّنُه ؛ إب ْيُر َإل ْلَمْضُموُن َمْضُموٍن َغ إه َفاَ إس ْف َن إجُب َماَ إب إه َي إك َهَل ُلُه إب ْث إْن إم
ّقَياَ َكاََن إل ْث ْو ، إم ُتُه َأ ُكْن َلْم إْن إقيَم ّقَياَ َي إل ْث َأّماَ ، إم ًناَ َكاََن َماَ َو إه َمْضُمو إر ْي َغ إع إب إبي ْلَم إد إفيِ َكاَ َي



إع إئ َباَ ْل ّنُه ا إإ ْهُن َيُجوُز َل َف إه الّر ّنُه ؛ إب ْيُر َإل ًناَ َمْضُموٍن َغ إحيًحاَ َضَماَ إه َأّن َتَرىَ َأَل َص إك َهَل إب
إجُب َل ُلُه َي ْث ُتُه َوَل إم ّنَماَ ، إقيَم إإ ُطُل َو ْب ُع َي ْي َب ْل إه ا إك َهَل ُقُط إب َيْس ّثَمُن َف إصيُر ال َي ْيَس َكَماَ َف َل

إإْن إبَمْضُموٍن َطىَ َف ْع ًناَ َأ ْه إع َر إبي ْلَم ْهُن إباَ إطٌل َفاَلّر إإْن َباَ َلَك َف إد إفيِ َه إريِ َي َت ْلُمْش َلَك ا َه
إر ْي َغ ٍء إب ُع ، َشيِْ ْي َب ْل َلىَ َوا إه َع إل إإْن ، َحاَ َطىَ َو ْع َؤّجُر َأ ْلُم ًناَ ا ْه إد َر ْق َع إة إب إْلَجاََر ْهُن ا َفاَلّر

إطٌل ّنُه ؛ َباَ ْيَس َإل إه إبَمْضُموٍن َل ْي َل ّنُه َتَرىَ َأَل َع َذا َأ َلَك إ َفَسَخْت َه ْن ُة ا إْلَجاََر . ا
ُلُه ْو َو َق ُه َو َقّل َمْضُموٌن : (  َْل إه إمْن إباَ إت إمْن إقيَم إن َو ْي ّد َإلّن ال ْلَمْضُموَن )  إر ا ْد َق ُع َماَ إب َق َي

إه ُء إب َفاَ إتي إلْس إلَك ا َذ إر َو ْد َق إن إب ْي ّد . ال
َقاََل َفُر َو ْهُن ُز إة َمْضُموٌن : الّر إقيَم ْل ّتىَ إباَ ْو َح َلَك َل ُتُه َه إقيَم ْوَم َو إهَن َي ْلٌف ُر َأ

ٍة َئ إماَ ْيُن َوَخْمُس ّد ْلٌف َوال َع َأ إهُن َرَج َلىَ الّرا إن َع إه َت ْلُمْر ٍة ا َئ إماَ إس . إبَخْم
َقاََل إعيِّ َو إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر ْهُن ال َنٌة الّر ُقُط َل َأَماَ إه َيْس إك َهَل ٌء إب إن إمْن َشيِْ ْي ّد َقاََل ال َو

إضيِ َقاَ ْل ْيٌح ا ُقُط ُشَر ُع َيْس إمي إن َج ْي ّد إه ال إك َهَل ٌء إب َوا ّلْت َس ُتُه َق ْو ، إقيَم ُثَرْت َأ إإْن ، َك َو
ْهُن َكاََن َتًماَ الّر ٍد إمْن َخاَ إدي ْيُن َح ّد ًفاَ َوال ْل َقَط َأ ُع َس إمي إن َج ْي ّد ّنَماَ ، ال إإ ُكوُن َو ًناَ َي َمْضُمو

َناَ َد ْن َقّل إع َْل إه إمْن إباَ إت إمْن إقيَم إن َو ْي ّد َذا ال َلَك إ إر َه ْي َغ إل إب ْع إن إف إه ْو ، الّرا إن َأ إه َت ْلُمْر إإْن ا َف
َكُه َل ْه َت إهُن اْس َت ْلُمْر إمَن ا َتُه َض َهاَ إقيَم ّل إإْن ، ُك َكُه َو َل ْه َت إهُن اْس إمَن الّرا َتُه َض َنْت إقيَم َكاَ َو

ًناَ ْه إد إفيِ َر إن َي إه َت ْلُمْر ْهُن َكاََن َكَماَ ا ّتىَ الّر إفيَِ َح ْو َت ْيَن َيْس ّد َذا ال َك َذا َو َكُه إ َل ْه َت اْس
إبيِّ َن  َأْج
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إمَن َتُه َض َنْت إقيَم َكاَ ًناَ َو ْه َنُه َر َكاَ . َم
َلٌة َأ َذا ( َمْس إهُن َقاََل ) إ َت ْلُمْر إن ا إه َد إللّرا ْن إم إع إلي إن َتْس ْه إه الّر ْي َل َناَ إ َأ ُه :  ُذ ًناَ آَُخ ْه إإْن َر َف

َع إديِ َضاَ ْن َع إع إر َضاَ ْي َغ ٍء إب َقاََل َشيِْ إهُن َلُه َف َعْم الّرا َن ْهُن ، :  إئٌز َفاَلّر َوالّشْرُط َجاَ
إطٌل إإْن َباَ َع َف َع َضاَ إل َضاَ ْلَماَ . إباَ
ُلُه ْو َذا َق إإ َف َلَك : (  إد إفيِ َه إن َي إه َت ْلُمْر إقيَمته ا ْيُن َو ّد ٌء َوال َوا ًياَ َصاََر َس إف ْو َت إه ُمْس إن ْي َد إل
ْكًماَ ّتىَ ُح ْو ) َح ْهُن َكاََن َل ًدا الّر ْب ُنُه َكاََن َفَماََت َع َف َلىَ َك إن َع إه َبُر ، الّرا َت ْع ْلُم إفيِ َوا

إة إقيَم ْل ُتُه ا ْوَم إقيَم إن َي ْه ّنَماَ ، الّر إإ ُكوُن َو ًياَ َي إف ْو َت َذا ُمْس َهَن إ ْيٍن َر َد َذا َأّماَ إب َهَن إ َر
إن َياَ ْع َْل إة إباَ َن ْلَمْضُمو َهاَ ا إس ْف َن إر إب ْه ْلَم إد إفيِ َكاَ إج َي ْو ْو ، الّز إع َأ ْل ْلُخ إد إفيِ ا إة َي َأ ْلَمْر ْو ، ا َأ

إب ْغُصو ْلَم ّنُه ا إإ َذا َف َلَك إ إصيُر َل َه ًياَ َي إف ْو َت إن ُمْس ْي َع ْل إجُب َبْل إل َلىَ َي إن َع إه َت ْلُمْر ُغْرُم ا
َقّل َْل إة إمْن ا إن إقيَم ْه إمْن الّر إن َو ْي َع ْل إتيِ ا ّل َهَن ا َهاَ َر ّد إب إر َت َيْس ْيَن َو َع ْل ْو ا َل َكْت َو َل ْيُن َه َع ْل ا
ْبَل ّد َق َلُه الّر إبَس َأْن َف ْهَن َيْح إن الّر إن إبَضَماَ ْي َع ْل َذا ا إإ َلَك َف ْهُن َه ْبَل الّر إء َق َفاَ إتي اْس

إن ًياَ َصاََر الّضَماَ إف ْو َت إن ُمْس َذا إللّضَماَ إه إفيِ َكاََن إ إت ٌء إقيَم َفاَ . َو
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َنْت :  إن إقيَمُة َكاَ ْه َثَر الّر ْك إضُل َأ َفاَ ْل َنٌة َفاَ َإلّن َأَماَ ْلَمْضُموَن )  إر ا ْد َق َماَ إب

ُع َق إه َي ُء إب َفاَ إتي إلْس إلَك ا َذ إر َو ْد َق إن إب ْي ّد . ال
ُلُه ْو إإْن َق َو َنْت : (  إن إقيَمُة َكاَ ْه َقّل الّر إن إمْن َأ ْي ّد َقَط ال إن إمْن َس ْي ّد َهاَ ال إر ْد َق َع إب َوَرَج

إهُن َت ْلُمْر إل ا َفْض ْل َإلّن إباَ َء )  َفاَ إتي إلْس إر ا ْد َق إة إب ّي إل ْلَماَ ْو ا َل َأ َو ْبَر إهُن َأ َت ْلُمْر إهَن ا إمْن الّرا
إن ْي ّد ْو ، ال َبُه َأ َه َلْم َلُه َو ّد َو إه َيُر ْي َل ْهَن َع ّتىَ الّر َلَك َح إد إفيِ َه إن َي إه َت ْلُمْر إر إمْن ا ْي َأْن َغ

َعُه َن ُه َيْم ّياَ إلُك إ ْه َنًة َي ًناَ َأَماَ إتْحَساَ َقاََل اْس َفُر َو إلُك ُز ْه َي ًناَ :  َو َمْضُمو ُه َياَُس َو إق ْل َإلّن ؛ ا

إن َهَلكََ ْه إجُب الّر َء ُيو َفاَ إتي إن اْس ْي ّد ّنُه ال َأ َك ُه َف َأ ْبَر ُه ُثّم َأ َفاَ ْو َت إن َوْجُه اْس إتْحَساَ إلْس َأّن ا

َبَة إه ْل َة ، ا َء َبَرا ْل َباَ َأْن َيُجوُز َل َوا إج  ُيو
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ًناَ َلىَ َضَماَ إب َع إه َوا ْل إئ ، ا إر ْب ْلُم إهَماَ َوا إل ُهْم َتَرىَ َأَل َإلْج ّن أ
ُلوا َ ْو َقاَ ّقْت َل إح ُت ْيُن ُاْس َع ْل ا

َبُة ُهو ْو ْلَم ْد ا َق َكْت َو َل إد إفيِ َه إب َي ُهو ْو ْلَم إمَن َلُه ا َهاَ َض َت َلْم إقيَم ْع َو إج َلىَ َيْر إب َع إه َوا ْل ا
ٍء ْو إبَشيِْ َل َهَب َو ُع َو إئ َباَ ْل ّثَمَن ا إريِ ال َت ْلُمْش َلَك ُثّم ، إل ُع َه إبي ْلَم  . َيْضَمْن َلْم ا
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ُلُه ْو َوَل َق ْهُن َيُجوُز : (  إع َر ْلُمَشاَ ٌء ا َوا إمُل إفيَماَ َكاََن ) َس َت إقْسَمَة َيْح ْل ْو ، ا ٌء َل َأ َوا َوَس
َنُه َه إبيِّ إمْن َر َن ْو ، َأْج إه إمْن َأ إك إري َعَة َإلّن ؛ َش إْلَشاَ ُع ا َن َداَمَة َتْم إت إض اْس ْب َق ْل ّنُه ؛ ا ّد َل َإل ُب
َهاَ إة إمْن إفي َأ َي َهاَ ْلُم َد ا ْن إع إعيِّ َو إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر ْهُن َيُجوُز ال إع َر ْلُمَشاَ إع إفيِ َكَماَ ا ْي َب ْل ا
َناَ َل إن ُموَجَب َأّن َو ْه َو الّر ْبُس ُه ْلَح إئُم ا ّدا ّنُه ؛ ال ْع َلْم َإل ُبوًضاَ إّل ُيْشَر ْق ّنّص َم ْو إباَل َل َف
إع إفيِ َجاََز ْلُمَشاَ ُفوُت ا َواُم َي ّد ّنُه ؛ ال ّد َل َإل إة إمْن ُب َأ َي َهاَ ْلُم إصيُر ا َي َذا َكَماَ َف : َقاََل إ

ُتك ْن َه ْوًماَ َر ْوًماَ َي َي َذا َل َو َه إل إمُل إفيَماَ َيُجوُز َل َو َت إقْسَمَة َيْح ْل َهاَ َل َوَماَ ا ُل إم َت َذا َيْح َك َماَ َو
إة إفيِ َكاََن ّل إع إع ْلُمَشاَ ْثُل ا َذا َماَ إم ْهُن َكاََن إ إصًل الّر ّت إه ُم إر ْي َغ إن إب ْه إل َكَر ّنْخ ُدوَن ال

إة ّثَمَر إض ، ال َْلْر إل ُدوَن َوا ّنْخ إع ال َذا ُثّم ، َوالّزْر َبَض إ ْهَن َق َلىَ الّر إد َع َفَساَ ْل َلَك ا َه َف
إخيِّ َقاََل َكْر ْل إلُك ا ْه َنًة َي َهُب َوَل َأَماَ ْذ إن إمْن َي ْي ّد ٌء ال . َشيِْ
إفيِ إع َو إم ْلَجاَ إر ا إبي َك ْل ُدّل َماَ ا َلىَ َي ّنُه َع إلُك َأ ْه َقّل َي َْل إه إمْن إباَ إت إمْن إقيَم إن َو ْي ّد ّنُه ؛ ال َقاََل َإل
ُكّل َو َماٍَل :  إن َمَحّل ُه ْه إح إللّر إحي َذا الّص َنُه إ َه ًناَ َر ْه ًدا َر إس َلَك َفاَ َه إد إفيِ َف إن َي إه َت ْلُمْر ا
إلُك ْه َقّل َي َْل إه إمْن إباَ إت إمْن إقيَم إن َو ْي ّد ُكّل ال ْيَس َماَ َو إن إبَمَحّل َل ْه إح إللّر إحي َذا الّص إهَن إ ُر
ًناَ ْه ًدا َر إس ُكوُن َل َفاَ ًناَ َي إر َمْضُمو ّب َد ْلُم ُأّم َكاَ إد َو َل َو ْل َق َوَل ا ْيَن َفْر إة َب َع إْلَشاَ إة ا ّي إئ إر ّطاَ ، ال

إة ّي إل َْلْص إع إفيِ َوا ْن إة َم إن إصّح ْه َو الّر ُه إحيُح َو إلَك الّص َذ ْثُل َو َهَن َأْن إم َع َيْر إمي إن َج ْي َع ْل ، ا
َفاََسَخاَ ُثّم إض إفيِ َت ْع َب ْل ْو ، ا َع َأ إبي إهُن َي ْو ، الّرا ُلُه َأ إكي إن إنْصَف َو ْه إن الّر ْذ إإ إن إب إه َت ْلُمْر ، ا
ْو ّق َأ َتَح ُفُه ُيْس ُطَل إنْص ْب َي ْهُن َف إقيِ إفيِ الّر َباَ ْل َعْن ا إبيِ َو أ

َئ َأّن ُيوُسَف َ إر ّطاَ ّثُر َل ال َؤ ُي
إن إفيِ ْه ْكَم َإلّن ؛ الّر إء ُح َقاَ َب ْل َهُل ا إم إمْن َأْس ْك إء ُح َدا إت ْب إل َة َأّن َتَرىَ َأَل ا ّد َت ْع إر ُم ْي َغ ْل َل ا

ُكوَن َأْن َيُجوُز ّقَل َت إح َمَح َكاَ ّن ًء إلل َدا إت ْب  ا
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َقىَ ْب َي َكاَُح َو ّن َهاَ إفيِ ال ّق َأْن َح َئْت إب إط ُة ُو َأ إل اْمَر ٍة الّرُج َه ْب ّد إبُش َت ْع إلَك َت َذ إء إل َوْط ْل َوَل ا
ُطُل ْب َكاَُح َي ّن إع ال ُيو َكاَلّش إئ َو إر ّطاَ إة إفيِ ال َب إه ْل ُع َل ا َن َهاَ َيْم َت ًء إصّح َقاَ ُع َب َن َيْم َهاَ َو َت إصّح
ًء َدا إت ْب َناَ ا َل َعَة َأّن َو إْلَشاَ ّنَماَ ا ّثَرْت إ إء إفيِ َأ َدا إت ْب إل َهاَ ؛ ا ّن إل

ُع َ َن َداَمَة َتْم إت إض اْس ْب َق ْل َلىَ ا َع
إه إن َوْج ْه َذا الّر َه َنىَ َو ْع ْلَم ٌد ا ْوُجو إة إفيِ َم َئ إر ّطاَ إف ال إخَل إة إب َب إه ْل َع َإلّن ؛ ا ْلُمَشاَ َبُل ا ْق َي

َهاَ ْكَم َو ُح ُه ْلُك َو إم ْل إإّن ا إد ُموَجَب َف ْق َع ْل َهاَ ا ْلُك إفي إم ْل ْبُض ا َق ْل إم َشْرُط َوا إلَك َتَماَ إد َذ ْق َع ْل ا
ْلُك ، إم ْل َبُل َوا ْق َع َي ُيو َذا الّش َه إل إصّح َو ُع َي إض إفيِ الّرُجو ْع إة َب َب إه ْل إد َفْسُخ َيُجوُز َوَل ا ْق َع ْل ا

إض إفيِ ْع إن َب ْه . الّر
ُلُه ْو  : َق
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َوَل ْهُن (  ٍة َر َلىَ َثَمَر إس َع ُءو إل ُر ّنْخ إل ُدوَن ال ّنْخ إض إفيِ َزْرٍع َوَل ال َْلْر إض ُدوَن ا َْلْر ا
ْهُن َوَل إض َر َْلْر إل ا ّنْخ ُهَماَ َوال َن ُهوَن َإلّن ) ؛ ُدو ْلَمْر إصٌل ا ّت ْيَس إبَماَ ُم ُهوٍن َل َقًة إبَمْر ْل إخ

َكاََن َنىَ إفيِ َف ْع إع َم إئ َْلْصُل َفَصاََر الّشاَ ُهوَب َأّن ا ْو ْلَم َذا ا إصًل َكاََن إ ّت ْيَس إبَماَ ُم َل
ُهوٍن ّنُه ؛ َيُجْز َلْم إبَمْر إكُن َل َإل ْبُض ُيْم إن َق ُهو ْلَمْر ُه ا َد ْو َوْح َل َهَن َو إخيَل َر ّن َهاَ ال إع إض َوا إبَم

إه َإلّن ؛ َجاََز إذ ٌة َه َوَر إهيَِ ُمَجاَ ُع َل َو َن ْو الّصّحَة َتْم َل َهاَ َكاََن َو ْدُخُل َثَمٌر إفي إن إفيِ َي ْه ؛ الّر
ّنُه ٌع َإل إب إه َتاَ إل ّتَصاَ إه إل ْدُخُل إب َي ًعاَ َف َب إحيًحاَ َت إد َتْص ْق َع ْل ّنُه ؛ إل ْو َإل ْدُخْل َلْم َل ّثَمُر َي إن إفيِ ال ْه َر

إل ّنْخ َنىَ إفيِ َكاََن ال ْع إن َم ْه إع َر ْلُمَشاَ إر ُدُخوَل َأّن إمْن ا ّثَم إن إفيِ ال ْه ُكوُن َل الّر َلىَ َي َع
إن إه إه الّرا َكُه َإلّن ؛ َضَرٌر إفي ْل ْنُه َيُزوُل َل إم إف َع إخَل إع إب ْي َب ْل ْيُث ا ْدُخُل َل َح ّثَمُر َي َناَكََ ال ُه

إع إفيِ ْي إل َب ّنْخ إة إّل ال َي إم ّتْس إحيَح َإلّن ؛ إباَل إد َتْص ْق إع َع ْي َب ْل إل إفيِ ا ّنْخ إن ال ُدو إر إب ّثَماَ إكٌن ال ُمْم
َع َإلّن ؛ ُيو َئ الّش إر ّطاَ إرَن ال َقاَ ْلُم ْيُر َوا إنٍع َغ إة َماَ إصّح إع إل ْي َب ْل ّيِ َقاََل ا إد ْن ْلُخَج َذا ا َهَن إ َر

َهاَ ، َأْرًضاَ إفي ٌع َو ْو ، َزْر ْو ، َنْخٌل َأ َلىَ َشَجٌر َأ َع إر َو َْلْشَجاَ . َثَمٌر ا
َقاََل ُتك َو ْن َه إه َر إذ َْلْرَض َه َق ا َل ْط َأ َلْم َو ًئاَ َيُخّص َو ْي َهاَ َش ّلَم َلىَ َوَس إن إ إه َت ْلُمْر ْهُن ا َفاَلّر

إحيٌح ْدُخُل َص َي إن إفيِ َو ْه ُع الّر ّنْخُل الّزْر َكْرُم َوال ْل َبُة َوا ْط ّتْمُر َوالّر ُكّل َوال َكاََن َماَ َو
إصًل ّت إض ُم َْلْر ُهَماَ إباَ ّن إل

َدا َ إل إّل َلُه إصّحَة َوَل الّصّحَة َقَص ُدُخو إل إب إص ّت ْلُم َهاَ ا إف إب إخَل إب
إع ْي َب ْل إإّن ا َع َف ّثَمَر الّزْر ْدُخُل َل َوال إه َي إط إّل إفي َع َإلّن ؛ إباَلّشْر ْي َب ْل إصّح ا إه َي إن ُدو ُثّم ، إب

إن إه َت ْلُمْر َع َأْن إل إبي إر إمْن َي ّثَماَ إه َيَخاَُف َماَ ال ْي َل َد َع َفَساَ ْل إر ا َأْم إم إب إك ْلَحاَ إإْن ا َهاَ َف َع إر َباَ ْي َغ إب
إه إر إمَن َأْم ْو َض َل َهَن َو َْلْرَض َر َهاَ َماَ ُدوَن ا إع إمْن إفي ْو ، الّزْر إل َأ ّنْخ ْو ، ال إر َأ ْو ، الّشَج َأ

ّنْخَل إه َماَ ُدوَن ال إر إمْن إفي ّثَم ْو ، ال ّثَمَر َأ  ال
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إر ُدوَن ْو ، الّشَج َع َأ إض ُدوَن الّزْر َْلْر ْهُن ا إطٌل َفاَلّر ْو َباَ َل َهَن َو َهاَ َداًرا َر ٌع إفي َتاَ ُدوَن َم
إع َتاَ ْلَم ّلَم ا ّداَر َوَس َلىَ ال إن إ إه َت ْلُمْر َع ا إع َم َتاَ ْلَم ْو ، ا إن َأ ُدو إع إب َتاَ ْلَم ّنُه ا إإ إصّح َل َف َذا َي َك َذا َو إ
َنُه َه ُنوَت َر ْلَحاَ إه ، ا إفي ُع َو َتاَ ْلَم إه َماَ ُدوَن ا إع إمْن إفي َتاَ ْلَم ْو ، ا َنُه َأ َه َق َر إل َوا ْلَج َماَ ُدوَن ا
َهاَ إصّح َلْم إفي ْهُن َي . الّر
إإْن َبُه َو َه َع َو َتاَ ْلَم إذيِ ا ّل إر إفيِ ا ّدا إر ُدوَن ال ّدا ْو ، ال َع َأ َتاَ ْلَم إذيِ ا ّل إق إفيِ ا إل َوا ْلَج ُدوَن ا

إق إل َوا ْلَج ّلىَ ا َنُه َوَخ ْي ْيَن َب َب إن َو إه َت ْلُمْر ْهُن َصّح ا إليُم الّر ّتْس َع َإلّن ؛ َوال َتاَ ْلَم ُكوُن َل ا َي
ُغوًل إر َمْش ّدا إء ، إباَل َعاَ إو ْل ُع َوا َن ُيْم إليُم َو إة َتْس ّب ّدا إة ال َن ُهو ْلَمْر إل ا إحْم ْل َهاَ إباَ ْي َل إتّم َفَل َع َي
إليُم ّتْس ّتىَ ال إقيَِ َح ْل إحْمَل ُي ْل َهاَ ا ْن ّنُه ؛ َع إغٌل َإل َهاَ َشاَ إف َل إخَل َذا َماَ إب َهَن إ إحْمَل َر ْل َهاَ ا َن ُدو

ْيُث ُكوُن َح ًناَ َي ْه َذا َر َهاَ إ َع َف إه َد ْي َل ّبَة َإلّن ؛ إ ّدا ْيُر ال ٍة َغ َل ُغو إه َمْش ْو إب َل َهَن َو َلىَ َسْرًجاَ َر َع
ٍة ّب ْو ، َدا َهاَ إفيِ إلَجاًَماَ َأ إس ْأ َع َر َف َد ّبَة َو ّدا َع ال إج َم إم الّسْر ّلَجاَ ُكوُن َل َوال ًناَ َي ْه ّتىَ َر َح

َعُه إز ْن َهاَ َي ْن ّلَمُه ُثّم ، إم إه ُيَس ْي َل ّنُه ؛ إ إع إمْن َإل إب َوا إة َت ّب ّدا إة ال َل إز ْن إر إبَم ّثَم إل ال ّنْخ ّتىَ إلل ُلوا َح َقاَ
ْدُخُل إه َي إر إمْن إفي ْي ٍر َغ ْك إة إفيِ َقاََل إذ َي َدا إه ْل ُع ا َن َيْم َو إليَم :  ّتْس ْوُن ال إن َك إه ْو ، الّرا إه َأ إع َتاَ َم

إر إفيِ ّدا إة ال َن ُهو ْلَمْر َوىَ ا ْلَحَسُن َر إبيِ َعْن ا أ
َفَة َ إني ّنُه َح َذا َأ َهَن إ ُهَماَ َداًرا َر إفيِ َو

َهاَ إف ْو َقاََل َج إهُن َو إن الّرا إه َت ْلُمْر َهاَ إل ّلْمت ْيك َس َل إتّم َلْم إ ْهُن َي ّتىَ الّر ُقوَل َح َدَماَ َي ْع َيْخُرُج َب
إر إمْن ّدا َهاَ ال ّلْمت ْيَك َس َل إهَن َإلّن ؛ إ َذا الّرا َهاَ َكاََن إ ْيَس إفي َل ٍم َف ّل َذا إبُمَس إإ َتاَُج َخَرَج َف ُيْح
َلىَ ٍم إ إلي ٍد َتْس إدي ّنُه ؛ َج إغٌل َإل َهاَ َشاَ َذا َل إة إفيِ َك َي َهاَ ّن  . ال
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ُلُه ْو َوَل َق إصّح : (  ْهُن َي إت الّر َناَ َْلَماَ إع إباَ إئ َدا َو ْل ّيِ َكاَ إر َوا َع ْل إت ، َوا َباَ ْلُمَضاََر إل َوا َوَماَ
إة َك إر إإْن الّش َف َهَن )  َهاَ َر ْهُن إب إطٌل َفاَلّر ُق َل َباَ ّل َع َت إه َي إن َضَماٌَن إب ْه إة َكاَلّر َت ْي ْلَم إم إباَ ّد َوال

إإْن َذ َف َهاَ َأَخ ًناَ إب ْه َلَك َر َه إه إفيِ َف إد ْبَل َي إس َق ْب ْلَح َلَك ا َنًة َه إإْن َأَماَ َلَك َو َد َه ْع إس َب ْب ْلَح ا
إمَن إب َضَماََن ُض َغْص ْل ُلُه ، ا إص ْهَن َأّن َوَحاَ َناَ الّر َد ْن َلىَ إع إة َع َث ْهٍن ؛ َأْضُرٍب َثَل إحيٍح َر َص

َو ُه ْهُن َو إن الّر ْي ّد إن إباَل َياَ ْع َْل إة َوا َن ْلَمْضُمو َهاَ ا إس ُف ْن َأ ْهٍن ، إب ٍد َوَر إس إن َفاَ ْه إر َكاَلّر ْلَخْم إباَ
إر إزي ْن إخ ْل ْهٍن ، َوا إطٍل َوَر إن َباَ ْه إت َكاَلّر َناَ َْلَماَ إن ، إباَ َياَ ْع َْل إة َوا َن ْلَمْضُمو َهاَ ا إر ْي َغ إكَ إب ّدَر إباَل َو
إحيُح ُد ، َفاَلّص إس َفاَ ْل ُق َوا ّل َع َت إهَماَ َي ُق َكَماَ الّضَماَُن إب ّل َع َت إع َي ْي َب ْل إح إباَ إحي إد ، الّص إس َفاَ ْل ، َوا
إطُل َباَ ْل ُق َل َوا ّل َع َت إه َي إع َضَماٌَن إب ْي َب ْل إة َكاَ َت ْي ْلَم إم إباَ ّد ْو َوال َل ْأَجَر َو َت َيًة اْس ّن َغ ْو ، ُم إئَحًة َأ َناَ
َهاَ َطاَ ْع َأ إر َو َْلْج ًناَ إباَ ْه َو َر ُه إطٌل َف إإْن َباَ َع َف َهاَ إفيِ َضاَ إد ُكْن َلْم َي َهاَ َي ْي َل إه َع ؛ َضَماٌَن إفي

َة َإلّن إْلَجاََر َلٌة ا إط َْلْجَر ، َباَ ْيُر َوا ْهُن َمْضُموٍن َغ َذا َوالّر ُكْن َلْم إ إه إفيِ َي إت َل َب َقاَ ٌء ُم َشيِْ
إطًل َكاََن َمْضُموٌن ْو َباَ َل ّوَج َو ًة َتَز َأ َلْم اْمَر َهاَ ُيَسّم َو ْهًرا َل َهاَ َم َطاَ ْع َأ ًناَ َف ْه إر َر ْه َهاَ إبَم إل ْث إم

إإْن َجاََز َهاَ َف َق ّل ْبَل َط إل َق ّدُخو َقىَ ال ْب ًناَ َي ْه إة َر َع ْت ْلُم ُهَماَ إباَ َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو ُكوُن َل ُيوُسَف َأ ًناَ َي ْه إة َر َع ْت ْلُم  . إباَ
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ُلُه ْو إصّح َق َي َو ْهُن : (  إس الّر ْأ إل إبَر إم َماَ َل إن الّس َثَم إف َو إم ، الّصْر َل ْلُمْس إه َوا إإْن إفي َف  (
َهَن إس َر ْأ إم َماٍَل إبَر َل َلَك الّس َه ْهُن َو إس إفيِ الّر إل ْلَمْج إهُن َصاََر ا َت ْلُمْر ًياَ ا إف ْو َت ُمْس

إس ْأ إه إلَر إل َذا َماَ إه َكاََن إ ٌء إب َفاَ َلُم َو إئٌز َوالّس إه َجاَ إل إإْن ، إبَحاَ َثَر َكاََن َو ْك إضُل َأ َفاَ ْل َنٌة َفاَ ، َأَماَ
إإْن َقّل َكاََن َو ًياَ َكاََن َأ إف ْو َت إه ُمْس إر ْد َق ُع إب إج َيْر َلىَ َو إم َرّب َع َل إقيِ الّس َباَ ْل إإْن ، إباَ َلْم َو

إلْك ْه ّتىَ َي َقاَ َح َتَر ْف َطَل ا َلُم َب إه الّس ْي َل َع ّد َو إن َر ْه إإْن الّر َلَك َف إه إفيِ َه إد ْبَل َي ّد َق َلَك الّر َه
إس ْأ إل إبَر ْلَماَ ّنُه ؛ ا ًياَ َصاََر َإل إف ْو َت إس ُمْس ْأ إل إلَر ْلَماَ إكَ ا َهَل إن إب ْه َد الّر ْع إن َب ْطَل إد ُب ْق َع
إم َل إلُب َوَل الّس َق ْن َلُم َي إئًزا الّس إإْن ، َجاَ َذ َو إم َأَخ َل ْلُمْس إه إباَ ًناَ إفي ْه َلَك ُثّم ، َر إفيِ َه

إس إل ْلَمْج ًياَ َصاََر ا إف ْو َت إم ُمْس َل ْلُمْس إه إل ُكوُن إفي َي إة إفيِ َو َد َياَ ًناَ الّز إمي إإْن ، َأ َنْت َو ُتُه َكاَ إقيَم
َقّل ًياَ َصاََر َأ إف ْو َت َهاَ ُمْس إر ْد َق َع إب إقيِ َوَرَج َباَ ْل ْو إباَ َل َفاََسَخاَ َو َلَم َت إم الّس َل ْلُمْس إباَ إه َو ْهٌن إفي َر

ُكوُن إلَك َي ًناَ َذ ْه إس َر ْأ إل إبَر ْلَماَ ّتىَ ا إبَسُه َأْن َلُه إّن َح ّنُه ؛ َيْح ُلُه َإل َد إإْن ، َب َلَك َو ْهُن َه الّر
َد ْع إخ َب َفاَُس ّت إلُك ال ْه إم َي َعاَ ّط إم إباَل َل ْلُمْس إه ا ْهُن َيُجوُز َوَل إفي إب َر َت َكاَ ْلُم إر ، ا ّب َد ْلُم ُأّم َوا َو

إد َل َو ْل ّنُه ؛ ا ُق َل َإل ّق َتَح ُء َي َفاَ إتي إلْس إء إمْن ا ُؤَل  . َه
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َقاَ : (  َف ّت َلىَ ا إع َع إن َوْض ْه َلىَ الّر ْيِ َع َد ْدٍل َي َإلّن َجاََز َع ْبَض )  َق ْل إمْن ا
إق ُقو إن ُح إه َت ْلُمْر َلَك ا َيُه َأْن َفَم إف ْو َت إه َيْس إس ْف َن ْو ، إب إه َأ إر ْي َغ إر إب إئ إه َكَساَ إق ُقو ّنَماَ ، ُح إإ إبَر َو ُت ْع ُا

إن إرَضاَ إه إه َلُه َإلّن ؛ الّرا ّق إفي إك َح ْل إم ْل إبُض َفَل ا ْق ُه إّل َي إرَضاَ . إب
ُلُه ْو ْيَس َق َل َو إن : (  إه َت ْلُمْر إن َوَل إل إه ُه إللّرا ُذ إه إمْن َأْخ إد إق َي ّل َع َت إل ّق )  إن َح إه إفيِ الّرا

إظ ْف إح ْل إه ا إد َي إه إب إت َن َأَماَ إق ، َو ّل َع َت ّق َو إن َح إه َت ْلُمْر إه ا ًء إب َفاَ إتي إلُك َفَل اْس ُهَماَ َيْم ُد َطاََل َأَح ْب إ
ّق إر َح َذا اْلَخ َه إل ْو َو ّلَم َل ْدُل َس َع ْل َلىَ ا إهَماَ إ إد إمَن َأَح ّنُه ؛ َض ُع َإل َد إن ُمو إه ّق إفيِ الّرا َح

إن ْي َع ْل ُع ا َد إن َوُمو إه َت ْلُمْر ّق إفيِ ا إة َح ّي إل ْلَماَ ُهَماَ ا ُد َأَح إبيِّ َو َن إر َعْن َأْج ُع ، اْلَخ َد ْلُمو َوا
إع َيْضَمُن ْف ّد َلىَ إباَل إبيِّ إ َن َْلْج . ا

ُلُه ْو َذا َق إإ َف َلَك : (  إه إفيِ َه إد إن إمْن َي إن َضَماَ إه َت ْلُمْر َإلّن ا َد )  إل َي ْد َع ْل ٌد ا إن َي إه َت ْلُمْر إل
إه إم َياَ إق َقاََمُه إل ْيَس َم َل إل َو ْد َع ْل ُع إل ْي إن َب ْه ُكون َأْن إّل الّر ًطاَ َي ّل َلىَ ُمَس إه َع إع ْي إليُط َب ّتْس َوال



َلىَ إن َع ْي َه إليٌط َوْج إد إفيِ َمْشُروٌط َتْس ْق إن َع ْه إليٌط الّر َتْس ُه َو َد ْع إإْن َب ًطاَ َكاََن َف َمْشُرو
إه إفيِ إد ْق إلُك َفَل َع إهُن َيْم إهُن َوَل الّرا َت ْلُمْر َلُه ا إزُل َوَل َعْز َع ْن ْيًضاَ َي إت َأ ْو إن إبَم إه َوَل الّرا

إت ْو إن إبَم إه َت ْلُمْر إل ا ْد َع ْل إل َعُه َأْن َو إبي إر َي ْي َغ ٍر إب إة إمْن َمْحَض َث إن َوَر إه ُعُه َكَماَ الّرا إبي إفيِ َي
إل إه َحاَ إت َياَ إر َح ْي َغ ٍر إب ْنُه َمْحَض إإْن ، إم إهُن َماََت َو َت ْلُمْر ْدُل ا َع ْل َلىَ َفاَ إه َع إت َل َكاَ َد َإلّن ؛ َو ْق َع

إن ْه ُطُل َل الّر ْب إهَماَ َي إت ْو ُهَماَ َيُموُت َوَل إبَم ُد َذا ، َأَح إإ ْدُل َماََت َو َع ْل َقَضْت ا َت ْن َلُة ا َكاَ َو ْل َوَل ا
ُقوُم ُثُه َي إر ّيُه َوَل َوا إص َقاََمُه َو ّكَل َإلّن ؛ َم َو ْلُم إضيَِ ا إه َر إي أ

ْ إيِ َل إبَر ْأ إه إبَر إر ْي َعْن َغ إبيِ َو أ
َ

ّيُه َأّن ُيوُسَف إص إلُك َو َعُه َيْم ْي َذا َب إة إفيِ َك َي َدا إه ْل ْو ا َل َع َو َن َت ْدُل اْم َع ْل إه إمْن ا إع ْي إبَر َب إه ُأْج ْي َل َع
َذا إإ ْدُل َماََت َف َع ْل َطَل ا إليُط َب ّتْس ْيَس ال َل إه َو ّي إص َو إه َوَل إل إث إر َوا ُعُه إل ْي إإْن ، َب إليُط َكاََن َو ّتْس ال
َد ْع إد َب ْق  َع
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إن ْه إن الّر إه إللّرا ُلُه َف إزُل َعْز َع ْن َي إه َو إت ْو إل إبَم ْد َع ْل إل َع َأْن َو إن َت إع َعْن َيْم ْي َب ْل َبُر َوَل ا إه ُيْج ْي َل َع
إر إفيِ َكَماَ إئ إت َساَ َكاََل َو ْل إإْن ، ا ًطاَ َكاََن َو ّل َلىَ ُمَس إع َع ْي َب ْل إء ، ا َفاَ إإي إن َو ْي ّد ْنُه ال َيُجوُز إم
ُعُه ْي َد َب ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َهاََن َعّز إبَماَ َح ّيِ َو َأ إب إل َكاََن َثَمٍن َو إكي َو ْل إع َكاَ ْي َب ْل إق إباَ َل ْط ْلُم إإْن ا َف
َعُه إس َباَ ْن إج إن إب ْي ّد ّنُه ال إإ إضيِ َف ْق َنُه َي إن َعْن َثَم ْي ّد إإْن ، ال َعُه َو إف َباَ إخَل إه إب إس ْن ّنُه إج إإ َف
ُعُه إبي ْيًضاَ َي إس َأ ْن إج إن إب ْي ّد ّفيِ ال َو ُي ْيَن َو ّد ّنُه ؛ ال ّلٌط َإل َلىَ ُمَس إلَك َع . َذ
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُعُه َوُمَحّم إبي َي إد :  ْق ّن ْو ، هـ إباَل َقّل َأ إر َأ ْد َق َبُن َماَ إب َغاَ َت إه ُي ْو إفي َل َبَض َو َق

ْدُل َع ْل ّثَمَن ا َلَك ال َه إه إفيِ َف إد إن إمْن َكاََن َي إن َضَماَ إه َت ْلُمْر ّنُه ؛ ا َدٌل َإل إن َعْن َب ْه َكاََن الّر َف
ُكُه إكَ َهَل َهَل إن َك ْه َذا ، الّر إإ َقّر َو ْدُل َأ َع ْل ّنُه ا َبَض َأ ّثَمَن َق ّلَمُه ال َلىَ َوَس إن إ إه َت ْلُمْر َكَر ا ْن َأ َو

إهُن َت ْلُمْر إلَك ا ْوُل َذ َق ْل ْوُل َفاَ إل َق ْد َع ْل َطَل ا َب ْيُن َو إن َد إه َت ْلُمْر ْدَل َإلّن ؛ ا َع ْل إميٌن ا إفيَماَ َأ
إه إفيِ إد ْوُل َي َق ْل ُلُه َفاَ ْو إة إفيِ َق َء إه َبَرا إس ْف َبُل َوَل َن ْق ُلُه ُي ْو إب إفيِ َق إن إيَجاَ َلىَ الّضَماَ َع

إه إر ْي ُق َوَل َغ ّد إم إفيِ ُيَص إلي إن َتْس ْي ّد َلىَ ال إن إ إه َت ْلُمْر إصيُر ا َي َأّن َو ْهَن َك إه إفيِ الّر إد َي
ُقُط َيْس إه َف ْيُن إب ّد إق إمْن ال إري إم َط ْك ْلُح  . ا
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ْهُن : (  إم َر إه ّدَرا إر ال إني َناَ ّد إل ، َوال إكي ْلَم إن َوا ْوُزو ْلَم ّنُه ) ؛ َوا ُق َإل ّق َتَح َي
ُء َفاَ إتي إلْس َهاَ ا ْن . إم

ُلُه ْو إإْن َق َف َنْت : (  إه َهاَ ُر إس ْن إج َكْت إب َل َه َكْت َو َل َهاَ َه إل ْث إم إمْن إب إن )  ْي ّد إإْن ال َفاَ َو َل َت إفيِ اْخ
إة َد ْو ْلَج إة ا َع َناَ ّنُه ؛ َوالّص َبَر َل َإل َت ْع إة ُم َد ْو ْلَج َد إباَ ْن إة إع َل َب َقاَ ْلُم َهاَ ا إس ْن إج َذا إب َه َد َو ْن إبيِ إع أ

َ

َفَة إني ُه َإلّن َح َد ْن إصيُر إع ًياَ َي إف ْو َت إر ُمْس َباَ إت ْع إن إباَ َوْز ْل إة ُدوَن ا إقيَم ْل َباََر َإلّن ؛ ا إت ْع إة ا إقيَم ْل ا
ّديِ َؤ َلىَ ُي َباَ إ ُهَماَ الّر َد ْن إع إقيَمَة َيْضَمُن َو ْل إف إمْن ا إس إخَل ْن إج ْل َلىَ ا َع َذا َف ُلوا َه َذا َقاَ إ
َهَن ْلَب َر ٍة ُق َد إفّض ْن إع إكَ َف َهَل ْل َبُر ا َت ْع َوْزُن ُي ْل إة ُدوَن ا َد ْو ْلَج َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إنيِ َح ْع ّنُه َي َأ

َعُل ًياَ ُيْج إف ْو َت َنُه ُمْس ْي إر َد ْد َق إه إب إن ُه َإلّن َوْز َد ْن َلُة إع إكَ َحاَ َهَل ْل َلُة ا إء َحاَ َفاَ إتي إلْس َلُة َل ا َحاَ
إن إمي ّتْض إة ال إقيَم ْل ُء ، إباَ َفاَ إتي إلْس ّنَماَ َوا ُكوُن إ إن َي َوْز ْل إة ُدوَن إباَ َد ْو ْلَج َباََر َإلّن ا إت ْع إة ا َد ْو ْلَج ا

ّديِ َؤ َلىَ ُي َباَ إ . الّر
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َلُة َوُمَحّم إكَ : َحاَ َهَل ْل ْيًضاَ ا َلُة َأ إء َحاَ َفاَ إتي إلْس ُبو َقاََل َكَماَ ا َفَة َأ إني َح

َذا ُكْن َلْم إ إه َي إن َضَرٌر إفي إه ْو ، إباَلّرا إن َأ إه َت ْلُمْر َذا َأّماَ ا َبُر َل َضَرٌر َكاََن إ َت ْع ُء ُي َفاَ إتي إلْس ا
َذا إة إفيِ َه َل إكَ َحاَ َهَل ْل إة إفيِ َأّماَ ا َل إر َحاَ إكَساَ ْن إل َد ا ْن إع إبيِ َف أ

َفَة َ إني إبيِ َح أ
َ إهيَِ ُيوُسَف َو

َلُة إن َحاَ إمي ّتْض إة ال إقيَم ْل إف إمْن إباَ إس إخَل ْن إج ْل َلُة َل ا إن َحاَ إمي ّتْض إن ال ْي ّد ّتىَ إباَل ُكوَن َل َح َي



إن إه َكُه َأْن إللّرا ْتُر إه َي إن ْي َد إكَن َوَل إب َعَل َأْن ُيْم ًياَ ُيْج إف ْو َت ًئاَ ُمْس ْي إه إمْن َش إن ْي إر َد ْد َق َفاََت َماَ إب
إة إمْن َد ْو ْلَج ّنُه ؛ ا ًباَ َإل ُة َفَمّسْت إر َلىَ الّضُروَر إن إ إة َضَماَ إقيَم ْل إف إمْن ا إس إخَل ْن إج ْل ا

ٌد إبُر َوُمَحّم َت ْع َلَة َي إر َحاَ إكَساَ ْن إل إة ا َل إكَ إبَحاَ َهَل ْل إإْن ا ًناَ َكاََن َف إة َمْضُمو إقيَم ْل َلَة إباَ إكَ َحاَ َهَل ْل ا
َذا َك َلُة َف إر َحاَ إكَساَ ْن إل إإْن ا ًناَ َكاََن َو إن َمْضُمو ْي ّد َلَة إباَل إكَ َحاَ َهَل ْل َذا ا َك َلُة َف إر َحاَ إكَساَ ْن إل . ا
ُنُه َياَ َهَن َب ْلَب َر ٍة ُق ُنُه إفّض ٌة َوْز ٍة َعَشَر َعَشَر إقيَمته إب ٌة َو  َعَشَر
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َلَك َه إد إفيِ َف إن َي إه َت ْلُمْر ًياَ َصاََر ا إف ْو َت ّنُه ؛ ُمْس إس إمْن َإل ْن إه إج ّق ْثُل َح إم إه َو إن َإلّن َوْز َو
َء َفاَ إتي إلْس َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إر َح َباَ إت ْع إن إباَ َوْز ْل ُنُه ا َوْز ْثُل َو إه إم إن ْي ُهَماَ َد َد ْن إع ُء َو َفاَ إتي إلْس ا
إر َباَ إت ْع إة إباَ إقيَم ْل إهيَِ ا ْثُل َو إن إم ْي ّد إإْن ، ال َكَسَر َو ْن ْبًرا َفَصاََر ا إويِ إت َيًة ُيَساَ إن َد َثَماَ ْن إع إبيِ َف أ

َ

َفَة إني إبيِ َح أ
َ إهُن ُيوُسَف َو إر الّرا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ّكُه َشاَ َت ْف إع ا إمي إن إبَج ْي ّد إإْن ، ال َء َو َنُه َشاَ َضّم

َتُه ًباَ إقيَم َه ُكوُن َذ َي ًناَ َف ْه َقاََمُه َر ُكوُن َم َي ْكُسوُر َف ْلَم ًكاَ ا ْل إن إم إه َت ْلُمْر إمَن إبَماَ إل . َض
َقاََل ٌد َو إهُن َيْضَمُن : َل ُمَحّم َت ْلُمْر ًئاَ ا ْي ُكوُن َش َي إهُن َو إر الّرا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ّلَمُه َشاَ َلىَ َس إ

إن إه َت ْلُمْر إه ا إن ْي َد إإْن ، إب َء َو ّكُه َشاَ َت ْف إع ا إمي إن إبَج ْي ّد إن َضَماََن َإلّن ؛ ال ْه إضيِ َل الّر َت ْق َي
إليَك ّتْم إل ال إلي َد ّنُه إب ْو َأ ًدا َكاََن َل ْب ُنُه َكاََن َفَماََت َع َف َلىَ َك إن َع إه ُهَماَ الّرا إن َو ُقوَل : َي
ْلُب ُق ْل ًناَ َصاََر ا إه َمْضُمو ْي َل َذا َع إإ َكَسَر َف ْن إمَن ا إه إمْن َض إت إب إقيَم ْل َق ْل إب َكاَ ْغُصو ْلَم َذا ا إ
َكَسَر ْن إد إفيِ ا إب َي إص َغاَ ْل إإْن ا َنْت َو ُتُه َكاَ َيًة إقيَم إن ُنُه َثَماَ َوْز ًة َو َو َعَشَر ُه ْهٌن َو ٍة َر َعَشَر إب
َلَك َه َهَب َف إن َذ ْي ّد َد إباَل ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُه َإلّن ؛ َح َد ْن ُء إع َفاَ إتي إلْس إن ا َوْز ْل إه ، إباَ إفي ٌء َو َفاَ َو
ُهَماَ َد ْن إع ْغَرُم َو َتُه َي ًباَ إقيَم َه ُع َذ إج َيْر إه َو إن ْي َد َء َإلّن ؛ إب َفاَ إتي إلْس إن ا َوْز ْل إه إباَ َضَرٌر إفي
إن إه َت ْلُمْر إكُن َوَل إباَ ْيًضاَ ُيْم َباَُر َأ إت ْع إء ا َفاَ إتي إلْس إة ا إقيَم ْل إه إلَماَ إباَ َباَ إمْن إفي َناَ الّر إصْر َلىَ َف إ
إن إمي ّتْض إف ال إخَل إس إب ْن إج ْل . ا

إإْن َكَسَر َو ْن إمَن ا َتُه َض ًباَ إقيَم َه ًعاَ َذ َعُه َإلّن ؛ إْجَماَ إمي إكَساَُر ، َمْضُموٌن َج ْن إل ُقُصُه َوا ْن َي
ْدَركَُ َوَل َت ّق ُيْس إن َح إه إن إّل الّرا إمي ّتْض إة إباَل إقيَم ْل إكُن َوَل إباَ َلىَ ُيْم إل َع ْو ٍد َق َناَ ُمَحّم َأْن ُه

َلُه َع إن َنْج ْي ّد ّناَ إباَل ُه إْن َإل َناَ ْل َع إه َج إن َوْز إهُن َتَضّرَر إب َت ْلُمْر إكُن َوَل ا َلُه َأْن ُيْم َع إه َنْج إت إقيَم إلَماَ إب
إه َباَ إفي إف الّر إخَل َلىَ إب ْو َْل إإْن ، ا ُنُه َكاََن َو َيًة َوْز إن ُتُه َثَماَ إقيَم ّتًة َو َو إس ُه إهَن َو ٍة ُر َعَشَر إب
إإْن  َف
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َلَك ٍة َه َي إن َثَماَ إب َد َف ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َباًَرا َح إت ْع إن ا َوْز ْل ُهَماَ إل َد ْن إع ْغَرُم َو َتُه َي ًباَ إقيَم َه ُع َذ إج َيْر َو

إه إن ْي َد إه إلَماَ إب إر إمْن إفي إن الّضَر إه َت ْلُمْر إإْن إل َكَسَر َو ْن إمَن ا َتُه َض َد إقيَم ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إبيِ َح أ

َ َو
َكْسَر َإلّن ؛ ُيوُسَف ْل ُقُصُه ا ْن َذا َي َك َد َو ْن ٍد إع ْيًضاَ ُمَحّم ّنُه ؛ َأ إكُن َل َإل ُه َأْن ُيْم إبَر إفيِ ُيْج
إك إلي ّتْم ّنُه ؛ ال إلَك َأْن َيُجوُز َل َإل إهُن َيْم َت ْلُمْر إه ا إن ْي َد َوَن إب ْد ْنُه َأ ُه إّل إم إرَضاَ إإْن إب َكاََن َو

ُتُه َيًة إقيَم إن ُنُه َثَماَ َوْز إلَك َو َذ َلَك َك َه َلَك َف إه َه إن َوْز ًعاَ إب إإْن ، إْجَماَ َكَسَر َو ْن إمَن ا َتُه َض إقيَم
ُهَماَ َد ْن . إع

َقاََل ٌد َو َلُه ُمَحّم َكُه َأْن :  إل إهُن َيْم َت ْلُمْر ٍة ا َي إن َثَماَ إن إمْن إب ْي ّد ّنُه ؛ ال َهاَ َإل ُل ْث ًناَ إم ًة َوْز َد ْو ، َوَج
إإْن ُتُه َكاََن َو َعًة إقيَم َثَر إتْس ْك إه إمْن َأ إن َلَك َوْز َه َلَك َف ٍة َه َي إن َثَماَ َد إب ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َباًَرا َح إت ْع ا
إن َوْز ْل َة َوَل إل ْبَر إة إع َد ْو ْلَج ُهَماَ إل َد ْن إع َتُه َيْضَمُن َو ّق إقيَم إن إلَح إه ّتىَ الّرا إفيَِ َل َح ْو َت َيْس

إهُن َت ْلُمْر َد ا َو إه إمْن َأْج ّق إإْن ، َح َكَسَر َو ْن إمَن ا َتُه َض ًعاَ إقيَم َعُه َإلّن ؛ إْجَماَ إمي َمْضُموٌن َج
إهُن َيْرَضىَ َأْن إّل َكُه َأْن الّرا ّل ُه ُيَم ّياَ ٍة إ َي إن َثَماَ َيُجوَز إب َد َف ْن ٍد إع إإْن ، ُمَحّم َنْت َو ُتُه َكاَ إقيَم



َنيِْ ْث ُنُه َعَشَر ا َوْز ًة َو َو َعَشَر ُه إهَن َو ٍة ُر َعَشَر إإْن إب َلَك َف َهَب َه إن َذ ْي ّد إه إباَل ّل َد ُك ْن إبيِ إع أ
َ

َفَة إني ُة ، َح َد ْو ْلَج ُة َوا َد إئ َنٌة الّزا َهاَ إقيَمَة َل َأَماَ ُه َل َد ْن . إع
َذا َك َد َو ْن ٍد إع َباََر َل ُمَحّم إت ْع َهاَ ا َناَ إب َهاَ ؛ ُه ّن إل

َلٌة َ إض إن َعْن َفاَ ْي ّد إهيَِ ال َنٌة َف َأّماَ ، َأَماَ ُبو َو َأ

َيِ ُيوُسَف إو ْنُه َفُر َة َأّن َع َد ْو ْلَج َنٌة ا إن َمْضُمو َوْز ْل إقيَل َكاَ َلىَ َو إه َع إل ْو إلُك َق ْه َخْمَسُة َي
إه إس َدا إن َأْس ْي ّد ُدُسُه إباَل َلىَ َوُس إة َع َن َْلَماَ َذا ا إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل إإْن ، ا َكَسَر َو ْن إد إفيِ ا َي
إن إه َت ْلُمْر َقَص ا َت ْن َلىَ َفاَ َع إل َف ْو إبيِ َق أ

َفَة َ إني إهُن َح إر الّرا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ّكُه َشاَ َت ْف إقًصاَ ا َوَل َناَ
َء ُه َلُه َشيِْ ْيُر إإْن ، َغ َء َو َنُه َشاَ َتُه َضّم َغًة إقيَم إل َغْت َماَ َباَ َل إف إمْن َب إه إخَل إس ْن ُكوُن إج َي َو
ًناَ ْه َنُه َر َكاَ . َم

َقاََل ُبو َو  َأ
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َء إْن ُيوُسَف ّكُه َشاَ َت ْف إع ا إمي إن إبَج ْي ّد إإْن ، ال َء َو َنُه َشاَ إة إقيَمَة َضّم إه َخْمَس إس َدا إمْن َأْس
إف إه إخَل إس ْن ُكوُن إج َي إس َخْمَسُة َف َدا إر َأْس إس َك ْن ْلُم ًكاَ ا ْل إن إم إه َت ْلُمْر إن إل ُكوُن إباَلّضَماَ َي َماَ َو
إمَن َع َض إس َم ُد إر ُس إس َك ْن ْلُم ًناَ ا ْه إع َر إمي إن إبَج ْي ّد َد َإلّن ؛ ال ْن إبيِ إع أ

ُع ُيوُسَف َ إشي َنُة َي َْلَماَ ا
ْلَمْضُموُن ، َوالّضَماَُن إن إمْن َوا إب َوْز ْل ُق ْل ْدُر ا ُغ َماَ َق ُل ْب إع إقيَمَة َي إمي إن َج ْي ّد َوَخْمَسُة ، ال
إس َدا إب َأْس ْل ُق ْل ُغ ا ُل ْب ٍة إقيَمَة َي َوْزَن َإلّن ؛ َعَشَر ْل َذا ا ًة َكاََن إ إقيَمُة ، َعَشَر ْل َنيِْ َوا ْث ا

َنْت َعَشَر ُة َكاَ َعَشَر ْل إتيِ ا ّل ْيُن إهيَِ ا ّد إس َخْمَسَة ال َدا َنيِْ َأْس ْث ُكّل إقيَمَة َإلّن ؛ َعَشَر ا
ُدٍس إن ُس َناَ ْث ُكوُن ا َي إس َخْمَسُة َف َدا إب َأْس ْل ُق ْل ًة ا ْيُث إمْن َعَشَر إقيَمُة َح ْل ُق ، ا إري َط َو
إة َف إر ْع إلَك َم ُقَص َأْن َذ ْن إن إمْن َي َوْز ْل َو ا ُه ٌة َو ُدُسُه َعَشَر إلَك ُس َذ َهٌم َو َثاَ إدْر ُل ُث ٍم َو َه إدْر

َقىَ ْب َيٌة َي إن ُلٌث َثَماَ ُث إلَك َو َذ إس َخْمَسُة َو َدا ٍة َأْس ُكوُن َعَشَر ًكاَ َي ْل إن إم إه َت ْلُمْر إن إل إباَلّضَماَ
ّيُز ُيَم ُدُس َو ُكوُن الّس َي ًناَ َو ْه َع َر إن َم َقاََم الّضَماَ إل َم ّو َْل ّنَماَ ا إإ ّيَز َو ّكَن َل َكيِْ ُم َتَم َي

ُع ُيو َذا الّش َه َلىَ َو إة َع َي َوا إتيِ الّر ّل َيِ ا ّو َهاَ ُس ْيَن إفي إة َب َع إْلَشاَ إة ا ّي إئ إر ّطاَ إة ، ال ّي إل َْلْص ، َوا
إفيِ ٍة َو َي َوا ّيَة َأّن إر إئ إر ّطاَ إطُل َل ال ْب َتاَُج َوَل ُت َلىَ ُيْح ٍز إ إيي . َتْم
َقاََل ٌد َو َنُة ُمَحّم َْلَماَ إة إمْن ا َد ْو ْلَج ْقَصاَُن ا ّن َهاَ َوال ْن إإْن إم ْقَصاَُن َكاََن َف ّن إن ال ْي َهَم ْو ، إدْر َأ

َقّل إبَر َأ إهُن ُأْج َلىَ الّرا إكَ َع َكاَ إف ْل إع ا إمي إن إبَج ْي ّد ْقَصاََن َإلّن ؛ ال ّن ُه ال َد ْن َلىَ ُيْصَرُف إع إ
إة َد ْو ْلَج إة ، ا َن َْلَماَ إإْن ، َوا َد َو ْقَصاَُن َزا ّن َلىَ ال إن َع ْي َهَم ّدْر إهُن ال إر َفاَلّرا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َشاَ
ّكُه َت ْف إع ا إمي إن إبَج ْي ّد إإْن ، ال َء َو َلُه َشاَ َع إن َج ْي ّد َباًَرا إباَل إت ْع إة ا َل إر إلَحاَ إكَساَ ْن إل إة ا َل إكَ إبَحاَ َهَل ْل ا
ُه َد ْن  . إع
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ُلُه ْو َوَمْن َق ْيٌن َلُه َكاََن : (  َلىَ َد إه َع إر ْي َذ َغ َأَخ ْنُه َف ْثَل إم إه إم إن ْي َقُه َد َف ْن َأ إلَم ُثّم ، َف ّنُه َع َأ

ًفاَ َكاََن ُيو َء َفَل ُز َد َلُه َشيِْ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إنيِ َح ْع َي إلَم )  ُد َع ْع ْو َأّماَ َب إلَم َل َلَة َع إض َحاَ ْب ْلَق ا

َلْم ّد َو ُبْت َلْم َيُر ْث ّد َلُه َي إع الّر إْلْجَماَ َذا ُثّم ، إباَ إلَم إ ْبَل َع َهاَ َأْن َق َق إف ْن َبُه ُي َل َطاَ إد َف َياَ إج ْل إباَ
َهاَ َذ َأَخ إإّن َو َد َف َياَ إج ْل َنٌة ا إه إفيِ َأَماَ إد ّد َلْم َماَ َي ُيوَف َيُر ْد الّز ّد ُيَج ْبَض َو َق ْل َذا ا إفيِ َك
إة َي َدا إه ْل ُلُه ا ْو َق َفَل َو َء :  إنيِ َلُه َشيِْ ْع َذا َي َبَضُه َماَ َكاََن إ ْثَل َق إه إم إن َبُة َوْز َناََس إه َوُم إذ َه

إة َل َأ ْلَمْس َهاَ إبَماَ ا َل ْب إهٌر َق َلىَ َظاَ إل َع ْو إبيِ َق أ
َفَة َ إني ّنُه ؛ َح َذا َإل َق إ َف ْن ُيوَف َأ َكاََن الّز َم

إد َياَ إج ْل ّنُه ا َأ َك َفىَ َف ْو َت َد اْس َياَ إج ْل إف إمْن ا ُيو ُكوُن الّز َي إن َف ْه . َكاَلّر
ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو : (  ٌد ُيوُسَف َأ ّد َوُمَحّم َيُر ْثَل :  إف إم ُيو ُع الّز إج َيْر إد َو َياَ إج ْل ) ، إباَ

ُهوُر ْلَمْش ًدا َأّن َوا َع ُمَحّم إبيِ َم أ
َفَة َ إني َلىَ َلُه َكاََن َوَمْن َح َهٌم َرُجٍل َع ُه إدْر َطاَ ْع َأ َف



إن ْي َهَم إن إدْر ْي إغيَر ُهَماَ َص ُن َهٌم َوْز َبُر َجاََز إدْر ُيْج َلىَ َو إض َع ْب إلَك َق ْو َذ َل َناٌَر َلُه َكاََن َو إدي
ُه َطاَ ْع َأ إن َف ْي َناََر إن إدي ْي إغيَر ُهَماَ َص ُن َناٌَر َوْز َبىَ إدي أ

َ َبْر َلْم َف َلىَ ُيْج إلَك َع  . َذ
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ُلُه ْو َوَمْن َق ْهن : (  إن َر ْي َد ْب ْلٍف َع َأ َقَضىَ إب إهَماَ إحّصَة َف إد ُكْن َلْم َأَح إبَضُه َأْن َلُه َي ْق ّتىَ َي َح
َيِ ّد َؤ إقيَِ ُي إن َباَ ْي ّد َإلّن ال ْهَن )  ُبوٌس الّر ُكّل َمْح إن إب ْي ّد ُكوُن ال َي ُبوًساَ َف ُكّل َمْح ٍء إب إمْن ُجْز

إه إئ َغًة َأْجَزا َل َباَ إه إفيِ ُم إل َلىَ َحْم إء َع إن َقَضاَ ْي ّد إإْن ال ُكّل َسّمىَ َف ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن ًئاَ إم ْي إمْن َش
إل ْلَماَ ْثُل ، ا ُقوَل َأْن إم ُهَماَ َي ُت ْن َه ْلٍف : َر َأ ٍد ُكّل إب إح ُهَماَ َوا ْن ٍة إم َئ إماَ إس إلَك إبَخْم َذ َك َف

َواُب ْلَج إة إفيِ ا َي َوا إل إر َْلْص َو ا ُه ْبُسوُط َو ْلَم . ا
إفيِ إت َو َدا َياَ إبَضُه َأْن َلُه الّز ْق َذا َي ّدىَ إ ٍة َأ َئ إماَ إل َوْجُه ، َخْمَس ّو َْل َد َأّن ا ْق َع ْل ٌد ا إح ّت َل ُم

ُق َفّر َت إق َي إري ْف َت إة إب َي إم ّتْس َوْجُه ال إنيِ َو ّثاَ ّنُه ال َلىَ َحاََجَة َل َأ إد إ ّتَحاَ إل َد َإلّن ؛ ا إن َأَح ْي َد ْق َع ْل ا
إصيُر َل ًطاَ َي إر إفيِ َمْشُرو ّنُه َتَرىَ َأَل اْلَخ ْو َأ إبَل َل ْهَن َق إهَماَ إفيِ الّر إد  . َجاََز َأَح

)2/387(

ُلُه ْو َذا َق إإ َف ّكَل : (  إهُن َو إهَن الّرا َت ْلُمْر ْو ، ا ْدَل َأ َع ْل ْو ، ا ُهَماَ َأ ْيَر إع َغ ْي َب إن إب ْه َد الّر ْن إل إع ُلو ُح
إل َْلَج َلُة ا َكاَ َو ْل ٌة َفاَ إئَز ّنُه َجاَ َإل إكيُل )  ْو إع َت ْي إه َب إل . َماَ
ُلُه ْو إإْن َق َف َلَة َشَرَط : (  َكاَ َو ْل إد إفيِ ا ْق إن َع ْه ْيَس الّر َل إن َف إه ُلُه إللّرا َهاَ َعْز ْن إإْن َع َلُه َف َعَز

إزْل َلْم َع ْن ّنُه َي َإل َطْت َلّماَ )  إر إن إفيِ ُش إد إضْم ْق َع ْل ًفاَ َصاََر ا إه إمْن َوْص إف ْوَصاَ ّقَقاَ َأ إمْن َوَح
إه إق ُقو ّنُه َتَرىَ َأَل ُح إة َأ َد َياَ إز إة إب َق إثي َو ْل ْلَزُم ا َي إم َف ُلُزو إه إب إل ّنُه َأْص َإل َق َو ّل َع إه َت ّق إب إن َح إه َت ْلُمْر ا

إفيِ ، إه َو إل َقاَُط َعْز إه إْس ّق إل َوَصاََر َح إكي َو ْل إة َكاَ ْلُخُصوَم ُلُب إباَ ْط َعىَ َي ّد ْلُم ْو ا َل َلُه َو ّك َو
إع ْي َب ْل ًقاَ إباَ َل ْط ّتىَ ُم َلَك َح َع َم ْي َب ْل إد ا ْق ّن إة إباَل َئ إسي ّن ُه ُثّم ، َوال َهاَ إع َعْن َن ْي َب ْل َئًة ا إسي ْعَمْل َلْم َن ُي
ُيُه ْه ّنُه ؛ َن إزٌم َإل إه َل إل َأْص َذا إب َك إه َف إف َوْص َناَ إبَماَ إب َكْر َذا َذ َك َذا َو َلُه إ إهُن َعَز َت ْلُمْر إزُل َل ا َع ْن ؛ َي
ّنُه ْلُه َلْم َإل ّك َو ّنَماَ ، ُي إإ َلُه َو ّك ُه َو ْيُر . َغ

ُلُه ْو إإْن َق َو إهُن َماََت : (  إزْل َلْم الّرا َع ْن َإلّن َي ْهَن )  ُطْل َلْم الّر ْب إه َي إت ْو ّنُه ؛ إبَم َطَل َإل إبَماَ َب
ُطُل ْب ّق َي إة إبَح َث َوَر ْل ّق ا إن َوَح إه َت ْلُمْر ّدٌم ا َق . ُم
ُلُه ْو  : َق

)2/388(

إن إه َت ْلُمْر إل َو إلَب َأْن " (  َطاَ إهَن ُي إه الّرا إن ْي َد إبَسُه إب َيْح إه َو َإلّن إب ّقُه )  َد َباٍَق َح ْع إن َب ْه ، الّر
ْبُس ْلَح ُء َوا إم َجَزا ْل ّظ َذا ال إإ َهَر َف ُلُه َظ ْط َد َم ْن إضيِ إع َقاَ ْل إبُسُه ا َذا ، َيْح إإ َلَب َو إهُن َط َت ْلُمْر ا

َنُه ْي ْؤَمُر َد إر ُي إإْحَضاَ إن إب ْه َذا الّر إإ ُه َف إمَر َأْحَضَر إهُن ُأ إم الّرا إلي َتْس إن إب ْي ّد ّوًل ال ّيَن َأ َع َت َي ّقُه إل َح
ّيَن َكَماَ َع ّق َت إن َح إه ًقاَ الّرا إقي إة َتْح َي إو ّتْس إإْن ، إلل َبُه َو َل إن َطاَ ْي ّد إر إفيِ إباَل ْي إد َغ َل َب ْل إذيِ ا ّل ا
َع َق ُد َو ْق َع ْل إه ا ْهُن َكاََن إْن إفي َنَة َوَل َلُه َحْمَل َل إمّماَ الّر ْؤ إمَر ُم إه ُأ إر إإْحَضاَ ْيًضاَ إب إإْن ، َأ َو
َنٌة َحْمٌل َلُه َكاََن ْؤ إفيِ َوُم ْو َت َنُه َيْس ْي ّلُف َوَل َد َك إن إْحَضاََر ُي ْه َذا َإلّن ؛ الّر ْقٌل َه ، َن

إجَب َوا ْل إه َوا ْي َل إليُم َع ّتْس َنىَ ال ْع إة إبَم َي إل ّتْخ ْقُل َل ال ّن َكاَن إمْن ال َلىَ َم َكاَن إ ّنُه ؛ َم َتَضّرُر َإل َي
إه َة إب َد َياَ ٍر إز . َضَر



ُلُه ْو إإْن َق َو ْهُن َكاََن : (  إه إفيِ الّر إد ْيَس َي َل إه َف ْي َل َنُه َأْن َع ّك إه إمْن ُيَم إع ْي ّتىَ َب َيُه َح إض ْق َي
ْيَن ّد إه إمْن ال إن َإلّن َثَم ْكَم )  إن ُح ْه ْبُس الّر ْلَح إئُم ا ّدا َلىَ ال إضيَِ َأْن إ ْق ْيَن َي ّد إإْن ، ال َو
ُه ْعَض َقَضاَ َب ْل َلُه ا إبَس َأْن َف إن ُكّل َيْح ْه ّتىَ الّر إفيَِ َح ْو َت ّيَة َيْس إق َب ْل َباًَرا ا إت ْع إس ا ْب إبَح
إع إبي ْلَم ّتىَ ا إفيَِ َح ْو َت ّثَمَن َيْس . ال
ُلُه ْو َذا َق إإ َف ُه : (  ْيَن َقَضاَ ّد ّلْم َلُه إقيَل ال ْهَن َس إه الّر ْي َل ّنُه إ َإل ُع َزاَل )  إن ْلَماَ إم إمْن ا إلي ّتْس ال

إل ُوُصو ّق إل ْلَح َلىَ ا إه إ ّق إح َت َذا ُثّم ، ُمْس َفىَ إ ْو َت إهُن اْس َت ْلُمْر َنُه ا ْي إء َد َفاَ إإي إن إب إه ْو الّرا َأ

إء َفاَ إإي ّوٍع إب َط َت َلَك ُثّم ، ُم ْهُن َه إه إفيِ الّر إد ْبَل َي ُه َأْن َق ّد َلىَ َيُر إن إ إه إلُك الّرا ْه إن َي ْي ّد إباَل
إجُب َي َلىَ َو إن َع إه َت ْلُمْر ّد ا َفىَ َماَ َر ْو َت إن إمْن اْس ْي ّد َلىَ ال َفىَ َمْن إ ْو َت ْنُه اْس َو إم ُه إهُن َو الّرا

ْو ، ُع َأ ّو َط َت ْلُم ّنُه ؛ ا ًياَ َصاََر َإل إف ْو َت َد ُمْس ْن إكَ إع َهَل ْل إض ا ْب َق ْل إق إباَ إب َكاََن الّساَ إنيِ َف ّثاَ ال
ًء َفاَ إتي َد اْس ْع إء َب َفاَ إتي إلْس إجُب ا َي ُه َف ّد َذا َر َه إف َو إخَل َذا َماَ إب َأ إ ْبَر إهُن َأ َت ْلُمْر إهَن ا إمْن الّرا

إن ْي ّد َلْم ال ّد َو إه َيُر ْي َل ْهَن َع ّتىَ الّر َلَك َح إد إفيِ َه  َي
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إن إه َت ْلُمْر إر إمْن ا ْي َعُه َأْن َغ َن ُه َيْم ّياَ ّنُه إ إإ إلُك َف ْه َنًة َي ًناَ َأَماَ إتْحَساَ َقاََل اْس َفُر َو إلُك ُز ْه َي  :
ًناَ ْيَس َمْضُمو َل إن َو إه َت ْلُمْر َع َأْن إل إف َت ْن إن َي ْه ٍم َل إباَلّر َدا إتْخ َنىَ َوَل إباَْس ْك ْبٍس َوَل ُس إّل ُل

إن ْذ إإ إك إب إل ْلَماَ َذا ا َك َذا َو ًفاَ َكاََن إ ْيَس ُمْصَح َأ َأْن َلُه َل ْقَر إه َي إن إّل إفي ْذ إإ إن إب إه َلُه َإلّن ؛ الّرا
ّق إس َح ْب ْلَح إع ُدوَن ا َفاَ إت ْن إل ْيَس ا َل َؤّجَر َأْن َلُه َو إعيَر ُي ُي إإْن َو َعَل َف ًياَ َكاََن َف ّد َع َت َوَل ُم

ُطُل ْب ُد َي ْق إن َع ْه ّديِ الّر َع ّت  . إباَل
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َع : (  إهُن َباَ ْهَن الّرا إر الّر ْي َغ إن إب ْذ إن إ إه َت ْلُمْر ُع ا ْي َب ْل ُقوٌف َفاَ ْو َإلّن َم إهَن )  الّرا
إجٌز إم َعْن َعاَ إلي ّتْس إإّن ال ّق َف إن َح إه َت ْلُمْر إس إفيِ ا ْب ْلَح إزٌم ا ّنَماَ ، َل إإ ًفاَ َكاََن َو ُقو ْو ّق َم إلَح

إن إه َت ْلُمْر ّقُف ا َو َت ُي َلىَ َف إه َع إت إإْن ، إَجاََز إهُن َكاََن َو َتَصّرُف الّرا إه إفيِ َي إك ْل ْوَصىَ َكَمْن إم َأ

إع إمي إه إبَج إل إقُف َماَ َلىَ َي إة َع إة إَجاََز َث َوَر ْل َد إفيَماَ ا َلىَ َزا إث َع ُل ّث إق ال ّل َع َت إهْم إل ّق إه َح . إب
ُلُه ْو إإْن َق َف ُه : (  إهُن َأَجاََز َت ْلُمْر َإلّن َجاََز ا ّقَف )  َو ّت إه ال ّق ْد إلَح َق إضيَِ َو إه َر إط ُقو . إبُس
ُلُه ْو إإْن َق َو ُه : (  إهُن َقَضاَ َنُه الّرا ْي ْيًضاَ َجاََز َد ّنُه َأ َإل ُع َزاَل )  إن ْلَماَ إذ إمْن ا ُفو ّن ُفُه ال َتَصّر َو
َدَر إل إمْن َص ْه َْل ْلَمَحّل إفيِ ا َذا ، ا إإ َذ َو َف ُع َن ْي َب ْل إة ا إإَجاََز إن إب إه َت ْلُمْر إقُل ا َت ْن ّقُه َي َلىَ َح إه إ إل َد َب
َو ُه ّثَمُن َو ّقُه َإلّن ؛ ال َق َح ّل َع إة َت ّي إل ْلَماَ َدُل ، إباَ َب ْل ْكُم َلُه َوا إل ُح َد ْب ْلُم إد َفَصاََر ا ْب َع ْل َكاَ

إن ُيو ْد ْلَم َذا ا َع إ إرَضاَ إبي إء إب ُغَرَماَ ْل إقُل ا َت ْن ُهْم َي ّق َلىَ َح إل إ َد َب ْل ُهْم ؛ ا ّن إل
إل َرُضوا َ َقاَ إت ْن إل إباَ

إط ُدوَن ُقو ْأًساَ الّس َذا َر َك َذا َف . َه
إإْن إجْز َلْم َو إهُن ُي َت ْلُمْر َع ا ْي َب ْل َفَسَخُه ا َفَسَخ َو ْن ٍة إفيِ ا َي َوا ّتىَ إر ْو َح ّكُه َل َت ْف إهُن ا َل الّرا

إبيَل إريِ َس َت ْلُمْش إه إل ْي َل ّق َإلّن ؛ َع ْلَح إبَت ا ّثاَ إن ال إه َت ْلُمْر إة إل َل إز ْن إك إبَم ْل إم ْل إك َفَصاََر ا إل ْلَماَ َكاَ
إجيَز َأْن َلُه َلُه ُي ْفَسَخ َأْن َو إفيِ ، َي ٍة َو َي َوا ْيَس إر ْفَسَخ َأْن َلُه َل إهيَِ َي إحيَحُة َو إإْن الّص َف

إسُخ َل َفَسَخُه َف ْن إإْن َي َء َف إريِ َشاَ َت ْلُمْش َبَر ا ّتىَ َص َتّك َح ْف إهُن َي ْهَن الّرا ْذ ؛ الّر َعْجُز إ ْل ا
َلىَ إف َع إل َشَر َوا َذا الّز إإ ّكُه َف َت ْف إهُن ا ُه َأْن َلُه َكاََن الّرا َذ ْأُخ إإْن َي َء َو َع َشاَ َف َْلْمَر َر َلىَ ا إ

إضيِ َقاَ ْل إضيِ ا َقاَ ْل إل ْفَسَخ َأْن َو إت َي َوا َف إة إل ْدَر ُق ْل َلىَ ا إم َع إلي ّتْس َيُة ، ال إوَل إخ َو َفْس ْل َلىَ ا إ
إضيِ َقاَ ْل َلىَ َل ا إن إ إه َت ْلُمْر ْو ا َل َعُه َو إهُن َباَ َعُه ُثّم ، َرُجٍل إمْن الّرا ًعاَ َباَ ْي ًياَ َب إن إه إمْن َثاَ إر ْي َغ

ْبَل إجيَز َأْن َق إهُن ُي َت ْلُمْر إنيِ ا ّثاَ ُقوٌف َفاَل ْو ْيًضاَ َم َلىَ َأ إه َع إت ّوَل َإلّن ؛ إَجاََز َْل  َلْم ا
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ْذ ُف ْن ُقوُف ، َي ْو ْلَم ُع َل َوا َن ّقَف َيْم َو إنيِ َت ّثاَ إإْن ال إهُن َأَجاََز َف َت ْلُمْر َع ا ْي َب ْل إنيَِ ا ّثاَ إنيِ َجاََز ال ّثاَ ال
إإْن َع َو إهُن َباَ ْو ، آََجَر ُثّم ، الّرا َهَن َأ ْو ، َر َبُه َأ َه إه إمْن َو إر ْي َأَجاََز َغ إهُن َو َت ْلُمْر إه ا إذ َه

َد ُقو ُع ْل ُع َجاََز ا ْي َب ْل ّوُل ا َْل ُق ، ا َفْر ْل إهَن َأّن َوا َت ْلُمْر إع إفيِ َحّظ َلُه ا ْي َب ْل ّنُه ؛ ا ُق َإل ّل َع َت ّقُه َي َح
إه إل َد َب إصّح إب َت ُتُه َف إق إَجاََز ّل َع َت إه إل إت َد إئ إه َأّماَ َفاَ إذ ُد َه ُقو ُع ْل َبُة ا إه ْل َدَل َل َفاَ َهاَ َب َذا َل َك ْهُن َو الّر
ْيًضاَ َدَل َل َأ إذيِ َلُه َب ّل َا إة إفيِ َو إْلَجاََز َدُل ا إة َب َع َف ْن ْلَم َدُل َل ا إن َب ْي َع ْل ّقُه ا إة إفيِ َوَح ّي إل َماَ

إن ْي َع ْل إن إفيِ َل ا ْي إة َع َع َف ْن ْلَم َنْت ا َكاَ ُتُه َف ًطاَ إَجاََز َقاَ إه إْس ّق ُع َفَزاَل إلَح إن ْلَماَ َذ ا َف َن ُع َف ْي َب ْل ا
ّوُل َْل ْو ا َل َع َو إهُن َباَ ْهَن الّرا إن إمْن الّر إه َت ْلُمْر . ا

َفاََسَخاَ ُثّم َع َت ْي َب ْل ُد َل ا ُعو ْهُن َي ٍد إّل الّر ْق َع ٍد إب إدي إف َج إخَل ْو َماَ إب َهَن َل إصيًرا َر َتَخّمَر َع ، َف
ّلَل ُثّم َد َتَخ ْهُن َعاَ ّنُه ؛ الّر إل َيْرَض َلْم َإل َوا إه إبَز ّق َلْم َح ْكُم َيُزْل َف إن ُح ْه َناَ الّر ُه إضيَِ َو َر

إهُن َت ْلُمْر إل ا َوا إك إبَز ْل إم ْل إن ا ْه ْد َوالّر َق َق َو ّق َواُل َتَح إك َز ْل إن إم إه ْو َكَماَ الّرا إذَن َل إفيِ َلُه َأ
إه إع ْي إه إمْن َب إر ْي َعُه َغ َباَ ّقُه َزاَل َف إن إمْن َح ْه َذا الّر إإ ُد َل َفَسَخ َف ُعو إإْن ، َي َع َو ْنُه َباَ ْو ، إم َأ

إبيِّ إمْن َن إط َأْج إر إبَشْر َياَ إخ ْل إم َفَسَخ ُثّم ، ا ْك إر إبُح َياَ إخ ْل ْهُن ا إه َفاَلّر إل  . إبَحاَ
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ُلُه ْو إإْن َق َو َق : (  َت ْع إهُن َأ َد الّرا ْب إن َع ْه َذ الّر َف ُقُه َن ْت َوَخَرَج إع إن إمْن )  ْه إق الّر ْت إع ْل ؛ إباَ
ّنُه ّقَرا َصاََر َإل َد ُح ْن إع إعيِّ َو إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر ُق َل ال َت ْع َو ُي ُه ْهٌن َو َلىَ َر إه َع إل َذا َحاَ َكاََن إ

ُق إت ْع ْلُم إسًرا ا ْع إه إفيِ َإلّن ؛ ُم إذ إفي ْن َطاََل َت ْب ّق إ إن َح إه َت ْلُمْر إف ا إخَل َذا َماَ إب إسًرا َكاََن إ ُمو
ّنُه إإ ُذ َف ُف ْن ُه َي َد ْن ْيًضاَ إع ّلُم َأ ُيَس َتُه َو ًناَ إقيَم ْه َنُه َر َكاَ َناَ َم َل ّنُه َو َق َأ َت ْع ْلَك َأ إه إم إس ْف ُغو َفَل َن ْل َي

ُفُه َذا َكَماَ َتَصّر َق إ َت ْع َد َأ ْب َع ْل َتَرىَ ا ْلُمْش ْبَل ا إض َق ْب َق ْل َإلّن ا ْهَن َو ٌد الّر ْق إزيُل َل َع ُي
ْلَك إم ْل إة َعْن ا َب َق ُع َفَل الّر َن َذ َيْم َفاَ إق َن ْت إع ْل إح ا َكاَ ّن إة ، َكاَل َب َتاَ إك ْل إة ، َوا إْلَجاََر إنيِ َوا ْع َذا َي ّوَج إ َز
ُه َد ْب ْو ، َع َتُه َأ ْو ، َأَم ُهَماَ َأ َب َت ْو ، َكاَ ُهَماَ َأ ْع َلْم آََجَر َن إلَك َيْم إهَماَ إمْن َذ إق ْت َد َإلّن ؛ إع ْب َع ْل ا

ْأَجَر َت ْلُمْس َذا ا َقُه إ َت ْع ُه َأ ْوَل ُق َم َت ْع َقىَ ُي ْب َت ُة َو إْلَجاََر َلىَ ا َهاَ َع إل ْلُحّر َإلّن ؛ َحاَ َهاَ ا ُل َب ْق َأّماَ َي

ْهُن ُلُه َفَل الّر َب ْق ْلُحّر َي َقىَ َفَل ا ْب َذا ُثّم ، َي ْلُك َزاَل إ إن إم إه إة َعْن الّرا َب َق إه الّر إق َتاَ ْع إإ إب
ْلُك َيُزوُل إن إم إه َت ْلُمْر إد إفيِ ا َي ْل ًء ا َناَ إه إب ْي َل إق َع َتاَ ْع إإ إد َك ْب َع ْل إكَ ا َتَر ْلُمْش َلىَ َبْل ا ْو َإلّن ؛ َأ

ْلَك إة إم َب َق َوىَ الّر ْق إك إمْن َأ ْل إد إم َي ْل َلّماَ ا ْع َلْم َف َن َلىَ ُيْم ْع َْل ُع َل ا َن َنىَ ُيْم ْد َْل إق ا إري َط إب
َلىَ ْو َْل ُع ا َناَ إت إذ َواْم َفاَ ّن إع إفيِ ال ْي َب ْل إة ، ا َب إه ْل إم َوا َدا إع ْن إة إل ْدَر ُق ْل َلىَ ا إم َع إلي ّتْس . ال

ُلُه ْو َذا َق إإ َف إهُن َكاََن : (  إسًرا الّرا ْيُن ُمو ّد ّقَل َوال إلَب َحاَ إء ُطو َدا َأ إن إب ْي ّد َإلّن ال إه )  ْي َل َع
َقاََمَة إر إ ْي إن َغ ْه َقاََمُه الّر َنىَ َوَل َم ْع إه َم إم ْلَزا إلَك إإل َع َذ إل َم ُلو إن ُح ْي ّد إلَب ال ُطو إن َف ْي ّد إباَل

َيَة َوَل َعاَ َلىَ إس إد َع ْب َع ْل َذا ا إهُن َكاََن إ إسًرا الّرا . ُمو
ُلُه ْو َذا َق إإ َو ْيُن َكاََن : (  ّد َؤّجًل ال َذ ُم إخ ْنُه ُأ إد إقيَمُة إم ْب َع ْل َلْت ا إع ًناَ َفُج ْه َنُه َر َكاَ ّتىَ َم إحّل َح َي

ْيُن ّد ّنُه ال َإل َطَل )  ْب ّقُه َأ إة إمْن َح َق إثي َو ْل ْو َكَماَ َفَصاََر ا َفُه َل َل ْت َذا َأ إإ ْيُن َحّل َف ّد ُه ال َتَضاَ ْق ا
إه ّق َذا إبَح إس إمْن َكاََن إ ْن إه إج ّق  َح
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ّد َفْضَل َوَر ْل ( . ا
ُلُه ْو إإْن َق َو إسًرا َكاََن :  ْع َعىَ ُم ُد َس ْب َع ْل َقّل إفيِ ا َْل إه إمْن ) ا إت إقيَم إمْن (  َو إن )  ْي ّد ال

َقَضىَ َف إه (  ْيَن إب ّد َذا ال َه َذا )  َقُه إ َت ْع إر َأ ْي َغ إن إب ْذ إن إ إه َت ْلُمْر َذا َأّماَ ا َقُه إ َت ْع إه َأ إن ْذ إإ َفَل إب
َيَة َعاَ َلىَ إس إد َع ْب َع ْل َذا ا إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل ّنَماَ ، ا إإ ْتُه َو إزَم َيُة َل َعاَ ْيَن َإلّن ؛ الّس ّد ٌق ال ّل َع َت ُم
إه إت َب َق ْد إبَر َق ّلَمْت َو َذا َلُه ُس إإ ّذَر َف َع ُء َت َفاَ إتي إن اْس إن إمْن الّضَماَ ْه إزَم الّر َد َل ْب َع ْل ّلَم َماَ ا ُس

ّنَماَ ، َلُه إإ َعىَ َو َقّل إفيِ َيْس َْل إه إمْن ا إت إمْن إقيَم إن َو ْي ّد ْيَن َإلّن ؛ ال ّد َذا ال َقّل َكاََن إ َلْم َأ
ْلَزْم َلىَ َي ْو ْلَم ّلَم َأْن ا َثَر ُيَس ْك ْنُه َأ َذا إم َك ُد َف ْب َع ْل إإْن ، ا ْيُن َكاََن َو ّد َثَر ال ْك إة إمْن َأ إقيَم ْل َلْم ا َف

ّلْم َثَر َلُه ُيَس ْك إه إمْن َأ إت َب َق َكاََن َر إه َف ْي َل ّلَم َماَ إقيَمُة َع ُلُه َلُه َس إص ّنُه َوَحاَ َعىَ َأ إفيِ َيْس
َقّل َْل إة إمْن ا َث َء َثَل َياَ ٌء َأْش َوا ْيُن َكاََن َس ّد ّقَل ال ْو َحاَ َؤّجًل َأ َظُر ُم ْن ُي َلىَ َف إه إ إت ْوَم إقيَم َي

إن ْه َلىَ ، الّر إإ إه َو إت ْقَت إقيَم إق َو ْت إع ْل َلىَ ا إإ إن َو ْي ّد َعىَ ال َيْس َقّل إفيِ َف َْل إه إمْن ا إذ إة َه َث ّثَل ال
إء َياَ َْلْش ُع ُثّم ا إج َلىَ َيْر إن َع إه َذا الّرا ْيَسَر إ َعىَ إبَماَ َأ ْيَس َس َل ُبُت َو ْث إد َي ْب َع ْل ٌع إل َلىَ ُرُجو َع
إه إد ّي َعىَ إبَماَ َس إه إفيِ إّل َيْس إذ إة َه ْذ ، الّصوَر إإ َعىَ َو ْكُمُه َس إه إفيِ َفُح إت َي َعاَ ْكُم إس ْلُحّر ُح ا

.
ّنَماَ إإ ْلَزُمُه َو َيُة َت َعاَ َذا الّس ُق َكاََن إ إت ْع ْلُم إسًرا ا ْع إق َحاََل ُم ْت إع ْل َذا َأّماَ ا إسًرا َكاََن إ َحاََل ُمو
إق ْت إع ْل ْعَسَر ُثّم ا َد َأ ْع إلَك َب ْبَل َذ إء َق َدا إن َأ ْي ّد َيَة َفَل ال َعاَ َلىَ إس إد َع ْب َع ْل َق َإلّن ؛ ا ْت إع ْل َع ا َق َو

ْيَر إجٍب َغ إة ُمو َي َعاَ إجُب َفَل إللّس إه َت ْي َل إنيِ إفيِ َع ّثاَ َبُر ال َت ْع ُت ُتُه َو ْوَم إقيَم إق َي ْت إع ْل َقاََل ا
ّيِ إد ْن ْلُخَج َذا ا َهَن إ ًدا َر ْب ُتُه َع ْقَت إقيَم إن َو ْه َئٌة الّر َدْت ُثّم ، إماَ َدا إد إفيِ اْز إن َي إه َت ْلُمْر ُثّم ، ا

َقُه َت ْع إهُن َأ َو الّرا ُه إسٌر َو ْع َعىَ ُم ٍة إفيِ َس َئ إر إماَ ْد إه َق إت ْقَت إقيَم إن َو ْه إإْن ، الّر َنْت َو َكاَ
ْقَت إقيَمته إن َو ْه َئًة الّر َقَصْت ُثّم إماَ َت ْن إر إفيِ ا ْع ّتىَ الّس إسيَن َصاََرْت َح َقُه ُثّم ، َخْم َت ْع َأ

َعىَ  إفيِ َس
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إسيَن إه َخْم إت ْوَم إقيَم إق َي ْت إع ْل ّنُه ؛ ا ّنَماَ َإل إبَس إ إه إفيِ ُح إت ّي إل إق َماَ َتاَ َع ْل َذا إباَ ْدَر َه َق ْل َفَل ا
َثَر َيْضَمُن ْك إبَس إمّماَ َأ ْو ُح َل ْيُن َكاََن َو ّد إسيَن ال إقيَمة َخْم إد َو ْب َع ْل َئًة ا إن إفيِ إماَ ْي َل ْلَحاَ ا
َعىَ إن إفيِ َس ْي ّد ْو َخاَّصًة ال َل ُكْن َلْم َو إهُن َي َق الّرا َت ْع َد َأ ْب َع ْل إكْن ا َل ُه َو ّبَر ُه َصّح َد إبيُر ْد َت
َطَل َب ْهُن َو إن إمْن َوَخَرَج الّر ْه إق َيْخُرُج َكَماَ الّر ْت إع ْل ْيَس إباَ َل إن َو إه َت ْلُمْر ْبُسُه إل َد َح ْع َب
إر إبي ْد ّت َذا ُثّم ، ال إبيُر َصّح إ ْد ّت إن َكاََن ال إه َت ْلُمْر َذ َأْن إل ْأُخ إه َي إن ْي َد َء - إْن إب َد َشاَ ْب َع ْل . - ا

إإْن َء َو إهَن َشاَ ٌء ، الّرا َوا إهُن َكاََن َس إسًرا الّرا ْو ، ُمو إسًرا َأ ْع ُذ ُم ْأُخ َي َد َو ْب َع ْل إع ا إمي إه إبَج إن ْي َد
ًغاَ إل َغ َماَ َباَ َل إف َب إخَل إق إب ْت إع ْل َبُه َإلّن ؛ ا ْكَساَ ُه َأ ْوَل َلُه إلَم إلَب َأْن َو َطاَ َلىَ ُي ْو ْلَم إع ا إمي إه إبَج إن ْي َد
َذا َك ّبُر َف َد ْلُم ّنَماَ ، ا إإ َذ َأْن َلُه َكاََن َو ْأُخ ُهَماَ َي ّي أ

َء َ إهَن َإلّن ؛ َشاَ َلٌب الّرا ّط إن ُم ْي ّد إباَل
ْكَساَُب َأ إر َو ّب َد ْلُم إه إمْن ا إل َوا َتّص َفَل َأْم َبُة َتْخ َل َطاَ ْلُم إض ا ْع َب إه إب إل َوا ْعٍض ُدوَن َأْم َلُه َب َأْن َو

إلَب َطاَ ُهَماَ ُي ّي أ
َء َ َذا َشاَ َه إل إويِ َو َت إه َيْس إر َحاَُل إفي َيَساَ ْل إر ، ا ْعَساَ إْل ُع َوَل َوا إج ّبُر َيْر َد ْلُم إبَماَ ا

َعىَ َلىَ َس ُه َع ْوَل َبُه َإلّن ؛ َم إف َلُه َكْس إخَل إق إب َت ْع ْلُم َبُه َإلّن ؛ ا إه َكْس إس ْف َن َع إل َق َو ُق َف َفْر ْل ا
ْيَن إر َب إبي ْد ّت إق ، ال ْت إع ْل إن إفيِ َوا ْي َع إض ْو ُهَماَ َم ُد إق إفيِ َأّن َأَح ْت إع ْل َذا ا إهُن َكاََن إ إسًرا الّرا ْع ُم

إجُب َيُة َت َعاَ َقّل إفيِ الّس َْل إة إمْن ا َث َء َثَل َياَ َلىَ َأْش َناَ َماَ َع َكْر إفيِ ، َذ إر َو إبي ْد ّت إجُب ال إفيِ َت
إع إمي إن َج ْي ّد ًغاَ ال إل َغ َماَ َباَ َل إنيِ ، َب ّثاَ إق إفيِ َأّن َوال ْت إع ْل ُع ا إج ُد َيْر ْب َع ْل َعىَ إبَماَ ا َلىَ َس َع

إن إه إفيِ ، الّرا إر َو إبي ْد ّت ُع َل ال إج ّنُه ؛ َيْر إر َإل إبي ْد ّت ُكوَن َأْن إمْن َيْخُرْج َلْم إباَل ُتُه َي َي َعاَ إمْن إس
إل َلىَ َماَ ْو ْلَم ُع َفَل ا إج إفيِ ، َيْر إق َو َتاَ ْع إْل ُكوَن َأْن إمْن َخَرَج ا ُتُه َت َي َعاَ إن إس إه ْو إللّرا َل َكاََن َو

ْهُن َهاَ َأَمًة الّر َد َل ْو َت إهُن َفاَْس ُد َصّح الّرا إتيَل إلْس َطَل ا َب ْهُن َو َعىَ الّر َتْس إع إفيِ َو إمي َج
إن ْي ّد إر ال ّب َد ْلُم  ؛ َكاَ
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َهاَ َإلّن َب ْكَساَ َهاَ َأ ْوَل ُع َوَل إلَم إج َعْت إبَماَ َتْر َلىَ َس َلىَ َع ْو ْلَم َهاَ َإلّن ؛ ا َب َلىَ َماٌَل َكْس ْو ْلَم . إل
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ُلُه ْو إلَك َق َذ َك َو َذا : (  َلَك إ ْه َت إهُن اْس ْهَن الّرا َنُه الّر إم ْيِ ) َض إجُب َأ إه َي ْي َل إقيَم َأْن َع ُه ُي ْيَر َغ
َقاََمُه ُكوَن َم َي ًناَ َف ْه . َر
ُلُه ْو إإْن َق َو َكُه : (  َل ْه َت إبيِّ اْس َن إهُن َأْج َت ْلُمْر َو َفاَ ْلَخْصُم ُه إه إفيِ ا إن إمي ُذ َتْض ْأُخ َي إقيَمَة َو ْل ا

ُكوُن َت ًناَ َف ْه إه إفيِ َر إد إجُب َي َوا ْل َوا َلىَ )  َذا َع إك َه إل ْه َت ْلُمْس ُتُه ا ْوَم إقيَم َلَك َي إإْن َه َنْت َف َكاَ
ُتُه ْوَم إقيَم َكُه َي َل ْه َت ٍة اْس َئ إماَ ْوَم َخْمَس َي إن َو ْه ًفاَ الّر ْل إرَم َأ ٍة َغ َئ إماَ َنْت َخْمَس َكاَ ًناَ َو ْه َر

ُقُط َيْس إن إمْن َو ْي ّد ٍة ال َئ إماَ ُكوُن َخْمُس َي ْكُم َو ْلُح إة إفيِ ا َئ إماَ إس ْلَخْم إة ا َد إئ َهاَ الّزا ّن أ
َ َكْت َك َل َه

ٍة َف َبُر إبآِ َت ْع ْلُم إن إفيِ َوا إة َضَماَ إقيَم ْل ْوُم ا إض َي ْب َق ْل ْوُم َل ا إكَ َي َهَل ْل ْبَض َإلّن ؛ ا َق ْل َق ا إب الّساَ
إه َمْضُموٌن ْي َل ّنُه ؛ َع ْبُض َإل ٍء َق َفاَ إتي ّنُه إّل اْس َقّرُر َأ َت إه َي ْي َل َد َع ْن إكَ إع َهَل ْل َذا ا إإ إمَن َف َض
إبيِّ َن َْلْج إقيَمَة ا ْل َكاََن ا ْيُن َو ّد َؤّجًل ال َنْت ُم إقيَمُة َكاَ ْل ًناَ ا ْه َنُه َر َكاَ إإْن ، َم ّقَل َكاََن َو َكاََن َحاَ َو
إس إمْن الّضَماَُن ْن إه إج ّق إضيَِ َح ُت ْق ْنُه ُا إإْن إم إقيَِ َف ٌء َب إن َكاََن َشيِْ إه إإْن ، إللّرا ُكْن َلْم َو َي

إس إمْن ْن إه إج ّق َلَب َح إه َطاَ إن ْي َد ْو ، إب ُع َأ إبي إقيَمَة َي ْل  . ا
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ُلُه ْو َق َيُة (  َناَ إج َو إن :  إه َلىَ الّرا إن َع ْه َنٌة الّر ّنُه ) ؛ َمْضُمو إه َإل إت َي َناَ إج إزيٌل إب إد ُم َي إن إل إه َت ْلُمْر ا
َنىَ َعّماَ إه َج ْي َل . َع

ُلُه ْو َيُة َق َناَ إج َو إن : (  إه َت ْلُمْر إه ا ْي َل ُقُط َع إه إمْن َتْس إن ْي َهاَ َد إر ْد َق إنيِ إب ْع َي َذا )  الّضَماَُن َكاََن إ
َلىَ إة َع َف إن إص ْي ّد َذا َأّماَ ال إه إمْن َكاََن إ إف ّد َفَل إخَل إضيِ إمْن ُب ّتَرا ّنُه ال َإل إة َو َي َناَ إج ْل إه إباَ ْي َل َع

إصٌب َيْضَمُن َغاَ َتُه َف َغًة إقيَم إل َغْت َماَ َباَ َل َذا َب إإ إمَن َف َع َض إمي إة َج إقيَم ْل َقاَّصُة َلُه َكاََن ا ْلُم ا
إلَك إمْن إر َذ ْد َق إه إب إن ْي ّد َد َيُر َفْضَل َو ْل َلىَ ا إن َع إه  . الّرا
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ُلُه ْو َيُة َق َناَ إج َو إن : (  ْه َلىَ الّر إن َع إه إن ، الّرا إه َت ْلُمْر َلىَ َوا َع إهَماَ َو إل َوا َدٌر َأْم َأّماَ َه َلىَ )  َع
إن إه إه إفيِ الّرا إس ْف إه َن إل َذا َوَماَ َنْت إ إجُب َكاَ ْلَماََل ُتو َدٌر ا َه ًعاَ َف َلىَ َإلّن ؛ إْجَماَ ْو ْلَم َل ا

ُبُت ْث َلىَ َلُه َي إه َع إد ْب إإْن ، َماٌَل َع َنْت َو إجُب َكاَ َد ُتو َو َق ْل َذ ا إخ َهاَ ُأ ُد إب ْب َع ْل ّنُه ؛ ا َع َإل ُه َم ْوَل َم
إجُب إفيَماَ َد ُيو َو َق ْل إبيِّ ا َن َْلْج َأّماَ ، َكاَ َذا َو َنىَ إ َلىَ َج إن َع إه َت ْلُمْر إه إفيِ ا إس ْف َيًة َن َناَ إجُب إج ُتو

ْلَماََل إإْن ا ُكْن َلْم َف إه إفيِ َي إت إن َعْن َفْضٌل إقيَم ْي ّد إهيَِ ال َدٌر َف َد َه ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ّناَ ؛ َح ْو َإل َل

َهاَ َناَ ْت َب ْث َناَ َأ َتْج َلىَ اْح َهاَ إ إط َقاَ إصَل َإلّن ؛ إْس إن َحاَ َلىَ الّضَماَ إن َع إه َت ْلُمْر ُهَماَ ا َد ْن إع ُبُت َو ْث َت
َيُة َناَ إج ْل إة إفيِ ا َب َق إد َر ْب َع ْل ٌء ا َوا إه َكاََن َس إإْن َل َأْم َفْضٌل إفي َء َف إهُن َشاَ َطَل الّرا ْب ْهَن َأ الّر

َع َف َد َد َو ْب َع ْل إة ا َي َناَ إج ْل َلىَ إباَ إن إ إه َت ْلُمْر إإْن ، ا َء َو إهُن َشاَ َت ْلُمْر إغيِ : َل َقاََل ا ْب َيَة َأ َناَ إج ْل َو ا ُه َو



ْهٌن َلىَ َر إه َع إل َأّماَ ، َحاَ َذا َو إن إفيِ َكاََن إ ْه إن َعْن َفْضٌل الّر ْي ّد َعْن ال إبيِ َف أ
َفَة َ إني َح

إن َتاَ َي َوا إفيِ إر ٍة :  َي َوا ُبُت إر ْث ْكُم َي إة ُح َي َناَ إج ْل إر إفيِ ا ْد إة َق َن َْلَماَ َد َماَ َإلّن ؛ ا َلىَ َزا إر َع ْد َق
إن ْي ّد ْيَس ال إه إفيِ َل إن إصيُر َضَماَ َي إد َف ْب َع إة َك َع إدي َو ْل َذا ا َنىَ إ َلىَ َج إع َع َد ْلُمو إفيِ ، ا ٍة َو َي َوا َل إر
ُبُت ْث َهاَ َي ْكُم َداَر َإلّن ؛ ُح ْق إة إم َن َْلَماَ إه إفيِ ا إد َلىَ َي إق َع إري إن َط ْه َأّماَ الّر َذا َو َنىَ إ إفيِ َج
إن َماٍَل إه َت ْلُمْر َيًة ا َناَ إجُب إج ْلَماََل ُتو َلْم ا ُكْن َو إه َي إن َعْن َفْضٌل إفي ْي ّد إهيَِ ال َدٌر َف َإلّن ؛ َه

ْو الّضَماََن َقُه َل إح َع َل إه َلَرَج َلىَ إب إن َع إه َت ْلُمْر َنىَ َفَل ا ْع إت َم َباَ ْث ٍء إإل ُد َشيِْ ُعو إه َي ْي َل إإْن ، َع َو
إه َكاََن إإّن َفْضٌل إفي َيَة َف َناَ إج ْل ُبُت ا ْث إر إفيِ َت َدا ْق إة إم َن َْلَماَ َلىَ ا َع َذا َف َذا َه َد إ ْفَس إهُن َأ الّرا

ًعاَ َتاَ إن َم إه َت ْلُمْر ُتُه إل إن إقيَم َفاَ ْل إقيَمة َأ إن َو ْه إن الّر َفاَ ْل َو َأ ُه إهَن َو ْلٍف ُر َأ َلَب إب َط إهُن َف َت ْلُمْر ا
ُه َأْن َذ ْأُخ إة َي إقيَم إع إب َتاَ ْلَم إإْن ا َء َف إهُن َشاَ ْنُه َقَضىَ الّرا إلَك إنْصَف َع َكاََن َذ ُفُه َو َلىَ إنْص َع

إن إه َت ْلُمْر إإْن ، ا َه َو إر َع َك ْي إد َب ْب َع ْل  إفيِ ا
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إلَك إه َذ ّل إإْن ُك إقيَِ َف ٌء َب َد َشيِْ ْع إكَ َب َكاَ إن إف ْه َذ الّر إهُن َأَخ َت ْلُمْر َفُه ا إهُن إنْص َفُه َوالّرا ، إنْص
إإْن َتاََر َو َلىَ اْخ ْو ْلَم َء ا إة َقَضاَ إع إقيَم َتاَ ْلَم إض َلُه إقيَل ا ْق َفُه : ا إة إحّصَة َإلّن ؛ إنْص َن َْلَماَ ا
إحّصَة َتاَّمٌة إن َو ْلَمْضُمو إقَصٌة ا إإْن َناَ َلىَ َقَضىَ َف ْو ْلَم ّنْصَف ا ْكُم َزاَل ال إة ُح َي َناَ إج ْل إقيَِ ا َب َو
ُد ْب َع ْل ًناَ ا ْه إه َر إل إإْن ، إبَحاَ َنْت َو َيُة َكاَ َناَ إج ْل إجُب ا َد ُتو َو َق ْل إإّن ا إقَصاََص َف ْل ُبُت ا ْث إن َي إه َت ْلُمْر إل

ُقُط َيْس ُنُه َو ْي ْهَن َإلّن ؛ َد إلَف الّر َبٍب َت إه إفيِ إبَس إد  . َي
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ُلُه ْو ُة َق ُأْجَر َو إت : (  ْي َب ْل إذيِ ا ّل َفُظ ا إه ُيْح ْهُن إفي َلىَ الّر إن َع إه َت ْلُمْر إلَك ا َذ َك َو ُة )  ُأْجَر

إظ إف ْلَحاَ ْهَن َإلّن ؛ ا إه إفيِ الّر إن إإْن َضَماَ إهُن َشَرَط َف إن الّرا إه َت ْلُمْر َلىَ َأْجًرا إل إظ َع إحْف
إن ْه ّق َل الّر إح َت إهُن َيْس َت ْلُمْر ًئاَ ا ْي ْفَظ َإلّن ؛ َش إح ْل إه ا ْي َل إف َع إخَل إة إب َع إدي َو ْل َذا ا َشَرَط إ
ُع إد ْلُمو إع ا َد ْلُمو َلىَ َأْجًرا إل َهاَ َع إظ ْف َلُه إح َْلْجُر َف ْفَظ َإلّن ؛ ا إح ْل ْيَس ا إجٍب َل َوا إه إب ْي َل إإّن َع َف

إخيِّ إفيِ َكْر ْل ْفُظ ا إح ْل إجٌب : ا َلىَ َوا إن َع إه َت ْلُمْر ًناَ َكاََن َماَ ا إه َمْضُمو ْي َل ُكْن َلْم َوَماَ َع ؛ َي
ْبُس َلُه َإلّن إلَك َح إه َذ ّل . ُك

ُلُه ْو ُة َق ُأْجَر َو إعيِ : (  َلىَ الّرا إن َع إه ْعيَِ َإلّن ) ؛ الّرا َتاَُج الّر إه ُيْح ْي َل إة إ َد َياَ إز إن إل َوا َي ْلَح ا
إه إئ َنَماَ إه َفَصاََر َو إت َق َف َن َأّماَ ، َك ُة َو َوىَ ُأْجَر ْأ ْلَم إض ، ا إري ْلَم ُة َوا ُأْجَر إس َو إر ْلَحاَ َلىَ ا َع َف

إن إه َت ْلُمْر  . ا
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ُلُه ْو َقُة َق َف َن َو إن (  ْه َلىَ الّر إن َع إه إف الّرا إخَل إب إع )  إبي ْلَم ْبَل ا إض َق ْب َق ْل إإّن ا َتُه َف َق َف َلىَ َن َع
إع إئ َباَ ْل إت إفيِ َقاََل ا َعاَ إق َوا ْل َع َرُجٌل ا ًدا َباَ ْب إغيٍف َع إه إبَر إن ْي َع َلْم إب َبَضاَ َف َقاَ َت ّتىَ َي َكَل َح ُد َأ ْب َع ْل ا

إغيَف ُع َصاََر الّر إئ َباَ ْل ًياَ ا إف ْو َت إن ُمْس ّثَم إف إلل إخَل َذا َماَ إب َهَن إ ّبًة َر إز َدا إفي َق ٍر إب إعي َلْت َش َك َأ َف
ّبُة ّدا إعيَر ال إصْر َلْم الّش إهُن َي َت ْلُمْر ًياَ ا إف ْو َت ٍء ُمْس إن إمْن إلَشيِْ ْي ّد ُق ، ال َفْر ْل َقَة َأّن َوا َنَف
إع إبي ْلَم َلىَ ا إع َع إئ َباَ ْل إه إفيِ َداَم َماَ ا إد ًياَ َفَصاََر َي إف ْو َت َقَة ، ُمْس َف َن إن َو ُهو ْلَمْر َلىَ ا إن َع إه الّرا

إصيُر َفَل ًياَ َي إف ْو َت ّنَماَ ، ُمْس إإ َنْت َو ُتُه َكاَ َق َف َلىَ َن إن َع إه إه الّرا إل ْو َق إه إل ْي َل ُة َع َوالّسَلُم الّصَل



َلُه ْنُمُه {  إه ُغ ْي َل َع إنيِ ُغْرُمُه َو ْع َي إن }  إه ْنُمُه إللّرا ُعُه ُغ إف َناَ إه ، : َم ْي َل َع ُتُه ُغْرُمُه َو َفَق َن  :
ُتُه َو إكْس ّنُه َو َإل ُكُه َو ْل َنْت إم َكاَ ُتُه َف َق َف إه َن ْي َل إر َع َؤّج ْلُم َذا َكاَ َك َذا َو ُنُه َكاََن َماََت إ َف َلىَ َك َع
إن إه َذا الّرا َك َذا َو ْهُن َكاََن إ ًناَ الّر َوا َي ُفُه َح َل َع َلىَ َف إن َع إه ْو الّرا َل َنْت َو َدْت َأَمًة َكاَ َل َو َف
ُة ُأْجَر إر َف ْئ ّظ َلىَ ال إن َع إه َذا الّرا َك ْقيُِ َو إر َس إقيُح الّشَج ْل َت إل َو ّنْخ ُه ال ُذ َذا َياَُم َوَج إق ْل َوا

إه إح إل َلىَ إبَمَصاَ إن َع إه ٌء الّرا َوا إه َكاََن َس إن َعْن َفْضٌل إفي ْي ّد إإْن َل َأْم ال َق َف َف ْن إهُن َأ َت ْلُمْر ا
َلىَ إن َع ْه إر الّر ْي َغ إن إب ْذ إن إ إه إهُن الّرا إئٌب َوالّرا َو َغاَ ُه ٌع َف ّو َط َت إإْن ُم ُه َف إضيِ َأَمَر َقاَ ْل ا
إلَك َذ َو إب ُه ْيٌن َف َلىَ َد إن َع إه إضيَِ َإلّن ؛ الّرا َقاَ ْل َيٌة َلُه ا َلىَ إوَل إب َع إئ َغاَ ْل ُق َوَل ا ّد ُيَص

إهُن َت ْلُمْر َلىَ ا إة َع َق َف ّن ٍة إّل ال َن ّي َب ْو ، إب إق َأ إدي َتْص إن إب إه إإْن ، الّرا َق َو َب ُد َأ ْب َع ْل ُهوُن ا ْلَمْر إْن ا
َنْت ُتُه َكاَ ْيُن إقيَم ّد ًء َوال َوا ْعُل َس ْلُج َلىَ َفاَ إن َع إه َت ْلُمْر إإْن ، ا َنْت َو إن إقيَمُة َكاَ ْه َثَر الّر ْك َأ

َلىَ َكاََن إن َع إه َت ْلُمْر إر ا ْد َق إن إب ْلَمْضُمو َلىَ ا َع إن َو إه إر الّرا ْد َق إة إب َن َْلَماَ إإْن ، ا َأَصاََب َو

َق إقي ْو ، إجَراَحٌة الّر ْو ، َمَرٌض َأ إبَرْت َأ ّبُة ُد ّدا إإْصَلُح ال إلَك َف ُه َذ ُؤ َوا َد َلىَ َو إن َع إه َت ْلُمْر ا
َذا ُكْن َلْم إ إن إفيِ َي ْه إن َعْن َفْضٌل الّر ْي ّد  ال
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إإْن إه َكاََن َف إهْم َفْضٌل إفي ْي َل َع ًعاَ َف إمي إب َج إحَساَ ْل  . إباَ
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ُلُه ْو ُه َق ُؤ َنَماَ َو إن (  إه ُكوُن إللّرا ًناَ َي ْه َع َر إل َم َْلْص إنيِ ا ْع َي َء إْن )  إهُن َشاَ َت ْلُمْر ُه ا َذ إإْن ، َأَخ َو
َء َكُه َشاَ َد َتَر ْن إن إع إه ُء الّرا ّنَماَ ْثُل َوال إن إم َب ّل إد ، ال َل َو ْل إف َوا إر َوالّصو إثَماَ إر َو الّشَج

إل إخي ّن َأّماَ َوال ّلُة َف إر َغ ّدا ُة ال ُأْجَر إد َو ْب َع ْل ْدُخُل َفَل ا إن إفيِ َت ْه ّنُه ؛ الّر ْيَس َإل إس إمْن َل ْف َن
إن ْه ْدُخُل َفَل الّر إه َتْحَت َت إد ْق ْو َكَماَ َع َتَسَب َل ْك ُد ا ْب َع ْل ًباَ ا ْو ، َكْس إهَب َأ َبٌة َلُه ُو إإْن إه َف
ُه إهُن آََجَر َت ْلُمْر إر ا ْي َغ إن إب ْذ إن إ إه َنْت الّرا ُة َكاَ ُْلْجَر إن ا إه َت ْلُمْر إه إل ْي َل َع َق َأْن َو ّد َتَص َهاَ َي ؛ إب
َهاَ ّن إل

َلْت َ ٍه إمْن َلُه َحَص ٍر َوْج ُظو . َمْح
ُلُه ْو إإْن َق َف َلَك : (  َلَك َه إر َه ْي َغ ٍء إب إنيِ َشيِْ ْع َي َء )  ّنَماَ . ال
ُلُه ْو إإْن َق َو َلَك : (  َْلْصُل َه إقيَِ ا َب ُء َو ّنَماَ ّكُه ال َت ْف إهُن ا إه الّرا إت إحّص ْقَسُم إب ْيُن ُي ّد َلىَ ال َع
إة إن إقيَم ْه ْوَم الّر إض َي ْب َق ْل َلىَ ا َع إة َو إء إقيَم ّنَماَ ْوَم ال إكَ َي َكاَ إف ْل َْلْصَل َأَصاََب َفَماَ ا َقَط ا َس
إن إمْن ْي ّد إه ال إر ْد َق َء َأَصاََب َوَماَ إب ّنَماَ ّكُه ال َت ْف إهُن ا إه الّرا ّنَماَ ) ، إب إإ إسَم َو َلىَ ُق إة َع إقيَم

إل َْلْص ْوَم ا إض َي ْب َق ْل ْهَن َإلّن ؛ ا إه إفيِ َدَخَل الّر إن إض َضَماَ ْب َق ْل إبَرْت إباَ ُت ْع ُتُه َفاَ ُه إقيَم َد ْن ، إع
ّنَماَ إإ إبَرْت َو ُت ْع إء إقيَمُة ُا ّنَماَ ْوَم ال إكَ َي َكاَ إف ْن إل َء َإلّن ؛ ا ّنَماَ ْبَل ال إكَ َق َكاَ إف ْل ْيُر ا َمْضُموٍن َغ
إه ْي َل إكَ َع َكاَ إف ْل إباَ إبَرْت ُيْضَمُن َو ُت ْع ُتُه َفاَ ْوَم إقيَم إه َي إل إن إفيِ ُدُخو إإْن الّضَماَ ّكُه َلْم َف َت ْف َي

إهُن َد الّرا ْع إكَ َب ُْلّم َهَل ّتىَ ا َهَب َماََت َح إر َذ ْي َغ ٍء إب ُد َوَصاََر َشيِْ َل َو ْل َأْن ا ُكْن َلْم َك َي
َقَط ْيُن َوَس ّد إكَ ال َهَل ُْلّم إب ّنُه ؛ ا إد إحّصَة َل َإل َل َو ْل ْبَل إل إكَ َق َكاَ إف ْل . ا
ُة إة َوُصوَر َل َأ ْلَمْس َهَن : َرُجٌل ا ًة َر إويِ َشاَ ًة ُتَساَ ٍة َعَشَر َعَشَر َدْت إب َل َو َكْت ُثّم ، َف َل َه

إسَم ْيُن ُق ّد َلىَ ال إة َع إة إقيَم ْوَم الّشاَ َنْت َي إه َلىَ ُر َع إة َو إد إقيَم َل َو ْل إل إفيِ ا ْلَحاَ إإْن ا َنْت َف َكاَ
ُتُه إل إفيِ إقيَم ْلَحاَ ًة ا َكْت َعَشَر َل ُة َه َهاَ الّشاَ إت إحّص َو إب ُه إن إنْصُف َو ْي ّد إهَم َخْمَسُة ال َدَرا

إإْن َدْت َف َدا إد إقيَمُة اْز َل َو ْل َد ا ْع إكَ َب ُْلّم َهَل ّتىَ ا إويِ َصاََرْت َح  ُتَساَ

)2/404(



إريَن َلْت إعْش َط ْلَك َب إقْسَمُة إت ْل ّيَن ا َب َت ُْلّم إحّصَة َأّن َو َنْت ا َثًة َكاَ ًثاَ َثَل ُل ُث ْو َو َل َصاََرْت َو
إد إقيَمُة َل َو ْل إثيَن ا ّيَن َثَل َب ُْلّم إحّصَة َأّن َت ُع ا ُب ْو الّر َل َقَصْت َو َت ْن إد إقيَمُة ا َل َو ْل َد ا ْع إلَك َب َذ
ّتىَ ّيَن َخْمَسًة َصاََرْت َح َب ُْلّم إحّصَة َأّن َت َثاَ ا ُل إن ُث ْي ّد إهيَِ ال ّتٌة َو إن إس َثاَ ُل ُث ْو َو َل َهَن َو َر

َيًة إر َدْت َجاَ َل َو َد َف ْن إن إع إه َت ْلُمْر إر إمْن ا ْي َهاَ َغ ْوَل َتْت ُثّم ، َم إقيَِ َماَ َب ُد َو َل َو ْل َد ا َأَرا إهُن َو الّرا
َكُه َكاَ إت ْف إإْن ا ْيُن َكاََن َف ّد َئًة ال إقيَمُة ، إماَ ُْلّم َو إسيَن ا إقيَمُة ، َخْم إد َو َل َو ْل إريَن ا ّنك إعْش إإ َف
إسُم ْق ْيَن َت ّد إهَماَ ال ْي َل ُْلّم َأَصاََب َفَماَ َع َقَط ا إن إمْن َس ْي ّد إلَك ال َذ إه َخْمَسُة َو إع َباَ ْيِ َأْس َأ

إع َخْمَسُة َباَ إة َأْس َئ إماَ ْل َو ا ُه ٌد َو ُعوَن َأَح ْب َثُة َوَس َثَل َباٍَع َو َء َأَصاََب َوَماَ َأْس ّنَماَ َو ال ُه َو  -
إن َعاَ ُب َو ُس ُه َيٌة َو إن إعْشُروَن َثَماَ َعُة َو َب َأْر َباٍَع َو ّكُه َأْس َت ْف إهُن - ا إه الّرا ْو إب َل ْيُن َكاََن َو ّد ال
ًة إقيَمة َعَشَر إة َو َد َياَ ْوَم الّز إكَ َي َكاَ إف ْل إقيَمة َخْمَسًة ا إل َو َْلْص ًة ا َلَك َعَشَر َه َْلْصُل َف ا
َتّك ْف َة َي َد َياَ إث الّز ُل ُث إة إب َعَشَر ْل َو ا ُه َثٌة َو ُلٌث َثَل ُث ْو َو َل َنْت َو إة إقيَمُة َكاَ َد َياَ ْوَم الّز إكَ َي َكاَ إف ْل ا

إريَن إقيَمة إعْش إل َو َْلْص ًة ا ْيُن َعَشَر ّد ًة َوال َلَك َعَشَر َه َْلْصُل َف َتّك ا ْف َة َي َد َياَ َثيِْ الّز ُل ُث إب
إة َعَشَر ْل َو ا ُه ّتٌة َو إن إس َثاَ ُل ُث ْو َو َل َهاَ َو ْت َقَص ُة َن َد إوَل ْل إبَر ا ْقَصاَُن ُج ّن إد ال َل َو ْل ّتىَ إباَ ْو َح َقَصْت َل َن

َهاَ إمْن إت ٌة إقيَم ُد ، َعَشَر َل َو ْل إويِ َوا ًة ُيَساَ ُقُط َل َعَشَر إن إمْن َيْس ْي ّد ٌء ال  . َشيِْ
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ُلُه ْو َتُجوُز َق َو ُة : (  َد َياَ إن إفيِ الّز ْه َذا الّر َه َو َناَ )  َد ْن . إع
َقاََل َفُر َو َذا َتُجوُز : َل ُز إإ ُة َصّحْت َف َد َياَ إن إفيِ الّز ْه ْقَسُم الّر ْيُن ُي ّد َلىَ ال إة َع إقيَم

إل َْلْص ْوَم ا إض َي ْب َق ْل َلىَ ا َع إة َو إة إقيَم َد َياَ ْوَم الّز إبَضْت َي ّتىَ ُق ْو َح َنْت َل إة إقيَمُة َكاَ َد َياَ الّز
ْوَم َهاَ َي إض ْب ٍة َق َئ إماَ إقيَمُة َخْمَس إل َو َْلْص ْوَم ا إض َي ْب َق ْل ًفاَ ا ْل ْيُن َأ ّد َوال ْلٌف -  ْقَسُم َأ ُي ْيُن -  ّد ال

ًثاَ ْثَل ُكوُن َأ إة إفيِ َي َد َياَ ُلُث الّز إن ُث ْي ّد إفيِ ، ال إل َو َْلْص ُه ا َثاَ ُل إإْن ، ُث َنْت َو إة إقيَمُة َكاَ َد َياَ الّز
إن ْي َت َئ َهاَ إماَ إفي ُدُس َف إن ُس ْي ّد َبُر َوَل ال َت ْع ْقَصاَُن ُي إة ُن إل إقيَم ّو َْل إر إفيِ ا ْع الّضَماََن َإلّن ؛ الّس
ُق ّل َع َت إض َي ْب َق ْل َبُر إباَ َت ْع ْلُم إة َفاَ إقيَم ْل ْوَم إباَ إض َي ْب َق ْل إإْن ، ا َقَص َو َْلْصُل َن إه إفيِ ا إد َهَب َي َذ

إن إمْن ْي ّد إر ال ْد َق إن إب ْقَصاَ ّن إإْن ال ُه َف َد إهُن َزا َد الّرا ْع إن َب ْقَصاَ إل ُن َْلْص ًناَ ا ْه َقَسْمَت آََخَر َر
إقيَِ َماَ إن إمْن َب ْي ّد إل إفيِ ال ّو َْل َلىَ ا إة َع إقيِ إقيَم َباَ ْل ْنُه ا َلىَ إم َع إة َو إة إقيَم َد َياَ ْوَم الّز َي

إبَضْت َكاََن ُق ْيُن َو ّد إهَماَ ال َلىَ إفي إر َع ْد إلَك َق َهَن َكَرُجٍل َذ َيًة َر إر إويِ َجاَ ًفاَ ُتَساَ ْل ْلٍف َأ َأ ، إب
َوّرْت ُثّم ْع ُه ا َد ًدا َفَزا ْب إويِ َع ًفاَ ُيَساَ ْل ْد َأ َق َهَب َف َهاَ َذ إر إوَرا ْع إن إنْصُف إباَ ْي ّد إقيَِ ال َب َهاَ َو إفي

ٍة َئ إماَ ْقُسوَمٌة َخْمُس َلىَ َم َهاَ َع إت َء إقيَم ْوَرا َلىَ َع َع إة َو إد إقيَم ْب َع ْل إة ا َد َياَ ْوَم الّز إض َي ْب َق ْل ا
ُكوُن َي إد إفيِ َف ْب َع ْل َثاَ ا ُل ٍة ُث َئ إماَ إس َو َخْم ُه ُلُث َو إف ُث ْل َْل َلَك إْن ا إث َه ُل ُث إف إب ْل َْل إإْن ، ا َكْت َو َل َه
ُء ْوَرا َع ْل َهَب ا َهاَ َذ إك َهَل ُلُث إب ٍة ُث َئ إماَ إس ْد َخْم َق َهَب َو إر َذ َو َع ْل ٍة إباَ َئ إماَ . َخْمُس

ُلُه ْو َوَل َق إن إفيِ َتُجوُز : (  ْي ّد َد ال ْن إع إبيِ )  أ
َفَة َ إني ٍد َح . َوُمَحّم

َقاََل َفُر َو إعيِّ ُز إف إهَماَ َتُجوُز : َل َوالّشاَ إصيُر َوَل إفي ْهُن َي ًناَ الّر ْه إهَماَ َر . إب
َقاََل ُبو َو َو ُيوُسَف َأ ُه إئٌز :  ُبو َجاَ أ

َ ّوىَ ُيوُسَف َف ْيَن َس إن َب ْي َت َل أ
َ ْلَمْس َقاََل ا ُة َتُجوُز َف َد َياَ الّز

إن إفيِ ْه ُة الّر َد َياَ إن إفيِ َوالّز ْي ّد َفُر ال ّوىَ َوُز ُهَماَ َس َن ْي ْيًضاَ َب َقاََل َأ ُهَماَ َيُجوُز : َل َو إكَل
ُهَماَ َقاَ َو ُهَماَ َفّر َن ْي َقاََل َب ُة َف َد َياَ إن إز ْه َلىَ الّر  َع
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إن ْه ٌة الّر إئَز ُة َجاَ َد َياَ إن إفيِ َوالّز ْي ّد َة َإلّن َتُجوُز َل ال َد َياَ إن إفيِ الّز ْه ّديِ الّر َؤ َلىَ ُت إع إ ُيو ُش
إن ْي ّد إلَك ال َذ ُع َل َو َن إن إصّحَة َيْم ْه ّنُه ؛ الّر ْو َإل َهَن َل إف َر إنْص إن إب ْي ّد ًناَ ال ْه ُع َجاََز َر ُيو َوُش
إن ْه ُع الّر َن إن إصّحَة َيْم ْه َقاَ الّر َتَر ْف ُة َفاَ إة َوُصوَر َد َياَ إن إفيِ الّز ْي ّد َذا ال َهَن إ ًدا َر ْب إويِ َع ُيَساَ
إن ْي َف ْل ْلٍف َأ َأ ْقَرَض ُثّم ، إب َت إهُن اْس إن إمْن الّرا إه َت ْلُمْر ًفاَ ا ْل َلىَ ُأْخَرىَ َأ ُكون َأْن َع ُد َي ْب َع ْل ا
ًناَ ْه إهَماَ َر ًعاَ إب إمي ّنُه َج إإ ُكوُن َف ًناَ َي ْه إف َر ْل َْل ْو َخاَّصًة إباَ َل َلَك َو إلُك َه ْه إف َي ْل َْل إل إباَ ّو َْل َوَل ا
إلُك ْه إن َي ْي َف ْل َأ َذا إب َك َذا َو َهَن إ ًدا َر ْب ٍة َع َئ إماَ إقيَمته إب إن َو َتاَ َئ َذ ُثّم ، إماَ إهُن َأَخ إمْن الّرا

إن إه َت ْلُمْر َئًة ا َلىَ ُأْخَرىَ إماَ ُكون َأْن َع ُد َي ْب َع ْل ًناَ ا ْه إن َر ْي َن ْي ّد ُد َماََت ُثّم ، إباَل ْب َع ْل ّنُه ا إإ َف
ُقُط ْيُن َيْس ّد ّوُل ال َْل َفْضُل ا ْل إد إمْن َوا ْب َع ْل َنٌة ا َقىَ َأَماَ ْب َي ْيُن َو ّد إنيِ ال ّثاَ ْهٍن إبَل ال َذا َر َه َو
َنىَ ْع إه َم إل ْو إصيُر َوَل َق ْهُن َي ًناَ الّر ْه إهَماَ َر . إب
َقاََل ُبو َو ُة ُيوُسَف َأ َد َياَ إن إفيِ : الّز ْي ّد ٌة ال إئَز ُقُط َجاَ َيْس إه َو إت ْو إن إبَم َناَ ْي ّد ًعاَ ال إمي  . َج
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َهَن :  ًناَ َر ْي ًة َع َد إح َد َوا ْن إن إع ْي َل ْيٍن َرُج َد ُكّل إب ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن إه إم ْي َل َجاََز َع
َهاَ ُع إمي ْهٌن َوَج َد َر ْن ٍد ُكّل إع إح ُهَماَ َوا ْن ْهَن َإلّن ) ؛ إم إضيَف الّر َلىَ ُأ إع إ إمي إن َج ْي َع ْل إفيِ ا

ٍة َق ْف ٍة َص َد إح َع َوَل َوا ُيو إه ُش َذا إفي َه إف َو إخَل إة إب َب إه ْل إن إمْن ا ْي َل ْيُث َرُج َد َتُجوُز َل َح ْن إبيِ إع أ
َ

َفَة إني َد َإلّن ؛ َح ْقُصو ْلَم إة ا َب إه ْل ْلُك إباَ إم ْل إحيُل ا َت َيْس ُكوَن َأْن َو َبُة َت إه ْل ًكاَ ا ْل َذا إم َه ًكاَ إل ْل إم َو
َذا َه ّد َفَل إل ُكوَن َأْن ُب ٍد ُكّل َي إح ُهَماَ َوا ْن ًكاَ إم إل إف َماَ ّنْص َيْحُصَل إلل ْبُضُه َف َفَل ُمَشاٍَع إفيِ َق
إصّح َبُة َت إه ْل َأّماَ ، ا ْهُن َو ُد الّر ْقُصو ْلَم ْنُه َفاَ َقُة إم إثي َو ْل ْلُك َل ا إم ْل إكُن ا ُيْم َعَل َأْن َو ُع ُيْج إمي َج

إن ْه َقًة الّر إثي َذا َو َه ُعُه إل إمي َقًة َوَج إثي َذا َو َه ّديِ َفَل إل َؤ َلىَ ُي إة إ َع إْلَشاَ . ا
ُلُه ْو َق ْلَمْضُموُن (  َوا َلىَ :  ٍد ُكّل َع إح ُهَماَ َوا ْن إه إحّصُة إم إن ْي َهاَ َد ْن ْيِ إم َأ إن إمْن )  ْي َع ْل َإلّن ؛ ا

َد ْن إكَ إع َهَل ْل إصيُر ا ٍد ُكّل َي إح ُهَماَ َوا ْن ًياَ إم إف ْو َت َتُه ُمْس ْذ إحّص ُء إ َفاَ إتي إلْس ُأ إمّماَ ا َتَجّز َكاََن َي َف
ْلَمْضُموُن إه ا ْي َل َداَر َع ْق إلَك إم . َذ

ُلُه ْو إإْن َق َف ُهَماَ َقَضىَ : (  ُد َنُه َأَح ْي َنْت َد َهاَ َكاَ ّل ًناَ ُك ْه إد إفيِ َر إر َي ّتىَ اْلَخ إفيَِ َح ْو َت ) َيْس
َهاَ ّن إل

إهَماَ إفيِ َ إدي ْي ْهٌن َأ ٌد َر إح إإْن َوا َلَك َف ْهُن َه ُه الّر َد ْن َد إع ْع إء َب إن َقَضاَ ْي إه َد إب إح ّد َصاَ َتَر اْس
إن إمْن ْي ّد َء ال ُه َماَ َقَضاَ َطاَ ْع ّنُه ؛ َأ إد إفيِ َداَم َماَ َإل إر َي ْكُم اْلَخ إن َفُح ْه إه َباٍَق الّر ْي َل َع

إن َفَصاََر ْه ٍد إمْن َكاَلّر إح َذا َوا َفىَ إ ْو َت َنُه اْس ْي َلَك ُثّم ، َد ْهُن َه إه إفيِ الّر إد َد َي ْع إلَك َب  . َذ

)2/408(

ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  ًدا َباَ ْب َلىَ َع َنُه َأْن َع َه إريِ َيْر َت ْلُمْش إن ا ّثَم ًئاَ إباَل ْي إه َش إن ْي َع َع إب َن َت َفاَْم
إريِ َت ْلُمْش إم إمْن ا إلي إن َتْس ْه َبْر َلْم الّر إه ُيْج ْي َل َكاََن َع ُع َو إئ َباَ ْل إر ا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ إضيَِ َشاَ َر

إكَ َتْر إن إب ْه إإْن ، الّر َء َو َع َفَسَخ َشاَ ْي َب ْل َع َأْن إّل ا َف ْد إريِ َي َت ْلُمْش ّثَمَن ا ّقَل ال ْو ، َحاَ َع َأ َف ْد َي
إن إقيَمَة ْه ًناَ الّر ْه َنُه َر َكاَ َأّماَ َم َواُز )  إط َج إن َشْر ْه إع إفيِ الّر ْي َب ْل َو ا ُه إتْحَساٌَن َف ، اْس

َياَُس إق ْل َد َأْن َوا ْفُس ُع َي ْي َب ْل ّنُه ؛ ا إرَط َإل إد إفيِ ُش ْق َع ْل َعٌة ا َف ْن إع َم إئ َباَ ْل َهاَ َل إل إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل ا
َوْجُه إن َو إتْحَساَ إلْس ّثَمَن َأّن ا إذيِ ال ّل إه ا ْهٌن إب ُق َر َث ْو إن إمْن َأ ّثَم إذيِ ال ّل ْهَن َل ا إه َر َفَصاََر إب

ْكُر إلَك إذ َفًة َذ إن إفيِ إص ّثَم إت َوَشْرُط ال َفاَ إن إص ّثَم ُد َل ال إس ْف َد ُي ْق َع ْل َذا ا َه َذا َو َكاََن إ
ًناَ ّي َع َذا َأّماَ ُم ّيْن َلْم إ َع ْهُن ُي ُع الّر ْي َب ْل ٌد َفاَ إس َذا َفاَ َه إل ْيُخ َشَرَط َو إه الّش إل ْو َق إه إب إن ْي َع ْو إب َل َو

إع إفيِ َشَرَط ْي َب ْل ًناَ ا ْه ُهوًل َر َقاَ َمْج َف ّت َلىَ َوا إن َع إيي ْع إن َت ْه إس إفيِ الّر إل ْلَمْج ُد َجاََز ا ْق َع ْل ا
ُلُه ْو َق َع َو َن َت َفاَْم إريِ :  َت ْلُمْش إم إمْن ا إلي إن َتْس ْه َبْر َلْم الّر إه ُيْج ْي َل َذا َع َناَ َه ُل ْو . َق
َقاََل َفُر َو َبُر ُز ْهَن َإلّن ؛ ُيْج َذا الّر إرَط إ إع إفيِ ُش ْي َب ْل ّقَقاَ َصاََر ا إه إمْن َح إق ُقو َناَ ُح َل َأّن َو



ْهَن ُد الّر ْق َبّرٍع َع إب إمْن َت إن إن َجاَ إه َباََر َوَل الّرا َلىَ إْج إت َع َعاَ َبّر ّت إكّن ال َل َع َو إئ َباَ ْل إر ا َياَ إخ ْل إباَ
َلىَ َكَر َماَ َع ْيُخ َذ ّنُه ؛ الّش إضيَِ َماَ َإل إه إّل َر ّيُر إب ُيَخ إه َف إت َوا َف َع َأْن إّل إل َف ْد ّثَمَن َي ّقَل ال َحاَ

إل إد إلُحُصو ْقُصو ْلَم َتَرىَ َوَمْن ا ًئاَ اْش ْي إهَم َش َدَرا َقاََل إب إع َف إئ َباَ ْل إسْك إل َأْم َذا :  ْوَب َه ّث ال
ّتىَ َيَك َح إط ْع ّثَمَن ُأ ْوُب ال ّث ْهٌن َفاَل َد َر ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّنُه ؛ َح َتىَ َإل إبُئ إبَماَ َأ ْن َنىَ َعْن ُي ْع َم
إن ْه َو الّر ُه ْبُس َو ْلَح َلىَ ا إت إ ْق إء َو َطاَ ْع إْل ُة ا ْبَر إع ْل إد إفيِ َوا ُقو ُع ْل إنيِ ا َعاَ ْلَم . إل
َقاََل ُبو َو َفُر ُيوُسَف َأ ُكوُن َل َوُز ًناَ َي ْه ُكوُن َبْل َر َعًة َي إدي َلُه َإلّن ؛ َو ْو إسْك َق إمُل َأْم َت َيْح

ْهَن إمُل الّر َت َيْح َع َو َدا إْلي ْقَضىَ ا ُي إهَماَ َف ّل َق َأ ًتاَ إب ُبو إهيَِ ُث  َو
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َعُة إدي َو ْل إف ا إخَل َذا َماَ إب ْكُه َقاََل إ إس َأْم إنك :  ْي َد ْو ، إب إلك َأ ّنُه إبَماَ إإ َلُه َلّماَ َف َب إن َقاَ ْي ّد ْد إباَل َق َف
ّيَن َهَة َع إن إج ْه َناَ الّر ْل َلّماَ ُق ُه :  ّد َلىَ َم إء إ َطاَ ْع إْل إلَم ا ُه َأّن ُع َد ْهُن ُمَرا  . الّر
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ُلُه ْو َق إن (  إه َت ْلُمْر إل َو َفَظ َأْن :  ْهَن َيْح إه الّر إس ْف َن إه إب إت ْوَج إه َوَز إد َل َو إه َو إم إد إذيِ َوَخاَ ّل إفيِ ا
إه إل َياَ إنيِ إع ْع َي ُه )  َد َل إبيَر َو َك ْل إذيِ ا ّل إه إفيِ ا إل َياَ ُد ، إع ْلُمَرا إه َوا إم إد َو إبَخاَ ْلُحّر ُه إذيِ ا ّل َأَجَر ا

ْفَسُه . َن
ُلُه ْو إإْن َق َو َظُه : (  إف إر َح ْي َغ إه إفيِ َمْن إب إل َياَ ْو ، إع َعُه َأ َد ْو إمَن َأ َد َإلّن ) ؛ َض إن َي إه َت ْلُمْر ْيُر ا َغ

إهْم إدي ْي إع َفَصاََر َأ ْف ّد ًياَ إباَل ّد َع َت َهْل ُم إن َو إه َع ُيَضّمَن َأْن إللّرا َد ْلُمو ُبو َقاََل ا َفَة َأ إني : َل َح
ُهَماَ َد ْن إع َء إْن َو َنُه َشاَ إإْن َضّم َنُه َف َع َضّم َلىَ َرَج إع َع إد ْلُمو  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّدىَ : (  َع إهُن َت َت ْلُمْر إن إفيِ ا ْه َنُه الّر إب َضَماََن َضّم َغْص ْل إع ا إمي إه إبَج إت ّنُه إقيَم َإل  (
ّديِ َع ّت ُكوَن َأْن إمْن َخَرَج إباَل ًكاَ َي إس إن َلُه ُمْم ْذ إْل ّنُه َوَصاََر إباَ َأ ُه َك َذ إر َأَخ ْي َغ إه إب إن ْذ إصيُر إ َي َف

ًباَ إص َإلّن َغاَ َة َو َد َياَ َلىَ الّز إر َع َدا ْق إن إم ْي ّد َنٌة ال َناَُت ، َأَماَ َْلَماَ ّديِ ُتْضَمُن َوا َع ّت إإْن إباَل َف
َنُه َه َتًماَ َر َلُه َخاَ َع إه إفيِ َفَج إر ْنَص َو إخ ُه إمٌن َف ّنُه ؛ َضاَ ّد َإل َع َت إل ُم ْعَماَ إت إلْس ّنُه إباَ ْيُر َإل َغ

ُذوٍن ْأ إه َم ّنَماَ ، إفي إإ ْذُن َو إْل إظ ا ْف إح ْل َذا إباَ َه ْيَس َو ْفٍظ َل إح َنىَ ، إب ُيْم ْل ُيْسَرىَ ، َوا ْل إفيِ َوا
إلَك ٌء َذ َوا إإْن ، َس َلُه َو َع إة إفيِ َج ّي إق إع َب إب َْلَصاَ ًناَ َكاََن ا ْه إه إبَماَ َر ّنُه ؛ إفي َبُس َل َإل ْل إلَك ُي َذ َك
ًة َد َكاََن َعاَ ًظاَ َف ْف ْبًساَ َل إح َذا ُل َك ْوُب َو ّث إبَسُه إْن ال ْبًساَ َل ًدا ُل َتاَ ْع إمَن ُم إإْن ، َض َلُه َو َع َج
َلىَ إه َع إق إت إإْن ، َيْضَمْن َلْم َعاَ إبَس َو َتًماَ َل َق َخاَ ْو ٍم َف َت ُتُه إمّمْن َكاََن إْن َخاَ َد َتَجّمُل َعاَ َي

إس ْب ُل إن إب ْي َتَم إمَن َخاَ إإْن ، َض َتَجّمُل َل إمّمْن َكاََن َو إه َي َو إب ُه إفٌظ َف  . َيْضَمُن َفَل َحاَ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َعاََر : (  إهُن َأ َت ْلُمْر ْهَن ا إن الّر إه َبَضُه إللّرا َق إه إمْن َخَرَج َف إن ّنُه َضَماَ َإل  (
إه إت َعاََر إت إه إباَْس إض ْب َق إن إمْن َو إه َت ْلُمْر ْبَض َأَزاَل ا َق ْل إجَب ا ْلُمو إن ا . إللّضَماَ

ُلُه ْو إإْن َق َف َلَك : (  إد إفيِ َه إن َي إه َلَك الّرا إر َه ْي َغ ٍء إب إت َشيِْ َوا َف إل إض )  ْب َق ْل إن ا ْلَمْضُمو . ا
ُلُه ْو إن َق إه َت ْلُمْر إل َو َعُه َأْن : (  إج َتْر َلىَ َيْس إه إ إد َذا َي إإ ُه َف َذ َد َأَخ إنيِ الّضَماَُن َعاَ ْع َي إر )  ْي َغ إب

إف َناَ ْئ إت ٍد اْس ْق ْبَض َإلّن ؛ َع إة َق ّي إر َعاَ ْل ُق َل ا ّل َع َت إه َي ُق إب َقاَ إتْح إلْس إقيَِ ا َب ْهُن َف َلىَ الّر َماَ َع
َو إه ُه ْي َل ْو َع َل إهُن َماََت َو ْهُن الّرا َوالّر إه إفيِ -  إد ّيٌة َي إر إهُن َعاَ َت ْلُمْر َفاَ ّق -  إه َأَح إر إمْن إب إئ َساَ

إء ُغَرَماَ ْل ْو ا َل ُه َو َعاََر ُهَماَ َأ ُد ّقَياَ َأَح إب َن إن َأْج ْذ إإ إر إب َقَط اْلَخ ْكُم َس إن ُح إن َضَماَ ْه إفيِ الّر
إل ْلَحاَ ُكّل ا إل ٍد َو إح ُهَماَ َوا ْن ُه َأْن إم ّد ًناَ َيُر ْه َذا َكاََن َكَماَ َر َه إف َو إخَل إة إب إْلَجاََر إة ا َب إه ْل إمْن َوا
إبيِّ َن َذا َأْج ُه إ ُهَماَ َباََشَر ُد إن َأَح ْذ إإ إر إب ْيُث اْلَخ إن إمْن َيْخُرُج َح ْه ُد َوَل الّر ُعو إه َي ْي َل ٍد إّل إ ْق َع إب

َنٍف ْأ َت ْو ُمْس َل إهُن َماََت َو ْبَل الّرا ّد َق َلىَ الّر إن إ إه َت ْلُمْر إهُن َكاََن ا َت ْلُمْر َة ا َو إء ُأْس ُغَرَماَ ْل ا
إه ّنُه ؛ إفي ْد َإل َق َق ّل َع إن َت ْه ّق إباَلّر إزٌم َح إه َل إذ َه إت إب َفاَ ّتَصّر ُطُل ال ْب َي إه َف ّق إب إن َح إه َأّماَ الّرا

إة ّي إر َعاَ ْل َلْم إباَ ْق َف ّل َع َت إه َي ّق إب إزٌم َح َقاَ َل َتَر ْف . َفاَ
إإْن ُه َو َعاََر َت إهُن اْس َت ْلُمْر إن إمْن ا إه َلَك الّرا َه ْبَل َف َذ َأْن َق ْأُخ إل إفيِ َي َعَم ْل َلَك ا َلىَ َه َع

إن إن َضَماَ إه َت ْلُمْر إء ا َقاَ َب إد إل إن َي إه َت ْلُمْر َذا ا َك َذا َو َلَك إ َد َه ْع إغ َب َفَرا ْل إل إمْن ا َعَم ْل إع ا َفاَ إت إد إلْر َي
إة ّي إر َعاَ ْل إء ا َقاَ َب إد َو إن َي إه َد الّرا َعاَ ُنُه َف إإْن َضَماَ َلَك َو إة إفيِ َه َل إل َحاَ َعَم ْل َلَك ا إر َه ْي َغ َضَماٍَن إب

َد َإلّن ؛ إة َي ّي إر َعاَ ْل َنٌة ا إهيَِ َأَماَ َثٌة َو إد َد َحاَ ْع إل َب َوا إض َز ْب إن َق ْه َذا الّر َك َذا َو إذَن إ إهُن َأ الّرا
إن إه َت ْلُمْر إل إل ْعَماَ إت إلْس َعاََر َوَمْن إباَ َت ًئاَ اْس ْي َنُه َش َه َيْر َنُه َفَماَ إل َه إه َر إليٍل إمْن إب ْو ، َق ٍر َأ إثي َك

َو ُه إئٌز َف َذا َجاَ َه َذا َو ُنُه َماَ َلُه ُيَسّم َلْم إ َه إه َيْر إإْن إب ْدًرا َلُه َسّمىَ َف  َق
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إن إمْن ْي ّد ْيَس ال َل َنُه َأْن َلُه َف َه َقّل َيْر َأ ْنُه إب َثَر َوَل إم ْك َذا َأ َك َذا َو ًفاَ َلُه َسّمىَ إ ْن إمْن إص
إن ْي ّد ْيَس ال َنُه َأْن َلُه َل َه ْنٍف َيْر إص إه إب إر ْي ّنَماَ َغ إإ َنُه َأْن َيُجْز َلْم َو َه َقّل َيْر َأ ؛ َسّمىَ إمّماَ إب

إعيَر َإلّن ْلُم إضيَِ ا َلُه َأْن َر َع ًناَ َيْج إلَك َمْضُمو َذ إر إب ْد َق ْل ّتىَ ا َذا َح َلَك إ َع َه إه َرَج َذا إب إإ َلُه َف َع َج
ًناَ َقّل َمْضُمو َأ ْنُه إب َغَرُض َيْحُصْل َلْم إم ْل إن إمْن ا ّنَماَ الّضَماَ إإ َنُه َأْن َيُجْز َلْم َو َه َثَر َيْر ْك َأ إب

ّنُه ؛ َلُه َسّمىَ إمّماَ إفيَِ َأْن َيْرَض َلْم َإل ْو َت إه إمْن َيْس إل إلَك إّل َماَ ْدَر َذ َق ْل َإلّن ا إعيَر َو ْلُم ا
َوّصُل َت َلىَ َي إذ إ إه َأْخ إت ّي إر إء َعاَ َقَضاَ إن إب ْي إن َد إه َت ْلُمْر َذا ا إإ إذَن َف ٍر إفيِ َأ َدا ْق ّكُن إم َتَم إه إمْن َي إئ َدا َأ

َنُه َأْن َيُجْز َلْم َه َثَر َيْر ْك َأ ْنُه إب ْعَجَز إم َي إه َعْن َف إئ َدا إإْن َأ َنُه َف َه إر َر ْي َغ إمْن َلُه َسّمىَ َماَ إب
إر ْد َق ْل ْو ، ا إف َأ ْن َو الّص ُه إلٌف َف َيْضَمُن ُمَخاَ إن إقيَمَة َف ْه َلَك إْن الّر إد إفيِ َه إن َي إه َت ْلُمْر ؛ ا

ّنُه إه إفيِ َتَصّرَف َإل إك ْل َلىَ إم ٍه َع َذْن َلْم َوْج ْأ إه َلُه َي ًباَ َفَصاََر إفي إص إر َغاَ إعي ْلُم إل ُه َأْن َو َذ ْأُخ َي
إن إمْن إه َت ْلُمْر ْفَسَخ ا َي ْهَن َو َذا الّر َك َذا َو ُه إ َعاََر َت َنُه اْس َه َيْر َد إل ْن إه َرُجٍل إع إن ْي َع َنُه إب َه َد َفَر ْن إع

إه إر ْي إلَك َإلّن ؛ َغ ْلَماَ إضيَِ ا ٍد َر َي ٍة إب َلْم َمْخُصوَص َهاَ َيْرَض َو إر ْي َغ . إب
َذا َك َذا َو ْنُه َلُه َقاََل إ َه إة اْر َف ُكو ْل َنُه إباَ َه إة َفَر َبْصَر ْل ًناَ َكاََن إباَ إم ّنُه ؛ َضاَ ّد َإل َع َت إلٌف ُم ، ُمَخاَ

َء إْن ُثّم إعيُر َشاَ ْلُم إعيَر َضّمَن ا َت ْلُمْس إتّم ا َي ُد َو ْق إن َع ْه َنُه الّر ْي ْيَن َب َب إن َو إه َت ْلُمْر ّنُه ؛ ا َإل

َكُه َل إء َم َدا َأ إن إب ّيَن الّضَماَ َب َت ّنُه َف َهَن َأ ْلَك َر إه إم إس ْف إإْن ، َن َء َو إهَن َضّمَن َشاَ َت ْلُمْر ُع ا إج َيْر َو
إهُن َت ْلُمْر إمَن إبَماَ ا إن َض ْي ّد إباَل َلىَ َو إن َع إه إإْن الّرا َلَك َف إد إفيِ َه إن َي إه َت ْلُمْر ْد ا َق َنُه َو َه َر

َلىَ إه َع َوْج ْل إذيِ ا ّل ُه ا َعاََر َت ْيَر اْس إلٍف َغ إمَن ُمَخاَ إهُن َض إر الّرا إعي ْلُم ْدَر إل َقَط َماَ َق ْنُه َس َع
إكَ َهَل إن إب ْه إن إمْن الّر ْي ّد ّنُه ؛ ال ّفىَ َإل َنُه َو ْي ْنُه َد إه إم إر َأْم َكاََن إب ُع َلُه َف إه الّرُجو ْي َل إبَماَ َع
ّفىَ ْلَزُمُه َوَل َو  َي
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َثُر ْك إلَك إمْن َأ إعيُر ، َذ ْلُم ٌع َوا ّو َط َت إة إفيِ ُم َد َياَ ْو الّز َل إعيُر َعَجَز َو َت ْلُمْس إكَ َعْن ا َكاَ إن إف ْه الّر
ّكُه َت ْف ُكُه َفاَ إل َع َماَ ْهُن َكاََن إبَماَ َرَج إلُك الّر ْه إه َي ُع َوَل إب إج َثَر َيْر ْك َأ إلَك إمْن إب ُنُه َذ َياَ َذا َب إ
ُه َعاََر ًدا َأ ْب ُتُه َع َئٌة إقيَم إذَن إماَ َأ َنُه َأْن َلُه َو َه إن َيْر ْي َت َئ إماَ ّكُه إب َت ْف إعيُر َفاَ ْلُم إن ا ْي َت َئ إماَ َع إب َرَج
ٍة َئ إماَ َد َإلّن ؛ إب ْب َع ْل ْو ا َلَك َل إد إفيِ َه إن َي إه َت ْلُمْر ًياَ َصاََر ا إف ْو َت َذا ُمْس َه إر إل ْد َق ْل َلْم ا ُكْن َو َي

إر إعي ْلُم َع َأْن إل إج َثَر َيْر ْك َأ ْنُه إب َذا إم َك َذا َف َتَضىَ إ ْق إه ا إس ْف َن ْع َلْم إب إج َثَر َيْر ْك َأ ْنُه إب . إم
َفْصٌل َقاََل (  إخيِّ إفيِ )  َكْر ْل َذا ا إهُن آََجَر : إ ْهَن الّرا إن إمْن الّر إه َت ْلُمْر إمْن َخَرَج ا
إن ْه ُد َوَل الّر ُعو إه َي ْي َل إف إّل إ َناَ ْئ إت إلْس َذا إباَ َك َذا َو ُه إ إهُن َأَجَر إر إمْن الّرا ْي إن َغ إه َت ْلُمْر ا
ُه َأَجاََز إهُن َف َت ْلُمْر ْو ، ا ُه َأ إهُن َأَجَر َت ْلُمْر إه إمْن ا إر ْي ُه َغ َأَجاََز إهُن َف ُة َجاََزْت الّرا إْلَجاََر ا
ُهوُن َوَخَرَج ْلَمْر إن إمْن ا ْه َلْم الّر ْد َو ُع إه َي ْي َل َة َإلّن ؛ إ إْلَجاََر ٌد ا ْق ُق َع ّل َع َت َهاَ َي ُق إب َقاَ إتْح إلْس ا

َذا إإ َياَ َف َهاَ َتَراَض ْي َل َطاًَل َكاََن َع ْب إن إ ْه َهاَ إللّر ّن إل
إصّح َل َ َع َت إء َم َقاَ إن َب ْه ُهَماَ الّر ّن أ

َ َك َتَفاََسَخاَ َف
إفيِ ّيِ َو إد ْن ْلُخَج ْيَس ا إن َل إه َت ْلُمْر َؤّجَر َأْن إل ْهَن ُي إإْن الّر ُه َف إر آََجَر ْي َغ إن إب ْذ إن إ إه الّرا

ّلَمُه َلىَ َوَس إر إ إج ْأ َت ْلُمْس َلَك ا َه إد إفيِ َو إر َي إج ْأ َت ْلُمْس إهُن َكاََن ا إر الّرا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َشاَ
إهَن َضّمَن َت ْلُمْر َتُه ا ْقَت إقيَم إم َو إلي ّتْس َلىَ ال إر إ إج ْأ َت ْلُمْس ُكوُن ا َي ًناَ َو ْه َنُه َر َكاَ إإْن ، َم َو
َء إجَر َضّمَن َشاَ ْأ َت ْلُمْس إإْن ا إجَر َضّمَن َف ْأ َت ْلُمْس َع ا إمَن إبَماَ َرَج َلىَ َض إن َع إه َت ْلُمْر ّنُه ؛ ا َإل

ُه إجُب َوَل َغّر إه َي ْي َل ُة َع ُْلْجَر إإْن ، ا إهَن َضّمَن َو َت ْلُمْر ُع َل ا إج إمَن إبَماَ َيْر َلىَ َض َع
إر إج ْأ َت ْلُمْس إكْن ا َل ُع َو إج إه َيْر ْي َل َفىَ إبَماَ َع ْو َت إع إمْن اْس إف َناَ ْلَم َلىَ ا إت إ ْق إكَ َو َهَل ْل إطيُب َوَل ا َي

ْو َلُه َل إلْك َلْم َو ْه ْهُن َي ُه الّر ّد َتَر إهُن َواْس َت ْلُمْر َد ا ًناَ َعاَ ْه إإْن ، َكاََن َكَماَ َر ُه َو إهُن آََجَر َت ْلُمْر ا
إن ْذ إإ إن إب إه ْو ، الّرا إهُن َأ إن الّرا ْذ إإ  إب
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إن إه َت ْلُمْر ْو ، ا ُه َأ ُهَماَ آََجَر ُد إر َأَح ْي َغ إن إب ْذ إه إ إب إح َهاَ ُثّم ، َصاَ ُة َصّحْت َأَجاََز إْلَجاََر َطَل ا َب َو
ْهُن ُكوُن الّر َت ُة َو ُْلْجَر إن ا إه َيُة إللّرا إوَل َهاَ َو إض ْب َلىَ َق إد إ إق َعاَ ْل ُد َوَل ا ُعو ًناَ َي ْه َذا َر ْنَقَضْت إ ا

ُة ّد إة ُم إْلَجاََر إف إّل ا َناَ ْئ إت إلْس ْيَس إباَ َل إن َو إه َهَن َأْن إللّرا ْهَن َيْر إإْن الّر َنُه َف َه َأَجاََز َر َف
إهُن َت ْلُمْر َطَل ا ْهُن َب ّوُل الّر َْل  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو إهُن َماََت : (  َع الّرا ّيُه َباَ إص ْهَن َو َقَضىَ الّر ْيَن َو ّد َإلّن ال ّيُه )  إص إئٌم َو َقاَ
َقاََمُه . َم
ُلُه ْو إإْن َق َف ُكْن َلْم : (  إصيِّ َلُه َي إضيِ َنَصَب َو َقاَ ْل ّقَياَ َلُه ا إص ُه َو َأَمَر إه َو إع ْي َب َذا إب َه َذا )  َكاََن إ
ُتُه َث َغاًَرا َوَر َذا َأّماَ إص ُنوا إ َباًَرا َكاَ ُهْم إك ُفوَن َف ُل ّيَت َيْخ ْلَم إل إفيِ ا ْلَماَ َكاََن ا إهْم َف ْي َل َع

إليُصُه ّلُه َتْخ َال َلُم َو ْع  . َأ
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َتاَُب إك إر (  ْلَحْج ) . ا
ْلَحْجُر إة إفيِ ا َغ ّل ُع ال ْن ْلَم ْنُه ا إم ْلَحَجُر ُسّميَِ َو إه َحَجًرا ا إت َب ّنُه ؛ إلَصَل ُع َإل َن ْيَر َيْم َغ ْل َأْن َعْن ا

ّثَر َؤ إه ُي ْنُه إفي إم إطيُم ُسّميَِ َو ْلَح ّنُه ؛ َحَجًرا ا َع َإل َن إت إمْن َم ْي َب ْل إفيِ ، ا إع َو ٌة الّشْر َباََر إع
إع َعْن ْن ْلَم إت َعْن ا َفاَ ّتَصّر َلىَ ال ٍه َع ُقوُم َوْج ْيُر َي َغ ْل إه ا َقاََم إفي إر َم ْلَمْحُجو إه ا ْي َل . َع
إحَمُه َقاََل ّلُه َر َباَُب ال َْلْس َبُة : ( ا إج ْلُمو إر ا ْلَحْج َثٌة إل َد َثَل َأَرا إة )  َب إج ْلُمو َتَة إباَ إب ْث ْلُم . ا

ُلُه ْو َغُر َق ّق ، : ( الّص ُنوُن ، َوالّر ْلُج إبيِّ َتَصّرُف َيُجوُز َوَل َوا إن إّل الّص ْذ إإ ّيه إب إل ) َو
ُد ْلُمَرا إبيِّ ا إذيِ الّص ّل إقُل ا ْع ُه َأّماَ َي ْيُر ْو َيُجوُز َفَل َغ َل إذَن َو ّيُه َلُه َأ إل إسيُر َو ْف َت إل َو إق َعاَ ْل َأْن ا

َلَم ْع َع َأّن َي إبي ْلَم إلٌب ا َء َساَ إلٌب َوالّشَرا َلَم َجاَ ْع َي ّنُه َو ُع َل َأ إم َت ّثَمُن َيْج َثّمُن ، ال ْلُم إفيِ َوا
ْلٍك ٍد إم إح َهاَْن إفيِ َقاََل َوا إمْن َشاَ َو إة :  إه َعَلَم إن ْو ْيَر َك إقٍل َغ َذا َعاَ َطىَ إ ْع إنيِّ َأ َوا ْل ْلَح ا

ُلوًساَ َذ ُف َأَخ َوىَ َف ْل ْلَح َعَل ا إكيِ َوَج ْب ُقوُل َي َي إنيِ َو إط ْع َأ إسيِ :  ُلو َذا ُف َه إه َعَلَمُة َف إن ْو ْيَر َك َغ
إقٍل إإْن ، َعاَ َذ َو َوىَ َأَخ ْل ْلَح َهَب ا َذ َلْم َو ّد َو إر َت ُلوَس َيْس ُف ْل َو ا ُه إقٌل َف . َعاَ
ُلُه ْو  : . َق
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َوَل إد َتَصّرُف َيُجوُز (  ْب َع ْل إن إّل ا ْذ إإ إه إب إد ّي َكيِْ َس َلَك َل )  ُتُه ُتْم َب َق إق َر ّل َع َت إن إب ْي ّد إه ال إب
إن ْذ إْل إباَ إضيَِ َو إت َر َوا َف إه إب ّق  . َح
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ُلُه ْو َوَل َق إن َتَصّرُف َيُجوُز : (  ُنو ْلَمْج إب ا ُلو ْغ ْلَم َلىَ ا إه َع إل ْق ْيِ إبَحاٍَل َع َأ ٌء )  َوا إذَن َس َلُه ُأ
إه ُد ، َل َأْم إفي ْلُمَرا إه َوا إذيِ إب ّل ُق َل ا إفي َذا َأّماَ َأْصًل ُي ُق َكاََن إ إفي إقُل ُي ْع َي إل إفيِ َو إه َحاَ إت َق َفاَ إ

ُفُه َتَصّر إل إفيِ َف إه َحاَ إت َق َفاَ إئٌز إ  . َجاَ
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ُلُه ْو َوَمْن َق َع : (  إء إمْن َباَ ُؤَل ًئاَ َه ْي ْو ، َش ُه َأ َتَرا ُد اْش ْلُمَرا إبيِّ ) ا ُق الّص إقي َق َوالّر َل ْط َأ

ْفَظ إع َل ْلَجْم َلىَ ا إن َع ْي َن ْث إل َو ا ُه إئٌز َو ْوله إفيِ َكَماَ َجاَ َلىَ َق َعاَ إإْن َت َف ٌة َلُه َكاََن {  َو } إْخ
ُد ْلُمَرا إن َوا َوا َْلَخ إقيَل ا َد َو إه َأَرا َد إب ْب َع ْل إبيِّ ا ُنوَن ، َوالّص ْلَمْج إذيِ َوا ّل ُق َل ا إفي . ُي

ُلُه ْو َو َق ُه َو إقُل : (  ْع َد َي ْق َع ْل ُه ا ُد إص ْق َي ْيِ َو َأ ْيَس )  إزٍل َل َهاَ إطٍئ َوَل إب إإّن َخاَ َع َف ْي إل َب إز َهاَ ْل َل ا
إصّح إإْن ، َي ُه َو إليِّ َأَجاََز َو ْل . ا
ُلُه ْو إليِّ َق َو ْل َفاَ إر : (  َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ُه َشاَ َذا َأَجاََز إه َكاََن إ َلَحٌة إفي إإْن ، َمْص َء َو ) َفَسَخُه َشاَ

إرُز َت إن إمْن َيْح ْب َغ ْل إش ا إح َفاَ ْل ّنُه ا إإ إإْن ، َيُجوُز َل َف ُه َو إليِّ َأَجاََز َو ْل إف ا إخَل إن إب ْب َغ ْل إر ا إسي َي ْل ا
إإْن ّقُف إقيَل َف َو ّت ُكْم : ال َد ْن إع إفيِ إع ْي َب ْل ُء َأّماَ ا ّنُه الّشَرا إإ ّقُف َل َف َو َت إإّن َي َْلْصَل َف إه ا إفي

ُذ َفاَ ّن َلىَ ال إر َع إش َباَ ْلُم . ا
َناَ ْل َعْم ُق َن َذا :  َد إ ًذا َوَج َفاَ َلىَ َن إد َع إق َعاَ ْل إء إفيِ َكَماَ ا إليِّ إشَرا ُفُضو ْل َناَ ا ُه ْد َلْم َو ُيوَج

ُذ َفاَ ّن إم ال َد َع إة إل ّي إل ْه َْل ْو ، ا إر َأ َلىَ إلَضَر ْو ْلَم ُه ا َناَ ْف َق ْو َأ ُلُه َف ْو إه َق إذ َه َو إنيِ (  َعاَ ْلَم َثُة ا ّثَل ال
إجُب ْلَحْجَر ُتو إل إفيِ ا َوا ْق َْل ُد ا إري ُي إبيِّ إفيِ )  إذيِ الّص ّل إقُل َل ا ْع إن ، َي ُذو ْأ ْلَم إذيِ َوا ّل َل ا
إقُل ْع َع َي ْي َب ْل َء ا َذا َأّماَ َوالّشَرا إبيِّ َكاََن إ ُذوُن الّص ْأ ْلَم إقُل ا ْع َع َي ْي َب ْل َء ا ّنُه َوالّشَرا إإ ُذ َف َؤاَخ ُي



إه إل َوا ْق َأ إل إفيِ إب َوا َْلْم ُذ َكَماَ ا َؤاَخ إل إفيِ ُي َعاَ ْف َْل ّتىَ ا ْو َح َقّر َل ُفَلٍن َأّن َأ إه إل ْي َل َئَة َع إماَ
ٍم َه إزَمُه إدْر َذا َل َك ُد َو ْب َع ْل ُذوُن ا ْأ ْلَم ُذ ا َؤاَخ إه ُي إل َوا ْق َأ ُذ َكَماَ إب َؤاَخ إه ُي إل َعاَ ْف َأ إإْن إب إد َكاََن َف ْب َع ْل إل
ّلَم َكْسٌب ْنُه ُس َقّر إم ْلُم إإْن َلُه َل إف َلْم َف َع َي ُد إبي ْب َع ْل إه ا إبيِّ إفي َظُر َوالّص َت ْن ّتىَ ُي إنيَِ َح ْغ َت َيْس

.
ُلُه ْو ُدوَن َق إل : (  َعاَ ْف َْل َإلّن ا َعاََل )  ْف َْل ّد َل ا َهاَ َمَر َهاَ َل إد ُوُجو ّقَساَ إل ًة إح َد َه إف َوُمَشاَ إخَل إب

إل َوا ْق َْل َهاَ َإلّن ؛ ا َباََر إت ْع إع ا إد ، إباَلّشْر َقْص ْل إه إمْن َوا إط َذا إّل َشْر ْعًل َكاََن إ ُق إف ّل َع َت إه َي إب
ْكٌم ُئ ُح إر َد ْن إت َي َهاَ ُب إد إباَلّش ُدو ْلُح  ، َكاَ
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إص إقَصاَ ْل َعُل َوا ُيْج َدُم َف إد َع َقْص ْل إلَك إفيِ ا َهًة َذ ْب ّق إفيِ ُش إبيِّ َح إن ، الّص ُنو ْلَمْج ّنَماَ َوا إإ َو
إجْب َلْم إه ُتو إذ إنيِ َه َعاَ ْلَم ْلَحْجَر ا إل إفيِ ا َعاَ ْف َْل َعاََل َإلّن ؛ ا ْف َْل إصّح ا ُهْم َت ْن إصّح َكَماَ إم َت

إهْم إمْن إر ْي َذا َغ َه إل ُلوا َو َد : إّن َقاَ إتيَل إن اْس ُنو ْلَمْج إحيٌح ا ْعَل َإلّن ؛ َص إف ْل إصّح ا ْنُه َي ْو إم َل َو
َقّر إد َأ إتيَل إلْس إصّح َلْم إباَ ْنُه َي ُه َإلّن ؛ إم ْقَراَر إقٌص إ ْو َناَ َل َلَك َو إبيِّ َم ُنوُن ، الّص ْلَمْج َذا َوا

ٍم إح ٍم َر ُهَماَ َمْحَر ْن َق إم َت إهَماَ َع ْي َل ْلَك َإلّن ؛ َع إم ْل إصّح ا ُهَماَ َي ْن ْو إم َل ُه َو َقاَ َت ْع إل َأ ْو َق ْل َلْم إباَ
إصّح َناَ إلَماَ َي َكْر ُة َذ إد َوُصوَر إتيَل إن اْس ُنو ْلَمْج ْدُخَل َأْن ا إه إفيِ َي إك ْل َيٌة إم إر ْد َجاَ َدْت َق َل ْنُه َو إم
َكاٍَح إن  . إب
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ُلُه ْو إبيِّ َق َوالّص ُنوُن ، : (  ْلَمْج إصّح َل َوا ُهَماَ َت ُد ُقو ُهَماَ َوَل ُع ْقَراُر ّنُه إ َإل ْوَل َل )  ُهَماَ َق َل
ُع َأّماَ ْف ّن ْلَمْحُض ال إصّح ا َي ُهَماَ َف ْن ُتُه إم َباََشَر ْثُل ُم إل إم ُبو إة َق َب إه ْل إة ا َق َد َذا َوالّص َك َذا َو آََجَر إ

إبيِّ ْفَسُه الّص َلىَ َوَمَضىَ َن إلَك َع إل َذ َعَم ْل َبْت ا ُة َوَج ُْلْجَر ًناَ ا إتْحَساَ إصّح اْس َي ُبوُل َو إل َق َد َب
إع ْل ْلُخ إد إمْن ا ْب َع ْل إر ا ْلَمْحُجو إر ا ْي َغ إن إب ْذ َلىَ إ ْو ْلَم ّنُه ؛ ا ٌع َإل ْف إصّح َمْحٌض َن َت ُة َو َباََر إبيِّ إع الّص

إه َماٍَل إفيِ إر ْي إق َغ َطَل إه َو إر ْي إق َغ َتاَ َع إه َو إر ْي َذا َغ إكيًل َكاََن إ . َو
ُلُه ْو َوَل َق ُع : (  َق ُهَماَ َي ُق ُهَماَ َوَل َطَل ُق َتاَ إه َع إل ْو َق إل إه )  ْي َل ُة َع ُكّل َوالّسَلُم الّصَل َطَلٍق { 
ٌع إق َق إّل َوا إبيِّ َطَل إه ، الّص ُتو ْع ْلَم ُق } ، َوا َتاَ َع ْل َتَمّحُض َوا ًة َي َق َإلّن ؛ َمَضّر ّطَل ، ال

َق َتاَ َع ْل َقاَُط َوا ّق إْس إصّح َفَل َح إبيِّ إمْن َي إن ، الّص ُنو ْلَمْج إة َوا َب إه ْل إة ، َكاَ َء َبَرا ْل َوَل َوا
ُقوَف إبيِّ ُو َلىَ إللّص إة َع َلَح ْلَمْص إق إفيِ ا ّطَل إم إبَحاٍَل ال َد َع إة إل َو ْه ُقوَف َوَل الّش إليِّ ُو َو ْل إل

َلىَ إم َع َد إق َع ُف َوا ّت إل ال إتَماَ إد إلْح إق ُوُجو ُف َوا ّت َلىَ ال إر َع َباَ إت ْع إه ا إغ ُلو ّد ُب إة َح َو ْه َذا الّش َه إل َف
إن َل َفاَ ّق َو َت َلىَ َي إه َع إت إن َوَل إَجاََز َذا ُف ْن إه َي إت َباََشَر إف إبُم إخَل إر إب إئ إد َساَ ُقو ُع ْل إنيِ ا ْع َي إق َو ّطَل إباَل

َق إه َطَل إت َأ َذا َأّماَ اْمَر ّكَل إ ّقَياَ الّرُجُل َو إب إق َص َطَل إه إب إت َأ َهاَ اْمَر َق ّل َط َقْت َف ُل ُة َط َأ اْمَر
إل ّك َو ْلُم إنيِ ا ْع َي إق َو َتاَ َع ْل ْيًضاَ إباَ َذا َأ إل َكاََن إ ْو َق ْل َذا َأّماَ إباَ َلَك إ ٍم َذا َم إح ٍم َر ْنُه َمْحَر َق إم َت َع

إه ْي َل  . َع
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ُلُه ْو إإْن َق َو َفاَ : (  َل ْت ًئاَ َأ ْي ُهَماَ َش إزَم ُنُه َل َعاََل َإلّن ) ؛ َضَماَ ْف َْل إصّح ا ُهَماَ َت ْن ْو ، إم َإلّن ؛ َأ

ْتَلَف إْل إجٌب ا إن ُمو ّقُف َوَل إللّضَماَ َو َت َلىَ َي إد َع َقْص ْل َلُف َماٍَل إفيِ َكَماَ ا ْت إب َي إقَل ْن إباَ
إم إئ ّناَ إه ال ْي َل إط ، َع إئ ْلَحاَ إل َوا إئ ْلَماَ َد ا ْع إد َب َهاَ إْلْش  . ا
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ُلُه ْو َأّماَ َق َف ُد : (  ْب َع ْل ُلُه ا َوا ْق َأ ٌة َف َذ إف ّق إفيِ َناَ إه َح إس ْف ْيُر َن ٍة َغ َذ إف ّق إفيِ َناَ ُه َح ْوَل َأّماَ َم  (
َهاَ ُذ ُفو ّق إفيِ ُن إه َح إس ْف إم َن َياَ إق إل إه َف إت ّي إل ْه َأّماَ ، َأ َدُم َو َهاَ َع إذ ُفو ّق إفيِ ُن ُه َح ْوَل َيًة َم َعاَ إر َف
إب إن َلىَ إلَجاَ ْو ْلَم ُه َإلّن ؛ ا َذ َفاَ َعّرىَ َل َن إق َعْن ُي ّل َع إن َت ْي ّد إه ال إت َب َق ْو ، إبَر إه َأ إب ُكّل َكْس إلَك َو َذ

َلىَ َماَُل ْو ْلَم . ا
ُلُه ْو إإْن َق َف َقّر : (  إزَمُه إبَماٍَل َأ َد َل ْع إة َب ّي ْلُحّر إد ا ُوُجو إل إة )  ّي إل ْه َْل إل ا َوا إع َوَز إن ْلَماَ . ا
ُلُه ْو َلْم َق َو ْلَزْمُه : (  إل إفيِ َي ْلَحاَ إم ا َياَ إق إل إع )  إن ْلَماَ َلْم ا ْع َد َأّن َوا ْب َع ْل ُلو َل ا َأْن إّماَ َيْخ

ُكوَن ًناَ َي ُذو ْأ ْو ، َم إإْن َمْحُجوًرا َأ َف ّنُه َمْحُجوًرا َكاََن :  إإ ُذ َف َؤاَخ إه ُي إل َعاَ ْف َأ إه ُدوَن إب إل َوا ْق إّل َأ
ُع إفيَماَ إج َلىَ َيْر إه إ إس ْف ْثُل َن إص إم إقَصاَ ْل ّد ا َناَ َوَح إب الّز إر َوُشْر ْلَخْم ّد ا إف َوَح ْذ َق ْل ّنُه ا إإ َف
إصّح ُه َي ْقَراُر َهاَ إ ُة إفي َلىَ َوَحْضَر ْو ْلَم ْيَسْت ا َذا إبَشْرٍط َل َه َذا َو َقّروا إ َذا َأّماَ ، َأ إقيَم إ ُأ

إه ْي َل َنُة َع ّي َب ْل ُة ا َلىَ َفَحْضَر ْو ْلَم ُهَماَ َشْرٌط ا َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو ْيَسْت ُيوُسَف َأ ْو إبَشْرٍط َل َل َلَك َو ْه َت ُد اْس ْب َع ْل ّنُه َماًَل ا إإ ُذ َف َؤاَخ إه ُي إل إفيِ إب ْلَحاَ ا

ْو ، َكاََن َمْحُجوًرا ًناَ َأ ُذو ْأ َأّماَ ، َم ْقَراُر َو إْل إر إمْن ا ْلَمْحُجو إن ا ُيو ّد إب إباَل ُغُصو ْل إصّح َل َوا َي
إمْن إن َو ُذو ْأ ْلَم إصّح ا ُذ َي َؤاَخ ُي إه َو إل إفيِ إب ْلَحاَ َأّماَ ا ْقَراُر َو إْل إة ا َي َناَ إج ْل إتيِ إباَ ّل إجُب ا َع ُتو ْف ّد ال

ْو ، َء َأ َدا إف ْل َهاَ ا ّن إإ إصّح َل َف ْنُه َت ْو ، َكاََن َمْحُجوًرا إم ًناَ َأ ُذو ْأ َأّماَ َم ُذوُن َو ْأ ْلَم ُه ا ْقَراُر إإ َف
إن ُيو ّد إب ، إباَل ُغُصو ْل إكَ َوا ْهَل إت إع َواْس إئ َدا َو ْل ّيِ ا إر َوا َع ْل إت ، َوا َياَ َناَ إج ْل إل إفيِ َوا َوا َْلْم ٌة ا إئَز َجاَ

إإْن ، َقّر َو إر َأ ْه ٍة إبَم َأ ْتُه اْمَر َق ّد ُة َوَص َأ ْلَمْر ّنُه ا إإ إصّح َل َف ّق إفيِ َي َلىَ َح ْو ْلَم ُذ َوَل ا َؤاَخ إه ُي إب
َد إّل ْع إة َب ّي ْلُحّر إإْن ، ا َقّر َو إض َأ إتَضاَ ْف ٍة إباَ َأ إع اْمَر ُب ُْلْص ُهَماَ إباَ َد ْن إع َذا َف ْقَراٌر َه إة إ َي َناَ إج ْل َفَل إباَ

إصّح إق إّل َي إدي َتْص َلىَ إب ْو ْلَم َد ا ْن إع إبيِ َو أ
َذا ُيوُسَف َ ْقَراٌر َه إل إ ْلَماَ إصّح إباَ َي  . َف
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ُلُه ْو إإْن َق َف َقّر : (  ّد َأ ْو ، إبَح إزَمُه إقَصاٍَص َأ إل إفيِ َل ْلَحاَ َإلّن ا َذا )  ْقَراٌر َه َلىَ إ إه َع إس ْف َن
َو ُه ْيُر َو ٍم َغ َه ّت إه ُم َلْم إفي ْع َد َأّن َوا ْب َع ْل َذا ا َتَل إ ًدا َرُجًل َق إه َوَجَب َعْم ْي َل إقَصاَُص َع ْل ، ا
إإْن ًأ َكاََن َو َط ْو ، َخ إس ُدوَن إفيَماَ َكاََن َأ ْف ّن ًدا ال ْو ، َعْم ًأ َأ َط ّنُه َخ إإ إجُب َف َلىَ َي َلىَ َع ْو ْلَم ا
ُعُه إّماَ ْف إإّماَ ، َد ُه َو ُؤ َدا إش إف َأْر إة إب َي َناَ إج ْل إإْن ا َتاََر َف َء اْخ َدا إف ْل َْلْرُش َوَجَب ا ّقَل ا َذا َحاَ َك َذا َو إ

َتاََر َع اْخ ْف إد َد ْب َع ْل َعُه ا َف ّقَل َد ْيًضاَ َحاَ ْو َأ َل ّنُه َو َتَل َلّماَ َأ ًدا َرُجًل َق َوَجَب َعْم إه َو ْي َل إقَصاَُص َع ْل ا
َقُه َت ْع ُه َأ ْوَل إإّن َم َلىَ َف ْو ْلَم ْلَزُمُه َل ا ٌء َي َد َإلّن ؛ َشيِْ ْب َع ْل ّقَرا َصاََر ا َو ُح ُه َمَحّل َو

إص إقَصاَ ْل ْو إل َل إل َكاََن َو إتي َق ْل إن إل ّياَ إل َفاَ َو َع ُهَماَ َف ُد َطَل َأَح ّقُه َب َلَب َح َق ْن إصيُب َوا إر َن اْلَخ
َلُه َماًَل إعيَِ َأْن َو َتْس َد َيْس ْب َع ْل إف إفيِ ا إه إنْص إت إجُب َوَل إقيَم َلىَ َي َلىَ َع ْو ْلَم ٌء ا ّنُه ؛ َشيِْ َإل

َلَب َق ْن َد َماًَل ا ْع إة َب ّي ْلُحّر إجُب ا َي إة إنْصُف َو إقيَم ْل إة َأْصَل َإلّن ؛ ا َي َناَ إج ْل إل إفيِ َكاََن ا َحاَ
ّق ْو الّر َل َقّر َو ُد َأ ْب َع ْل إل ا ْت َق إأ إب َط ْلَخ ْلَزْم َلْم ا َلىَ َي ْو ْلَم ٌء ا َكاََن َشيِْ إة إفيِ َو إد إذّم ْب َع ْل ا
ُذ َؤاَخ إه ُي َد إب ْع إة َب ّي ْلُحّر َذا ا ّيِ إفيِ َك إد ْن ْلُخَج إفيِ ، ا إخيِّ َو َكْر ْل َذا ا َقّر إ ُد َأ ْب َع ْل إة ا َي َناَ إج إب
إأ َط ْلَخ َو ا ُه ُذوٌن َو ْأ ْو ، َم ُه َمْحُجوٌر َأ ْقَراُر إإ إطٌل َف إإْن َباَ َق َف إت ْع َد ُأ ْع إلَك َب ْع َلْم َذ َب ْت ٍء ُي إبَشيِْ

إة إمْن َي َناَ إج ْل ْلَمْحُجوُر َأّماَ ا ّنُه ا َإل ْقَراٌر َف ُق َفَل إبَماٍَل إ ّل َع َت إه َي إر ْقَرا إإ ْكٌم إب إه ُح إر ْقَرا إإ َك



إن ْي ّد َأّماَ إباَل ُذوُن َو ْأ ْلَم ُه ا ْقَراُر إإ إئٌز َف إن َجاَ ُيو ّد إتيِ إباَل ّل ْلَزُمُه ا إب َت َب إة إبَس ّتَجاََر َهاَ ؛ ال ّن إل
إهيَِ َ

ُذوُن ْأ ْلَم َهاَ ا َأّماَ إفي َيُة َف َناَ إج ْل َلْم ا َذْن َف ْأ َهاَ َي َلىَ إفي ْو ْلَم ُذوُن ا ْأ ْلَم َهاَ َفاَ إر إفي ْلَمْحُجو  . َكاَ
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ُلُه ْو ُذ َق ُف ْن َي َو ُقُه : (  إه َطَل إل ْو َق إل إه )  ْي َل ُكّل الّسَلُم َع ٌع َطَلٍق {  إق َق إّل َوا إبيِّ َطَل ، الّص
إه ُتو ْع ْلَم َقاََل َوا َو إه }  ْي َل إلُك { َل الّسَلُم َع ُد َيْم ْب َع ْل َتُب ، ا َكاَ ْلُم ًئاَ َوا ْي َق إّل َش ّطَل } ال

ّنُه َإل ْيُر َو ٍم َغ َه ّت إلَك إفيِ ُم ْيَس َذ َل إه َو َطاَُل إفي ْب إك إ ْل َلىَ إم ْو ْلَم إويُت َوَل ا ْف إه َت إع إف َناَ ُذ َم ُف ْن َي َف
إل إفيِ َقاََل إز َوا ّن ُه ال ُتو ْع ْلَم إلَط َكاََن َمْن ا َت إم ُمْخ َكَل ْل َد ا إس إر َفاَ إبي ْد ّت ّنُه ال إك إرُب َل َل َيْض
ُتُم َوَل ُلُه َكَماَ َيْش َع ْف ُنوُن َي ْلَمْج  . ا
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ُلُه ْو َوَل َق ُع : (  َق ُق َي ُه َطَل ْوَل َلىَ َم إه َع إت َأ إه اْمَر إل ْو َق إل إه )  ْي َل ُة َع ُق َوالّسَلُم الّصَل ّطَل ال
إد َي َلَك َمْن إب َق َم َإلّن الّساَ إحّل َو ْل إد َحَصَل ا ْب َع ْل َكاََن إل ُع َف ْف إه الّر ْي َل َلىَ ُدوَن إ ْو ْلَم  . ا
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ُلُه ْو َق َقاََل (  َو ُبو :  َفَة َأ إني َلىَ َأْحُجُر : َل َح إه َع إفي َذا الّس ّقَرا َكاََن إ ًغاَ ُح إل إقًل َباَ ) َعاَ
إفيُه إفيُف الّس إل َخ ْق َع ْل إهُل ا ْلَجاَ إر ا ُْلُمو إذيِ إباَ ّل إييَز َل ا إمُل َلُه َتْم َعاَ ْل إف ا إخَل إب إب ُموَج
إع ّنَماَ ، الّشْر إإ إه ُيْحَجْر َلْم َو ْي َل َد َع ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّنُه ؛ َح َطٌب َإل إقٌل ُمَخاَ َإلّن َعاَ إفيِ َو
إب ْل إه َس إت َي َداَر إوَل ْه إه إ إت ّي إم َد َقُه ، آَ ْلَحاَ إإ إم َو إئ َهاَ َب ْل إلَك إباَ َذ ّد َو إه َأَش ْي َل إر إمْن َع إذي ْب ّت َفَل ال

َتَمُل َلىَ ُيْح ْع َْل إع ا ْف َد َنىَ إل ْد َْل ُكوَن َأْن إّل ا إر إفيِ َي ْلَحْج إه ا ْي َل ُع َع ْف ٍر َد إر َعاَّم َضَر ْلَحْج َكاَ
َلىَ إب َع إبي ّط إل ال إه ْلَجاَ إتيِ ، ا ْف ْلُم إن َوا إج ْلَماَ إريِ ، ا َكاَ ْلُم إس َوا إل ْف ْلُم إإّن ا إء َف ُؤَل ُيْحَجُر َه

إهْم ْي َل َوىَ إفيَماَ َع إبيِ َعْن ُيْر أ
َفَة َ إني ْذ ؛ َح َو إ ُع ُه ْف َلىَ َد ْع َْل َنىَ ا ْد َْل إتيِ ، إباَ ْف ْلُم إجُن ا ْلَماَ ا

َو إذيِ ُه ّل ّلُم ا َع ّناََس ُي َيًل ال َلًة إح إط إد َباَ َدا إت إة َكاَْر َأ ْلَمْر َق ا إر َفاَ ُت َهاَ إل ْوَج ْو ، َز إل َأ الّرُج
إقَط ُيْس َة إل َكاَ إليِ َوَل الّز َباَ ّلَل َأْن ُي ْو ، َحَراًماَ ُيَح . َحَلًل ُيَحّرَم َأ

إبيُب ّط إهُل َوال ْلَجاَ َو ا إقيَِ َأْن ُه ّناََس َيْس ًء ال َوا ًكاَ َد إل ْه . ُم
إريِ َكاَ ْلُم إلُس َوا ْف ْلُم َيِ َأْن ا إر ْك إبًل ُي ْيَسْت إ َل إبٌل َلُه َو َهاَ َماٌَل َوَل إ إري َت إه َيْش َذا ، إب إإ َء َو َجاَ

َواُن إج َأ ْلُخُرو إفيِ ا ْفَسُه ُيْخ . َن
ُلُه ْو ُفُه َق َتَصّر َو إه إفيِ : (  إل إئٌز َماَ ّنُه َجاَ َإل َطٌب )  إقٌل ُمَخاَ إه َعاَ إل ْو َق إإْن إل َو ّذًرا َكاََن (  َب ُم

ًدا إس ْف ُلُه ُم ْو َق َف ًدا )  إس ْف إسيٌر " ُم ْف َت إه "  إل ْو َق ّذًرا إل َب ٌء ُم َوا ّذُر َكاََن َوَس َب َلُه ُي إر إفيِ َماَ ْي ْلَخ ا
ْو ، . الّشّر َأ

ُلُه ْو إلُف َق ْت ُي َلُه : (  إه َلُه َغَرَض َل إفيَماَ َماَ َلَحَة َوَل إفي َأْن َمْص إب َيُه )  إق ْل إر إفيِ ُي َبْح ْل ْو ، ا َأ

َقُه إر . ُيْح
ُلُه ْو ّنُه : ( إّل َق َذا َقاََل َأ َغ : إ َل ُغَلُم َب ْل ْيَر ا ٍد َغ إشي ّلْم َلْم َر إه ُيَس ْي َل ُلُه إ ّتىَ َماَ َغ َح ُل ْب َي

إريَن َخْمًساَ إعْش َنًة َو إإْن َس ْبَل َتَصّرَف َف إلَك َق َذ َذ َف ُفُه َن َوَل َتَصّر َقاَُل )  ْيَف ُي َك َيُجوُز : 
ُفُه إه َتَصّر َو إفي ُه ٌع َو ُنو إه إمْن َمْم إض ْب ْثَل َإلّن ؛ َق إلَك إم ُع َل َذ إن َت َع َأّن َتَرىَ َأَل َيْم إبي ْلَم إفيِ ا

إد إع َي إئ َباَ ْل ُع ا َن إريِ ُيْم َت ْلُمْش إه إمْن ا إض ْب  َق
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ْبَل إم َق إلي إن َتْس ّثَم ْو ال َل َقُه َو َت ْع ُلُه َجاََز َأ ْو َذا َق إإ َف َغ (  َل إريَن َخْمًساَ َب إعْش َنًة َو ّلَم َس إه ُس ْي َل إ
ُلُه إإْن ، َماَ َنْس َلْم َو ْؤ ْنُه ُي ُد إم َإلّن الّرْش َع )  ْن إل َم ْلَماَ ْنُه ا إق َع إري َط إب إب إدي ْأ ّت إديَب َوَل ال ْأ َت
َد ْع إه َب إذ إة َه ّد ْلُم ًباَ ا إل ّنُه َتَرىَ َأَل َغاَ ْد َأ إصيُر َق ّقَدا َي َذا إفيِ َج . الّسّن َه
إع إفيِ َقاََل إبي َناَ َي ْل ّنَماَ ا ُه : إ ّدَر ُبو َق َفَة َأ إني إريَن إبَخْمٍس َح إعْش َنًة َو ّنُه ؛ َس ْد َإل إصيُر َق ّقَدا َي َج
َذا إفيِ ُه الّسّن َه ُد َل َو ًياَ َو إض إفيِ ، َقاَ إر َو إه إحْج إد َل ٌد َو َل َع َو إه َم إن ْو ّقَرا َك ًغاَ ُح إل ّديِ َباَ َؤ ُي َف

ْلَحْجُر إه ا ْي َل َلىَ َع ٍر إ إبيٍح َأْم ُنُه َق َياَ َب َنىَ َأّن َو ْد ٍة َأ ّد ُغ ُم ُل ْب َهاَ َي ُغَلُم إفي ْل َتاَ ا َن ْث َة ا َنًة َعْشَر ، َس
ّوُج ُثّم َتَز َبُل َي َتْح ُد َلُه َو إل َت ُتُه َف َأ إة اْمَر ّت إس ٍر إل ُه َبُر َأْش ْك َي ُه َف ُد َل ُغ َو ُل ْب َي َتيِْ َو َن ْث َة إل َنًة َعْشَر َس
ّوُج ُثّم ، َتَز َبُل َي َتْح ُد َلُه َو إل َت ُتُه َف َأ إة اْمَر ّت إس ٍر إل ُه إلَك َأْش َذ إعْشُروَن َخْمٌس َف َنًة َو ، َس

ُكوَن َأْن َوُمَحاٌَل ّقَدا َي َلْم َج ْغ َو ُل ْب ُه َي ّد . َأُش
ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو : (  ٌد ُيوُسَف َأ َلىَ ُيْحَجُر َوُمَحّم إه َع إفي ُع الّس َن ُيْم إف إمْن َو ّتَصّر إفيِ ال
إه إل َفاَ ُثّم ) ، َماَ َل َت ُهَماَ إفيَماَ اْخ َن ْي َقاََل َب ُبو َف إصيُر َل ُيوُسَف َأ إه َمْحُجوًرا َي ْي َل إر إّل َع إبَحْج

إم إك ْلَحاَ إصيُر َوَل ا ًقاَ َي َل ْط َد ُم ْع إر َب ْلَحْج ّتىَ ا َقُه َح إل ْط إكُم ُي ْلَحاَ . ا
َقاََل ٌد َو ُه ُمَحّم ُد َفَساَ إه إفيِ :  إل ُه َماَ إه َوَصَلُحُه َيْحُجُر ُقُه إفي إل ْط إنيِ ُي ْع ّنُه َي إجُر َأ ْنَح َي

إس ْف َن إه إب َف َهُب الّس ْذ َي ْنُه َو ْلَحْجُر َع إس ا ْف َن إح إب إْلْصَل إه إفيِ ا إل ُة َماَ َد إئ َفاَ إف َو إخَل ْل إفيَماَ ا
َعُه ْبَل َباَ إر َق إضيِ َحْج َقاَ ْل َد ا ْن إع إبيِ َف أ

َد َيُجوُز ُيوُسَف َ ْن إع ٍد َو َذا ُثّم ، َيُجوُز َل ُمَحّم َصاََر إ
إه َمْحُجوًرا ْي َل ُهَماَ َع َد ْن إصيُر إع ْكُمُه َي ْكَم ُح إبيِّ ُح إذيِ الّص ّل ْغ َلْم ا ُل ْب َء إفيِ إّل َي َياَ َأْش

ٍة َد ُدو ْع إإّن َم ْكَمُه َف َهاَ ُح إم إفي ْك إغ َكُح إل َباَ ْل إل ا إق َعاَ ْل إهيَِ ا ّنُه َو َذا َأ ّوَج إ ًة َتَز َأ َكاَُحُه َجاََز اْمَر إن
إإْن ، َق َو َت ْع ُقُه َجاََز َأ ْت ّنُه إع إك َل َعىَ َو ُد َيْس ْب َع ْل إه إفيِ ا إت . إقيَم

إصّح َي ُه َو إبيُر ْد ُه َت ُد إتيَل ُقُه َواْس َطَل  َو
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إجُب َي إه إفيِ َو إل ُة َماَ َكاَ إجُب الّز َي إه َو ْي َل ْلَحّج َع َذا ا إدًرا َكاََن إ َلىَ َقاَ إد َع إة الّزا َل إح َوالّرا
ُذ ُف ْن َت ُتُه َو ّي إص إث إفيِ َو ُل ّث َيُجوُز ال ُه َو ْقَراُر َلىَ إ إه َع إس ْف إجُب إبَماَ َن َبَة ُيو ُقو ُع ْل َذا َكَماَ ا َقّر إ َأ

إب ُوُجو إص إب إقَصاَ ْل إس إفيِ ا ْف ّن إفيَماَ ال َهاَ َو َن إع إفيِ َقاََل ُدو إبي َناَ َي ْل َذا ا َو َمْحُجوًرا َصاََر إ ُه َف
إة َل إز ْن إر إبَم إغي إة إفيِ إّل الّص َع َب َء َأْر َياَ إصيِّ َتَصّرُف َيُجوُز َل َأْش إب َو َْل إه ا ْي َل َتُجوُز َع َو
ُتُه ّي إص إث َو ُل ّث إويُجُه إباَل َتْز إر َو َدا ْق إم إر إب ْه إل َم ْث إم ْل ُه ، ا ْقَراُر إإ إئٌز َو َأّماَ ، َجاَ ُعُه َو ْي ُه َب ُؤ إشَرا َو
ُتُه َب إه ُتُه َو َق َد ُه ، َوَص ْقَراُر إإ إل َو ْلَماَ إه ، إباَ إت إإَجاََر ْنُه َتُجوُز َفَل َو إبيِّ إمْن َتُجوُز َل َكَماَ إم الّص

إن ُنو ْلَمْج . َوا
ُلُه ْو إإْن َق َف إه َكاََن : (  َلَحٌة إفي ُه َمْص إكُم َأَجاََز ْلَحاَ إنيِ ا ْع َي َذا )  ّثَمُن َكاََن إ إئًماَ ال إد إفيِ َقاَ َي

إه إفي إه ، الّس إفي ْبٌح َو ْو ، إر ْثُل َأ إة إم إقيَم ْل َأّماَ ا َذا َف َع إ ّثَمُن َضاَ إد إفيِ ال إه َي إفي ُه َفَل الّس إجيُز ُي
إضيِ َقاَ ْل َذا ا إط إفيِ َك ْبُسو ْلَم ّنَماَ ، ا إإ َد َو ّي إم َق إك ْلَحاَ إصيِّ َتَصّرَف َإلّن ؛ إباَ إه َو إبي أ

إه َ ْي َل َل َع
 َيُجوُز

)2/431(



ُلُه ْو إإْن َق َو َق : (  َت ْع ًدا َأ ْب َذ َع َف ُقُه َن ْت َإلّن إع َق )  ْت إع ْل ُقُه َل ا ْلَح َفْسُخ َي ْل َد ا ْع إه َب إع ُقو َقاََل ُو َو
إعيِّ إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر َلىَ ال َعاَ ُذ : َل َت ُف ْن َْلْصُل ، َي َد َوا ْن إبيِ إع أ

ٍد ُيوُسَف َ ُكّل َأّن َوُمَحّم
ّثُر َتَصّرٍف َؤ إه ُي َهْزُل إفي ْل ّثُر ا َؤ إه ُي ْلَحْجُر إفي إفيَه َإلّن ؛ َفَل َل َوَماَ ا َنىَ إفيِ الّس ْع إل َم َهْز ْل ا

ْيُث إمْن إزَل إّن َح َهاَ ْل َلىَ َل َكَلُمُه َيْخُرُج ا إج َع ْه إم َن إء َكَل َقَل ُع ْل إع ا َباَ ّت ُه إل َوا ُق ، َه ْت إع ْل َوا
ّثُر َل إمّماَ َؤ إه ُي َهْزُل إفي ْل إصّح ا َي ْنُه َف َْلْصُل ، إم َد َوا ْن إعيِّ إع إف ْلَحْجَر َأّن الّشاَ إب ا َب إبَس

إه َف إة الّس َل إز ْن إر إبَم ْلَحْج إب ا َب ّق إبَس ّتىَ الّر َذ َل َح ُف ْن ُه َي َد ْن إه إمْن إع إت َفاَ ٌء َتَصّر إّل َشيِْ
َق ّطَل إق ال ُقو ْلَمْر ُق ، َكاَ َتاَ ْع إْل إصّح َل َوا إق إمْن َي إقي َذا الّر َك إه إمْن َف إفي ُلُه الّس ْو َكاََن َق َو  )

َلىَ إد َع ْب َع ْل َعىَ َأْن ا إه إفيِ َيْس إت ْلَحْجَر َإلّن ) ؛ إقيَم َنىَ ا ْع إر إلَم َظ ّن إلَك ال َذ إل إفيِ َو َطاَ ْب إ
إق ْت إع ْل ّنُه إّل ا ّذٌر َأ َع َت إجُب ُم َي ُه َف ّد ّد َر إة إبَر إقيَم ْل َذا ا َك ْو َو ّبَر َل ُه َد َد ْب ُه َصّح َع إبيُر ْد َإلّن ؛ َت

إبيَر ْد ّت ُقُه َل ال ْلَح َفْسُخ َي ْل إق ا ْت إع ْل ّنُه إّل َكاَ إجُب َل َأ َيُة َت َعاَ َلىَ َداَم َماَ الّس ْو ْلَم ّقَياَ ا ّنُه ؛ َح َإل

َلىَ َباٍَق إه َع إك ْل َذا إم إإ َلْم َماََت َف َنْس َو ْؤ ْنُه ُي ُد إم َعىَ الّرْش إه إفيِ َس إت ّبًرا إقيَم َد ّنُه ؛ ُم َإل

َق َت إه َع إت ْو َو إبَم ُه ّبٌر َو َد َذا َكَماَ َفَصاََر ُم َقُه إ َت ْع َد َأ ْع إر َب إبي ْد ّت إقيَمة ال إر َو ّب َد ْلُم َثاَ ا ُل إه ُث إت إقيَم
ّقَناَ إقيَل ، إق إنْصُف َو إه :  إت ّقَناَ إقيَم إه إق ْي َل َع َوىَ َو ْت َف ْل ّنُه ؛ ا ْبَل َإل إر َق إبي ْد ّت إه َكاََن ال َعاَ إفي ْو َن

ٍة َع َف ْن ُهَماَ َم ُع َو ْي َب ْل ُة ، ا إْلَجاََر . َوا
ْد َق َطَل َو ُهَماَ َب ُد َو َأَح ُه ُع َو ْي َب ْل إقيَمة ا إد ُأّم َو َل َو ْل ُلُث ا َهاَ ُث إت ّقَناَ إقيَم َع َإلّن ؛ إق ْي َب ْل ا

َء َعاَ إتْس إلْس ْد َوا َياَ َق َف َت ْن إقيَِ ا َب ْلُك َو إق إم َتاَ ْع إْل إقيَمة ا إب َو َت َكاَ ْلُم إه إنْصُف ا إت ّقَناَ إقيَم ّنُه ؛ إق َإل

ًدا ُحّر َبًة َل َي َق إقّن ، َر ْل ُلوكٌَ َوا ًدا َمْم َبًة َي َق َكاََن َوَر َتُب َف َكاَ ْلُم َفُه ا إإْن ، إنْص َءْت َو َجاَ
ُتُه َي إر ٍد َجاَ َل َو ُه إب َعاَ ّد َبَت َفاَ ُبُه َث ْنُه َنَس َنْت إم َكاَ  َو
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إه ُأّم إد َل إد إفيِ َإلّن ؛ َو إتيَل إلْس إة إيَجاََب ا ّي ْلُحّر إق َفَصاََر ا ْت إع ْل إإْن َكاَ َنْت َماََت َف ًة َكاَ َل ُحّر
َيَة َعاَ َهاَ إس ْي َل َد َإلّن ؛ َع إتيَل إلْس ْعٌل ا ْنُه إف ْلَحْجُر ، إم ُق َل َوا ّل َع َت إل َي َعاَ ْف َْل َذا إباَ َه إل َطْت َو َسَق

َيُة َعاَ َهاَ الّس ْن َذا َع َه َنىَ إل ْع ْلَم إف ا إخَل إر إب إبي ْد ّت إإّن ال َق َف ْت إع ْل ُبُت ا ْث إه َي إق إمْن إفي إري إل َط ْو َق ْل ا
َلىَ َع َذا َف ْو َه ُكْن َلْم َل َهاَ َي َع ٌد َم َل َقاََل َو إه َف إذ َه إديِ ُأّم :  َل َنْت َو إه ُأّم َكاَ إد َل َهاَ َو ْت إزَم َل َو

َيُة َعاَ إه الّس إت ْو َذا َإلّن ؛ إبَم ّق َه ٍة َح ّي َتْت ُحّر َب إق إمْن َث إري إل َط ْو َق ْل إر َفَصاََر ا إبي ْد ّت  . َكاَل
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ُلُه ْو إإْن َق َف ّوَج : (  ًة َتَز َأ َكاَُحُه َجاََز اْمَر َلُه إن َو ّوَج َأْن )  َتَز ًعاَ َي َب َعاٍَت َأْر إم َت َقاٍَت ُمْج َتَفّر َوُم
إة إفيِ َقاََل َي َدا إه ْل ّنُه ؛ ا ّثُر َل َإل َؤ إه ُي َهْزُل إفي ْل ّنُه ا َإل إه إمْن َو إج إئ َوا إة َح ّي إل َْلْص ٌد َقاََل ا : ُمَحّم

ْلَمْحُجوُر ّوُج ا ْفَسُه ُيَز ّوُج َوَل َن َتُه ُيَز َن ْب َتُه َوَل ا ّنُه ؛ ُأْخ إه َمْحُجوٌر َإل ْي َل ّق إفيِ َع إه َح إر ْي . َغ
ُلُه ْو إإْن َق َو َهاَ َسّمىَ : (  ْهًرا َل ْنُه َجاََز َم َداُر إم ْق إر إم ْه َهاَ َم إل ْث َطَل إم َب إضُل َو َفاَ ْل َذا ا َه َو  (

ُهَماَ ُل ْو إع ُدُخوَل َإلّن ؛ َق ُبْض ْل إك إفيِ ا ْل إج إم ْو ّوٌم الّز َق َت ْدَر ، ُم َق إر َو ْه إل َم ْث إم ْل ْد ا َلُه َحَصَل َق
إه إئ إإَزا َدٌل إب َو َب ُه َو ْلُك -  إع إم ُبْض ْل إإْن ا َف َهاَ -  َق ّل ْبَل َط إل َق ّدُخو َهاَ َوَجَب ال إنْصُف َل

ْلُمَسّمىَ إه إمْن ا إل َيَة َإلّن ؛ َماَ إم ّتْس إحيَحٌة ال َلىَ َص إر إ َدا ْق إر إم ْه إل َم ْث إم ْل َذا ا َك َلُه َيُجوُز َو
ّوَج َأْن َتَز إع َي َب َأْر ٍة إب َو ُكّل ، إنْس ٍم َو ْو ًة َي َد إح َذا َوا إة إفيِ َك َي َدا إه ْل ْو ا َل ًة َأّن َو َأ ًة اْمَر َد إس ْف ُم

ّوَجْت ًؤا َتَز ُف إر ُك ْه َهاَ إبَم إل ْث ْو ، إم َقّل َأ َأ َبُن إمّماَ إب َغاَ َت إه ُي َكاََح َإلّن ؛ َجاََز إفي ّن إصّح ال َع َي َم
إر ْلَحْج . ا

إإْن ْهُر َكاََن َو ْلَم َقّل ا إر إمْن َأ ْه َهاَ َم إل ْث َبُن َل إبَماَ إم َغاَ َت إه ُي إإْن إفي ْدُخْل َلْم َكاََن َف َهاَ َي إقيَل إب
ْئت إْن َلُه َتّمْم إش َهاَ َف ْهَر َل َهاَ َم إل ْث إإّل ، إم َق َو ُكَماَ ُفّر َن ْي إإْن ، َب ْد َكاََن َو َهاَ َدَخَل َق إه إب ْي َل َع َف



إتّم َأْن َهاَ ُي ْهَر َل َهاَ َم إل ْث إإْن إم َهاَ َكاََن َف ْوُج َهاَ َمْحُجوًرا َز َل ْث إإْن إم َثَر َسّمىَ َكاََن َف ْك إر إمْن َأ ْه َم
َهاَ إل ْث َطَل إم ْنُه َب َفْضُل َع ْل إإْن ا َقّل َكاََن َو إطَب َأ إم ُخو ْتَماَ إْل ْو ، إباَ إة َأ َق ُفْر ْل َأّماَ ، ا َذا َو إ

ّوَجْت إر َتَز ْي َغ ٍء إب إضيِ ُكْف َقاَ ْل إل َق َأْن َف َفّر ُهَماَ ُي َن ْي َهاَ ؛ َب ّن إل
َلْت َ ْدَخ ْيَن َأ َلىَ الّش َهاَ َع إئ َياَ إل ْو َأ

ْفَسُخ ُي َكاَُح َف ّن إهْم ال إل ْو َإلْج َل َهاَ َو ّن أ
َعْت َ َل َت َهاَ إمْن اْخ إج ْو ُع َجاََز إبَماٍَل َز ْل ْلُخ َلْم ا َهاَ َو ْلَزْم َي

ْلَماَُل إع ُخُروَج َإلّن ؛ ا ُبْض ْل إك إمْن ا ْل إج إم ْو إل َفَصاََرْت َلُه إقيَمَة َل الّز ْذ َب إل إب ْلَماَ َعًة ا َبّر َت ُم
َهاَ ُع َبّر َت َأّماَ َيُجوُز َل َو َواُز َو إع َج ْل ْلُخ َإلّن ا ْوَج َف َق الّز ّل  َع
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َق ّطَل َهاَ ال إل ُبو َق ْد إب َق َد َو إج ْو َكَماَ َفَصاََر ُو َقُه َل ّل إل َع ُدُخو إر إب ّدا َلْت ال َدَخ إإْن َف َكاََن َف
َهاَ َق ّل إظ َط ْف َل إق إب ّطَل َقًة ال إلي ْط ًة َت َد إح َلىَ َوا إلَك َع إل َذ ْلَماَ َو ا ُه إعيِّ َف إإّن َرْج ْلَماََل َف َلّماَ ا
َطَل إقيَِ َب ُد َب إظ ُمَجّر ْف إق َل ّطَل إلَك ال َذ ُكوُن َو ّقَياَ َي إع َذا َرْج إث ُدوَن َكاََن إ ّثَل إإْن ، ال َكاََن َو
ُه َكَر إظ َذ ْف َل إع إب ْل ْلُخ ًناَ َكاََن ا إئ ْلَماََل َإلّن ؛ َباَ َذا ا ُبْت َلْم إ ْث إقيَِ َي ْفُظ َب إع َل ْل ْلُخ إلَك ا َذ َذا َو إ
َد إري إه ُأ ُق إب ّطَل ًناَ َكاََن ال إئ إبُه َوَل َباَ َذا ُيْش َْلَمَة َه إتيِ ا ّل َهاَ ا ُق ّل َط َهاَ ُي ْوُج َقًة َز إلي ْط َلىَ َت َع
ْد َماٍَل َق َهاَ َدَخَل َو إلَك َأّن إب ُكوُن َذ ًناَ َي إئ إإْن ، َباَ إظ َكاََن َو ْف َل إق إب ّطَل َْلَمَة َإلّن ؛ ال ّنَماَ ا إ

َهاَ ُيْحَجُر ْي َل ّق َع َلىَ إلَح ْو ْلَم َذا ا َه إل َهاَ َو ْلَزُم ْتُه َماَ َي َل َذ َهاَ إفيِ َلُه َب إع ْل َذا ُخ َقْت إ إت ْع ُذ ُأ ْؤَخ ُت َف
إه إإْن ، إب ْتُه َماَ َكاََن َو َل َذ ًتاَ َب إب ُق َكاََن َثاَ ّطَل ًناَ ال إئ . َباَ

ُلُه ْو َقاََل َق َو َغ إفيَمْن : (  َل ْيَر َب ٍد َغ إشي ْع َلْم َر َف ْد إه ُي ْي َل ُلُه إ ًدا َماَ َب ّتىَ َأ َنَس َح ْؤ ْنُه ُي ُد إم الّرْش
ُفُه َيُجوُز َوَل إه َتَصّر ْد إفي َق َو ّناَ )  ّي إلَك َب  . َذ
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ُلُه ْو ُتْخَرُج َق َو ُة : (  َكاَ إه َماٍَل إمْن الّز إفي َهاَ ) ؛ الّس ّن إل
َبْت َ إب َوَج إإيَجاَ إه إب ّل َلىَ ال َعاَ َت

إة إم َكاَلّصَل ْو ُتْخَرُج َوالّص إه َو إن ْذ إإ إقيَل إب إة إفيِ َو إئَم إر الّساَ ْي َغ إه إب إن ْذ . إ
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل ُع ا َف ْد إضيِ َي َقاَ ْل ْدَر ا إة َق َكاَ إه الّز ْي َل َهاَ إ َق َفّر ُي َلىَ إل َهاَ إ إف إر َهاَ ؛ َمْص ّن إل

ٌة َ َد َباَ َوَل إع
ّد َهاَ ُب إه إمْن إفي إت ّي إكْن إن َل َعُث َو ْب َعُه َي ًناَ َم إمي َفُه َل َكيِْ َأ إر إر إفيِ َيْص ْي إه َغ إه  . َوْج
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ُلُه ْو َق ُق (  َف ْن ُي َو َلىَ :  إه َع إد ْوَل إه َأ إت ْوَج إجُب َوَمْن َوَز إه َت ْي َل ُتُه َع َق َف إويِ إمْن َن إه َذ إم ) َأْرَحاَ
إه َإلّن إذ ٌق َه ُقو َبٌة ُح إج إه َوا ْي َل َفُه َع إطُل َل َوالّس ْب َق ُي ُقو إس ُح ّناَ ُع ال َف ْد َي إضيِ َو َقاَ ْل َقَة ا َف ّن ال
َلىَ إه إ إن إمي َهاَ ؛ َأ ّن إل

ْيَسْت َ ٍة َل َد َباَ إع َتاَُج َفَل إب َلىَ ُيْح إه إ إت ّي َذا إن َه إف َو إخَل َذا َماَ إب َلَف إ ْو ، َح َأ

َذَر ْو ، َن َهَر َأ ْيُث َظاَ ْلَزُمُه َل َح ْلَماَُل َي ّفُر ا َك ُي َنُه َف إمي ُه َي َهاََر إظ إم َو ْو ّنُه إباَلّص َوَجَب إمّماَ َإل
إه إل ْع إف ْو إب َل َناَ َف َتْح َذا َف َباََب َه ْل َذْت ا َف َن ُلُه َل َوا َذا َأْم َه إق إب إري ّط إلَك َوَل ال َذ إجُب َماَ َك ًء َي َدا إت ْب ا
إر ْي َغ إه إب إل ْع ُق إف ّد ُيَص ْلَمْحُجوُر َو إه ا ْي َل إه إفيِ َع إر ْقَرا إد إ َل َو ْل إد ، إباَ إل َوا ْل ُق َوَل َوا ّد إفيِ ُيَص

إهَماَ إر ْي إة إمْن َغ َب َقَرا ْل ٍة إّل ا َن ّي َب َبُل إب ْق ُي ُه َو ْقَراُر إة إ ّي إج ْو ّنُه ؛ إباَلّز ْو َإل َأ َل َد َت ْب إويَج ا ّتْز إصّح ال َي
َذا َك إقّر َأْن َيُجوُز َف إه ُي  . إب
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ُلُه ْو إإْن َق َف َد : (  إم َحّجَة َأَرا إْلْسَل ْع َلْم ا َن َهاَ ُيْم ْن َهاَ ) ؛ إم ّن إل
َبٌة َ إج إه َوا ْي َل إب َع إإيَجاَ إه إب ّل ال

َلىَ َعاَ إر إمْن َت ْي إه َغ إع ْن إإْن ُص َد َو إمَر َأْن َأَرا َت ْع ًة َي ًة ُعْمَر َد إح ْع َلْم َوا َن َهاَ ُيْم ْن ًناَ إم إتْحَساَ َوَل اْس
ُع َن إن إمْن ُيْم إقَرا ْل ّنُه ؛ ا ُع َل َإل َن إد إمْن ُيْم ْفَرا إر إ َف ُكّل الّس ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن ُع َفَل إم َن إمْن ُيْم

إع ْلَجْم ُهَماَ ا َن ْي . َب
ُلُه ْو َوَل َق ّلُم : (  إضيِ ُيَس َقاَ ْل َقَة ا َف ّن إه ال ْي َل َكيِْ إ َهاَ َل )  َف إل ْت إر إفيِ ُي ْي َذا َغ إه َه َوْج ْل . ا
ُلُه ْو َهاَ َق ّلُم ُيَس َو َلىَ : (  ٍة إ َق ْلَحاَّج إمْن إث َهاَ ا ُق إف ْن إه ُي ْي َل إق إفيِ َع إري ْلَحّج َط ّنُه ا َإل ْؤَمُن َل )  ُي
ْنُه ْتَلُف إم ُع َماَ إ َف ْد إه ُي ْي َل َتاَُط إ َيْح إكُم َف ْلَحاَ إلَك إفيِ ا َهاَ َذ إع ْف َد َلىَ إب ٍة إ َق ُقوُم إث إلَك َي َذ إإْن إب َف

َد ْفَس َذا َأ ْلَمْحُجوُر َه ْلَحّج ا َأْن ا َع إب ْبَل َجاََم إف َق ُقو ُو ْل إه ا ْي َل َع ُء َف َقَضاَ ْل ُع ا َف ْد َي إضيِ َو َقاَ ْل ا
َقَة َف إع َن َء َإلّن ؛ الّرُجو َقَضاَ ْل َوّجُه ا َت إه َي ْي َل إء َفَصاََر َع َدا إت ْب إل ْلَزُمُه َوَل َكاَ ُة َي ّفاََر َك ْل ّنُه ؛ ا َل َإل
إدُر ْق َلىَ َي َهاَ َع إئ َدا إل إفيِ َأ إر َحاَ ْلَحْج َأّخُر ا َت َي ْنُه َف ُوُجوُب َع ْل َلىَ ا إت إ ْق إن َو َكاَ إْلْم إلَك ا َذ َو
َد ْع إل َب َوا إر َز ْلَحْج إد ا ْب َع ْل إر ، َكاَ إس ْع ْلُم َأّماَ ، َوا ُة َو ُعْمَر ْل َذا ا َهاَ إ َد ْفَس ْلَزُمُه َل َأ َهاَ َي ُؤ َقَضاَ
َد إّل ْع إل َب َوا إر َز ْلَحْج ّنُه ؛ ا َهاَ َإل َب َك َت َو اْر ُه إدُر َل َو ْق َلىَ َي َهاَ َع إئ َدا ّنَماَ َأ إإ َهاَ َو َناَ ّوْز إف َج إتَل إلْخ

إء َلَماَ ُع ْل َهاَ إفيِ ا إب إإْن ُوُجو إصَر َف إه إفيِ ُأْح إت ّنُه َحّج إإ إغيِ َف َب ْن إذيِ َي ّل إطيَِ إل ْع َتُه ُأ َق َف َعَث َأْن َن ْب َي
ْديٍِ َه إحّل إب ُي إه َف إْلْحَصاََر َإلّن ؛ إب ْيَس ا إه إمْن َل إل ْع ْد إف َق َتاََج َو َلىَ اْح إص إ إلي إه َتْخ إس ْف َكَماَ َن

ْو إرَض َل َتاََج َم َلىَ َفاَْح إء إ َوا ّد إإْن ، ال َد َو َطاَ إه إفيِ اْص إم ْو ، إْحَرا َق َأ َل ًذىَ إمْن َح ْو ، َأ َأ

َع َن ًئاَ َص ْي إلَك إمْن َش إزَمُه َذ َكاََن َل ْوَم َفْرُضُه َو ّنُه ؛ الّص إجٌز َإل إء َعْن َعاَ َدا إل َأ ْلَماَ ا
إر إس ْع ْلُم إإْن ، َكاَ َهَر َو ُه َصّح َظاَ َهاَُر ّنُه إظ إكُن َل َإل إه َفْسُخُه ُيْم إزي َيْج ْوُم َو ّنُه ؛ الّص َإل

ٌع ُنو إه إمْن َمْم إل ّنُه َماَ َإل ْو َو َق َل َت ْع إه َعْن َأ إر َهاَ َعىَ إظ ُق َس َت ْع ْلُم  إفيِ ا
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إه إت إه َوَل إقيَم إزي ُق َيْج ْت إع ْل إإْن ا ْهًرا َصاََم َف إلًحاَ َصاََر ُثّم ، َش إه َلْم ُمْص إز ُق إّل َيْج ْت إع ْل ّنُه ؛ ا َإل

َنىَ َزاَل ْع ْلَم إرُض ا َعاَ ْل إر َفَصاََر ا إس ْع ْلُم َذا َكاَ ْهًرا َصاََم إ َد ُثّم ، َش ُق َماَ َوَج إت ْع َذا ُي َه َو
ُع إري ْف ّت ّلُه ال ّنَماَ ُك َو إ َلىَ ُه إهَماَ َع إل ْو َأّماَ َق َد َف ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َو َح ُه إر َف ْي َغ إر َك ْلَمْحُجو  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َف إرَض : (  ْوَصىَ َم َأ َياَ َف َوَصاَ إب إمْن إب ُقَر ْل إب ا َوا ْب َأ إر َو ْي ْلَخ إلَك َجاََز ا إث إفيِ َذ ُل ُث
إه إل َإلّن َماَ ّيَة )  إص َو ْل ْأُموٌر ا َهاَ َم إل إمْن إب َب إه إق ّل َلىَ ال َعاَ ُع َفَل َت َن َهاَ ُيْم ْن َهاَ إم ّن إل

َ َقّرٌب َو َلىَ َت إ
إه ّل َكاََن ال إلَك إفيِ َلُه َف َلَحٌة َذ ُق ، َمْص َفْر ْل ْيَن َوا إب َب ُقَر ْل إب ا َوا ْب َأ إر َو ْي ْلَخ َبَة َأّن ا ُقْر ْل إهيَِ ا
إصيُر َماَ ًة َت َد َباَ ٍة إع َط إس َوا إء إب َناَ إب إة َك َي َقاَ إد ، الّس إج ْلَمَساَ إر ، َوا إط َناَ َق ْل إت َوا َطاَ َباَ ، َوالّر

َواُب ْب َأ إر َو ْي ْلَخ َوُل َعاَّم ا َناَ َت َبَة َي ُقْر ْل َهاَ ا ْيَر َغ إة َو َل َفاَ َك ْل إن َكاَ َأّن َوالّضَماَ َك َواَب َف ْب إر َأ ْي ْلَخ ا
َعّم إب إمْن َأ ُقَر ْل إقيَل ا َبُة َو ُقْر ْل َلُة إهيَِ ا إسي َو ْل َلىَ ا إة إ َد َباَ إع ْل َواُب ا ْب َأ إر َو ْي ْلَخ َوُل ا َناَ َت َي

َة َد َباَ إع ْل َلَة ، ا إسي َو ْل ُق ، َوا َفْر ْل ْيَن َوا إة َب َل َفاَ َك ْل إن ا إن إمْن َأّن َوالّضَماَ ُكوُن َل َماَ الّضَماَ َي
َلًة َفاَ َأْن َك إبيِّ َقاََل إب َن ْع َأْج إل َتك : َخاَ َأ َلىَ اْمَر ْلٍف َع َلىَ َأ ّنيِ َع إمٌن َأ ْو ، َضاَ ْع َأ َدكَ إب ْب إمْن َع
َلىَ ُفَلٍن ّنيِ َع إمٌن َأ ٍة َلك َضاَ َئ إماَ إن إمْن َخْمَس ّثَم إإّن ال َناَ الّضَماََن َف َلىَ ُه إن َع إم َل الّضاَ
َلىَ إريِ َع َت ْلُمْش إة ا َأ ْلَمْر  . َوا
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ُلُه ْو ُغ َق ُلو ُب َو إم : (  ُغَل ْل إم ا إتَل إلْح إل ، إباَ ْنَزا إْل إل َوا َباَ إْلْح َذا َوا إطَئ إ ُلُه َو ْو َق َف  ( :
إم إتَل إلْح ْيِ إباَ َع َأ إة َم َي ْؤ إء ُر ْلَماَ إتَلُم ا إلْح ُكوُن َوا إم إفيِ َي ْو ّن َذا ال إإ َلَم َف َت ْنَزَل اْح َأ َعْن َو

ٍة َو ْه إكَم َش إه ُح إغ ُلو ُب ْنَزاُل ، إب إْل ُكوُن َوا إة إفيِ َي َظ َق َي ْل إم ا ْو ّن َذا َوال َه ُغ َو ُلو ُب ْل َلىَ ا ْع َْل ، ا
َأّماَ َنىَ َو ْد َْل َقّل ا َأ ُق َماَ َف ّد إه ُيَص ُغَلُم إفي ْل َتاَ ا َن ْث َة ا َنًة َعْشَر َثىَ ، َس ْن ُْل ٌع َوا . إتْس
ُلُه ْو إإْن َق َف ْد َلْم : (  إلَك ُيوَج ّتىَ َذ إتّم َفَح إنيَِ َلُه َي َة َثَماَ َنًة َعْشَر َد َس ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ) َح
إه إل ْو َق َلىَ إل َعاَ ّتىَ َت َغ { َح ُل ْب ُه َي ّد ّد َأُش َأُش َو إبيِّ }  إنيَِ الّص َة َثَماَ َنًة َعْشَر َذا َس ْبُن َقاََل َك ا
ّباٍَس َو َع ُه َقّل َو ّد إفيِ إقيَل َماَ َأ َْلُش َنىَ ا ْب ُي ْكُم َف ْلُح إه ا ْي َل إن َع ّق َي ّت إه إلل  . إب
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ُلُه ْو ُغ َق ُلو ُب َو إة : (  َي إر ْلَجاَ إض ا ْي ْلَح إم إباَ إتَل إلْح إل ، َوا َب ْلَح إإْن َوا ْد َلْم َف إلَك ُيوَج ّتىَ َذ إتّم َفَح َي
َهاَ َع َل ْب َة َس َنًة َعْشَر َإلّن َس َناََث )  إْل ُهّن ا ُؤ ُهّن ، َنْش ُك ْدَرا إإ ُع َو إكَ إمْن َأْسَر ْدَرا إر إ ُكو ّذ ال

َناَ َقْص َن ْنُه َف َنًة َع ُلُه َس ْو َقاََل َق َو ُبو : (  ٌد ُيوُسَف َأ َذا َوُمَحّم إم َتّم : إ ُغَل ْل إة ، إل َي إر ْلَجاَ َوا
َة َخْمَس َنًة َعْشَر ْد َس َق َغاَ َف َل َوَل َب َبَر )  َت ْع إت ُم َباَ َن إة إب َن َعاَ ْل َعْن ا إبيِ َو أ

ّنُه ُيوُسَف َ َأ  :
َبَر َت ْع َهاَ ا َت َباَ إشَن َن ْلَخ ًغاَ ا ُلو َو ُب ُه إذيِ َو ّل َتاَُج ا إه إفيِ ُيْح إت َل َلىَ إَزا ْلٍق إ َأّماَ ، َح ُد َو ُهو إيِ ُن ْد ّث ال

َكُم َفَل إه ُيْح ًغاَ إب ُلو إر إفيِ ُب إه إة َظاَ َي َوا َقاََل الّر ُهْم َو ْعُض َكُم َب إه ُيْح َذا إب ّيِ إفيِ َك إد ْن ْلُخَج ، ا
َأّماَ ْعُر َو إط َش إب إْل إب ا إر ْد َوالّشاَ َق َلىَ إقيَل َف إف َع إخَل ْل إر إفيِ ا ْع إة َش َن َعاَ ْل إقيَل ا َة َل َو ْبَر إع

إه َأّماَ ، إب َغُب َو َو الّز ُه ْعُر َو إعيُف الّش َقُل الّض إث إت َو ْو َباََر َفَل الّص إت ْع إه ا  . إب
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َق : (  َه ُغَلُم َرا ْل َيُة ، ا إر ْلَجاَ َكَل َوا َأْش ُهَماَ َو إغ إفيِ َأْمُر ُلو ُب ْل َقاََل ا ْد َف َناَ َق ْغ َل َب
ْوُل َق ْل ُهَماَ َفاَ ُل ْو ُهَماَ َق َكاَُم َأْح َكاَُم َو إغيَن َأْح إل َباَ ْل َقُة ا َه ْلُمَرا َبُة ) ا َقاََر إم ُم إتَل إلْح ّنَماَ ، ا إإ َو

ْوُل َكاََن َق ْل ُهَماَ ا َل ْو ّنُه ؛ َق ًنىَ َإل ْع ْعَرُف َل َم إهَماَ إمْن إّل ُي إت َه إبَل إج ُق ُهَماَ َف ُل ْو َبُل َكَماَ َق ْق ُي
ْوُل إة َق َأ ْلَمْر إض إفيِ ا ْي ْلَح . ا

َلٌة َأ إبيِّ ( َمْس َع ) : َص َتَرىَ َباَ َقاََل َواْش َناَ َو ٌغ َأ إل َد َقاََل ُثّم ، َباَ ْع إلَك َب َناَ َذ ْيُر َأ إلٍغ َغ إإْن َباَ َف
ُلُه َكاََن ْو ّوُل َق َْل ْقٍت إفيِ ا إكُن َو ُغ ُيْم ُلو ُب ْل إه ا َفْت َلْم إفي َت ْل َلىَ ُي إه إ إد َد ُجُحو ْع إلَك َب ، َذ

ْقُت َو إه َو إن َكاَ َتاَ إْم َن ْث َة ا َنًة َعْشَر ْو َس َل َقّر َو ّنُه َأ َلَف َأ ْت ُه إفيِ َماًَل َأ َباَ إزَمُه إص ْو َكَماَ اْلَن َل َل
إه َقاََمْت َنٌة إب ّي  . َب
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ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو : (  َفَة َأ إني إن إفيِ َأْحُجُر : َل َح ْي ّد ْيِ ال َأ إب َأْحُجُر َل )  َب إن إبَس ْي ّد َذا ال إإ َلْم َف
إه ُيْحَجْر ْي َل ُفُه َجاََز َع ُه ، َتَصّر ْقَراُر إإ ّنُه ؛ َو ٌغ َإل إل إقٌل َباَ . َعاَ
ُلُه ْو َذا َق إإ َو َبْت : (  ُيوُن َوَج ّد َلىَ ال َلَب َرُجٍل َع َط ُه َو ُؤ ْبَسُه ُغَرَماَ ْلَحْجَر ، َح إه َوا ْي َل َلْم َع
إه َأْحُجْر ْي َل َذا َع َه َو ُء )  َدا إت ْب ٍم ا . َكَل
ُلُه ْو إإْن َق َو َتَصّرْف َلْم َماٌَل َلُه َكاََن : (  إه َي إكُم إفي ْلَحاَ إنيِ ا ْع َي َد )  ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َذا َح َه َو



إل إفيِ إة َحاَ َياَ إن َح ُيو ْد ْلَم َذا َأّماَ ا إه َماََت إ ْي َل َع ُيوٌن َو ْد ُد َتْت َق َب َد َث ْن إضيِ إع َقاَ ْل إة ا َن ّي َب ْل ْو ، إباَ َأ

إه إر ْقَرا إإ إإّن إب إضيَِ َف َقاَ ْل ُع ا إبي َع َي إمي إه َج إل َوا ُقوًل َأْم ْن ْو َكاََن َم َقاًَرا َأ إضيِ ، َع ْق َي إه َو َنُه إب ُيو ُد
ُكوُن َي ُة َو َد ْه َع َماَ ُع َلىَ َباَ إء َع ُغَرَماَ ْل إضيِ ُدوَن ا َقاَ ْل إه ا إن إمي َأ َذا َو َك َذا َو َع إ إضيِ َباَ َقاَ ْل ا
َكَة إر ّت إل ال ْلُموَصىَ َإلْج ُكوُن َلُه ا ُة َت َد ْه ُع ْل إه ا ْي َل إضيِ ُدوَن َع َقاَ ْل ْو ، ا َع َأ إل َباَ إر َإلْج إغي الّص
َعُل ُة ُتْج َد ْه ُع ْل َلىَ ا إر َع إغي َذا الّص َك إميُن َو إضيِ َأ َقاَ ْل . ا

ُلُه ْو َق إكْن (  َل َو إبُسُه :  ًدا َيْح َب ّتىَ َأ َعُه َح إبي ًء َي َفاَ ّق ) إي إء إلَح ُغَرَماَ ْل ًعاَ ا ْف َد إه َو إم ْل ُظ . إل
َلْم ْع ْبَس َأّن ا ْلَح إبٌت ا إب َثاَ َتاَ إك ْل إة ، إباَ ّن إع ، َوالّس إْلْجَماَ َتاَُب َأّماَ َوا إك ْل ُلُه ا ْو َق َلىَ َف َعاَ َت  :
ْو َأ ْوا {  َف ْن إض إمْن ُي َْلْر ْيِ ا َأ َبُسوا }  ُهْم َإلّن ؛ ُيْح َي ْف إع إمْن َن إمي إض َج َْلْر ّوُر َل ا َتَص ، ُي
َأّماَ ّنُة َو إإّن الّس إبيِّ َف ّن إه { ال ْي َل َبَس الّسَلُم َع َق َرُجًل َح َت ْع ْقًصاَ َأ ٍد إمْن َلُه إش ْب ّتىَ َع َح
َع إنيَمًة َباَ إلَك إفيِ َلُه َغ َأّماَ َذ َو ُع }  إْلْجَماَ إإّن ا ّقَياَ َف إل إضيَِ َع ّلُه َر ْنُه ال َنىَ َع ْبًساَ َب َح

إة َف ُكو ْل ُه إباَ ًعاَ َوَسّماَ إف َهَرَب َناَ ّناَُس َف ْنُه ال َنىَ إم َب ْبًساَ َف َق َح َث ْو ْنُه َأ ُه إم ّيًساَ َوَسّماَ ُمَخ
َقاََل َأَماَ َو إنيِ :  ّيًساَ َتَرا ّيًساَ َك َك ْيُت ُم َن َد َب ْع إفٍع َب ّيَساَ َناَ إلَك ُمَخ َذ إة َو إة إبَحْضَر َب إمْن الّصَحاَ
إر ْي َقاَُل إخَلٍف َغ ّيٌس ُي إر ُمَخ َكْس إء إب َياَ ْل َهاَ ا إح ْت َف ْيِ َو ّلٌل َأ َذ َقاَُل ُم ّيَسُه ُي ْيِ َخ ّلُه َأ َذ . َأ

ُلُه ْو َق ًدا َو َب ّتىَ َأ َعُه َح إبي َع َي إبي َي ُعُروَض َو ْل َقاََر ُثّم ، ا َع ْل . ا
ُلُه ْو  : ( َق
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إإْن ُنُه َكاََن َف ْي إهَم َد َلُه َدَرا إهُم َو َهاَ َدَرا إضيِ َقَضاَ َقاَ ْل إر ا ْي َغ إه إب إر َذا َأْم َه َو إع )  إْلْجَماَ َإلّن ؛ إباَ

ْيُن َلُه َمْن ّد َذا ال َد إ ْنَس َوَج إه إج ّق ُه َلُه َجاََز َح ُذ إر َأْخ ْي َغ ُه إب ُع إرَضاَ ْف َد إضيِ َف َقاَ ْل َلىَ ا ْو . َأ
ُلُه ْو إإْن َق َو ُنُه َكاََن : (  ْي إهَم َد َلُه َدَرا إنيُر َو َناَ ْو ، َد َلىَ َأ ّد َع إلَك إض َهاَ َذ َع إضيِ َباَ َقاَ ْل إفيِ ا
إه إن ْي َذا َد َه َو َد )  ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ًناَ َح إتْحَساَ إهَم َإلّن ؛ اْس ّدَرا إنيَر ال َناَ ّد ْد َوال َياَ َق إر إض إفيِ ُأْج ْع َب
إم َكاَ َْلْح إس َمْجَرىَ ا ْن إج ْل إد ا إح َوا ْل َياَُس ، ا إق ْل َعُه َل َأْن َوا إبي إض إفيِ َكَماَ َي ُعُرو ْل َذا ا َه إل َلْم َو

ُكْن إب َي إح إن إلَصاَ ْي ّد ُه َأْن ال َذ ْأُخ ْبًرا َي . َج
ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو : (  ٌد ُيوُسَف َأ َذا َوُمَحّم َلَب : إ ُء َط إس ُغَرَماَ إل ْف ْلُم ْلَحْجَر ا إه ا ْي َل َحَجَر َع

إضيِ َقاَ ْل إه ا ْي َل َعُه َع َن إف إمْن َوَم ّتَصّر إع ، ال ْي َب ْل إر ، َوا ْقَرا إْل ّتىَ َوا إء َيُضّر َل َح ُغَرَماَ ْل ) إباَ
إنيِ ْع َذا َي َقّل َكاََن إ َأ إن إمْن إب إل َثَم ْث إم ْل إن َأّماَ ا َثَم إل إب ْث إم ْل ُعُه َفَل ا َن ُلُه َيْم ْو َع َق َباَ َو َلُه (  إْن َماَ
َع َن َت إه إمْن اْم إع ْي ْع َب َب ُي َو إن إفيِ )  ْي ّد ُعُروض ال ْل ّوًل ا َقاَُر ُثّم ، َأ َع ْل ْتَركَُ ا ُي إه َو ْي َل إمْن َدْسٌت َع
إب َياَ إه إث إن َد ُع َب َباَ ُي إقيِ َو َباَ ْل . ا
إفيِ إة َو إخيَر ّذ َذا ال َياٌَب َلُه َكاََن إ َهاَ إث َبُس ْل ُنُه َي إك ُيْم َئ َأْن َو إز َت َهاَ َيْج إن ُدو ّنُه إب إإ ُع َف إبي َبُه َي َياَ إث

إضيِ ْق َي ْيَن َو ّد إض ال ْع َب َهاَ إب إن إريِ َثَم َت َيْش إقيَِ إبَماَ َو ًباَ َب ْو َبُسُه َث ْل ْبَس َإلّن ؛ َي إلَك ُل إل َذ ّتَجّم إلل
َء ، َقَضاَ إن َو ْي ّد إه َفْرٌض ال ْي َل َذا ، َع َك َذا َو َكٌن َلُه َكاََن إ إكُن َمْس ُيْم َئ َأْن َو إز َت إن َيْج ُدو إب

إلَك ّنُه َذ إإ ُع َف إبي إلَك َي َكَن َذ ْلَمْس إرُف ا َيْص ْعَض َو إه َب إن َلىَ َثَم إء إ إن َقَضاَ ْي ّد إريِ ال َت َيْش َو
إقيِ َباَ ْل ًناَ إباَ َك إبيُت َمْس إه َي إقيَل إفي ُع َو إبي َتاَُج َل َماَ َي إه َيْح ْي َل إل إ ْلَحاَ ّتىَ إل ّنُه َح ُع إ إبي ّبَة َي ْلُج ا
َد ْب ّل إف إفيِ َوال ْي َع الّص ْط ّن إء إفيِ َوال َتاَ . الّش
ُلُه ْو َقَسَمُه َق َو ْيَن : (  إه َب إئ إص ُغَرَماَ إحَص ْل ْيِ إباَ َأ َلىَ )  إر َع ْد إهْم َق إن ُيو ُلُه ُد ْو إإْن َق َف َقّر (  َأ

إل إفيِ إر َحاَ ْلَحْج ٍر ا ْقَرا إإ إزَمُه إب إلَك َل َد َذ ْع إء َب إن َقَضاَ ْي ّد َذا ال َه ُهَماَ )  ُل ْو ّنُه ؛ َق ْد َإل  َق
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َق ّل َع َذا َت َه إل إب ْلَماَ ّق ا إليَن َح ّو َْل ّكُن َفَل ا َتَم إل إمْن َي َطاَ ْب إهْم إ ّق إر َح ْقَرا إْل إهْم إباَ إر ْي َغ إف إل إخَل إب
إكَ ْهَل إت إلْس ّنُه ا ٌد َإل َه ّد َل ُمَشاَ إإْن ، َلُه َمَر َد َو َفاَ َت َد َماًَل اْس ْع إر َب ْلَحْج َذ ا َف ُه َن ْقَراُر إه إ ؛ إفي

ُهْم َإلّن ّق ْق َلْم َح ّل َع َت إه َي  . إب
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ُلُه ْو ُق َق َف ْن ُي َو َلىَ : (  إس َع إل ْف ْلُم إه إمْن ا إل ُد َماَ ْلُمَرا إس ) ا إل ْف ْلُم َذا إباَ ُيوُن َه ْد ْلَم ا
ْلَمْحُجوُر . ا

ُلُه ْو َلىَ َق َع َو إه : (  إت ْوَج إه َز إد ْوَل َأ إر َو َغاَ إويِ الّص َذ إه َو إم ْيِ َأْرَحاَ َأ إويِ )  إم َذ إح إم الّر ْلَمْحَر ؛ ا
ُهْم َإلّن َت ّيَة َحاََج إل َْلْص ّدَمٌة ا َق َلىَ ُم ّق َع إء َح ُغَرَماَ ْل إة ا َق َف َن إه َك إس ْف  . َن
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ُلُه ْو إإْن َق َف ْعَرْف َلْم : (  إس ُي إل ْف ْلُم َلَب َماٌَل إل َط ُه َو ُؤ ْبَسُه ُغَرَماَ َو َح ُه ُقوُل َو َماٍَل َل َي
َبَسُه إليِ إكُم َح ْلَحاَ ْيٍن ُكّل إفيِ ا َتَزَمُه َد ْل َدًل ا إه إفيِ َحَصَل َماٍَل َعْن َب إد إن َي َثَم إع َك إبي ْلَم ا

إل َد َب إض َو َقْر ْل َقاََل ا إة إفيِ )  َي َهاَ ّن َبُس ال إم إفيِ ُيْح َه ّدْر إفيِ ، ال َقّل َو ْنُه َأ إفيِ ، إم َو
ّيِ إد ْن ْلُخَج َبُس ا إل إفيِ ُيْح إلي إن َق ْي ّد إه ال إر إثي َك َذا َو َهَر إ ْنُه َظ ْطُل إم ْلَم ُلُه ا ْو َق إفيِ (  َو ُكّل : 

ْيٍن َتَزَمُه َد ْل ٍد ا ْق َع إر إب ْه ْلَم إة َكاَ َل َفاَ َك ْل ُد َوا ْلُمَرا إر ) ا ْه ْلَم َعّجُل إباَ ْلُم إل ُدوَن ا َؤّج ْلُم إإّن ا َف
إل إفيِ َؤّج ْلُم ْوَل ا َق ْل ُلُه ا ْو إع َق إْلْجَماَ َذا َأّماَ إباَ ْيُن َكاََن إ ّد َدًل ال إه إفيِ َحَصَل َماٍَل َعْن َب إد َي
ْق َلْم ّد َلىَ ُيَص إر َع ْعَساَ إْل ّناَ ؛ ا ْد َإل َناَ َق ْف ُه َعَر َناَ إه إغ ُه إب َوا ْع َد ْعَساََر َف إْل َوىَ ا ْع إل َد َوا َماَ َز

إه إفيِ إد َو َي ُه ًنىَ َو ْع إدٌث َم ُق َفَل َحاَ ّد َذا ُيَص َك َذا َو َتَزَمُه َكاََن إ ْل ٍد ا ْق َع إر إب ْه ْلَم إل َكاَ َعّج ْلُم َل ا
ُق ّد َوىَ إفيِ ُيَص ْع إر َد ْعَساَ إْل إه ا ّنُه ؛ إفي ْد َإل ُد َق إري ُه ُي َوا ْع َد إقَط َأْن إب َتَزَمُه َماَ ُيْس ْل َفَل ا
َبُل ْق َكَر ُي َذ ْلَخّصاَُف َو ّنُه ا ُكوُن َل َأ إج َي إوي ّتْز إسًرا إباَل ّنُه ؛ ُمو ٌء َلُه َيْحُصْل َلْم َإل َوَماَ َشيِْ
َوىَ إلَك إس ْوُل َذ َق ْل ُلُه َفاَ ْو إر إفيِ َق ْعَساَ إْل َْلْصَل َإلّن ؛ ا ْقُر ا َف ْل . ا
ُلُه ْو َلْم َق َو إبْسُه : (  َوىَ إفيَماَ َيْح إلَك إس إض َذ َو إع إب َك ْغُصو ْلَم إش ا َأْر إت َو َياَ َناَ إج ْل َذا ا ) إ
َناَ َقاََل إقيٌر َأ َْلْصَل َإلّن ؛ َف ْقُر ا َف ْل َعىَ َفَمْن ا ّد َنىَ ا إغ ْل إعيِ ا ّد ًنىَ َي ْع ًثاَ َم إد َبُل َفَل َحاَ إّل ُيْق
ٍة َن ّي َب . إب
ُلُه ْو إقيَم َأْن : ( إّل َق إريُمُه ُي َنًة َغ ّي ٍذ َماًَل َلُه َأّن َب إئ َن إحي َف إبُسُه )  َنَة َإلّن ؛ َيْح ّي َب ْل َلىَ ا ْو إمْن َأ

ُه َوا ْع ْقَر َد َف ْل ُبوُس ُثّم ، ا ْلَمْح إن إفيِ ا ْي ّد إء َيْخُرُج َل ال إجيِ إر إلَم ْه إن َوَل َرَمَضاََن َش ْي َد إعي ْل إل
إة َوَل َع ْلُجُم ٍة َوَل إل ٍة إلَصَل َب ُتو ْك إة َوَل َم ٍة إلَحّج إريَض إر َوَل َف إة إلُحُضو َناََز إض إج ْع إه َب إل ْه ْو َأ َل َو

َطىَ ْع إفيًل َأ إه َك إس ْف َن َعْن إب ٍد َو َذا ُمَحّم ٌد َلُه َماََت إ إل ْو ، َوا ٌد َأ َل َد َل َأْن إّل َيْخُرُج َل َو ُيوَج
ُلُه َمْن َغّس ُنُه ُي ّف َك ُي َيْخُرَج َو ٍذ َف إئ َن  ، إحي
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َأّماَ َذا َو َناَكََ َكاََن إ ُقوُم َمْن ُه إلَك َي َذ إقيَل َيْخُرُج َفَل إب إفيٍل َيْخُرُج َو َك إة إب َناََز إج إن إل ْي َد إل َوا ْل ، ا
إد َدا َْلْج إت ، َوا ّدا ْلَج إد ، َوا ْوَل َْل إفيِ ، َوا إهْم َو إر ْي إه َيْخُرُج َل َغ ْي َل َع َوىَ َو ْت َف ْل إغيِ ا َب ْن َي َأْن َو

َبَس إضٍع إفيِ ُيْح ْو إشٍن َم ْبَسُط َل َخ إه َلُه ُي ٌء َوَل إفَراٌش إفي َطاَ ْدُخُل َوَل إو إه َي ْي َل ٌد َع َأَح

إنُس ْأ َت إه َيْس ْبَس َإلّن ؛ إب ْلَح ّنَماَ ا َع إ إر َيْضَجَر ُش َع إل إر ُيَساَ إء َف َقَضاَ ْل َذا إباَ إإ إرَض َو ُه َم َناَ َأْض َو



ْلَمَرُض إدٌم َلُه َكاََن إْن ا َد َيْخُرُج َل َخاَ َدا َيْز َع َضَجًرا إل إر ُيَساَ إء َف َقَضاَ ْل َيْخُرُج َوَل إباَ
إة َوا َدا ْلُم َوىَ إل َدا ُي إن إفيِ َو إإْن ، الّسْج ُكْن َلْم َو إدٌم َلُه َي إشيَِ َخاَ إه َوُخ ْي َل ْوُت َع ْلَم ّنُه ا إإ َف

ّنُه ؛ َيْخُرُج َذا َإل إشيَِ إ َلىَ َخ إه َع إس ْف ْوَت َن ْلَم إع إمْن ا ْلُجو َعُه َأْن َلُه َكاََن ا َف ْد إل َي إر إبَماَ ْي َغ ْل ا
ْيَف َك ُكُه َيُجوُز َف ْهَل إل إ إل َإلْج إر َماَ ْي َغ ْل إإْن ، ا َتاََج َو َلىَ اْح إع إ إجَماَ ْل ْأَس َفَل ا ْدُخَل َأْن َب َت
إه ْي َل ُتُه َع َأ ْو ، اْمَر ُتُه َأ َي إر َهاَ َجاَ َأ َط َي ْيُث َف ُع َل َح إل ّط إه َي ْي َل ٌد َع . َأَح
إفيِ إة َو َي َهاَ ّن َذا ال َلَب إ ُبوُس َط ْلَمْح َتُه ا َأ ْو ، اْمَر َتُه َأ َلىَ َأَم إه إ إش إس إفيِ إفَرا ْب ْلَح َلْم ا
ْع َن إس إفيِ َكاََن إْن ُيْم ْب ْلَح ٌع ا إض ْو إإْن َخاٍَل َم َعْت َف َن َت ْوَجُة اْم َبْر َلْم الّز إإْن ، ُتْج َعْت َو َن َت اْم
َْلَمُة إبَرْت ا ّنَماَ ، ُأْج إإ إة َكاََن َو ْوَج إة إللّز ْلُحّر َع َأْن ا إن َت ّنُه ؛ َتْم ُلُح َل َإل َنىَ َيْص ْك إللّس

ْوَجُة َْلَمُة َوالّز َبُر ا َذا ُتْج إضيَِ إ َهاَ َر ُد ّي ُع َوَل َس َن إل إمْن ُيْم إه ُدُخو إل ْه إه َأ إن إجيَرا إه َو ْي َل ّنُه َع َإل

َتاَُج َلىَ َيْح إلَك إ ُهْم َذ إوَر ُيَشاَ إء إفيِ إل إن َقَضاَ ْي ّد ُنوَن َوَل ال ّك َأْن ُيَم ُثوا إب ُك َعُه َيْم إويًل َم ، َط
إرُف َت ْلُمْح ّكُن َل َوا إس إفيِ ُيَم ْب ْلَح إل إمْن ا َغاَ إت إلْش إه ا إت َف إحْر َيْضَجَر إب َع إل إر ُيَساَ إء َف ْلَقَضاَ ، إباَ

َبُس ُيْح إة إفيِ الّرُجُل َو َق َف إه َن إت ْوَج َبُس َوَل َز ٌد ُيْح إل إن إفيِ َوا ْي إه َد إد َل َبُس َو ُيْح َذا َو َع إ َن َت اْم
إق إمْن َفاَ ْن إْل إه ا ْي َل َبُس َوَل َع َتُب ُيْح َكاَ ْلُم ُه ا ْوَل إن إلَم ْي َد إة إب َب َتاَ إك ْل ّنُه ؛ ا إصيُر َل َإل إلًماَ َي َظاَ

إلَك َذ ْبُس ، إب ْلَح ُء َوا إم َجَزا ْل ّظ ْو ال َل ُيوُن َكاََن َو ْد ْلَم  ا
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إغيًرا َلُه َص إليِّ َو ُء َلُه َيُجوُز َو إه َقَضاَ إن ُيو إر ُد إغي إللّص َبَس َماٌَل َو إضيِ َح َقاَ ْل ّيُه ا إل َذا َو َع إ َن َت اْم
إء َعْن إه َقَضاَ إن ُيو . ُد

ُلُه ْو َذا َق إإ َف َبَسُه : (  إضيِ َح َقاَ ْل إن ا ْي ْهَر ْو ، َش َثًة َأ َأَل َثَل إه َعْن َس إل إإْن َحاَ إشْف َلْم َف َك ْن َلُه َي
ّلىَ َماٌَل َلُه َخ إبي إفيِ ) ، َس إض َو ْع إت َب َياَ َوا ْيَن َماَ الّر إة َب َع َب ٍر َأْر ُه َلىَ َأْش إة إ ّت ٍر إس ُه َأْش

َذا َه ْيَس َو ٍر َل إدي ْق َت ّنَماَ إب إإ َو َو َلىَ ُه إل َع إس َحاَ ُبو ْلَمْح إمْن ا إس َف ّناَ ُه إمْن ال إجُر ْبُس ُيْض ْلَح ا
إليُل َق ْل ُهْم ا ْن إم ُه َل إمْن َو إجُر إثيُر ُيْض َك ْل إقَف ا ُو إلَك َف َلىَ َذ إيِ َع ْأ إم َر إك ْلَحاَ إه ا َذا إفي إإ َلْم َف
ّيْن َب َت إم َي إك ْلَحاَ َأْن َماًَل َلُه َأّن إل َنُة َقاََمْت إب ّي َب ْل ْو ، ا َأَل َأ َنُه َس إفيَن إجيَرا إر َعاَ ْل إه ا َلْم إب ْد َف ُيوَج

ٌء َلُه َبُل َوَل َأْخَرَجُه َشيِْ ْق ْوُل ُي إة َق َن ّي َب ْل ّنُه ا ْبَل َلُه َماََل َل إ إه َق إس ْب َنَة َإلّن ؛ َح ّي َب ْل ُع َل ا إل ّط َت
َلىَ إه َع إر ْعَساَ إه َوَل إ إر إز َيَساَ َوا ُكوَن َأْن إلَج ٌء َماٌَل َلُه َي ُبو ُع َل َمْخ َل ّط إه ُي ْي َل ّد َفَل َع إمْن ُب

إه إن َيْضَجَر َسْج إلَك إل َذ . إب
ُلُه ْو إلَك َق َذ َك َو َذا : (  َقاََم إ َنَة َأ ّي َب ْل ّنُه ا إنيِ َلُه َماٍَل َل َأ ْع َي ّلىَ )  َلُه َخ إبي إب َس ُوُجو إة إل إظَر ّن ال
َلىَ إة إ ْيَسَر ْلَم إإْن ا إه إقيَل َف إذ ٌة َه َد َهاَ َلىَ َش إيِ َع ْف ّن ُة ال َد َهاَ َلىَ َوالّش إيِ َع ْف ّن َبُل َل ال ُتْق

إه إذ َه َلْت َو إب َناَ ، ُق ْل إه ُق إذ َه ٌة :  َد َهاَ ًء َش َناَ َلىَ إب إل َع إلي ّد َو ال ُه ّنُه َو َذا َأ إبَس إ ْبُس ُح ْلَح ُدّل َفاَ َي
َلىَ ّنُه َع َذا َأّماَ َلُه َماََل َل َأ َقاََم إ َنَة َأ ّي َب ْل ْبَل ا إس َق ْب ْلَح َلىَ ا إه َع إس ْفَل إه إ إفي إن َف َتاَ َي َوا إر

ُهَماَ َدا َبُل إْح ْق إفيِ ، ُت إة َو َي َوا ُْلْخَرىَ الّر َبُل َل ا ْق َلىَ ُت َع إة َو َي إن ّثاَ إخ َعاَّمُة ال إي ْلَمَشاَ َذا ا إفيِ َك
إة َي َدا إه ْل َأّماَ ، ا َد َو ْع إس َب ْب ْلَح إهيَِ ا َبُل َف ْق َيًة ُت َوا ًة إر َد إح ُبو َقاََل َوا إم َأ إس َقاَ ْل ّفاَُر ا : الّص
ّيُة إف ْي إة َك َد َهاَ ُقوَل َأْن الّش ُد َي إه ّنُه الّشاَ إلٌس : إ ْف إدٌم ُم ْع َلُم َل ُم ْع َوىَ َماًَل َلُه َن إه إس إت َو إكْس
إتيِ ّل إه ا ْي َل . َع
ُلُه ْو إإْن َق َف َهْر َلْم : (  ْظ ّلىَ َماٌَل َلُه َي َلُه َخ إبي إنيِ َس ْع َي َد )  ْع إضيِّ َب إة ُم ّد ْلُم ّنُه ؛ ا َإل

ّق َتَح َة اْس إظَر ّن َلىَ ال إة إ ْيَسَر ْلَم ُكوُن ا َي  َف
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ْبُسُه َد َح ْع إلَك َب ْلًماَ َذ  . ُظ
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ُلُه ْو َوَل َق َنُه َيُحوُل : (  ْي ْيَن َب َب إه َو إئ َد ُغَرَماَ ْع إه َب إج إن إمْن ُخُرو َنُه الّسْج إزُمو ُيَل َوَل َو
َنُه ُعو َن إف إمْن َيْم ّتَصّر إر ال َف ُدوُروَن َوالّس َي َو َعُه )  ْيُث َم َنُه َوَل َداَر َح إبُسو إضٍع إفيِ َيْح ْو َم

ٍد إح إإْن ، َوا َتُه َدَخَل َو ْي ٍة َب َنُه َل إلَحاََج ُعو َب ْت َنُه َبْل َي إظُرو َت ْن ّتىَ َي إإْن َيْخُرَج َح ْيُن َكاََن َو ّد ال
َلىَ إلَرُجٍل ٍة َع َأ َهاَ َل اْمَر إزُم إه إلَماَ ُيَل إة إفيِ إفي َو ْل ْلَخ إة ا ّي إب َن َْلْج إكْن إباَ َل َعُث َو ْب ًة َي َأ َنًة اْمَر إمي َأ

َهاَ . َتَلُزُم
ُلُه ْو َق َنُه َو إزُمو ُيَل َو إه :  إل ْو َق إه إل ْي َل ُة َع إب َوالّسَلُم الّصَل إح إلَصاَ ّق {  ْلَح ٌد ا إلَساٌَن َي } َو
ُد ْلُمَرا إد ا َي ْل ْلُمَلَزَمُة إباَ إن ا ّلَساَ إباَل إضيِ َو َقاَ ّت َلْم ، ال ْد َو إه ُيَر ْتُم الّضْرُب إب . َوالّش
ُلُه ْو ُذوَن َق ْأُخ َي َو إه َفْضَل : (  إب ْقَسُم َكْس ُي ُهْم َف َن ْي إص َب إحَص ْل ْيِ إباَ َأ ُذوَن )  ْأُخ َد َماَ َي َزا
َلىَ إه َع إت َق َف إة َن َق َف َن إه َو إل َياَ ْو إع َل َتاََر َو ُلوُب اْخ ْط ْلَم ْبَس ا ْلَح إلُب ا ّطاَ ْلُمَلَزَمَة َوال َياَُر ا إخ ْل َفاَ
َلىَ إب إ إل ّطاَ ّنُه ؛ ال ُغ َإل َل ْب إل إفيِ َأ إد ُحُصو ْقُصو ْلَم إه ا إر َياَ إت َق إلْخ َي َْلْض إه ا ْي َل َذا إّل َع إلَم إ َع

إضيِ َقاَ ْل ّنُه ا ْدُخُل َأ إه َي ْي َل إة َع ْلُمَلَزَم ّيٌن َضَرٌر إباَ َأْن َب َنُه َل إب ّك إل إمْن ُيَم إه ُدُخو إر ٍذ َدا إئ َن إحي َف
إبُسُه ًعاَ َيْح ْف إر َد ْنُه إللّضَر . َع

ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو : (  ٌد ُيوُسف َأ َذا َوُمَحّم ّلَسُه : إ إكُم َف ْلَحاَ َنُه َحاََل ا ْي ْيَن َب َب إه َو إئ ) ؛ ُغَرَماَ
َء َإلّن َقَضاَ ْل إس ا ْفَل إْل ُهَماَ إباَ َد ْن إصّح إع ُبُت َي ْث َت ُة َف ُعْسَر ْل ّق ا إح َت َيْس َظاََر َف ْن إْل َلىَ ا إ

إة ْيَسَر ْلَم َد ا ْن إع إبيِ َو أ
َفَة َ إني ُق َل َح ّق َتَح ْفَلُس َي إْل َق َإلّن ؛ ا إه إرْز ّل ٍد ال إئٌح َغاَ َإلّن َوَرا َو

ُقوَف إد ُو ُهو َلىَ الّش إم َع َد إل َع ْلَماَ ُق َل ا ّق َتَح إهًرا إّل َي ُلُح َظاَ َيْص إع َف ْف ّد إل َل إلل َطاَ ْب إإل
ّق ْلَح إة إفيِ ا ْلُمَلَزَم . ا
ُلُه ْو إقيُموا َأْن : ( إّل َق َنَة ُي ّي َب ْل ّنُه ا ْد َأ إه َماٌَل َلُه َحَصَل َق إفي ٌة )  َلىَ إَشاََر َنَة َأّن إ ّي َب

إر َيَساَ ْل َلىَ ُتَرّجُح ا إة َع َن ّي إر َب ْعَساَ إْل َهاَ ؛ ا ّن إل
َثُر َ ْك ًتاَ َأ َباَ ْث ْذ ؛ إ َْلْصُل إ َو ا ُة ُه ُعْسَر ْل إفيِ َقاََل ا

َفىَ َتْص ْلُمْس ّنَماَ ا َبُل إ ْق َنُة ُت ّي إر َب ْعَساَ إْل َذا ا  إ
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ُلوا ّنُه َقاَ إثيُر : إ إل َك َياَ إع ْل ُق ا ّي إل َض ْلَحاَ َذا َأّماَ ا ُلوا إ َبُل َل َلُه َماََل : َل َقاَ ْق . ُت
إفيِ إع َو إبي َناَ َي ْل ُبو َقاََل ا َفَة َأ إني َذا َح ًفاَ الّرُجُل َكاََن : إ ْعُرو إر َم ْعَساَ إْل إبْسُه َلْم إباَ َيْح

إضيِ َقاَ ْل ّتىَ ا إقيَم َح َنًة َخْصُمُه ُي ّي إإْن ، َماًَل َلُه َأّن َب ُكْن َلْم َو ًفاَ َي ْعُرو إلَك َم َذ َبْل َلْم إب ْق ُت
ُتُه َن ّي َلىَ َب إه َع إر ْعَساَ إبُسُه إ َيْح إن َو ْي ْهَر ْو ، َش َثًة َأ َأُل ُثّم َثَل إه َعْن َيْس إل  . َحاَ
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ُلُه ْو َوَل َق َلىَ ُيْحَجُر : (  إق َع إس َفاَ ْل َذا ا إلًحاَ َكاََن إ إه ُمْص إل ) . إلَماَ
َقاََل إعيِّ َو إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر َلىَ ال َعاَ َيْحُجُر َت إه :  ْي َل َبًة َلُه َزْجًرا َع ُقو ُع . َو
ُلُه ْو ُق َق إفْس ْل َوا إليِّ : (  َْلْص ُئ ا إر ّطاَ ٌء َوال َوا إنيِ َس ْع َي َذا )  َغ إ َل ًقاَ َب إس ْو ، َفاَ َأ َأ إه َطَر ْي َل َع
إلَك  . َذ
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ُلُه ْو َوَمْن َق َلَس : (  ْف ُه َأ َد ْن إع ٌع َو َتاَ إه إلَرُجٍل َم إن ْي َع َعُه إب َتاَ ْب ْنُه ا إحُب إم إع َفَصاَ َتاَ ْلَم ُة ا َو ُأْس

إء ُغَرَماَ ْل إه ا ) . إفي
َقاََل إعيِّ َو إف إحُب الّشاَ إع : َصاَ َتاَ ْلَم َلىَ ا ْو إه َأ إع َتاَ ُتُه إبَم َتَرىَ َوُصوَر َعًة اْش ْل َهاَ إس َبَض َق َو
إن ْذ إإ إئٍع إب َباَ ْل إريِ َماََت ُثّم ، ا َت ْلُمْش ْو ، ا َلَس َأ ْف ْبَل َأ َع َأْن َق َف ْد ّثَمَن َي ْو ، ال َدَماَ َأ ْع َع َب َف َد

َفًة إئ ْنُه َطاَ إه إم ْي َل َع ْيٌن َو َناٍَس َد ّتىَ ُإل ُء َش ُغَرَماَ ْل ًعاَ َفاَ إمي إن إفيِ َج ّثَم ٌة ال َو ْيَس ُأْس َل َو
َهاَ ُع إئ ّق َباَ َهاَ َأَح ُهْم إب ْن َناَ إم َد ْن َع َإلّن ؛ إع إئ َباَ ْل َهاَ َلّماَ ا ّلَم َلىَ َس إريِ إ َت ْلُمْش ْد ا َق إضيَِ َف َر

إط َقاَ إإْس إه إب ّق إه إمْن َح إن ْي إضيَِ َع إه َوَر إه إفيِ إب إت إه َفَصاََر إذّم إر ْي َغ إر إمْن َك إئ إء َساَ ُغَرَماَ ْل ْو ا َل َو
ُع َكاََن إئ َباَ ْل َهاَ َلْم ا ّلْم َلىَ ُيَس إريِ إ َت ْلُمْش ّنُه ا إإ َظُر َف ْن ّثَمُن َكاََن : إْن ُي َؤّجًل ال إلَك ُم َذ َك َف

َواُب ْلَج ْد ا َق َْلَجُل َحّل َو إت ا ْو إريِ إبَم َت ْلُمْش إإْن ، ا ّقَل َكاََن َو ُع َحاَ إئ َباَ ْل ّق َفاَ إن َأَح ّثَم إمْن إباَل
إر إئ إء َساَ ُغَرَماَ ْل ًعاَ ا ُلُه إْجَماَ ْو َق ُة َو َو ُأْس إء :  ُغَرَماَ ْل َذا ا َذا َه َبَضُه إ إريِ َق َت ْلُمْش إن ا ْذ إإ إع إب إئ َباَ ْل ا

َذا َأّماَ إبْض َلْم إ ْق َع َي َتاَ ْلَم إن ا ْذ إإ إع إب إئ َباَ ْل َلَس ُثّم ، ا ْف إحُب َأ إع َفَصاَ َتاَ ْلَم َلىَ ا ْو إه َأ إن َثَم إمْن إب
إء ُغَرَماَ ْل ّق َلُه َإلّن ؛ ا إس َح ْب ْلَح إء ا َفاَ إتي إن إلْس ّثَم ُكوُن ال َي إن َف إه َت ْلُمْر إن إفيِ َكاَ َثَم

إن ُهو ْلَمْر َذا ، ا إإ إه الّرُجُل َماََت َو ْي َل َع ُيوٌن َو َلٌة ُد َؤّج ّلْت ُم إه َح إت ْو ْيَن َإلّن ؛ إبَم ّد َكاََن ال
ًقاَ ّل َع َت إه ُم إت إذّم ْد إب َق َبْت َو إر َلْم َخ َق َف ْب ُلوٌم َمَحّل َلُه َي ْع َق َم ّل َع َت إة َف َك إر ّت َهاَ إباَل َتَضاَ ْق َوُم

ُلوُل ْلُح . ا
َلٌة َأ إفيِ ( َمْس إة )  إن إقْسَم ْي ّد ْيَن ال إء َب ُغَرَماَ ْل إص ا إحَص ْل إلَرُجٍل َماََت : َرُجٌل إباَ إه َو ْي َل َع

َئُة ٍم إماَ َه إه إدْر ْي َل َع ُثوَن إلَخَر َو إلَخَر َثَل إلَخَر إعْشُروَن َو ٌة َو ّلَف َعَشَر إعيَن َفَخ َب َأْر

َهًماَ ُقوُل إدْر َن ُع َف إن : َمْجُمو ْي ّد َئٌة ال ّتوَن إماَ إس ُيْضَرُب َو إب َف إح إة إلَصاَ َئ إماَ ْل َئٌة ا إفيِ إماَ
إعيَن َب إسُمُه َأْر ْق َت َلىَ َو ٍة َع َئ ّتيَن إماَ إس إصّح َو إعْشُروَن َخْمَسٌة َي َو َو ُه إذيِ َف ّل إمْن َيُخّصُه ا
إة َك إر ّت َإلّن ال َْلْصَل -  إه ا ُقوَل َأْن إفي  َن
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ُكّل ٌء َلُه َمْن :  إن إمْن َشيِْ ْي ّد إة إفيِ َمْضُروٌب ال َك إر ّت ْقُسوٌم ال َلىَ َم إع َع إن َمْجُمو ُيو ّد ال
َو َخَرَج َفَماَ ُه ُبُه َف إصي إرُب - ، َن َتْض إب َو إح إثيَن إلَصاَ ّثَل إعيَن إفيِ ال َب إسُمُه َأْر ْق َت َلىَ َو ٍة َع َئ إماَ

ّتيَن إس َقْسُم َيْخُرُج َو ْل َعًة ا ْب ًفاَ َس إنْص إب َو إح إلَصاَ إريَن َو إعْش ْل إب َخْمَسٌة ا إح إلَصاَ إة َو َعَشَر ْل ا
إن َناَ ْث إنْصٌف ا إلَك َو َذ ّلُه َف ُعوَن ُك َب إإْن ، َأْر ْئت َو ْنُسْب إش َئَة َفاَ إماَ ْل إع إمْن ا إن َمْجُمو ُيو ّد ال

َهاَ ْد إج َهاَ َخْمَسَة َت إن ْثَماَ َطىَ ، َأ ْع ُي إحُب َف إة َصاَ َئ إماَ ْل إن َخْمَسَة ا ْثَماَ إعيَن َأ َب َْلْر إلَك ا َذ َو
إعْشُروَن َخْمَسٌة ْنُسُب ، َو َت إثيَن َو ّثَل ْيًضاَ ال إع إمْن َأ إن َمْجُمو ُيو ّد ُه ال ُد إج ًناَ َت إنْصَف ُثُم َو

َطىَ ُثُمٍن ْع ُي إحُب َف إثيَن َصاَ ّثَل إعيَن ُثُمَن ال َب َْلْر إنْصَف ا َهاَ َو إن َو ُثُم ُه َعٌة َو ْب إنْصٌف َس ، َو
َبُة إنْس إريَن َو إعْش ْل إع إمْن ا إن َمْجُمو ُيو ّد ُنُه ال َطىَ ُثُم ْع ُي ُبُه َف إح إعيَن ُثُمَن َصاَ َب َْلْر َو ا ُه َو
َبُة ، َخْمَسٌة إنْس إة َو َعَشَر ْل َطىَ ُثُمٍن إنْصُف ا ْع ُي إن إنْصَف َف إعيَن ُثُم َب َْلْر َو ا ُه إن َو َناَ ْث ا
إنْصٌف َلىَ َو َع َذا َو إقْس َه  . َف
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َتاَُب إك إر (  ْقَرا إْل ْقَراُر ا إْل إة إفيِ ) ا َغ ّل ّق ال َت ُء َقّر إمْن ُمْش َذا الّشيِْ َبَت إ إفيِ ، َث إع َو الّشْر
ٌة َباََر ٍر َعْن إع َباَ إئٍن َعْن إْخ إبٍق َكاَ ٍر ، َساَ َهاَ ْظ إإ إة َوَجَب إلَماَ َو َل َعاََم ْلُم إة إباَ َق إب إيَجاٍَب َل الّساَ

إليٍك َتْم ٍأ َو َد َت ْب َقّر َوَمْن ُم إه َأ إر ْي َغ ًباَ إبَماٍَل إل إذ َقّر ، َكاَ ْلُم َلُم َلُه َوا ْع ّنُه َي إذٌب َأ إحّل َل َكاَ َلُه َي



َنًة َياَ َذا إّل إد ّلَمُه إ إب َس إطي إه إب إس ْف ّنُه َن إإ إحّل َف َهاَْن إفيِ َقاََل َي َذا َشاَ َقّر : إ إد إفيِ إبَماَ َأ َي
ٍد ْي ّنُه َز ٍرو َأ َعْم ْقَراُر َصّح إل إْل ّق إفيِ ا إقّر َح ْلُم ّتىَ ا ْو َح َكُه َل َل ْوًماَ َم إر إمْن َي ْه ّد ْؤَمُر ال ُي

إه إم إلي َتْس َلىَ إب َقّر إ ْلُم َذا َلُه ا َه ُدّل َو َلىَ َي إم إمْن َأّن َع ْك إر ُح ْقَرا إْل ّنُه ا َباٌَر َأ ٍء َعْن إْخ َشيِْ
إبٍق ّنُه َل َساَ إليٌك َأ ٌأ َتْم َد َت ْب َذا ُم َك َقّر َمْن َو إة َأ ّي ٍد إبُحّر ْب إد إفيِ َع إه َي إر ْي إصّح َغ ْقَراُر َي إْل إفيِ ا

ّق إه َح إس ْف ّتىَ َن ْو َح ُه َل َتَرا َكُم اْش إه ُيْح إت ّي إمْن إبُحّر إط َو إئ إر َشَرا ْقَرا إْل ُع الّرَضاَ ا ْو ّط َوال
ّتىَ إصّح َل َح ْقَراُر َي إه إ ْكَر ْلُم إمْن ا إه َو إط إئ ْيًضاَ َشَرا ْقُل َأ َع ْل ُغ ، ا ُلو ُب ْل َأّماَ ، َوا ّيُة َو ْلُحّر ا

إض إفيِ َفَشْرٌط ْع إء َب َياَ َْلْش ْعٍض ُدوَن ا ْو َب َل ُع الّرُجُل َقاََل َو إمي إليِ : َج ْو ، َماَ ُع َأ إمي َماَ َج
ُكُه إل ُفَلٍن َأْم َذا إل َه ْقَراٌر َف إة إ َب إه ْل ُبوَضًة إّل َيُجوُز َل إباَ ْق إإْن ، َم َع َو َن َت إم إمْن اْم إلي ّتْس َلْم ال
َبْر إه ُيْج ْي َل إحَمُه َقاََل َع ّلُه َر َذا ال َقّر ( إ ْلُحّر َأ ُغ ا إل َباَ ْل إقُل ا َعاَ ْل َلىَ ا إه َع إس ْف ّق َن إزَمُه إبَح َل

ُه ْقَراُر َوَشَرَط إ ّيَة )  ْلُحّر إصّح ا َي ُه إل ْقَراُر ًقاَ إ َل ْط َد َإلّن ؛ ُم ْب َع ْل َذا ا َقّر إ ْلَزْمُه َلْم إبَماٍَل َأ َي
إل إفيِ ْلَحاَ إل ا إر َإلْج َلىَ الّضَر ُه َع ْوَل ّنَماَ ، َم إإ ْلَزُمُه َو َد َي ْع إة َب ّي ْلُحّر إصّح ا َي ْقَراُر َو إد إ ْب َع ْل ا

إن ُذو ْأ ْلَم إل ا ْلَماَ ّنُه ؛ إباَ ّلٌط َإل إه ُمَس ْي َل إة إمْن َع َه َلىَ إج ْو ْلَم َغ َوَشَرَط ، ا ُلو ُب ْل ْقَل ، ا َع ْل ؛ َوا
إبيِّ َإلّن ُنوَن ، الّص ْلَمْج إصّح َل َوا ُهَماَ َي ُل َوا ْق إة إفيِ َقاََل َأ َي َدا إه ْل ُكوَن َأْن إّل ا إبيِّ َي الّص

ًناَ ُذو ْأ ّنُه َم إإ ٌق َف ْلَح إغ ُم إل َباَ ْل إم إباَ ْك إن إبُح ْذ إْل ُلُه ا ْو َق ّق َو ْيِ إبَح َذا َأ ُفَلٍن َقاََل إ إل  : 
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َليِّ ّق َع إزَمُه َح ّيَن َأْن َل َب إإْن إقيَمٌة َلُه َماَ ُي ْيت َقاََل َف َن َع إه :  ّق إب إم َح إْلْسَل ْق َلْم ا ّد ُيَص
َلىَ إلَك َع . َذ

ُلُه ْو َق ُهوًل (  َقّر َماَ َكاََن : َمْج إه َأ ْو ، إب ُلوًماَ َأ ْع َلُة َم َهاَ َقّر ) َج ْلُم إه ا ُع َل إب َن إصّحَة َتْم
إر ْقَرا إْل ّق َإلّن ؛ ا ْلَح ْد ا ْلَزُمُه َق ُهوًل َي َأْن َمْج َلَف إب ْت إريِ َل َماًَل َأ ْد َتُه َي ْو ، إقيَم َيْجَرُح َأ
َلُم َل إجَراَحًة ْع َهاَ َي ْو ، َأْرَش َقىَ َأ ْب إه َي ْي َل َيُة َع إق إحيُط َل إحَساٍَب َباَ إه ُي ْلُمُه إب ْقَراُر ، إع إْل َوا
َباٌَر إت َعْن إْخ ُبو ّق ُث ْلَح إصّح ا َي إه َف إف إب إخَل إة إب َل َهاَ َقّر َج ْلُم َهاَ َلُه ا ّن إإ ُع َف َن إر إصّحَة َتْم ْقَرا إْل ا
َذا َكَماَ إن َقاََل إ ْي َل ُكَماَ إلَرُج إد َإلَح َليِّ :  َئُة َع ٍم إماَ َه ُهوَل َإلّن ؛ إدْر ْلَمْج ُلُح َل ا ّقَقاَ َيْص َتَح ُمْس

إلَك َذ َك َلُة َو َهاَ إقّر َج ْلُم ُع ا َن إر إصّحَة َتْم ْقَرا إْل َذا َكَماَ ا إن َقاََل إ َلك إلَرُجٍل َرُجَل َلىَ :  َع
َناَ إد َئُة َأَح ٍم إماَ َه إضيِّ َإلّن ؛ إدْر ْق ْلَم إه ا ْي َل ُهوٌل َع . َمْج

ُلُه ْو َق َقاَُل (  ُي َو ّيْن َلُه :  َب ُهوَل :  ْلَمْج إهيَل َإلّن ) ؛ ا ّتْج إه إمْن ال إت َه َذا َكَماَ َفَصاََر إج َق إ َت ْع َأ

َد إه َأَح ْي َد ْب إإْن َع ّيْن َلْم َف َب ُه ُي َبَر إضيِ َأْج َقاَ ْل َلىَ ا إن َع َياَ َب ْل  . ا
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ُلُه ْو َق إإْن (  َف َقاََل :  ُفَلٍن ) (  إل َليِّ :  ٌء َع إزَمُه َشيِْ ّيَن َأْن َل َب ّنُه إقيَمٌة َلُه َماَ ُي َإل َبَر )  َأْخ

إب َعْن ُوُجو ْل إه إفيِ ا إت إجُب َل َلُه إقيَمَة َل َوَماَ إذّم َهاَ َي َبُل إفي ْق ُي ُلُه َو ْو إفيِ َق إس :  ْل َف ْل َفَماَ ا
َد . َزا

ُلُه ْو َق ْوُل (  َق ْل َوا ُلُه :  ْو إه َق إفي َع :  إه َم إن إمي َعىَ إْن َي ّد َقّر ا ْلُم َثَر َلُه ا ْك إلَك إمْن َأ ّنُه ) ؛ َذ َإل

َو إكُر ُه ْن ْلُم َذا ا َك َذا َو ُفَلٍن َقاََل إ َليِّ إل ّق َع َتَرُط َح ُيْش إة َو إصّح إر إل ْقَرا إْل ُق ا إدي َقّر َتْص ْلُم ا
ّتىَ َلُه ْو َح َبُه َل ّذ إصّح َلْم َك ْقَراُر َي إْل إإْن ا َد َف ُد َعاَ ْع َلىَ َب إق إ إدي ّتْص إصّح َلْم ال ٍر إّل َي ْقَرا إإ إب

ٍد إدي إإْن ، َج َع َو إقّر َرَج ْلُم إل إفيِ ا إه َحاَ إر َكاَ ْن ُعُه َصّح إ ْو ُرُجو َل ْقت َقاََل َو َذا إمْن َسَر َه
َة إهَم َعَشَر ْقت َبْل َل َدَرا َذا إمْن َسَر َة َه إهَم َعَشَر ُبو َقاََل َدَرا َفَة َأ إني ُنُه َح ُأَضّم إل :  ّو َْل إل
ًة ُعُه َعَشَر َط ْق َأ إنيِ َو ّثاَ َلُه َإلّن ؛ إلل ْو ٌع َبْل " َل َق ُعُه ، " ُرُجو ُبوٌل َوُرُجو ْق ّد إفيِ َم ْلَح ا



ْيُر ُبوٍل َغ ْق إل إفيِ َم ْلَماَ َيْضَمُن ا إل َف ّو َْل ُع َوَل إل َط ْق ْدَركََ ُثّم ُي َت َلىَ اْس إه َع إس ْف ْقَراَر َن إْل ا
إة َق إر إنيِ إباَلّس ّثاَ إلَك إلل َذ ُبوٌل َو ْق ُع َم َط ْق ُي  . َف
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو َقاََل :  َلُه ) (  َليِّ :  ُع َماٌَل َع إج ْلَمْر إه َفاَ َلىَ إفي إه إ إن َياَ إه َب ْي َل َإلّن إ ُه )  ْقَراَر إ
َع َق َلىَ َو ُهوٍل َماٍَل َع . َمْج

ُلُه ْو َق َبُل (  ْق ُي َو ُلُه :  ْو إفيِ َق إل :  إلي َق ْل إر ، ا إثي َك ْل َإلّن َوا إليَل )  َق ْل ْدُخُل ا إة َتْحَت َي ّي إل ْلَماَ َكَماَ ا
ْدُخُل إثيُر َي َك ْل إلَك ُكّل َإلّن ؛ ا ّنُه إّل َماٌَل َذ ُق َل َأ ّد َقّل إفيِ ُيَص ٍم إمْن َأ َه إلَك َإلّن ؛ إدْر َل َذ

ّد َع ًفاَ َماًَل ُي إإْن ، ُعْر َليِّ َلُه َقاََل َو إقيٌر َماٌَل َع ْو ، َح إليٌل َأ ْو ، َق إسيٌس َأ ْو ، َخ إفٌه َأ ْو ، َتاَ َأ

َبُل َنْزٌر ْق ُه ُي إسيُر ْف إل إفيِ َت إلي َق ْل إر ، ا إثي َك ْل . َوا
ُلُه ْو َق إإْن (  َف َلُه َقاََل :  َليِّ :  إظيٌم َماٌَل َع ْق َلْم َع ّد َقّل إفيِ ُيَص َتيِْ إمْن َأ َئ ٍم إماَ َه ) ؛ إدْر

ّنُه ْقَراٌر َإل ْوُصوٍف إبَماٍَل إ ُء َيُجوُز َفَل َم َغاَ ْل إف إ َوْص ْل ّنَصاَُب ا إظيٌم َوال ّتىَ َع إبَر َح ُت ْع ُا
ُبُه إح ّقَياَ َصاَ إن إه َغ إنيِّ ، إب َغ ْل إظيٌم َوا َد َع ْن إس إع ّناَ َذا ال َه َذا َو إظيٌم َماٌَل َقاََل إ إم إمْن َع إه ّدَرا ال

َذا َأّماَ إر إمْن َقاََل إ إني َناَ ّد إديُر ال ْق ّت إريَن َفاَل إعْش َقاًَل إب ْث إفيِ ، إم إل َو إب إْل إريَن إبَخْمٍس ا إعْش ؛ َو
ّنُه َنىَ َإل ْد إجُب إنَصاٍَب َأ إه َت ُة إفي َكاَ إه إمْن الّز إس ْن إفيِ ، إج إر َو ْي إل َغ إة َماَ َكاَ ّدُر الّز َق إة ُي إقيَم إب

إب ّنَصاَ َذا ال َك َذا َو إثيٌر َماٌَل َقاََل إ ْو ، َك إليٌل َأ َو َج ُه إه َف إل ْو َق إظيٌم َك َعْن َع إبيِ َو أ
إنيَفَة َ َح

ُق ّد إة إفيِ ُيَص إهَم َعَشَر َذا َدَرا إم إمْن َقاََل إ إه ّدَرا ّنُه ؛ ال إة إنَصاَُب َإل َق إر َو الّس ُه إظيٌم َف َع
ْيُث ُع َح َط ْق إه ُت ُد إب َي ْل َتَرَمُة ا ْلُمْح إسيِّ َقاََل ا َْلَصّح الّسَرْخ َوا ّنُه :  َنىَ َأ ْب َلىَ ُي إل َع َحاَ
إقّر ْلُم إر إفيِ ا ْق َف ْل َنىَ ، ا إغ ْل إإّن َوا إليَل َف َق ْل َد ا ْن إر إع إقي َف ْل إظيٌم ا َكَماَ َع إن َأّن َو ْي َت َئ إماَ ْل إظيٌم ا َع

إم إفيِ ْك إة ُح َكاَ ُة الّز َعَشَر ْل إظيٌم َفاَ إع إفيِ َع ْط إد َق إق َي إر إر الّساَ إدي ْق َت إر َو ْه ْلَم َعاََرُض ا َت َي َف
ُكوُن َي ُع َو إج ْلَمْر إه ا َلىَ إفي إل إ إل َحاَ إإْن ، الّرُج إفيٌس َماٌَل َلُه َقاََل َو ْو ، َن إطيٌر َأ ْو َخ إثيٌر َأ َك

إزَمُه ُة َل إهَم َعَشَر َد َدَرا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني . َح

ْو َل ْبته َقاََل َو َغَص إبًل :  إظيَمًة إ ْو ، َع َقًرا َأ إظيَمًة َب ْو َع ًة َأ إظيَمًة َشاَ إزَمُه َع إل إمْن َل إب إْل ا
إعْشُروَن َخْمٌس إمْن َو إر َو َق َب ْل  ا
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ُثوَن إمْن َثَل إم َو َن َغ ْل ُعوَن ا َب َأّماَ َأْر ْلَخْمُس َف إل إمْن ا إب إْل إإْن ، ا َنْت َو ًباَ َكاَ َهاَ إنَصاَ ّن إإ َلْم َف
َعْل ّد إفيِ ُتْج إة َح ْثَر َك ْل َهاَ ؛ ا ّن إل

إجُب َل َ َهاَ َت ُة إفي َكاَ َهاَ إمْن الّز إس ْن ّنَماَ ، إج إإ إجُب َو إمْن َت
إم َن َغ ْل إلَك ا َذ إعُر َو َهاَ ُيْش إن ْقَصاَ ُن َهاَ إب إت ّل إق إإْن ، َو َطٌة َقاََل َو ْن إح ٌة :  إثيَر َد َك ْن إع إبيِ َف أ

ُيوُسَف َ
ْلَزُمُه ْوُسٍق َخْمَسُة َي َلىَ َأ إه َع إل إب إفيِ َأْص ّنَصاَ َأّماَ ، ال َلىَ َو إل َع ْو إبيِ َق أ

َفَة َ إني َفَل َح
َهاَ إنَصاََب ُع َل ُيْرَج َلىَ َف إن إ َياَ إقّر َب ْلُم ّنُه إّل ا ّد َل َأ ّيَن َأْن ُب َب ًة ُي َد َياَ َلىَ إز َبُل َماَ َع ْق ُنُه ُي َياَ َب

إه ْو إفي َليِّ َقاََل َل َطٌة َع ْن ّتىَ إح َغىَ َل َح ْل َفُة ُت ْو الّص َل َواٌل َقاََل َو َظاٌَم َأْم إهيَِ إع َثُة َف َثَل
َواٍل ُق َفَل َأْم ّد َقّل إفيِ ُيَص إة إمْن َأ َئ إماَ ّت ٍم إس َه ْو إفّضًة إدْر ّتيَن َأ َقاًَل إس ْث إمْن َقاََل إْن إم

إر إني َناَ ّد َلُه َإلّن ؛ ال ْو َواٌل َق ُع َأْم َقّل َماٍَل َجْم َأ إع َو ْلَجْم َثٌة ا . َثَل
ُلُه ْو َق إإْن (  َف َليِّ َلُه َقاََل :  إهُم َع ٌة َدَرا إثيَر ْق َلْم َك ّد َقّل إفيِ ُيَص إة إمْن َأ إهَم َعَشَر ) َدَرا

َذا َه َد َو ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع ُق َل َو ّد َقّل إفيِ ُيَص َتيِْ إمْن َأ َئ ٍم إماَ َه إثيَر َإلّن ؛ إدْر َك ْل ا

إة إفيِ َد َعاَ ْل َو ا إه َيْخُرُج َماَ ُه ْنَساَُن إب إْل ّد إمْن ا إر َح ْق َف ْل َلىَ ا ّد إ َنىَ َح إغ ْل إلَك ا َذ َتاَ َو َئ إماَ
ٍم َه َلُه إدْر َة َأّن َو َعَشَر ْل ْقَصىَ ا إهيِ َماَ َأ َت ْن إه َي ْي َل إع اْسُم إ ْلَجْم َقاَُل ا ُة ُي إهَم َعَشَر ُثّم ، َدَرا
َقاَُل َد ُي َهًماَ َعَشَر َأَح ُكوُن إدْر َي َذا َف َثَر َه ْك َْل ْيُث إمْن ا ْفُظ َح ّل إإْن ، ال إلَك َفّسَر َو َثَر َذ ْك َأ إب



إة إمْن َعَشَر ْل ْو ، ا َثَر َأ ْك َأ إن إمْن إب ْي َت َئ إماَ ْل إزَمُه ا إلَك َل إهْم إفيِ َذ إل ْو ًعاَ َق إمي ّنُه ؛ َج َتَزَم َإل ْل إلَك ا َذ
إزَمُه َل . َف
ُلُه ْو َق إإْن (  َف إهُم َقاََل :  إهيَِ َدَرا َثٌة َف َهاَ ) ؛ َثَل ّن إل

َقّل َ إع َأ ْلَجْم إح ا إحي . الّص
ُلُه ْو َق ّيَن َأْن : إّل (  َب َثَر ُي ْك َهاَ َأ ْن إإْن إم َف ّيَن )  َثَر َب ْك إزَمُه َأ ّيَن َماَ َل ْفَظ َإلّن ؛ َب ّل ُلُه ال إم َت َيْح

إرُف ْنَص َي َلىَ َو إن إ َوْز ْل إد ا َتاَ ْع ْلُم إد إفيِ ا َل َب ْل إإْن ا َعىَ َف ّد إقّر ا ْلُم َقّل ا إلَك إمْن َأ إن َذ َوْز ْل َلْم ا
ْق ّد إإْن ُيَص ُنوا َف ٍد إفيِ َكاَ َل َهاَ َب ُن ْوَزا  َأ
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َفٌة إل َت َو ُمْخ ُه َلىَ َف َهاَ َع ّل َق َقّل َإلّن ؛ َأ َْل ّقٌن ا َي َت ُلُه ُم إر َتْحَت ُدُخو ْقَرا إْل َد َوَماَ ا إه َزا ْي َل َع
ُكوكٌَ إه َمْش ّق َفَل إفي َتَح إإْن ، ُيْس َلُه َقاََل َو َليِّ :  َهٌم َع ُنُه إدْر ٍم إنْصُف َوْز َه َو إدْر ُه َف
ٌق ّد َذا ُمَص َذا ، َوَصَل إ إإ إصْل َلْم َو َهًماَ َوَسّمىَ َي َو إدْر ُه َهٌم َف ٍة َوْزُن إدْر َع ْب إإْن ، َس َقاََل َو
إهٌم ْي ْو ، ُدَر إنيٌر َأ ْي َن إه ُد ْي َل َع َهٌم َف َناٌَر َتاَّم إدْر إدي إإْن ، َتاَّم َو َليِّ َلُه َقاََل َو ٌء َع إهَم إمْن َشيِْ َدَرا

ْو ، ٌء َأ إم إمْن َشيِْ إه ّدَرا إه ال ْي َل َع َثُة َف إهَم َثَل إإْن ، َدَرا إهُم َقاََل َو َفٌة َدَرا َع إه ُمَضاَ ْي َل َع ّتُة َف إس
إهَم إإْن ، َدَرا إهُم َقاََل َو ًفاَ َدَرا َعاَ َفًة َأْض َع إزَمُه ُمَضاَ َيَة َل إن َهًماَ َعَشَر َثَماَ َلُه َإلّن ؛ إدْر ْو َق
إهُم ّلُه َجْمٍع اْسُم َدَرا َق َأ َثٌة َو ُلُه َثَل ْو َق ًفاَ َو َعاَ َأْض ٌع :  ّلُه آََخُر َجْم َق َثٌة َأ َذا َثَل إإ ْبت َف َضَر

َثًة ٍة إفيِ َثَل َث َنْت َثَل َعًة َكاَ ُلُه إتْس ْو َق َفًة َو َع إضيِ : ُمَضاَ َت ْق ْعَف َي إلَك إض ْعُف َذ إض إة َو َع ّتْس ال
َيَة إن إإْن ، َعَشَر َثَماَ إهُم َقاََل َو ًفاَ َدَرا َعاَ إهيَِ َأْض َعٌة َف ًفاَ َإلّن ؛ إتْس َعاَ ُع َأْض ْعٍف َجْم َذا إض إإ َف

َفْت إع َثُة ُضو ّثَل َنْت َمّراٍت َثَلَث ال َعًة َكاَ . إتْس
إإْن ُة َقاََل َو َعَشَر إهَم :  َهاَ َدَرا ُف َعاَ َأْض َفًة َو َع إه ُمَضاَ ْي َل َع ُنوَن َف َعاََف َإلّن ؛ َثَماَ َأْض

إة َعَشَر ْل ُثوَن ا َذا َثَل إإ َلىَ ُضّمْت َف إة إ َعَشَر ْل َنْت ا إعيَن َكاَ َب ْد َأْر َق َهاَ َو َب ْوَج َفًة َأ َع ُمَضاَ
ُكوُن َت إنيَن َف َذا َثَماَ إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل ْو ا َل إهُم َقاََل َو َفٌة َدَرا َع ًفاَ ُمَضاَ َعاَ إهيَِ َأْض َيَة َف إن َثَماَ
إهَم َإلّن ؛ َعَشَر ّدَرا َفَة ال َع ْلُمَضاَ ّتٌة ا َذا إس إإ َهاَ َف َب ْوَج ًفاَ َأ َعاَ َتَضىَ َأْض ْق إلَك ا َمّراٍت َثَلَث َذ

ُكوُن َت َيَة َف إن إإْن ، َعَشَر َثَماَ َليِّ َلُه َقاََل َو ْيُر َع ٍم َغ َه َلُه إدْر إن َف َهَماَ إإْن ، إدْر ْيُر َقاََل َو َغ
إف ْل َْل إه ا ْي َل َع إن َف َفاَ ْل إإْن ، َأ ْيُر َقاََل َو إن َغ ْي َف ْل َلُه َأ َعُة َف َب ْيَر َإلّن ؛ آََلٍف َأْر َغ ْل َبَل َماَ ا َقاَ

َء َلىَ الّشيِْ إق َع إري إة َط َل َث ْلُمَماَ . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َذا َقاََل :  َذا َك َهًماَ َك ْق َلْم إدْر ّد َقّل إفيِ ُيَص َد إمْن َأ َهًماَ َعَشَر َأَح ّنُه إدْر َإل  (

َكَر إن َذ ْي َد َد إن َع ْي َهَم ْب ْيَس ُم ُهَماَ َل َن ْي إف َحْرُف َب ْط َع ْل  ا
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َقّل َأ إلَك َو إن إمْن َذ ْي َد َد َع ْل إن ا ْي َفّسَر ْلُم َد ا َهًماَ َعَشَر َأَح ُه إدْر َثُر ْك َأ َعَة َو إزَمُه َعَشَر إتْس َل َف
َقّل َْل إإْن ، ا َذا َقاََل َو َهًماَ َك إزَمُه إدْر إإْن ، إعْشُروَن َل َذا َقاََل َو ٍم َك َه إض إدْر ْف ْلَخ إزَمُه إباَ َل
َئُة ٍم إماَ َه إإْن ، إدْر َذا َقاََل َو َهٌم َك إع إدْر ْف ْو ، إباَلّر إن َأ ُكو إزَمُه إباَلّس َهٌم َل ٌد إدْر إح ّنُه ؛ َوا َإل

إسيُر ْف إم َت َه ْب ْلُم إإْن ، ا َذا َقاََل َو إهَم َك إزَمُه َدَرا َثُة َل إهَم َثَل ْو َدَرا َل ّلَث َو َذا َث َك إر "  ْي َغ إب ٍو "  َوا
إزَمُه َد َل ّنُه ؛ َعَشَر َأَح إظيَر َل َإل ُه َلُه َن َوا َذا إس إة إفيِ َك َي َدا إه ْل ْو ا َل َلُه َقاََل َو َليِّ :  ْلٌف َع َأ

َهٌم إهَماَ إدْر إع ْف إبَر إهَماَ -  إن إوي ْن َت َفّسَر َو ْلَف -  َْل ُقُص َل إبَماَ ا ْن ُتُه َي ٍم َعْن إقيَم َه ّنُه إدْر َأ َقاََل َك
ْلٌف َأ إف إقيَمُة :  ْل َْل ْنُه ا َهٌم إم . إدْر
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َذا َقاََل :  َذا َك َك َهًماَ َو ْق َلْم إدْر ّد َقّل إفيِ ُيَص ٍد إمْن َأ إريَن َأَح إعْش َهًماَ َو ) إدْر

ّنُه َكَر َإل إن َذ ْي َت َل َطَف ُجْم َع ُهَماَ َو َدا َلىَ إْح ُْلْخَرىَ َع إو ا َوا ْل ُه إباَ َفّسَر إه َو إل ْو َق َهًماَ إب إدْر
ًباَ ْنُصو َقّل َم َأ إلَك َو ٌد َذ إعْشُروَن َأَح ُه َو َثُر ْك َأ َعٌة َو ُعوَن إتْس إتْس إزَمُه َو َل َقّل َف َْل ّنُه ؛ ا َإل



ّقُن َي َت ْلُم إإْن ، ا َذا َقاََل َو َك َذا :  َك َذا َو َك َهًماَ َو إزَمُه إدْر َئٌة َل َد إماَ َأَح َهًماَ َعَشَر َو إإْن ، إدْر َو
َذا َقاََل َذا َك َناًَرا َك ْو ، إدي َهًماَ َأ إزَمُه إدْر َد َل ُهَماَ َعَشَر َأَح ْن ٍد ُكّل إمْن إم إح ّنْصُف َوا إإْن ، ال َو
َلُه َقاََل َليِّ :  َهٌم َع َق إدْر ْو ٍم َف َه إزَمُه إدْر إن َل َهَماَ َق َإلّن ؛ إدْر ْو َف ْعَمُل "  َت ُتْس إة "  َد َياَ إللّز

إل إلي َد إلك إب ْو َق ُفَلٍن َماَُل َق ْو ٍة َف َئ إإْن ، إماَ َهٌم َقاََل َو إدْر ٍم َتْحَت :  َه إزَمُه إدْر َهٌم َل إدْر
ٌد إح َتْحَت َإلّن ؛ َوا َكُر "  ْذ ُت َلىَ "  إق َع إري إن َط ْقَصاَ ّن إزَمُه ال َل ّفَظ َماَ َف َل إه َت َو إب ُه َهٌم َو َل إدْر

ُقُص ْن ْنُه َي َذا إم إضيِ إفيِ َك َقاَ ْل إإْن ، ا َهٌم َقاََل َو إدْر َع :  ٍم َم َه ْو ، إدْر َهٌم َأ َهٌم إدْر إدْر ْو ، َو َأ

َهٌم َهٌم إدْر إدْر ْو ، َف َهٌم َأ َهٌم ُثّم ، إدْر إزَمُه إدْر إع إفيِ َل إمي إلَك َج إن َذ َهَماَ ُطوَف َإلّن ؛ إدْر ْع ْلَم ا
ْيُر إف َغ ُطو ْع ْلَم إه ا ْي َل  . َع
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ُلُه ْو َق إإْن (  َف َلُه َقاََل :  َليِّ :  ْو ، َع إليِ َأ َب ْد إق َق َقّر َف ْيٍن َأ َد َليِّ َإلّن ) ؛ إب َغُة َع إيَجاٍَب إصي
َذا َك إليِ َو َب إبُئ إق ْن إن َعْن ُي َلَة َإلّن ؛ الّضَماَ َباَ َق ْل إن اْسٌم ا إة إللّضَماَ َل َفاَ َك ْل إإْن َكاَ إقّر َقاََل َف ْلُم ا
َعٌة إهيَِ إدي َق َوَصَل إْن َو ّد ْفَظ َإلّن ؛ ُص ّل ُلُه ال إم َت إإْن ، َمَجاًَزا َيْح ْق َلْم َفَصَل َو ّد َإلّن ؛ ُيَص

إهَر إه َظاَ إل ْو َليِّ َق ُد َع إفي ْيَن ُي ّد ّنُه ال َإل َذا َو َكَلُم َوَصَل إ ْل إقّر َلْم َفاَ َت ّنُه َيْس َأ َك إه َوَصَل َف إب
ًء َناَ ْث إت َبُل اْس ْق ُي إصيُر َف َي ُلُه َو ْو َليِّ َق َع ْيِ :  َليِّ َأ َهاَ َع ُظ ْف َهاَ إح إليُم َتْس . َو
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َقاََل :  َلُه ) (  إديِ :  ْن ْو ، إع إعيِ َأ َو َم ُه ْقَراٌر َف ٍة إ َن َأَماَ إه إفيِ إب إد َذا َي َك َو َذا )  إ

إتيِ إفيِ َلُه َقاََل ْي ْو ، َب إقيِ إفيِ َأ ُدو ْن ْو ، ُص إسيِ إفيِ َأ إلَك َإلّن ؛ إكي ْقَراٌر َذ إن إ ْو َك إء إب الّشيِْ
إه إفيِ إد إلَك َي َذ ُع َو ّو َن َت َلىَ َي ٍة َمْضُموٍن إ َن َأَماَ ُبُت َو ْث َي ُهَماَ َف ّل َق إهيَِ َأ َعُة َو إدي َو ْل إإْن ا َقاََل َف

إلُب ّطاَ ْق َلْم َقْرٌض إهيَِ ال ّد ٍة إّل ُيَص َن ّي َب إإْن ، إب َليِّ َلُه َقاََل َو إليِ إمْن َع ْلُف َماَ ٍم َأ َه إدْر
إه إذ َه َبٌة َف ٌة إه َأ َد َت ْب َهاَ إْن ُم ّلَم إه َس ْي َل إإْن ، َجاََزْت إ َهاَ َلْم َو إبْض ْق َذا َإلّن ؛ َتُجْز َلْم َي ُء َه َدا إت ْب ا

إليٍك إمْن َإلّن ؛ َتْم إء "  َدا إت ْب إل إل إليُك ، "  ّتْم إر إمْن َوال ْي َوٍض َغ َبٌة إع إمْن إه إط َو إة َشْر َب إه ْل ا
ْبُض َق ْل إإْن ، ا َلُه َقاََل َو إليِ إمْن :  ْلُف َماَ ٍم َأ َه ّق َل إدْر َهاَ إليِ َح َذا إفي َه ْقَراٌر َف َإلّن ؛ إ

إة َب إه ْل ُع َل إباَ إط َق ْن ّقُه َي َهاَ َح ْن إم َل َع إلي ّتْس إإْن ، إباَل َلُه َقاََل َو إميِ إفيِ :  إه إه َدَرا إذ ْلٌف َه َو َأ ُه َف
ْقَراٌر إة إ َك إر إإْن ، إباَلّش َلُه َقاََل َو إديِ :  ْن ْلُف إع ٍم َأ َه ّيًة إدْر إر إهيَِ َعاَ َذا ، َقْرٌض َف َك َماَ ُكّل َو
َكاَُل ُيوَزُن ُي َذا ، َو إإ ْذت إلَرُجٍل َقاََل َو َأَخ ْنك :  ًفاَ إم ْل إهيَِ َقاََل ُثّم ، َأ َعٌة :  إدي َقاََل َو َبْل َف

َهاَ ْذت ًباَ َأَخ َنْت َغْص ًباَ َكاَ ُذ ، َغْص إخ إمٌن َواْل ّنُه ؛ َضاَ َقّر َإل إذ َأ َْلْخ َو إباَ ُه إجٌب َو إن ُمو إللّضَماَ
َعىَ ّد ْذَن َوا إْل إه ا ُق َفَل إفي ّد َكَل َكَمْن ُيَص َعاََم َأ إه َط إر ْي ْو َغ َدَم َأ إه َداَر َه إر ْي ْو ، َغ َبَح َأ َة َذ َشاَ

إه إر ْي َعىَ َغ ّد ْذَن َوا إْل إلَك إفيِ ا ّنُه َذ إإ  َل َف
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ُق ّد َذا ُيَص َك ْو َو ْذت َقاََل َل َأَخ إن َلك :  ْي َف ْل ُهَماَ َأ َد َعًة َأَح إدي ًباَ َواْلَخَر ، َو َعْت َغْص َفَضاَ
َعُة إدي َو ْل إه ا إذ َه َغْصُب َو ْل َقاََل ا إحُب َف إل َصاَ ْلَماَ َغْصُب َبْل ا ْل َو ا إذيِ ُه ّل َع ا إه ، َضاَ إذ َه َو
َعُة إدي َو ْل ْوُل ا َق ْل ْوُل َفاَ إب َق إح إل َصاَ ْلَماَ  . ا
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو إليِ َرُجٌل َلُه َقاََل :  ْيك :  َل ْلُف َع ٍم َأ َه َهاَ َقاََل إدْر ْن إز ّت ْو : ا َهاَ َأ ْد إق َت ْن ْو ، ا َأ

َهاَ إني ْل ْو ، َأّج ْد َأ َهاَ َق َك ُت ْي َو َقَض ُه ْقَراٌر َف َذا إ َك َذا )  َهاَ َقاََل إ ْذ ْو ، ُخ َهاَ َأ ْل َو َناَ ْو َت َهاَ َأ إف ْو َت ، اْس
َأّماَ َذا َو ْذ َقاََل إ ْو : ُخ إزْن َأ ّت ْو ، ا ْد َأ ُق ْن ْو ، ُا إف َأ ْو َت ْو اْس َوْل َأ َناَ ْو ، َت َتْح َأ ْف ْو ، إكيَسك ا َأ

إت َنك َهاَ ْيَس إميَزا َل ٍر َف ْقَرا إإ َذا َإلّن ؛ إب َكُر َه ْذ إء ُي ْهَزا إت إلْس إإْن ، إل َهْل َقاََل َو ٌد إهيَِ :  َياَ ، إج
ْو ُيوٌف َأ ُهْم َقاََل ؟ ُز ْعُض َو َب ُه ْقَراٌر :  َقاََل إ ُهْم َو ْعُض ْيَس َب َل ٍر :  ْقَرا إإ إإْن ، إب إفيِ َقاََل َو

إه إب َوا َعْم َج ْو ، َن ْقَت َأ َد ْو ، َص َناَ َأ إقّر َأ ْو ، ُم ٍر َلْسُت َأ إك ْن َذا إبُم َه ْقَراٌر َف إإْن ، إ إقّر َل َقاََل َو ُأ

إكُر َوَل ْن ّنُه ُأ إإ َعُل َف إكًرا ُيْج ْن ْعَرُض ُم ُي إه َو ْي َل إميُن َع َي ْل إإْن ، ا إنيِ َقاََل َو َت ْأ ْبَر َأ َهاَ :  ْن ْو ، إم ْد َأ َق
َهاَ َت َبْض ّنيِ َق َو إم ُه ْقَراٌر َف إه إ ْي َل َع َنُة َو ّي إء َب َقَضاَ ْل ْو ، ا إء َأ ْبَرا إْل إإْن ، ا َعّب َقاََل َو َهاَ :  ًة َل ُصّر

إه إفيِ َقاََل إح َو َشْر ُه ْقَراٌر :  َء َإلّن ؛ إ َهاَ ْل َعٌة ا إج َلىَ َرا إف إ ْل َْل َذا ا َك َذا َو َهاَ َقاََل إ َت ْب َه ، إليِ َو
ْو ْد َأ ُتك َق ْل َهاَ َأَح َلىَ إب ْو ، ُفَلٍن َع إدُر َلْست َأ ْق َلىَ َأ َهاَ َع إئ ْوَم َقَضاَ َي ْل َذا ا َه ّلُه َف ْقَراٌر ُك ، إ

إإْن إنيِ َرُجٌل َلُه َقاََل َو إض ْق ْلَف : ا َْل إتيِ ا ّل ْيك إليِ ا َل َقاََل َع ًدا َف َغ ْو ، :  َعْث َأ ْب َهاَ ا َمْن َل
َهاَ إبُض ْق ْو ، َي إنيِ َأ ْل إه ّياًَماَ َأْم ْو َأ ْنَت َأ إثيُر َأ إة َك َب َل َطاَ ْلُم َذا ا َه ّلُه َف ْقَراٌر ُك َذا إ َك َذا َو إليِ َقاََل إ  :

ْيك َل ْلٌف َع َقاََل َأ إه َف ّل َال َو إقيُت َل :  إرُض َب ْق َت ْنك َأْس َهاَ إم ْيَر ْو ، َغ َليِّ َتُمّن َكْم َأ َهاَ َع َو إب ُه َف
ْقَراٌر إإْن ، إ َتَحاََسُب َقاََل َو ْيَس َن َل ٍر َف ْقَرا إإ إإْن ، إب ْيَس َقاََل َو َل ْيك إليِ َأ َل ْلٌف َع َفَقاََل َأ
َلىَ َو َب ُه ْقَراٌر َف إإْن ، إ َعْم َقاََل َو ْيَس َن َل ٍر َف ْقَرا إإ َقاََل إب ُهْم َو ْعُض َو َب ْقَراٌر ُه ْقَراَر َإلّن ؛ إ إْل ا

َلىَ ُيْحَمُل إف َع ُعْر ْل َلىَ َل ا إق َع إئ َقاَ إة َد ّي إب َعَر ْل  . ا
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  ْيٍن َأ َد َؤّجٍل إب َقُه ُم ّد َقّر َفَص ْلُم إن إفيِ َلُه ا ْي ّد َبُه ال ّذ َك إل إفيِ َو َْلَج ا
إزَمُه ْيُن َل ّد ّقَل ال َلُف َحاَ َتْح ُيْس َقّر َو ْلُم إل إفيِ َلُه ا َْلَج َقاََل ا إت إفيِ )  َعاَ إق َوا ْل َذا ا َذا َه َلْم إ
إصْل َْلَجَل َي إه ا إم َكَل َذا َأّماَ إب َلُه إ َق َوَص ّد  . ُص
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  ْيٍن َأ َد َنىَ إب ْث َت إصًل َواْس ّت إه ُم إر ْقَرا إإ ُء َصّح إب َناَ ْث إت إلْس إزَمُه ا َل إقيِ َو َباَ ْل ) ا
ُء َناَ ْث إت إلْس َلىَ ا إن َع ْي َب إء َضْر َناَ ْث إت إطيٍل : اْس ْع إء ، َت َناَ ْث إت إصيٍل َواْس ُهَماَ َتْح إكَل إصّح َل َو َي
ْفُصوًل إصّح َم َي ْوُصوًل َو إطيُل َم ْع ّت إطيُل َفاَل ْع إع َت إمي إم َج َكَل ْل إصيُر ا َي ّنُه َو َأ ّفْظ َلْم َك َل َت إه َي إب

َو ُه ُقوَل َأْن َو َء إْن َي ّلُه َشاَ ْو ، ال َء َماَ َأ ّلُه َشاَ ْو ، ال ْأ َلْم إْن َأ ّلُه َيَش َأّماَ ، ال ُء َو َناَ ْث إت اْس
إل إصي ّتْح ُظُه ال َفاَ ْل َأ َثٌة َف ْيُر : إّل َثَل َغ َوىَ َو إس ّنَماَ ، َو إإ إصّح َو َذا َي ُء َه َناَ ْث إت إلْس إط ا َأْن إبَشْر

َتَحّصَل إه َي إر ْقَرا إإ ٌء إب َد َشيِْ ْع إء َب َناَ ْث إت إلْس ْثُل ا ُقوَل َأْن إم َلُه َي َليِّ :  ٌة َع َعًة إّل َعَشَر إتْس
ْلَزُمُه َهٌم َي إإْن ، إدْر ٌة َقاََل َو َعَشَر ًة إّل :  ُء َعَشَر َناَ ْث إت إلْس إطٌل َفاَ ْلَزُمُه َباَ َي ٌة َو َإلّن ؛ َعَشَر

َذا ٌع َه ْيَس ُرُجو َل ٍء َو َناَ ْث إت ُع إباَْس إر َعْن َوالّرُجو ْقَرا إْل إطٌل ا َذا َباَ َه َذا َو ُء َكاََن إ َناَ ْث إت إلْس إمْن ا
إس ْن َنىَ إج ْث َت ْلُمْس ْنُه ا َذا َأّماَ إم إه إمْن َكاََن إ إف ُء َصّح إخَل َناَ ْث إت إلْس إإْن ، ا َتىَ َو َلىَ َأ إع َع إمي َج

ْلُمَسّمىَ ُو ، ا ُقوَل َأْن َنْح ٍء َي إنَساَ ُق :  إل َوا إء إّل َط ُؤَل ْيَس َه َل ٌء َلُه َو ُهّن إنَساَ ْيُر َصّح َغ
ُء َناَ ْث إت إلْس ُق َوَل ا ُل ْط ٌة َت َد إح ُهّن َوا ْن ْو إم َل إئيِ َقاََل َو ُق إنَساَ إل َوا إئيِ إّل َط إصّح َلْم إنَساَ َي
ُء َناَ ْث إت إلْس ْقَن ا ُل َط ُهّن َو ّل َذا ُك َك َذا َو إديِ َقاََل إ إبي إء إّل َأْحَراٌر َع ُؤَل ْق َلْم َه إت ْع ٌد َي ُهْم َأَح ْن ، إم

إإْن إديِ َقاََل َو إبي إديِ إّل َأْحَراٌر َع إبي إصّح َلْم َع ُء َي َناَ ْث إت إلْس ُقوا ا َت َع ًعاَ َو إمي َلىَ َج َع َذا َو َه
َباَُر إت ْع إل . ا
ُلُه ْو َق ٌء (  َوا َوَس َقّل :  َْل ْو ، ا َثُر َأ ْك َْل َذا ا َه َو ُهَماَ )  ُل ْو . َق
َقاََل ُبو َو َنىَ إْن ُيوُسَف َأ ْث َت َثَر اْس ْك َْل َطَل ا ُه َب ُؤ َناَ ْث إت إزَمُه اْس َل ُع َو إمي َقّر َماَ َج إه َأ َذا إب إفيِ َك



إع إبي َناَ َي ْل . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َنىَ :  ْث َت َع اْس إمي ْلَج إزَمُه ا ْقَراُر َل إْل َطَل ا َب ُء َو َناَ ْث إت إلْس َء َإلّن ) ؛ ا َناَ ْث إت اْس
إع إمي ْلَج ٌع ا َبُل َفَل ُرُجو ْق ْنُه ُي ْد إم َق ّناَ َو ّي إلَك َب إإْن ، َذ َنىَ َو ْث َت َد اْس ْع إء َب َناَ ْث إت إلْس ُء ا َناَ ْث إت إلْس َفاَ
ّوُل َْل ْفيٌِ ا إنيِ َن ّثاَ  َوال
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ْثُل إيَجاٌَب إه إم إل ْو ُفَلٍن َق إل َليِّ :  َة َع َعًة إّل َعْشَر َيًة إّل إتْس إن ّنُه َثَماَ إإ ْلَزُمُه َف َعٌة َي َإلّن ؛ إتْس

َء َناَ ْث إت إلْس ّوَل ا َْل ْفيٌِ ا ّنُه َن َأ َك َفىَ َف إه َن ْقَراَر إب إْل ٍة ا َع إتْس َقىَ إب ْب ٌد َي إح ُء َوا َناَ ْث إت إلْس إنيِ َوا ّثاَ ال
ّنُه إيَجاٌَب َأ َك ْوَجَب َف َيَة َأ إن ّثَماَ َع ال إم َم َه ّدْر إقيِ ال َباَ ْل إة إمْن ا َعَشَر ْل ْو ، ا َل ٌة َقاََل َو َعَشَر  :

َثًة إّل َهًماَ إّل َثَل إزَمُه إدْر َيٌة َل إن إه ، َثَماَ إفي َو آََخُر َوْجٌه َو ُه َذ َأْن َو ْأُخ َقّر َماَ َت إه َأ إنك إب إمي َي إب
َء َناَ ْث إت إلْس ّوَل َوا َْل إركََ ا َيَساَ َء إب َناَ ْث إت إلْس إنيَِ َوا ّثاَ إنك ال إمي َي َلىَ إب َع َذا َو َلىَ َه إر إ إخ إء آَ َناَ ْث إت إلْس ا

َع َفَماَ َتَم إركَ إفيِ اْج ْطُه َيَساَ إق إنك إفيِ إمّماَ َأْس إمي إقيَِ َفَماَ َي َو َب ُه َقّر َف ْلُم إه ا . إب
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َنىَ :  ْث َت َع اْس إمي ْلَج إزَمُه ا ْقَراُر َل إْل َطَل ا َب ُء َو َناَ ْث إت إلْس َذا ا َه َذا )  َكاََن إ

َنىَ ْث َت ْلُمْس إس إمْن ا ْن َنىَ إج ْث َت ْلُمْس ْنُه ا َذا َأّماَ إم إف إمْن َكاََن إ إه إخَل إس ْن َذا َكَماَ إج َنىَ إ ْث َت اْس
إة إمْن َئ ٍم إماَ َه إفيَز إدْر ٍة َق َط ْن ْو إح إنيَر َأ َناَ إقيَمُة َد إلَك َو ُد َذ إزي َلىَ َت إة َع َئ إماَ ْل َلْم َصّح ا ْلَزْمُه َو َي

ٌء  . َشيِْ
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ُلُه ْو َق إإْن (  َف َلُه َقاََل :  َليِّ :  َئُة َع ٍم إماَ َه َناًَرا إّل إدْر ْو ، إدي إفيَز إّل َأ ٍة َق َط ْن إزَمُه إح َئُة َل إماَ ْل ا
إم َه ّدْر إر إقيَمَة إّل ال َناَ ّدي ْو ، ال إز َأ إفي َق ْل َذا ا َه َو ُهَماَ )  َد ْن ْو إع َل َئُة َقاََل َو ٍم إماَ َه ًباَ إّل إدْر ْو َلْم َث

إصّح ُء َي َناَ ْث إت إلْس . ا
َقاََل ٌد َو إصّح َل ُمَحّم ُء َي َناَ ْث إت إلْس إهَماَ ا ًعاَ إفي إمي َقاََل َج إعيِّ َو إف إصّح الّشاَ إهَماَ َي ًعاَ إفي إمي ، َج

َْلْصُل إه َوا َء َأّن إفي َناَ ْث إت إلْس َذا ا إر إمْن َكاََن إ ْي إس َغ ْن َنىَ إج ْث َت ْلُمْس ْنُه ا إإْن إم َنىَ َكاََن َف ْث َت اْس
ُبُت َل َماَ ْث إة إفيِ َي ّذّم إه ال إس ْف َن إب إب ْو ّث إة َكاَل إصّح َلْم َوالّشاَ َناَ َي َد ْن . إع

َقاََل إعيِّ َو إف َيُجوُز الّشاَ إه :  ْي َل َع َنىَ إقيَمُة َو ْث َت ْلُمْس إإْن ، ا ُبُت إمّماَ َكاََن َو ْث إة إفيِ َي ّذّم ال
إه إس ْف َن إليِّ إب ْي َك ْل إنيِّ ، َكاَ َوْز ْل ّيِ ، َوا إد َد َع ْل إب َوا إر َقاَ َت ْلُم ُهَماَ َجاََز ا َد ْن ْو إع َل إر إمْن َكاََن َو ْي َغ
إه إس ْن . إج
َقاََل ٌد َو َفُر ُمَحّم َذا َيُجوُز َل َوُز إإ َذا َصّح َف ُلُه َه ْو َق َناًَرا إّل َف ْو ، إدي إفيَز إّل َأ ٍة َق َط ْن إح

ُء َناَ ْث إت ُبُت َماَ اْس ْث إة إفيِ َي ّذّم إه ال إس ْف َن ْطَرُح َفَصّح إب ُي ْنُه َف َقّر إمّماَ َع إه َأ إلَك إقيَمُة إب َذ
َنىَ ْث َت ْلُمْس إإْن ، ا َنىَ إقيَمُة َكاََن َو ْث َت ْلُمْس إتيِ ا ْأ َلىَ َي إع َع إمي َقّر َماَ َج إه َأ ْلَزُمُه َفَل إب ٌء َي َشيِْ
ُفوا َل َت ُفَلٍن َقاََل إفيَمْن َواْخ إل َليِّ :  ٍة ُكّر َع َط ْن ُكّر إح ٍر َو إعي ٍة ُكّر إّل َش َط ْن إفيَز إح َق ٍر َو إعي َش

ُبو َقاََل َفَة َأ إني ُء َح َناَ ْث إت إلْس إطٌل ا ْلَزُمُه َباَ َي إن َو ْقَراَرا إْل ًعاَ ا إمي ّنُه ؛ َج ُكّر إّل َقاََل َلّماَ َإل
ٍة َط ْن إصّح َلْم إح ُء َي َناَ ْث إت إلْس ّنُه ؛ ا َنىَ َإل ْث َت َلَة اْس ْلُجْم ًوا َفَصاََر ا ْغ َذا َل إإ َد َقاََل َف ْع إلَك َب إّل َذ
إفيَز ٍر َق إعي ْد َش َق ْدَخَل َف ْيَن َأ ُكّر َب ْل َنىَ ا ْث َت ْلُمْس ْنُه ا ْيَن إم َب إز َو إفي َق ْل إر ا إعي ُق َل َماَ الّش ّل َع َت َي

إه ْكٌم إب َع ُح َط َق ْن ُء َفاَ َناَ ْث إت إلْس ْو َكَماَ َفَصاََر ا َكَت َل َنىَ ُثّم َس ْث َت . اْس
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إصّح َوُمَحّم َي ُء :  َناَ ْث إت إلْس إر إمْن ا إعي إصّح َوَل الّش إة إمْن َي َط ْن إح ْل ا

ْلَزُمُه َي ٍة ُكّر َف َط ْن ٌع إح إتْس ُثوَن َو َثَل إفيًزا َو إر إمْن َق إعي َكَلَم َإلّن ؛ الّش ْل إصٌل ا ّت ْد ُم َق َو
َنىَ ْث َت ْنُه اْس  َفَصاََر إم
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ْو َكَماَ ُفَلٍن َقاََل َل إل َليِّ :  ٌة َع َعَة إّل ُفَلُن َياَ َعَشَر إهَم إتْس َذا َدَرا َه َد َو ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َح

َليِّ إن َع ْي َه َدىَ َكاََن إْن َوْج َناَ ْلُم إه ا َو إب َقّر ُه ْلُم َطاََب َإلّن ؛ َصّح َلُه ا إخ ْل َوّجٌه ا َت إه ُم ْي َل ، إ
إإْن ْيَر َكاََن َو َقّر َغ ْلُم إصّح َلْم َلُه ا ُء َي َناَ ْث إت إلْس ْو ا َل َليِّ َلُه َقاََل َو ْلٌف َع ًئاَ إّل َأ ْي إليًل َش َق

إزَمُه ْلُف َل َْل َء إّل ا إليَل الّشيِْ َق ْل إسيُر ا ْف َت إلَك َو إء َذ إل الّشيِْ إلي َق ْل إه ا ْي َل . إ
ُلُه ْو َق ْو (  َل َو َقاََل :  َلُه ) (  َليِّ :  َئٌة َع َهٌم إماَ إدْر َئُة َو إماَ ْل إهُم َفاَ إنيِ َدَرا ْع َي ْلَزُمُه )  َهاَ َت ّل ُك
إهَم َذا َدَرا َك إنيُر َو َناَ ّد إكيُل ، ال ْلَم ْوُزوُن ، َوا ْلَم إإْن ، َوا َلُه َقاََل َو َليِّ :  َثٌة َع ُة َثَل َعَشَر َو
إهَم إزَمُه َدَرا َثَة َل َهًماَ َعَشَر َثَل ّيِ َقاََل إدْر إد ْن ْلُخَج َذا ا َلُه َقاََل : إ َليِّ :  ٌة َع َهٌم َعَشَر إدْر َو

إه َكاََن ْي َل َد َع َهًماَ َعَشَر َأَح إإْن ، إدْر ٌة َقاََل َو َعَشَر إن :  َهَماَ إدْر إه َكاََن َو ْي َل َناَ َع ْث َعَشَر ا
َهًماَ َذا إدْر َه إتْحَساٌَن َو إفيِ ، اْس إس َو َياَ إق ْل ْلَزُمُه ا إل إفيِ َي ّو َْل َهٌم ا إفيِ ، إدْر إنيِ َو ّثاَ ال

إن َهَماَ إسيُر إدْر ْف َت إة َو َعَشَر ْل إن إفيِ ا ْي َع إض ْو ْلَم إه ا ْي َل إإْن ، إ ٌة َقاََل َو َعَشَر َثُة :  َثَل إهَم َو َدَرا
إزَمُه َثَة َل َهًماَ َعَشَر َثَل َياًَساَ إدْر ًناَ إق إتْحَساَ إإْن ، َواْس ٌة َقاََل َو َعَشَر َناٌَر :  إدي ٌة َو َعَشَر َو

إن َناََرا إدي َو َو ُه َلىَ َف َذا َع إل َه إصي ْف ّت . ال
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َقاََل :  َليِّ َلُه ) (  َئٌة َع ْوٌب إماَ َث إزَمُه َو ْوٌب َل ٌد َث إح ُع َوا إج ْلَمْر َوا إر إفيِ )  إسي ْف َت
إة َئ إماَ ْل إه ا ْي َل َذا إ َك َذا َو َئٌة َلُه َقاََل إ إن إماَ َباَ ْو َث ْلَزُمُه َو إن َي َباَ ْو ُع َث ُيْرَج إر إفيِ َو إسي ْف إة َت َئ إماَ ْل ا

إه ْي َل إإْن ، إ َئٌة َقاََل َو إماَ َثُة :  َثَل َواٍب َو ْث ُع َأ إمي ْلَج َواٌب َفاَ ْث َذا َأ َك َذا َو َئٌة َلُه َقاََل إ إماَ  :
إن َتاَ ْلَزُمُه َوَشاَ إن َي َتاَ إسيُر َشاَ ْف َت إة َو َئ إماَ ْل إه ا ْي َل إإْن ، إ َثَلُث َقاََل َو ٍه َو َياَ ُكّل إش ْل ٌه َفاَ َياَ ، إش

إإْن ٌة َقاََل َو ٌد َعَشَر ْب َع إزَمُه َو ُد َل ْب َع ْل إسيُر ا ْف َت إة َو َعَشَر ْل إه ا ْي َل إإْن ، إ َلُه َقاََل َو َليِّ :  َع
ٌة َياَُن َعَشَر َب ْل إه َفاَ ْي َل إإْن إ إهَم َقاََل َف َدَرا ْو ، :  إنيَر َأ َناَ ْو ، َد ُلوًساَ َأ ْو ُف ْوًزا َأ ْوُل َكاََن َج َق ْل ا

َلُه ْو َكَماَ َق َذا :   َقاََل إ
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َليِّ ٌء َع َياَُن َشيِْ َب ْل إه َفاَ ْي َل إإْن ، إ َليِّ َلُه َقاََل َو ُة َع إف َعَشَر ٍم آََل َه ًفاَ إدْر ّي َن ْو ، َو ُة َأ َعَشَر
إهَم ّيٌف َدَرا َن ْوُل َو َق ْل إف إفيِ َفاَ ّي ّن َهٌم إّماَ َقاََل َماَ ال ْو ، إدْر َثُر َأ ْك َلُه َأ َلُه َأْن َو َع َقّل َيْج إمْن َأ
ٍم َه ّيَف َإلّن ؛ إدْر ّن َد َماَ ال َناََف َزا َأ ْو ، َقّل َو ُثَر َأ إإْن ، َك ٌع َقاََل َو َهًماَ َوَخْمُسوَن إبْض إدْر

ُع إبْض ْل َثُة َفاَ إهَم َثَل ًدا َدَرا إع ْيَس َفَصاَ َل ُقَص َأْن َلُه َو ْن إة إمْن َي َث ّثَل إإْن ، ال َليِّ َلُه َقاََل َو َع
إريٌب ْلٍف إمْن َق ْو ، َأ ْلٍف ُجّل َأ ْو ، َأ ُء َأ َهاَ ْلٍف ُز ْو ، َأ ْظُم َأ ْلٍف ُع إه َأ ْي َل َع ٍة َف َئ إماَ َخْمُس

ٌء ْوُل ، َوَشيِْ َق ْل ُلُه َوا ْو إفيِ َق إة :  َد َياَ ُق َوَل الّز ّد إف إفيِ ُيَص ّنْص َنُه َوَماَ ال  . ُدو
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  ٍء َأ َقاََل إبَشيِْ َء : إْن َو ّلُه َشاَ إصًل ال ّت إه ُم إر ْقَرا إإ ْلَزْمُه َلْم إب ْقَراُر َي إْل ا
َذا َإلّن ) ؛ َء َه َناَ ْث إت إلْس ُع ا َف َكَلَم َيْر ْل إه إمْن ا إل ّنُه َأْص َأ َك ُكْن َلْم َف َإلّن َي َء َو َناَ ْث إت إلْس إة ا َئ إشي إبَم

إه ّل َطاٌَل إّماَ ال ْب ْو ، إ ٌق َأ إلي ْع إإْن َت َطاًَل َكاََن َف ْب ْد إ َق َطَل َف إإْن ، َب ًقاَ َكاََن َو إلي ْع إلَك َت َذ َك ؛ َف
ْقَراَر َإلّن إْل إمُل َل ا َت َق َيْح إلي ْع ّت إط ال ْو ، إباَلّشْر ّنُه َأ َقُف َل َشْرٌط َإل إه ُيو ْي َل إف َع إخَل َماَ إب
َذا ُفَلٍن َقاََل إ َليِّ إل ْلُف َع ٍم َأ َه َذا إدْر ْو ، إمّت إ َذا َأ َء إ ْأُس َجاَ إر َر ْه ْو ، الّش َذا َأ َطَر إ ْف َأ

ّناَُس ّنُه ؛ ال إن إفيِ َإل َياَ َنىَ َب ْع إة َم ّد ْلُم ُكوُن ا َي إجيًل َف ْأ ًقاَ َل َت إلي ْع ّتىَ َت ْو َح َبُه َل ّذ َقّر َك ْلُم َلُه ا



إل إفيِ َْلَج ُكوُن ا ْلَماَُل َي ّقَل ا َذا َحاَ إة إفيِ َك َي َدا إه ْل ْو ا َل إن َقاََل َو ُفَل َليِّ إل ْلُف َع ٍم َأ َه إْن إدْر
َء إطًل َكاََن ُفَلٌن َشاَ إإْن ، َباَ ْئت ُفَلٌن َقاََل َو ّنُه ؛ إش ْقَراٌر َإل ٌق إ ّل َع ٍر ُم َط إصّح َفَل إبَخ َكَماَ َي

ْو َقُه َل ّل إل َع ُدُخو إر إب ّدا ْو ، ال إب َأ ُبو ُه إح إب إإْن ، الّري ُفَلٍن َقاََل َو إل َليِّ :  ْلٌف َع إمّت إْن َأ
ْلُف َْل إزَمٌة َفاَ ْو ، َعاََش إْن َلُه َل ّنُه ؛ َماََت َأ َقّر َإل َكَر َأ َذ ُهوًل َأَجًل َو إصّح َمْج َي ُه َف ْقَراُر إ
ُطُل ْب َي َْلَجُل َو  . ا
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  َياََر َوَشَرَط َأ إخ ْل إه ا إس ْف َن إزَمُه إل ْقَراُر َل إْل َطَل ا َب َياَُر َو إخ ْل ُتُه ا َوُصوَر  (
َذا َقّر إ َفْرٍض َأ ْو ، إب ْو ، َغْصٍب َأ ٍة َأ َع إدي ْو َو ٍة َأ ّي إر َلىَ َعاَ ّنُه َع إر َأ َياَ إخ ْل ًثاَ إباَ ٌء َثَل َوا َقُه َوَس ّد َص

َقّر ْلُم إر إفيِ َلُه ا َياَ إخ ْل ْو ، ا َبُه َأ ّذ َياََر َإلّن ؛ َك إخ ْل إخ ا َفْس ْل ْقَراَر ، إل إْل َبُل َل َوا ْق َفْسَخ َي ْل  . ا
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  ٍر َأ َدا َنىَ إب ْث َت َهاَ َواْس َء َناَ إه إب إس ْف َن َقّر إل ْلُم إل ّداُر َلُه َف ُء ، ال َناَ إب ْل ّنُه َوا َإل َلّماَ ) 
َتَرَف ْع إر ا ّدا ُء َدَخَل إباَل َناَ إب ْل ًعاَ ا َب . َت
ُلُه ْو َق إإْن (  َو ُء َقاََل :  َناَ إه إب إذ إر َه ّدا َعْرَصُة ، إليِ ال ْل ُفَلٍن َوا َو إل ُه َإلّن َقاََل َكَماَ َف  (

َعْرَصَة ْل ٌة ا َباََر إة َعْن إع َع ْق ُب ْل إء ُدوَن ا َناَ إب ْل َإلّن ا َء َو َناَ إب ْل إصّح َل ا ُه َي ْفَراُز إر إمْن إ ّدا إإْن ، ال َو
ُء َقاََل َناَ إب إه :  إذ إر َه ّدا َْلْرُض ، إليِ ال ُفَلٍن َوا ُكوُن إل ُكّل َي ْل َقّر ا ْلُم َْلْرَض َإلّن ؛ َلُه إل اْسٌم ا

إع ْلَمْجُمو ُكوُن إل َي ْقَراُر َو إْل إض ا َْلْر ْقَراًرا إباَ إء إ َناَ إب ْل إر إباَ ْقَرا إْل إر َكاَ ّدا  . إباَل

)2/475(

ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  ٍر َأ َتْم ٍة إفيِ إب ْوَصّر إزَمُه َق ّتْمُر َل ُة ، ال ْوَصّر َق ْل َذا َوا َه َلىَ )  إن َع ْي َه َوْج
َقّر َماَ َأَضاََف إْن إه َأ َلىَ إب ْعٍل إ َأْن إف ْبت َقاََل إب ْنُه َغَص ٍة إفيِ َتْمًرا إم ْوَصّر إزَمُه َق ّتْمُر َل ، ال

ُة ْوَصّر َق ْل إإْن ، َوا ْفُه َلْم َو إض َلىَ ُي ْعٍل إ ُه َبْل إف َكَر ًء َذ َدا إت ْب َقاََل ا َليِّ َلُه َف إفيِ َتْمٌر َع
ٍة ْوَصّر إه َق ْي َل َع ّتْمُر َف إة ُدوَن ال ْوَصّر َق ْل ْقَراَر َإلّن ؛ ا إْل ْوٌل ا ْوَل ، َق َق ْل ّيُز َوا َتَم إه َي ْعُض إب َب ْل ا

إض ُدوَن ْع َب ْل ْو َكَماَ ا ْعت َقاََل َل إب ًناَ َلُه :  َفَرا ْع ٍة إفيِ َز ّل َذا َس َك َذا َو ْبته َقاََل إ َغَص َعاًَماَ :  َط
َلٍق إفيِ ْو ُه َج إزَماَ ًعاَ َل إمي إف َج إخَل َذا َماَ إب ْبته َقاََل إ ٍة إمْن َتْمًرا َغَص ْوَصّر إلَمَة َإلّن ؛ َق " َك
إع إمْن إتَزا ْن إل إل ُكوُن "  َي ْقَراًرا َف إب إ َغْص إع إب ْنُزو ْلَم ُة ، ا ْوَصّر َق ْل َوىَ َوا إد ُتْر إدي َتْش إء إب الّرا

َهاَ إف إفي َتْخ إهيَِ َو ٌء َو َعاَ ٍر إو َتْم ٌذ إل ّتَخ ّيِ َقَصٍب إمْن ُم ّنَماَ ، َبّر إإ ًة ُتَسّمىَ َو ْوَصّر َداَم َماَ َق
َهاَ ّتْمُر إفي إإّل ، ال إهيَِ َو إبيٌل َف ْن إعُر َقاََل إز َلَح الّشاَ ْف َنْت َمْن َأ ْه َلُه َكاَ ْوَصّر ُكُل َق ْأ َهاَ َي ْن إم
ٍم ُكّل ْو ْه َي  . َمّر
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  ٍة َأ ّب َدا ْبٍل إفيِ إب َط إزَمُه إْص ّبُة َل ّدا َإلّن َخاَّصًة ال َقاََر )  َع ْل ّتىَ َل ا َأ َت إه َي إفي
َغْصُب ْل ّيَماَ َل ا َد إس ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إبيِ َح أ
َ َذا ُيوُسَف َو َك َذا َو ْبته َقاََل إ َئَة َغَص َطًة ُكّر إماَ ْن إح

ْيٍت إفيِ إزَمُه َب َطُة َل ْن إح ْل إت ُدوَن ا ْي َب ْل إهَماَ إفيِ ا إل ْو . َق
َقاََل ٌد َو ْلَزُمُه ُمَحّم ْيُت َي َب ْل َطُة ، ا ْن إح ْل َقاََر َإلّن ؛ َوا َع ْل إب ُيْضَمُن ا َغْص ْل ُه إباَ َد ْن . إع

ُلُه ْو َق إإْن (  َو ْبته َقاََل :  ًباَ َغَص ْو إديٍل إفيِ َث ْن ُه إم إزَماَ ًعاَ َل إمي ّنُه ) ؛ َج َعَل َإل إديَل َج ْن إم ْل ا
ًفاَ َو َلُه َظْر ُه َوّصُل َل َو َت َلىَ َي إذ إ إب َأْخ ْو ّث إع إّل ال َقاَ إْلي إل إفيِ إباَ إدي ْن إم ْل . ا

ُلُه ْو َق إإْن (  َو َليِّ َلُه َقاََل :  ْوٌب َع ْوٍب إفيِ َث ُه َث إزَماَ ًعاَ َل إمي ّنُه َج َإل َذا َلُه َظْرٌف )  َه َذا َو إ
ْبته َقاََل َغَص َذا َأّماَ :  ُكْر َلْم إ ْذ َغْصَب َي ْل ْلَزْمُه َلْم ا ْوٌب إّل َي ٌد َث إح إإْن ، َوا َليِّ َلُه َقاََل َو َع

َهٌم ٍم إفيِ إدْر َه ْلَزْمُه َلْم إدْر َهٌم إّل َي ٌد إدْر إح ّنُه ؛ َوا ُكوُن َل َإل ًفاَ َي . َلُه َظْر
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َليِّ َلُه َقاََل :  ْوٌب َع إة إفيِ َث َواٍب َعَشَر ْث ْلَزْمُه َلْم َأ َد َي ْن إبيِ إع أ

إّل ُيوُسَف َ
ْوٌب ٌد َث إح َإلّن َوا َة )  َواٍب َعَشَر ْث ُكوُن َل َأ ًفاَ َت ْوٍب َظْر َث ٍد إل إح إة إفيِ َوا َد َعاَ ْل ْو َكَماَ ا َقاََل َل

ْبته َغَص ًباَ :  ْو ٍم إفيِ َث َه . إدْر
ُلُه ْو َق َقاََل (  َو ٌد :  ْلَزُمُه ُمَحّم َي َد :  ًباَ َعَشَر َأَح ْو ّنُه َث َإل ْد )  َلّف َأْن َيُجوُز َق ْوُب ُي ّث ال

إفيُس ّن إة إفيِ ال َواٍب َعَشَر ْث َباَ َأّن إّل َأ ُقوُل ُيوُسَف َأ إفيِ َحْرَف إّن َي ْد "  َق ْعَمُل "  َت ُيْس
إن إفيِ ْي َب ْل إط ، ا َوْس ْل ّلُه َقاََل َوا َلىَ ال َعاَ إليِ َت ْدُخ َفاَ إديِ إفيِ {  َباَ ْيِ إع َأ ْيَن }  إديِ َب َباَ إع

َع َق َو َْلْصُل ، الّشّك َف ُة َوا َء إم َبَرا ّذَم  . ال
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  إب َأ َغْص ْوٍب إب َء َث ْوٍب َوَجاَ َث إعيٍب إب ْوُل َم َق ْل ُلُه َفاَ ْو َع َق إه : َم إن إمي َإلّن َي  (
َغْصَب ْل َتّص َل ا إم َيْخ إلي . إباَلّس
ُلُه ْو َق َذا (  َك َو ْو :  َقّر َل إهَم َأ َدَرا َقاََل إب إهيَِ َو ُيوٌف :  ّنُه ُز إإ َف ُق )  ّد ْو ، َوَصَل ُيَص َفَصَل َأ

َذا َك َذا َو َقّر إ َهاَ َأ ّن أ
َلْم َغْصٌب َ ْنُسْب َو إلَك َي َلىَ َذ إن إ إبيٍع َثَم ْو َم إقيَل َقْرٍض َأ َوَصَل إْن َو

َق ّد إإْن ، ُص ْق َلْم َفَصَل َو ّد َذا َأّماَ ُيَص إلَك َنَسَب إ َلىَ َذ ْيٍع إ ْو ، َب ْق َلْم َقْرٍض َأ ّد ُيَص
ْو ، َوَصَل َد َفَصَل َأ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َق َإلّن ؛ َح ْطَل إد إ ْق إع َع ْي َب ْل إضيِ ا َت ْق إن إصّحَة َي ّثَم ال
َهاَ َن ْو َك ًفاَ َو ُيو ْيٌب ُز َهاَ َع ْد إفي َق َعىَ َف ّد إع إرَضاَ ا إئ َباَ ْل إب ا ْي َع ْل ُق َفَل إباَ ّد ُهَماَ ُيَص َد ْن إع إْن َو
َق َوَصَل ّد إإْن ، ُص ْق َلْم َفَصَل َو ّد  . ُيَص
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو َقاََل :  َليِّ َلُه ) (  ٍة إفيِ َخْمَسٌة َع ُد َخْمَس إري ُي إحَساََب ، الّضْرَب -  ْل - َوا
إزَمُه ٌة َخْمَسٌة َل َد إح َإلّن َوا إثُر َل الّضْرَب )  ْك َياََن ُي ْع َْل َإلّن ا إصّح َل الّضْرَب َو إفيَماَ إّل َي

. إمَساََحٌة َلُه
َقاََل َفُر َو ْلَحَسُن ُز ْلَزُمُه َوا إعْشُروَن َخْمَسٌة َي . َو

ُلُه ْو َق إإْن (  َف ْدت َقاََل :  َع َخْمَسًة َأَر ٍة َم إزَمُه َخْمَس ٌة َل َإلّن َعَشَر ْفَظ )  ّل ُلُه ال إم َت . َيْح
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َليِّ َلُه َقاََل :  ٍم إمْن َع َه َلىَ إدْر ٍة إ إزَمُه َعَشَر َعٌة َل َد إتْس ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َح
ْلَزُمُه ُء َي َدا إت ْب إل ُه َوَماَ ا َد ْع ُقُط َب َتْس َيُة َو َغاَ ْل . ا
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ْلَزُمُه َوُمَحّم ُة َي َعَشَر ْل َهاَ ا ّل ْدُخُل ُك َي َف ُء )  َدا إت ْب إل َيُة ، ا َغاَ ْل . َوا
َقاََل َفُر َو ْلَزُمُه ُز َي َيٌة :  إن ْدُخُل َوَل َثَماَ إن َت َتاَ َي َغاَ ْل َذا ا َك َذا َو ْيَن َماَ َقاََل إ ٍم َب َه َلىَ إدْر إ

ٍة ْو َعَشَر َل ْيَن َماَ َقاََل َو إن َب ْي َذ إن َه ْي َط إئ ْلَحاَ إن ا َطاَ إئ ْلَحاَ إن َل َفاَ ْدُخَل إر إفيِ َي ْقَرا إْل ًعاَ ا إْجَماَ
َذا َك َذا َو َع إ ْيَن َوَض إه َب ْي َد َة َي إهَم َعَشَر َبًة َدَرا ّت َقاََل ُمَر ُفَلٍن َو َليِّ إل ْيَن َماَ َع َذا َب إم َه َه ّدْر ال



َلىَ َذا إ إم َه َه ّدْر َأَشاََر ال َلىَ َو إن إ ْي َهَم ّدْر إن إمْن ال ْي َب إن ْلَجاَ َقّر ا ْلُم إل َيٌة َلُه َف إن ًعاَ َثَماَ إْجَماَ
َلىَ َع َذا َو إف َه إخَل ْل َذا ا إه َقاََل إ إت َأ إت إلْمَر ْن ٌق َأ إل ْيَن َماَ َطاَ ٍة َب َد إح َلىَ َوا ْو ، َثَلٍث إ إمْن َأ
ٍة َد إح َلىَ َوا ُع َثَلٍث إ َق إن َي َتاَ َق ْل َد َط ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َقاََل َح ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ، َثَلٌث َوُمَحّم
إإْن ٍة إمْن َقاََل َو َد إح َلىَ َوا ٍة إ َد إح ُع َوا َق ٌة َي َد إح ُهْم َوا َد ْن َلىَ إع َْلَصّح َع ْو ا َل َليِّ َلُه َقاََل َو َع
ٍم إمْن َه َلىَ إدْر إة إ إنيَر َعَشَر َناَ ْو ، َد ٍر إمْن َأ َناَ َلىَ إدي إة إ إهَم َعَشَر ُبو َدَرا أ

َ َفَة َف إني َعُل َح َيْج
ّد ْلَح إذيِ ا ّل ْدُخُل َل ا إهَماَ إمْن َي إل ْفَض ُقوُل َأ َي إه َو ْي َل َعُة َع َب إنيَر َأْر َناَ إهَم َوَخْمَسُة َد َدَرا

ُهَماَ َد ْن إع ْلَزُمُه َو إنيَر َخْمَسُة َي َناَ إهَم َوَخْمَسُة َد . َدَرا
َقاََل َفُر َو ْلَزُمُه ُز ْنٍس ُكّل إمْن َي َعُة إج َب ْو َأْر َل إة إمْن َقاََل َو إهَم َعَشَر َلىَ َدَرا إة إ َعَشَر
إنيَر َناَ ْلَزُمُه َد ُة َي إهَم َعَشَر َعُة َدَرا إتْس إنيَر َو َناَ َذا َد َك َذا َو إة إمْن َقاََل إ إنيَر َعَشَر َناَ َلىَ َد  إ
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إة إهَم َعَشَر ُهَماَ َدَرا َد ْن إع ْلَزُمُه َو ّلُه َي ْو ُك َل َليِّ َلُه َقاََل َو ٍة ُكّر َع َط ْن ٍر إح إعي إه َوَش ْي َل َع إمْن َف
ٍد ُكّل إح ُهَماَ َوا ْن ْو ُكّر إم َل ُفَلٍن َقاََل َو ُفَلٍن إل َليِّ َو َئُة َع ٍم إماَ َه َنْت إدْر ُهَماَ َكاَ َن ْي َلىَ َب َع

إء َوا َذا الّس إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل ْو ا َل َليِّ َلُه َقاََل َو ْيَن َماَ َع ٍة َب َئ َلىَ إماَ إن إ ْي َت َئ َد إماَ ْن إع إبيِ َف أ
َ

َفَة إني إه َح ْي َل َئٌة َع ُعوَن إماَ إتْس إه إمْن َإلّن ؛ َو إل َيَة َأّن َأْص َغاَ ْل ْدُخُل َل ا َذا َت إإ َعَل َف َيَة َج َغاَ ْل ا
َلًة َقَط ُجْم َهاَ َأْس ْن َد إم َد َع ْل إذيِ ا ّل ْكُمُل ا إه َي َلُة إب ْلُجْم ُلوٌم ا ْع َئَة َأّن َوَم إماَ ْل ّكُب ا َتَر إمْن َت

إت َعَشَرا ْل َطْت ا َق ُة َفَس َعَشَر ْل إتيِ ا ّل ْكُمُل ا َهاَ َت َئُة إب إماَ ْل ُهَماَ ا َد ْن إع ْلَزُمُه َو إن َي َتاَ َئ إماَ ْل  . ا
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو َقاََل :  َليِّ َلُه ) (  ْلٌف َع إن إمْن َأ ٍد َثَم ْب ْيته َع َتَر ْنُه اْش َلْم إم إبْضُه َو ْق إإْن َأ َف
َكَر ًدا َذ ْب إه َع إن ْي َع َقّر إقيَل إب ْلُم ْئت إْن َلُه إل ّلْم إش َد َفَس ْب َع ْل ْذ ا ْلَف َوُخ َْل إإّل ، ا َء َفَل َو َشيِْ
ّنُه َلك َإل َتَرَف )  ْع إف ا ْل َْل إة إفيِ إباَ َل َب َقاَ إبيٍع ُم ْلَزُمُه َم ُنُه َي َكاََن َثَم ْوُل َف َق ْل َلُه ا ْو ّنُه َق َلْم إ

إبْضُه ْق َذا ، َي إإ إبْضُه َلْم َو ْق ْلَزْمُه َلْم َي ْلُف َي َْل إإْن ، ا َقّر َقاََل َو ْلُم ُد َلُه ا ْب َع ْل ُدكَ ا ْب َكُه َماَ َع ُت ْع إب
ّنَماَ ، إإ ُتك َو ْع ُه إب ْيَر ْلَماَُل َغ إزٌم َفاَ َقّر َل ْلُم إه إل إر ْقَرا إه إإل َد إب ْن إة إع إد َسَلَم ْب َع ْل ْد ا َق ّلَم َو ، َلُه ُس

إإْن ُد َقاََل َو ْب َع ْل إديِ ا ْب َكُه َماَ َع ُت ْع ْلَزُم َل إب إقّر َي ْلُم ٌء ا ّنُه ؛ َشيِْ َقّر َماَ َإل إل َأ ْلَماَ َوًضاَ إّل إباَ إع
إد َعْن ْب َع ْل ْلَزُمُه َفَل ا إه َي إن ُدو . إب

ُلُه ْو َق إإْن (  َو إن إمْن َقاََل :  ٍد َثَم ْب ْنُه َلْم َع ّي َع ّنيِ إّل ُي إبْضُه َلْم َأ ْق إزَمُه َأ ْلُف َل َْل إل إفيِ ا ْو َق
إبيِ أ

َفَة َ إني َوَل َح ُق )  ّد إه إفيِ ُيَص إل ْو َبْضت َماَ َق ْو ، َوَصَل َق ّنُه ؛ َفَصَل َأ ٌع َإل ّنُه ُرُجو إإ َقّر َف َأ

إب ُوُجو إل إب ْلَماَ ّنُه ؛ ا َليِّ َقاََل َإل ُه ، َع َكاَُر ْن إإ ْبَض َو َق ْل إر إفيِ ا ْي إن َغ ّي َع ْلُم إفيِ ا َناَ ُوُجوَب ُي ْل ا
َقاََل َأْصًل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َق َوَصَل إْن َوُمَحّم ّد ْلَزُمُه َوَل ُص ٌء َي إإْن ، َشيِْ َلْم َفَصَل َو

ْق ّد َذا ُيَص َكَر إ ْن َقّر َأ ْلُم ُكوَن َأْن َلُه ا إلَك َي إن إمْن َذ إبيٍع َثَم  . َم
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو َقاََل :  َليِّ َلُه ) (  ْلُف َع ٍم َأ َه إن إمْن إدْر ٍر َثَم ْو ، َخْم ٍر َأ إزي ْن إزَمُه إخ ْلُف َل َْل ا
َلْم َبْل َو ْق ُه ُي إسيُر ْف َلُه َإلّن ) ؛ َت ْو َليِّ َق ْلٌف َع إضيِ َأ َت ْق َتُه َي ُبو إه إفيِ ُث إت ُلُه إذّم ْو َق إمْن َو  :
إن ٍر َثَم ْو ، َخْم ٍر َأ إزي ْن ٌع إخ َقّر َعّماَ ُرُجو إه َأ إر َثَمَن َإلّن ؛ إب ْلَخْم إر ، ا إزي ْن إخ ْل ْلَزُمُه َل َوا . َي



إفيِ إة َو َي َدا إه ْل َبْل َلْم ا ْق ُه ُي إسيُر ْف َد َت ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ْو ، َوَصَل َح ّنُه ؛ َفَصَل َأ ٌع َإل ُرُجو

ُهَماَ َد ْن إع َذا َو ْلَزْمُه َلْم َوَصَل إ ٌء َي ْو َشيِْ َل ُفَلٍن َقاََل َو إل َليِّ :  ْلٌف َع ْو َأ َليِّ َأ َذا َع َه
إئُط ْلَحاَ إزَمُه ا ْلُف َل َْل َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ْعَمُل َل الّشّك َحْرَف َإلّن ؛ َح َت َذا إفيِ ُيْس َه
إع إض ْو ْلَم ًدا َإلّن ؛ ا ُلُه َل َأَح ْدُخ إلَك إفيِ الّشّك َي ُغو َذ ْل َي ْكُر َف إط إذ إئ ْلَحاَ . ا

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ْلَزُمُه َل َوُمَحّم ٌء َي ْو َشيِْ َل َذا َقاََل َو ُد َه ْب َع ْل إديِ ا ْن َعٌة إع إدي ، إلُفَلٍن َو
َو َقاََل ُثّم إديِ ُه ْن َعٌة إع إدي ُفَلٍن َو َو آََخَر إل ُه إل َف ّو َْل إنيِ ُدوَن إل ّثاَ َد ال ْن إبيِ إع أ

َوَل ُيوُسَف َ
إنيِ َيْضَمُن ّثاَ ًئاَ إلل ْي ُه َإلّن ؛ َش ْقَراَر إنيِّ إ ّثاَ إك إفيِ َحَصَل إلل ْل إر إم ْي َغ ْل َقاََل ا ٌد َو َو ُمَحّم ُه  :
إل ّو َْل َيْضَمُن إل إنيِ َو ّثاَ َتُه إلل ْو إقيَم َل َليِّ َلك َماَ َقاََل َو َثُر َع ْك ٍة إمْن َأ َئ َقّل َوَل إماَ ُكوُن َل ، َأ َي
ْقَراًرا ّنُه َوَصاََر إ َأ َليِّ َلك َماَ َقاََل َك إليٌل َع إثيٌر َوَل َق ْو َك َل ْقَرْرت َقاََل َو َناَ َلك َأ َأ إبيِّ َو َص
إة َئ إماَ ٍم إب َه َقاََل إدْر ْقَرْرت َبْل َف ْنَت إليِ َأ َأ ٌغ َو إل ْوُل َباَ َق ْل ْوُل َفاَ إقّر َق ْلُم َع ا إه َم إن إمي َوَل َي
َء إه َلُه َشيِْ ْي َل َذا َع َك َذا َو ْقَرْرت َقاََل إ َناَ َلك َأ َأ إئٌم َو َو َناَ ُه إلَك َف َذ إإْن ، َك ْقَرْرت َقاََل َو َلك َأ

َناَ َأ إهُب َو إل َذا ْق َع ْل ُنوٍن إمْن ا ْو ، ُج ٍم َأ إإْن إبْرَساَ ْعَرُف َكاََن َف إلَك َأّن ُي ْد َذ َبُه َق َكاََن َأَصاَ
ْوُل َق ْل َلُه ا ْو إإْن ، َق ْعَرْف َلْم َو إلَك ُي إزَمُه َذ َْلْصَل َإلّن ؛ َل ُتُه ا إإْن ، َسَلَم ْذت َقاََل َو َأَخ

ْنك ًفاَ إم ْل َناَ َأ َأ إبيِّ َو ْو ، َص ُنوٌن َأ ًناَ َكاََن َمْج إم ُهَماَ َإلّن ؛ َضاَ َل ْع إصّح إف  . َي
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو َليِّ َلُه َقاََل :  ْلٌف َع إن إمْن َأ َتاٍَع َثَم إهيَِ َم ُيوٌف َو َقاََل ُز َقّر َو ْلُم إهيَِ َلُه ا
ٌد َياَ إزَمُه إج ُد َل َياَ إج ْل إل إفيِ ا ْو إبيِ َق أ

َفَة َ إني . َح
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إلَك َقاََل إْن َوُمَحّم ْوُصوًل َذ َق َم ّد إإْن ، ُص َلُه َو ْفُصوًل َقاَ َل َم

ُق ّد َلىَ ُيَص َع َو َذا )  إف َه إخَل ْل َذا ا َقٌة َقاََل إ ّتو ْو َس َذا َرَصاٌَص َأ َك َذا َو إنيِ َقاََل إ ْقَرَض َأ  :
ًفاَ ْل ُيوٌف إهيَِ َقاََل ُثّم ، َأ ْو ُز ْهَرَجٌة َأ َب ْو َن َل ُكْر َلْم َو ْذ َع َي َتاَ ْلَم َقاََل ا َليِّ َلُه َف ْلُف َع ٍم َأ َه إدْر

ُيوٌف َلْم ُز ُكْر َو ْذ َع َي إبي ْلَم َقْرَض ، ا ْل ُق إقيَل َوا ّد ًعاَ ُيَص إم اْسَم َإلّن ؛ إْجَماَ إه ّدَرا ال
ُهَماَ ُل َو َناَ َت إقيَل َي ُق َل َو ّد َق َإلّن ؛ ُيَص َل ْط إر ُم ْقَرا إْل إرُف ا ْنَص َلىَ َي إد إ ُقو ُع ْل َلىَ َل ا إ

إكَ ْهَل إت إلْس إم ا ْلُمَحّر إإْن ، ا ْبته َقاََل َو ًفاَ َغَص ْل ْو ، َأ إنيِ َأ َع َد ْو ًفاَ َأ ْل ُيوٌف إهيَِ َقاََل ُثّم َأ ، ُز
ْو ْهَرَجٌة َأ َب َق َن ّد ْو ، َوَصَل ُص ْنَساََن َإلّن ؛ َفَصَل َأ إْل ْد ا إصُب َق ْغ ُد َماَ َي إج ُع َي إد ُيو َماَ َو

إلُك إضيَِ َفَل َيْم َت ْق إد إفيِ َلُه ُم َياَ إج ْل َعاَُمَل َوَل ا إصّح َت َي إإْن ، َف َعْن َفَصَل َو إبيِ َو أ
َل ُيوُسَف َ

ُق ّد إه ُيَص ْفُصوًل إفي َباًَرا َم إت ْع إض ا َفْر ْل ْو إباَ َل َقٌة إهيَِ َقاََل َو ّتو ْو ، َس َدَماَ َرَصاٌَص َأ ْع َقّر َب َأ

إب َغْص ْل إة ، إباَ َع إدي َو ْل َوَصَل ا َق َو ّد إإْن ، ُص ْق َلْم َفَصَل َو ّد إإْن ، ُيَص َذا إفيِ َقاََل َو إه َه ّل ُك
ًفاَ ْل َهاَ إّل َأ ّن أ

ُقُص َ ْن َذا َت ْق َلْم َك ّد َذا إّل ُيَص َأّماَ ، َوَصَل إ َذا َو ُق َل َفَصَل إ ّد َذا َإلّن ؛ ُيَص َه
ُء َناَ ْث إت إر اْس َدا ْق إم ْل ُء ا َناَ ْث إت إلْس إصّح َل َوا ْفُصوًل َي إف َم إخَل إة إب َف َياَ َهاَ ؛ الّز ّن إل

إإْن َوْصٌف َ َكاََن َف
َفْصُل ْل َة ا إع َضُروَر َطاَ إق ْن إم ا َكَل ْل َو ا ُه إصٌل َف إم َوا َد َع إن إل َكاَ إز إْم إتَرا إلْح ْنُه ا َقاََل َوَمْن َع

ْذت إلَخَر َأَخ ْنك :  ًفاَ إم ْل َعًة َأ إدي َكْت َو َل َه َقاََل َف َهاَ اْلَخُر َف ْذت ًباَ َأَخ َو َغْص ُه إمٌن َف إإْن ، َضاَ َو
َهاَ َقاََل إني ْيت َط ْع َعًة َأ إدي َقاََل َو َهاَ َف ْبت ُق ، َيْضَمْن َلْم َغَص َفْر ْل إل إفيِ َأّن َوا ّو َْل َقّر ا إب َأ َب إبَس

إن َو الّضَماَ ُه ُذ َو َْلْخ َعىَ ا ّد ُئُه َماَ ا إر ْب َو ُي ُه ْذُن َو إْل ُه َواْلَخُر ، ا إكُر ْن ُكوُن ُي َي ْوُل َف َق ْل ْوَل ا َق
إر إك ْن ْلُم َع ا إه َم إن إمي  ، َي
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إفيِ إنيِ َو ّثاَ ْعَل َأَضاََف ال إف ْل َلىَ ا إه إ إر ْي إلَك َغ َذ إعيِ َو ّد إه َي ْي َل َبَب َع إن َس َو الّضَماَ ُه َو
َغْصُب ْل َكاََن ا ْوُل َف َق ْل إه ا إر إك ْن َع إلُم إن َم إمي َي ْل ْبُض ، ا َق ْل َذا إفيِ َوا إذ َه َْلْخ ُع َكاَ ْف ّد َوال

إء َطاَ ْع إْل َذا َكاَ إة إفيِ َك َي َدا إه ْل  . ا

)2/484(

ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  إه َأ إر ْي َغ ٍم إل َت َلُه إبَخاَ َقُة َف ْل ْلَح َفّص ، ا ْل إم اْسَم َإلّن ) ؛ َوا َت ْلَخاَ َيْشَمُل ا
ُكّل ْل َذا ا َك ْو َو َنىَ َل ْث َت َفّص اْس ْل َقاََل ا َتُم َف ْلَخاَ َفّص ، َلُه ا ْل ُع َكاََن إليِ َوا إمي ْلَج ْلُمَقّر ا . َلُه إل

ُلُه ْو َق إإْن (  َو َقّر :  ْيٍف َلُه َأ َلُه إبَس ّنْصُل َف ْفُن ، ال إج ْل إئُل ، َوا ْلَحَماَ ْفُن َوا إج ْل ُد ) ا إغْم ْل ا
إلَك َذ إلْسَم َأّن َو إويِ ا َط ْن َلىَ َي ُكّل َع ْل . ا

ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  ٍة َأ َل َلُه إبَحَج َداُن َف إعي ْل ُة ، ا َو إكْس ْل َلُة َوا ْلَحَج ْيَمٌة ) ا ٌة َخ إغيَر  . َص
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو إل َقاََل :  َنَة إلَحْم َليِّ ُفَل ْلُف َع ٍم َأ َه إإْن إدْر ْوَصىَ َقاََل َف َهاَ َأ ْو ، ُفَلٌن إب َأ

ُه َماََت ُبو َثُه َأ إر َو ْقَراُر َف إْل إحيٌح َفاَ ّنُه ) ؛ َص َقّر َإل َبٍب َأ ُلُح إبَس إت َيْص ُبو ُث إك إل ْل إم ْل َلُه ا
ُتُه ُقوَل َأْن َوُصوَر إن إفيِ إلَماَ َي ْط َنَة َب َليِّ ُفَل َع ْلٌف :  إة إمْن َأ َه َثُه إميَراٍث إج إر إه إمْن َو إبي أ

َ

َهاَ ُت ْك َل ْه َت إفيِ ، اْس إة َو ّي إص َو ْل ُقوُل ا ْوَصىَ َي َهاَ َأ ْيُر ُفَلٌن إب إه َغ إبي أ
َهاَ َ ُت ْك َل ْه َت إلَك َوَصاََر َفاَْس َذ

ًناَ ْي إن َد إني ْلَج ْو ، إل إلَك َكاََن َأ ًناَ َذ ْي إه َد إبي َقَل َماََت َإل َت ْن إه َوا ْي َل إإْن إ َءْت َف إن َجاَ ْي َد َل َو إن إب ْي ّي َو َح ُه َف
ُهَماَ َن ْي إن َب َفاَ إة إفيِ إنْص ّي إص َو ْل ُهْم ا ُكوُر ُهْم ، ُذ ُث َناَ إإ إه َو ٌء إفي َوا إفيِ ، َس إث َو إميَرا ْل ُكوُن ا َي
ُهْم َن ْي إر َب َك ّذ ْثُل إلل إن َحّظ إم ْي َي َث ْن ُْل إإْن ، ا إقّر َقاََل َو ْلُم إنيِ ا َع ْو ، َباَ إنيِ َأ ْقَرَض ْلَزْمُه َلْم َأ َي
ٌء ّنُه ؛ َشيِْ إحيٌل َإل َت َذا ُثّم ، ُمْس َءْت إ إه َجاَ َقّل إب إة إمْن َإل ّت ٍر إس ُه إت إمْن َأْش ْق إر َو ْقَرا إْل ا
إزَمُه إلَك َل إفيِ ، َذ إة َو ّي إص َو ْل إت إمْن ا ْق إت َو ْو إصيِ َم ْلُمو إإّل ، ا َقاََل َفَل َو ّيِ َو إو ّطَحاَ إمْن ال
إت ْق إة َو ّي إص َو ْل َبُر ا َت ْع ُي إل إفيِ َو إة َحْم ّب ّدا ّتُة ال ٍر إس ُه إل إفيِ َكَماَ َأْش إة َحْم َي إر ْلَجاَ إإْن ، ا َو

َءْت إه َجاَ ًتاَ إب ّي ْلَماَُل َم إصيِ َفاَ ْلُمو َقّسُم إل ْيَن ُي إه َب إت َث  . َوَر
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو َهَم :  ْب أ
ْقَراَر َ إْل إصّح َلْم ا َذا َي َه َو َد )  ْن إع إبيِ (  أ

) . ُيوُسَف َ
َقاََل ٌد َو إصّح ُمَحّم َي ُيْحَمُل :  َلىَ َو ّنُه َع ْوَصىَ َأ إه َأ ْو ، َرُجٌل إب ُثُه َماََت َأ َوّر َهاَُم ، ُم ْب إْل َوا

ُقوَل َأْن إل َي َنَة إلَحْم َليِّ ُفَل ْلُف َع ٍم َأ َه َلْم إدْر ْد َو إز إه َي ْي َل  . َع
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو َقّر :  إل َأ ٍة إبَحْم َي إر ْو ، َجاَ إل َأ ٍة إبَحْم ْقَراُر َصّح إلَرُجٍل َشاَ إْل إزَمُه ا َل ّنُه َو َإل  (
ْيَس إه َل َثُر إفي ْك إة إمْن َأ َل َهاَ ْلَج ْقَراُر ، ا إْل إل َوا ُهو ْلَمْج إصّح إباَ َذا َي َه َذا َو إلَم إ ُه ُع ُد إفيِ ُوُجو

إن ْط َب ْل َذا ا َك ّيُة َف إص َو ْل إل ا ْلَحْم إل إل ْلَحْم إباَ ٌة َو إئَز َذا َجاَ إلَم إ ُه ُع ُد إن إفيِ ُوُجو ْط َب ْل ْقَت ا َو



إة ّي إص َو ْل إلَك ا َذ َأْن َو َد إب َل َقّل ُيو إة إمْن َإل ّت ٍر إس ُه إت إمْن َأْش ْق إت َو ْو إصيِ َم ْلُمو َكَر ا َذ َو
ّيِ إو ّطَحاَ َة َأّن ال ّد ْلُم َبُر ا َت ْع إت إمْن ُت ْق إة َو ّي إص َو ْل إإْن ، ا َد َو إل إة ُو ّت إس ٍر إل ُه ًدا َأْش إع َد َفَصاَ ْع َب

إت ْو ْلَم ّيُة ا إص َو ْل َلٌة َفاَ إط إز َباَ َوا ُكوَن َأْن إلَج َدَث َي َهاَ َح َد ْع َذا إّل َب َنْت إ َيُة َكاَ إر ْلَجاَ إفيِ ا
إة ّد إع ْل ٍذ ا إئ َن إل إحي إت َإلْج ُبو إب ُث ّنَس َبُر ال َت ْع َلىَ ُي إن إ ْي َت َن َذا َس َك إز إفيِ َو َوا إة َج ّي إص َو ْل َبُر ا َت ْع ُي

َلىَ إن إ ْي َت َن ّيِ َقاََل َس إد ْن ْلُخَج ّيُة ا إص َو ْل إل : ا ْلَحْم ٌة إباَ إئَز َذا َجاَ ُكْن َلْم إ َلىَ إمْن َي ْو ْلَم َذا ا َك َو
إن إفيِ إبَماَ ْط إه َب إت ّب َذا َدا إلَم إ ُه ُع ُد إن إفيِ ُوُجو ْط َب ْل َقّل ا َأ إة َو ّد إل ُم َواّب َحْم ّد َوىَ ال إس

إة ّتُة الّشاَ ٍر إس ُه َقّل َأْش َأ إة َو ّد إل ُم إة َحْم َعُة الّشاَ َب ٍر َأْر ُه  . َأْش
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ُلُه ْو َق َذا : ، (  إإ َقّر َو إض إفيِ الّرُجُل َأ إه َمَر إت ْو ُيوٍن َم ُد إه إب ْي َل َع ُيوٌن َو ْتُه ُد إزَم إه إفيِ َل إت إصّح
ُيوٌن ُد ْتُه َو إزَم إه إفيِ َل إض َباٍَب َمَر َأْس ٍة إب ُلوَم ْع ْيُن َم َد إة َف ْيُن الّصّح ّد ْعُروُف َوال ْلَم ا

إب َباَ َْلْس ّدٌم إباَ َق ّنُه ُم َإل ْهَمَة َل )  إت إفيِ ُت ُبو إف ُث ْعُرو ْلَم إب ا َباَ َْلْس ْذ ؛ إباَ َيُن إ َعاَ ْلُم ّد َل ا َمَر
ْثُل َلُه إل إم َد ُكُه َماٍَل َب إل ْو َيْم َكُه َأ َل ْه َت إلَم اْس ُع ُبُه َو إر ُوُجو ْي َغ إه إب إر ْقَرا ْو ، إ ّوَج َأ ًة َتَز َأ اْمَر

إر ْه َهاَ إبَم إل ْث َذا إم َه ْيُن َو ّد ْثُل ال إن إم ْي إة َد ّدُم َل الّصّح َق ُهَماَ ُي ُد َلىَ َأَح إر َع ْيَس اْلَخ َل َو
إض إري ْلَم إضيَِ َأْن إل ْق ْعَض َي إه َب إئ ْعٍض ُدوَن ُغَرَماَ ُهْم َإلّن ؛ َب ّق َق َح ّل َع إل َت ْلَماَ َلىَ إباَ ٍه َع َوْج

ٍد إح َد َوَل َوا إر ْف ُهْم ُي ْعَض إء َب َقَضاَ ْل ْعٍض ُدوَن إباَ َد َكَماَ َب ْع إه َب إت ْو َإلّن َم إر إفيِ َو َثاَ إض إي ْع َب ْل ا
َطاََل ْب ّق إ إقيَن َح َباَ ْل ُء ا ُغَرَماَ إة َو إض ، الّصّح ْلَمَر إلَك إفيِ َوا ٌء َذ َوا َذا إّل َس َماَ َقَضىَ إ

ْقَرَضُه َت إه إفيِ اْس إض ْو ، َمَر َد َأ َق َتَرىَ َماَ َثَمَن َن إه إفيِ اْش إض ْد َمَر َق إلَم َو إة ُع َن ّي َب ْل ُلُه إباَ ْو َق َو
ُيوٌن ُد َو ْتُه :  إزَم َباٍَب َل َأْس ٍة إب ُلوَم ْع ْثُل َم إن إم إة َثَم َي إو ْد َْل إة ا َق َف ّن إر َوال ْي َغ إلَك َو ْد َذ َق ْتُه َو إزَم َل

إة َن ّي َب ْل إر ُدوَن إباَ ْقَرا إْل إه ا إذ َه ُيوُن َف ّد ُيوُن ال ُد إة َو ٌء الّصّح َوا . َس
ُلُه ْو َق َذا (  إإ َف َيْت :  إض إنيِ ُق ْع َي ُيوَن )  ّد ّدَمَة ال َق ْلُم َفَضَل ا ٌء َو َلىَ ُيْصَرُف َشيِْ َقّر َماَ إ إه َأ إب

إل إفيِ إض َحاَ ْلَمَر . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َو ُكْن َلْم :  إه َي ْي َل ُيوٌن َع ْتُه ُد إزَم إه إفيِ َل إت ُه َجاََز إصّح ْقَراُر َكاََن إ َقّر َو ْلُم َلُه ا

َلىَ ْو إة إمْن َأ َث َوَر ْل َقاََل ا ّيِ )  إد ْن ْلُخَج َقّر َوَمْن ا ْيٍن َأ َد إض إفيِ إب إه َمَر إت ْو إبيِّ َم َن َجاََز َإلْج
ُه ْقَراُر إإْن ، إ َتىَ َو إلَك َأ َلىَ َذ إع َع إمي إه َج إل َو َماَ ُه ّدٌم َو َق َلىَ ُم إث َع إميَرا ْل إة ، ا ّي إص َو ْل إّل َوا

ّنُه ّدُم َل َأ َق َلىَ ُي إن َع ْي إة َد ُفوا ُثّم ، الّصّح َل َت ّد إفيِ اْخ إض َح ْلَمَر ُهْم َقاََل ا ْعُض َو َب ُه َل َأْن : 
إدَر ْق ُبُه َي إح ُقوَم َأْن َصاَ إقيَمُه َأْن إّل َي ْنَساٌَن ُي إقيَل إ ُكوَن َأْن َو إحَب َي إإْن ، إفَراٍش َصاَ َو
ُقوُم َكاََن إه َي إس ْف َن إقيَل إب َو َو إدَر َل َأْن ُه ْق َلىَ َي إيِ َع ْلَمْش  ا
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َدىَ َأْن إّل َهاَ ْيَن ُي إن َب ْي َن ْث َقاََل ا ُبو َو إث َأ ْي ّل َو ال ُه إدَر َل َأْن :  ْق ّليَِ َأْن َي إئًماَ ُيَص َذا َقاَ َه َأَحّب َو

إه إب ُذ َو ْأُخ إفيِ ، َن ّيِ َو إد ْن ْلُخَج َو ا َق َل َأْن ُه إطي َياََم ُي إق ْل َلىَ ا إه إ إت َيُجوَز ، َحاََج ُة َلُه َو الّصَل
ًدا إع ْو ، َقاَ إه ُيَخاََف َأ ْي َل ْوُت َع ْلَم َذا ا َه َو َف ّد ُه إض َح ْلَمَر إف ا ْلَمُخو إذيِ ا ّل ُكوُن ا َعاَُت َت َبّر َت

إه إب إح إث إمْن َصاَ ُل ّث َقاََل ال ُهْم َو ْعُض ْلَمَرُض َب ْلَمُخوُف : ا إن ا ُعو ّطاَ إج ، َكاَل ْن َل ُقو ْل إت َوا َذا َو
إب ْن ْلَج إف ا َعاَ إم َوالّر إئ ّدا ْلُحّمىَ ، ال إة َوا َق إب ْط ْلُم إل ، ا َهاَ إْلْس إر َوا إت َوا َت ْلُم إم ا َياَ إق إم َو ّد ال
إه إفيِ َوالّسّل إئ َهاَ إت ْن ْيُر ، ا َغ إف َو ْلَمُخو إب ا ْلَجَر إع َكاَ َوَج إس َو إد الّضْر إق ، َوالّرَم إعْر ْل َوا

إنيِّ إدي ْلَم إه ا َباَ َأْش إلَك َو ُة ، َذ َأ ْلَمْر َذا َوا َهاَ إ َذ ُق َأَخ ْل ّط ْتُه َفَماَ ال َل َع ْلَك إفيِ َف إة إت َل ْلَحاَ َبُر ا َت ْع ُي
إث إمْن ُل ّث إإْن ال إلَمْت َف ْنُه َس ْتُه َماَ َجاََز إم َل َع إلَك إمْن َف إه َذ ّل  . ُك
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ُلُه ْو َق ْقَراُر (  إإ َو إض :  إري ْلَم إه ا إث إر َوا إطٌل إل َقُه َأْن إّل َباَ ّد ّيُة ُيَص إق إة َب َث َوَر ْل َذا ا َك َو ُتُه )  َب َلُه إه
ُتُه ّي إص َو ُه َأْن إّل َتُجوُز َل َلُه َو إجيَز ّيُة ُت إق إة َب َث َوَر ْل َذا ا َه َذا َو ّتَصَل إ ْلَمَرُض ا إت ا ْو ْلَم ّنُه إباَ إإ َف

ُطُل ْب إت َي ْو ْلَم إه إباَ إل ْو َق إه إل ْي َل ُة َع ّيَة { َل َوالّسَلُم الّصَل إص إرٍث َو َوا َوَل إل ْقَراَر }  َلُه إ
إن ْي ّد َذا إباَل إة إفيِ َك َي َدا إه ْل َبُر ا َت ْع ُي ُنُه َو ْو ًثاَ َك إر َد َوا ْن إر إع ْقَرا إْل َد َل ا ْن إت إع ْو ْلَم إفيِ ، ا َو

إة ّي إص َو ْل ْكُسُه ا ْو َع َل َقّر َو إه َأ إت َأ إه إفيِ إلْمَر إض إر َمَر ْه َهاَ إبَم إل ْث ْو ، إم َقّل َأ َق َأ ّد ُق َوَل ُص ّد ُيَص
إة إفيِ َد َياَ َلىَ الّز إر َع ْه إل َم ْث إم ْل إإْن ، ا َقّر َو إه َأ إث إر َوا ٍة إل َع إدي َو ٍة إب َك َل ْه َت ُتُه َجاََز ُمْس َأْن َوُصوَر

ُقوَل َنْت َي إديِ َكاَ ْن َعٌة إع إدي َذا َو َه إث إل إر َوا ْل َهاَ ا ْكت َل ْه َت ْو َفاَْس َل َهَب َو إه َو إث إر َوا ًدا إل ْب َقُه َع َت ْع َأ َف
إرُث َوا ْل إهُب َماََت ُثّم ، ا َوا ْل إمَن ا إرُث َض َوا ْل َتُه ا ُكوُن إقيَم َي ًثاَ َو ُع َيُجوُز َوَل إميَرا ْي َب

إض إري ْلَم َلىَ ا إث َع إر َوا ْل َد َأْصًل ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ْو َح َل َثَر َكاََن َو ْك َأ إه إمْن إب إت ّتىَ إقيَم ُه َح إجيَز ُي

إئُر إة َساَ َث َوَر ْل ْيَس ا َل إه َو ْي َل ْيٌن َع ُهَماَ َد َد ْن إع َذا َيُجوُز َو إن َكاََن إ َثَم إل إب ْث إم ْل إإْن ا َباَ َف إه َحاَ َل إفي
إإْن ، َيُجوُز ّلْت َو ُة َق َباَ ْلُمَحاَ ّيُر ا ُيَخ إريِ َو َت ْلُمْش إإْن ، ا َقّر َو إريُض َأ ْلَم إبيِّ ا َن إإْن ، َجاََز َإلْج َو
إه َأَحاََط إل َذا إبَماَ إة إفيِ َك َي َدا إه ْل ْو ا َل إريُض َقاََل َو ْلَم ْد ا ْنت َق ْأت ُك ْبَر ًناَ َأ إن إمْن ُفَل ْي ّد ال
إذيِ ّل إه ا ْي َل إتيِ إفيِ َع ّنُه ؛ َيُجْز َلْم إصّح إلُك َل َإل َة َيْم َء َبَرا ْل إل إفيِ ا ْلَحاَ َذا ا إإ َهاَ َف َد َن َلىَ َأْس إ
ٍم َزَماٍَن ّد َق َت َلُم َوَل ُم ْع إلَك ُي إه إّل َذ إل ْو َق َناَ إب َكْم َهاَ َح إد ُوُجو إل إفيِ إب ْلَحاَ َنْت ا َكاَ إث إمْن َو ُل ّث ال
َلْم ْع إت َأّن َوا َعاَ َبّر إض َت إري ْلَم َبُر ا َت ْع إث إمْن ُت ُل ّث إة ال َب إه ْل إق ، َكاَ ْت إع ْل إر ، َوا إبي ْد ّت ، َوال

إة َباَ ْلُمَحاَ َبُن َل إبَماَ َوا َغاَ َت إه ُي إء ، إفي ْبَرا إْل إن إمْن َوا ُيو ّد إه ال َباَ َأْش إلَك َو  . َذ
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  إبيِّ َأ َن إض إفيِ َإلْج إه َمَر إت ْو َو َقاََل ُثّم َم إنيِ ُه ْب َبَت ا ُبُه َث ْنُه َنَس َطَل إم َب َو
ُه ْقَراُر ّنُه ) ؛ َلُه إ َذا َإل َبَت إ ُبُه َث َطَل َنَس ُه َب ْقَراُر ْقَراَر َإلّن ؛ إ إض إ إري ْلَم إه ا إث إر َوا إطٌل إل . َباَ
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  ٍة َأ ّي إب َن َهاَ ُثّم َإلْج ّوَج ُطْل َلْم َتَز ْب ُه َي ْقَراُر َهاَ إ ُق َل َفْر ْل َوا ْيَن )  َذا َب َه
ْيَن َب إة َو َل َأ ْلَمْس َهاَ ا َل ْب َة َأّن َق َو ْع إب َد ّنَس ُد ال إن َت َلىَ َتْس إت إ ْق إق َو ُلو ُع ْل ّيَن ا َب َت ّنُه َف َقّر َأ إه َأ إن ْب إل

إصّح َفَل إلَك َوَل َي َذ ّيُة َك إج ْو َهاَ ؛ الّز ّن إل
إصُر َ َت ْق َلىَ َت إن َع إج َزَماَ إوي ّتْز إقيَِ ال َب ُه َف ْقَراُر إ

ٍة ّي إب َن إنيِ َإلْج ْع إويَج َأّن َي ّتْز ّنَماَ ال َتَزَمُه إ ْل إد ا ْق َع ْل َو إباَ ُه َأّخٌر َو َت إر َعْن ُم ْقَرا إْل ُع َفَل ا َن َيْم
َتُه  . إصّح
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َق :  ّل َتُه َط ْوَج ًثاَ َز إه إفيِ َثَل إض َقّر ُثّم ، َمَر َهاَ َأ ْيٍن َل َد َهاَ َفَماََت إب َل َقّل َف َْل ا
إن إمْن ْي ّد إمْن ال َهاَ َو إث ْنُه إميَرا ُهَماَ ) ؛ إم ّن إل

إن َ َهَماَ ّت إلَك إفيِ ُم إز َذ َوا َناَ َأْن إلَج ُكو َوّصَل َي َت
إق ّطَل َلىَ إباَل إح إ إحي إر َتْص ْقَرا إْل َهاَ ا ًة َل َد َياَ َلىَ إز َهاَ َع إث ْهَمَة َوَل إميَرا َقّل إفيِ ُت إن َأ ْي َْلْمَر ا



َطىَ ْع ُت َقّل َف َْل إن إمْن ا ْي َْلْمَر َتُزوَل ا ْهَمُة إل ّت َذا ال َه َذا َو َهاَ إ َق ّل َهاَ َط إرَضاَ ْثُل إب َلُه َأْن إم َأ َتْس
َق ّطَل إه إفيِ ال إض َأّماَ ، َمَر َذا َو َهاَ إ َق ّل إر َط ْي َغ َهاَ إب َهاَ إرَضاَ ّن إإ ّق َف إح َت إميَراَث َتْس ْل ًغاَ ا إل َماَ َباَ

َغ َل ْقَراُر ، َب إْل ّيُة ، َوا إص َو ْل إن َوا إطَل إإْن ، َباَ َنْت َو إرُث َل إمّمْن َكاَ َأْن َي َنْت إب ّيًة َكاَ َصّح إذّم
ُه ْقَراُر َهاَ إ إع إمْن َل إمي إل َج ْلَماَ ُتُه ا ّي إص َو إث إمْن َو ُل ّث َذا ال إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل  . ا
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  ٍم َأ ُغَل ُد إب َل ُلُه ُيو ْث إه إم إل ْث إم ْيَس إل َل ْعُروٌف َنَسٌب َلُه َو ّنُه َم ُنُه َأ ْب ا
َقُه ّد ُغَلُم َوَص ْل َبَت ا ُبُه َث إإْن ، َنَس إريًضاَ َكاََن َو إركَُ َم ُيَشاَ َثَة َو َوَر ْل إث إفيِ ا إميَرا ْل َإلّن ا  (
ُه ْقَراَر إة إ ّو ُن ُب ْل ًنىَ إباَ ْع ْلَزَمُه َم ْفَسُه َأ َلْم َن ْلُه َو إم َلىَ َيْح إه َع إر ْي إزَمُه َغ َل ُلُه َف ْو َق َقُه َو ّد : َص
ُغَلُم ْل َذا ا َذا َه ّبُر َكاََن إ َع إه َعْن ُي إس ْف َكاََن َن إقًل َو إغيُر َأّماَ َعاَ َتاَُج َفَل الّص َلىَ ُيْح إه إ إق إدي َتْص
ٌء َوا َقُه َوَس ّد إة إفيِ َص َياَ إقّر َح ْلُم ْو ، ا َد َأ ْع إه َب إت ْو إقّر ُثّم َم ْلُم ًة َكاََن إْن ا َأ ّد َل اْمَر َأْن ُب

ُكوَن َهاَ َي ّن َبَر إس ْك ْنُه َأ إع إم إتْس إنيَن إب إنْصٍف إس إإْن ، َو ّد َفَل َرُجًل َكاََن َو ُكوَن َأْن ُب ّنُه َي إس
َبَر ْك ْنُه َأ َنيِْ إم ْث َة إباَ َنًة َعْشَر إنْصٍف َس ُلُه َو ْو َق ْيَس َو َل َو ْعُروٌف َنَسٌب َلُه :  َلُه َمْن َإلّن ؛ َم

ْعُروٌف َنَسٌب ْد َم َق َق ّل َع إه َت ّق إب َبَت َمْن َح ُبُه َث ْنُه َنَس إلُك َفَل إم َلُه َيْم ْق ْنُه َن ُطُه َع َوَشْر
َد َأْن َل ُلُه ُيو ْث إه إم إل ْث إم َكيِْ إل ُكوَن َل إل ًباَ َي ّذ َك إر إفيِ ُم إه ّظاَ ْو ال َل ُغَلَم َأّن َو ْل ّنَماَ ا َقُه إ ّد َد َص ْع َب

إه إت ْو ُقُه َصّح َم إدي َبَت َتْص َث ُبُه َو ْنُه َنَس ّنَسَب َإلّن ؛ إم ُطُل َل ال ْب إت َي ْو ْلَم َذا إباَ َك ْو َو َقّر َل َأ

ٍة ْوَج ْتُه َماََت ُثّم ، إبَز َق ّد َد َفَص ْع إه َب إت ْو َق َإلّن ؛ َجاََز َم ُقو إح ُح َكاَ ّن َيٌة ال إق َد َباَ ْع إت َب ْو ْلَم ا
إهيَِ ُة َو ّد إع ْل ْو ا َل َنْت َو َة إهيَِ َكاَ إقّر ْلُم إج ا ْو َتْت ُثّم ، إباَلّز َهاَ َماَ َق ّد َد َفَص ْع َهاَ َب إت ْو إصّح َلْم َم َي

ُقُه إدي َد َتْص ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َكاََح َإلّن ؛ َح ّن إت َزاَل ال ْو ْلَم َلْت إباَ َكاَُمُه َوَزا َلْم َأْح َيُجْز َف

ُق إدي ّتْص . ال
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إصّح َوُمَحّم ُقُه َي إدي إميَراَث َإلّن ؛ َتْص ْل إبٌت ا َو َثاَ ُه إم إمْن َو َكاَ َأْح

إح َكاَ ّن ْو ال َل إه إفيِ َكاََن َو إد ٌد َي ْب إغيٌر َع ّبُر َل َلُه َص َع إه َعْن ُي إس ْف َعىَ َن ّد ّنُه َفاَ ُنُه َأ ْب ْيَس ا َل َلُه َو
ْعُروٌف َنَسٌب ّنُه َم إإ ُق َف ّد َذا ، ُيَص إإ ُد َكاََن َو ْب َع ْل ّبُر ا َع إه َعْن ُي إس ْف ُلُه َن ْث إم ُد َو َل إه ُيو إل ْث إم إل
َبَت ّنَسُب َث ْيًضاَ ال َلىَ إمْن َأ ْو ْلَم ُق ا إت ْع َي إإْن ، َو ْعُروٌف َنَسٌب َلُه َكاََن َو ُبُت َل َم ْث ّنَسُب َي ال
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ُق إت ْع َي إإْن ، َو َقّر َو َلىَ َأ ْو ْلَم ّنُه ا ْبُن َأ إد ا ْب َع ْل َقاََل ا َذا َف إبيِ َه أ
ُلُه َ ْث إم ُد َو َل إه ُيو إل ْث إم ْيَس إل َل َو

َلىَ ْو ْلَم ْعُروٌف َنَسٌب إل إإّن َم َناَ َف َتاَُج ُه َلىَ ُيْح إق إ إدي إد َتْص ْب َع ْل َقُه إْن ا ّد َبَت َص ّنَسُب َث ال
ُق إت ْع َي ُد َو ْب َع ْل إإْن ، ا ْقُه َلْم َو ّد ُبُت َل ُيَص ْث ّنَسُب َي ُق ال إت ْع َي ُد َو ْب َع ْل إف ا إخَل َذا َماَ إب ُه إ َعاَ ّد ا

َلىَ ْو ْلَم ّنُه ا ُنُه َأ ْب إإّن ا َناَكََ َف َتاَُج َل ُه َلىَ ُيْح إق إ إدي إد َتْص ْب َع ْل ُق ، ا َفْر ْل ّنُه َوا َعىَ َلّماَ َأ ّد َأّن ا

َد ْب َع ْل ُنُه ا ْب ْد ا َق َعىَ َف ّد إه إفيِ َماَ ا إد إه َي إس ْف َن َع َوَل إل إز َناَ ُق َلُه ُم ّد ُيَص َأّماَ ، َف ُه إفيِ َو َوا ْع َد
َة ّو ُب ُْل ّنُه ا إإ إميُل َف إب َتْح ّنَس َلىَ ال إر َع ْي َغ ْل ْقُه َلْم َفَماَ ا ّد َبْل َل ُيَص ْق  . ُي
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ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو ْقَراُر :  إل إ إن الّرُج ْي َد إل َوا ْل إد ، إباَ َل َو ْل إة َوا ْوَج َلىَ ، َوالّز ْو ْلَم ّنُه َوا َإل ْيَس )  َل
إه إميُل إفي إب َتْح ّنَس َلىَ ال إر َع ْي َغ ْل َبُر ا َت ْع ُي ُق َو إدي ٍد ُكّل َتْص إح ُهْم َوا ْن إلَك إم َذ إإْن ، إب َكاََن َو



ُد َل َو ْل ُد َل ا َل ُلُه ُيو ْث إه إم إل ْث إم إصّح َل إل ُه َي َوا ْع ٌء َد َوا َقُه َس ّد ْبُن َص إل ْقُه َلْم َأْم ا ّد َقاََم ُيَص َأ

َنَة ّي َب ْل ْو ، ا إقْم َلْم َأ إة ُي َل إتَحاَ إلَك إلْس  . َذ
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ُلُه ْو َق َبُل (  ْق ُي َو ْقَراُر :  إة إ َأ ْلَمْر إن ا ْي َد إل َوا ْل إج إباَ ْو َلىَ ، َوالّز ْو ْلَم إلَك َإلّن ) ؛ َوا ًنىَ َذ ْع َم
إزُمُه ْل َهاَ ُت ْفَس ُلُه َوَل َن إم َلىَ َتْح َهاَ َع إر ْي . َغ

ُلُه ْو َق َوَل (  َبُل :  ْق َهاَ ُي ْقَراُر إد إ َل َو ْل َهاَ َأْن إّل إباَ َق ّد ْوُج ُيَص ْو ، الّز َد َأ َه َهاَ َتْش إت َد إوَل َلٌة إب إب ) َقاَ
ُد إري إه ُي َذا إب َنْت إ ّوَجًة َكاَ ْو ، ُمَز ٍة إفيِ َأ ّد ْوٍج إمْن إع َذا َأّماَ َز ْعَرْف َلْم إ َهاَ ُي ْوٌج َل َبَت َز َث

ُبُه َهاَ َنَس ْن ّنَماَ ، إم إإ َبْل َلْم َو ْق َهاَ ُي ْقَراُر إد إ َل َو ْل َهاَ ؛ إباَ ّن إل
ُلُه َ إم َلىَ َتْح َهاَ َع إر ْي ُق َفَل َغ ّد ُتَص

إإْن َهاَ َف َق ّد ْوُج َص ْبَل الّز َهاَ َق إر ْقَرا َذا إ َك َذا َو َدْت إ إه َهاَ َش إت َد إوَل َلٌة إب إب َة َإلّن ؛ َقاَ َد إوَل ْل ُبُت ا ْث َت
إة َد َهاَ ٍة إبَش َأ ٍة اْمَر َد إح َناَ َوا َد ْن َذا ، إع إإ َبَت َو ُة َث َد إوَل ْل َهاَ ا ْن ُبُت إم ْث ُبُه َي إصُل َنَس ْلَحاَ ّنُه َفاَ َأ

ْقَراُر َيُجوُز إة إ َأ ْلَمْر ٍة ا َث َثَل إج إب ْو َلىَ ، الّز ْو ْلَم إب ، َوا َْل ْيُر َل َوا َهُر َغ ْظ َي َذا َف َه َلُه َأّن إب ْو َق
إن ْي َد إل َوا ْل َع إباَ َق ًوا َو ْه ّنُه ؛ َس ُع َإل َق ُقُض َي َناَ ّت ّنُه ؛ ال ْو َإل ْقَراُر َصّح َل إْل ُْلّم ا إلَك إباَ َذ ّقُف َو َو َت َي

َلىَ َهاَ َع إق إدي ُكوُن َتْص َي َهاَ َف ُق إدي إة َتْص َل إز ْن َهاَ إبَم إر ْقَرا إد إ َل َو ْل ْد إباَ َق َكَر َو َد َذ ْع َذا َب ْقَراَر َأّن َه إ
إة َأ ْلَمْر إد ا َل َو ْل َبُل َل إباَ ْق إصّح ُي َي َلىَ َو إة َع َي َوا إتيِ الّر ّل ُقوُل ا َهاَ َت ّن ُق : إ ّد ّق إفيِ ُتَص َهاَ َح إس ْف َن

َذا َكَماَ ُكْن َلْم إ َهاَ َي ْوٌج َل ُكوُن َز َي إد َو َل َو َناَ َك ُبُت الّز ْث َي ُبُه َف إه إمْن َنَس َكاََل َفَل ُأّم ٍذ إْش إئ َن إحي
ْو َل َعىَ َو ّد َد ا َل َو ْل إن ا َناَ ْث َقاََم ا َأ ٍد ُكّل َو إح َنَة َوا ّي َب ْل ّنُه ا ُنُه َأ ْب ُهَماَ َكاََن ا َن ْب إإْن ا ُد َماََت َف َل َو ْل َل ا

إرُث إن َي َوا َب َْل ْنُه ا ٍد َأٍب إميَراَث إّل إم إح َو َوا ُه ُدُس َو َذا الّس ُد َكاََن إ َل َو ْل َلَف ا ًدا َخ ْوَل ، َأ
َذا إإ ُد َماََت َو إن َأَح ْي َو َب َْل إرَث ا َْلُب َو إقيِ ا َباَ ْل ُدَس ا إمًل الّس إإْن ، َكاَ َعىَ َو ّد َثٌة ا َذا َثَل إل َو
ُبو َقاََل ُبُت َل ُيوُسَف َأ ْث ّنَسُب َي ٍة إمْن ال َث َقاََل َثَل ٌد َو ُبُت ُمَحّم ْث ٍة إمْن َي َث ُبُت َوَل َثَل ْث إمْن َي
َثَر ْك إلَك إمْن َأ َوىَ َذ ْلَحَسُن َوَر إبيِ َعْن ا أ

َفَة َ إني ّنُه َح ُبُت َأ ْث ٍة إمْن َي ُبُت َوَل َخْمَس ْث  إمْن َي
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َثَر ْك إلَك إمْن َأ إإْن ، َذ ُه َو َعاَ ّد إن ا َتاَ َأ َقاََمْت اْمَر َأ ٍة ُكّل َو َد إح ُهَماَ َوا ْن َنَة إم ّي َب ْل َو ا ُه ُهَماَ َف ُن ْب ا
ًعاَ إمي َد َج ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َذا َح َك ُبُت َو ْث َد َخْمٍس إمْن َي ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُبُت َكَماَ َح ْث إة إمْن َي َخْمَس

. إرَجاٍَل
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ْقَضىَ : َل َوُمَحّم إه ُي إن إمْن إب ْي َت َأ ُكوُن َوَل اْمَر ْبَن َي ٍة ا َد إح ُهَماَ َوا ْن ؛ إم
ّنُه إحيُل َإل َت َد َأْن َيْس إل إن َت َتاَ َأ ًناَ اْمَر ْب ًدا ا إح إإْن ، َوا َع َو َناََز إه َت إن َرُجٌل إفي َتاَ َأ ْقَضىَ َواْمَر إه ُي إب

ُهْم َن ْي َد َب ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع ْقَضىَ َو إه ُي إل إب ْقَضىَ َوَل إللّرُج إه ُي إن إب ْي َت َأ ْلَمْر إإْن ، إل َو

َع َناََز إه َت إن إفي إن َرُجَل َتاَ َأ ٍد ُكّل َواْمَر إح إعيِ َوا ّد ّنُه َي ُنُه َأ ْب إه إمْن ا إذ إة َه َأ ْلَمْر ُة ، ا َأ ْلَمْر َوا
ُقُه ّد َلىَ ُتَص إلَك َع ُبو َقاََل َذ َفَة َأ إني ْقَضىَ َح إه ُي ْيَن إب إن َب ْي َل إن ، الّرُج ْي َت َأ ْلَمْر . َوا

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ْقَضىَ َوُمَحّم إه ُي ْيَن إب إن َب ْي َل َذا ، الّرُج إإ َنىَ َو ٍة الّرُجُل َز َأ إباَْمَر
َءْت ٍد َفَجاَ َل َو ُه إب َعاَ ّد إنيِ َفاَ ُبْت َلْم الّزا ْث ُبُه َي ْنُه َنَس َأّماَ ، إم ُْلّم َو ّنَسُب ا ُبُت َفاَل ْث َهاَ َي ْن إم
إة َد إوَل ْل  . إباَ
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َقّر :  َنَسٍب َأ إر إمْن إب ْي إن َغ ْي َد إل َوا ْل إد ، ا َل َو ْل ْثُل َوا إخ إم َْل َعّم ، ا ْل َبْل َلْم َوا ْق ُي
ُه ْقَراُر إب إفيِ إ ّنَس َإلّن ال إه )  إب َحْمَل إفي ّنَس َلىَ ال إر َع ْي َغ ْل . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َف إرٌث َلُه َكاََن :  ْعُروٌف َوا إريٌب َم ْو ، َق ٌد َأ إعي َو َب ُه َلىَ َف ْو إث َأ إميَرا ْل إمْن إباَ
َقّر ْلُم ّنُه َلُه ا َإل ُبْت َلْم َلّماَ )  ْث ُبُه َي إحُم َفَل َنَس إرَث ُيَزا َوا ْل ْعُروَف ا ْلَم َلىَ ا َع َذا َو ْو َه َكاََن َل

ْو َعّمٌة َلُه َلٌة َأ إهيَِ َخاَ َلىَ َف ْو ْنُه َأ . إم
ُلُه ْو َق إإْن (  َف ُكْن َلْم :  إرٌث َلُه َي ّق َوا َتَح َقّر اْس ْلُم َثُه َلُه ا َإلّن إميَرا َيَة َلُه )  إف إوَل ّتَصّر ال

إه إفيِ إل َد َماَ ْن إم إع َد إث َع إر َوا ْل إصيَِ َأْن َلُه َأّن َتَرىَ َأَل ا إه ُيو إع إمي ّق إبَج إح َت َيْس َع َف إمي َج
إل ْلَماَ إإْن ، ا ُبْت َلْم َو ْث ُبُه َي ْيَسْت َنَس َل إه َو إذ ّيٌة َه إص َقًة َو إقي ّتىَ َح َقّر َمْن إّن َح إفيِ َأ
إه إض َأٍخ َمَر ْوَصىَ ُثّم ، إب إع إلَخَر َأ إمي إه إبَج إل ْلُموَصىَ َكاََن َماَ ُلُث َلُه إل إل ُث ْلَماَ ْو ا َل َكاََن َو
ّوُل َْل ّيًة ا إص َكاَ َو َتَر إن َلْش ْي َف إع إفيِ َقاََل إنْص إبي َناَ َي ْل َقّر َوَمْن ا َأٍخ َأ ْو إب ْو ، َخاٍَل َأ ْيَس َعّم َأ َل َو

إرٌث َلُه َع ُثّم َوا إه َعْن َرَج إر ْقَرا َقاََل إ ْيَس َو إنيِ َل ْي َنك َب ْي َب َبٌة َو ُعُه َصّح َقَرا ُكوُن ُرُجو َي َو
ُلُه إت َماَ ْي َب إل إل ْلَماَ  . ا
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  ُه َماََت :  ُبو َقّر َأ َأ َأٍخ َف ُبْت َلْم إب ْث إه َنَسُب َي إخي ُكُه َأ إر ُيَشاَ إث إفيِ َو إميَرا ْل ) ا
ُه َإلّن ْقَراَر إن َتَضّمَن إ ْي َئ ْي إب َحْمَل ؛ َش ّنَس َلىَ ال إر َع ْي َغ ْل َيَة َوَل ا إه َلُه إوَل ْي َل : َع

إتَراكََ إلْش إل إفيِ َوا ْلَماَ َلُه ا إه َو َيٌة إفي ُبُت إوَل ْث َي إريِ َف َت ْلُمْش َذا َكاَ َقّر إ َلىَ َأ إع َع إئ َباَ ْل إق ا ْت إع ْل إباَ
َبْل َلْم ْق ُه ُي ْقَراُر إه إ ْي َل ّتىَ َع َع َل َح إج إه َيْر ْي َل إن َع ّثَم ّنُه إباَل إك َل َبُل َو ْق ّق إفيِ ُي إق َح ْت إع ْل َقاََل ا َو

إعيِّ ّنَخ ُبُت ال ْث َي ُبُه :  ُكُه َنَس إر ُيَشاَ إث إفيِ َو إميَرا ْل إمْن ا إد َو إئ َوا إه َف إل ْو ُكُه َق إر ُيَشاَ َو َذا "  " إ
َقّر ْبُن َأ إل ْعُروُف ا ْلَم َأٍخ ا َذ َلُه إب إه إفيِ َماَ إنْصَف َأَخ إد إإْن ، َي َقّر َو ُأْخٍت َأ َذْت إب ُلَث َأَخ َماَ ُث
إه إفيِ إد إإْن ، َي َقّر َو ٍة َأ ّد َو إبَج ُه ْبُن َو إت ا ّي ْلَم َذْت ا ُدَس َأَخ إه إفيِ َماَ ُس إد إإْن ، َي َقّر َو َأ

ٍة ْوَج إه إبَز إبي َذْت َإل إه إفيِ َماَ ُثُمَن َأَخ إد َذا َي َه َنىَ َف ْع إه َم إل ْو ُكُه َق إر ُيَشاَ إث إفيِ َو إميَرا ْل َقاََل ا
ّيِ إد ْن ْلُخَج َتَركََ َماََت َرُجٌل ا إن َو ْي َن ْب ْلَماَُل ا ُهَماَ َفاَ َن ْي إن َب َفاَ إإْن إنْص ُهَماَ َقاََل َف ُد ٍة َأَح َأ إلْمَر

إه إذ ُة َه َأ إبيِ اْمَر أ
َقُه إْن َ ّد ُكوُن َجاََز اْلَخُر َص َي َهاَ َو ّثُمُن َل إقيِ ، ال َباَ ْل ُهَماَ َوا َن ْي َو َب ُه َو

إسٌر َك ْن إهَماَ ُم ْي َل إرْب َع إن َفاَْض ْي َن ْث ٍة إفيِ ا َي إن ُكوُن َثَماَ ّتَة َي إة َعَشَر إس َأ ْلَمْر إن إل ْهَماَ ُهَماَ َس َل َو
َعَة َب إإْن ، َعَشَر َأْر َبُه َو ّذ ْبُن َك إل َتْجت اْلَخُر ا َلىَ اْح إن إ ْي َت ٍة إقْسَم ٍة إقْسَم إهَر َو َظاَ ُه َأْن َو

ْقَسَم ْلَماَُل ُي ُهَماَ ا َن ْي إن َب ْي َف إقّر َحَصَل َفَماَ إنْص ْلُم إعَل إل َلىَ ُج ٍة َع َع إة إتْس َأ ْلَمْر إن إل َناَ ْث ا
إن ْب إل إل َعٌة َو ْب إم إفيِ َإلّن ؛ َس ْع إقّر َز ْلُم ْلَماََل َأّن ا ُهَماَ ا َن ْي ْيَن َب َب إة َو َأ ْلَمْر َلىَ ا ّتَة َع َعَشَر إس

إكَر َأّن إّل ْن ْلُم إلٌم ا ْيُث َظاَ َذ َح ّنْصَف َأَخ ّقَماَ ال ُكوُن َتاَ َي إقيِ َف َباَ ْل ْيَن ا إقّر َب ْلُم إة ، ا َأ ْلَمْر َوا
َلىَ إر َع إدي َقاَ إهَماَ َم إم َهاَ إنيِ إس ْع إة َأّن َي َأ ْلَمْر إن إل ْي ْهَم َلُه َس َعًة َو ْب َلّماَ َس َذا َصاََر َف ّنْصُف َه ال
َلىَ ٍة َع َع ُكّل َصاََر إتْس ْل َيَة ا إن َعٌة ؛ َعَشَر َثَماَ إر إتْس إك ْن ْلُم إن إل ْهَماَ إة َوَس َأ ْلَمْر َعٌة إل ْب َوَس

إقّر ْلُم ُه َإلّن ؛ إل ْقَراَر َلىَ إ إه َع إس ْف  َن
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ُكوُن َي إه إفيِ َف إب إصي ّلُه َن َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ
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َتاَُب إك إة (  إْلَجاََر ُة ا إْلَجاََر ٌد ) ا ْق َلىَ َع إع َع إف َناَ ْلَم َوٍض ا إع إليِّ إب ُد َماَ ّد َتَج ُه َي ُد َقاَ إع ْن إب ا إبَحَس
إث ُدو إع ُح إف َناَ ْلَم َعًة ا َعًة َساَ َكاََن َفَساَ َياَُس َو إق ْل َهاَ ا َهاَ ؛ َتُجوَز َل َأْن إفي ّن إل

ٌد َ ْق َلىَ َع َماَ َع
ْق َلْم َل َلىَ ُيْخ َع ْيَس َماَ َو إك إفيِ َل ْل إن إم ْنَساَ إْل ّنَماَ ، ا إإ ّوَزْت َو إه ُج إل ْو َق ّلىَ إل ّلُه َص إه ال ْي َل َع

ّلَم إط َوَس ْع َأ إجيَر {  َْل ُه ا ْبَل َأْجَر إجّف َأْن َق ُقُه َي َقاََل َعَر َو إه }  ْي َل ُة َع َوالّسَلُم الّصَل
َثٌة َثَل َناَ {  ُهْم َأ ْوَم َخْصُم إة َي َياََم إق ْل ْنت َوَمْن ا ُتُه َخْصَمُه ُك َطىَ : َرُجٌل َخَصْم ْع ُثّم إبيِ َأ

َدَر ْيِ َغ َأ َطىَ -  ْع ّذَماََم إبيِ َأ َوَرُجٌل ال َع -  ّقَرا َباَ َكَل ُح َأ َنُه َو ْأَجَر َوَرُجٌل َثَم َت إجيًرا اْس َأ

َفىَ ْو َت ْنُه َواْس َلُه إم َلْم َعَم إه َو ّف َو ُه ُي } . َأْجَر
إحَمُه َقاََل ّلُه َر ُة ال إْلَجاََر ٌد : ( ا ْق َلىَ َع إع َع إف َناَ ْلَم َوٍض ا إع ّتىَ إب ْو ) َح َنُه َحاََل َل ْي ْيَن َب َب َو

إم إلي إع َتْس إف َناَ ْلَم إئٌل ا ْو َحاَ َعُه َأ َن ٌع َم إن ْو ، َماَ َدَمْت َأ َه ْن ّداُر ا ْلَزْمُه َلْم ال َوُض َي إع ْل َإلّن ؛ ا

َع إف َناَ ْلَم َدّل َلُه َتْحُصْل َلْم ا َلىَ َف َهاَ َع ّن أ
ٌة َ َد ُقو ْع َلىَ َم إة َع َع َف ْن ْلَم إف ا إخَل إح إب َكاَ ّن ّنُه ال إإ َف

ٌد ْق َلىَ َع إة َع َباََح إت إلْس ّتىَ ا ْو َح ّوَج َل ًة َتَز َأ ْهُر اْمَر ْلَم إزٌم َفاَ إإْن ، َلُه َل َنُه َحاََل َو ْي ْيَن َب َب َو
َهاَ إم إلي إئٌل َتْس ْو ، َحاَ َتْت َأ إقيَب َماَ إد َع ْق َع ْل َكاَُت ُثّم ، ا إلي ّتْم إن ال َعاَ ْو إليُك َن ْيٍن َتْم إليُك َع َتْم َو

ٍة َع َف ْن إليُك َم َتْم إن َف ْي َع ْل إن ا َعاَ ْو َوٍض َن إع إع إب ْي َب ْل إر َكاَ ْي َغ إب َوٍض َو إة إع َب إه ْل إليُك َكاَ َتْم إة َو َع َف ْن ْلَم ا
إن َعاَ ْو ْيًضاَ َن َوٍض َأ إع إة إب إْلَجاََر إر َكاَ ْي َغ إب َوٍض َو إة إع ّي إر َعاَ ْل إة ، َكاَ ّي إص َو ْل إع َوا إف َناَ ْلَم . إباَ
ُلُه ْو َق َوَل (  إصّح :  ّتىَ َي ُكوَن َح ُع َت إف َناَ ْلَم ُلوَمًة ا ْع ُة ، َم ُْلْجَر ُلوَمًة َوا ْع َإلّن َم َلَة )  َهاَ ْلَج ا

إد إفيِ ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل إه َع إل َد َب إضيِ َو ْف َلىَ ُي إة إ َع َناََز ْلُم إة ا َل َهاَ إن َكَج ّثَم إع ، ال إبي ْلَم ُثّم ، َوا
ُة ُْلْجَر َذا ا َنْت إ إهَم َكاَ إرَط َدَرا َهاَ ُش َياَُن إفي إر َب َدا ْق إم ْل ُع ا َق َي َلىَ َو إد َع ْق إد َن َل َب ْل إإْن ا َنْت َف َكاَ
ُد ُقو ّن َفَة ال إل َت إة ُمْخ ّي إل ْلَماَ َدْت ا ُة َفَس إْلَجاََر . ا
إفيِ إع َو إبي َناَ َي ْل ُع ا َق َلىَ َت إب َع إل َغاَ ْل  ا
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َهاَ ْن إإْن ، إم َفْت َو َل َت َبُة اْخ َل َغ ْل َدْت ا ُة َفَس إْلَجاََر ّيَن إْن إّل ا َب َهاَ ُي ُد إإْن ، َأَح َنْت َو ّقَياَ َكاَ إل ْي ، َك
ْو ّقَياَ َأ إن ْو ، َوْز ّقَياَ َأ إد َد ًباَ َع إر َقاَ َت َتَرُط ُم إه ُيْش َياَُن إفي إر َب ْد َق ْل إة ا َف إإْن ، َوالّص إه َكاََن َو إل إلَحْم

َنٌة ْؤ َتَرُط ُم إه ُيْش َياَُن إفي إع َب إض ْو إء َم َفاَ إْلي َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َتَرُط َل َو ّلُمُه ُيْش ُيَس َو

َد ْن إض إع َْلْر إة ا ْأَجَر َت ْلُمْس َتاَُج َوَل ا َلىَ َيْح إن إ َياَ إل َب َْلَج . ا
إإْن ّيَن َف َْلَجَل َب َؤّجًل َصاََر ا إن ُم ّثَم إع إفيِ َكاَل ْي َب ْل إإْن ، ا ْو ُعُروًضاَ َكاََن َو ًباَ َأ َياَ َتَرُط إث ُيْش
َهاَ َياَُن إفي إر َب ْد َق ْل إة ا َف إل ، َوالّص َْلَج َهاَ ؛ َوا ّن إل

ُبُت َل َ ْث إة إفيِ َت ّذّم َلًماَ إّل ال َعىَ َس ُيَرا َهاَ َف إفي
إئُط إم َشَرا َل إإْن ، الّس َنْت َو إد إفيِ َكاَ إبي َع ْل إريِ ، ا َوا ْلَج إر َوا إئ إن َوَساَ َوا َي ْلَح ّد َفَل ا َهاَ ُب إفي

ُكوَن َأْن إمْن َنًة َت ّي َع َهاَ ُمَشاًَرا ُم ْي َل إإْن ، إ َنْت َو َعًة َكاَ َف ْن َلىَ َم َع إن َف ْي َه َنْت إْن َوْج إمْن َكاَ
إف إس إخَل ْن إج ْل َنىَ ا ْك إب َكاَلّس ُكو ْو إباَلّر إة َأ َع ْلُمَزاَر إس ا ْب ّل إو إباَل َنْح إلَك َو َذا َجاََز َذ َك َمْن َو

ْأَجَر َت إة َداًرا اْس ْدَم إخ ٍد إب ْب َأّماَ ، َجاََز َع َذا َو َلْت إ إب َهاَ ُقو إس ْن إج َذا َكَماَ إب ْأَجَر إ َت َداًرا اْس
َنىَ ْك ٍر إبُس ْو ، ُأْخَرىَ َدا ُكوَب َأ ٍة ُر ّب إب َدا ُكو ٍة إبُر ّب ْو ، ُأْخَرىَ َدا َعَة َأ إة َأْرٍض إزَرا َع إزَرا إب

ُة ُأْخَرىَ َأْرٍض إْلَجاََر ٌة َفاَ َد إس ْنَس َإلّن ؛ َفاَ إج ْل إه ا إد إفَرا ْن َء ُيَحّرُم إباَ ّنَساَ َذا ال إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل ا
.

َقاََل إعيِّ َو إف ُة َيُجوُز الّشاَ إع إَجاََر إف َناَ ْلَم إع ا إف َناَ ْلَم ٌء إباَ َوا َنْت َس َهاَ َكاَ إس ْن إج ْو ، إب إف َأ إخَل إب
َهاَ إس ْن ْو إج َل ْأَجَر َو َت ًدا اْس ْب ُدُمُه َع ْهًرا َيْخ إة َش ْدَم إخ إه إب إت َو َأَم ُه ٌد َف إس َناَ َفاَ َد ْن ّناَ إلَماَ إع ّي َأّن َب

َء ّنَساَ إس إفيِ َيُجوُز َل ال ْن إج ْل إإْن ا إدَم َف ُهَماَ ُخ ُد َلْم َأَح َدْم َو ٌد َقاََل اْلَخُر ُيْخ إجُب ُمَحّم َي
ُة إل ُأْجَر ْث إم ْل َو ا ُه إهُر َو ّظاَ َعْن ال إبيِ َو أ

َة َل ُيوُسَف َ إه ُأْجَر ْي َل ْو َع َل ٌد َكاََن َو ْب ْيَن َع إن َب ْي َن ْث ا
ُهَماَ َفآَِجَر ُد َبُه َأَح إصي إه إمْن َن إب إح إخيُط َصاَ َعُه َي ْهًرا َم َلىَ َش َغ َأْن َع َبُه َيُصو إصي َعُه َن إفيِ َم

إر ْه إل الّش إخ ّدا إة إمْن َيُجْز َلْم ال َه إن َأّن إج ْي َب إصي ّن  إفيِ ال
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إد ْب َع ْل إد ا إح َوا ْل إن ا َقاَ إف ّت إة إفيِ ُم َف ّنَماَ ، الّص إإ إن إفيِ َيُجوُز َو ْي َل َعَم ْل إن ا ْي َف إل َت ْلُمْخ َذا ا َكاََن إ
إلَك إن إفيِ َذ ْي َد ْب َذا َع إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل  . ا
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ُلُه ْو َق َوَماَ (  ُكون َأْن َجاََز :  ًناَ َي إع إفيِ َثَم ْي َب ْل ُكون َأْن َجاََز ا ًة َي إة إفيِ ُأْجَر إْلَجاََر َإلّن ) ؛ ا

َة ُْلْجَر إة َثَمُن ا َع َف ْن ْلَم َبُر ا َت ْع ُي إن َف َثَم إع إب إبي ْلَم ُلُح َل َوَماَ ا ًناَ َيْص إع إفيِ َثَم ْي َب ْل َأْن َيُجوُز ا

ُكوَن ًة َي إن ُأْجَر َوا َي ْلَح ّيَن َكاَ َب َت َذا َأّن َف ْيُر َه إكٍس َغ َع ْن َذا ُم َك ْئَجاَُر َو إت إر اْس ْئ ّظ َهاَ ال إم َعاَ َط إب
َهاَ إت َو إكْس َد َيُجوُز َو ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ًناَ َح إتْحَساَ إإْن ، اْس ْد َلْم َو إج إلَك َي ًناَ َذ إع إفيِ َثَم ْي َب ْل  . ا
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ُلُه ْو َق ُع (  إف َناَ ْلَم َوا ًة :  إصيُر َتاََر ُلوَمًة َت ْع إة َم ّد ْلُم إر إباَ ْئَجاَ إت إر َكاَْس ّدو َنىَ ال ْك ، إللّس
إضيَن َْلَر إة َوا َع إصّح إللّزَرا َي ُد َف ْق َع ْل َلىَ ا ٍة َع ّد ٍة ُم ُلوَم ْع َع َإلّن ) ؛ َم إف َناَ إر َم ّدو إض ، ال َْلْر َوا

ُكوُن َل ُلوَمًة َت ْع إر إّل َم إدي ْق َت إة إب ّد ْلُم َة َإلّن ؛ ا ّد ْلُم َذا ا ُكْن َلْم إ ُلوَمًة َت ْع َلَف َم َت اْخ
إن َدا إق َعاَ َت ْلُم َهاَ ا ُقوُل إفي َي ُهَماَ َف ُد ْهٌر َأَح َثُر َواْلَخُر ، : َش ْك َأ ُع :  َق َي ُع َف َناَُز ّت . ال

ُلُه ْو َق ّيِ (  َأ ٍة :  ّد َنْت ُم إنيِ َكاَ ْع َي َلْت )  ْو ، َطاَ َهاَ َقُصَرْت َأ إن ْو َك ُلوَمًة إل ْع َذا َم َه َذا َو َنْت إ َكاَ
َكًة ُلو َذا َأّماَ َمْم َنْت إ َْلْرُض َكاَ َفًة ا ُقو ْو َهاَ َم ْأَجَر َت ّليِ إمْن اْس َو َت ْلُم َلىَ ا إل إ إوي إة َط ّد ْلُم ا

ّنُه إإ َظُر َف ْن ْعُر َكاََن إْن ُي إه الّس إل ْد َلْم إبَحاَ َد َلْم َيْز إقْص َو َت ْن ّنُه َي إإ إإْن ، َيُجوُز َف َلىَ َو ُه َغ َأْجُر

َهاَ َل ْث ّنُه إم إإ ْفَسُخ َف إلَك َي ُد َذ ّد ُيَج َد َو ْق َع ْل ًياَ ا إن إفيَماَ ، َثاَ إة إمْن َمَضىَ َو ّد ْلُم إجُب ا إه َي إر ْد َق إب
ْلُمَسّمىَ إمْن إإْن ، ا َنْت َو َْلْرُض َكاَ إكُن َل إبَحاٍَل ا َهاَ ُيْم َأْن َفْسُخ َنْت إب َعًة َكاَ َهاَ َمْزُرو ّن إإ َف
َلىَ إت إ ْق إة َو َد َياَ إجُب الّز َهاَ َي ْلُمَسّمىَ إمْن إفي إه ا إر ْد َق َد إب ْع َب إة َو َد َياَ َلىَ الّز إم إ إة َتَماَ َن الّس

إجُب َهاَ َأْجُر َي إل ْث َأّماَ ، إم َذا َو َقَصْت إ َهاَ َن ُت ْيِ ُأْجَر إإّن َرُخَصْت َأ َة َف إْلَجاََر إسُخ َل ا َف ْن َإلّن ؛ َت

إجَر ْأ َت ْلُمْس ْد ا إضيَِ َق إلَك َر َذ . إب
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل ُة ا إْلَجاََر إف إفيِ ا َقاَ ْو َْل َثَر َتُجوُز َل ا ْك إث إمْن َأ إنيَن َثَل َو إس ُه َتاَُر َو ْلُمْخ َكيِْ ا

إعيَِ َل ّد إجُر َي ْأ َت ْلُمْس َهاَ ا َك ْل إإْن إم ْقَف َأّجَر َف َو ْل إر ا َأْج إل إب ْث إم ْل َلْم ا ْد َو َد َباَُت َتْز َغ َغَل َوَل الّر
ْعُر إسْخ َلْم الّس َف ْن ُة َت إْلَجاََر َذا َأّماَ ا َدْت إ َدا َباَُت اْز َغ َغَل الّر ْعُر َو إسَخْت الّس ُد ُف ّد ُيَج َو
ُد ْق َع ْل إد ا إئ ُذ إباَلّزا ْؤَخ ُي إر َمَضىَ إفيَماَ َو ْد َق ْلُمَسّمىَ إب َلىَ ا َع َذا َو إم َأْرُض َه إتي َي ْل ُثّم ، ا

َبُر َت ْع ْلُم إة ا َد َياَ َد إباَلّز ْن ُكّل إع ْل َذا َأّماَ ا َد إ ٌد َزا إح َهاَ إفيِ َوا إت ًة ُأْجَر َبُر َفَل ُمَضاَّر َت ْع إلَك ُي َذ
َذا َك ْكُم َو ْلُح إت إفيِ ا إني َوا ْلَح إة ا َف ُقو ْو ْلَم . ا

ُلُه ْو َق ًة (  َتاََر َو إصيُر :  ُلوَمًة َت ْع إة َم َي إم ّتْس  َكَمْن إباَل
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ْأَجَر َت َلىَ َرُجًل اْس إغ َع ْب ْوٍب َص ْو ، َث إه َأ إت َط َياَ ْو ، إخ ْأَجَر َأ َت ّبًة اْس إمَل َدا َيْح َهاَ إل ْي َل َداًرا َع إمْق
ُلوًماَ ْع َلىَ َم إضٍع إ ْو ٍم َم ُلو ْع ْو َم َهاَ َأ َب َك َفًة َيْر َهاَ َمَساَ ّنُه ) ؛ َسّماَ َذا َإل ّيَن إ ْوَب َب ّث ّنُه ال إمْن َأ
إن ْط ُق ْل ْو ، ا إن َأ ّتاَ َك ْل ْو ، ا إف َأ ْو ، الّصو إر َأ إري ْلَح ّيَن ا َب ْوَن َو إغ َل ْب ُه الّص ْدَر َق ْنَس َو إج َو

إة َط َياَ إخ ْل َهاَ ا ّن أ
ّيٌة َ إس إر ْو ، َفاَ ّيٌة َأ إم ّيَن ُرو َب َة َو َقَصاََر ْل َهاَ ا ّن أ

َع َ ّنَشاَ َم ْو ال َنُه َأ ّيَن ُدو َب ْدَر َو َق ْل ا
ْلَمْحُموَل َلىَ ا إة َع ّب ّدا ْنَسُه ال إج َفَة ، َو ْلَمَساَ َعُة َصاََرْت َوا َف ْن ْلَم ُلوَمًة ا ْع إصّح َم َي ُد َف ْق َع ْل ا

ْو َل ْأَجَر َو َت ّبًة اْس َع َدا ّي ُيَش َهاَ إل ْي َل ْو ، َرُجًل َع ُه َأ ّقاَ َل َت َو َي ُه ٌد َف إس ًعاَ ُيَسّميَِ َأْن إّل َفاَ إض ْو َم
ُلوًماَ ْع َع َإلّن ؛ َم إيي ّتْش إلُف ال َت إب َيْخ ُقْر ْل إد ، إباَ ْع ُب ْل ْو َوا َل ْأَجَر َو َت ّبًة اْس َلىَ َدا إة إ َف ُكو ْل َلُه ا َف

َغ َأْن ُل ْب َهاَ َي ْي َل َلُه َع إز ْن ًناَ َم إتْحَساَ َياَُس ، اْس إق ْل إضيَِ َأْن َوا َق ْن ُة َت إْلَجاََر إه ا إغ ُلو ُب َلىَ إب َنىَ إ ْد َأ

إة َف ُكو ْل َلُف ا َع إة َو ّب ّدا إة ال ْأَجَر َت ْلُمْس َهاَ ا ُي ْق َلىَ َوَس إر َع َؤّج ْلُم َهاَ ؛ ا ّن إل
ُكُه َ ْل إإْن إم َهاَ َف َف َل َع

إجُر ْأ َت ْلُمْس إر ا ْي َغ إه إب إن ْذ َو إ ُه ٌع َف ّو َط َت ُع َل ُم إج إه َيْر َلىَ إب إر َع َؤّج ْلُم إإْن ا َهاَ َشَرَط َف َف َل َلىَ َع َع
إر إج ْأ َت ْلُمْس ُد َيُجْز َلْم ا ْق َع ْل ْدَر َإلّن ؛ ا إلَك َق ُهوٌل َذ َدُل ، َمْج َب ْل ُهوُل َوا ْلَمْج ُد َيُجوُز َل ا ْق َع ْل ا

إه َذا إب َك َذا َو ْأَجَر إ َت َتُه اْس ّب َهاَ َدا إف َل َع إة َيُجْز َلْم إب َل َهاَ إة إلَج ُْلْجَر إمْن ا َهاَ َو إط ُكوَن َأْن َشْر َت
ُلوَمًة ْع َذا َم َك َذا َو ْأَجَر إ َت ًدا اْس ْب ْو ، َع إة َأَمًة َأ ْدَم إخ ْل ْو ، إل إخ َأ ْب ّط ُتُه إلل َق َف َن َلىَ َف إك َع إل ْلَماَ ا

َناَ إلَماَ َكْر . َذ
ُلُه ْو َق ًة (  َتاََر َو إصيُر :  ُلوَمًة َت ْع إن َم إيي ْع ّت إة ، إباَل إْلَشاََر ْأَجَر َكَمْن َوا َت ُقَل َرُجًل اْس ْن َي َلُه إل

َذا َعاََم َه ّط َلىَ ال إضٍع إ ْو ٍم َم ُلو ْع َقاََل َم إخيِّ إفيِ )  َكْر ْل َعاََم َيُحّط َلْم َوَماَ ا ّط إمْن ال
إه إس ْأ إجُب َل َر ُة َلُه َت ُْلْجَر ْلَحّط َإلّن ؛ ا إم إمْن ا إل َتَماَ َعَم ْل ّيِ َقاََل ا إد ْن ْلُخَج َذا ا ْأَجَر : إ َت اْس

ْهًرا َداًرا إإْن َش ُد َكاََن َف ْق َع ْل إة إفيِ َحَصَل ا إر ُغّر ْه ُع الّش َق َلىَ َي  َع
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إل إهَل ْل َذا ا إإ َلَخ َف ْنَس َقَضْت ا ْن ُة ا ّد ْلُم إإْن ، ا إض إفيِ َحَصَل َكاََن َو ْع إر َب ْه ُع الّش َق َلىَ َي َع
إثيَن ْوًماَ َثَل إإْن ، َي َهاَ َو ْأَجَر َت َنًة اْس َع إْن َس َق إة إفيِ َو إر ُغّر ْه ُع الّش َق َلىَ َي َنيِْ َع ْث َعَشَر ا
ْهًرا إة َش ّل إه َْل ًقاَ إباَ َفاَ ّت إإْن ، ا َع َو َق إض إفيِ َو ْع إر َب ْه َع الّش َق َلىَ َو ْلَك َع إة إت َن َهاَ الّس ّل إم ُك ّياَ َْل إباَ

ٍة َئ إماَ إث ّتيَن َثَل إس ْوًماَ َو َد َي ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َد َو ْهًرا َعَشَر َأَح إة َش ّل إه َْل ْهُر إباَ َوالّش

ُد إح َوا ْل إم ا ّياَ َْل إب إباَ إقيَِ َماَ إبَحَس إل إمْن َب ّو إر َأ ْه ْكُمُل الّش َي إر إفيِ َف إخ إر آَ ْه ْو الّش َل َو
ْأَجَر َت َواًرا اْس ْث إث َأ ْلَحْر ّد َفَل إل َهاَ إمْن ُب إر إدي ْق إل َت َعَم ْل َأْن إباَ ُه إب إجَر ْأ َت َيْحُرَث َيْس َأْرًضاَ َلُه إل

ُلوَمًة ْع َهاَ َم ُن ّي َع ْو ، ُي َهاَ َأ ّدُر َق إة ُي ّد ْلُم َأْن إباَ ُه إب ْأَجَر َت َيْحُرَث اْس إه إل ْي َل ْوًماَ َع ْو ، َي إن َأ ْي ْوَم ْو ، َي َأ

ْهًرا ُهْم َوَشَرَط َش ْعُض َع َب َذا َم َفَة َه إر ْع إض َم َْلْر َهاَ ؛ ا ّن إل
إلُف َ َت إة َتْخ َب إة إباَلّصَل َو َوالّرَخاَ

َلٌة َأ َلَف ( َمْس َت إيُخ ) : اْخ ْلَمَشاَ إة إفيِ ا إن ُأْجَر ْو َع ْل إذيِ ا ّل ُثُه ا َع ْب إضيِ َي َقاَ ْل َع ا إعيِ َم ّد ْلُم ا
َلىَ إه إ إم ُهْم َقاََل َخْص ْعُض إجُب َب إت إفيِ َي ْي إل َب ْلَماَ َقاََل ا ُهْم َو ْعُض َلىَ َب إد َع َتَمّر ْلُم َذا ا َك َو

ُق إر َذا الّساَ َعْت إ إط ُه ُق ُد ُة َي ُأْجَر إع َف إط َقاَ ْل َثَمُن ا إن َو ْه ّد إذيِ ال ّل إسُم ا إه َيْح َق إب ُعُرو ْل َلىَ ا َع
إق إر ّنُه ؛ الّساَ ّدَم َإل َق ْنُه َت َبُب إم َهاَ َس إب َو ُوُجو ُه َقُة َو إر  . الّس
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ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو ْئَجاَُر :  إت إر اْس ّدو إت ، ال إني َوا ْلَح َنىَ َوا ْك إإْن ، إللّس ّيْن َلْم َو َب ْعَمُل َماَ ُي َهاَ َي إفي
إنيُت َوا ْلَح إكيُن إهيَِ ) ا َكاَ ّد إلَك ال َذ َعَمَل َإلّن ؛ َو ْل َعاََرَف ا َت ْلُم َهاَ ا َنىَ إفي ْك إرُف الّس ْنَص َت َف

إه ْي َل َو إ ُه َوُت َل َو َفاَ َت َذا َي ُكْن َلْم إ إه َي إهُن َماَ إفي َء ُيو َناَ إب ْل ُع َفَصاََرْت ا إف َناَ ْلَم ُلوَمًة ا ْع َفَل َم
َتاَُج َلىَ ُيْح إة إ َي إم َهاَ َتْس إع ْو . َن

ُلُه ْو َق َلُه (  َو ْعَمَل َأْن :  َهاَ َي ٍء ُكّل إفي َد إّل َشيِْ ّدا ْلَح َقّصاََر ، ا ْل ّطّحاََن َوا َإلّن َوال إلَك )  َذ



إهُن َء ُيو َناَ إب ْل ْدُخُل َفَل ا إد َتْحَت َي ْق َع ْل َطُه َأْن إّل ا إر َت َذا َيْش إإ إضيَِ َف إه َر إحُب إب إر َصاَ ّدا َجاََز ال
إنيِ ْع َي إن َو ّطّحاَ إء َرَحىَ إباَل ْلَماَ إر َوَرَحىَ ا ْو ّث إد َرَحىَ َل ال َي ْل َقاََل ا ُهْم َو ْعُض ُع َب َن إمْن ُيْم
ُكّل ْل إقيَل ا إد َرَحىَ َكاََن إْن َو َي ْل إء َيُضّر ا َناَ إب ْل َع إباَ إن ْنُه ُم إإّل ، إم َذا َفَل َو َه إب إتيِ َكاََن َو ْف ُي

إنيِّ َوا ْل ْلَح َأّماَ ، ا إب َكْسُر َو َط ْلَح ُع َفَل ا َن إر َعْن ُيْم إد َكْس َتاَ ْع ْلُم ْنُه ا إقيَل إم ُع َو َن ْنُه ُيْم َذا إم َك
إد إفيِ إئ َوا َف ْل َلُه ا ُكَن َأْن َو ّداَر َيْس إه ال إس ْف َن إكَن إب ُيْس ُه َو ْيَر ّيِ َقاََل َغ إد ْن ْلُخَج َذا ا ْأَجَر إ َت اْس
ْيَس َداًرا َهاَ َأْن َلُه َل َؤّجَر ّتىَ ُي َهاَ َح إبَض ْق َذا َي إإ َهاَ َف َبَض َهاَ ُثّم َق ّنُه َأّجَر إإ َذا َيُجوُز َف َهاَ إ َأّجَر

إل ْث إم َهاَ َماَ إب ْأَجَر َت ْو ، اْس َقّل َأ إإْن ، َأ َهاَ َو َثَر َأّجَر ْك َأ َهاَ إمّماَ إب ْأَجَر َت ّنُه إّل َجاََز اْس َذا َأ َنْت إ َكاَ
ُة ُْلْجَر َيُة ا إن ّثاَ إس إمْن ال ْن َلىَ إج ُْلو إطيُب َل ا ُة َلُه َي َد َياَ ُق الّز ّد َتَص َي َهاَ َو إإْن ، إب َنْت َو إمْن َكاَ
إف َهاَ إخَل إس ْن َبْت إج ُة َلُه َطاَ َد َياَ إإْن الّز َد َكاََن َف إر إفيِ َزا ّدا ًئاَ ال ْي ْو َكَماَ َش َفَر َل َهاَ َح ْئًرا إفي إب

ْو َهاَ َأ َن ّي ْو ، َط َلَح َأ َهاَ َأْص َب َوا ْب ْو َأ ًئاَ َأ ْي َهاَ إمْن َش إن َطاَ َبْت إحي ُة َلُه َطاَ َد َياَ َأّماَ ، الّز ْنُس َو َك ْل ا
ّنُه إإ ُكوُن َل َف ًة َي َد َياَ َلُه إز َهاَ َأْن َو َؤّجَر َء َمْن ُي َد إّل َشاَ ّدا ْلَح َقّصاََر ، ا ْل ّطّحاََن َوا َوَماَ َوال

َبَه إلَك َأْش إء َيُضّر إمّماَ َذ َناَ إب ْل َلْم ، إباَ ْع ّنُه َوا ُلو َل َأ إجَر َأْن إّماَ َيْخ ْأ َت ُقوًل َيْس ْن ْو َم ْيَر َأ َغ
ُقوٍل ْن إإْن َم ْأَجَر َف َت ُقوًل اْس ْن  َيُجْز َلْم َم
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إر إج ْأ َت ْلُمْس ُه َأْن إل َؤّجَر ْبَل ُي إه َق إض ْب إع إفيِ َكَماَ َق ْي َب ْل إإْن ، ا ْيَر َكاََن َو ُقوٍل َغ ْن َد َم َأَرا َأْن َو

ُه َؤّجَر ْبَل ُي إض َق ْب َق ْل ّنُه ا إإ ُهَماَ َيُجوُز َف َد ْن ًفاَ إع ٍد إخَل إف إلُمَحّم إتَل إلْخ إع إفيِ َكاَ ْي َب ْل إقيَل ا َل َو
ُة َتُجوُز إْلَجاََر إق ا َفاَ ّت إل إف إباَ إخَل إع إب ْي َب ْل ْد ا َق ّدَم َو َق إلَك َت إب إفيِ َذ إة َباَ َبَح ْلُمَرا َذا ، ا إإ َأّجَر َو

إجُر ْأ َت ْلُمْس ّداَر ا ْو ، ال َْلْرَض َأ ُه إمّمْن ا ْبَل َكاََن إْن آََجَر إض َق ْب َق ْل ًعاَ َيُجْز َلْم ا َذا إْجَماَ َك َو
َد ْع إض َب ْب َق ْل َناَ ا َد ْن ًفاَ إع إعيِّ إخَل إف َذا ُثّم ، إللّشاَ إصّح َل َكاََن إ َناَ َي َد ْن ُكوُن َهْل إع إلَك َي ْقًضاَ َذ َن

إد ْق َع ْل إل إل ّو َْل إه ؟ ا إتَلُف إفي إخ اْخ إي ْلَمَشاَ َْلَصّح ، ا َد َأّن َوا ْق َع ْل إسُخ ا َف ْن  . َي
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ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو ْئَجاَُر :  إت إضيِ اْس َْلَرا إة ا َع إر إللّزَرا إج ْأ َت ْلُمْس إل ُق الّشْرُب َو إري ّط َإلّن ) ؛ َوال

َة إْلَجاََر ُد ا َق ْع إع ُت َفاَ إت ْن إل َع َوَل إل َفاَ إت ْن إب إّل ا إكَ إباَلّشْر ُلو َهاَ َوالّس ْي َل إلَك َفَصاََر إ إمْن َذ
َهاَ َتَضاَ ْق إن َوَل ُم ْدُخَل إع إفيِ َي ْي َب ْل إر إّل ا ْك إذ إق إب ُقو ْلُح ْو ، ا إق َأ إف ْلَمَرا َد َإلّن ؛ ا ْقُصو ْلَم ْنُه ا إم

ْلُك إة إم َب َق ُع َل الّر َفاَ إت ْن إل إل إفيِ ا ْلَحاَ ْأَس َوَل ا إر َب ْئَجاَ إت إض إباَْس َْلْر إة ا َع ْبَل إللّزَرا َهاَ َق ّي َذا إر إ
َنْت ًة َكاَ َد َتاَ ْع ّيِ ُم إل إفيِ إللّر ْث إه إم إذ إة َه ّد ْلُم إتيِ ا ّل َد ا َق َة َع إْلَجاََر َهاَ ا ْي َل إإْن ، َع َء َو إمْن َجاَ
إء ْلَماَ ُع َماَ ا إه َيْزَر َهاَ إب ْعَض إجُر َب ْأ َت ْلُمْس إر َفاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َقَض َشاَ َة َن إْلَجاََر َهاَ ا ّل إإْن ، ُك َو
َء َهاَ َلْم َشاَ ُقْض ْن َكاََن َي إه َو ْي َل إر إمْن َع َْلْج إب ا إحَساَ َوىَ َماَ إب َهاَ َر ْن َذا إم ّيِ إفيِ َك إد ْن ْلُخَج . ا

ُلُه ْو َق َوَل (  ُد َيُجوُز :  ْق َع ْل ّتىَ ا ّيَن َح َب ُع َماَ ُي َهاَ َيْزَر ْو ، إفي ُقوَل َأ َلىَ َي َع َع َأْن :  َهاَ َأْزَر إفي
ُء َماَ إنيِ َأَشاَ ْع َي ُكّل َأّن )  ٍد إل إح إن إمْن َوا ْي َد إق َعاَ َت ْلُم ْفَسَخ َأْن ا َد َي ْق َع ْل َهاَ َلْم َماَ ا ْع َأّماَ َيْزَر

ْو َهاَ َل َع ُة َوَمَضْت َزَر إْلَجاََر إزَمُه َصّحْت ا َل ْلُمَسّمىَ َو إف ا إخَل إر إب إئ إت َساَ إْلَجاََرا ا
إة َد إس َفاَ ْل َذا ا َك ْو َو ْأَجَر َل َت ّبًة اْس َلىَ َدا إضٍع إ ْو ٍم َم ُلو ْع َلْم َم إمُل َماَ ُيَسّم َو َهاَ َيْح ْي َل َع

َهاَ َوَحَمَل ْي َل ًفاَ َحْمًل َع َعاََر َت َغ ُم َل َب إلَك َف َع َذ إض ْو ْلَم إإّن ا ْلُمَسّمىَ َلُه َف إإْن ، ا َبْت َو إط إفيِ َع
إق إري ّط إه َضَماََن َفَل ال ْي َل إإْن ، َع َتَصَماَ َو ْبَل اْخ إمَل َأْن َق َهاَ َيْح ْي َل ًئاَ َع ْي َفَسَخْت َش ْن ا
ُة إْلَجاََر إد ا َفَساَ إد إل ْق َع ْل إء إفيِ ا َدا إت ْب إل َذا ا إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل ْو ا َل ّيْن َلْم َو َب ُع َماَ ُي َهاَ َيْزَر َوَل إفي

َلىَ َقاََل َع َأْن َع َهاَ َأْزَر ُء َماَ إفي إإّن َأَشاَ َة َف إْلَجاََر ٌة ا َد إس إإْن َفاَ َتَصَماَ َف ْبَل اْخ إة َق َع الّزَرا
ُكّل إل ٍد َف إح ُهَماَ َوا ْن ْفَسَخ َأْن إم إإْن َي َع َف َهاَ َزَر إجُر إفي ْأ َت ْلُمْس ًئاَ ا ْي ْبَل َش إخ َق َفْس ْل ّيَن ا َع إلَك َت َذ



إد ْق َع ْل إر إباَ َؤّج ْلُم إل ْلُمَسّمىَ َو إة إمْن ا ُْلْجَر ْو ا َل َلىَ َقاََل َو َع َع َأْن :  َهاَ َأْزَر ُء َماَ إفي َو َأَشاَ ُه َف
إئٌز َلُه َجاَ َع َأْن َو َهاَ َيْزَر  َماَ إفي
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ُء  . َيَشاَ
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ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو إجَر َأْن :  ْأ َت إنيَِ الّساََحَة َيْس ْب َي َهاَ إل ْو إفي إرَس َأ ْغ َهاَ َي ْو ، َنْخًل إفي َشَجًرا َأ
َذا إإ َقَضْت َف ْن ُة ا ّد ْلُم إزَمُه ا ُع َل ْل إلَك َق َهاَ َذ ّلُم ُيَس َغًة َو إر ّنُه َفاَ َإل َيَة َل )  َهاَ إلَك إن َذ ْيَس إل َل َذا َو َه
َذا َكَماَ َهاَ إ ْأَجَر َت إع اْس َقَضْت إللّزْر ْن ُة َفاَ ّد ْلُم َهاَ ، ا إفي ٌع َو َهاَ َزْر ّن إإ َقىَ َف ْب إة َت ُأْجَر إل إب ْث إم ْل ا
َلىَ إت إ ْق إكَ َو ْدَرا إْل إع َإلّن ؛ ا َيًة إللّزْر َهاَ ُلوَمًة إن ْع إكُن َم ُيْم َيُة َف إف ْو إن َت ْي ّق ْلَح ُه ا إظيُر َن إمْن َو

إس َغْر ْل إر ا َذا َوالّشَج َقَضْت إ ْن ُة ا ّد ْلُم َهاَ ، ا إفي ّنُه َثَمٌر َو إإ َؤّخُر َف َلىَ ُي إه إ إك ْدَرا إة إ ُْلْجَر إباَ
َذا َه َنىَ إل ْع ْلَم َذا ا إضيِ إفيِ َك َقاَ ْل إإْن ، ا َقَضْت َو ْن ُة ا إْلَجاََر إفيِ ، ا إض َو َْلْر َبٌة ا ْط َهاَ َر ّن إإ َف
ُع َل ْق َطاََب َإلّن ؛ ُت َيَة َل الّر َهاَ َهاَ إن َهْت َل َب َأْش َة َف . الّشَجَر

ُلُه ْو َق َتاََر َأْن : إّل (  إحُب َيْخ إض َصاَ َْلْر ْغَرَم َأْن ا إلَك إقيَمَة َلُه َي ًعاَ َذ ُلو ْق ُكوَن َم َي ) َلُه َو
ّنَماَ ُكوُن إ َياَُر َي إخ ْل إب ا إح إض إلَصاَ َْلْر َذا ا َنْت إ َْلْرُض َكاَ ُقُص ا ْن إع َت ْل َق ْل ٍذ إباَ إئ َن إحي ُكُه َف ّل َتَم َي

إة إقيَم ْل ًعاَ إباَ ُلو ْق إإْن ، َم إجُر َيْرَض َلْم َو ْأ َت ْلُمْس إلَك ا َذ َأّماَ ، إب َذا َو َنْت إ َْلْرُض َكاَ ُقُص َل ا ْن َت
إع ْل َق ْل ْيَس إباَ َل ُكُه َلُه َف ّل إة َتَم إقيَم ْل إجُر َيْرَضىَ َأْن إّل إباَ ْأ َت ْلُمْس إلَك ا َذ . إب
ُلُه ْو َق ْو (  َأ إه َيْرَضىَ :  إك َتْر َلىَ إب إه َع إل ُكوَن َحاَ َي ُء َف َناَ إب ْل َذا ا َه َْلْرُض ، إل َذا َوا َه َإلّن ) ؛ إل

ّق ْلَح َلُه َلُه ا َيُه َل َأْن َف إف ْو َت ُكوَن َيْس َي ُكّل َو ٍد إل إح َو َماَ َوا  . َلُه ُه
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ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو ْئَجاَُر :  إت َواّب اْس ّد إب ال ُكو إل ، إللّر ْلَحْم َهاَ ) ؛ َوا ّن إل
َعٌة َ َف ْن ُلوَمٌة َم ْع . َم

ُلُه ْو َق إإْن (  َف َق :  َل ْط ُكوَب َأ َهاَ َأْن َلُه َجاََز الّر َب إك َء َمْن ُيْر َعَمًل َشاَ إق )  ْطَل إْل إكْن إباَ َذا َل إ
إكَب إه َر إس ْف َن ْو ، إب َكَب َأ ًدا َأْر إح ْيَس َوا إكَب َأْن َلُه َل ُه ُيْر ْيَر ّنُه ؛ َغ ّيَن َإل َع ًدا َت إمْن ُمَرا

إل َْلْص ّناَُس ا ُتوَن َوال َو َفاَ َت إب إفيِ َي ُكو ّنُه َفَصاََر الّر َأ َلىَ َنّص َك إه َع إب ُكو إإْن ُر َهاَ َف َب إك َر
إجُر ْأ َت ْلُمْس ْو ، ا ُه َأ ْيُر َد َغ ْع ّيَن َماَ َب َهاَ ُع ُب إك َبْت َرا إط َع إمَن َف َهاَ َض َت َلىَ إقيَم َع َذا َو َذا َه إ

َعاََر َت ّبًة اْس إب َدا ُكو َذا إللّر إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل . ا
ُلُه ْو َق َذا (  َك َو َذا :  ْأَجَر إ َت ًباَ اْس ْو إس َث ْب ّل َق إل َل ْط َأ إلَماَ َو َناَ )  َكْر إت إمْن َذ ُو َفاَ إس َت ّناَ إفيِ ال
إس ْب ّل . ال
ُلُه ْو َق إإْن (  َف َلىَ َقاََل :  َع َهاَ َأْن :  َب َك ْو ، ُفَلٌن َيْر َبَس َأ ْل ْوَب َي ّث َهاَ ُفَلٌن ال َب َك َأْر ُه َف ْيَر ، َغ

ْو َبَس َأ ْل ْوَب َأ ّث ُه ال ْيَر ًناَ َكاََن َغ إم َبْت إْن َضاَ إط ّبُة َع ّدا ْو ، ال إلَف َأ ْوُب َت ّث َإلّن ال ّناََس )  ال
ُتوَن إو َفاَ َت إلَك إفيِ ُم إييُن َفَصّح َذ ْع ّت ْيَس ال َل ُه َأْن َلُه َف ّدا َع َت . َي

ُلُه ْو َق إلَك (  َذ َك َو إلُف َماَ ُكّل :  َت إف َيْخ إتَل إل إباَْخ إم ْع َت ْلُمْس َأّماَ ا َقاَُر َف َع ْل إلُف َل َوَماَ ا َت َيْخ
إف إتَل إل إباَْخ إم ْع َت ْلُمْس َذا ا إإ إه َشَرَط َف ًناَ إفي إك َلُه َساَ إكَن َأْن َف ُه ُيْس ْيَر إم َغ َد َع إل إت )  ُو ّتَفاَ . ال
ُلُه ْو َق إإْن (  َف ْدًرا َسّمىَ :  ْو ، َق ًعاَ َأ ْو ُلُه َن إم َلىَ َيْح إة َع ّب ّدا ْثُل ال ُقوَل َأْن إم َخْمَسُة َي



ٍة إفَز ْق َطًة َأ ْن َلُه إح إمَل َأْن َف َو َماَ َيْح ْثُل ُه إة إم َط ْن إح ْل إر إفيِ ا ْو الّضَر َقّل َأ إر َأ إعي َكاَلّش
إم إس إم َوالّسْم َد َع إل إت )  ُو َفاَ ّت ْو ، ال إه َأ إن ْو َك ْيًرا إل إل إمْن َخ ّو َْل َكَر ا َذ ْعُض َو إخ َب إي ْلَمَشاَ َأّن ا

إمَل َأْن َلُه ْثَل َيْح إل إم ْي إة َك َط ْن إح ْل إعيًرا ا ًناَ َل َش ُهْم َوْز ْعُض َب ّوىَ َو ْيَن َس إل َب ْي َك ْل إن ، ا َوْز ْل َوا
ْو َل ْأَجَر َو َت ّبًة اْس إمَل َدا َيْح َهاَ إل ْي َل َة َع ٍة َعَشَر إفَز ْق إعيًرا َأ َهاَ َفَحَمَل َش ْي َل َة َع ٍة َعَشَر إفَز ْق َأ

َطًة ْن َبْت إح إط َع إمَن َف َطَة َإلّن ؛ َض ْن إح ْل َقُل ا ْث إر إمْن َأ إعي إع إفيِ َقاََل الّش إبي َناَ َي ْل َذا ا إ
َهاَ ْأَجَر َت إمَل اْس َيْح َهاَ إل ْي َل  َع
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إعيًرا َهاَ َفَحَمَل َش ْي َل إد إفيِ َع إن َأَح ْي َق َل ْو ْلَج َطًة ا ْن إفيِ ، إح إر َو إعيًرا اْلَخ َبْت َش إط َع إه َف ْي َل َع َف
إن إنْصُف إنْصُف الّضَماَ إة َو ُْلْجَر . ا

ُلُه ْو َق ْيَس (  َل َو إمَل َأْن َلُه :  َو َماَ َيْح إة إمْن َأَضّر ُه َط ْن إح ْل إح ا ْل إم ْل إد ، َكاَ إدي ْلَح إص َوا َوالّرَصاَ
َإلّن إلَك َضَرَر )  َثُر َذ ْك إر إمْن َأ إة َضَر َط ْن إح ْل َو ا ُه إلَك َيْرَض َلْم َو َذ . إب

ُلُه ْو َق إإْن (  َو َهاَ :  ْأَجَر َت إمَل اْس َيْح َهاَ إل ْي َل ًناَ َع ْط ُه ُق ْيَس َسّماَ َل إمَل َأْن َلُه َف ْثَل َيْح إه إم إن َوْز
ًدا إدي ّنُه َح َإل إة َأَضّر )  ّب ّدا إإّن إباَل َد َف إدي ْلَح ُع ا َق إة إمْن َي ّب ّدا َلىَ ال إضٍع َع ْو ٍد َم إح إمْن َوا

َهاَ إر ْه ْطُن ، َظ ُق ْل إسُط َوا َب ْن َلىَ َي َهاَ َع إر ْه َكاََن َظ َلىَ َأَخّف َف إة َع ّب ّدا ْيَسَر ال َأ إإْن َو َكْت َف َل َه
إمَن َهاَ َض َت َة َوَل إقيَم إه ُأْجَر ْي َل ّنُه ؛ َع إه َإل إل ًفاَ َصاََر إبَحْم إل إب َفَصاََر ُمَخاَ إص َغاَ ْل َذا َكاَ إفيِ َك

إضيِ َقاَ ْل َأّماَ ، ا َذا َو إلَمْت إ إه َس ْي َل َع ُة َف ُْلْجَر إح إفيِ َقاََل ا إد َشْر إْلْرَشاَ َذا ا َك َذا َو إ
َهاَ ْأَجَر َت إمَل اْس َيْح َد إل إدي ْلَح ُكْن َلْم ا إمَل َأْن َلُه َي َهاَ َيْح ْي َل ْثَل َع إه إم إن ًناَ َوْز ْط . ُق

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َهاَ :  ْأَجَر َت َهاَ اْس َب َك َيْر َدَف إل َأْر َعُه َف َبْت آََخَر َرُجًل َم إط َع إمَن َف إنْصَف َض
َهاَ إت إنيِ إقيَم ْع َي َع )  إة َم ُْلْجَر َذا ا َه َذا َو َنْت إ ّبُة َكاَ ّدا ُق ال إطي ُهَماَ ُت َل َذا َأّماَ َحْم َنْت إ َل َكاَ
ُق إطي إمَن ُت إة ُكّل َض إقيَم ْل َذا ا َفىَ إفيِ َك َتْص ْلُمْس َد ا ّي َق إه َو إل ْو َق َدَف إب َأْر ّنُه ؛ َرُجًل َف إْن َإل
َدَف ّقَياَ َأْر إب إسُك َل َص َتْم إمَن َيْس َد َماَ َض َقُل َزا ّث إإْن ، ال إسُك َكاََن َو َتْم َو َيْس ُه إل َف ، َكاَلّرُج
ّنَماَ إإ إمَن َو َهاَ إنْصَف َض إت َلْم إقيَم َبْر َو َت ْع َقُل ُي ّث ّبَة َإلّن ؛ ال ّدا ْد ال َهاَ َق إب َحْمُل َيُضّر إك الّرا

إف إفي ْلَخ إخّف ا َي َهاَ َو ْي َل ُكوُب َع إل ُر إقي ّث إه ال إم ْل إع إة إل ُفُروَس ْل . إباَ
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َهاَ :  ْأَجَر َت إمَل اْس َيْح َهاَ إل ْي َل َداًرا َع ْق إة إمْن إم َط ْن إح ْل َهاَ َفَحَمَل ا ْي َل َثَر َع ْك ْنُه َأ إم

َبْت إط َع إمَن َف َد َماَ َض َقُل َزا ّث َهاَ ال ّن إل
َ َبْت )  إط َو إبَماَ َع ُذوٌن ُه ْأ ْيُر َم َغ ُذوٍن َو ْأ َبُب َم َوالّس

َقُل ّث َقَسَم ال ْن إهَماَ َفاَ ْي َل َذا إّل َع ُقُه َل إحْمًل َكاََن إ إطي ْثُل ُت ْلَك إم إة إت ّب ّدا  ال
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ٍذ إئ َن إحي َهاَ ُكّل َيْضَمُن َف إت إم إقيَم َد َع إن إل ْذ إْل إه ا إه َأْصًل إفي إج إة َعْن إلُخُرو َد إة َعاَ َق إة َطاَ ّب ّدا ال
إه إفيِ َقاََل إح َة َل َشْر إه ُأْجَر ْي َل إر إفيِ َع ْد إة َق َد َياَ ّنُه ؛ الّز َفىَ َإل ْو َت َهاَ اْس َت َع َف ْن إه َم إمْن إفي
إر ْي ٍد َغ ْق . َع

ُلُه ْو َق إل َو َق ّث إر " ال َكْس إب إء "  ّثاَ إك ال إري َتْح إف َو َقاَ ْل ْو ا َل ْأَجَر َو َت ّبًة اْس َلىَ َدا َكاَن إ َوَز َم َفَجاَ
إلَك َكاََن َذ ْلَم ّنُه ا إإ إصيُر َف ًفاَ َي إل إف ُمَخاَ إخَل ْل إباَ ًناَ َصاََر َو إم َذا ُثّم ، َضاَ َد إ ّلَم َعاَ ّبَة َوَس ّدا ال
َلىَ َهاَ إ إب إح ّنُه َصاَ إإ إجُب َف ُة َي ُْلْجَر إب ا َهاَ ّذ إجُب َوَل إلل إه َي ْي َل ٌء َع إء َشيِْ إجيِ ْلَم َذا إل ْد َكاََن إ َق

َهاَ ْأَجَر َت ًباَ اْس إه ًياَ َذا إئ ّنُه ؛ َوَجاَ َوَز َلّماَ َإل َكاََن َجاَ ْلَم ًفاَ َصاََر ا إل إجُب ُمَخاَ َي إه َف ْي َل ، الّضَماَُن َع
ُة ُْلْجَر إن َل َوالّضَماَُن َوا َعاَ إم َت َناَ َيْج َد ْن إة إفيِ َقاََل إع َي َدا إه ْل َذا ا ْأَجَر إ َت ّبًة اْس َلىَ َدا إة إ إحيَر ْل ا
َوَز َهاَ َفَجاَ َلىَ إب إة إ ّي إس إد َقاَ ْل َهاَ ُثّم ، ا ّد َلىَ َر إة إ إحيَر ْل َقْت ا َف َن َو َف ُه إمٌن َف َذا َضاَ َك ّيُة َو إر َعاَ ْل ا
إقيَل إويُل َف ْأ َت إه :  إذ إة َه َل َأ ْلَمْس َذا ا َهاَ إ ْأَجَر َت ًباَ اْس إه ًياَ َل َذا إئ إهيَِ َجاَ َت ْن َي ُد إل ْق َع ْل إل ا ُوُصو ْل إباَ



َلىَ إة إ إحيَر ْل إصيُر َفَل ا إد َي ْو َع ْل ًدا إباَ ُدو َلىَ َمْر إد إ إك َي إل ْلَماَ ًنىَ ا ْع َذا َأّماَ َم َهاَ إ ْأَجَر َت ًباَ اْس إه َذا
ًياَ إئ ُكوُن َوَجاَ إة َي َل إز ْن إع إبَم َد ْلُمو َذا ا َلَف إ َد ُثّم ، َخاَ َلىَ َعاَ إق إ َفاَ إو ْل ّنُه ا إإ ُع َف إف َت ْنُه َيْر َع

إقيَل الّضَماَُن َواُب َو ْلَج َلىَ ُمْجًرىَ ا إق َع ْطَل إْل َو ا ُه َْلَصّح َو ْو ا َل ْأَجَر َو َت ّبًة اْس َلىَ َدا إ
إن َكاَ ٍم َم ُلو ْع َلْم َم َهْب َف ْذ َهاَ َي َلَس إب إه إفيِ َوَج إر ّتىَ َدا ُة َمَضْت َح ّد ْلُم َبْت ا إط َع إجُب َف َي
إه ْي َل إه الّضَماَُن َع إس ْب َهاَ إبَح َة َوَل َل إه ُأْجَر ْي َل ّنُه ؛ َع َهاَ َإل َبَس إضٍع إفيِ َح ْو إر َم ْي ُذوٍن َغ ْأ إه َم إفي
َذا َك َذا َو َهاَ إ ْأَجَر َت َلىَ اْس إضٍع إ ْو ٍم َم ُلو ْع َهاَ َم َب إك َلىَ َفَر إضٍع إ ْو ّنُه آََخَر َم إإ َذا َيْضَمُن َف إ

َكْت َل إإْن ، َه ْقَرَب َكاََن َو ْنُه َأ ّنُه ؛ إم ًفاَ َصاََر َإل إل َة َوَل ُمَخاَ إه ُأْجَر ْي َل إإْن ، َع َهاَ َو ْأَجَر َت اْس
َلىَ َكاَن إ ٍم َم ُلو ْع َهَب َم َذ إر إمْن َف ْي إق َغ إري ّط َعاَّم ال ْل ّناَُس َكاََن إْن ا َنُه ال ُكو ُل إصيُر َل َيْس َي

ًفاَ إل إإْن ، ُمَخاَ َلَك َو  َس
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ًقاَ إري ُكُه َل َط ُل ّناَُس َيْس ّنُه ال إإ َذا َيْضَمُن َف َكْت إ َل . َه
َذا إإ إلْك َلْم َو ْه َغ َت َل َب َع َو إض ْو ْلَم ُلوَم ا ْع ْلَم َع ُثّم ، ا ّلَم َرَج ّبَة َوَس ّدا َلىَ ال َهاَ إ إب إح ّنُه َصاَ إإ َف

إجُب إه َي ْي َل ُة َع ُْلْجَر ُة ا ْلُمَسّماَ ْو ا َل َهاَ َو ْأَجَر َت َلىَ اْس َكاَن إ ٍم َم ُلو ْع َهاَ َم َب َك َيْر َهَب إل َذ َهاَ َف إب
َلْم َهاَ َو ْب َك َلْم َيْر إمْل َو َهاَ َيْح ْي َل ًئاَ َع ْي ّنُه َش إإ إجُب َف إه َي ْي َل ُة َع ُْلْجَر َذا ا َك َذا َو ْأَجَر إ َت َداًرا اْس

َهاَ َن ُك َيْس ّلَم إل إتيَح َفَس َفاَ ْلَم إه ا ْي َل ُة َوَمَضْت إ ّد ْلُم ّنُه ا إإ إجُب َف إه َي ْي َل ُة َع ُْلْجَر ٌء ا َوا َهاَ َس َن َك َس
ْو ، ُكْن َلْم َأ َذا إّل َيْس َعُه إ َن ٌع َم إن َطاٍَن إمْن َماَ ْل ْو ، ُس إه َأ إر ْي َذا ، َغ إإ َبْت َو إط ّبُة َع ّدا ال

ُة ْأَجَر َت ْلُمْس ْو ، ا ُد َأ ْب َع ْل ْأَجُر ا َت ْلُمْس إر إمْن ا ْي ّد َغ َع ٍة َوَل إخَلٍف َوَل َت َي َناَ إه َضَماََن َفَل إج ْي َل َع
ْيَن َإلّن ؛ َع ْل َة ا ْأَجَر َت ْلُمْس َنٌة ا إد إفيِ َأَماَ إر َي إج ْأ َت ْلُمْس ٌء ا َوا َنْت َس ْيُن َكاَ َع ْل ُة ا ْأَجَر َت ْلُمْس ا

إة إفيِ إْلَجاََر إة ا إحيَح ْو ، الّص إة َأ َد إس َفاَ ْل َهاَ ا ّن إإ َنٌة َف ْو َأَماَ َل ْأَجَر َو َت ّبًة اْس َهاَ َدا َب َك َيْر ًياَ إل ُعْر
ْيَس َل َهاَ َأْن َلُه َف َب َك ًياَ إّل َيْر ْو ُعْر َل َهاَ َو ْأَجَر َت َهاَ اْس َب َك َيْر َهاَ َلْم إبَسْرٍج إل ْب َك ًياَ َيْر إإْن ، ُعْر َو

َهاَ ْأَجَر َت إل اْس ْلَحْم َهاَ َأْن َيُجْز َلْم إل َب َك إإْن ، َيْر َهاَ َو ْأَجَر َت إب اْس ُكو إمَل َأْن َيُجْز َلْم إللّر َيْح
َهاَ ْي َل ًعاَ َع َتاَ إقيَِ َأْن َيُجوُز َوَل َم ْل َت َهاَ َيْس ْي َل إكُئ َوَل ، َع ّت َلىَ َي َهاَ َع إر ْه ُكوُن َبْل َظ ًباَ َي إك َرا
َلىَ إف َع ُعْر ْل إة ، ا َد َعاَ ْل إإْن َوا َقَضْت َف ْن ُة ا إْلَجاََر إجُب َهْل ا َلىَ َي إر َع إج ْأ َت ْلُمْس ّد ا إة َر ّب ّدا ال
إر إمْن ْي َلٍب َغ َهاَ إمْن َط إب إح ُهْم َقاََل َصاَ ْعُض ْلَزُمُه : َل َب إر إمْن َي ْي ٍة َغ َب َل َطاَ َهاَ ؛ ُم ّن إل

َنٌة َ َأَماَ

إة َع إدي َو ْل َقاََل َكاَ ُهْم َو ْعُض ْلَزُمُه َب إلَك َي ّنُه ؛ َذ َد َإل ْع إغ َب َفَرا ْل ْيُر ا ُذوٍن َغ ْأ َهاَ إفيِ َلُه َم إك إْمَساَ
إزَمُه َل ّد َف إإْن الّر َهاَ َف َبَس إه إفيِ َح إت ْي َد َب ْع إء َب َفاَ إتي َهاَ اْس إت َع َف ْن ّتىَ َم َفْت َح إل َهاَ َكاََن إْن َت َبَس َح
ٍر ْذ ُع إإّل ، َيْضَمْن َلْم إل إمَن َو  . َض
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ُلُه ْو َق إإْن (  َف َبَح :  َك ّبَة ) (  ّدا َهاَ ال إم إلَجاَ ْيِ إب َأ َهاَ )  َب َذ َلىَ َج إه إ إس ْف ْنٍف َن ُع . إب
ْو َأ َهاَ (  َب َبْت َضَر إط َع إمَن َف َد ) ( َض ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إه َح ْي َل َع َو َوىَ )  ْت َف ْل ْذَن َإلّن ؛ ا إْل إفيِ ا
إلَك ٌد َذ ّي َق إط ُم إة إبَشْر . الّسَلَم

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َذا َيْضَمُن َل َوُمَحّم َعَل إ ْنُه َف ْعًل إم ًفاَ إف َعاََر َت َأّماَ ، ُم َذا َو َهاَ إ َب َضَر
ًباَ ْيَر َضْر ٍد َغ َتاَ ْع ْو ، ُم َهاَ َأ َبَح ْبًحاَ َك ْيَر َك ٍد َغ َتاَ ْع َبْت ُم إط َع إمَن َف ًعاَ َض َذا إْجَماَ َه ُهَماَ َو َد ْن إع

إف إخَل إم إب ّل َع ْلُم َذا ا إبيِّ َضَرَب إ إن الّص ُدو إن إب ْذ إْل ّنُه ا إإ إن َيْضَمُن َف َكاَ إم إإلْم إلي ْع ّت إبَل ال
ّنُه ؛ َضْرٍب إل إمْن َإل ْه إم َأ ْه َف ْل إز ا إيي ّتْم إف َوال إخَل إة إب ّب ّدا إخيِّ إفيِ َقاََل ال َكْر ْل َقاََل ا

َناَ ُب ًعاَ َأْصَحاَ إمي إم إفيِ َج ّل َع ْلُم إذ ، ا َتاَ ُْلْس إذيِ َوا ّل ّلُم ا إه ُيَس ْي َل إبيِّ إ ٍة إفيِ الّص َع َناَ َذا إص إ
ُه َباَ إر َضَر ْي َغ إن إب ْذ إه إ إبي أ

ْو ، َ إه َأ ّي إص َناَ َفَماََت َو إم َأّماَ ، َض َذا َو ُه إ َباَ إن َضَر ْذ إإ إب إب َْل ْو ، ا َأ



إصيِّ َو ْل َناَ َلْم ا َذا َيْضَم َه َذا َو ُه إ َباَ ًباَ َضَر ًدا َضْر َتاَ ْع ُبُه ُم ُلُه ُيْضَر ْث َذا َأّماَ إم ُكْن َلْم إ إلَك َي َذ َك
َناَ إم َلىَ َض َأّماَ ، َحاٍَل ُكّل َع َذا َو َْلُب َضَرَب إ َنُه ا ْب إمَن َفَماََت ا َذا َض َك إصيِّ َو َو ْل َذا ا إ
إبيِّ َضَرَب إب الّص إدي ْأ ّت إمَن َفَماََت إلل إن َوَل َض َثاَ إر إهَماَ َي ْي َل َع ُة َو ّفاََر َك ْل َذا ا َه َد َو ْن إبيِ إع أ

َ

َفَة إني . َح
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إن َل َوُمَحّم َناَ إن َيْضَم َثاَ إر َي إهَماَ َو ْي َل َع ُة َو ّفاََر َك ْل َأّماَ ، ا َذا َو َضَرَب إ
ْوُج َتُه الّز َأ ٍز اْمَر ُنُشو ْو ، إل إه َأ إو َتْت َنْح َو َفَماَ ُه إمٌن َف ًعاَ َضاَ إرُث َوَل إْجَماَ ْو َي َل َهاَ َو َئ إط َو

َتْت إه إمْن َفَماَ إئ ْط َء َل َو إه َشيِْ ْي َل َد َع ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ٍد َح َذا َوُمَحّم َك َذا َو َهاَ إ ْفَضاَ ّنُه ؛ َأ َإل

ُذوٌن ْأ إء إفيِ َلُه َم َوْط ْل ُدُث َماَ َيْضَمُن َفَل ا ْنُه َيْح . إم
َقاََل ُبو َو َتْت : إْن ُيوُسَف َأ إه إمْن َماَ إئ ْط َلىَ َو َع إه َف إت َل إق َيُة َعاَ ّد إإْن ، ال َهاَ َو ْفَضاَ ْوُل ، َأ َب ْل َوا

إسُك َل َتْم َيُة َيْس ّد إه إفيِ َفاَل إل إإْن ، َماَ إسُك َكاََن َو َتْم ُلُث َيْس ُث إة َف َي ّد إه إفيِ ال إل َأّماَ ، َماَ َذا َو إ
َهاَ َكَسَر َذ إخ إة إفيِ َف َل إء َحاَ َوْط ْل ّنُه ا إإ ًعاَ َيْضَمُن َف  َكْسَر َإلّن ؛ إْجَماَ
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إذ إخ َف ْل ْيُر ا ُذوٍن َغ ْأ إه َم َو إفي ُه ْيُر َو إدٍث َغ إء إمْن َحاَ َوْط ْل إن ا ُذو ْأ ْلَم إه ا  . إفي
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ُلُه ْو َق ُء (  ُْلَجَرا َوا َلىَ :  إن َع ْي َب إجيٌر َضْر َأ َتَركٍَ :  ٍر ُمْش إجي َأ َتَركَُ ، َخاَّص َو ْلُمْش َمْن ُكّل َفاَ
ّق َل إح َت َة َيْس ُْلْجَر ّتىَ ا ْعَمَل َح إر َي َقّصاَ ْل إغ َكاَ ّباَ َتَركََ َإلّن ) ؛ َوالّص ْلُمْش ْعَمُل َمْن ا َي

إر إج ْأ َت ْلُمْس إه إل إر ْي َغ إل ُكوُن َفَل َو ّقَصاَ َي َت إه ُمْخ إل َعَم إلَك إب َذ َك ّياَُط َو ْلَخ ُغ ا ّباَ . َوالّص
ُلُه ْو َق ُع (  َتاَ ْلَم َوا َنٌة :  إه إفيِ َأَماَ إد َلَك إْن َي ًئاَ َيْضَمْن َلْم َه ْي َد َش ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َفَر َح . َوُز
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َو َوُمَحّم إه َمْضُموٌن ُه ْي َل َع إض )  ْب َق ْل ُنُه إباَ َيْضَم َذا َف إلَف إ إه إفيِ َت إد إّل َي

ُكوَن َأْن ُفُه َي َل ٍء إمْن َت إلٍب َشيِْ ُع َل َغاَ َطاَ َت ُع ُيْس َناَ إت إلْم ْنُه ا إق إم إري ْلَح إب َكاَ إل َغاَ ْل َو ا ُه َو  -
َذ َأْن ْأُخ إع َي إمي إت إبَج إني َوا إت َح ْي َب ْل ّو - ، ا ُد َع ْل إر َوا إب َكاَ ْلُم َو ا ُه ُكوَن َأْن َو َع َي إة َم َع َن ْلَم إت ا ْو َوَم

إة ُهَماَ ُثّم ، الّشاَ َد ْن ّنَماَ إع َذا َيْضَمُن إ ُع َكاََن إ َتاَ ْلَم ْأَجُر ا َت ْلُمْس إه ا ْي َل ًثاَ َع َد إه ُمْح َعَمٌل إفي
ْو َأّماَ ُه َل َطاَ ْع ًفاَ َأ ْعَمَل ُمْصَح َي ًفاَ َلُه إل ْو ، إغَل ًفاَ َأ ْي ْعَمَل َس َي ًناَ َلُه إل ْف ْو ، إج ًناَ َأ ّكي ْعَمَل إس َي إل
َهاَ َع َنْصًل َل ْلُمْصَحُف َفَضاَ ْو ، ا ْيُف َأ ْو ، الّس ّكيُن َأ ّنُه الّس إإ ًعاَ َيْضَمُن َل َف ّنُه ؛ إْجَماَ َإل

ُه َلْم إجْر ْأ َت َلىَ َيْس إع َع َقاَ إل إي َعَم ْل إلَك إفيِ ا ّنَماَ ، َذ إإ ُه َو ْأَجَر َت َلىَ اْس إه َع إر ْي ّنَماَ ، َغ إإ َكاََن َو
ُع َتاَ ْلَم َنًة ا َد َأَماَ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ْبَض َإلّن ؛ َح َق ْل إن َحَصَل ا ْذ إإ إه إب إب إح ُهَماَ َصاَ إن َو ُقوَل َو َي ُه
ًطاَ َمْضُموٌن َياَ إت إل اْح َوا إس َإلْم ّناَ َء َإلّن ؛ ال ُْلَجَرا َذا ا إلُموا إ ُهْم َع ّن أ

ُنوَن َ ُدوا َيْضَم َه َت اْج
إظ إفيِ ْف إح ْل َتاََر ا َأّخُروَن َواْخ َت ْلُم َد ا ْن َوىَ إع ْت َف ْل إر إفيِ ا إجي َْل إكَ ا َتَر ْلُمْش ْلَح ا َلىَ الّص َع

إف ّنْص َكَر ال َذ ُبو َو إث َأ ْي ّل َوىَ َأّن ال ْت َف ْل َلىَ ا إل َع ْو إبيِ َق أ
َفَة َ إني َذا ُثّم ، َح الّضَماَُن َوَجَب إ

إه ْي َل ُهَماَ َع َد ْن َذا إع َلَك إ َد َه ْع إل َب َعَم ْل ُبُه ا إح إر َفَصاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َنُه َشاَ َتُه َضّم ْعُموًل إقيَم َم
إه إطي ْع ُي َة َو ُْلْجَر إإْن ، ا َء َو َنُه َشاَ َتُه َضّم ْيَر إقيَم ْعُموٍل َغ َلْم َم ُكْن َو إه َي ْي َل ٌة َع ْو ُأْجَر َل َو

َعىَ ّد إجيُر ا َْل ّد ا َلىَ الّر إه َع إب إح َو َصاَ ُه إكُر َو ْن  ُي
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ْوُل َق ْل ْوُل َفاَ إر َق إجي َْل َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ّنُه ؛ َح إميٌن َإل إكْن َأ َل ُق َل َو ّد َوىَ إفيِ ُيَص ْع إة َد ُْلْجَر ا

ُهَماَ َد ْن إع ْوُل َو َق ْل ْوُل ا إب َق إح إب َصاَ ْو ّث ْوَب َإلّن ؛ ال ّث َد َمْضُموٌن ال ْن إر إع إجي َْل ُق َفَل ا ّد ُيَص
َلىَ ّد َع ٍة إّل الّر َن ّي َب  . إب
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ُلُه ْو َق َوَماَ (  إلَف :  إه إمْن َت إل إق َعَم إري َتْخ إب َك ْو ّث إه إمْن ال ّق إق َد َل إل َوَز ْلَحّماَ إع ا َطاَ إق ْن َوا
إل ْب ْلَح إذيِ ا ّل ّد ا إه َيُش إريِ إب َكاَ ْلُم إحْمَل ا ْل إق ا َغَر إة َو َن إفي َهاَ إمْن الّس ّد َإلّن َمْضُموٌن َم  (

إه إذ َء َه َياَ َْلْش َلْت ا إه َحَص إل ْع إف إإْن ، إب ّفَف َو َقّصاَُر َج ْل ًباَ ا ْو َلىَ َث ْبٍل َع إه َفَمّرْت َح َلٌة إب َحُمو
إق إفيِ إري ّط ْتُه ال َق إه َضَماََن َفَل َفَخّر ْي َل ّنُه ؛ َع ُنُه َل َإل إك ُفُه ُيْم إفي َلىَ إّل َتْج ْبٍل َع ْو ، َح َأ

إئٍط َذا َحاَ َه ُة َجَرْت إب َد َعاَ ْل إلَك َفَصاََر ا ًناَ َذ ُذو ْأ إه َم َلْم إفي َلىَ َوالّضَماَُن َيْضَمْن َف إق َع إئ َساَ
إة َل ْلَحُمو ّنُه ؛ ا إذَن َإل إز إفيِ َلُه ُأ َياَ إت إلْج إط ا إة إبَشْر َلْم الّسَلَم ْد َو ًياَ َفَصاََر الّشْرُط ُيوَج إن َجاَ
إه إق ْو َذا إبَس َه إل إزَمُه َف . الّضَماَُن َل
ُلُه ْو َق ّنُه : إّل (  إه َيْضَمُن َل َأ إنيِ إب َدَم َب َق إمّمْن آَ إر ُهْم َغ ْن إة إفيِ إم َن إفي ْو ، الّس َقَط َأ إمْن َس
إة ّب ّدا ْنُه َلْم ال إإْن َيْضَم َو إه َكاََن )  إق ْو إه إبَس إد ْو َق َذا َو َه َذا َو ْد َلْم إ َعّم َت إلَك َي َذا َأّماَ َذ ُه إ َد َعّم َت

ُهْم َن إم ّنَماَ ، َض إإ إنيِ َيْضَمْن َلْم َو َدَم َب ّنُه ؛ آَ ْو َإل ُهْم َل َن إم َكاََن َض إه ُموَجُب َل إن َلىَ َضَماَ َع
إة َل إق َعاَ ْل َلُة ، ا إق َعاَ ْل إل َتْضَمُن َل َوا َوا ْق َْل ُد إباَ ْق َع إة َو إْلَجاََر ْوٌل ا َإلّن َق إنيِ َو َدَم َب إديِ إفيِ آَ ْي َأ

إهْم إس ُف ْن . َأ
ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َد :  ُد َفَص َفّصاَ ْل ْو ا َغ َأ ُغ َبّز َبّزا ْل َلْم ا َوْز َو َتَجاَ َع َي إض ْو إد َم َتاَ ْع ْلُم َضَماََن َفَل ا

إه ْي َل إطَب إفيَماَ َع إلَك إمْن َع إإْن ، َذ ُه َو َوَز إمَن َتَجاَ ّنُه ) ؛ َض َذْن َلْم َإل ْؤ إلَك إفيِ َلُه ُي َذا َذ َه َو
َذا ُغ َكاََن إ َبْز ْل إن ا ْذ إإ إب إب إح إة َصاَ ّب ّدا َذا َأّماَ ال إر َكاََن إ ْي َغ إه إب إن ْذ َو إ ُه إمٌن َف ٌء َضاَ َوا َوَز َس َتَجاَ

َع إض ْو ْلَم َد ا َتاَ ْع ْلُم ْو َل َأْم ا َل َع َو َط ّتاَُن َق ْلَخ َفَة ا إبيِّ َحَش ْنُه َفَماََت الّص إجُب إم إه َي ْي َل َع
إة إنْصُف َي ّد إإْن ، ال َئ َو إر َهاَ َب ْن إجُب إم إه َي ْي َل إة ُكّل َع َي ّد ّنُه ؛ ال َذا َإل ُتُه َحَصَل َماََت إ ْو َم

إن ْي َل ْع إف ُهَماَ إب ُد ُذوٌن َأَح ْأ إه َم َو إفي ُه ُع َو ْط إة َق َد ْل إج ْل إنيِ ا ّثاَ ْيُر َوال ُذوٍن َغ ْأ إه َم َو إفي ُه ُع َو ْط َق
إة َف ْلَحَش َأّماَ ، ا َذا َو َئ إ إر إعَل َب ُع ُج ْط إة َق َد ْل إج ْل ّنُه ا َأ ُكْن َلْم َك ُع ، َي ْط َق  َو
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إة َف ْلَحَش ْيُر ا ُذوٍن َغ ْأ إه َم َوَجَب إفي إة َضَماَُن َف َف ْلَحَش إمًل ا َو َكاَ ُه َيُة َو ّد َذا ال َهاَْن إفيِ َك َشاَ
.

ُلُه ْو َق إجيُر (  َْل َوا ْلَخاَّص :  َو ا إذيِ ُه ّل ّق ا إح َت َة َيْس ُْلْجَر إم ا إلي َتْس إه إب إس ْف إة إفيِ َن ّد ْلُم إإْن ، ا َو
ْعَمْل َلْم ْأَجَر َكَمْن َي َت ْهًرا َرُجًل اْس إة َش ْدَم إخ ْل ْو ، إل إيِ َأ ْع إم إلَر َن َغ ْل ّنَماَ ا إإ َو ّقَصاَ ُسّميَِ )  َخاَ

ّنُه ؛ َتّص َإل إه َيْخ إل َعَم إه ُدوَن إب إر ْي ّنُه ؛ َغ إصّح َل َإل ْعَمَل َأْن َي إه َي إر ْي َغ إة إفيِ إل ّد ْلُم  . ا
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ُلُه ْو َق َوَل (  َلىَ َضَماََن :  إر َع إجي َْل ْلَخاَّص ا إلَف إفيَماَ ا إه إفيِ َت إد َأْن َي إب َق )  إر ْنُه ُس ْو ، إم َأ

إصَب . ُغ
ُلُه ْو َق َوَل (  إلَف َماَ :  إه إمْن َت إل َأْن َعَم إب َكَسَر )  ْن ْدُر ا إق ْل إه إمْن ا إل ْو ، َعَم َق َأ ْوُب َتَخّر ّث ال



إه إمْن ّق َذا َد َه َذا َو ٍد َعَمٍل إمْن َكاََن إ َتاَ ْع َعاََرٍف ُم َت َذا َأّماَ ُم ًة َضَرَب إ َأ َشاَ َق َف َهاَ َف َن ْي ْو ، َع َأ

َهاَ َكَسَر َل ًياَ َكاََن إرْج ّد َع َت ًناَ ُم إم َذا ، َضاَ إإ ٌء َماََت َو إم إمْن َشيِْ َن َغ ْل ْو ، ا َلُه َأ َك ْئُب َأ ّذ َلْم ال
ْوُل ، َيْضَمْن َق ْل ُلُه َوا ْو إلَك إفيِ َق َع َذ إه َم إن إمي ّنُه ؛ َي إميٌن َإل َذا َأ َك َذا َو َهاَ إ َقاَ ٍر إمْن َس ْه َن

َقْت إر َغ َهاَ َف ْن ٌة إم ّنُه ؛ َيْضَمْن َلْم َشاَ ْيُر َإل ّد َغ َع َت إلَك إفيِ ُم إإْن ، َذ َلَك َو إة إفيِ َه ّد ْلُم ا
إم إنْصُف َن َغ ْل ْو ، ا َثُر َأ ْك َلُه َأ ُة َف ُْلْجَر َلًة ا إم َعىَ َداَم َماَ َكاَ َهاَ َيْر ْن ًئاَ إم ْي َد َإلّن ؛ َش ُقو ْع ْلَم ا
إه ْي َل َو َع إليُم ُه إه َتْس إس ْف إة إفيِ َن ّد ْلُم ْد ا َق َد َو إج ْيَس ُو َل إعيِ َو َيِ َأْن إللّرا إز ْن َلىَ ُي ٍء َع َشيِْ
إر ْي َغ إن إب ْذ َهاَ إ إب إح َء َإلّن ؛ َصاَ ْنَزا إْل َهاَ َحْمٌل ا ْي َل إر َيُجوُز َفَل َع ْي َغ إن إب ْذ َهاَ إ إب إح إإْن َصاَ َعَل َف َف

َبْت إط َع إمَن َف إإْن ، َض َفْحُل َكاََن َو ْل َهاَ َنَزا ا ْي َل َبْت َع إط َع إه َضَماََن َفَل َف ْي َل ّنُه ؛ َع إر َإل ْي َغ إب
إه إل ْع إإْن ، إف ّدْت َو ٌة َن َد إح َهاَ إْن َفَخاََف َوا َع إب َع َت إقيِ َضاَ َباَ ْل ّنُه ا إإ َهاَ َل َف ُع َب ْت َضَماََن َوَل َي
إه ْي َل َهاَ َع َد إفي ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إليَس َإلّن ؛ َح ْد ّت إه إمْن ال إل ْع ُهَماَ إف َد ْن إع َو َو إمٌن ُه إتيِ َضاَ ّل ّدْت إل َن
. 
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ُلُه ْو َق ٌة (  إْلَجاََر َوا َهاَ :  ُد إس ْف ُد َكَماَ الّشُروُط ُت إس ْف َع ُت ْي َب ْل إنيِ ا ْع َي إتيِ الّشُروَط )  ّل َل ا
َهاَ إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل َذا َكَماَ ا َلىَ َشَرَط إ إر َع إجي َْل ْلَخاَّص ا إلَف َماَ َضَماََن ا إه َت إل ْع إف ْو ، إب إر َأ ْي َغ إب

إه إل ْع ْو ، إف َلىَ َأ إر َع إجي َْل إكَ ا َتَر ْلُمْش إلَف َماَ َضَماََن ا إر َت ْي َغ إه إب إل ْع َلىَ إف إل َع ْو إبيِ َق أ
َفَة َ إني َح

َذا َأّماَ ًطاَ َشَرَط إ إه َشْر إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل َذا َكَماَ ا َلىَ َشَرَط إ إر َع إجي َْل إكَ ا َتَر ْلُمْش َضَماََن ا
إلَف َماَ إه َت إل ْع إف ُد َل إب ْفُس ُد َي ْق َع ْل َيُجوُز ا إر َشْرُط َو َياَ إخ ْل إد إفيِ ا ْق إة َع إْلَجاََر َناَ ا َد ْن ّنُه ؛ إع َإل

ُد ْق ٍة َع َوَض َعاَ إصّح ُم إة َفْسُخُه َي َل َقاَ إْل إع إباَ ْي َب ْل َد َكاَ ْن إع إعيِّ َو إف  . َيُجوُز َل الّشاَ
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ُلُه ْو َق ْأَجَر : َمْن (  َت ًدا اْس ْب إة َع ْدَم إخ ْل ْيَس إل َل إفَر َأْن َلُه َف إه ُيَساَ إرَط َأْن إّل إب َت إلَك َيْش َذ
إد إفيِ ْق َع ْل َإلّن ا ْدَمَة )  إر إخ َف ّق الّس َذا َأَش َه َذا َو ُه إ ْأَجَر َت إر إفيِ اْس إمْص ْل َلْم ا ُكْن َو َلىَ َي َع

إة َئ ْي إر َه َف َذا َأّماَ الّس َلىَ َكاََن إ إة َع َئ ْي إر َه َف إه الّس إفي إتَلُف َف إخ اْخ إي ْلَمَشاَ َأّماَ ، ا َذا َو َكاََن إ
إفًرا ُه ُمَساَ ْأَجَر َت َلُه َواْس إفَر َأْن َف إه ُيَساَ َذا إب إإ ُه َف ْأَجَر َت إر إفيِ اْس إمْص ْل إة ا ْدَم إخ ْل َفَر إل َوَساَ

إه إر إمْن إب ْي إلَف َشْرٍط َغ َت إه إفيِ َف إد َنُه َي إم َة َوَل َض إه ُأْجَر ْي َل ّنُه ؛ َع َلَف َإل َعْن َفَخَرَج َخاَ
إد ْق َع ْل إدًماَ َفَصاََر ا َتْخ إد ُمْس ْب َع إه إل إر ْي إر َغ ْي َغ ٍد إب ْق ّنَماَ ، َع إإ ْلَزْمُه َلْم َو ُة َت ُْلْجَر َة َإلّن ؛ ا ُْلْجَر ا

إن َل َوالّضَماََن َعاَ إم َت إإْن َيْج ُه َف ْأَجَر َت ُدَمُه اْس َيْخ ْوًماَ إل َلُه َي إدَمُه َأْن َف َتْخ إع إمْن َيْس ُلو ُط
إر َفْج ْل َلىَ ا َناََم َأْن إ ّناَُس َي َد ال ْع إء َب إعَشاَ ْل إة ا إخَر َلُه اْل َفُه َأْن َو ّل َك ٍء ُكّل ُي إة إمْن َشيِْ ْدَم إخ
إت ْي َب ْل ْثُل ا إل إم إه َغْس إب ْو إخ َث ْب َط إه َو إم إن َلْح َعْج إه َو إق إقي إف َد ْل َع إه َو إت ّب َهاَ َدا إب ْل َكاََن - إْن َوَح

ُنُه إس إء ُيْح َقاَ إت َواْس إء -  ْلَماَ إر إمْن ا ْئ إب ْل إل ، ا ْنَزا إإ إه َو إع َتاَ إح إمْن َم ْط إه الّس إع ْف َلىَ َوَر إ
إح ْط إة الّس ْدَم إخ إه َو إف َياَ إه َإلّن ؛ َأْض إذ َء َه َياَ َْلْش إة إمْن ا ْدَم إخ ْل َذا ا إه إفيِ َك إح ُه َشْر ْكَر ُي َأْن َو

إجَر ْأ َت ًة َيْس َأ ْو اْمَر إة َأَمًة َأ ْدَم إخ ْل َو إل ُل َيْخ َهاَ َو ّنُه ؛ إب ْأَمُن َل َإل َلىَ َي إه َع إس ْف َنَة َن ْت إف ْل َذا ، ا إإ َو
ُه َأّجَر َد ْب َنًة َع َلّماَ َس ّتُة َمَضْت َف ٍر إس ُه َقُه َأْش َت ْع ُقُه َجاََز َأ ْت ُكوُن إع َي ُد َو ْب َع ْل إر ا َياَ إخ ْل إْن إباَ
َء َلىَ َمَضىَ َشاَ إة َع إْلَجاََر إإْن ، ا َء َو َهاَ َشاَ ّنُه ؛ َفَسَخ َلَك َإل ْفَسُه َم إة َن ّي ْلُحّر إإْن إباَ َمَضىَ َف

َهاَ ْي َل َهاَ َع َأَجاََز ْيَس َو َل َد َلُه َف ْع إلَك َب َهاَ َأْن َذ ُقَض ْن ُكوُن ، َي َت ُة َو إقيَِ َماَ ُأْجَر إة إمْن َب َن الّس
إد ْب َع ْل ُة إل ُأْجَر َلىَ َمَضىَ َماَ َو ْو ْلَم إإْن ، إل َلىَ َكاََن َو ْو ْلَم ْد ا َبَض َق َة َق إة ُأْجَر َن َهاَ الّس ّل ُك
ًفاَ َل َق ُثّم َس َت ْع َد َأ ْب َع ْل َتاََر ا إضيِّ َفاَْخ ْلُم َلىَ ا إة َع إْلَجاََر ُة ا ُْلْجَر َهاَ َفاَ ّل َلىَ ُك ْو ْلَم ّنُه ؛ إل ْد َإل َق
َهاَ َك َل إل َم إجي ْع ّت  إباَل
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ُبُت ْث َي ّق َو إخ َح َفْس ْل إد ا ْب َع ْل َذا إل إإ ْفَسْخ َلْم َف ّقْت َي إح ُت ُة ُاْس ُْلْجَر َلىَ ا إه َع َوْج ْل إذيِ ا ّل ا
ُه َتَضاَ ْق ْبُض ا َق ْل َذا ا إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل ْو ا َل إه ُأّم َأّجَر َو إد َل إة إفيِ َفَماََت َو ّد ْلُم َقْت ا َت َهاَ َع َل َو
َياَُر إخ ْل إد إفيِ َكَماَ ا ْب َع ْل َذا ا َق إ إت ْع َهاَ ؛ ُأ ّن إل

َقْت َ َت إه َع إت ْو  . إبَم
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  ْأَجَر :  َت إمَل َجَمًل اْس َيْح إه إل ْي َل إمًل َع إن َمْح ْي َب إك َلىَ َوَرا ّكَة إ َو َجاََز َم ُه َو  (
َلىَ إب َع َهاَ ّذ . َخاَّصًة ال
إفيِ إة َو َي َغاَ ْل َلىَ ا إب َع َهاَ ّذ إء ، ال إجيِ ْلَم . َوا

ُلُه ْو َق َلُه (  َو إمُل :  ْلَمْح ُد ا َتاَ ْع ْلُم َوَل ا ّد )  إن إمْن ُب إيي ْع إن َت ْي َب إك ْو ، الّرا ُقوُل َأ َلىَ َي َأْن َع

إكَب ُء َمْن ُأْر َذا َأّماَ َأَشاَ ْأَجْرت َقاََل إ َت َلىَ اْس إب َع ُكو ُة الّر إْلَجاََر ٌة َفاَ َد إس َلىَ َفاَ َع َو
إريِ َكاَ ْلُم إليُم ا إم َتْس إحَزا ْل إب ، ا َت َق ْل إج َوا إة ، َوالّسْر ُبَر ْل إتيِ َوا ّل إف إفيِ ا ْن إر َأ إعي َب ْل إم ا ّلَجاَ َوال
إس َفَر ْل إة ، إل َع َد َبْر ْل إر َوا إحَماَ ْل إإْن إل إلَف َف ْنُه َت ٌء إم إد إفيِ َشيِْ إريِ َي َت ْك ْلُم ْنُه َلْم ا َيْضَم
إة ّب ّدا َأّماَ ، َكاَل إمُل َو ْلَمْح ُء ، ا َطاَ إغ ْل َو َوا ُه َلىَ َف إريِ َع َت ْك ْلُم َلىَ ، ا َع إريِ َو َت ْك ْلُم َلُة ا إَشاَ

إل إم ْلَمْح ّطُه ، ا ُق َوَح ْو إة َوَس ّب ّدا َهاَ ال ُد ْو َق إه َو ْي َل َع إزَل َأْن َو ْن إبيَن ُي إك إة الّرا َهاََر ّط إة إلل َوَصَل
إض َفْر ْل إجُب َوَل ا إل َي ْك َْل إة إل إل َوَصَل ْف ّن ّنُه ؛ ال ُهْم َإل ُن إك ُهَماَ ُيْم ُل ْع َلىَ إف إر َع ْه ّظ إه ال ْي َل َع َأْن َو

إركََ ْب ْلَجَمَل ُي إة ا َأ ْلَمْر إض ، إل إري ْلَم إخ َوا ْي إف َوالّش إعي . الّض
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َد :  َه ْلَجّماَُل َشاَ إمَل ا ْلَمْح َو ا ُه ُد َف َو َإلّن َأْج َلَة )  َهاَ ْلَج إفيِ ا َت ْن إة َت َد َه إبُمَشاَ

إل إم ْلَمْح َو ا ُه َدُج َو ْو َه ْل َقاَُل ا إه ُي إر إمْحَمٌل إفي َكْس إم إب إمي ْل َلىَ ا ُْلو إح ا ْت َف إة َو َي إن ّثاَ ُيَقاَُل ال َو
إه إس إفي ْك َع ْل ْيًضاَ إباَ . َأ

ُلُه ْو َق إإْن (  َو ْأَجَر :  َت إعيًرا اْس إمَل َب َيْح إه إل ْي َل َداًرا َع ْق إد إمْن إم َكَل الّزا َأ ْنُه َف إق إفيِ إم إري ّط ال
ّد َأْن َجاََز َوَض َيُر َكَل َماَ إع َذا َأ َك َو َذا )  َق إ إر ُد ُس ْو الّزا ٌء َأ ْنُه َشيِْ ّد َأْن َجاََز إم َوَضُه َيُر إع
إة إفيِ َقاََل َي َدا إه ْل َذا ا َك َو ْيُر :  إد َغ إل إمْن الّزا إكي ْلَم إن ، ا ْوُزو ْلَم  . َوا
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ُلُه ْو ُة َق ُْلْجَر َوا إجُب َل : (  إد َت ْق َع ْل ْيِ إباَ َأ إجُب َل )  َهاَ َي ُؤ َدا َد َإلّن ؛ َأ ْق َع ْل ُد ا إق َع ْن ًئاَ َي ْي َش
ًئاَ ْي َلىَ َفَش إب َع إث َحَس ُدو إع ُح إف َناَ ْلَم ُد ، ا ْق َع ْل َوَضٌة َوا َعاَ إمْن ، ُم إة َو ّي إض إة َق َوَض َعاَ ْلُم ا

ُة َوا ْلُمَساَ َذا ، ا إإ َفىَ َو ْو َت َعَة اْس َف ْن ْلَم َبَت ا ْلُك َث إم ْل إة إفيِ ا ُْلْجَر إق ا ّق َتَح إة إل َي إو ّتْس َذا ال َك َو
َذا إجيَل َشَرَط إ ْع ّت ْو ، ال إر إمْن َعّجَل َأ ْي ْو َشْرٍط َغ َل ْأَجَر َو َت َنًة َداًرا اْس ٍد َس ْب َع ّيٍن إب َع ُم

َلْم إبْضُه َو ْق َؤّجُر َي ْلُم َقُه ا َت ْع َأ إجُر َف ْأ َت ْلُمْس ْبَل ا إضيِّ َق إة ُم ّد ْلُم ُقُه َصّح ا ْت إه إع ْي َل َع ُتُه َو إقيَم
ْو َل َقُه َو َت ْع َؤّجُر َأ ْلُم إصّح َل ا ّنُه ؛ َي ُكُه َل َإل إل إد َيْم إد إبُمَجّر ْق َع ْل ْو ا َل َبَضُه َو َؤّجُر َق ْلُم َقُه ا َت ْع َأ َف
َذ َف ُقُه َن ْت . إع

ُلُه ْو َق ّق (  َتَح ُيْس َو إد :  َأَح َعاٍَن إب ٍة َم َث إرَط َأْن إّماَ َثَل َت إجيَل َيْش ْع ّت ْو ، ال إل َأ إجي ْع ّت إر إمْن إباَل ْي َغ
ْو َشْرٍط إء َأ َفاَ إتي إد إباَْس ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل َقاََل َع َو إعيِّ )  إف إلُك الّشاَ إس َيْم ْف َن إد إب ْق َع ْل ُة ا َد إئ َفاَ َو

إف إخَل ْل َذا إفيَماَ ا َنْت إ ُة َكاَ ُْلْجَر ًدا ا ْب إه َع إن ْي َع َقُه إب َت ْع َأ َؤّجُر َف ْلُم َد ا ْع إد َب ْق َع ْل ْبَل ا إء َق َفاَ إتي اْس
إة َع َف ْن ْلَم َناَ ا َد ْن إع ُق َل َف إت ْع ُه َي َد ْن إع ُق َو إت ْع َؤّجُر ُثّم ، َي ْلُم َذا ا إجيَل َشَرَط إ ْع إة َت ُْلْجَر إفيِ ا



إد ْق َع ْل ْبُس َلُه َكاََن ا إر َح ّدا ّتىَ ال إفيَِ َح ْو َت َة َيْس ُْلْجَر َع َإلّن ؛ ا إف َناَ ْلَم إع ا إبي ْلَم َة ، َكاَ ُْلْجَر َوا
إن ّثَم َكَماَ َكاَل ْبُس َوَجَب َف إع َح إبي ْلَم َلىَ ا إفيَِ َأْن إ ْو َت ّثَمَن َيْس َذا ال َك إجُب َف ْبُس َي َح
إع إف َناَ ْلَم ّتىَ ا إفيَِ َح ْو َت َة َيْس ُْلْجَر َلَة ا َعّج ْلُم ُلُه ا ْو َق ْو َو َأ إل :  إجي ْع ّت إر إمْن إباَل ْي َذا َشْرٍط َغ إإ َف

َفَسَخْت ُثّم ، َعّجَل ْن ُة ا إْلَجاََر إبَس َأْن َلُه ا ْيَن َيْح َع ْل َة ا ْأَجَر َت ْلُمْس إة ا ُْلْجَر ّنُه إّل إباَ َل َأ
َهاَ ُن َذا َيْضَم َكْت إ َل إه إفيِ َقاََل َه إح َذا َشْر إجُر َعّجَل : إ ْأ َت ْلُمْس َة ا ُْلْجَر َهاَ ا َك َل َؤّجُر َم ْلُم ا
إن ْي ّد إل َكاَل َؤّج ْلُم َذا ا َلُه إ . َعّج
َلىَ َع َذا َف َذا َه ْأَجَر إ َت ٍد َداًرا اْس ْب َع إه إب إن ْي َع َعُه إب َف َد َلىَ َو إب إ إح إر َصاَ ّدا َقُه ال َت ْع َأ إحُب َف َصاَ
إر ّدا َذ ال َف ُقُه َن ْت ّنُه ؛ إع َكُه َإل َل إل َم إجي ْع ّت إإْن إباَل  َف
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َدَمْت َه ْن ّداُر ا ْبَل ال َهاَ َق إض ْب ْو ، َق ّقْت َأ إح ُت ْو ُاْس ُهَماَ َماََت َأ ُد َلىَ َأَح َع إق َف إت ْع ْلُم إقيَمُة ا
إد ْب َع ْل ّنُه ؛ ا إليُم َفاََت َإل إر َتْس ّدا ْلَزُمُه ال َي ّد َف إض َر َو إع ْل إلَك َأّن إّل ا ّذَر َذ َع إق َت ْت إع ْل َع إباَ َفَرَج
َلىَ إه إ إت ْو إقيَم َل َقُه َو َت ْع إجُر َأ ْأ َت ْلُمْس َد ا ْع إه َب إم إلي إصّح َلْم َتْس ُقُه َي ْت َؤّجَر َإلّن ؛ إع ْلُم ْد ا َق

َكُه َل ْلُك َوَزاَل َم إر إم إج ْأ َت ْلُمْس ْنُه ا ُلُه َع ْو َق ْو َو َأ إء :  َفاَ إتي إد إباَْس ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل ّنُه ؛ َع َذا َإل إ
َفىَ ْو َت َد اْس ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل ْد َع َق َلَك َف َعَة َم َف ْن ْلَم ّق ا َتَح ْلَك َفاَْس إض إم َو إع ْل إه إفيِ ا إت َل َب َقاَ إإْن ُم َف

ّلَم َل َأْن َشَرَط َة ُيَس ُْلْجَر إر إفيِ إّل ا إخ إة آَ ّد ْلُم ْو ، ا َد َأ ْع إء َب َفاَ إتي إل اْس َعَم ْل إلَك ا َذ إئٌز َف ؛ َجاَ
ّنُه َتَضىَ َشْرُط َإل ْق إد ُم ْق َع ْل َلَف ا َت َناَ َواْخ ُب إة إفيِ َأْصَحاَ ُْلْجَر َذا ا َتَرْط َلْم إ َهاَ ُيْش ُل إجي ْع َت
إد إفيِ ْق َع ْل َتىَ ا إجُب َم َيِ َت إو إبيِ َعْن َفُر أ

َفَة َ إني ّنُه َح ُقوُل َكاََن َأ ّوًل َي ُبُه : َل َأ إل َطاَ َلْم َماَ ُي
إف ْو َت َعَة َيْس َف ْن ْلَم َهاَ ا ّل ْو ُك َد َأ ْع إضيِّ َب إة ُم ّد ْلُم إة إفيِ ا إْلَجاََر إتيِ ا ّل ُع ا َق َلىَ َت إة َع ّد ْلُم َو ا ُه َو

ْوُل َفَر َق َع ُثّم ، ُز َقاََل َرَج ُبُه َو إل َطاَ َد ُي ْن إضيِّ إع ٍم ُكّل ُم ْو إنيِ ، َي ْع َهاَ َي ّن أ
إجُب َ َفَحاًَل َحاًَل َت

َو ُه ْوُل َو إبيِ َق أ
ٍد ُيوُسَف َ إخيِّ إفيِ َقاََل َوُمَحّم َكْر ْل َذا ا َع إ َق ُد َو ْق إة َع إْلَجاََر َلْم ا َتَرْط َو ُيْش

إجيُل ْع إة َت ُْلْجَر َلْم ا ّلْم َو َتَس َع َماَ َي َق إه َو ْي َل ُد َع ْق َع ْل ّتىَ ا َأ َح ْبَر َؤّجُر َأ ْلُم إجَر ا ْأ َت ْلُمْس إمْن ا
إة ُْلْجَر ْو ، ا َهاَ َأ َب َه إإّن َلُه َو إلَك َف َد َيُجوُز َل َذ ْن إبيِ إع أ

ًناَ ُيوُسَف َ ْي َنْت َع ُة َكاَ ُْلْجَر ْو ، ا ًناَ َأ ْي َد
ُكوُن َوَل إلَك َي ْقًضاَ َذ إة َن إْلَجاََر َة َإلّن ؛ إل ُْلْجَر َلُك َل ا إد ُتْم ْق َع ْل َذا إباَ إإ َأ َف ْبَر َهاَ َأ ْن ْو ، إم َهاَ َأ َب َه َو

ْد َق َأ َف ْبَر ّق إمْن َأ إجْب َلْم َح إلَك َي َذ إصّح َل َو ْيَس َي َل إلَك َو َذ ْيُن َك ّد َؤّجُل ال ْلُم ّنُه ؛ ا ْد َإل َق
َكُه َل إجيُل َم ْأ ّت ّنَماَ َوال َو إ إر ُه إخي ْأ َت إة إل َب َل َطاَ ْلُم . ا
ّنَماَ إإ ُطْل َلْم َو ْب ُة َت إْلَجاََر إل ا ُبو َق إة إب َء َبَرا ْل َهاَ ؛ ا ّن إل

إصّح َلْم َ َهاَ َت ُد ُوُجو َهاَ َف َدُم َع ٌء َو َوا َس
َقاََل ٌد َو َذا ُمَحّم  : إ
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َنْت ُة َكاَ ُْلْجَر ًناَ ا ْي إلَك َجاََز َد َأّماَ ، َذ َذا َو َنْت إ ًناَ َكاَ ْي إن إمْن َع َياَ ْع َْل َهاَ ا َب َه َو َؤّجُر َف ْلُم ا
إجَر ْأ َت ْلُمْس ْبَل ا إء َق َفاَ إتي إع اْس إف َناَ ْلَم إبَل إْن ا َبَة َق إه ْل َلْت ا َط ُة َب إْلَجاََر إإْن ، ا َهاَ َو ّد َلْم َر

ُطْل ْب َبَة َإلّن ؛ َت إه ْل إتّم َل ا إل إّل َت ُبو َق ْل َذا إباَ إإ َهاَ َف ّد َهاَ َر ّن أ
َ َك ُكْن َلْم َف  . َت
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  ْأَجَر :  َت إر َداًرا اْس َؤّج ْلُم إل َبُه َأْن َف إل َطاَ إة ُي ُأْجَر ٍم ُكّل إب ْو ّيَن َأْن إّل َي َب ْقَت ُي َو
إق َقاَ إتْح إلْس إد إفيِ ا ْق َع ْل ) . ا

َقاََل َفُر َو إجُب : َل ُز َد إّل َي ْع إضيِّ َب إة ُم ّد ْلُم . ا
ُلُه ْو َق َوَمْن (  ْأَجَر :  َت إعيًرا اْس َلىَ َب ّكَة إ إل َم ْلَجّماَ إل َبُه َأْن َف إل َطاَ إة ُي ُأْجَر ٍة ُكّل إب َل ) َمْرَح

ْيَر َإلّن ٍة ُكّل َس َل ٌد َمْرَح ْقُصو َكاََن َم ُبو َو َفَة َأ إني ُقوُل َح ّوًل َي إجُب َل َأ ُة َت ُْلْجَر َد إّل ا ْع َب
إء إقَضاَ ْن إة ا ّد ْلُم إء ا َهاَ إت ْن إر َوا َف َو الّس ُه ْوُل َو َفَر َق َعْن ُز إبيِ َو أ

إجُب َل ُيوُسَف َ إه َي ْي َل َأْن َع

ّلَم َة ُيَس ُْلْجَر ّتىَ ا َغ َح ُل ْب ُلَث َي إق ُث إري ّط ْو ، ال َفُه َأ . إنْص
ُلُه ْو َق ْيَس (  َل َو إر :  َقّصاَ ْل إط ، إل ّياَ ْلَخ َباَ َأْن َوا إل َطاَ إة ُي ُْلْجَر ّتىَ إباَ َغاَ َح ْفُر إل إمْن َي َعَم ْل ) ا

َفىَ إفيِ َقاََل َتْص ْلُمْس َذا ا َه َذا :  ُكْن َلْم إ ّياَُط َي ْلَخ إت إفيِ ا ْي إر َب إج ْأ َت ْلُمْس َذا َأّماَ ا َكاََن إ
إه إفيِ إت ْي ّنُه َب إإ ّق َف إح َت إر َيْس ْد َق . َخاََط َماَ إب

إفيِ إة َو َي َدا إه ْل َذا ا َك َذا َو إمَل إ إت إفيِ َع ْي إر َب إج ْأ َت ْلُمْس إجُب َل ا ْو َت َة َيْس ُْلْجَر ْيًضاَ ا ْبَل َأ َق
إغ َفَرا ْل َعَمَل َإلّن ؛ ا ْل إض إفيِ ا ْع َب ْل ْيُر ا َفٍع َغ َت ْن إه ُم إجُب َفَل إب ْو َت َة َيْس ُْلْجَر . ا
ُلُه ْو َق إرَط َأْن : إّل (  َت إجيَل َيْش ْع ّت َإلّن ال إزٌم الّشْرَط )  إفيِ ، َل إخيِّ َو َكْر ْل َذا ا َطُه إ َخاَ

إل إفيِ إز ْن إب َم إح إب َصاَ ْو ّث ُكْن َلْم ال ٌة َلُه َي ّتىَ ُأْجَر َغ َح ْفُر َذا َي إإ َغ َف َلَك ُثّم ، َفَر ْوُب َه ّث ال
َلُه ُة َف ُْلْجَر َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّنُه ؛ َح ّلًماَ َصاََر َإل إل ُمَس َعَم ْل إنيِ إل ْع َذا َي َطُه - إ إل إفيِ َخاَ إز ْن َم
إب إح إب َصاَ ْو ّث ُهَماَ - ، ال َد ْن إع ْوُب َو ّث إه َمْضُموٌن ال ْي َل ُأ َل َع ْبَر إه إمْن َي إن إه إّل َضَماَ إم إلي َتْس إب

َلىَ إه إ إب إح إإْن َصاَ َء َف إحُب َشاَ إب َصاَ ْو ّث َنُه ال َتُه َضّم ْيَر إقيَم إخيٍط َغ َة َوَل َم إإْن ، َلُه ُأْجَر َو
َء ًطاَ َشاَ إخي َلُه َم ُة َو ُْلْجَر  . ا
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو ْأَجَر :  َت ّباًَزا اْس إبَز َخ َيْخ إه إفيِ َلُه إل إت ْي إفيَز َب إقيٍق َق ٍم َد َه إدْر ّق َلْم إب إح َت َيْس
َة ُْلْجَر ّتىَ ا إرَج َح ْبَز ُيْخ ْلُخ إر إمْن ا ّنو ّت َإلّن ال إل َتَماََم )  َعَم ْل إه ا إج إإْخَرا ّنُه إب َإل ُع َل َو إف َت ْن إه َي إب

َد إّل ْع إه َب إج إإْن إْخَرا َق َف َتَر ْبُز اْح ْلُخ ْبَل ا إه َق إج َو إْخَرا ُه إمٌن َف إإْن َضاَ َنُه َف َتُه َضّم إقيَم
ُبوًزا ُه َمْخ َطاَ ْع َة َأ ُْلْجَر إإْن ، ا َنُه َو ًقاَ َضّم إقي ُكْن َلْم َد ٌة َلُه َي َطَب َيْضَمُن َوَل ُأْجَر ْلَح ، ا
ْلَح إم ْل إلَك َإلّن ؛ َوا ًكاَ َصاََر َذ َل ْه َت ْبَل ُمْس إب َق إن ُوُجو إإْن ، الّضَماَ َق َو إر ْبُز ُس ْلُخ َد ا ْع َماَ َب
إإْن َأْخَرَجُه إبُز َكاََن َف إت إفيِ َيْخ ْي إب َب إح إم َصاَ َعاَ ّط َلُه ال ُة َف ُْلْجَر َلُه َإلّن ؛ ا َع َعَم َق َو
ّلًماَ ُتُه ، ُمَس ْي َب إه َو إد َي ّق إب َتَح َدَل َفاَْس َب ْل إم ا إلي َتْس إة إب َع َف ْن ْلَم إإْن ، ا إبُز َكاََن َو إت إفيِ َيْخ ْي َب
إز ّباَ ْلَخ َة َفَل ا ّنُه ؛ َلُه ُأْجَر ّلْمُه َلْم َإل َلىَ ُيَس إه إ إب إح إه َضَماََن َوَل َصاَ ْي َل َق إفيَماَ َع إر َد ُس ْن إع

إبيِ أ
َفَة َ إني ّنُه ؛ َح إه إفيِ َإل إد َنٌة َي ُهَماَ َأَماَ َد ْن إع َلىَ َيْضَمُن َو َهاَ َع إل إن إفيِ َأْص إر َضَماَ إجي َْل ا

إكَ َتَر ْلُمْش ُلُه ا ْو َق إبَز َو َيْخ إه إفيِ َلُه إل إت ْي إه َشْرُط َب إن ْو إه إفيِ َك إت ْي ّنُه ؛ َب َذا َإل إت إفيِ َكاََن إ ْي َب
إز ّباَ ْلَخ إجُب َل ا ُة َت ُْلْجَر َذا ا َلَك إ ْبَل َه إم َق إلي ّتْس ُلُه ال ْو َق َلْم َو ّق :  إح َت َة َيْس ُْلْجَر ّتىَ ا َح
إرَج ْبَز ُيْخ ْلُخ إر إمْن ا ّنو ّت إنيِ ال ْع ّق َل َي إح َت َع َيْس إمي إة َج ُْلْجَر َذا َأّماَ ا ْعَض َأْخَرَج إ إز َب ْب ْلُخ ا

ّق َتَح إر إمْن اْس َْلْج إه ا إب إحَساَ  . إب
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  ْأَجَر :  َت ّباًَخاَ اْس ُبَخ َط ْط َي َعاًَماَ َلُه إل إة َط إليَم َو ْل َغْرُف إل ْل إه َفاَ ْي َل ّنُه ) ؛ َع إمْن َإل
إم إل َتَماَ َعَم ْل إإْن ، ا َد َو ْفَس َعاََم َأ ّط ْو ال َقُه َأ ْو ، َأْحَر إضْجُه َلْم َأ ْن َو ُي ُه إمٌن َف َد َضاَ ّي َق َو

إه إل ْو َق إة إب إليَم َو ْل ْذ ؛ إل ْو إ إل َكاََن َل ْه إه َإل إت ْي إه َغْرَف َفَل َب ْي َل َذا َع إإ ّباَُز َدَخَل َف ْلَخ ْو ، ا ّباَُخ َأ ّط ال
ٍر َناَ إبَز إب َيْخ ْو ، إل ُبَخ َأ ْط َي َهاَ إل َعْت إب َق َو ْنُه َف ٌة إم َق َشَراَر َتَر َهاَ َفاَْح ْيُت إب َب ْل إه َضَماََن َفَل ا ْي َل ؛ َع



ّنُه إصْل َلْم َإل َلىَ َي إل إ َعَم ْل إل إّل ا ْدَخاَ إإ إر إب ّناَ َو ال ُه ُذوٌن َو ْأ إلَك إفيِ َلُه َم َلىَ َضَماََن َوَل َذ َع
إب إح إن َصاَ َكاَ ْلَم َذا ا َق إ َتَر ٌء اْح إن إمْن َشيِْ ّكاَ إر إفيِ الّس ّدا ّنُه ؛ ال ُكْن َلْم َإل ًياَ َي ّد َع َت إفيِ ُم

َذا إب َه َب َفَر َكَمْن الّس ْئًرا َح إه إفيِ إب إك ْل . إم
إإْن إحُب َكاََن َو إر َصاَ ّدا َتَرىَ ال َيًة اْش إو َدَخَل َرا َهاَ َو َلىَ َرُجٌل إب إه َع إت ّب َفَرْت َدا َن ّبُة َف ّدا ال

َلىَ َفَخّرْت إر َع ُدو ُق ْل َهاَ ا ْت َكَسَر ْو ، َف َع َأ َق ُء َو ْلَماَ َلىَ ا إم َع َعاَ ّط ُه ال َد ْفَس َأ َضَماََن َفَل َف
َلىَ إب َع إح إة َصاَ ّب ّدا ّنُه ؛ ال َهاَ َإل َل ْدَخ إن َأ ْذ إإ إب إب إح إر َصاَ ّدا َلىَ َوَل ال إخ َع ّباَ ّط إز ، ال ّباَ ْلَخ ؛ َوا
ّنُه إر َحَصَل َإل ْي َغ إهَماَ إب إل ْع  . إف
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو ْأَجَر :  َت إرَب َرُجًل اْس َيْض ًناَ َلُه إل إب ّق َل َتَح َة اْس ُْلْجَر َذا ا َقاََمُه إ َد َأ ْن إبيِ إع أ
َ

َفَة إني َعَمَل َإلّن ) ؛ َح ْل ْد ا إة َتّم َق َقاََم إْل إريُج إباَ ّتْش ٌد َعَمٌل َوال إئ إل َزا ْق ّن َلىَ َكاَل إه إ إت ْي ، َب
َقاََمُة إْل ّنْصُب إهيَِ َوا َد ال ْع إف َب َفاَ ْلَج . ا

ُلُه ْو َق َقاََل (  َو ُبو :  ٌد ُيوُسَف َأ ّق : َل َوُمَحّم إح َت َة َيْس ُْلْجَر ّتىَ ا َإلّن ُيَشّرَجُه َح  (
إريَج ّتْش إم إمْن ال إل َتَماَ َعَم ْل إريُج ا ّتْش َو َوال ّكَب َأْن ُه ْعَضُه ُيَر َلىَ َب ْعٍض َع َد َب ْع إف َب َفاَ ْلَج ا

ُة ؛ َد إئ َفاَ إف َو إخَل ْل َذا ا إلَف إ إبُن َت ّل ْبَل ال إج َق إري ّتْش َد ال ْن إع إبيِ َف أ
َفَة َ إني إلَف َح إل إمْن َت َماَ

إر إج ْأ َت ْلُمْس ُهَماَ ا َد ْن إع إل إمْن َو إر َماَ إجي َْل َأّماَ ، ا َذا َو إلَف إ ْبَل َت إة َق َقاََم إْل َة َفَل ا َلُه ُأْجَر
ًعاَ ّنُه ؛ إْجَماَ إسٌط إطيٌن َإل َب ْن . ُم

إفيِ ّفىَ َو ْلُمَص َذا ا ُه إ ْأَجَر َت ْعَمَل اْس َي ًناَ َلُه إل إب إه إفيِ َل إك ْل َلُه إم إم َع ُه َف َد ْفَس َأ َطُر َف ْلَم ْبَل ا َق
َعُه َأْن َف َة َفَل َيْر إم َلُه ُأْجَر َد َع إم إل إلي ّتْس إإْن ال َقاََمُه َف َلْم َأ ُبو َقاََل ُيَشّرْجُه َو َفَة َأ إني َو َح ُه

إليٌم . َتْس
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إريُج َوُمَحّم ّتْش إم إمْن ال إم َتَماَ إلي ّتْس َأّماَ ، ال َذا َو َلُه إ إم إر إفيِ َع ْي َغ
إه إك ْل ّلْمُه ُيَشّرْجُه َلْم َفَماَ إم ُيَس َلىَ َو إر إ إج ْأ َت ْلُمْس إه َعْن َيْخُرُج َل ا إن ّتىَ َضَماَ ّنُه َح َذا إ إ
َد ْبَل َفَس إه َق إم إلي َة َل َتْس َد إّل َلُه ُأْجَر ْن َفَر إع  . ُز
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو ْطت إْن َقاََل :  َذا إخ ْوَب َه ّث ّقَياَ ال إس إر ٍم َفاَ َه إدْر إب إإْن ، َف ْطته َو ّقَياَ إخ إم ُرو
إن ْي َهَم إدْر إب ّيِ َجاََز َف َأ إن َو ْي َل َعَم ْل َلُه ا إم ّق َع َتَح َة اْس ُْلْجَر ) . ا

َقاََل َفُر َو ُد ُز ْق َع ْل ٌد ا إس َد َإلّن ؛ َفاَ ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل ُهوٌل َع ّنُه ؛ َمْج إن َشَرَط َإل ْي َل إن َعَم ْي َف إل َت ُمْخ
إصّح َفَل َناَ َي َل ّنُه َو ُه َأ ّيَر ْيَن َخ إن َب ْي َت َع َف ْن إن َم ْي َت ُلوَم ْع ُة ، َم ُْلْجَر إجُب َل َوا إد َت ْق َع ْل ّنَماَ ، إباَ إإ َو

إجُب إل َت َعَم ْل إه إباَ إذ َأْخ إب إل إفيِ َو َعَم ْل ّيُن ا َع َت َع َماَ َي َق إه َو ْي َل ُد َع ْق َع ْل َأّن ا َك َد َف ْق َع ْل َع ا َق َلىَ َو َع
ٍة َع َف ْن ٍة َم َد إح َذا َوا َك َذا َو ْغته إْن َقاََل إ َب ٍر َص ُف ُعْص ٍم إب َه إدْر إب إإْن ، َف ْغته َو َب َفَراٍن َص ْع إبَز

إن ْي َهَم إدْر إب َلىَ َف َذا َع َذا ُثّم ، َه َطُه إ ّقَياَ َخاَ إس إر ْد َفاَ َق إه َشَرَط َو ْي َل ّقَياَ َع إم ّق َلْم ُرو إح َت َيْس
ًئاَ ْي إة إمْن َش ُْلْجَر . ا

ُلُه ْو َق إإْن (  َو ْطته إْن َقاََل :  ْوَم إخ َي ْل ٍم ا َه إدْر إب إإْن ، َف ْطته َو ًدا إخ إف َغ إنْص إب ٍم َف َه إإْن إدْر َف
َطُه ْوَم َخاَ َي ْل َلُه ا َهٌم َف إإْن ، إدْر َطُه َو ًدا َخاَ َلُه َغ ُة َف إه ُأْجَر إل ْث َد إم ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َوُز َل َح َتَجاَ َي
إه ْلُمَسّمىَ إب َو ا ُه ٍم إنْصُف َو َه ) . إدْر

إفيِ إع َو إم ْلَجاَ إر ا إغي ُقُص َل الّص ْن إف إمْن َي ٍم إنْص َه ُد َوَل إدْر َلىَ ُيَزا ٍم َع َه . إدْر
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إن َوُمَحّم َطاَ ًعاَ الّشْر إمي إن َج إئَزا . َجاَ
َقاََل َفُر َو ُهَماَ ُز إن إكَل َدا إس إإْن ، َفاَ َطُه َو إم إفيِ َخاَ ْو َي ْل إث ا إل ّثاَ إوُز َل ال إه ُيَجاَ ٍم إنْصَف إب َه إدْر



َد ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َو َح ُه إحيُح َو . الّص
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُة َلُه َوُمَحّم إه ُأْجَر إل ْث إوُز َل إم إه ُيَجاَ َهًماَ إب إإْن ، إدْر ْطته إْن َقاََل َو إخ
ْوَم َي ْل َلَك ا َهٌم َف إإْن ، إدْر ْطته َو ًدا إخ َء َفَل َغ ٌد َقاََل َلك َشيِْ َطُه إْن ُمَحّم ْوَم َخاَ َي ْل َلُه ا َف
َهٌم إإْن ، إدْر َطُه َو إم إفيِ َخاَ ْو َي ْل إنيِ ا ّثاَ َلُه ال ُة َف إه ُأْجَر إل ْث ُد َل إم َلىَ ُيَزا ٍم َع َه  . إدْر
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو ْنت إْن َقاََل :  ّك َذا َس ّكاََن َه ّد ّطاًَرا ال ٍم َع َه إدْر إب إإْن ، َف ْنته َو ّك ًدا َس ّدا َح
إن ْي َهَم إدْر إب ّيِ َجاََز َف َأ إن َو ْي َْلْمَر إمَل ا ّق َع َتَح ْلُمَسّمىَ اْس َذا ا َه َو َد )  ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َح
ُهَماَ َد ْن إع ُة َو إْلَجاََر ٌة ا َد إس . َفاَ

ُلُه ْو َق َوَمْن (  ْأَجَر :  َت ٍر ُكّل َداًرا اْس ْه ٍم َش َه إدْر ُد إب ْق َع ْل إحيٌح َفاَ ٍر إفيِ َص ْه ٍد َش إح ٌد َوا إس َفاَ
إة إفيِ ّي إق إر َب ُهو َلَة ُيَسّميَِ َأْن إّل الّش ٍر ُجْم ُهو ٍة ُش ُلوَم ْع ّنَماَ َم إإ َو إر إفيِ َصّح )  ْه الّش

إد إح َوا ْل َو ا ُه ّوُل َو َْل ّنُه ا ُلوٌم َإل ْع ّنُه ؛ َم إقيَب َإل إد َع ْق َع ْل َتُه ا ُأْجَر ُلوَمٌة َو ْع ْهَر َم َل َوالّش
إلُف َت ّنَماَ ، َيْخ إإ َدْت َو إة إفيِ َفَس ّي إق إر َب ُهو َة َإلّن ؛ الّش إْلَجاََر َهاَ ا َلٌة إفي ُهو َْلْصُل ، َمْج َأّن َوا

إلَمَة َذا ُكّل َك َلْت إ َيَة َل إفيَماَ َدَخ َهاَ إرُف َلُه إن ْنَص َلىَ َي إد إ إح َوا ْل إر ا ّذ َع َت إل إل َعَم ْل إم ا ُعُمو ْل ، إباَ
َأّماَ َذا َو َلَة َسّمىَ إ ٍر ُجْم ُهو ٍة ُش ُلوَم ْع َة َإلّن ؛ َجاََز َم ّد ْلُم ُلوَمًة َصاََرْت ا ْع . َم

ُلُه ْو َق إإْن (  َف َكَن :  َعًة َس إر إمْن َساَ ْه إنيِ الّش ّثاَ ُد َصّح ال ْق َع ْل إه ا َلْم إفي ُكْن َو إر َي َؤّج ْلُم َأْن إل

إرَجُه َلىَ ُيْخ إضيَِ َأْن إ ْهُر َيْم إلَك الّش َذ َك ٍر ُكّل َو ْه َكَن َش إه إفيِ َس إل ّو ّنُه َأ َإل ُد َتّم )  ْق َع ْل ا
إهَماَ إضي َتَرا َنىَ إب ْك إر إفيِ إباَلّس ْه إنيِ الّش ّثاَ  . ال
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ُلُه ْو َق إإْن : ، (  ْأَجَر َو َت َنًة َداًرا اْس إة َس َعَشَر إهَم إب إإْن ، َجاََز َدَرا ُكّل إقْسَط ُيَسّم َلْم َو
ٍر ْه إة إمْن َش ُْلْجَر َإلّن ا إحّصَة )  ْل ُلوَمٌة ا ْع إن َم ُدو إم إب إسي ْق ّت ُد َكاََن إْن ُثّم ، ال ْق َع ْل إحيَن ا
إهّل إهَلُل ُي ْل ُهوُر ا إة َفُش َن َهاَ الّس ّل إة ُك ّل إه َْل َهاَ ؛ إباَ ّن إل

َْلْصُل إهيَِ َ إإْن ، ا إء إفيِ َكاََن َو َناَ ْث َأ

إر ْه ُكّل الّش ْل إم َفاَ ّياَ َْل َد إباَ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َقاََل َح ٌد َو ْهُر ُمَحّم ّوُل الّش َْل إم ا ّياَ َْل إقيِ ، إباَ َباَ ْل َوا

إة ّل إه َْل َعْن إباَ إبيِ َو أ
إن ُيوُسَف َ َتاَ َي َوا ُهَماَ إر َدا ْثُل إْح إل إم ْو ٍد َق َيُة ُمَحّم إن ّثاَ ْثُل َوال إل إم ْو إبيِ َق أ

َ

َفَة إني  . َح
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ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو ُذ :  إة َأْخ إم ُأْجَر ْلَحّماَ إم ، ا ْلَحّجاَ إبيِّ َإلّن ) ؛ َوا ّن إه ال ْي َل ُة َع َوالّسَلُم الّصَل
َتَجَم َطىَ اْح ْع َأ ْلَحّجاََم َو َتُه ا إإْن ، ُأْجَر ْلَحّجاَُم َشَرَط َف ًئاَ ا ْي َلىَ َش إة َع إحَجاََم ْل ّنُه ا إإ َف
ُه ْكَر ْدَر َإلّن ؛ ُي إة َق إحَجاََم ْل ُهوٌل ا . َمْج

ُلُه ْو َق َوَل (  ُذ َيُجوُز :  إة َأْخ إب ُأْجَر إس َعْس ْي ّت َو ال ُه َو َؤّجَر َأْن )  َو َفْحًل ُي ْنُز َي َلىَ إل َع
إث َناَ إْل َعْسُب ، ا ْل َو َوا ُة ُه ُْلْجَر إتيِ ا ّل ُذ ا ْؤَخ َلىَ ُت إب َع إل َضْر َفْح ْل  . ا
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ُلُه ْو َق َوَل (  ْئَجاَُر َيُجوُز :  إت إلْس َلىَ ) ( ا إن َع َذا َْل إة ، ا َقاََم إْل ْلَحّج ، َوا َذا َوا َك َو إْلَماََمُة )  ا
إليُم ْع َت إن َو ُقْرآَ ْل ْقُه ، ا إف ْل إه َإلّن ؛ َوا إذ َء َه َياَ َْلْش َبٌة ا َهاَ ُقْر إل إع َفاَ ُذ َيُجوُز َفَل إل إة َأْخ ُْلْجَر ا
َهاَ ْي َل إة َع إم َكاَلّصَل ْو َذا َوالّص إإ إجَر َف ْؤ ُت َلىَ ُاْس ْلَحّج َع إت َعْن ا ّي ْلَم إت َعْن َجاََز ا ّي ْلَم َلُه ا َو

إة إمْن ُْلْجَر َداُر ا ْق إه إم إت َق َف إق إفيِ َن إري ّط ًباَ ال إه ًياَ َذا إئ ّد َوَجاَ َيُر َفْضَل َو ْل َلىَ ا إة َع َث َوَر ْل ّنُه ؛ ا َإل

ْئَجاَُر َيُجوُز َل إت إلْس إه ا ْي َل إة إفيِ َقاََل َع َي َدا إه ْل ْعُض ا َب َناَ َو إخ إي ُنوا َمَشاَ َتْحَس ْئَجاََر اْس إت إلْس ا
َلىَ إم َع إلي ْع إن َت ُقْرآَ ْل ْوَم ا َي ْل ّنُه ؛ ا َهَر َإل إنيِ َظ َوا ّت إر إفيِ ال ُْلُمو إة ا ّي إن ّدي إفيِ ال إع َف َناَ إت إلْم ا

ُع إيي إظ َتْض ْف إن إح ُقْرآَ ْل إه َقاََل ا ْي َل َع َوىَ َو ْت َف ْل َأّماَ ، ا إليُم َو ْع إه َت ْق إف ْل ْئَجاَُر َيُجوُز َفَل ا إت إلْس ا
إه ْي َل إع َع إْلْجَماَ ّنُه ؛ إباَ َدُر َل َإل ْق َلىَ ُي إء َع َفاَ َو ْل إه ا َيُجوُز إب َلىَ َو إم َع إلي ْع إة َت َغ ّل إب ، ال َد َْل َوا

إع إْلْجَماَ ُذ َيُجوُز َوَل إباَ إة َأْخ ُْلْجَر َلىَ ا إد َع َهاَ إج ْل إجيَر َإلّن ؛ ا َْل َذا ا َعَة َحَضَر إ ْق َو ْل ّيَن ا َع َت
إه ْي َل ْعُل َع إف ْل إزَمُه ا َل إلَك َف ْئَجاَُر َيُجوُز َوَل َذ إت إلْس َلىَ ا إل َع إت ُغْس ّي ْلَم َيُجوُز ا َلىَ َو إر َع ْف َح
إر ْب َق ْل َأّماَ ، ا إت َحْمُل َو ّي ْلَم إن إفيِ َقاََل ا ُيو ُع ْل َيُجوُز ا ْئَجاَُر :  إت إلْس إه ا ْي َل . ، َع
إفيِ َوىَ َو َتاَ َف ْل ْد َلْم إْن ا ُهْم ُيوَج ْيُر إلَك َإلّن ؛ َيُجوُز َل َغ إجٌب َذ إهْم َوا ْي َل إإْن ، َع َد َو إج ُو

ُهْم ْيُر ُفوا َجاََز َغ َل َت إر إفيِ َواْخ ْئَجاَ إت إلْس َلىَ ا إة َع َء إن إقَرا ُقْرآَ ْل َلىَ ا إر َع ْب َق ْل ًة ا ّد ُلوَمًة ُم ْع َم
ُهْم َقاََل ْعُض َقاََل َيُجوُز : َل َب ُهْم َو ْعُض َيُجوُز َب َو :  ُه َتاَُر َو ْلُمْخ  . ا
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ُلُه ْو َق َوَل (  ْئَجاَُر َيُجوُز :  إت إلْس َلىَ ا إء َع َناَ إغ ْل إح ا ْو ّن َذا َوال َك َو إئُر )  إهيِ َساَ ْلَمَل َهاَ ؛ ا ّن إل
َ

َيٌة إص ْع َلىَ َيُجوُز َوَل َم إص َع إقَصاَ ْل إس إفيِ ا ْف ّن ُهَماَ ال َد ْن . إع
َقاََل ٌد َو َأّماَ َيُجوُز ُمَحّم ْئَجاَُر َو إت إلْس َلىَ ا إص َع إقَصاَ ْل إس ُدوَن إفيَماَ ا ْف ّن َيُجوُز ال ًعاَ َف إْجَماَ

َد َإلّن ؛ ْقُصو ْلَم ْنُه ا َنُة إم َباَ إو إ ُعْض ْل إلَك ا َذ إدُر َو ْق إه َي ْي َل إف َع إخَل إص إب إقَصاَ ْل إس إفيِ ا ّنْف ؛ ال
َد َإلّن ْقُصو ْلَم ْنُه ا َتُة إم َفاَ إح إ َو الّرو ُه إدُر َل َو ْق إه َي ْي َل ّنُه ؛ َع ْيَس َإل إه إمْن َل إل ْع َيُجوُز إف َو

ْئَجاَُر إت إلْس َلىَ ا إة َع َكاَ ّذ َد َإلّن ؛ ال ْقُصو ْلَم َهاَ ا ْن ُع إم ْط إج َق َدا ْو َْل إة ُدوَن ا َت َفاَ إح إ إلَك الّرو َذ َو
إدُر ْق إه َي ْي َل َبَه َع َأْش إقَصاََص َف ْل إس ُدوَن إفيَماَ ا ْف ّن ُبو َقاََل ال ْأَس : َل ُيوُسَف َأ َأْن َب

إجَر ْأ َت إضيِ َيْس َقاَ ْل ًة َرُجًل ا َهَر َلىَ ُمَشاَ إرَب َأْن َع َد َيْض ُدو ْلُح ْيَن ا إه َب ْي َد إإْن َي ْيَر َكاََن َف َغ
ٍة َهَر ُة ُمَشاَ إْلَجاََر ٌة َفاَ َد إس ّنُه ؛ َفاَ َذا َإل ُه إ ْأَجَر َت ًة اْس َهَر ُد ُمَشاَ ْق َع ْل ُع َفاَ َق َلىَ َي إة َع ّد ْلُم ا

إمَل ْو ، َع ْعَمْل َلْم َأ ُة ، َي ّد ْلُم ُلوَمٌة َوا ْع إإْن ، َم ُه َو ْأَجَر َت َلىَ اْس إب َع إلَك الّضْر َذ ُهوٌل َف َمْج
 . َيُجوُز َفَل
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ُلُه ْو َق َوَل (  ُة َيُجوُز :  إع إَجاََر ْلُمَشاَ َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إك إمْن إّل َح إري ٌء الّش َوا َكاََن ) َس

ْقَسُم إمّماَ ْو ، ُي ْقَسُم َل إمّماَ َأ ّنُه ؛ ُي إدُر َل َماَ َأّجَر َإل ْق َلىَ َي إه َع إم إلي إليَم َإلّن ؛ َتْس َتْس
إع ْلُمَشاَ ُه ا َد ّوُر َل َوْح َتَص . ُي
ُلُه ْو َق َقاََل (  َو ُبو :  ٌد ُيوُسَف َأ ُة َوُمَحّم إع إَجاََر ْلُمَشاَ ٌة ا إئَز َإلّن َجاَ إليَم )  ّتْس إكٌن ال ُمْم

إة َي إل ّتْخ ْو ، إباَل إؤ َأ ُي َهاَ ّت َذا َكَماَ َفَصاََر إباَل ُه إ إه إمْن آََجَر إك إري إع َوَصاََر َش ْي َب ْل َأّماَ ، َكاَ ْهُن َو َر
إع ْلُمَشاَ إك إمْن َيُجوُز َفَل ا إري إه الّش إر ْي َغ إمُل إفيَماَ َو َت إقْسَمَة َيْح ْل إفيَماَ ، ا َهاَ َل َو ُل إم َت َيْح

َناَ َد ْن . إع
َقاََل إعيِّ َو إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر َبُة َيُجوُز ال إه إع َو ْلُمَشاَ إمُل َل إفيَماَ ا َت إقْسَمَة َيْح ْل ٌة ا إئَز ، َجاَ



إفيَماَ َهاَ َو ُل إم َت َناَ َتُجوُز َل َيْح َد ْن َقاََل إع إعيِّ َو إف ْقُف َتُجوُز الّشاَ َو إع َو ْلُمَشاَ إئٌز ا َد َجاَ ْن إبيِ إع أ
َ

َد َيُجوُز َوَل ُيوُسَف ْن ٍد إع ُة ُثّم ُمَحّم إْلَجاََر َتىَ ا َلْت َم إر إفيِ َحَص ْي إع َغ ْلُمَشاَ َأ ا َطَر َو
ُع ُيو َد الّش ْع إلَك َب ّنُه َذ إإ َهاَ َل َف ُل إط ْب َذا َكَماَ ُي ْأَجَر إ َت إن إمْن َداًرا اْس ْي َل ُد َوَماََت َرُج َأَح

إن ْي إجَر َؤا ْلُم إقُض َل ا َت ْن ُة َت إْلَجاََر إة إفيِ ا ْلَحيِّ إحّص إإْن ، ا ًعاَ َكاََن َو َذا ُمَشاَ َك َذا َو آََجَر إ
إه إر إن إمْن َدا ْي َل َقًة َرُج ْف ًة َص َد إح َذا ُثّم ، َجاََز َوا ُد َماََت إ إريَن َأَح ْأَج َت ْلُمْس َقَضْت ا َت ْن ا

ُة إْلَجاََر إه إفيِ ا ّق إقيَِ َح َب ّق إفيِ َو ْلَحيِّ َح إئًزا ا  . َجاَ
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ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو ْئَجاَُر :  إت إر اْس ْئ ّظ ٍة ال ُأْجَر ٍة إب ُلوَم ْع إه َم إل ْو َق إل َلىَ )  َعاَ إإْن َت َف ْعَن {  ُكْم َأْرَض َل
ُهّن ُتو ُهّن َفآِ َلَف ُأُجوَر َت َواْخ َأّخُروَن }  َت ْلُم إم إفيِ ا ْك َذا ُح إد َه ْق َع ْل ُهْم ا ْن إم : إّن َقاََل َمْن َف

َد ْق َع ْل ُع ا َق َلىَ َي إع َع إف َناَ ْلَم إهيَِ ا َو ْدَمُة -  إبيِّ إخ َياَُم ، الّص إق ْل إه َوا َبُن - ، إب ّل َلىَ َوال إق َع إري َط
إع َب ّت َبَن َإلّن ؛ ال ّل ْيٌن ال إن إمْن َع َياَ ْع َْل ّق َل ا َتَح إة ُيْس إْلَجاََر َلىَ إّل إباَ إق َع إري إع َط َب ّت ال

إغ ْب إب إفيِ َكاَلّص ْو ّث ُهْم ال ْن إم َد إّن َقاََل َمْن َو ْق َع ْل ُع ا َق َلىَ َي إن َع َب ّل ْدَمُة ، ال إخ ْل ٌع َوا َب إل َت إلي َد إب
َهاَ ّن أ

ْو َ ْتُه َل َع إة إفيِ َأْرَض ّد ْلُم إن ا َب َل ٍة إب ّق َلْم َشاَ إح َت َة َتْس ُْلْجَر ّوُل ، ا َْل َيُجوُز َوَل َأَصّح َوا
ْئَجاَُر إت إة اْس ْوَج َلىَ الّز إع َع َهاَ إْرَضاَ إد َل َذا ، َو َك َقُة َو ّل َط ْلُم ّيُة ا إع َأّماَ ، الّرْج َتُة َو ُتو ْب ْلَم ا

َيُجوُز َلىَ َف َْلَصّح َع َيُجوُز ا ْئَجاَُر َو إت إة اْس ْوَج َع الّز إض ُتْر ُه إل َد َل َهاَ إمْن َو إر ْي إإْن ، َغ َو
َهاَ ْأَجَر َت َع اْس إض ُتْر َهاَ إل َن ْب إل إمْن ا إد َماَ َل َو ْل إد ا َل َو ْل إل َع َإلّن ؛ َجاََز َماٌَل َو إن ْلَماَ َهاَ إمْن ا إر ْئَجاَ إت اْس

َهاَ ّن أ
ّقٌة َ َتَح إة ُمْس َق َف ّن َلىَ إلل إج َع ْو ُة الّز ُأْجَر إع َو إريِ الّرَضاَ إة َمْجَرىَ َتْج َق َف ّن َفَل ال

َهاَ ّق إح َت إن إمْن َتْس ْي َه َذا ، َوْج إإ ُد َكاََن َو ْق َع ْل ُع ا َق إر َي إغي َقَة َفَل إللّص َف َهاَ َن إه َل ْي َل َفَجاََز َع
َهاَ ْئَجاَُر إت إة اْس ّي إب َن َْلْج . َكاَ

ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو َهاَ :  إم َعاَ َط َهاَ إب إت َو إكْس َد َو ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إإْن َح َو إلَك إمْن ُيوَصْف َلْم )  َذ

ٌء ُكوُن َشيِْ َي َهاَ َو َوَسُط َل ْل إهيَِ ا إريِ َو إة َمْجَرىَ َتْج َق َف ّن ٍه إمْن ال َذا َوْج َه إتْحَساٌَن َو ، اْس
َياَُس إق ْل َو َيُجوَز َل َأْن َوا ُه ْوُل َو إبيِ َق أ

ٍد ُيوُسَف َ إلَك َإلّن ؛ َوُمَحّم ُهوٌل َذ ُة ، َمْج ُْلْجَر َوا
َذا َنْت إ َلًة َكاَ ُهو إصّح َلْم َمْج ُة َت إْلَجاََر ْو َكَماَ ا َهاَ َل ْأَجَر َت إخ اْس ْب ّط ْو ، إلل إز َأ ْب ْلَخ إبيِ ا َإل َو

َفَة إني ْوله َح َلىَ َق َعاَ َلىَ َت َع َو إد {  ُلو ْو ْلَم ُهّن َلُه ا ُق ُهّن إرْز ُت َو إكْس إف َو ْعُرو ْلَم َذا إباَ َه َو  {
ُكوٌر ْذ إت إفيِ َم َقاَ ّل َط ْلُم إلَك ا َذ ُكوُن َل َو َلىَ إّل َي إه َع إة َوْج ُْلْجَر َإلّن ا َلَة َو َهاَ ْلَج َذا إفيِ ا َه

إضيِ َل ْف َلىَ ُت إة إ َع َناََز ْلُم  ا
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إة إفيِ َإلّن ؛ َد َعاَ ْل َعَة ا إس ْو ّت َلىَ ال إر َع ْظآِ َْل َقٌة ا َف َلىَ َش إد َع ْوَل َْل إف ا إخَل إز إب ْب ْلَخ إخ ا ْب ّط َوال
إإّن َلَة َف َهاَ ْلَج َهاَ ا إضيِ إفي ْف َلىَ ُت إة إ َع َناََز ْلُم إإْن ا َة َسّمىَ َف ُْلْجَر إهَم ا َوَصَف َدَرا ْنَس َو إج

إة َو إكْس ْل َهاَ ا َل َأَج َهاَ َو َع َذْر َو َو ُه إئٌز َف إع َجاَ إْلْجَماَ ْيَس إباَ َل إر َو ْئ ّظ َؤّجَر َأْن إلل َهاَ ُت ْفَس إمْن َن
إهْم إر ْي َهاَ ؛ َغ ّن إل

إم إفيِ َ ْك إر ُح إجي َْل ْلَخاَّص ا . ا
ُلُه ْو َق ْيَس (  َل َو إر :  إج ْأ َت ْلُمْس َع َأْن إل َن َهاَ َيْم ْوَج َهاَ إمْن َز إئ ْط َفَة َو إل ) َمَخاَ َب ْلَح َإلّن ؛ ا

َء َوْط ْل ّق ا ْفَسَخ َأْن َلُه َأّن َتَرىَ َأَل َلُه َح َة َي إْلَجاََر َذا ا َلْم َلْم إ ْع إه َي َنًة إب َياَ إه إص ّق َأّن إّل إلَح

إر إج ْأ َت ْلُمْس َعُه َأْن إل َن َهاَ إمْن َيْم إن َياَ إه إفيِ إغْش إل إز ْن إزَل َإلّن ؛ َم ْن ْلَم ّقُه ا ْيَس َح َل ُهْم َو َأْن َل

إبُسوا ْئَر َيْح ّظ إهْم إفيِ ال إل إز ْن َذا َم ُطوا َلْم إ إر إلَك َيْش َهاَ َذ ْي َل َهاَ َع َل َذ َأْن َو ْأُخ إبيِّ َت َلىَ الّص إ
َهاَ إل إز ْن ُهْم ؛ َم ّن إل

ّقوا َ َتَح َهاَ اْس ْي َل َعَمَل َع ْل َلْم ا ُه َو ّقو إح َت َكاَن إفيِ َيْس إهيَِ َمْخُصوٍص َم َو
َنٌة َتَم ْؤ إه ُم ْي َل َلىَ َع َع إه َو إت َو إه إكْس ّي إل إإْن َوُح َق َف إر إلَك إمْن ُس ٌء َذ َهاَ َلْم َشيِْ ْلَزْم ُنُه َي ؛ َضَماَ



َهاَ ّن إل
إجيٌر َ . َخاَّص َأ

ُلُه ْو َق إإْن (  َف َلْت :  إب ُهْم َكاََن َح ْفَسُخوا َأْن َل َة َي إْلَجاََر َذا ا ُفوا ) إ َلىَ َخاَ إبيِّ َع إمْن الّص
َهاَ إن َب َبَن َإلّن ؛ َل إل َل إم ْلَحاَ إبيِّ َيُضّر ا َكاََن إباَلّص إلَك َف ْذًرا َذ إخ إفيِ ُع َفْس ْل َذا ا َك َذا َو إ

إرَضْت ُهْم َم ْفَسُخوا َأْن َل َة َي إْلَجاََر َبَن َإلّن ؛ ا إة َل إريَض ْلَم إبيِّ َيُضّر ا َهاَ إباَلّص َل ْيًضاَ َو َأْن َأ

ْفَسَخ ْلَمَرَض َإلّن ؛ َت ْذٌر ا إج ُع ْو إللّز َهاَ َأْن َو إرَج إع إمْن ُيْخ ُكْن َلْم إْن الّرَضاَ ّلَم َي َتَس
َة ُْلْجَر ْد ا َق ُلوا َو إر إفيِ َقاَ ْئ ّظ َذا ال َنْت : إ َهاَ إمّمْن َكاَ ُن إشي ُع َي إْلْرَضاَ َهاَ ا إل ْه َإل ْفَسُخوا َأْن َف َي

إلَك ُهْم ؛ َذ ّن إل
ّيُروَن َ َع إه ُي ّنُه َتَرىَ َأَل إب َقاَُل َأ إل إفيِ ُي َث ْلَم َتُموُت ا ُة :  ْلُحّر ُكُل َوَل ا ْأ َهاَ َت إي ْد َث إب
إلَك َذ َك َذا َو َعْت إ َن َت إع إمْن اْم إْلْرَضاَ َهاَ ا َل إلَك َف َذا َذ َهاَ َكاََن إ ُن إشي ُع َي إإْن الّرَضاَ َنْت َف َكاَ
ْئُر ّظ َقًة ال إر ُفوا َساَ َلىَ َوَخاَ إع َع َتاَ إبيِّ َم َهاَ الّص ْن ُهْم إم َل  َأْن َف
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ْفَسُخوا إإْن ، َي ُنوا َو َهاَ َكاَ َن ُذو ْؤ إهْم ُي إت َن إس ْل َأ إمُروا إب َكّف ُأ ْل َهاَ إباَ ْن إإْن َع ُلوا َف َع إإّل ، َف َهاَ َكاََن َو َل
َفْسُخ ْل . ا
ُلُه ْو َق َهاَ (  ْي َل َع َو إلَح َأْن :  َعاََم ُتْص إبيِّ َط َأْن الّص إب َغ )  َعاََم َلُه َتْمُض ّط ُكَل َوَل ال ْأ ًئاَ َت ْي َش
ُد إس ْف َهاَ ُي َن َب َيُضّر َل إبيِّ َو َهاَ إباَلّص ْي َل َع ْبُخ َو إه َط إم َعاَ َغْسُل َط إه َو إب َياَ َلُج َوَماَ إث َعاَ إه ُي َفاَُل إب ْط َْل ا

إن إمْن ْه ّد إن ال ْيَحاَ إر َوالّر ْي َغ إلَك َو َأّماَ ، َذ َعاَُمُه َو َلىَ َط َع إه َف إل ْه إة إفيِ َقاََل َأ َي َدا إه ْل َماَ ا
ُه َكَر ٌد َذ إن إمْن ُمَحّم ْه ّد إن ال ْيَحاَ ّنُه َوالّر َلىَ َأ إر َع ْئ ّظ إلَك ال َذ إة إمْن َف َد إل َعاَ ْه إة َأ َف ُكو ْل ، ا
إفيِ إه َو إح ُة َجَرْت إْن َشْر َد َعاَ ْل ّنُه ا َأ َهاَ إب ْي َل َو َع ُه َهاَ َف ْي َل إإْن ، َع إر َلْم َو إلَك َتْج َذ َو إب ُه َلىَ َف َع
إه إل ْه . َأ

ُلُه ْو َق إإْن (  َف ْتُه :  َع إة إفيِ َأْرَض ّد ْلُم إن ا َب َل ٍة إب َهاَ َأْجَر َفَل َشاَ َذا َإلّن ) ؛ َل ْيَس إيَجاٌَر َه َل َو
إإْرَضاٍَع ّنَماَ ، إب إإ إجُب َو ُة َت ُْلْجَر إع ا إْلْرَضاَ إإْن إباَ ْأَجَرْت َف َت ْئُر اْس ّظ ْئًرا َلُه ال ُأْخَرىَ إظ

ْتُه َع َأْرَض َهاَ َف َل ُة َف ُْلْجَر ًناَ ا إتْحَساَ َع َإلّن ؛ اْس إة إْرَضاَ َي إن ّثاَ ُع ال َق َلىَ َي ُْلو َهاَ إل ّن أ
َ َك ْتُه َف َع َأْرَض

َهاَ إس ْف َن إفيِ ، إب إس َو َياَ إق ْل َهاَ َأْجَر َل ا َد َإلّن ؛ َل ْق َع ْل َع ا َق َلىَ َو َهاَ َع إل إخيِّ إفيِ َقاََل َعَم َكْر ْل ا
َذا إبيِّ َكاََن إ ُع َل الّص َهاَ َيْرَض َن َب ْو ، َل ُأ َأ ّي َق َت ْنُه َي ْو ، إم ُكوُن َأ َقًة َت إر ْو ، َساَ َيًة َأ إن َغُل َزا َتَشاَ َت

َناَ إظ َعْن إباَلّز ْف إبيِّ إح إه الّص إل ْه َإل ْفَسُخوا َأْن َف َة َي إْلَجاََر إإْن ، ا َع َو إبيِّ َضاَ َهاَ إمْن الّص إت ْي ، َب
ْو َقَط َأ ْو ، َفَماََت َس َق َأ إر ٌء ُس إه إمْن َشيِْ إب َياَ َهاَ َضَماََن َل إث ْي َل َهاَ ؛ َع ّن إل

َنٌة َ َتَم ْؤ إه ُم ْي َل َع
ْد َق ْتُه َو َذ إن َأَخ ْذ إإ إه إب إل ْه  . َأ
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ُلُه ْو َق ُكّل (  َو إنٍع :  إه َصاَ إل َعَم َثٌر إل إن إفيِ َأ ْي َع ْل َلُه ا إبَس َأْن َف ْيَن َيْح َع ْل َد ا ْع إغ َب َفَرا ْل إمْن ا
إه إل ّتىَ َعَم إفيَِ َح ْو َت َة َيْس ُْلْجَر إغ ا ّباَ إر ، َكاَلّص َقّصاَ ْل َذا َوا َك َو ّياَُط )  ْلَخ ْو ا َل َبَس َف َع َح َفَضاَ

إه َضَماََن َفَل ْي َل َد َع ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ّنُه ؛ َح ْيُر َإل ّد َغ َع َت إس إفيِ ُم ْب ْلَح َة َوَل ا إكَ َلُه ُأْجَر َهَل إل

إد ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل ْبَل َع إم َق إلي ّتْس ُهَماَ ال َد ْن إع َء َإلّن ؛ َيْضَمُن َو إه إفيِ الّشيِْ إد ْبَل َمْضُموٌن َي َق
إس ْب ْلَح َذا ا إإ َبَسُه َف َلىَ َح ْو ّنُه ُيْضَمَن َأْن َأ إك ُهَماَ َل َد ْن إر إع َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َنُه َشاَ َتُه َضّم إقيَم

ْيَر ْعُموٍل َغ َة َوَل َم إإْن ، َلُه ُأْجَر َء َو ْعُموًل َشاَ َلُه َم ُة َو ُْلْجَر . ا
إفيِ إة َو إخيَر ّذ َقّصاَُر َكاََن إْن ال ْل ْقُصُر ا ّنَشاَ َي إض ، إباَل ْي َب ْل َلُه َوا ّق َف إس َح ْب ْلَح إإْن ، ا َكاََن َو
ّيُض َب ْوَب ُي ّث ْيُر َل ال ْيَس َغ َل ّق َلُه َف إس َح ْب ْلَح . ا

ُلُه ْو َق َوَمْن (  ْيَس :  إه َل إل َعَم َثٌر إل إن إفيِ َأ ْي َع ْل ْيَس ا َل إبَس َأْن َلُه َف ْيَن َيْح َع ْل إل ا ْلَحّماَ ، َكاَ
إح ْلَمّل َإلّن َوا َد )  ُقو ْع ْلَم إه ا ْي َل ْفُس َع إل َن َعَم ْل َو ا ُه ْيُر َو ٍم َغ إئ إن إفيِ َقاَ ْي َع ْل ّوُر َفَل ا َتَص ُي



ْبُسُه َغْسُل َح إب َو ْو ّث إظيُر ال إل َن ْلَحْم َذا ا َه إف َو إخَل إق إب إب ْيُث اْل ُكوُن َح ّد َي ْبُسُه إللّرا َح
إء َفاَ إتي إل إلْس ْع ْلُج َثَر َوَل ا إه َأ إل َعَم ّنُه ؛ إل َلىَ َكاََن َإل إف َع إكَ َشَر َهَل ْل ْد ا َق ُه َو َياَ ّنُه َأْح َأ َك َف

َعُه ْنُه َباَ َلُه إم ّق َف إس َح ْب ْلَح إإْن ا َبَس َف ْلَحّماَُل َح َع ا َتاَ ْلَم َو ا ُه إصٌب َف ّنُه ؛ َغاَ َثَر َل َإل َأ

إه إل َعَم ْيُن ، إل َع ْل َنٌة َوا إه إفيِ َأَماَ إد َذا َي إإ َهاَ َف َبَس إه َح إن ْي َد ًباَ َصاََر إب إص إة َغاَ َع إدي َو ْل َهاَ َكاَ ّن إإ َل َف
َبُس إل ُتْح إن َإلْج ْي ّد َذا ُثّم ، ال َبَس إ ْيَن َح َع ْل َهاَ ا َن إم إب َضَماََن َض َغْص ْل َهاَ ا ُب إح إر َوَصاَ َياَ إخ ْل إباَ

َء إْن َنُه َشاَ َهاَ َضّم َت َلًة إقيَم َلُه َمْحُمو َْلْجُر َو إإْن ، ا َء َو ْيَر َشاَ ٍة َغ َل ٍر إبَل َمْحُمو ُبو َقاََل َأْج َأ

إفيِ ُيوُسَف إل :  ْلَحّماَ َذا ا َغ إ َل إزَل َب ْن ْلَم َلَب ا َط َة َف ُْلْجَر ْبَل ا َع َأْن َق َء َيَض إمْن الّشيِْ
إه إت َب َق ُكْن َلْم َر إلَك َلُه َي ّتىَ َذ َعُه َح ْنَزاَل َإلّن ؛ َيَض إْل إم إمْن ا إل َتَماَ َعَم ْل  . ا
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َلىَ َشَرَط :  إع َع إن ْعَمَل َأْن الّصاَ إه َي إس ْف َن ْيَس إب َل إمَل َأْن َلُه َف ْع َت ُه َيْس ْيَر ) َغ
َأْن َلىَ َقاََل إب َع ْعَمَل َأْن :  إسك َت ْف َن ْو ، إب إدكَ َأ َي َذا َأّماَ إب َلىَ َقاََل إ َطُه َأْن َع إخي َو َت ُه َف

ٌق َل ْط َذا ُم َفىَ إفيِ َك َتْص ْلُمْس . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َف َق :  َل ْط َعَمَل َلُه َأ ْل َلُه ا إجَر َأْن َف ْأ َت ُلُه َمْن َيْس ْعَم ّق َإلّن ) ؛ َي َتَح ْلُمْس إه ا ْي َل َع
إه إفيِ َعَمٌل إت ُنُه إذّم إك ُيْم ُه َو ُؤ َفاَ إه إي إس ْف َن إة إب َن َعاَ إت إلْس إباَ إه َو إر ْي َغ إة إب َل إز ْن إء إبَم َفاَ إن إي ْي ّد  . ال
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َلَف :  َت ّياَُط اْخ ْلَخ إحُب ا إب َوَصاَ ْو ّث َقاََل ال إحُب َف إب َصاَ ْو ّث ُتك ال َأَمْر َأْن : 

َلُه ْعَم ًء َت َباَ َقاََل َق ّياَُط َو ْلَخ إميًصاَ ا ْو ، َق إحُب َقاََل َأ إب َصاَ ْو ّث إغ ال ّباَ ُتك إللّص َغُه َأْن َأَمْر ُب َتْص
ْغته َأْحَمَر َب َفَر َفَص ْوُل َأْص َق ْل ْوُل َفاَ إب َق إح إب َصاَ ْو ّث َع ال إه َم إن إمي َإلّن َي ْذَن )  إْل ٌد ا َفاَ َت ُمْس

إة إمْن َه إب إج إح إب َصاَ ْو ّث َكاََن ال ْوُل َف َق ْل َلُه ا ْو ّنُه َق َإل ْو َو َذْن َلْم َقاََل َل إل إفيِ َلك آَ َعَم ْل ا
ْوُل َكاََن َق ْل َلُه ا ْو َذا َق َك َذا َف ّنُه ؛ َه إك ّلُف َل ّنُه ؛ ُيَح َكَر َإل ْن ًئاَ َأ ْي ْو َش َقّر َل إه َأ إزَمُه إب . َل

ُلُه ْو َق إإْن (  َف َلَف :  ّياَُط َح ْلَخ إمٌن َفاَ إنيِ َضاَ ْع َي َء إْن )  إحُب َشاَ إب َصاَ ْو ّث َنُه ال إقيَمَة َضّم
إه إب ْو إإْن ، َث َء َو ُه َشاَ َذ ُه َأَخ َطاَ ْع َأ إه َأْجَر َو إل ْث َذا إم َك إة إفيِ َو َل َأ إغ َمْس ْب َء إْن الّص َنُه َشاَ َضّم
إه إقيَمَة إب ْو َيَض َث ْب إإْن ، َأ َء َو َذ َشاَ ْوَب َأَخ ّث ُه ال َطاَ ْع َأ إه َأْجَر َو إل ْث إوُز َل إم إه ُيَجاَ ْلُمَسّمىَ إب ا
َذا َفىَ إفيِ َك َتْص ْلُمْس ْو ا َل َء َو َلىَ َجاَ ّياٍَط إ ْوٍب َخ َث َقاََل إب ُظْر َلُه َف ْن ُا َلىَ :  َذا إ إب َه ْو ّث إْن ال

إنيِ َفاَ إميًصاَ َك ْعُه َق َط ْق ْطُه َفاَ إخ ٍم َو َه إدْر َقاََل إب َعْم َف َن إفيك :  ْك َد َقاََل ُثّم ، َي ْع َعُه َأْن َب َط َق
إفيك : َل ْك إمَن َي إب إقيَمَة َض ْو ّث ّنُه ؛ ال ْدَخَل َلّماَ َإل إه َأ ْي َل إهيَِ َشْرٍط َحْرَف َع " " إْن َو
ْد َق ُه َف ْطٍع َأَمَر َق ْوُصوٍف إب إط َم إة إبَشْر َي َفاَ إك ْل َذا ا إإ إف َلْم َف ْك ْد َلْم َي َفُة ُتوَج الّص

َطُة ْلَمْشُرو إمَن ا إإْن ، َفَض ُظْر َقاََل َو ْن ُا إنيِ :  إفي ْك َي إميًصاَ َأ َعْم َقاََل ؟ َق َن ْعُه َقاََل :  َط ْق : ا
َذا إإ َو َف إه َل ُه إفي ْك ّنُه ؛ َيْضَمُن َل َي ُه َإل ْطٍع َأَمَر َق َلٍق إب ْط ٍر ُم إف َعْن َعاَ َوْص ْل إط ا َوالّشْر

ًعاَ إمي ْد َج َق َعَل َو ُه َماَ َف َذا َأَمَر َه إل . َيْضَمْن َلْم َف
ْو َل َع َو َف َلىَ َد ٍر إ ًباَ َقّصاَ ْو ُه َث ْقُصَر َي ٍة إل ُأْجَر ٍة إب ُلوَم ْع َلّماَ َم إم إفيِ َكاََن َف ْو َي ْل إنيِ ا ّثاَ ُه ال َء َجاَ

إحُب إب َصاَ ْو ّث ُبُه ال ُل ْط ْنُه َي ُه إم َد ُه َفَجَح ّياَ ُه ُثّم ، إ َء إم إفيِ َجاَ ْو َي ْل إث ا إل ّثاَ ّلَمُه ال إه َفَس ْي َل إ
ْقُصوًرا َلَب َم َط َة َو ُْلْجَر ُه َكاََن إْن ا ْبَل َقَصَر ُه َأْن َق َد َلُه َيْجَح ُة َف ُْلْجَر ّنُه ؛ ا ُه َإل َقَصَر

َلىَ َلُه إب َع إد ُموَج ْق َع ْل ُه ا َد  َوَجَح
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ْقُصوًرا َلُه َم ُة َف ُْلْجَر إإْن ، ا ُه َو َدَماَ َقَصَر ْع ُه َب َد َة َفَل َجَح ّنُه ؛ َلُه ُأْجَر ُه َإل إه َقَصَر إس ْف َن . إل
ُلُه ْو َق إإْن (  َو إحُب َقاََل :  إب َصاَ ْو ّث َتُه ال ْل إم إر إليِ َع ْي َغ ٍة إب َقاََل ُأْجَر ُع َو إن ٍة الّصاَ ُأْجَر إب
ْوُل َق ْل ْوُل َفاَ إب َق إح إب َصاَ ْو ّث َع ال إه َم إن إمي َد َي ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َع َإلّن ) ؛ َح إف َناَ ْلَم َهاَ إقيَمَة َل ا َل
إة إمْن إّل َه إد إج ْق َع ْل َْلْصُل ، ا ّنُه َوا إر َلْم َأ ُهَماَ َيْج َن ْي ٌد َب ْق ْوُل َع َق ْل ْوُل َفاَ إب َق إح إب َصاَ ْو ّث ؛ ال

ّنُه إكُر َإل ْن ّوَم ُي َق إه َت إل ُع َعَم إن إه َوالّصاَ إعي ّد َكاََن َي ْوُل َف َق ْل إر ا إك ْن ْلُم َع إل إه َم إن إمي . َي
ُلُه ْو َق َقاََل (  َو ُبو :  ًفاَ َكاََن إْن ُيوُسَف َأ إري ْيِ َلُه َح َأ إمًل )  َعاَ َلُه َلُه ُم َف ُة (  ُْلْجَر إإْن ، ا َو

ُكْن َلْم ًفاَ َي إري َة َفَل َح ّنُه َلُه ُأْجَر َإل َذا )  ًفاَ َكاََن إ إري ْد َح َق ُتُه َجَرْت َف َد ّنُه َعاَ إخيُط َأ َلُه َي
ٍة ُأْجَر ُد َفَصاََر إب َتاَ ْع ْلُم إق ا ُطو ْن ْلَم إه َكاَ إإْن ، إب ُكْن َلْم َو ًفاَ َي إري َة َفَل َح َد ْوُل َعاَ َق ْل ْوُل َفاَ َق

إب إح إب َصاَ ْو ّث إهَر َإلّن ؛ ال ّظاَ َعُه ال . َم
ُلُه ْو َق َقاََل (  َو ٌد :  ُع َكاََن إْن ُمَحّم إن إذًل الّصاَ َت ْب إه ُم إذ َه إة إل َع ْن إة الّص ُْلْجَر ْوُل إباَ َق ْل ُلُه َفاَ ْو َق

ّنُه َلُه إ إم ٍة َع ُأْجَر ّنُه إب َإل َتَح َلّماَ )  ُنوَت َف ْلَحاَ إل ا إلَك َإلْج َنَصَب َذ ْفَسُه َو إة َن َط َياَ إخ ْل َجَرىَ إل
إلَك إص َمْجَرىَ َذ إصي ْن ّت َلىَ ال إر َع َْلْج َباًَرا ا إت ْع إر ا إه ّظاَ َياَُس ، إلل إق ْل َلُه َماَ َوا ُبو َقاَ َفَة َأ إني َح

ُهَماَ ُل ْو َق إتْحَساٌَن َو َوىَ ، اْس ْت َف ْل َلىَ َوا إل َع ْو ٍد َق  . ُمَحّم
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ُلُه ْو َق إجُب (  َوا ْل َوا إة إفيِ :  إْلَجاََر إة ا َد إس َفاَ ْل ُة ا إل ُأْجَر ْث إم ْل َوُز َل ا َتَجاَ َهاَ َي ْلُمَسّمىَ إب ) . ا
َقاََل َفُر َو ُة َلُه ُز إل ُأْجَر ْث إم ْل َغًة ا إل َغْت َماَ َباَ َل َذا َب َه َذا َو ْلُمَسّمىَ َكاََن إ ُلوًماَ ا ْع َذا َأّماَ َم إ
ُهوًل َكاََن َذا َكَماَ َمْج ْأَجَر إ َت َلىَ اْس ٍة َع ّب ْو ، َدا ْوٍب َأ ْو ، َث ْأَجَر َأ َت َلىَ َداًرا اْس َهاَ َأْن َع ْعُمَر َي
ّنُه إإ إجُب َف إل َأْجُر َي ْث إم ْل ًغاَ ا إل َغ َماَ َباَ َل ًعاَ َب َذا إْجَماَ َك َذا َو ْأَجَر إ َت إجيًرا اْس َلْم َأ َلُه ُيَسّم َو
إجُب َأْجًرا إل َأْجُر َلُه َي ْث إم ْل ًغاَ ا إل َغ َماَ َباَ َل ُة ُثّم ، َب ُْلْجَر إجُب َل ا إة إفيِ َت إْلَجاََر إة ا َد إس َفاَ ْل ا

إة َي إل ّتْخ ّنَماَ َبْل إباَل إجُب إ إة َت َق إقي إع إبَح َفاَ إت ْن إل إف ا إخَل إة إب إْلَجاََر إة ا إحيَح ْيُث الّص إجُب َح َت
ُة ُْلْجَر إة ا َي إل ّتْخ َع إباَل َف َت ْن َهاَ ا ْو إب ْع َلْم َأ إف َت ْن َذا َي ّليَِ إ َنُه ُخ ْي َهاَ َب َن ْي َب  . َو
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َبَض :  إجُر َق ْأ َت ْلُمْس ّداَر ا إه ال ْي َل َع ُة َف ُْلْجَر إإْن ، ا َهاَ َلْم َو ْن ُك ّنُه َيْس َإل ّكَن )  َتَم
إء إمْن َفاَ إتي إلْس ْوَجَب ا َأ إلَك َف ْقَراَر َذ إت إل اْس َد َب ْل . ا

ُلُه ْو َق إإْن (  َف َهاَ :  َب إصٌب َغَص إه إمْن َغاَ إد َطْت َي َق ُة َس ُْلْجَر َذا ا َه َذا )  َهاَ إ َب ْبَل َغَص َأْن َق

َهاَ َن ُك َذا َأّماَ َيْس َهاَ إ َب َدَماَ َغَص ْع َكَن َب َهاَ َس ًة إفي ّد َقَط ُم ْنُه َس إر إمْن َع َْلْج إب ا إحَساَ إلَك إب َذ
إزَمُه َل ُة َو َكَن َماَ ُأْجَر . َس
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َد :  َهاَ َوَج ًباَ إب ْي َنىَ َيُضّر َع ْك َلُه إباَلّس َفْسُخ َف ْل ّنُه ا َإل ُنُه َل )  إك ُع ُيْم َفاَ إت ْن إل َهاَ ا إب

ٍر إّل َلُه إبَضَر َد َأْن َو إر َف ْن إخ َي َفْس ْل َتاََج َوَل إباَ َلىَ ُيْح إء إ َقَضاَ ْل ْو ا َل ْأَجَر َو َت إن اْس ْي َداَر
َطْت َق ُهَماَ َفَس َدا ْو ، إْح َعُه َأ َن ٌع َم إن إهَماَ إمْن َماَ إد ْو ، َأَح َدَث َأ إهَماَ إفيِ َح إد ْيٌب َأَح ُقُص َع ْن َي
َنىَ ْك َلُه الّس ُهَماَ َأْن َف َك ْتُر ًعاَ َي إمي َذا َج َد َكاََن إ َق إهَماَ َع ْي َل َقًة َع ْف ًة َص َد إح ُدوُث ُثّم ، َوا ُح

إب ْي َع ْل إن ا ْي َع ْل إة إباَ ْأَجَر َت ْلُمْس َلىَ ا إن َع ْي َه ُهَماَ َوْج ُد َأَح ّثُر َل :  َؤ إع إفيِ ُي إف َناَ ْلَم ُبُت َفَل ا ْث َي
َياَُر إخ ْل إد ا ْب َع ْل إر َكاَ ْأَج َت ْلُمْس َذا ا َبْت إ َه َدىَ َذ إه إْح ْي َن ْي إلَك َع َذ إة َيُضّر َل َو ْدَم إخ ْل إر إباَ ّدا َكاَل َذا َو إ
َقَط َهاَ َس ْن إئٌط إم ُع َل َحاَ َف َت ْن إه ُي َهاَ إفيِ إب َناَ ْك َذا ُس َه إبُت َل َف ْث َياََر ُي إخ ْل إإْن ، ا ْقُص َكاََن َو ّن ال

ّثُر َؤ إع إفيِ ُي إف َناَ ْلَم إد ا ْب َع ْل َذا َكاَ إرَض إ ْو ، َم إة َأ ّب ّدا َذا ال إبَرْت إ ْو ، َد إر َأ ّدا َذا ال َدَم إ َه ْن ْعُض ا َب



َهاَ إئ َناَ إر إب إج ْأ َت ْلُمْس إل َياَُر َف إخ ْل إإْن ا َنىَ َف َؤّجُر َب ْلُم َقَط َماَ ا َياََر َفَل َس إر إخ إج ْأ َت ْلُمْس َإلّن ؛ إل

ْيَب َع ْل إييُن َزاَل ا ْط َت إر َو ّدا إإْصَلُح ، ال َهاَ َو إب إزي َياَ َهَن َوَماَ َم َهاَ إمْن َو إئ َناَ َلىَ إب َهاَ َع إك إل ُدوَن َماَ
إر إج ْأ َت ْلُمْس َبُر َوَل ا َلىَ ُيْج إلَك َع إلَك َإلّن ؛ َذ ْلَماَ َبُر َل ا َلىَ ُيْج إح َع إه إْصَل إك ْل إر إم إج ْأ َت ْلُمْس إل َو

َذا َيْخُرَج َأْن إلْح َلْم إ َؤّجُر ُيْص ْلُم إلَك ا َذا َذ َك إر إْصَلُح َو ْئ إء إب ْلَماَ إة ، ا َع ُلو َباَ ْل إر َوا ْئ إب َو
إج ْلَمْخَر َلىَ ا إك َع إل ْلَماَ ْيًضاَ ا َبُر َوَل َأ إه ُيْج ْي َل َذا َع ََل َكاََن إ َت إل إمْن اْم ْع إر إف إج ْأ َت ْلُمْس َذا ، ا إإ َو
َقَضْت ْن ُة ا ّد ْلُم إفيِ ، ا  َو
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إر ّدا إس إمْن ُتَراٌب ال ْن إر َك إج ْأ َت ْلُمْس ْو ، ا ٌد َأ إه َرَماَ ْي َل َع َعُه َأْن َف َف ّنُه ؛ َيْر َدَث َإل إه َح إل ْع إف إب
َتاٍَع َفَصاََر َعُه َكَم َهاَ َوَض إإْن ، إفي َلَح َو إجُر َأْص ْأ َت ْلُمْس ًئاَ ا ْي إل إمْن َش َل إر َخ ّدا َو ال ُه ٌع َف ّو َط َت ُم

َتَسُب َل  . َلُه ُيْح
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َبْت :  إر ّداُر َخ ْو ، ال َع َأ َط َق ْن إة إشْرُب ا َع ْي ْو الّض َع َأ َط َق ْن ُء ا ْلَماَ الّرَحىَ َعْن ا
َفَسَخْت ْن ُة ا إْلَجاََر إنيِ ا ْع َي َهاَ َلُه )  إه ، َفْسُخ إفي ٌة َو َلىَ إَشاََر ّنُه إ َتاَُج َل َأ َلىَ ُيْح إخ إ ْلَفْس ا

َو ُه إحيُح َو إمْن الّص َناَ َو إب َد إّن َقاََل َمْن َأْصَحاَ ْق َع ْل إسُخ َل ا َف ْن َعْن َي ٍد َو َؤّجَر َأّن ُمَحّم ْلُم ا
َذا َهاَ إ َناَ ْيَس َب إر َل إج ْأ َت ْلُمْس َع َأْن إل َن إر َوَل َيْم َؤّج ْلُم َذا إل َه إصيٌص َو ْن َلىَ َت َهاَ َع ّن أ

إسْخ َلْم َ ْنَف َت
ُكوُن َي َنىَ َف ْع إل َم ْو إخ َق ْي َفَسَخْت الّش ْن ْيِ ا إر َأ إج ْأ َت ْلُمْس ْفَسَخ َأْن إل َذا ، َي إإ إه آََجَر َو إر ُثّم ، َدا

َهاَ َع ْبَل َباَ إء َق إقَضاَ ْن إة ا ّد ْلُم ُع ا ْي َب ْل إئٌز َفاَ ّتىَ َجاَ َة إّن َح ّد ْلُم َذا ا َقَضْت إ ْن ُع َكاََن ا ْي َب ْل إزًماَ ا َل
إريِ َت ْلُمْش ْيَس إل َل َع َأْن َلُه َو إن َت إذ َعْن َيْم إخ ْو اْل َل إجَر َأّن َو ْأ َت ْلُمْس َع َأَجاََز ا ْي َب ْل ُع َجاََز ا ْي َب ْل ا

َلْت َط َب ُة َو إْلَجاََر إقيَِ إفيَماَ ا إة إمْن َب ّد ْلُم ْو ا َل ّنُه َفَسَخ َو إإ إسُخ َل َف َف ْن ُع َي ْي َب ْل إإْن ا َكاََن َف
إريِ َت ْلُمْش إلًماَ ا ْقَت َعاَ إء َو إد الّشَرا ْق َع إة إب إْلَجاََر ْيَس ا َل إلَب َأْن َلُه َف َطاَ َع ُي إئ َباَ ْل إم ا إلي ّتْس إباَل

َلىَ إضيَِ َأْن إ ُة َتْم إْلَجاََر إإْن ، ا ُكْن َلْم َو إلًماَ َي ْقَت َعاَ إء َو َو الّشَرا ُه إر َف َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َشاَ
َقَضُه إب َن ْي َع ْل إإْن ، إباَ َء َو ُه َشاَ  . َأْمَضاَ

)3/54(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو ُد َماََت :  إن َأَح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم ْد ا َق َد َو َق َة َع إْلَجاََر إه ا إس ْف َن َفَسَخ إل ْن ُد ا ْق َع ْل َأّماَ ا  (
ْوُت إر َم إج ْأ َت ْلُمْس َإلّن ا َد َف ْق َع ْل َتَضىَ ا ْق َق ا َقاَ إتْح إة اْس ُْلْجَر إه إمْن ا إل ْو َماَ َل َناَ َف ْي ّق َة َب إْلَجاََر ا

َد ْع إه َب إت ْو ّقْت َم إح ُت ُة ُاْس ُْلْجَر إك إمْن ا ْل إر إم ْي َغ ْل إإْن ، ا َؤّجُر َكاََن َو ْلُم َو ا إذيِ ُه ّل ْو َماََت ا َل َف
َناَ ْي ّق َة َب إْلَجاََر َد ا ْع إه َب إت ْو َيْت َم إف ْو ُت ُع ُاْس إف َناَ ْلَم إك إمْن ا ْل إه إم إر ْي َذا َغ َه . َيُجوُز َل َو

ُلُه ْو َق إإْن (  َو َهاَ َكاََن :  َد َق إه َع إر ْي َغ إسْخ َلْم إل َف ْن ْثُل َت إم إل )  إكي َو ْل إصيِّ ، ا َو ْل إب ، َوا َْل َذا َوا إ
إه آََجَر إن ْب إر إل إغي ّليِ ، الّص َو َت ْلُم إف إفيِ َوا ْق َو ْل َذا ا َد إ َق ْيَس َماََت ُثّم َع َل َذا َو ّوَج َكَمْن َه َز
َتُه إإّن َماََت ُثّم ، َأَم َكاََح َف ّن ُطُل َل ال ْب إف َي إخَل إة إب إْلَجاََر َد َإلّن ؛ ا ْق إح َع َكاَ ّن ُع َل ال َق َلىَ َي َع

إع إف َناَ ْلَم ّنَماَ ، ا إإ ُع َو َق َلىَ َي إك َع ْل إة إم َباََح إت إلْس إلَك ا َذ َلُك َو إد ُيْم ْق َع ْل ْو إباَ َل ُد َماََت َو َأَح

إن ْي َد إق َعاَ َت ْلُم إفيِ ، ا إض َو َْلْر ٌع ا ْد َلْم َزْر إص َتْح إر َيْس إج ْأ َت ْلُمْس إل ْو ، َف إه َأ إت َث ُعوا َأْن َوَر َد إلَك َي َذ
إض إفيِ َْلْر ُكوَن ا َي إهْم َو ْي َل إة إمْن ُسّميَِ َماَ َع ُْلْجَر إبُه َوَل ا َذا ُيْش َذا َه َقَضْت إ ْن ُة ا ّد ْلُم ، ا



إفيِ إض َو َْلْر ٌع ا ْد َلْم َزْر إص َتْح إإّن َيْس َع َف ْتَركَُ الّزْر إجُب ُي َي ُة َو إل ُأْجَر ْث إم ْل َدَل َإلّن ؛ ا َب ْل ا
َيَة َوَل َوَجَب َلّماَ إم إه إفيِ َتْس إذ إة َه ّد ْلُم ُكْن َلْم ا َة إّل َي إل ُأْجَر ْث إم ْل  . ا
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ُلُه ْو َق إصّح (  َي َو إر َشْرُط :  َياَ إخ ْل إة إفيِ ا إْلَجاََر َبُر ا َت ْع ُي َو ُء )  َدا إت ْب إة ا ّد إر ُم َياَ إخ ْل إت إمْن ا ْق َو
إة إْلَجاََر  . ا
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ُلُه ْو َق إسُخ (  َف ْن َت َو ُة :  إْلَجاََر إر ا َذا ْع َْل ْأَجَر َكَمْن إباَ َت ًناَ اْس ّكاَ إق إفيِ ُد إجَر الّسو ّت َي إه إل إفي
َهَب َذ ُلُه َف َكَمْن َماَ ْو ، َداًرا آََجَر َو ًناَ َأ ّكاَ َلَس ُد ْف َأ ْتُه َف إزَم َل ُيوٌن َو إدُر َل ُد ْق َلىَ َي َهاَ َع إئ َقَضاَ

إن إمْن إّل ُه َماَ َثَم إضيِ َفَسَخ آََجَر َقاَ ْل َد ا ْق َع ْل َهاَ ا َع َباَ إن إفيِ َو ْي ّد إفيِ ال َذا )  ٌة َه َلىَ إَشاََر إ
ّنُه إقُر َأ َت ْف َلىَ َي إء إ إضيِ َقَضاَ َقاَ ْل إض إفيِ ا ْق ّن َذا ال َك َه َكَر َو إت إفيِ َذ َدا َياَ إفيِ ، الّز إع َو إم ْلَجاَ ا

إر إغي ُكّل الّص َناَ َماَ َو َكْر ّنُه َذ ْذٌر َأ ُة ُع إْلَجاََر إه َفاَ إقُض إفي َت ْن َذا َت َه ُدّل َو َلىَ َي ّنُه َع َتاَُج َل َأ ُيْح
َلىَ إء إ َقَضاَ ْل ُق ، ا إري َط إء َو َقَضاَ ْل َع َأْن ا إبي َؤّجُر َي ْلُم ّداَر ا ّوًل ال َذا َأ إإ َع َف َو َباَ ُه إدُر َل َو ْق َي

َلىَ إم َع إلي ّتْس إق ال ّل َع َت ّق إل إر َح إج ْأ َت ْلُمْس إريِ ا َت ْلُمْش ُع َفاَ َف َْلْمَر َيْر َلىَ ا إضيِ إ َقاَ ْل إمُس ا َت ْل َي َو
ْنُه إع َفْسَخ إم ْي َب ْل إليَم ا َتْس إر َو ّدا إه ال ْي َل إضيِ إ َقاَ ْل إضيِ َفاَ َع ُيْم ْي َب ْل ُذ ا ُف ْن َي ُع َف ْي َب ْل إقُض ا َت ْن َت َو

ُة إْلَجاََر إضيِ ، ا َقاَ ْل ُقُض َل َوا ْن َة َي إْلَجاََر ًدا ا ْقُصو ّنُه ؛ َم ْو َإل َهاَ َل َقَض ًدا َن ْقُصو ّبَماَ َم َل ُر
ُق إف ّت ُع َي ْي َب ْل ُكوُن ا َي ْقُض َف ّن َطاًَل ال ْب ّق إ إر إلَح إج ْأ َت ْلُمْس ًدا ا ْقُصو إلَك َم َذ َذا َيُجوُز َل َو إفيِ َك

إد إئ َوا َف ْل ْو ا َل َد َو إجُر َأَرا ْأ َت ْلُمْس إقَل َأْن ا َت ْن إد َعْن َي َل َب ْل َلُه ا ُقَض َأْن َف ْن َة َي إْلَجاََر إر إفيِ ا َقاَ َع ْل ا
إه إر ْي َغ َذا َو َك َذا َو َلَس إ ْف َدَماَ َأ ْع ْأَجَر َب َت ًناَ اْس ّكاَ َع ُد إبي َي إه إل ّنُه ؛ إفي َذا َإل َلَس إ ْف ُع َل َأ إف َت ْن َي

إن ّكاَ ّد ْو إباَل َل ْأَجَر َو َت ًدا اْس ْب إة َع ْدَم إخ ْل ُه إل َد َوَج ًقاَ َف إر َو َساَ ُه ْذٌر َف إخ إفيِ ُع َفْس ْل ّنُه ؛ ا َل َإل
ُنُه إك ُء ُيْم َفاَ إتي إع اْس إف َناَ ْلَم ٍر إّل ا  . إبَضَر
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  ْأَجَر :  َت ّبًة اْس إفَر َدا ُيَساَ َهاَ إل ْي َل َدا ُثّم ، َع َد َأْن َلُه َب ُع ْق إر إمْن َي َف َو الّس ُه َف
ْذٌر َوَل ُع َبُر )  َلىَ ُيْج إر َع َف إلَك إفيِ َإلّن ؛ الّس إه َضَرًرا َذ ْي َل َذا ، َع َك َذا َو إرَض إ إريِ َم َت ْك ْلُم ا

ّنُه ؛ ُنُه َل َإل إك َفُر ُيْم ٍر إّل الّس َذا إبَضَر َك َذا َو إريِ َتَركََ إ َت ْك ْلُم َفَر ا ٍر الّس ْذ ُع ُقُه إل ْلَح ْثُل َي إم
إزَم َأْن ْع َلىَ َي إكَ َع إر َتْر َف إه إفيِ الّس إذ إة َه َن ْو ، الّس َتَرىَ َأ ْك ٍد إفيِ َداًرا ا َل َوىَ ُثّم ، َب َن

َفَر َتَركََ ، الّس َقاََم َو ْلُم َلُه ا َفْسُخ َف ْل إريِ ا َت ْك ْلُم إل َفُه َأْن َو إل َتْح َد َيْس ْن إم إع إك ْلَحاَ ّنُه ؛ ا َإل

َد َأْن َيُجوُز إري َفْسَخ ُي ْل ًنىَ ا ْع إر آََخَر إلَم ْي ُه َماَ َغ َهَر ْظ إإْن ، َأ َد َكاََن َو َأْرَخَص إجَماًَل َوَج

إه إمْن إل ْو ، إجَماَ إه إمْن َأْرَخَص َداًرا َأ إر ُكْن َلْم َدا ْفَسَخ َأْن َلُه َي ّنُه ؛ َي ْد َإل إضيَِ َق َر
إر َدا ْق إم ْل إر إباَ ُكو ْذ ْلَم َذا ا َك ْيَس َو إر َل َؤّج ْلُم ْفَسَخ َأْن إل َذا َي َد إ ًة َوَج َد َياَ َلىَ إز إر َع َْلْج إذيِ ا ّل ا

َهاَ إه آََجَر ّنُه ؛ إب ْد َإل إضيَِ َق إر َر َدا ْق إم ْل إر إباَ ُكو ْذ ْلَم . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َدا :  إريِ َب َكاَ ْلُم َد َأْن إل ُع ْق إر إمْن َي َف ْيَس الّس َل ٍر َف ْذ ُع ّنُه إب َإل ُنُه )  إك َد َأْن ُيْم ُع ْق َي
َعَث ْب َي َواّب َو ّد َع إباَل إه َم إر إجي ْو ، َأ إه َأ إم ْو ُغَل َل إرَض َو َؤّجُر َم ْلُم َذا ا َك َواُب َف ْلَج َلىَ ا إة َع َي َوا إر
إل َْلْص إفيِ ، ا إخيِّ َو َكْر ْل َو ا ُه ْذٌر :  َو ُع ُه َهُر َو ْظ َْل ّنُه ؛ ا ْعَرىَ َل َإل ٍر َعْن َي ّنُه ، َضَر َإل ْد َو َق



إج َيْرَضىَ َل إه إبُخُرو إر ْي إه إفيِ َغ ّب َوا إإْن ، َد إرَض َو ْلَجّماَُل َم إهُر ا َظاَ إة َف َي َوا إل إر َْلْص ا
إضيِ َت ْق ُكوَن َل َأْن َي ْذًرا َي . ُع

َقاََل ُبو َو إن َأ ْلَحَس َو ا ْذٌر ُه َعْن ُع إبيِ َو أ
ٍة إفيِ ُيوُسَف َ َأ َدْت اْمَر َل ْوَم َو إر َي ّنْح ْبَل ال َأْن َق

ُطوَف إة َت َياََر َبىَ إللّز أ
َ ْلَجّماَُل َف إقيَم َأْن ا َهاَ ُي َع َذا َقاََل َم ْذٌر َه ْقُض ُع َن إة َو إْلَجاََر َهاَ ؛ ا ّن إل

َل َ
إدُر ْق َلىَ َت إج َع ْلُخُرو ْبَل ا إف َق َوا ّط إكُن َوَل ال ْلَزَم َأْن ُيْم ْلَجّماََل َي إقيَم َأْن ا َة ُي ّد إس ُم َفاَ ّن ال

إسَخْت ُف ُة َف إْلَجاََر إع ا ْف َد إر إل ُهَماَ الّضَر ْن إإْن ، َع َنْت َو َدْت َكاَ َل ْبَل َو إلَك َق َلْم َذ َق َو ْب إمْن َي
إة ّد إس ُم َفاَ ّن إة إّل ال ّد إض َكُم ْي ْلَح ْو ، ا َقّل َأ  َأ

)3/58(

إبَر ْلَجّماَُل ُأْج َلىَ ا إم َع َقاَ ْلُم َهاَ ا َع إه َإلّن ؛ َم إذ َة َه ّد ْلُم ْد ا ُة َجَرْت َق َد َعاَ ْل إم ا َقاَ ْلَحاَّج إبُم ا
َهاَ َد إفي ْع إغ َب َفَرا ْل ْلَحّج إمْن ا ّلُه ا َال َلىَ َو َعاَ َلُم َت ْع  . َأ
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َتاَُب إك إة (  َع ْف إهيَِ الّش ٌة )  َذ ْأُخو إع إمْن َم ْف َو الّش ُه إذيِ الّضّم َو ّل َو ا إر إخَلُف ُه ْت إو ْل ّنُه ؛ ا َإل

ٍء َضّم َلىَ َشيِْ ٍء إ َيْت َشيِْ َعُة َوُسّم َفاَ إلَك الّش َذ َهاَ ؛ إب ّن إل
َع َتُضّم َ ُفو ْلَمْش إه ا ْي َل َلىَ إ إ

إل ْه إب َأ َوا ّث َلّماَ ال ُع َكاََن َف إفي َء َيُضّم الّش َع الّشيِْ ُفو ْلَمْش َلىَ ا إه إ إك ْل إلَك ُسّميَِ إم َذ
َعًة ْف . ُش

إحَمُه َقاََل ّلُه َر َعُة ال ْف َبٌة : ( الّش إج إط َوا إلي ْلَخ إس إفيِ إل ْف إع َن إبي ْلَم ْيِ ا َأ َتٌة )  إب ْذ ؛ َثاَ َثُم َل إ ْأ َي
َهاَ إك َتْر َهاَ ؛ إب ّن إل

َبٌة َ إج إه َل َلُه َوا ْي َل ّنُه ، َع َإل ُقُه َو ْلَح إل َي ُدُخو إه إب إر ْي إه َغ ْي َل ّذيِ َع َأ ّت َلىَ ال إه َع َوْج
إم َوا ّد . ال
ُلُه ْو َق ُثّم (  إليُط :  ْلَخ ّق إفيِ ا إع َح إبي ْلَم إب ا إق َكاَلّشْر إري ّط ) . َوال
َقاََل إعيِّ َو إف َعَة : َل الّشاَ ْف . َلُه ُش

ُلُه ْو َق ُثّم (  إر :  ْلَجاَ ) . إل
َقاََل إعيِّ َو إف َعَة : َل الّشاَ ْف إر ُش َوا إج ْل ْلَجاَُر ُثّم إباَ إذيِ ا ّل ّق ا إح َت َعَة َيْس ْف َناَ الّش َد ْن َو إع ُه

ُق إص ْلُمَل إذيِ ا ّل َلىَ ا إر إ ْه إر َظ ّدا إة ال َع ُفو ْلَمْش ُبُه ، ا َباَ ٍة إمْن َو ّك إذيِ ُدوَن ُأْخَرىَ إس ْلُمَحاَ ا
َذا َأّماَ ًياَ َكاََن إ إذ ُهَماَ ُمَحاَ َن ْي َب ٌق َو إري ٌذ َط إف َعَة َفَل َناَ ْف إإْن ، َلُه ُش َبْت َو َواُب َقُر ْب َْل َإلّن ؛ ا

َق إري ّط َقَة ال إر َفاَ ْل ُهَماَ ا َن ْي إزيُل َب . الّضَرَر ُت
ُلُه ْو َق ْيَس (  َل َو إك :  إري إق إفيِ إللّش إري ّط إب ال إر ، َوالّشْر ْلَجاَ َعٌة َوا ْف َع ُش إط َم إلي ْلَخ ) ؛ ا

ّنُه إر َأَخّص َإل ُهْم إباَلّضَر ْن . إم
ُلُه ْو َق إإْن (  َف ّلَم :  َعُة َس ْف إك َفاَلّش إري إق إفيِ إللّش إري ّط ّنُه ال َإل إر َأَخّص )  إر إمْن إباَلّضَر ْلَجاَ ا

.
ُلُه ْو َق إإْن (  َف ّلَم :  َهاَ َس َذ ْلَجاَُر َأَخ إجيَح َإلّن ) ؛ ا ّتْر ُق ال ّق َتَح إة َي ّو ُق إب إب َب  . الّس
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ُلُه ْو َق َعُة (  ْف َوالّش إجُب :  إد َت ْق َع إع إب ْي َب ْل إنيِ ا ْع َي ْو )  ّلَم َل ُع َس إفي َتُه الّش َع ْف ْبَل ُش إد َق َعْق
إع ْي َب ْل إليُمُه ا َتْس إطٌل َف َو َباَ ُه َلىَ َو إه َع إت َع ْف َد ُش ْع إد َب ْق َع ْل إإْن ، ا َهاَ َو ّلَم َد َس ْع إد َب ْق َع ْل َلْت ا َط َب



إإْن ، َلْم َلْم َو ْع إع َي ْي َب ْل َد إباَ ْن إم إع إلي ّتْس إة ال َف َد إط إلُمَصاَ َقاَ إْلْس ّقَقاَ ا ًباَ َح إج إفيِ ، َوا َو
إط ْبُسو ْلَم َعَة َأّن ا ْف ُبُت الّش ْث إع َت ْي َب ْل ْبَل إباَ إك َق ْل إريِ إم َت ْلُمْش ّنُه َتَرىَ َأَل ا ْو َأ ْعت َقاََل َل إب  :

إه إذ ّداَر َه َقاََل ُفَلٍن إمْن ال ْيت َماَ ُفَلٌن َو َتَر إع َكاََن اْش إفي َهاَ َأْن إللّش َذ ْأُخ إة َي َع ْف إباَلّش
إت ُبو ُث إع إل ْي َب ْل إر ا ْقَرا إإ إع إب إئ َباَ ْل إإْن ، ا ُبْت َلْم َو ْث ْلُك َي إريِ إم َت ْلُمْش إه ا إر َكاَ ْن َذا إإل َه إل َذا َو َتَرىَ إ اْش

إط َداًرا إر إبَشْر َياَ إخ ْل إريِ ا َت ْلُمْش إجُب إل َعُة َت ْف إف الّش إخَل َذا َماَ إب َياَُر َكاََن إ إخ ْل إع ا إئ َباَ ْل . إل
ُلُه ْو َق إقّر (  َت َتْس َو إد :  َهاَ إْلْش ْيِ إباَ َأ إب )  َل ّط إنيِ إباَل ّثاَ َو ال ُه َلُب َو إر َط إري ْق ّت َنىَ ، ال ْع ْلَم ّنُه َوا َأ

َذا َد إ َه َهاَ َأْش ْي َل ُطُل َل َع ْب َد َت ْع إلَك َب إت َذ ُكو َهاَ َأْن إّل إباَلّس َط إق إه ُيْس إن إلَساَ ْو ، إب إجَز َأ ْع َعْن َي
إء َفاَ إن إي ّثَم إطَل ال ْب ُي إضيِ َف َقاَ ْل َتُه ا َع ْف ّد َوَل ُش إب إمْن ُب َل إة َط َب َث َوا ْلُم ّنُه ؛ ا ّق َإل إعيٌف َح َض

ُطُل ْب إض َي ْعَرا إْل ّد َفَل إباَ إب إمْن ُب َل ّط إد ، ال َهاَ إْلْش . َوا
ُلُه ْو َق َلُك (  ُتْم َو إذ :  َْلْخ َذا إباَ َه إكٌل )  ْد ُمْش َق َكَر َف إْلَماَُم َذ َهْر ا َوا ْه ُخ َد ّنُه َزا َذا َأ َكَم إ َهاَ َح إب
إكٌم َبَت َحاَ ْلُك َث إم ْل إإْن ، ا ْذ َلْم َو ْأُخ ّداَر َي إمُل ال َت َيْح ُكوَن َأْن َف ُد َي ْلُمَرا َلُك ا ُتْم إذ َو َْلْخ إباَ
إبَماَ َو َو ُه إفيِ ُه َناَ ْع إم َم ْك إم َكُح إك ْلَحاَ ُة ا َد إئ َفاَ إه َو إل ْو َلُك َق ُتْم َو إذ "  َْلْخ َهُر إباَ ْظ َت َذا إفيَماَ "  إ
ُع َماََت إفي َد الّش ْع إن َب ْي َب َل ّط ْبَل ال إم َق ْك إم ُح إك ْلَحاَ ْو ا ْبَل َأ إم َق إلي ّتْس إه ال ْي َل إضيِ إ ّتَرا َل إباَل

ْنُه ُتوَرُث إفيَماَ ، َع َذا َو َع إ إه َباَ إر ّق َدا َتَح ْلُمْس َهاَ ا َعُة إب ْف ْبَل الّش إلَك َق ْيًضاَ َذ ُطُل َأ ْب َت
ُتُه َع ْف إفيَماَ ، ُش َذا َو َعْت إ إب َداٌر إبي ْن إر إبَج ّدا إة ال َع ُفو ْلَمْش ْبَل ا إلَك َق ّق َل َذ إح َت َهاَ َيْس َت َع ْف ُش

إم َد َع إك إل ْل إم ْل إفيَماَ ، ا َذا َو ْثَمَر َكْرًماَ َكاََن إ َأ إد إفيِ َف إريِ َي َت ْلُمْش  ا
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إنيَن َلُه إس َك َأ ُع َحَضَر ُثّم ، َف إفي ُقُط َل الّش ٌء َيْس إن إمْن َشيِْ ّثَم إم ال َد َع إذ إل َْلْخ َو ا ُه ّيٌر َو ُمَخ
َء إْن ُه َشاَ َذ إع َأَخ إمي إن إبَج ّثَم إإْن ، ال َء َو َذا َتَركََ َشاَ َك ْو َو َعُه َل إريِ َباَ َت ْلُمْش آََخَر إمْن ا

ُعُه ْي َب إئٌز َف ُع َجاَ إفي إر َوالّش َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ُه َشاَ َذ إد َأَخ ْق َع ْل إل إباَ ّو َْل إن ا ّثَم إل إباَل ّو َْل إإْن ، ا َء َو َشاَ
إد ْق َع ْل إنيِ إباَ ّثاَ إن ال ّثَم إنيِ إباَل ّثاَ إخيِّ إفيِ َقاََل ال َكْر ْل َذا ا َتَرىَ إ َهاَ َداًرا اْش َبَض َق َهاَ َو َل ٌع َو إفي َش
إهيَِ إك إفيِ َف ْل إريِ إم َت ْلُمْش ُفُه َيُجوُز ا َهاَ َتَصّر إر إفيِ َيُجوُز َكَماَ إفي إئ إه َساَ إك ُعُه َوَل َأْمَل َن َيْم

إة ُوُجوُب َع ْف إف إمْن الّش ّتَصّر َهاَ ال َكَم َأْن إّل إفي إع ُيْح إفي َهاَ إللّش َلُه إب إدَم َأْن َو ْه َؤّجَر َي ُي ، َو
إطيُب َت ُة َلُه َو ُْلْجَر . ا
ُلُه ْو َق َذا (  َهاَ : إ ّلَم إريِ َس َت ْلُمْش ْو ، ا َكَم َأ َهاَ َح إكٌم إب َإلّن َحاَ ْلَك )  إم ْل إريِ ا َت ْلُمْش ْد إل َتّم َق

َقُل َفَل َت ْن َلىَ ُي إع إ إفي إضيِ إّل الّش ّتَرا ْو ، إباَل إء َأ إضيِ َقَضاَ َقاَ ْل إع ا إفي إللّش َع َأْن َو إن َت إمْن َيْم
إذ إع َأْخ إبي ْلَم إة ا َع ْف إإْن ، إباَلّش َلُه َو َذ إريِ َب َت ْلُمْش ّتىَ ا إضيَِ َح ْق إضيِ َلُه َي َقاَ ْل إفيِ َإلّن ؛ ا

إء إضيِ َقَضاَ َقاَ ْل َة ا َد َياَ ٍة إز َع َف ْن إهيَِ َم َفُة َو إر ْع إضيِ َم َقاَ ْل إب ا َب إه إبَس إك ْل ْلُم إم إع إضيِ َو َقاَ ْل ا
إة َل إز ْن إة إبَم َد َهاَ إن َش ْي َد إه َذا َشاَ َه َوُط َف إذ إمْن َلُه َأْح َْلْخ إر ا ْي َغ ٍء إب َذا َقَضاَ ّيِ إفيِ َك إد ْن ْلُخَج  . ا
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو إلَم :  ُع َع إفي إع الّش ْي َب ْل َد إباَ َه إه إفيِ َأْش إس إل إلَك َمْج َلىَ َذ إة َع َب َل َطاَ ْلُم َذا ا َه َو  (
َلَب ُيَسّمىَ إة َط َب َث َوا ْلُم ُد ، ا َهاَ إْلْش إه َوا ْيُر إفي ٍم َغ إز ّنَماَ ، َل إإ َو َو إيِ ُه ْف َن إد إل ّتَجاَُح ُثّم ، ال
َلُب إة َط َع ْف إن الّش َباَ َل َلُب َط َط ٍة :  َب َث َوا َلُب ُم َط َقاٍَق َو إتْح َلُب ؛ اْس َط إة َف َب َث َوا ْلُم َد ا ْن إع

إه إع إع َسَماَ ْي َب ْل ُد إباَ إه ُيْش َلىَ َف َهاَ َع إب َل ُكُث َل ُثّم ، َط ّتىَ َيْم َهَب َح ْذ َلىَ َي إريِ إ َت ْلُمْش ْو ا َلىَ َأ إ
إع إئ َباَ ْل َنْت إْن ا ّداُر َكاَ إه إفيِ ال إد ْو ، َي َلىَ َأ إر إ ّدا إة ال َع إبي ْلَم ُلَب ا ْط َي َد َو ْن ٍد إع إح إء إمْن َوا ُؤَل َه
ًباَ َل َو آََخَر َط ُه َلُب َو إق َط َقاَ إتْح إلْس َد ا إه ُيْش إه َو ْي َل ًدا َع ُهو َذا ُش إإ َتْت َف َب ُتُه َث َع ْف إن ُش ْي َب َل ّط إباَل
َو ُه َلىَ َف إه َع إت َع ْف ًدا ُش َب ُطُل َوَل َأ ْب َد َت ْع إلَك َب إكَ َذ َتْر إب إب َل ّط إر إفيِ ال إه إة َظاَ َي َوا َعْن الّر َو



ٍد َذا ُمَحّم ْهٌر َمَضىَ إ َلْم َش ُلْب َو ْط ًة َي َلْت ُأْخَرىَ َمّر َط َقاَُل ، َب ُي َلُب َو َط إة :  َع ْف الّش
إن َباَ َل َلُب َط َط إة :  َب َث َوا ْلُم َلُب ، ا َط إر َو إري ْق ّت َلُب ؛ ال َط إة َف َب َث َوا ْلُم ُلَب َأْن ا ْط َلىَ َي إر َع ْو َف
إم ْل إع ْل إء ا ّتىَ إباَلّشَرا ْو َح َكَت َل َهًة َس ْي َن َلْم ُه ُلْب َو ْط َلْت َي َط إه َب إل ْو َق ّلىَ إل ّلُه َص إه ال ْي َل َع
ّلَم َعُة َوَس ْف َهاَ إلَمْن { الّش َب َث َعْن َوا َو ٍد }  ّنُه ُمَحّم ّقُف َأ َو َت إس َي إل إم إبَمْج ْل إع إع إفي الّش

َو ُه َياَُر َو إت إخيِّ اْخ َكْر ْل َلُب ا َط إر َو إري ْق ّت َو ال ْوُل ُه إخ َق ْي َهُض ُثّم الّش ْن ْنُه َي ْيِ إم إمْن َأ
إس إل ْلَمْج ُد ا إه ُيْش َلىَ َف إع َع إئ َباَ ْل ُع َكاََن إْن ا إبي ْلَم إه إفيِ ا إد ُد َي إيي ْق َت إخ َو ْي إه الّش إل ْو َق َد إب َه َأْش

إه إفيِ إس إل ٌة َمْج إه إَشاََر ْي َل ْيِ إ َلىَ َأ إر إ َياَ إت إخيِّ اْخ َكْر ْل ُطُل َوَل ا ْب إت َي ُكو َد َأْن إّل إباَلّس ُيوَج
ْنُه ُدّل َماَ إم َلىَ َي إض َع ْعَرا إْل ّيُة ا إف ْي َك إب َو َل ّط ُقوَل َأْن ال ْبت َي َل ْو ، َط َناَ َأ َهاَ َأ ُب ُل ْط ْو ، َأ َناَ َأ َأ

َهاَ ُب إل إإْن ، َطاَ إليِ َقاََل َو ْيَت إفيَماَ :  َتَر َعٌة اْش ْف َلْت ُش َط . َب
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل إصّح ا َلُب َي ّط ُكّل ال ْفٍظ إب َهُم َل ْف ْنُه ُي َلُب إم إة َط َع ْف ْو َكَماَ الّش ْبت َقاََل َل َل َط

َعَة ْف ْو ، الّش َهاَ َأ ُب ُل ْط ْو ، َأ َناَ َأ َهاَ َأ ُب إل َباََر َإلّن ؛ َطاَ إت ْع إل َنىَ ا ْع ْلَم . إل
َأّماَ َلُب َو إر َط إري ْق ّت  ، ال
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إد َهاَ إْلْش َو َوا ُه ُقوَل َأْن َف ًناَ إّن َي َتَرىَ ُفَل إه اْش إذ ّداَر َه َناَ ال َأ َهاَ َو ُع إفي ْد َش َق ْنت َو ْبت ُك َل َط
َعَة ْف َهاَ الّش ُب ُل ْط َأ ُدوا اْلَن َو َه َلىَ َفاَْش إلَك َع إفيِ ، َذ إخيِّ َو َكْر ْل َلُب ا إة َط َع ْف َلىَ الّش َع

إر ْو َف ْل َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إبيِ َح أ

َ َد ُيوُسَف َو ْن إع ٍد َو َهاَ ُمَحّم ّن أ
َلىَ َ إس َع إل ْلَمْج إر ا َياَ إخ إل َك ُبو َق ْل ا

إر َياَ إخ إة َو ّيَر ْلُمَخ ُهَماَ ا َل ُلُه َو ْو إه َق ْي َل َع ُة :  َعُة َوالّسَلُم الّصَل ْف إة { الّش َط َنْش َقاٍَل َك } إع
َذا إإ َبَت َف َهاَ َث ّن أ

َلىَ َ إس َع إل ْلَمْج َد ا ْن ٍد إع َلىَ َكاََن ُمَحّم إه َع إت َع ْف ُقْم َلْم َماَ ُش ْو ، َي َغْل َأ َتَشاَ َي
إر ْي َغ إب إب َل ّط َكاََن ال ُبو َو ٍر َأ ْك ّيِ َب إز ُقوُل الّرا َذا َي َغُه إ َل ُع َب ْي َب ْل ْيَس ا َل إه َو إت ُد َمْن إبَحْضَر َه َيْش
ّنيِ َقاََل إلٌب : إ َطاَ إة ُم َع ْف ّتىَ إباَلّش ُقَط َل َح َنُه إفيَماَ َتْس ْي ْيَن َب َب إه َو ّل َلىَ ال َعاَ َهُض ُثّم ، َت ْن َي
َلىَ ُه َمْن إ ُد إه ّنُه ؛ ُيْش ُق َل َإل ّد ٍة إّل ُيَص َن ّي َب ْو إب َل َنُه َحاََل َو ْي ْيَن َب َب إد َو َهاَ إْلْش إئٌل ا َلْم َحاَ َف

ْع إط َت إصَل َأْن َيْس إه َي ْي َل َو إ ُه َلىَ َف إه َع إت َع ْف إإْن ، ُش ُع َكاََن َو إفي إلَم إحيَن الّش إع َع ْي َب ْل ًباَ إباَ إئ َغاَ
إد َعْن َل َب ْل إإْن ا َد َف َه إلَم إحيَن َأْش ْو ، َع ّكَل َأ ُذ َمْن َو ْأُخ إة َلُه َي َع ْف َو إباَلّش ُه َلىَ َف إه َع إت َع ، ُشْف
إإْن إلَمُه َو َلْم َع ْد َو إه َلْم ُيْش ّكْل َو َو َغُه إحيَن ُي َل إلَك َب َع َذ إه َم إت ْدَر إه ُق ْي َل َكَت َع َعًة َوَس َساَ

َلْت َط ُتُه َب َع ْف إئَب َإلّن ؛ ُش َغاَ ْل إدُر ا ْق َلىَ َي إب َع َل ّط إدُر َكَماَ ال ْق إه َي ْي َل إضُر َع ْلَحاَ إإْن ، ا إبَر َو ُأْخ

َتاٍَب إك َعُة ، إب ْف إه إفيِ َوالّش إل ّو ْو َأ إه َأ إط َأ ، َوَس َقَر َتاََب َو إك ْل َلىَ ا إه إ إر إخ ْبَل آَ إب َق َل ّط ال
َلْت َط ُتُه َب َع ْف َلىَ ُش َذا َع إخ َعاَّمُة َه إي ْلَمَشاَ َذا ا َه َلىَ َو إر َع َباَ إت ْع إر ا ْو َف ْل . ا
َعْن ٍد َو إلُس َلُه ُمَحّم إم َمْج ْل إع ْل ْو ا َل َد َقاََل َو ْع َغُه َماَ َب َل ُع َب ْي َب ْل َهاَ َمْن ا َتَرا ْو ، اْش َكْم َأ إب
َعْت َهاَ ُثّم ، إبي َب َل َو َط ُه َلىَ َف إه َع إت َع ْف َذا ُثّم ُش َغُه إ َل ْلُم َب إع ْل إجْب َلْم ا إه َي ْي َل ُد َع َهاَ إْلْش ّتىَ ا َح
ُه إبَر إن ُيْخ ْو َرُجَل إن َرُجٌل َأ َتاَ َأ ْو ، َواْمَر ٌد َأ إح ْدٌل َوا َذا َع َه َد َو ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّنُه ؛ َح َبُر َإل َت ْع ُي
إر إفيِ َب ْلَخ ُد ا َطيِْ َأَح إة َشْر َد َهاَ  : إّماَ الّش
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ُد َد َع ْل ْو ، ا َلُة َأ َدا َع ْل َقاََل ا َفُر َو ّتىَ ُز ُه َح إبَر إن ُيْخ إن َرُجَل ْدَل ْو ، َع إن َرُجٌل َأ َتاَ َأ ُدوٌل َواْمَر ُع
إة َد َهاَ . َكاَلّش

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إجُب َوُمَحّم َي إه :  ْي َل ُد َع َهاَ إْلْش َذا ا ُه إ َبَر ٌد َأْخ إح ٌء َوا َوا ّقَرا َكاََن َس ، ُح
ْو ًدا َأ ْب ّقَياَ َع إب ْو َكاََن َص ًة َأ َأ ْدًل اْمَر ْو ، َكاََن َع ْيَر َأ ْدٍل َغ َذا َع َبُر َكاََن إ ْلَخ ّقَقاَ ا إإْن َح َلْم َف

ْد إه َد ُيْش ْن إلَك إع َلْت َذ َط ُتُه َب َع ْف َأّماَ ، ُش إة إفيِ َو ّيَر ْلُمَخ َذا ا َهاَ إ َغ َل إييُر َب ّتْخ إس إفيِ ال إل ْلَمْج ا



َبْر َلْم َت ْع إر إفيِ ُي إب ْلُمْخ ُد ا َطيِْ َأَح إة َشْر َد َهاَ ًعاَ الّش َذا إْجَماَ َك إريِ َو َت ْلُمْش َذا ا َقاََل إ
إع إفي ْد إللّش ْيت َق َتَر َكَت اْش َلْت َفَس َط ُتُه َب َع ْف ًعاَ ُش إإْن ، إْجَماَ ُكْن َلْم َو إريِ إفيِ َي َت ْلُمْش ا

ُد َطيِْ َأَح إة َشْر َد َهاَ . الّش
ُلُه ْو َق ُثّم (  َهُض :  ْن ْنُه َي ْيِ إم َأ إس إمْن )  إل ْلَمْج . ا

ُد إه ُيْش َف َلىَ (  إع َع إئ َباَ ْل ُع َكاََن إْن ا إبي ْلَم إه إفيِ ا إد ْيِ َي َأ ّلْمُه َلْم )  َلىَ ُيَس إريِ إ َت ْلُمْش ْو ا َأ  )
َلىَ إع َع َتاَ ْب ْلُم ْو ، ا َد َأ ْن إر إع َقاَ َع ْل َذا ا َه َو َلُب )  إر َط إري ْق ّت إد ، ال َهاَ إْلْش ُلُه َوا إص َذا َوَحاَ َكاََن إ

ُع إبي ْلَم َبْض َلْم ا ْق ُع ُي إفي إر َفاَلّش َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َد َشاَ َه َلىَ َأْش إع َع إئ َباَ ْل إع َإلّن ؛ ا إئ َباَ ْل إه إل ّقَقاَ إفي َح
إه إفيِ َداَم َماَ إد إإْن ، َي َء َو َد َشاَ َه َد َأْش ْن إريِ إع َت ْلُمْش ْلَك َإلّن ؛ ا إم ْل إإْن ، َلُه ا َء َو َد َشاَ ْن إع

إر َقاَ َع ْل ّنُه ؛ ا ْيُن َإل إع َع إبي ْلَم ّقُه ا ٌق َوَح ّل َع َت إه ُم إإْن إب ُع َكاََن َف إئ َباَ ْل ْد ا ّلَم َق َع َس إبي ْلَم َنىَ َفَل ا ْع َم
إد َهاَ إْلْش إه إل ْي َل ّنُه ؛ َع إم َإل إلي ّتْس إة إمْن َخَرَج إباَل ْلُخُصوَم إبيِّ َوَصاََر ا َن َْلْج إم َكاَ َد َع إك إل ْل إم ْل ، ا

إد َي ْل إصّح َوا َي ُد َو َهاَ إْلْش َلىَ ا إريِ َع َت ْلُمْش إإْن ، ا ُكْن َلْم َو إه إفيِ َي إد إفيِ ، َي إب َو َتاَ إك ْل ٌة ا إَشاََر
إه ْي َل ْيُث إ ْو َقاََل َح َلىَ َأ إع َع َتاَ ْب ْلُم ًقاَ ا َل ْط َلْم ُم ُه َو ْد ّي َق إه ُي إل ْو َق ُع َكاََن إْن إب إبي ْلَم إه إفيِ ا إد َي

ُلُه ْو َق ْو َو َأ َد :  ْن إر إع َقاَ َع ْل َذا ا َذا َه ُهْم إ َع ٌع َجَم إض ْو ٌد َم إح َأْن َوا ُنوا إب ٍر إفيِ َكاَ ٍد إمْص إح َأّماَ َوا

ْو ُع َكاََن َل إفي َع الّش إريِ َم َت ْلُمْش إر إفيِ ا إمْص ْل َهَب ا َذ َلىَ َف إع إ إئ َباَ ْل ْو ، ا َلىَ َأ إر إ َقاَ َع ْل َلْت ا َط َب
ُتُه َع ْف َذا ُش َك ْو َو ُع َكاََن َل إئ َباَ ْل  ، ا
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إريِ َت ْلُمْش ًعاَ َوا َهَب َم َذ َلىَ َف إر إ َقاَ َع ْل َلْت ا َط َعُة َب ْف ْيًضاَ الّش إإْن ، َأ ُع َكاََن َو إفي َد الّش ْن إع
إع إئ َباَ ْل ّداُر ا إد إفيِ َوال إريِ َي َت ْلُمْش َهَب ا َذ َلىَ َف إريِ إ َت ْلُمْش َد ا َه َأْش إه َو ْي َل ُطُل َل َع ْب َقاََل َت

ّيِ إد ْن ْلُخَج َذا ا َنْت إ ّداُر َكاَ إد إفيِ ال إع َي إئ َباَ ْل ْقَض َلْم ا إع ُي إفي َهاَ إللّش ّتىَ إب ُكوَن َح ُع َي إئ َباَ ْل ، ا
إريِ َت ْلُمْش إن َوا ْي إضَر إع ُحُضوُر َأّماَ ؛ َحاَ إئ َباَ ْل َإلّن ا َد َف َي ْل َأّماَ ، َلُه ا إريِ ُحُضوُر َو َت ْلُمْش َإلّن ا َف

ْلَك إم ْل َذا َلُه ا إإ إضيَِ َف إهَماَ َلُه ُق إت َد إبَحْضَر َق ُع َن إفي ّثَمَن الّش َلىَ ال إع إ إئ َباَ ْل ُكون ا َت ُتُه َو َد ْه ُع
إه ْي َل ُطُل َع ْب َي ُع َو ْي َب ْل إذيِ ا ّل َنُه َجَرىَ ا ْي ْيَن َب َب إريِ َو َت ْلُمْش إإْن ، ا َنْت َو ّداُر َكاَ ّلَمًة ال َلىَ ُمَس إ

إريِ َت ْلُمْش ُة ا إع َفَحْضَر إئ َباَ ْل َناَ ا ْيَس ُه ّنُه ؛ إبَشْرٍط َل َد َل َإل ْلَك َوَل َلُه َي ّنَماَ ، إم إإ َتَرُط َو ُيْش
إريِ ُحُضوُر َت ْلُمْش َذا َخاَّصًة ا إإ إضيَِ َف إة َلُه ُق َع ْف َد إباَلّش َق ّثَمَن َن َلىَ ال إريِ إ َت ْلُمْش ُكوُن ا َي َو
ُتُه َد ْه إه ُع ْي َل ُطُل َوَل َع ْب ُع َي ْي َب ْل ْيَن ا إع َب إئ َباَ ْل إريِ ، ا َت ْلُمْش  . َوا
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ُلُه ْو َق َقاََل (  َو ٌد :  َهاَ إْن ُمَحّم َك ْهًرا َتَر َد َش ْع إد َب َهاَ إْلْش َلْت ا َط إنيِ َب ْع َي َذا )  َهاَ إ َك إمْن َتَر
إر ْي ٍر َغ ْذ َذا َأّماَ ُع ٍر َكاََن إ ْذ ُع ُقْط َلْم إل إلَك َإلّن ؛ َتْس ْيَس َذ إريٍط َل ْف َت إفيِ َقاََل إب

َفىَ َتْص ْلُمْس َوىَ ، ا ْت َف ْل َلىَ َوا إل َع ْو ٍد َق . ، ُمَحّم
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل َوىَ ا ْت َف ْل َلىَ ا إهَماَ َع إل ْو َو َق ُه إهُر َو إب َظاَ َه ْذ ْلَم ّق َإلّن ؛ ا ْلَح َتىَ ا َبَت َم َث

َقّر َت ُقْط َلْم َواْس إه إّل َيْس إط َقاَ إإْس إح إب إري ّتْص إر إفيِ َكَماَ إباَل إئ إق َساَ ُقو ْلُح  . ا
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ُلُه ْو َق َعُة (  ْف َوالّش َبٌة :  إج إر إفيِ َوا َقاَ َع ْل إإْن ، ا ْقَسُم َل إمّماَ َكاََن َو إم ُي ْلَحّماَ َكاَ إر ، )  ْئ إب ْل ، َوا
إت ْي َب ْل إر َوا إغي ٌء الّص َوا ْفًل َكاََن َس ْو ، ُس ّقَوا َأ ُل َعَة َوَل ُع ْف إء إفيِ ُش َناَ إب ْل إل ا ّنْخ َذا َوال َع إ إبي

إة ُدوَن َعْرَص ْل ّنُه ؛ ا ُقوٌل َإل ْن َذا َلُه َقَراَر َل َم َه إف َو إخَل ّو إب ُل ُع ْل ْيُث ا ّق َح َتَح إة ُيْس َع ْف إباَلّش
ّق َتَح ُيْس إه َو َعُة إب ْف إل إفيِ الّش ْف َذا إّل الّس ُكْن َلْم إ ُق َي إري ّو َط ُل ُع ْل إه ا َأّماَ إفي َذا َف َكاََن إ

ُق إري ّو َط ُل ُع ْل إه ا ُق َكاََن إفي َقاَ إتْح إة اْس َع ْف إة الّش َك إر إق إفيِ إباَلّش إري ّط إة َل ال َوَر ْلُمَجاَ َلْم إباَ َف
ُكْن إظيَر َي إء َن َناَ إب ْل إل ا ّنْخ ّو َإلّن ؛ َوال ُل ُع ْل إه ا إل إر إمْن إبَماَ َقَرا ْل َق ا َتَح ْل إر ا َقاَ َع ْل  . إباَ
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ُلُه ْو َق َوَل (  َعَة :  ْف إض إفيِ ُش ُعُرو ْل إن إفيِ َوَل ا ُف َقاََل الّس َو إلٌك )  إجُب َماَ َت َعُة :  ْف الّش
إن إفيِ ُف َهاَ ؛ الّس ّن إل

َكُن َ إر ُتْس َقاَ َع ْل َناَ َكاَ َل ُلُه َو ْو إه َق ْي َل َع َعَة { َل الّسَلُم :  ْف ْبٍع إفيِ إّل ُش َر
ْو ، إئٍط َأ َإلّن َحاَ َو ُفَن }  َلٌة الّس ُقو ْن إض َم ُعُرو ْل َعَة َوَل َكاَ ْف إل إفيِ ُش ُقو ْن ْلَم ْلَك َإلّن ؛ ا إم ْل ا

إه ُدوُم َل إفي إه َي إم َوا َد إر إفيِ َك َقاَ َع ْل  . ا
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ُلُه ْو َق إلُم (  ْلُمْس َوا ّذّميِّ :  إة إفيِ َوال َع ْف ٌء الّش َوا َذا َس َك َو َتُب )  َكاَ ْلُم ُذوُن ا ْأ ْلَم ، ا
إغيِ َباَ ْل إدُل ، َوا َعاَ ْل َكُر ، َوا ّذ َثىَ ، َوال ْن ُْل إغيُر ، َوا إبيُر ، َوالّص َك ْل إذيِ ، َوا ّل َا َهاَ َو ُذ ْأُخ إر َي إغي إللّص

ُه ُبو ْو ، َأ ّيُه َأ إص ْو ، َو ُه َأ ّد ْو ، َج ّيُه َأ إص ْو ، َو إضيِ َأ َقاَ ْل ْو ا َبُه َمْن َأ إضيِ َنَص َقاَ ْل َهاَ ؛ ا ّن إل
َ

ُبُت ْث إل َت َوا إر إلَز ُع ، الّضَر ْف إر َوَر إر َعْن الّضَر إغي إجٌب الّص إإْن َوا َهاَ َلْم َف ُبو ُل ْط إر َي إغي ، إللّص
ْو َهاَ َأ ّلُمو إل َس ْو َق ْل َطْت إباَ َق إجُب َوَل َس َذا َلُه َت َغ إ َل ُهَماَ َب َد ْن َقاََل إع ٌد َو َفُر ُمَحّم َل َوُز

ُقُط َلُه َتْس َبُة َو َل َطاَ ْلُم َهاَ ا َد إب ْع إه َب إغ ُلو َهاَ إفيِ َإلّن ؛ ُب إط َقاَ إر َضَرًرا إْس إغي َيُجوُز َفَل إباَلّص
إة َء َبَرا ْل إن إمْن َكاَ ْي ّد إو ، ال ْف َع ْل إص َعْن َوا إقَصاَ ْل ُهَماَ ا َل َلَك َمْن َأّن َو َذ َم َْلْخ َهاَ ا َلَك إب َم
َهاَ إليَم َإلّن َتْس إليِّ َو َو ْل ْو ا َهاَ َل َذ إة َأَخ َع ْف َهاَ ُثّم ، إباَلّش َع إل َباَ ْث إم إن إب ّثَم َذا َجاََز ال إإ َهاَ َف ّلَم َس

ْد َق إقيَِ َف ّثَمُن َب َلىَ ال إك َع ْل إر إم إغي َقَط الّص َأْس ْنُه َو إكَ َضَماََن َع ّدَر َكاََن ال َلىَ َف ْو َأ

إز َوا ْلَج َواُب ، إباَ ْلَج إهْم َعْن َوا إل ْو إة َق َء َبَرا ْل إن إمْن َكاَ ْي ّد إو ، ال ْف َع ْل إص َعْن َوا إقَصاَ ْل َأّن ا

َناَكََ ًطاَ ُه َقاَ ّق إْس ْلَح إر إمْن إل ْي َوٍض َغ َناَ إع ُه َوٌض َلُه َحَصَل َو َو إع ُه َيُة َو إق ْب إن َت ّثَم َلىَ ال َع
إه إك ْل َقاَ إم َتَر ْف إإْن ، َفاَ ُكْن َلْم َو إر َي إغي إصيِّ َوَل َأٌب إللّص ّد َوَل َو إضيِ َنَصَب َوَل َج َقاَ ْل َلُه ا
ّقَياَ إل َو َو ُه ُتُه َف َع ْف َلىَ ُش َغ َأْن إ ُل ْب  . َي
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َلَك :  َقاََر َم َع ْل َوٍض ا إع َو إب َبْت َماٌَل ُه إه َوَج َعُة إفي ْف ّنَماَ الّش َلَك َقاََل ) إ َلْم َم َو
ُقْل َتَرىَ َي ّنُه ؛ اْش إجُب َإل َعُة َت ْف إة إفيِ الّش َب إه ْل إط ا إض إبَشْر َو إع ْل َلْم ا ُكْن َو َناَكََ َي ٌء ُه . إشَرا
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ُلُه ْو َق َوَل (  َعَة :  ْف إر إفيِ ُش ّدا ّوُج ال َتَز َهاَ الّرُجُل َي ْي َل ْو ، َع ُع َأ إل َتُه ُيَخاَ َأ َهاَ اْمَر َإلّن إب  (
َعَة ْف ّنَماَ الّش إجُب إ إة إفيِ َت َل َد َباَ إل ُم ْلَماَ إل ا ْلَماَ إه إباَ إذ َه َواُض َو ْع َْل ْيَسْت ا إإْن ، إبَماٍَل َل َو
َهاَ ّوَج َلىَ َتَز ٍر َع َلىَ َدا ّد َأْن َع إه َتُر ْي َل ًفاَ َع ْل َعَة َفَل َأ ْف إع إفيِ ُش إمي إر َج ّدا َد ال ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َح
َنىَ َإلّن ؛ ْع إع َم ْي َب ْل إه ا ٌع إفي إب َعَة َوَل َتاَ ْف إل إفيِ ُش َْلْص َذا ا َك إع إفيِ َف َب ّت ُهَماَ ال َد ْن إع إجُب َو إفيِ َت

إة إف إحّص ْل َْل ّنُه ؛ ا َلٌة َإل َد َباَ ّيٌة ُم إل إه إفيِ َماَ ّق . َح
ُلُه ْو َق ْو : ، (  إجُر َأ ْأ َت َهاَ َيْس ْو ، َداًرا إب إلُح َأ َهاَ ُيَصاَ إم َعْن إب ٍد َد َإلّن َعْم َهاَ )  َل َد ْيَس َب إن َل ْي َع إب

. َماٍَل
ُلُه ْو َق ْو (  َأ ُق :  إت ْع َهاَ ُي ْي َل ًدا َع ْب ُتُه َع ُقوَل َأْن ) ُصوَر إه َي إد ْب َع ُتك إل ْق َت ْع إر َأ َدا َهاَ ُفَلٍن إب َب َه َو َف
َهاَ ُب إح إد َصاَ ْب َع ْل َهاَ إل ُع َف ْد َي ُد َف ْب َع ْل َلىَ ا إد إ ّي َعَة َفَل الّس ْف َهاَ ُش َهاَ ؛ إفي ّن إل

َوٌض َ إق َعْن إع ْت إع ْل ا
َو ُه ْيَس َو . إبَماٍَل َل

ُلُه ْو َق ْو (  َأ إلُح :  َهاَ ُيَصاَ ْن ٍر َع َكاَ ْن إإ ْو ، إب ُكوٍت َأ َإلّن ُس َعىَ )  ّد ْلُم إه ا ْي َل ُعُم َع َهاَ َيْز ّن أ
َتُزْل َلْم َ

إه َعْن إك ْل ّنُه إم َأ َهاَ َلْم َو ْك إل إح َيْم ْل ّنَماَ ، إباَلّص إإ َع َو َف َوَض َد إع ْل إء ا َدا إت ْف إن إل إمي َي ْل إع ا ْط َق َو
إة ْلُخُصوَم َأّماَ ، ا َذا َو َلَح إ َهاَ َصاَ ْي َل َبْت َع َعُة َوَج ْف إم إفيِ َإلّن ؛ الّش ْع إعيِ َز ّد ْلُم َماَ َأّن ا

ُه ُذ ْأُخ َوٌض َي إه َعْن إع ّق َلَك َوَمْن َح َلىَ َداًرا َم إه َع إة َوْج َوَض َعاَ ْلُم َبْت ا َهاَ َوَج َعُة إفي ْف . الّش
ُلُه ْو َق إإْن (  َف َلَح :  َهاَ َصاَ ْن ٍر َع ْقَرا إإ َبْت إب َهاَ َوَج َعُة إفي ْف ّنُه الّش َإل إرٌف )  َت ْع إك ُم ْل إم ْل إباَ

إعيِ ّد ْلُم ّنَماَ ، إل إإ َهاَ َو َد َفاَ َت إح اْس ْل َكاََن إباَلّص َلًة َف َد َباَ  . ُم
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو ّدَم :  َق ُع َت إفي َلىَ الّش إضيِ إ َقاَ ْل َعىَ ا ّد َء َفاَ َلَب الّشَرا َط َعَة َو ْف َأَل الّش َس
إضيِ َقاَ ْل َعىَ ا ّد ْلُم إه ا ْي َل إإْن َع َتَرَف َف ْع إه ا إك ْل إم إذيِ إب ّل ُع ا َف إه َيْش إإّل ، إب َفُه َو ّل َقاََمَة َك إة إ َن ّي َب ْل ا

َهَم ْب أ
َ َعىَ )  ّد ْلُم إه ا ْي َل ّنُه ؛ َع ٌد َإل ّد َتَر ْيَن ُم إع َب إئ َباَ ْل إريِ ، ا َت ْلُمْش ْذ ؛ َوا ُع إ إئ َباَ ْل َو ا ْلَخْصُم ُه ا
َذا ُع َكاََن إ إبي ْلَم إه إفيِ ا إد ْو َي إريِ َأ َت ْلُمْش َذا ا َبَض إ إهُر َق ّظاَ َد َأّن َوال ْلُمَرا ْنُه ا إريِ إم َت ْلُمْش ا

إل إلي َد إه إب إل ْو َد َق ْع َذا َب إلَف َه ُتْح إريِ ُاْس َت ْلُمْش ُلُه ا ْو َق َأَل َو إضيِ : َس َقاَ ْل َعىَ ا ّد ْلُم إه ا ْي َل ْيِ َع َأ

َلُه َأ إر َعْن َس ّدا إتيِ ال ّل ُع ا َف َهاَ َيْش إز إب َوا ُكوَن َأْن إلَج ْد َت إك إمْن َخَرَجْت َق ْل إع إم إفي َو الّش ُه َو
إدُر ْق َلىَ َي إة َع َقاََم إة إ َن ّي َب ْل إلَك ا َذ إإْن إب َتَرَف َف ْع َعىَ ا ّد ْلُم إه ا ْي َل َهاَ َع ّن أ

إه إفيِ َ إك ْل َتْت إم َب َلُه َث
َعُة ْف ّنُه ؛ الّش َتَرَف َإل ْع ّق إبَماَ ا َتَح إه ُيْس ْي َل إه َع َعُة إب ْف إإْن ، الّش َكَر َو ْن ّلَف َأ إعيِ ُك ّد ْلُم ا

َقاََمَة إة إ َن ّي َب ْل ّداَر َأّن ا إتيِ ال ّل ُع ا َف َهاَ َيْش إه إفيِ إب إك ْل ْوَم إم إع َي ْي َب ْل إإْن ا َعىَ َقاََل َف ّد ْلُم إه ا ْي َل َع
إه إذ ّداُر َه إتيِ ال ّل َهاَ ا َكَر إه إفيِ َذ إد َهاَ َي ّن إك َل ْيَسْت َو َكُه َل ْل إإّن إم َباَ َف َفَة َأ إني ًدا َح َل َقاََل َوُمَحّم

ْقَضىَ إة َلُه ُي َع ْف ّتىَ إباَلّش إقيَم َح َنَة ُي ّي َب ْل َهاَ ا ّن أ
ُكُه َ ْل َعْن إم إبيِ َو أ

ّنُه ُيوُسَف َ َذا َأ َقّر إ َلُه َأ
إد َي ْل ْوُل َكاََن إباَ َق ْل ْوَل ا إع َق إفي َهاَ الّش ّن ُكُه إ ْل إإْن إم َع َف ُع َباَ إفي إه الّش إر إتيِ َدا ّل ُع ا َف َهاَ َيْش َد إب ْع َب

إء إريِ إشَرا َت ْلُمْش َو ا ُه َلُم َو ْع إء َي ْو ، إباَلّشَرا َلُم َل َأ ْع َلْت َي َط ُتُه َب َع ْف إإْن ُش َعْت َف إه َرَج ْي َل إ
َأْن ّدْت إب إه ُر ْي َل ْيٍب َع َع ٍء إب َقَضاَ ْو ، إب إر َأ ْي َغ ٍء إب ْو ، َقَضاَ إر َأ َياَ إخ ٍة إب َي ْؤ ْد َلْم ُر ُع َعُة َت ْف َهاَ ؛ الّش ّن إل

َ

ْد َلْت َق َط . َب
َذا إإ َع َو ّداَر َباَ َلىَ ال ّنُه َع إر َأ َياَ إخ ْل ًثاَ إباَ َتاََر ُثّم ، َثَل َفْسَخ اْخ ْل َو ا ُه َلىَ َف إه َع إت َع ْف َإلّن ؛ ُش

َكُه ْل َهاَ َيُزْل َلْم إم ْن إإْن َع َلَب َف َعَة َط ْف إة إفيِ الّش ّد إر ُم َياَ إخ ْل إلَك ا َذ ْنُه َف ْقٌض إم إع َن ْي َب ْل َلُه إل َو
َعُة ْف ُلُه الّش ْو َق إإّل َو َو َفُه :  ّل َقاََمَة َك إة إ َن ّي َب ْل ْيَس ا  َل
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ُه َناَ ْع ّنُه َم ْلَزُمُه َأ إلَك َي َقاََمَة َإلّن ؛ َذ إة إ َن ّي َب ْل إه إمْن ا إق ُقو إلَك ُح َذ ُقوٌف َو ْو َلىَ َم إه َع إر َياَ إت ، اْخ
ّنَماَ إإ ُه َو َناَ ْع ّنُه َم ُلُه َأ َأ َنٌة َلُه َهْل َيْس ّي ُه َل َأْم َب َناَ ْع َفُه َوَم ّل َقاََمَة َك إة إ َن ّي َب ْل ّداَر َأّن ا إتيِ ال ّل ا
ُع َف َهاَ َيْش ُكُه إب ْل . إم

ُلُه ْو َق إإْن (  َف َكَل :  ْو ، َن إع َقاََمْت َأ إفي َنٌة إللّش ّي َبَت َب َث ْلُك )  إر إم ّدا إتيِ ال ّل ُع ا َف َهاَ َيْش . إب
ُلُه ْو َق َلُه (  َأ إضيِ : َس َقاَ ْل ْيِ ا َأ َأَل )  َعىَ َس ّد ْلُم إه ا ْي َل َع َهْل َع َتاَ ْب إإْن ؟ َل َأْم ا َكَر َف ْن َأ

َع َياَ إت ْب إل إع إقيَل ا إفي إقْم إللّش َنَة َأ ّي َب ْل َعَة َإلّن ؛ ا ْف إجُب َل الّش َد إّل َت ْع إت َب ُبو إع ُث ْي َب ْل . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َف َهاَ َعَجَز :  ْن إلَف َع ُتْح إريِ ُاْس َت ْلُمْش إه ا ّل َاَل َع َماَ إب َتاَ ْب ْو ا إه َأ ّل َاَل ّق َماَ إب َتَح ُيْس
ْيك َل إه إفيِ َع إذ إر َه ّدا َعٌة ال ْف إه إمْن ُش َوْج ْل إذيِ ا ّل ُه ا َكَر إإْن َذ َف َقّر )  ّقْت َأ إح ُت إه ُاْس ْي َل َع

َعُة ْف ُد ، الّش َو َْلْج َذا َوا َنْت إ َعُة َكاَ ْف إة الّش َط ْل ْلُخ َلَف َل َأْن إباَ َتْح إه ُيْس ّل َاَل َع َماَ إب َتاَ ْب إز ا َوا إلَج
ُكوَن َأْن ْد َي َع َق َتاَ ْب ّلَم ا ُع َوَس إفي َعَة الّش ْف إإْن ، الّش َنْت َو إر َكاَ َوا إج ْل َلَف َأْن إباَ َتْح َلىَ ُيْس َع

إس ْف إع َن َياَ إت ْب إل َئّل ا ّوَل إل َأ َت إه ُي ْي َل ّنُه َع ّق َل إمّمْن َأ َتَح إه ُيْس ْي َل َعُة َع ْف إر الّش َوا إج ْل . إباَ
ُلُه ْو َق إمْن (  إه :  َوْج ْل إذيِ ا ّل ُه ا َكَر ْيِ َذ َأ إه إمْن )  َوْج ْل إذيِ ا ّل َلُه ا ُع َقاَ إفي ّنيِ الّش ْيت إ َتَر ، اْش

ْو َلْت َأ إة إليِ َحَص َب إه ْل إض ، إباَ َو إع ْل إمُل َوا َت َيْح ُكوَن َأْن َو ُء َت َهاَ ْل ُه إفيِ ا َكَر َذ َعًة "  إج َلىَ " َرا إ
إب َب ْيِ الّس ّق َل َأ َتَح َليِّ ُيْس َعُة َع ْف إب الّش َب إذيِ إباَلّس ّل ُه ا َكَر َو َذ ُه َطُة َو ْل ْلُخ إض إفيِ ا ْع َب
إع إبي ْلَم ْو ، ا ّق إفيِ َأ إع َح إبي ْلَم ْو ، ا إر َأ َوا إج ْل إإْن ، إباَ إريِ َقاََل َو َت ْلُمْش إضيِ ا َقاَ ْل َلَف إل َح

ُع إفي ّنُه الّش ُلُب َأ ْط ًباَ َي َل إحيًحاَ َط ّنُه َص َأ َهاَ َو َب َل َعَة َط إه َساَ إم ْل إء إع إر إمْن إباَلّشَرا ْي ٍر َغ إخي ْأ َت
إل إتَماَ ّنُه إلْح ّنَماَ َأ َهاَ إ َب َل َد َط ْع إه َب إت ُكو ْو ُس إه َأ إم َياَ إس إمْن إق إل ْلَمْج ّنُه ا إإ ُفُه َف ّل  . ُيَح

)3/74(

ُلُه ْو َق َتُجوُز (  َو َعُة :  َناََز ْلُم إة إفيِ ا َع ْف إإْن ، الّش إضْر َلْم َو ُع ُيْح إفي ّثَمَن الّش َلىَ ال إس إ إل َمْج
إضيِ َقاَ ْل َإلّن ا ّثَمَن )  ّنَماَ ال إجُب إ َد َي ْع إل َب َقاَ إت ْن إك ا ْل إم ْل إه ا ْي َل إقُل َوَل إ َت ْن إمْن إباَلّرَضاَ إّل َي

إريِ َت ْلُمْش ْو ، ا إء َأ َقَضاَ ْل إم إمْن ا إك ْلَحاَ . ا
ُلُه ْو َق َذا (  إإ َف إضيِ َلُه َقَضىَ :  َقاَ ْل إة ا َع ْف إزَمُه إباَلّش إن إْحَضاَُر َل ّثَم َذا ال َه َو إهُر )  إة َظاَ َي َوا إر
إل َْلْص َعْن ا ٍد َو ّنُه ُمَحّم إضيِ َل َأ ْق ّتىَ َي إضَر َح ُع ُيْح إفي ّثَمَن الّش َع َإلّن ؛ ال إفي ْد الّش َق
ُكوُن إلًساَ َي ْف َعّجُل ُم َت َي ْلَك َف إريِ إم َت ْلُمْش َأّخُر ا َت َي ْنُه َو ّثَمُن َع َذا ، ال إإ إضيِ َقَضىَ َو َقاَ ْل ا
إر ّدا إع إباَل إفي إريِ إللّش َت ْلُمْش إل َهاَ َأْن َف إبَس ّتىَ َيْح إفيَِ َح ْو َت ّثَمَن َيْس إع إمْن ال إفي إإْن ، الّش َو
َلَب ُع َط إفي إم إفيِ َأَجًل الّش إلي إن َتْس ّثَم إن ُأّجَل ال ْي ْوَم ْو َي َثًة َأ إإْن َثَل ّلَم َف إإّل ، َس َبَسُه َو َح

إضيِ َقاَ ْل إن إفيِ ا ّتىَ الّسْج َع َح َف ْد ّثَمَن َي ُقَض َوَل ، ال ْن َذ َي َْلْخ إة ا َع ْف إلَك َإلّن ؛ إباَلّش َذ
إة َل إز ْن إع إبَم ْي َب ْل إء ا ْفَسُخُه َفَل َوالّشَرا َد َي ْع إذ َب ُفو إه ُن إم ْك إلَك ُح َذ . إب
ُلُه ْو َق إع (  إفي إللّش َو ّد َأْن :  ّداَر َيُر إر ال َياَ إخ إب إب ْي َع ْل إة ا َي ْؤ ّنُه َوالّر َإل إة )  َل إز ْن إريِ إبَم َت ْلُمْش إإْن ا َف

إريِ َكاََن َت ْلُمْش ْد ا َهاَ َق َأ َرآَ ْبَر َأ َع َو إئ َباَ ْل إب إمْن ا ْي َع ْل ُطُل َل ا ْب َياَُر َي إع إخ إفي ّد إفيِ الّش الّر
إب ْي َع ْل  . إباَ

)3/75(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو ُع َأْحَضَر :  إفي ًع الّش إئ َباَ ْل ُع ، ا إبي ْلَم إه إفيِ َوا إد َلُه َي إصَمُه َأْن َف إة إفيِ ُيَخاَ َع ْف الّش
َإلّن َد )  َي ْل ُع َوَل َلُه ا إضيِ َيْسَم َقاَ ْل َنَة ا ّي َب ْل ّتىَ ا إريِ َيْحُضَر َح َت ْلُمْش ْفَسَخ ا َي َع َف ْي َب ْل ا

ٍد َه ْنُه إبَمْش إضيَِ ، إم ْق َي إة َو َع ْف َلىَ إباَلّش إع َع إئ َباَ ْل َعَل ا ُتْج ُة َو َد ْه ُع ْل إه ا ْي َل َع َإلّن ؛ َع إبي ْلَم َذا ا إ
إد إفيِ َكاََن إع َي إئ َباَ ْل ّقُه ا ٌق َفَح ّل َع َت إه ُم ْبَسُه َلُه َإلّن ؛ إب ّتىَ َح إفيَِ َح ْو َت ّثَمَن َيْس ّنَماَ ، ال إإ َلْم َو

ْع َنَة َيْسَم ّي َب ْل ّتىَ ا إريِ َيْحُضَر َح َت ْلُمْش ْلَك َإلّن ؛ ا إم ْل إإْن ، َلُه ا َنْت َو ّداُر َكاَ ْد ال إبَضْت َق ُق



َبْر َلْم َت ْع إع ُحُضوُر ُي إئ َباَ ْل ّنُه ؛ ا ْد َإل ّقَياَ َصاََر َق إب َن َد َل َأْج ْلَك َوَل َلُه َي . إم
ُلُه ْو َق ْفَسَخ (  َي َف َع :  ْي َب ْل ٍد ا َه ْنُه إبَمْش ُة إم إخ ) ُصوَر َفْس ْل ُقوَل َأْن ا َفَسْخت َي َء :  إشَرا

إريِ َت ْلُمْش ُقوَل َوَل َخاَّصًة ا َفَسْخت َي َع :  ْي َب ْل َئّل ا ُطَل إل ْب ّق َي إة َح َع ْف َهاَ ؛ الّش ّن إل
ٌء َ َناَ َلىَ إب َع

إع ْي َب ْل ّوُل ا ُتَح َقُة َف ْف إه الّص ْي َل إصيُر إ َي ّنُه َو َأ إريِ َك َت ْلُمْش ْنُه ا َذا إم َه إل ُع َو إج إة َيْر َد ْه ُع ْل إه إباَ ْي َل ْيِ َع َأ

َلىَ إع َع إئ َباَ ْل إف ا إخَل َذا َماَ إب ْد َكاََن إ َبَضُه َق إريِ َق َت ْلُمْش ُه ا َذ َأَخ إه إمْن َو إد ْيُث َي ُكوُن َح َت
ُة َد ْه ُع ْل َلىَ ا إريِ َع َت ْلُمْش ُة ، ا َد ْه ُع ْل إن َضَماَُن إهيَِ َوا ّثَم َد ال ْن إق إع َقاَ إتْح إع اْس إبي ْلَم  . ا

)3/76(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو ُع َتَركََ :  إفي َد الّش َهاَ إْلْش إلَم إحيَن ا َو َع ُه إدُر َو ْق َلىَ َي إلَك َع َلْت َذ َط ُتُه َب َع ْف ُش
إنيِ ْع َي َذا )  َه َلَب إب إة َط َب َث َوا ْلُم ّنَماَ ، ا إإ َو َقاََل َو ُه إدُر َو ْق َلىَ َي إلَك َع ّنُه ؛ َذ ْو َإل َنُه َحاََل َل ْي َب

ْيَن َب إد َو َهاَ إْلْش إئٌل ا َو َحاَ ُه َلىَ َف إه َع إت َع ْف  . ُش

)3/77(

ُلُه ْو َق إإْن (  َف َلَح :  إه إمْن ) ( َصاَ إت َع ْف َلىَ ُش َوٍض َع إمْن إع إهَم )  ْو ، َدَرا ُه َعَرٍض َأ َذ َأَخ  )
َلْت َط ُتُه َب َع ْف ّد ُش َوَض َوَر إع ْل ّنُه ) ؛ ا إصيُر َإل إل َي ُبو َق إض إب َو إع ْل إرًضاَ ا ْع َهاَ ُم ْن ُكوُن َوَل َع َلُه َي

إض إمْن َو إع ْل ٌء ا َذا َشيِْ َك َذا َو إريِ َقاََل إ َت ْلُمْش إع ا إفي إر إللّش َت ّنيِ اْش إنيِ َوَل إم إصْم َهاَ ُتَخاَ إفي
َقاََل ْيت َف َتَر َلْت اْش َط ُتُه َب َع ْف َذا ُش َك َذا َو َؤّجُركَ َلُه َقاََل إ َئَة ُأ ٍة إماَ َن ٍم َس َه إدْر ْو ، إب َأ

إعيُركَ َع ُأ إمي إركَ َج َلَب ُعْم َط ُع َف إفي إلَك الّش َلْت َذ َط ُتُه َب َع ْف إه ُش إذ َه َهاَ َو ّل َيٌل ُك إفيِ إح
إل َطاَ ْب إة إ َع ْف  . الّش

)3/78(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو ُع َماََت :  إفي َلْت الّش َط ُتُه َب َع ْف َلْم ُش َو ْنُه ُتوَرْث )  إرَث َإلّن ؛ َع َوا ْل ُكْن َلْم ا َي
ْلٌك َلُه َد إم ْن إد إع ْق إع َع ْي َب ْل ُه ا َناَ ْع َذا َوَم ُع َماََت إ إفي َد الّش ْع إع َب ْي َب ْل ْبَل ا إء َق َقَضاَ ْل إة ا َع ْف إباَلّش
َذا َأّماَ َد َماََت إ ْع إء َب َقَضاَ ْل ْبَل ا إد َق ْق إن َن ّثَم إه ال إض ْب َق ُع َو ْي َب ْل إزٌم َفاَ إه َل إت َث َوَر . إل

ُلُه ْو َذا َق إإ َو إريِ َماََت : (  َت ْلُمْش ُقْط َلْم ا َإلّن َتْس ّق )  إح َت ْلُمْس َهاَ ا ُع َوَل َباٍَق َل َباَ إن إفيِ ُت ْي َد
إريِ َت ْلُمْش إه ا إت ّي إص َو إإْن َو َهاَ َف َع إضيِ َباَ َقاَ ْل ْو ، ا إصيِّ َأ َو ْل ْو ، ا ْوَصىَ َأ َهاَ َأ إريِ إب َت ْلُمْش ا
إع إفي إللّش إطَل َأْن َف ْب إلَك ُي ّلُه َذ َذ ُك ْأُخ َي ّداَر َو إم ال ّد َق َت إه إل ّق  . َح

)3/79(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َع :  ُع َباَ إفي ُع َماَ الّش َف إه َيْش ْبَل إب ْقَضىَ َأْن َق إة َلُه ُي َع ْف َلْت إباَلّش َط َذا َب َه َذا )  إ
ُع َكاََن ْي َب ْل ّقَتاَ ا إل َباَ َوا إب إلَز َب إق َس َقاَ إتْح إلْس ْبَل ا إك َق ّل ّتَم َو ال ُه ّتَصاَُل َو إل إه ا إك ْل إم ٌء إب َوا َوَس
َع َو َباَ ُه إلٌم َو إء َعاَ إشَرا إة إب َع ُفو ْلَمْش ْو ، ا َلْم َلْم َأ ْع إإْن َي ُعُه َكاََن َف ْي إط َب إر إبَشْر َياَ إخ ْل َلُه ا

ْبَل ْقَضىَ َأْن َق إة َلُه ُي َع ْف ُطْل َلْم إباَلّش ْب ُتُه َت َع ْف ُه َإلّن ؛ ُش َياََر ُع إخ َن َواَل َيْم إه َز إك ْل َقىَ إم ْب َي َف



ّتَصاَُل إل َذا ، ا َه َذا َو َتاََر إ إع َفْسَخ اْخ ْي َب ْل َذا ا َك َذا َو َلَب إ َعَة َط ْف إة إفيِ الّش ّد إر ُم َياَ إخ ْل إلَك ا َذ َف
ْنُه ْقٌض إم إع َن ْي َب ْل َلُه إل َعُة َو ْف  . الّش

)3/80(

ُلُه ْو َق إكيُل (  َو َو إئٍع :  َباَ ْل َذا ا َع إ َو َباَ ُه ٌع َو إفي َعَة َفَل َش ْف َد َإلّن ) ؛ َلُه ُش ْق إع َع ْي َب ْل إجُب ا ُيو
إه ْي َل إليَم َع إع َتْس إبي ْلَم َلىَ ا إريِ إ َت ْلُمْش َذا ا إإ إليُم َكاََن َف ّتْس إزًماَ ال إلَك َكاََن َلُه َل إطًل َذ ْب ُم

إه إت َع ْف . إلُش
ُلُه ْو َق إلَك (  َذ َك َو إمَن إْن :  ّدَركََ َض إع َعْن ال إئ َباَ ْل إريِ ا َت ْلُمْش َإلّن إل إكَ َضَماََن )  ّدَر ال
إحيٌح إع َتْص ْي َب ْل إفيِ ، إل إة َو َب َل َطاَ ْلُم إة ا َع ْف إلَك َفْسٌخ إباَلّش َذ إصّح َفَل إل  . َي

)3/81(

ُلُه ْو َق إكيُل (  َو َو إريِ :  َت ْلُمْش َذا ا َع إ َتاَ ْب َو ا ُه ٌع َو إفي َلُه َش َعُة َف ْف َع َإلّن ) ؛ الّش ْي َب ْل َيْحُصُل ا
إل ّك َو ْلُم إد إل ْق َع إع إب ْي َب ْل َعَة ، ا ْف إجُب َوالّش ُه َت َد ْع ُطُل َفَل َب ْب ٍم إّل َت إلي َتْس ْو ، إب ُكوٍت َأ َلْم ُس َو

ْد ٌد ُيوَج إح ُهَماَ َوا ْن َإلّن ، إم ُه َو َذ إة َأْخ َع ْف إميٌم إباَلّش ْت إد َت ْق َع ْل إلَك إل َذ إل إإْن َلُه َصّحْت َف ْلت َف ُق
ْيَف َك ْقَضىَ :  َهاَ َلُه ُي ْلت إب إمُر َكاََن : إْن ُق إضًرا اْل إضيَِ َحاَ إة َلُه ُق َع ْف َلىَ إباَلّش إر َع إم اْل
ْؤَمُر ُي إريِ َو َت ْلُمْش َو ا ُه ُع َو إفي َهاَ الّش إض ْب َق إه إب إس ْف َن ُتُه إل َد ْه ُع َلىَ َو إع َع إئ َباَ ْل إإْن ، ا إمُر َكاََن َو اْل

ًباَ إئ َهاَ َغاَ َبَض ّوًل َق إر َأ إم ُة ، إلْل َد ْه ُع ْل إه َوا ْي َل َذا َع َك َذا َو َتَرىَ إ َياََر َوَشَرَط اْش إخ ْل إه ا إر ْي َغ إل
إلَك َذ ْيُر َو َغ ْل ٌع ا إفي َتاََر َش َع َفاَْخ ْي َب ْل َلُه ا َعُة َف ْف . الّش

َلٌة َأ إكيُل َمْس َو ْل إب : ا َل َط إة إب َع ْف َذا الّش ّلَم إ َعَة َس ْف إليُم َجاََز الّش ّتْس ُهَماَ ال َد ْن َو إع ُه َو
إحيُح َقاََل الّص ٌد َو َو ُمَحّم ُه َلىَ :  إه َع إت َع ْف  . ُش

)3/82(

ُلُه ْو َق َوَمْن (  َع :  إط َباَ إر إبَشْر َياَ إخ ْل َعَة َفَل ا ْف إع ُش إفي ّنُه إللّش َإل ُع )  َن َواَل َيْم إع َز إبي ْلَم َعْن ا
إك ْل إع إم إئ َباَ ْل ْع َلْم َكَماَ َفَصاََر ا َب . ُي

ُلُه ْو َق إإْن (  َف َقَط :  َياََر َأْس إخ ْل َبْت ا َعُة َوَج ْف ّنُه الّش َإل ُع َزاَل )  إن ْلَماَ إل َعْن ا َوا الّز
َتَرُط ُيْش َلُب َو ّط َد ال ْن إط إع ُقو إر ُس َياَ إخ ْل إح إفيِ ا إحي ّنُه ؛ الّص َذا َإل َقَط إ َياََر َأْس إخ ْل إزَمُه ا َل

ُع ْي َب ْل  . ا

)3/83(

ُلُه ْو َق َوَمْن (  َتَرىَ :  إط اْش إر إبَشْر َياَ إخ ْل َبْت ا َعُة َوَج ْف ّنُه ) ؛ الّش ُع َل َإل َن َواَل َيْم إك َز ْل إم ْل ا
إع َعْن إبي ْلَم ًعاَ ا َذا ، إْجَماَ إإ َهاَ َو َذ ُع َأَخ إفي إث إفيِ الّش ّثَل ُع َوَجَب ال ْي َب ْل إز ا َعْج إريِ إل َت ْلُمْش ا
ّد َعْن َياََر َوَل الّر إع إخ إفي ّنُه ؛ إللّش َبَت َإل إط َث َو إباَلّشْر ُه إريِ َو َت ْلُمْش َنُه إل  . ُدو



)3/84(

ُلُه ْو َق َوَمْن (  َع :  َتاَ ْب ًء َداًرا ا ًدا إشَرا إس َعَة َفَل َفاَ ْف َهاَ ُش َأّماَ إفي ْبَل )  إض َق ْب َق ْل إم ا َد َع إل َف
إل َوا إك َز ْل إع إم إئ َباَ ْل َأّماَ ، ا َد َو ْع إض َب ْب َق ْل إل ا إتَماَ إلْح إخ َف َفْس ْل إفيِ ، ا إت َو َباَ ْث إة إ َع ْف إريٌر الّش ْق َت

إد َفَساَ ْل . َيُجوُز َفَل إل
ُلُه ْو َق إإْن (  َف َقَط :  َفْسَخ َأْس ْل َبْت ا َعُة َوَج ْف إل الّش َوا إع إلَز إن ْلَماَ َإلّن ا َع )  ْي َب ْل َد ا إس َفاَ ْل ْد ا َق
َلُك إه ُيْم َناَ إب َد ْن َذا إع ّتَصَل إ إه ا ْبُض إب َق ْل ّنَماَ ، ا إإ َع َو إن إة إمْن ُم َع ْف إت الّش ُبو ُث ّق إل إع َح إئ َباَ ْل إفيِ ا

إخ َفْس ْل َذا ا إإ َقَط َف ّقُه َس إخ إمْن َح َفْس ْل ُع َزاَل ا إن ْلَماَ َذا ا َه إل َبْت َف  . َوَج

)3/85(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َتَرىَ :  ٍر َداًرا إذّميِّ إمْن إذّميِّ اْش ْو إبَخْم ٍر َأ إزي ْن َهاَ إخ ُع إفي َهاَ إذّميِّ َوَش َذ َأَخ

إل ْث إم إر إب ْلَخْم َهاَ ا ّن إل
َ إت إمْن ) -  َوا إل َذ َثاَ َْلْم إة - ، ا إقيَم إر َو إزي ْن إخ ْل ّنُه ا َإل ْيَس -  إليِّ َل ْث إم - ، إب

ْو َكَماَ َهاَ َل َتَرا ٍة اْش ْو ، إبَشاَ ٍد َأ ْب إإْن َع َلَم َف ّذّميِّ َأْس ْبَل ال َهاَ َأْن َق َذ ْأُخ إة َي َع ْف َلُه إباَلّش َأْن َف

َهاَ َذ ْأُخ إة َي إقيَم إر إب ْلَخْم إه ا إز َعْج إم َعْن إل إلي إر َتْس ْلَخْم . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َهاَ َكاََن :  ُع إفي إلًماَ َش َهاَ ُمْس َذ إة َأَخ إقيَم إر إب ْلَخْم إر ، ا إزي ْن إخ ْل إإْن َوا َو َكاََن ) 

َهاَ ُع إفي إلًماَ َش ّقَياَ ُمْس إذّم َذ َو إلُم َأَخ ْلُمْس َهاَ ا َف إف إنْص إنْص إة إب إر إقيَم ْلَخْم ّذّميِّ ا َهاَ َوال َف إنْص
إل ْث إم إف إب إر إنْص ْلَخْم  . ا

)3/86(

ُلُه ْو َق َوَل (  َعَة :  ْف إة إفيِ ُش َب إه ْل ُكوَن َأْن إّل ا َوٍض َت إع َأْن َمْشُروٍط إب إب ُقوَل )  ْبت َي َه َلك َو
إه إذ ّداَر َه َلىَ ال َذا َع إم إمْن َك إه ّدَرا ْو ، ال َلىَ َأ ٍء َع َو آََخَر َشيِْ ُه َبَضاَ - ، َماٌَل -  َقاَ َت َو

إن ْذ إْل إريًحاَ إباَ ْو َص َلًة َأ إإْن َدَل َبَضاَ َلْم َف َقاَ َت ْو ، َي َبَض َأ ُهَماَ َق ُد إر ُدوَن َأَح َعَة َفَل اْلَخ ْف ُش
َهاَ إة إفيِ ُثّم ، إفي َب إه ْل إط ا إض إبَشْر َو إع ْل َتَرُط ا َلُب ُيْش ّط ْقَت ال إض َو ْب َق ْل ّتىَ ا ْو َح ّلَم َل َس

َعَة ْف ْبَل الّش إض َق ْب إن َق ْي َل َد َب ْل إليُمُه ا َتْس إطٌل َف َذا َباَ َفىَ إفيِ َك َتْص ْلُمْس إإْن ، ا إهَب َو َلُه ُو
َقاٌَر َلىَ َع إط َع إض َشْر َو إع ْل ّوَضُه ُثّم ، ا َد َع ْع إلَك َب َعَة َفَل َذ ْف إه ُش ّوَضُه إفيَماَ َوَل إفي  . َع

)3/87(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َلَف :  َت ُع اْخ إفي إريِ ، الّش َت ْلُمْش إن إفيِ َوا ّثَم ْوُل ال َق ْل ْوُل َفاَ إريِ َق َت ْلُمْش ) ا
َع إه َم إن إمي ُع َي إفي إر َوالّش َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َذ َشاَ إن َأَخ ّثَم إذيِ إباَل ّل َلُه ا إريِ َقاَ َت ْلُمْش إإْن ، ا َء َو َشاَ

َذا َتَركََ َذا َه إقْم َلْم إ ُع ُي إفي َنًة الّش ّي إإْن َب َقاََم َف ُع َأ إفي َنًة الّش ّي إضيَِ َب َهاَ ُق . إب
ُلُه ْو َق إإْن (  َف َقاََماَ :  َنًة َأ ّي َنُة َب ّي َب ْل َنُة َفاَ ّي إع َب إفي ُهَماَ الّش َد ْن َقاََل إع َو ُبو )  َنُة ُيوُسَف َأ ّي َب

إريِ َت ْلُمْش َهاَ ا ّن إل
َثُر َ ْك ًتاَ َأ َباَ ْث  . إ

)3/88(



ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َعىَ :  ّد إريِ ا َت ْلُمْش ًناَ ا َعىَ َثَم ّد ٌع َوا إئ َباَ ْل َقّل ا ْنُه َأ َلْم إم إبْض َو ْق ّثَمَن َي ال
َهاَ َذ ُع َأَخ إفي ُع َقاََل إبَماَ الّش إئ َباَ ْل ٌء ا َوا َنْت ) َس ّداُر َكاَ إد إفيِ ال إع َي إئ َباَ ْل ْو ، ا إد إفيِ َأ َي

إريِ َت ْلُمْش َكاََن ا إلَك َو ّقَطاَ َذ إريِ َعْن َح َت ْلُمْش . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َبَض َكاََن :  ّثَمَن َق َهاَ ال َذ إريِ َقاََل إبَماَ َأَخ َت ْلُمْش َء إْن ا َلْم َشاَ إفْت َو َت ْل َلىَ َي إ

إل ْو إع َق إئ َباَ ْل ّنُه ) ؛ ا َفىَ َلّماَ َإل ْو َت ّثَمَن اْس َهىَ ال َت ْن ْكُم ا إد ُح ْق َع ْل َو َوَصاََر ا إبيِّ ُه َن َْلْج  . َكاَ

)3/89(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو ٌع َحّط :  إئ َباَ ْل إريِ َعْن ا َت ْلُمْش ْعَض ا إن َب ّثَم َقَط ال إلَك َس إع َعْن َذ إفي ) الّش
َذا َك َذا َو َد َحّط إ ْع َهاَ َماَ َب َذ ُع َأَخ إفي إن الّش ّثَم إع َعْن َيُحّط إباَل إفي ّتىَ الّش ّنُه َح ُع إ إج إه َيْر ْي َل َع
إلَك َذ إر إب ْد َق ْل َذا ا َك َذا َو ُه إ َأ ْبَر إض إمْن َأ ْع إن َب ّثَم ْو ، ال َبُه َأ َه ْكُمُه َلُه َو ْكُم َفُح ْلَحّط ُح . ا

ُلُه ْو َق إإْن (  َو ْنُه َحّط :  َع َع إمي إن َج ّثَم ُقْط َلْم ال إع َعْن َيْس إفي َذا الّش َه َو َذا )  ُكّل َحّط إ ْل ا
ٍة إلَم َك ٍة إب َد إح َذا َأّماَ ، َوا إلَماٍَت َكاََن إ َك ُه إب ُذ ْأُخ إة َي إخيَر َْل  . إباَ

)3/90(

ُلُه ْو َق إإْن (  َو َد :  إريِ َزا َت ْلُمْش َع ا إئ َباَ ْل إن إفيِ ا ّثَم ْلَزْم َلْم ال ُة َت َد َياَ َع الّز إفي ّتىَ الّش ّنُه ) َح إ
َهاَ ُذ ْأُخ إن َي ّثَم إل إباَل ّو َْل َع َإلّن ؛ ا إفي ْد الّش َبَت َق ّق َلُه َث إذ َح َْلْخ إر ا ْد َق ْل إر إباَ ُكو ْذ ْلَم إل إفيِ ا َحاَ
إد ْق َع ْل ُة ا َد َياَ ّنَماَ َوالّز إهَماَ إهيَِ إ إضي َتَرا إهَماَ إب إضي َتَرا إط إفيِ َيُجوُز َل َو َقاَ ّق إْس إر َح ْي َغ ْل  . ا

)3/91(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َع :  َتَم ُء اْج َعاَ َف َعُة الّش ْف ُهْم َفاَلّش َن ْي َلىَ َب إد َع َد إهْم َع إس ُءو إة ُر ّي إو َوَل إباَلّس
َبُر َت ْع إتَلُف ُي إكَ اْخ َْلْمَل َقاََل ا َو إعيِّ )  إف َلىَ الّشاَ َع إر :  إدي َقاَ إء َم َباَ إص ْن َْل ُتُه ا ْيَن َداٌر َوُصوَر َب
ٍة َث إهْم َثَل إد َهاَ َإلَح ُف إر إنْص إلْلَخ َهاَ َو ُث ُل إر ُث إلْلَخ َهاَ َو ُدُس َع ُس َباَ إحُب َف إف َصاَ ّنْص َع ال إمي َج

إه إب إصي َلَب َن َط إن َو َكاَ إري َعَة الّش ْف إضيَِ الّش َهاَ ُق ُهَماَ إب َن ْي إن َب ْي َف َناَ إنْص َد ْن . إع
َقاََل إعيِّ َو إف ًثاَ الّشاَ ْثَل َأ َهاَ :  َثاَ ُل إب ُث إح إث إلَصاَ ُل ّث َهاَ ال ُث ُل ُث إب َو إح إس إلَصاَ ُد ْو الّس َل َحَضَر َو
ٌد إح إء إمْن َوا َعاَ َف ّوًل الّش َبَت َأ ْث َأ َتُه َو َع ْف إإّن ُش إضيَِ َف َقاَ ْل إضيِ ا ْق َهاَ َلُه َي إع إمي َذا ُثّم ، إبَج إ
ٌع َحَضَر إفي َبَت آََخُر َش ْث َأ َعَة َو ْف إف َلُه َقَضىَ الّش إنْص إر إب ّدا ْو ال َل َتَرىَ َرُجًل َأّن َو َداًرا اْش
َو ُه َهاَ َو ُع إفي َء ُثّم ، َش ٌع َجاَ إفي ُلُه َش ْث َهاَ َلُه َقَضىَ إم إف إنْص إإْن ، إب َء َو ٌع َجاَ إفي َلىَ َش ْو ْنُه َأ إم

َهاَ َلُه َقَضىَ إع إمي إإْن ، إبَج َء َو ٌع َجاَ إفي َنُه َش َعَة َفَل ُدو ْف َذا َلُه ُش ّيِ إفيِ َك إد ْن ْلُخَج إفيِ َقاََل ا
إه إح َذا َشْر إر َكاََن إ ّدا ُء إلل َعاَ َف ُهْم َفَحَضَر ُش ْعُض َغاََب َب ُهْم َو ْعُض َلَب َب َط إضُر َف ْلَحاَ َبَت ا َث

ّق َلُه إة َح َع ْف إع إفيِ الّش إمي ْلَج إئَب َإلّن ؛ ا َغاَ ْل ُلَب َأْن َيُجوُز ا ْط َيُجوُز َي ُلَب َل َأْن َو ْط َفَل َي
ُقُط ّق َيْس إر َح إض ْلَحاَ إإْن إباَلّشّك ا َء َف إئُب َجاَ َغاَ ْل َلَب ا َط ّقُه َو َكُه َح إإْن ، َشاََر َكاََن َو
إضُر ْلَحاَ إة إفيِ َقاََل ا َب ْي إب َغ إئ َغاَ ْل َناَ ا َأ ُذ :  ّنْصَف آَُخ ْو ، ال ُلَث َأ ّث َو ال ُه َداُر َو ْق إه إم ّق َلْم َح

ُكْن إلَك َلُه َي ُذ َبْل َذ ْأُخ َع َي إمي ْلَج َء - إْن ا ْو - ، َشاَ ُع َأ َد . َي
إفيِ إع َو إبي َناَ َي ْل َذا ا َلَب إ إضُر َط ْلَحاَ إر إنْصَف ا ّدا َلْت ال َط ُتُه َب َع ْف ٌء ُش َوا ّنُه َظّن َس َل َأ



ّق إح َت َوىَ َيْس إلَك إس ْو ، َذ ُظّن َلْم َأ إإْن َي إضُر َقاََل َف ْلَحاَ َلّماَ ا َء :  إئُب َجاَ َغاَ ْل ُلُب ا ْط َي
َعَة ْف َذ َأْن إّماَ الّش ْأُخ ُكّل َت ْل ْو ا َع َأ َد َقاََل َت إئُب َف َغاَ ْل ُذ َل ا ّنْصَف إّل آَُخ َلُه ال َذ َأْن َف ْأُخ َي
ّنْصَف ْلَزُمُه َوَل ال َثُر َي ْك ْنُه َأ إإْن إم َعَل َف ْعُض َج إء َب َعاَ َف ّقُه الّش ْعٍض َح َب ُكْن َلْم إل إلَك َلُه َي َذ

ُقُط َيْس ّق َو إل َح إع ْلَجاَ ْقَسُم ا ُي َلىَ َو  َع

)3/92(

إد َد إقيَِ َمْن َع َذا َب إإ إر َكاََن َف ّدا إن إلل َعاَ إفي ّلَم َش ُهَماَ َفَس ُد ُكْن َلْم َأَح إر َي َذ َأْن إّل إلْلَخ ْأُخ َي
ُكّل ْل ْو ا َع َأ َد  . َي

)3/93(

ُلُه ْو َق َوَمْن (  َتَرىَ :  َعَرٍض َداًرا اْش َهاَ إب َذ ُع َأَخ إفي إه الّش إت إقيَم ّنُه إب َإل إت إمْن )  َوا إم َذ َي إق ْل . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َهاَ :  َتَرا إكيٍل اْش ْو ، إبَم ْوُزوٍن َأ َهاَ َم َذ إه َأَخ إل ْث إم ّنُه إب َإل إت إمْن )  َوا إل َذ َثاَ َْلْم  . ا

)3/94(

ُلُه ْو َق إإْن (  َو َع :  َقاًَرا َباَ ٍر َع َقاَ َع َذ إب ُع َأَخ إفي ٍد ُكّل الّش إح ُهَماَ َوا ْن إة إم إقيَم إر إب َذا اْلَخ َه َذا )  إ
ًعاَ َكاََن إفي ُهَماَ َش ًعاَ َل إمي َذا َأّماَ َج ًعاَ َكاََن إ إفي ٍد َش إح َوا ُهَماَ إل ْن ُه إم َذ إة َأَخ إقيَم إر إب . اْلَخ

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َغ :  َل َع َب إفي َهاَ الّش ّن أ
َعْت َ ْلٍف إبي َأ ّلَم إب َتُه َفَس َع ْف إلَم ُثّم ، ُش َهاَ َع ّن أ

َعْت َ َقّل إبي َأ إب
ْو ، ٍة َأ َط ْن إح ْو ، إب ٍر َأ إعي ُتُه إبَش ْلٌف إقيَم ْو ، َأ َثُر َأ ْك إليُمُه َأ َتْس إطٌل َف َلُه َباَ َعُة َو ْف َإلّن الّش  (

إغ إفيِ إلي ْب ّت ّنُه ، ُغُروًرا ال َإل إدُر َو ْق َلىَ َي إع َع ْف إف ُدوَن َماَ َد ْل َْل إدُر َوَل ا ْق َلىَ َي إف َع ْل َْل ْد ا َق َو
إدُر ْق َلىَ َي إع َع ْف إة َد َط ْن إح ْل إر ا إعي إدُر َوَل َوالّش ْق َلىَ َي إع َع ْف إف َد ْل َْل . ا

ُلُه ْو َق إإْن (  َو َهاَ َباََن :  ّن أ
َعْت َ إنيَر إبي َناَ َد َهاَ إب ُت ْلٌف إقيَم ْو ، َأ َثُر َأ ْك َعَة َفَل َأ ْف إنيِ َلُه ُش ْع َي َذا )  إ

ّلَم إإْن ، َس َهاَ َكاََن َو ُت َقّل إقيَم ْلٍف إمْن َأ َلُه َأ َعُة َف ْف . الّش
َقاََل َفُر َو َلُه ُز َعُة :  ْف إن إفيِ َثّم الّش ْي َه َوْج ْل ُهَماَ ؛ ا ّن إل

إن َ ْنَساَ إن إج َفاَ إل َت  . ُمْخ
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َيِ : إّن َلُه إقيَل :  إر َت ْلُمْش ّلَم ُفَلٌن ا َعَة َفَس ْف إلَم ُثّم ، الّش ّنُه َع ُه َأ ْيُر َلُه َغ َف
َعُة ْف َإلّن الّش ْنَساََن )  إْل ْد ا ُلُح َق ُة َلُه َيْص َوَر ٍد ُمَجاَ ْي ُلُح َوَل َز ُة َلُه َيْص َوَر ٍرو ُمَجاَ َذا َعْم إإ َف

ّلَم إه َيْرَضىَ إلَمْن َس إر َوا إج ُكْن َلْم إب إلَك َي إليًماَ َذ ّق إفيِ َتْس إه َح إر ْي َذا ، َغ إإ إّن َلُه إقيَل َو
َيِ إر َت ْلُمْش ٌد ا ْي ّلَم َز إلَم ُثّم ، َفَس ّنُه َع ٌد َأ ْي َعْمٌرو َز إليُمُه َصّح َو ٍد َتْس ْي َكاََن إلَز َأْن َلُه َو

َذ ْأُخ إصيَب َي ٍرو َن إليَم َإلّن ؛ َعْم ّتْس ْد َلْم ال إه إفيِ ُيوَج ّق إإْن ، َح َغُه َو َل ّنُه َب َتَرىَ َأ إنْصَف اْش
إر ّدا ّلَم ال إلَم ُثّم ، َفَس َهاَ َع ّن أ

َيْت َ إر ُت َهاَ ُاْش ّل َلُه ُك َعُة َف ْف إإْن ، الّش َغُه َو َل َهاَ َب ّن أ
َعْت َ َهاَ إبي ّل ُك

ّلَم إذيِ َأّن َباََن ُثّم ، َفَس ّل َع ا َهاَ إبي ُف َعَة َفَل إنْص ْف ّنُه ؛ َلُه ُش َذا َإل ّلَم إ َهاَ إفيِ َس إع إمي َكاََن َج
ّلًماَ إء إفيِ ُمَس َهاَ ُكّل ُجْز ْن إصّح إم َي إليُمُه َف إل إفيِ َتْس إلي َق ْل إر ، ا إثي َك ْل إة إفيِ َقاََل َوا إخيَر ّذ ال



َذا َلىَ َمْحُموٌل َه َذا َماَ َع إف َثَمُن َكاََن إ ّنْص ْثَل ال إن إم ُكّل َثَم ْل َأْن ا إبَر إب ّنُه ُأْخ َتَرىَ َأ اْش
ُكّل ْل ْلٍف ا َأ ّلَم إب َهَر ُثّم َفَس ّنُه َظ َتَرىَ َأ ّنْصَف اْش إف ال ْل َْل َذا َأّماَ إباَ إبَر إ ّنُه ُأْخ َتَرىَ َأ اْش
ُكّل ْل ْلٍف ا َأ ّنُه َباََن ُثّم ، إب َتَرىَ َأ ّنْصَف اْش ٍة ال َئ إماَ إس ّنُه إبَخْم إإ َلىَ َف إه َع إت َع ْف  . ُش
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ُلُه ْو َق َوَمْن (  َتَرىَ :  إه َداًرا اْش إر ْي َغ َو إل ُه ْلَخْصُم َف إة إفيِ ا َع ْف ّنُه الّش َإل َو )  ُد ُه إق َعاَ ْل ا
إع إفي إللّش َهاَ َأْن َو َذ ْأُخ إد إمْن َي إل َي إكي َو ْل ّلَم ا ُيَس إه َو ْي َل ّثَمَن إ ُكوَن ال َت ُة َو َد ْه ُع ْل إه ا ْي َل . َع

ُلُه ْو َق َهاَ َأْن : إّل (  ّلَم َلىَ ُيَس إل إ ّك َو ْلُم ّنُه ا َإل َذا )  َهاَ إ ّلَم َق َلْم َس ْب ٌد َلُه َي ُكوُن َي َي َف
ْلَخْصُم َو ا ّكَل ُه َو ْلُم ْو ا َل إع َقاََل َو إفي إبيِّ إللّش َن ّلْم َأْج َعَة : َس ْف إريِ الّش َت ْلُمْش َقاََل إل َف
َهاَ ُت ّلْم ْو ، َلك َس َهاَ َأ ْبت َه ْو ، َو ْعَرْضت َأ َهاَ َأ ْن إليًماَ َكاََن َع إن إفيِ َتْس إتْحَساَ إلْس َإلّن ؛ ا

إبيِّ َن َْلْج َذا ا َبُه إ َط ٍد َخاَ ْي َقاََل إلَز َهاَ َف ّلْمت ّنُه َلك َس َأ َك َهاَ َقاََل َف ّلْمت إلك إمْن َلُه َس إإْن ، َأْج َو
ُع َقاََل إفي َبُه َلّماَ : الّش َط إبيِّ َخاَ َن َْلْج ْد ا ّلْمت َق َعَة َلك َس ْف إه ُش إذ إر َه ّدا ْو ال ْبت َأ َه َلك َو

َهاَ َت َع ْف ُكْن َلْم ُش إلَك َي إليًماَ َذ ّنُه ؛ َتْس ٌأ َكَلٌم َإل َد َت ْب  . ُم
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َع :  إه َباَ إر َداَر إّل َدا ْق إل إفيِ إذَراٍع إم ّد ُطو ْلَح إذيِ ا ّل إليِ ا َع َي إفي َفَل الّش
َعَة ْف إع َلُه ُش َطاَ إق ْن إل إر )  َوا إج ْل َواَر َإلّن ؛ ا إج ْل ّنَماَ ا إع َلُه َيْحُصُل إ ّذَرا إذيِ إباَل ّل إه ا إلي َذا َي إإ َف

ُه َناَ ْث َت ُع َحَصَل اْس ْي َب ْل َواَر َل إفيَماَ ا إه َلُه إج إذ َه َلٌة َو إط إحي َقاَ إة إإلْس َع ْف َذا الّش َك َذا َو إهَب إ ُو
ْنُه َذا إم ْدَر َه َق ْل ّلَمُه ا إه َوَس ْي َل . إ

ُلُه ْو َق إإْن (  َو َع :  ْهًماَ َباَ َهاَ َس ْن َثَمٍن إم َع ُثّم ، إب َهاَ َباَ َت ّي إق َعُة َب ْف إر َفاَلّش ْلَجاَ إم إفيِ إل ْه الّس
إل ّو َْل إنيِ ُدوَن ا ّثاَ َو ال ُه َو ْيًضاَ )  َلٌة َأ ّنَماَ ، ُأْخَرىَ إحي إإ إلَك َكاََن َو َذ َع َإلّن ؛ َك إفي َجاٌَر الّش

إه ْلَجاََر ، إفي ّق َوا إح َت إع َيْس ْي َب إض إب ْع إر َب ّدا ّق َكَماَ ال إح َت إع َيْس ْي َب َهاَ إب إع إمي َهاَ َج ُت َلُه َرُجٌل َوُصوَر
إويِ َداٌر ًفاَ ُتَساَ ْل َد َأ َأَرا َهاَ َف َع ْي َلىَ َب ٍه َع َهاَ َل َوْج ُذ ْأُخ ُع َي إفي ّنُه الّش إإ ُع َف إبي ُعْشَر َي ْل َهاَ ا ْن إم

ًعاَ ٍة ُمَشاَ َئ إماَ إع إتْس ُع ُثّم ، إب إبي َعَة َي َهاَ إتْس إر ْعَشاَ ٍة َأ َئ إماَ َعُة إب ْف ّنَماَ َفاَلّش ُبُت إ ْث َهاَ إفيِ َت إر ُعْش
إه َخاَّصًة إن َثَم ُبُت َوَل إب ْث َعُة َلُه َت ْف إة إفيِ الّش َع ّتْس إر ال ْعَشاَ َْل َيِ َإلّن ؛ ا إر َت ْلُمْش إحيَن ا

َتَرىَ َعَة اْش َهاَ إتْس إر ْعَشاَ ًكاَ َصاََر َأ إري َهاَ َش إر إفي ُعْش ْل . إباَ
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َع :  َتاَ ْب َثَمٍن ا َع ُثّم ، إب َف إه َد ْي َل ًباَ إ ْو َعُة َث ْف إن َفاَلّش ّثَم إب ُدوَن إباَل ْو ّث َإلّن ) ؛ ال

َعَة ْف ّنَماَ الّش إجُب إ إض َت َو إع ْل إذيِ إباَ ّل َع ا َق إه َو ْي َل ُد َع ْق َع ْل َو ا ُه ّثَمُن َو ْوُب ال ّث ْع َلْم َوال إه َيَق ْي َل َع
ُد ْق َع ْل ّنَماَ ، ا إإ َكُه َو َل ٍد َم ْق َع ُذ َفَل َثاٍَن إب ْؤَخ إه ُي  . إب

)3/98(

ُلُه ْو َق َوَل (  ُه :  ْكَر َلُة ُت إحي ْل إط إفيِ ا َقاَ إة إْس َع ْف َد الّش ْن إبيِ إع أ
ّنُه ُيوُسَف َ َإل ٌع )  َناَ إت َعْن اْم

إب ّق إيَجاَ إه َح ْي َل ُه َفَل َع ْكَر . ُي
ُلُه ْو َق ُه (  ْكَر ُي َو َد :  ْن ٍد إع َعَة َإلّن ) ؛ ُمَحّم ْف إجُب الّش إع َت ْف َد إر إل إع َعْن الّضَر إفي إفيِ ، الّش َو
إة َباََح إة إ َل إحي ْل َيُة ا إق ْب إر َت إه الّضَر ْي َل َلْم َع َوىَ ، َيُجْز َف ْت َف ْل َلىَ َوا إل َع ْو إبيِ َق أ

ْبَل ُيوُسَف َ َق
إب ُوُجو ْل َلىَ ا َع إل َو ْو ٍد َق َد ُمَحّم ْع إب َب ُوُجو ْل إنيِ ا ْع َذا َي َنْت إ َلُة َكاَ إحي ْل َد ا ْع إع َب ْي َب ْل ُكوُن ا َت



َوىَ ْت َف ْل َلىَ ا إل َع ْو ٍد َق إإْن ، ُمَحّم َنْت َو َلُه َكاَ ْب َلىَ َق َع إل َف ْو إبيِ َق أ
َلىَ ُيوُسَف َ َع َذا َو َه

ُفوا َل َت إة إفيِ اْخ َل إحي ْل إط ا َقاَ إة إإلْس َكاَ َهاَ الّز َأَجاََز ُبو َف َهاَ ُيوُسَف َأ َه إر َك ٌد َو َوىَ ، ُمَحّم ْت َف ْل َوا
َلىَ إل َع ْو ٍد َق َذا ُمَحّم َك َذا َو إتَلُف َه إلْخ إة إفيِ ا َل إحي ْل إط ا َقاَ ْلَحّج إإلْس ُعوا ، ا َأْجَم ّنُه َو َذا َأ إ
َيَة َتَركََ إة آَ َد ّدىَ الّسْج َع َت َلىَ َو َهاَ إ إر ْي َكيِْ َغ إجَب َل إل إه َت ْي َل ُة َع َد ّنُه الّسْج ُه َأ ْكَر َذا ُي إفيِ َك

ّيِ إد ْن ْلُخَج  . ا

)3/99(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َنىَ :  إريِ َب َت ْلُمْش ْو ، ا إع َقَضىَ ُثّم َغَرَس َأ إفي إة إللّش َع ْف َو إباَلّش ُه إر َف َياَ إخ ْل إباَ
َء إْن َهاَ َشاَ َذ إن َأَخ ّثَم إة إباَل إقيَم إء َو َناَ إب ْل إس ، ا َغْر ْل ًعاَ َوا ُلو ْق إإْن ، َم َء َو ّلَف َشاَ إريِ ُك َت ْلُمْش ا

َعُه ْل َذا َق َه َو ْوُل )  إبيِ َق أ
َفَة َ إني ٍد َح َفَر َوُمَحّم َعْن َوُز إبيِ َو أ

َقاَُل ُيوُسَف َ إع ُي إفي َأْن إّماَ إللّش

َذ ْأُخ َْلْرَض َت َء ، ا َناَ إب ْل إه َوا إت إقيَم إئًماَ إب ْو ، َقاَ َع َأ َد َيِ َإلّن ؛ َت إر َت ْلُمْش ّق ا إح إء إفيِ ُم َناَ إب ْل ّنُه ؛ ا َإل

ُه َناَ َلىَ َب َْلْرَض َأّن َع ُكُه ا ْل ّلُف َفَل إم َك َعُه ُي ْل َناَ َق َل ّنُه َو َنىَ َأ َق َمَحّل إفيِ َب ّل َع إه َت ّق إب َح
ٌد ّك َأ َت إر ُم ْي َغ ْل إر َعْن إل ْي إليٍط َغ إة إمْن َتْس َه ّق َلُه َمْن إج ْلَح َإلّن ا ّق َو إع َح إفي َوىَ الّش ْق إمْن َأ

ّق إريِ َح َت ْلُمْش ّنُه ؛ ا ّدُم َإل َق َت إه َي ْي َل َذا َع َه إل ُقُض َو ْن َعُه َي ْي َتُه َب َب إه ْو َو َل َتَرىَ َو َهاَ َأْرًضاَ اْش َناَ َب َف
ًدا إج إع َمْس إفي إللّش َهاَ َأْن َف َذ ْأُخ ْأُمَر َي َي إم َو ْد َه إد إب إج ْلَمْس َعْن ا إبيِ َو أ

ْيَس ُيوُسَف َ َأْن َلُه َل

َهاَ َذ ْأُخ ّنُه ؛ َي ْد َإل َدَث َق َهاَ َأْح ًنىَ إفي ْع ُقُه َل َم ْلَح َفْسُخ َي ْل َبَه ا َأْش َيِ َف إر َت ْلُمْش ًء ا إشَرا
ًدا إس َذا َفاَ َق إ َت ْع َد َأ ْب َع ْل َتَرىَ ا ْلُمْش َناَ ا َل ّق َأّن َو إع َح إفي ٌق الّش إب ّق َساَ إريِ إلَح َت ْلُمْش َإلّن ؛ ا

ّقُه َبَت َح إة َث َب ْغ إع إبَر إئ َباَ ْل إع َعْن ا إبي ْلَم ْبَل ا إه َق إل إك إفيِ ُدُخو ْل إريِ إم َت ْلُمْش إل ا إلي َد ّنُه إب ْو َأ َل
ْعت َقاََل إه إب إذ ّداَر َه َكَر ُفَلٍن إمْن ال ْن َأ َء ُفَلٌن َو ُبُت الّشَرا ْث إع َي إفي َعُة إللّش ْف إإْن ، الّش َلْم َو

َهاَ ْك إل إريِ َيْم َت ْلُمْش . ا
ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َهاَ :  َذ ُع َأَخ إفي َنىَ الّش َب َهاَ َف ْو ، إفي ّقْت ُثّم ، َغَرَس َأ إح ُت َع ُاْس إن َرَج ّثَم َوَل إباَل
ُع إج إة َيْر إقيَم إء إب َناَ إب ْل إس ، ا َغْر ْل َأّماَ َوا ُع )  إن الّرُجو ّثَم َإلّن إباَل َع َف إبي ْلَم ّلْم َلْم َلّماَ ا َلُه ُيَس
َع إه َرَج إن َثَم ّنَماَ ، إب إإ ْع َلْم َو إج إة َيْر إقيَم إء إب َناَ إب ْل إس ، ا َغْر ْل َع َإلّن ؛ َوا ّنَماَ الّرُجو إجُب إ إل َي َإلْج

إر ُغُرو ْل َلْم ا ْد َو إريِ إمْن ُيوَج َت ْلُمْش َذا ُغُروٌر ا َك ْو َو َهاَ َل َذ إع إمْن َأَخ إئ َباَ ْل ٍد ُكّل َإلّن ا إح َوا
ُهَماَ ْن ْلُك َلُه ُيوَجْب َلْم إم إم ْل إه إفيِ ا إذ إر َه ّدا ّنَماَ ، ال إإ َو َو إذيِ ُه ّل  ا

)3/100(

َهاَ َذ إر َأَخ ْي َغ إهَماَ إب إر َياَ إت ُعوا اْخ َأْجَم َلىَ َو َتَرىَ َمْن َأّن َع َنىَ َداًرا اْش َب َهاَ َف ْو إفي ُثّم ، َغَرَس َأ
ّقْت إح ُت َيِ َأّن ُاْس إر َت ْلُمْش ُع ا إج إة َيْر إقيَم إء إب َناَ إب ْل إس ، ا َغْر ْل َلىَ َوا إع َع إئ َباَ ْل ّنُه ؛ ا ُه َإل إع َغّر ْي َب ْل إباَ

َهاَ ، إليُم َتْس إه َو ْي َل َلُه إ َع َأْن َو إج إة َيْر إقيَم إء إب َناَ إب ْل ّقَياَ ا إن ْب ّلَم َم ُيَس إه َو ْي َل ْقَض إ ّن إإْن ، ال َلْم َو
ّلْم إه ُيَس ْي َل ْقَض إ ّن َع ال إن َرَج ّثَم ْيُر َل إباَل َذا َغ إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل  . ا

)3/101(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َدَمْت :  َه ْن ّداُر ا ْو ، ال َق َأ َتَر َهاَ اْح ُؤ َناَ ْو ، إب إن َشَجُر َجّف َأ َتاَ ُبْس ْل إر ا ْي َغ إل إب ْع إف
ٍد ُع َأَح إفي إر َفاَلّش َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ُه َشاَ َذ إع َأَخ إمي إن إبَج ّثَم إإْن ، ال َء َو َإلّن َتَركََ َشاَ َء )  َناَ إب ْل ، ا



َغْرَس ْل ٌع َوا إب ّتىَ َتاَ إع إفيِ َدَخَل َح ْي َب ْل إر إمْن ا ْي ٍر َغ ْك ُهَماَ َفَل إذ ُل إب َقاَ ٌء ُي إن إمْن َشيِْ ّثَم َلْم َماَ ال
إصيَرا إن َي ْي َد ْقُصو َذا َم َه إل ُهَماَ َو ُع إبي َبَحًة َي ُكّل ُمَرا إن إب ّثَم إه إفيِ ال إذ إة َه  . الّصوَر

)3/102(

ُلُه ْو َق إإْن (  َو َقَض :  إريِ َن َت ْلُمْش َء ا َناَ إب ْل إع إقيَل ا إفي ْئت إْن إللّش ْذ إش َعْرَصَة َفُخ ْل َهاَ ا إت إحّص إب
إإْن ، ْئت َو ْع إش َد ْيَس َف َل َذ َأْن َلُه َو ْأُخ ْقَض َي ّن ّنُه ال َإل ًدا َصاََر )  ْقُصو إف َم ْتَل إْل ُلُه إباَ إب َقاَ ُي َف

ٌء إن إمْن َشيِْ ّثَم إف ال إخَل إل إب ّو َْل َهَلكََ َإلّن ؛ ا ْل إه ا ٍة إفي َف ٍة إبآِ ّي إو ْيَس َسَماَ َل إع َو إفي َأْن إللّش

َذ ْأُخ ْقَض َي ّن ّنُه ؛ ال ْفُصوًل َصاََر َإل ُقوًل َم ْن َلْم َم َق َف ْب ًعاَ َي َب َذا َت َك َذا َو َدَم إ َء َه َناَ إب ْل إبيِّ ا َن ؛ َأْج
َوَض َإلّن إع ْل ّلَم ا إريِ ُس َت ْلُمْش ّنُه إل َأ َك َعُه َف َذا َباَ َك َذا َو َدَم إ َه ْن إه ا إس ْف َن َعَة َإلّن ؛ إب ْف الّش

َطْت َق ْنُه َس َو َع ُه ْيٌن َو إئَمٌة َع ّلَم َأْن َيُجوُز َوَل َقاَ إريِ ُيَس َت ْلُمْش إر إل ْي َغ ٍء إب َذا ، َشيِْ َك ْو َو َل
َع إريِ َنَز َت ْلُمْش إر َباََب ا ّدا َعُه ال َباَ ُقُط َو إع َعْن َتْس إفي ُتُه الّش  . إحّص

)3/103(

ُلُه ْو َق َوَمْن (  َع :  َتاَ ْب إفيِ ، َأْرًضاَ ا َهاَ َو إل َهاَ َثَمٌر َنْخ َذ ُع َأَخ إفي َهاَ الّش إر َثَم ُه إب َناَ ْع َوَم َذا )  إ
َكَر ّثَمَر َذ إع إفيِ ال ْي َب ْل ّنُه ؛ ا ْدُخُل َل َإل إر إمْن َي ْي ٍر َغ ْك َذا إذ َك َذا َو َهاَ إ َع َتاَ ْب ْيَس ا َل إل إفيِ َو ّنْخ ال
ْثَمَر َثَمٌر َأ إد إفيِ َف إريِ َي َت ْلُمْش إإّن ا َع َف إفي ُذ الّش ْأُخ ّنُه ؛ َي ٌع َإل إبي ًعاَ َم َب َع َإلّن ؛ َت ْي َب ْل َسَرىَ ا
إه ْي َل . إ

ُلُه ْو َق إإْن (  َف ُه :  ّد إريِ َج َت ْلُمْش َقَط ا إع َعْن َس إفي ُتُه الّش َذا إحّص َه َواُب )  إل َج َفْص ْل ا
إل ّو َْل ّنُه ؛ ا إع إفيِ َدَخَل َإل ْي َب ْل ًدا ا ْقُصو ُلُه َم إب َقاَ ُي ٌء َف إن إمْن َشيِْ ّثَم إل إفيِ َأّماَ ال َفْص ْل ا
إنيِ ّثاَ ّنُه ال إإ ُذ َف ْأُخ َوىَ َماَ َي إر إس ّثَم إع ال إمي إن إبَج ّثَم ّثَمَر َإلّن ؛ ال ُكْن َلْم ال ًدا َي ْوُجو َد َم ْن إع
إد ْق َع ْل ُكوُن َفَل ا ًعاَ َي إبي ًعاَ إّل َم َب ُلُه َفَل َت إب َقاَ ٌء ُي إن إمْن َشيِْ ّثَم َذا ال إة إفيِ َك َي َدا إه ْل  . ا

)3/104(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو إضيِ َقَضىَ :  َقاَ ْل إع ا إفي إر إللّش ّدا َلْم إباَل ُكْن َو َهاَ َي َلُه َرآَ َياَُر َف إة إخ َي ْؤ َإلّن ) ؛ الّر

َع إفي إة الّش َل إز ْن إريِ إبَم َت ْلُمْش َكَماَ ا إريِ َيُجوُز َف َت ْلُمْش َهاَ َأْن إل ّد إر َيُر َياَ إخ إة إب َي ْؤ إب ، الّر ْي َع ْل َوا
َذا َك ُع َف إفي . الّش

ُلُه ْو َق إإْن (  َو َد :  َهاَ َوَج ًباَ إب ْي َلُه َع َهاَ َأْن َف ّد إإْن ، َيُر إريِ َكاََن َو َت ْلُمْش َة َشَرَط ا َء َبَرا ْل ْنُه ا إم
َيِ َإلّن ) ؛ إر َت ْلُمْش ْيَس ا إئٍب َل َناَ ْنُه إب إلُك َفَل َع َقاََط َيْم ّق إْس إع َح إفي  . الّش

)3/105(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َع :  َتاَ ْب َثَمٍن ا َؤّجٍل إب ُع ُم إفي إر َفاَلّش َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َهاَ َشاَ َذ َثَمٍن َأَخ إإْن ، َحاَّل إب َو
َء َبَر َشاَ ّتىَ َص إضيَِ َح َق ْن َْلَجُل َي َهاَ ُثّم ، ا َذ ْأُخ ْيَس َي َل َو َهاَ َأْن َلُه )  َذ ْأُخ إل إفيِ َي ْلَحاَ َثَمٍن ا إب

َؤّجٍل َذا ُثّم ُم َهاَ إ َذ َثَمٍن َأَخ إع إمْن َحاَّل إب إئ َباَ ْل َقَط ا ّثَمُن َس إريِ َعْن ال َت ْلُمْش إإْن ، ا َهاَ َو َذ َأَخ



إريِ إمْن َت ْلُمْش ّثَمُن َكاََن ا إع ال إئ َباَ ْل َلىَ إل إريِ َع َت ْلُمْش َلىَ ا إه إ إل ُلُه َكاََن َكَماَ َأَج ْو َق إإْن َو َو  :
َء َبَر َشاَ ّتىَ َص إضيَِ َح َق ْن َْلَجُل َي ُه ا ُد ْبُر ُمَرا إذ َعْن الّص َْلْخ َلُب َأّماَ ا ّط إه ال ْي َل إل إفيِ َع ْلَحاَ ا
ّتىَ ْو َح َكَت َل ْنُه َس َلْت َع َط ُتُه َب َع ْف ُهَماَ ُش َد ْن ًفاَ إع إبيِ إخَل  . ُيوُسَف َإل

)3/106(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو ُء َقَسَم :  َكاَ َقاََر الّشَر َع ْل َعَة َفَل ا ْف إهْم ُش إر إة إلَجاَ إقْسَم ْل َإلّن إباَ إقْسَمَة )  ْل ا
ْيَسْت إليٍك َل َتْم ّنَماَ ، إب إإ إييُز إهيَِ َو إق َتْم ُقو ْلُح إلَك ا َذ ّق َل َو َتَح إه ُيْس َعُة إب ْف  . الّش

)3/107(

ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َتَرىَ :  ّلَم َداًرا ) ( اْش ُع َفَس إفي َعَة الّش ْف َهاَ ُثّم ، الّش ّد إريِ َر َت ْلُمْش إر ا َياَ إخ إب
ٍة َي ْؤ ْو ، ُر ْو ، َشْرٍط َأ ْيٍب َأ إء َع َقَضاَ َد َقاٍَض إب َأَرا َف ُع )  إفي َهاَ َأْن الّش َذ ْأُخ إة َي َع ْف َفَل إباَلّش  )

َعَة ْف إإْن َلُه ُش َو َهاَ )  ّد ْيٍب َر َع َد إب ْع إض َب ْب َق ْل إر ا ْي َغ إء إب َهاَ َقاٍَض َقَضاَ َذ إة َأَخ َع ْف . إباَلّش
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َهاَ :  ّد إر َر ْي َغ إء إب ْو ، َقاٍَض َقَضاَ َيَل َأ َقاَ إع َت إفي إللّش َعُة َف ْف َإلّن الّش َلَة )  َقاَ إْل ا
إهَماَ إفيِ َفْسٌخ ّق ٌع َح ْي ّق إفيِ َب إع َح إفي إد الّش ُوُجو إع إل ْي َب ْل َو ا ُه َلُة َو َد َباَ إل ُم ْلَماَ إل ا ْلَماَ إباَ

إضيِ ّتَرا ُلُه إباَل ْو َق ْو َو َأ َيَل :  َقاَ إخيِّ إفيِ َقاََل َت َكْر ْل ٌء ا َوا َيَل َس َقاَ ْبَل َت إض َق ْب َق ْل ْو ، ا ُه َأ َد ْع َب
إإّن إع َف إفي َعَة إللّش ْف َهاَ ؛ الّش ّن إل

َدْت َ َلىَ َعاَ إع إ إئ َباَ ْل َلىَ ا إم َع ْك ْلٍك ُح ٍأ إم َد َت ْب َهاَ َتَرىَ َأَل ُم ّن أ
َ

َلْت إه إفيِ َدَخ إك ْل إه إم إل ُبو َق ُه إب إرَضاَ إلَك َفَصاََر َو إء َذ ْنُه َكاَلّشَرا إة إفيِ َقاََل إم َي َدا إه ْل َذا ا : إ
َتَرىَ ّلَم َداًرا اْش ُع َفَس إفي َعَة الّش ْف َهاَ ُثّم ، الّش ّد إريِ َر َت ْلُمْش إر ا َياَ إخ ٍة إب َي ْؤ ْو ، ُر ، َشْرٍط َأ

ْو ْيٍب َأ إء َع َقَضاَ َعَة َفَل َقاٍَض إب ْف إع ُش إفي ّنُه ؛ إللّش ٍه ُكّل إمْن َفْسٌخ َإل َق َوَل َوْج إفيِ َفْر
َذا ْيَن َه إض َب ْب َق ْل إه ا إم َد َع إإْن ، َو َهاَ َو ّد ْيٍب َر َع إر إب ْي َغ ٍء إب ْو ، َقَضاَ َيَل َأ َقاَ إع َت إفي إللّش َعُة َف ْف الّش

ُه ُد ّد َوُمَرا إب الّر ْي َع ْل َد إباَ ْع إض َب ْب َق ْل َلُه َإلّن ؛ ا ْب إل إمْن َفْسٌخ َق َْلْص إإْن ، ا إر َكاََن َو ْي َغ إب
ٍء  َقَضاَ
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َتاَُب إك إة (  َك إر َكُة الّش إر إة إفيِ ) الّش َغ ّل َطُة إهيَِ ال ْل ْلُخ إفيِ ، ا إع َو ٌة الّشْر َباََر ٍد َعْن إع ْق َع
ْيَن إن َب ْي َك إر َتَشاَ ْلُم إل إفيِ ا َْلْص إح ا ْب إحَمُه َقاََل َوالّر ّلُه َر َكُة ال إر َلىَ ( الّش إن َع ْي َب : َضْر

إة َك إر إة َأْمَلكٍَ َش َك إر ٍد َوَش ُقو َكُة ؛ ُع إر إكَ َفَش َْلْمَل ْيُن ا َع ْل َهاَ : ا ُث إر إن َي ْو ، الّرُجَل َأ

َهاَ إن َياَ إر َت إه َإلّن ) ؛ َيْش إذ َباَُب َه إك َأْس ْل إم ْل َذا ا َك إهَب َماَ َو ُهَماَ ُو ْو ، َل إصيَِ َأ ُهَماَ ُأو إه َل إب
ُه إبَل َق َذا َف َك َذا َو َلَط إ َت ٍد ُكّل َماَُل اْخ إح ُهَماَ َوا ْن إل إم إه إبَماَ إب إح ًطاَ َصاَ ْل ّيُز َل َخ َتَم . َي
ُلُه ْو َق َوَل (  إهَماَ َيُجوُز :  إد َتَصّرَف َأْن َإلَح إب إفيِ َي إصي إر َن إه إّل اْلَخ إن ْذ إإ ُكّل إب ٍد َو إح َوا
ُهَماَ ْن إب إفيِ إم إصي إه َن إب إح إبيِّ َصاَ َن َْلْج َإلّن َكاَ إن َتَصّرَف )  ْنَساَ إْل إل إفيِ ا إه َماَ إر ْي َيُجوُز َل َغ

ْذٍن إّل إإ ْو إب ٍة َأ َي . إوَل
ُلُه ْو َق َوالّضْرُب (  إنيِ :  ّثاَ َكُة ال إر إد ) ( َش ُقو ُع ْل َهاَ ا ُن ْك َوُر إْليَجاَُب )  ُبوُل ، ا َق ْل َو َوا ُه َأْن َو

ُقوَل ُهَماَ َي ُد ُتك َأَح ْك َذا إفيِ : َشاََر ُقوَل َك َي ْلُت اْلَخُر َو إب َق  : .
ُلُه ْو َق إهيَِ (  َو َلىَ :  إة َع َع َب ٍه َأْر ْوُج ٍة َأ َوَض َفاَ َناٍَن : ُم إع إة َو َك إر إع َوَش إئ َناَ إة الّص َك إر َوَش
إه ُوُجو ْل إفيِ ا َو ّيِ )  إد ْن ْلُخَج َكُة ا إر َلىَ الّش إة َع َث ٍه َثَل ْوُج ٍة َأ َك إر إل : َش َوا َْلْم ٍة إباَ َك إر َوَش



إل ْعَماَ َْل ٍة إباَ َك إر إه َوَش ُوُجو ْل ُكّل ، إباَ ٍد َو إح َهاَ َوا ْن َلىَ إم إن َع ْي َه ٍة َوْج َوَض َفاَ َناٍَن : ُم إع . َو
ُلُه ْو َق َأّماَ (  َف َكُة :  إر إة َش َوَض َفاَ ْلُم َو ا ُه إركََ َأْن َف َت إن َيْش َياَ الّرُجَل َو َتَساَ َي إهَماَ إفيِ َو إل َماَ

إهَماَ إف َتَصّر إهَماَ َو إن إدي َتُجوَز َو ْيَن َف إن َب ْي ْلُحّر إن ا ْي إلَم ْلُمْس إن ا ْي َغ إل َباَ ْل إن ا ْي َل إق َعاَ ْل ْيَن َتُجوَز َوَل ا َب
ْلُحّر إكَ ، ا ُلو ْلَمْم ْيَن َوَل َوا إبيِّ َب إغ ، الّص إل َباَ ْل ْيَن َوَل َوا إم َب إل ْلُمْس إر ، ا إف َكاَ ْل َإلّن َوا  (

َهاَ َتَضاَ ْق إويِ ُم ّتَساَ إل إفيِ ال ْلَماَ إذيِ ا ّل إصّح ا ُد َي ْق إة َع َك إر إه الّش ْي َل إن َع ْثَماَ َْل َأّماَ َكاَ َل َماَ َف
إصّح ُد َي ْق إة َع َك إر إه الّش ْي َل إض َع ُعُرو ْل إر ، َكاَ َقاَ َع ْل َبُر َفَل َوا َت ْع َفاَُضُل ُي ّت إه ال َل َماَ َإلّن ؛ إفي
ُد إق َع ْن َكُة َي إر إه الّش ْي َل َفاَُضُل َع ّت إه َفاَل ُع َل إفي َن َهاَ َيْم َت إل إصّح َفاَُض ّت  إفيِ َكاَل
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إت ْوَجاَ إد ، الّز ْوَل َْل َذا َوا َك َذا َو إهَماَ َماَُل َكاََن إ إد ْفُضُل َأَح َلىَ َي إل َع إر َماَ ْيٍن اْلَخ َد َلُه إب
َلىَ ْنَساٍَن َع ّثْر َلْم آََخَر إ َؤ إلَك ُي ْيَن َإلّن ؛ َذ ّد إصّح َل ال ُد َي ْق إة َع َك إر إه الّش ْي َل َذا َع إفيِ َك

إضيِ َقاَ ْل إصّح َوَل ا َوَضُة َت َفاَ ْلُم إظ إّل ا ْف َل إة إب َوَض َفاَ ْلُم َعاَّمَة َإلّن ؛ ا ْل ُفوَن َل ا إق َلىَ َي َع
َهاَ إط َذا ُشُرو إإ ُظوا َلْم َف ّف َل َت َهاَ َي إصّح َلْم إب إم َت َد َع َهاَ إل َناَ ْع َأّماَ َم َذا َف ُد َكاََن إ إق َعاَ ْل َهاَ ا َل

إرُف ْع َهاَ َي َي إن َعاَ إإْن ، َصّحْت َم ُكْر َلْم َو ْذ ْفَظ َي إة َل َوَض َفاَ ْلُم َد َإلّن ؛ ا ُقو ُع ْل َبُر َل ا َت ْع ُت
َهاَ إظ َفاَ ْل َأ . إب

ّنَماَ إإ َبُر َو َت ْع َهاَ ُي إني َعاَ َتَرُط َم ُيْش إهَماَ َو إوي إف إفيِ َتَساَ ّتَصّر ّتىَ ال ْيَن َتُجوَز َل َح ْلُحّر َب ، ا
إد ْب َع ْل ْلُحّر َإلّن ؛ َوا َعّم ا ًفاَ َأ ْنُه َتَصّر ّنُه ؛ إم إلُك َإل َع َيْم َبّر ّت َد ، ال ْب َع ْل ُكُه َل َوا إل َإلّن ، َيْم َو
ْلُحّر َتَصّرُف ا إر َي ْي َغ ْذٍن إب َد ، إ ْب َع ْل َتَصّرُف َل َوا ْذٍن إّل َي إإ َلْم إب ْد َف ُة ُتوَج َوا ْلُمَساَ َذا ا َك َل َو
ْيَن َتُجوُز ْلُحّر َب إب ا َت َكاَ ْلُم ْيَن َوَل َوا إلٍغ ُحّر َب إبيِّ َباَ َهاَ ؛ َوَص ّن إل

إضيِ َ َت ْق َلَة َت َفاَ َك ْل َلُة ، ا َفاَ َك َو
إء ُؤَل إصّح َل َه َذا ، َت إإ إصّح َلْم َو َنْت َت ًناَ َكاَ َناَ َأّماَ ، إع إهَماَ َو إوي إن إفيِ َتَساَ ْي ّد إصّح َفَل ال َد َت ْن إع

إبيِ أ
َفَة َ إني ٍد َح َوَضُة َوُمَحّم َفاَ ْلُم ْيَن ا إم َب إل ْلُمْس ّذّميِّ ا َقاََل َوال ُبو َو إصّح ُيوُسَف َأ ؛ َت

ُهَماَ ّن إل
إن َ ُهَماَ َتُجوُز ُحّرا ُت َل َفاَ ُهَماَ َك ُت َل َكاَ َو ّنُه إّل َو ُه َأ ْكَر ُه ُي َد ْن ّذّميِّ َإلّن ؛ إع إديِ َل ال َت ْه َي

َلىَ إز إ إئ ْلَجاَ إد إمْن ا ُقو ُع ْل ْنُه ُيَخاَُف ا إعَمُه َأْن إم ْط َباَ ُي ُهَماَ الّر َل إلَم َأّن َو ْلُمْس ّذّميِّ ا َل َوال
إن َياَ َو َتَساَ إف إفيِ َي ّتَصّر إل ال إلي َد ّذّميِّ َأّن إب َتَصّرُف ال إر إفيِ َي ْلَخْم إر ، ا إزي ْن إخ ْل ُدوَن َوا
إم إل ْلُمْس ُكوُن ا َت ًناَ َو َناَ َناََن َإلّن ؛ إع إع ْل ُهَماَ َيُجوُز ا َن ْي ًعاَ َب إإْن ، إْجَماَ َوَض َو َفاَ إن َت ّياَ ّذّم ال

ُهَماَ َجاََزْت ُت َوَض َفاَ إإْن ، ُم َلَف َو َت ُهَماَ اْخ ُن ُهَماَ ؛ إدي ّن إل
إن َ َياَ إو َتَساَ إف إفيِ ُم ّتَصّر إفيِ َقاََل ال

إة َي َدا إه ْل إإْن ، ا ُهَماَ َكاََن َو ُد ّقَياَ َأَح إب َتاَ ّقَياَ َواْلَخُر ، إك إس ْيًضاَ َيُجوُز َمُجو  َتُجوُز َوَل َأ
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َوَضُة َفاَ ْلُم ْيَن ا إن َب ْي َد ْب َع ْل ْيَن َوَل ا إن َب ْي ّي إب ْيَن َوَل الّص إن َب ْي َب َت َكاَ ْلُم إم ا َدا إع ْن إة إل إة إصّح َل َفاَ َك ْل ا
ُهْم ْن  . إم
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ُلُه ْو َق ُد (  إق َع ْن َت َو َلىَ :  إة َع َل َكاَ َو ْل إة ، ا َل َفاَ َك ْل إه َوَماَ َوا إري َت ٍد ُكّل َيْش إح ُهَماَ َوا ْن ُكوُن إم َلىَ َي َع
إة َك إر َعاََم إّل الّش إه َط إل ْه ُهْم َأ َت َو إكْس َذا َو َك َو َعاَُم )  إه َط إس ْف ُتُه َن َو إكْس َذا َإلّن ؛ َو ّد َل َه ُب

ْنُه ًنىَ َفَصاََر إم ْث َت إة إمْن ُمْس َوَض َفاَ ْلُم إع ا إئ َباَ ْل إل إلَب َأْن َو َطاَ ُهَماَ ُي ّي أ
َء َ إن َشاَ َثَم إلَك إب َإلّن ؛ َذ



ٍد ُكّل إح ُهَماَ َوا ْن إفيٌل إم إه َعْن َك إب إح ُلُب َصاَ ْط َي ُهَماَ َف ّي أ
َء َ إريِ َشاَ َت ْلُمْش إة ا َل َْلَصاَ ُبُه إباَ إح َوَصاَ

إة َل َفاَ َك ْل إل إباَ إفي َك ْل إل َع َأْن َو إج َلىَ َيْر إريِ َع َت ْلُمْش إه ا إت إحّص ّدىَ إمّماَ إب ّنُه ؛ َأ ًناَ َقَضىَ َإل ْي إه َد ْي َل َع
َتَركٍَ َماٍَل إمْن ُهَماَ ُمْش َن ْي . َب

ُلُه ْو َق َوَماَ (  ْلَزُم :  ٍد ُكّل َي إح ُهَماَ َوا ْن إن إمْن إم ُيو ّد َدًل ال إصّح َعّماَ َب إه َي إتَراكَُ إفي إلْش ا
إمٌن َفاَْلَخُر َهاَ َلُه َضاَ ّن إل

َ ٌة )  َد إق َع ْن َلىَ ُم إة َع َل َفاَ َك ْل ّنُه ا َأ َك َفَل َف ْنُه َك إل َع َد َب إلَك إب َلُب َذ َطاَ ُي َف
إه ُد ، إب ْلُمَرا َدُل َوا إء َب إذيِ الّشيِْ ّل إصّح ا إتَراكَُ َي إلْش إه ا ّتىَ إفي َذا َح َتَرىَ إ َقاََر اْش َع ْل َلْت ا َط َب

ُتُه َك إر إذيِ َش ّل َا إصّح َو إه َي إتَراكَُ إفي إلْش ُع ا ْي َب ْل ُء ا ُة ، َوالّشَرا إْلَجاََر إذيِ َوا ّل َا إصّح َل َو إه َي إفي
َكاَُح ّن ُع ، ال ْل ْلُخ َيُة َوا َناَ إج ْل ْلُح َوا إم َعْن َوالّص إد َد َعْم ْل َلىَ ا َع َذا َف َذا َه ّوَج إ ُد َتَز َأَح

إن ْي َك إري إلَك الّش َذ إزٌم َف ّنُه ؛ َخاَّصًة َلُه َل إصّح َل َإل ُد َي ْق إة َع َك إر إه الّش ْي َل ْيَس َع َل إة َو َأ ْلَمْر إل
َذ َأْن ْأُخ َكُه َت إري إر َش ْه ْلَم ّنُه ؛ إباَ َدٌل َإل إصّح َل َعّماَ َب إه َي إتَراكَُ إفي إلْش َذا ا َك ْو َو َنىَ َل َج

ُهَماَ ُد َلىَ َأَح إميِّ َع َد َو آَ ُه إزٌم َف َيَة َإلّن ؛ َخاَّصًة َلُه َل َناَ إج ْل ْيَسْت ا إة إمْن َل ّتَجاََر إإْن ، ال َو
َنىَ َلىَ َج ٍة َع ّب ْو ، َدا ْوٍب َأ إزَم َث َكُه َل إري ُهَماَ َش َد ْن ّنُه ؛ إع إلُك َإل إنيِّ َيْم ْلَمْج إه ا ْي َل إن َع إباَلّضَماَ

إلَك َذ إصّح إمّماَ َو إه َي إتَراكَُ إفي إلْش . ا
َقاََل ُبو َو ْلَزُمُه : َل ُيوُسَف َأ إة َي َي َناَ إج ْل َلىَ َكاَ إميِّ َع َد ْيَس اْل َل إد َو إن َإلَح ْي َك إري َأْن الّش

َيِ إر َت َيًة َيْش إر إء َجاَ َوْط ْل ْو ، إل إة َأ ْدَم إخ ْل إن إّل إل ْذ إإ إه إب إك إري َيَة َإلّن ؛ َش إر ْلَجاَ إصّح إمّماَ ا َهاَ َي إفي
إتَراكَُ إلْش إإْن ا إذَن َف َهاَ َلُه َأ َتَرا  َفاَْش
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َهاَ َأ َط َي إهيَِ إل إع َخاَّصًة َلُه َف إئ َباَ ْل إل إلَب َأْن َو َطاَ ُهَماَ ُي ّي أ
َء َ إن َشاَ ّثَم َهْل إباَل َع َأْن َلُه َو إج َلىَ َيْر َع

إه إك إري ٍء َش إن إمْن إبَشيِْ ّثَم َد ال ْن إع إبيِ َف أ
َفَة َ إني إصيُر َل َح َي َأّن َو َكُه َك إري َهَب َش إلَك َلُه َو َذ

ُهَماَ َد ْن إع ُع َو إج إه َيْر ْي َل إف َع إنْص إن إب ّثَم  . ال
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو إرَث :  ُهَماَ َو ُد إصّح َل َماَ َأَح إه َت َكُة إب إر ْو الّش إهَب َأ َبٌة َلُه ُو َوَصَل إه َلىَ َف إه إ إد َي
َلْت َط َوَضُة َب َفاَ ْلُم َكُة َوَصاََرْت ا إر ًناَ الّش َناَ إت إع َوا َف إل إة )  َوا ْلُمَساَ ُلُح إفيَماَ ا ْأَس َيْص َر
إل ْلَماَ ْذ ؛ ا إه َشْرٌط إهيَِ إ ًء إفي َدا إت ْب ْو ، ا ًء َأ َقاَ َأّماَ ، َب َذا َو إرَث إ إصّح َل َماَ َو إه َي إتَراكَُ إفي إلْش ا

إر َقاَ َع ْل ْو ، َكاَ إض َأ ُعُرو ْل ْو ، ا إهَب َأ إلَك َلُه ُو َوَصَل َذ َلىَ َف إه إ إد ُطْل َلْم َي ْب َوَضُة َت َفاَ ْلُم ّنُه ا َإل

إصّح َل إه َت َكُة إب إر إثيَر َفَل الّش ْأ  . َلُه َت
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ُلُه ْو َق َوَل (  ُد :  إق َع ْن َكُة َت إر إم إّل الّش إه ّدَرا إر إباَل إني َناَ ّد إس ، َوال ُلو ُف ْل إة َوا َق إف ّناَ َأّماَ ال  (
إهُم ّدَرا إنيُر ال َناَ ّد َهاَ َوال ّن إل

َ ْثَماَُن َف إء َأ َياَ َْلْش ّوُم ا َق ُي َهاَ َو َكاَُت إب َل ْه َت ْلُمْس َهاَ ا ّن إل
َ ّيُن َل َو َع َت َت

إد ُقو ُع ْل إصيُر إباَ َي إريِ َف َت ْلُمْش ًياَ ا إر َت َهاَ ُمْش إل َثاَ َأْم إة إفيِ إب ّذّم إريِ ، ال َت ْلُمْش إمٌن َوا إفيِ إلَماَ َضاَ
إه إت إصّح إذّم َي ْبُح َف ُد الّر ْقُصو ْلَم ّنُه ؛ ا ْبُح َإل َنُه َماَ إر إم َأّماَ ، َض ُلوُس َو ُف ْل َقُة ا إف ّناَ َهاَ ال ّن إإ َف
َواَج َتُروُج إن َر ْثَماَ َْل َقْت ا َتَح ْل َهاَ َفاَ ُلوا إب َذا َقاَ َه ْوُل َو ٍد َق َهاَ ؛ ُمَحّم ّن إل

َقٌة َ ْلَح إد ُم ُقو ّن إباَل
ُه َد ْن ّتىَ إع ّيَن َل َح َع َت إن َي إيي ْع ّت ُع َيُجوَز َوَل إباَل ْي إن َب ْي َن ْث َهاَ ا ْن ٍد إم إح َوا إهَماَ إب إن َياَ ْع َأ َلىَ إب َماَ َع



إرَف ُهَماَ َأّماَ ، ُع َد ْن َكُة َيُجوُز َفَل إع إر َبُة ، الّش ْلُمَضاََر َهاَ َوا َهاَ َإلّن ؛ إب َت ّي إن ّدُل َثَم َب َت َعًة َت َساَ
َعًة إصيُر َفَساَ َي َعًة َو َعًة َساَ ْل َهاَ ، إس ّن إل

َ ّوُم َل َو َق َهاَ ُت َكاَُت إب َل ْه َت ْلُمْس ّدُر َوَل ا َق َهاَ ُي ُأُروُش إب

إت َياَ َناَ إج ْل إض َفَصاََرْت ا ُعُرو ْل َباََر َوَل َكاَ إت ْع َهاَ ا إن ْو َك َقًة إب إف َهاَ ؛ َناَ ّن إل
ُق َ ُف ْن إضٍع إفيِ َت ْو ُدوَن َم

إضٍع ْو ّنَماَ ، َم إإ َكُة َتُجوُز َل َو إر إض الّش ُعُرو ْل إكيَل َإلّن ؛ إباَ ْو ّت َهاَ ال َلىَ إفي إه َع َوْج ْل إذيِ ا ّل ا
ْتُه َن َكُة َتَضّم إر إصّح َل الّش إه َقاََل َمْن َأّن َتَرىَ َأَل َي إر ْي َغ ْع إل إب َلىَ َعَرَضك :  َنُه َأّن َع َثَم

َناَ َن ْي إصّح َل َب َذا ، َي إإ َلُة َتُجْز َلْم َو َكاَ َو ْل ْد َلْم ا إق َع ْن َكُة َت إر إف الّش إخَل إم إب إه ّدَرا إر ال إني َناَ ّد َوال
إإّن إكيَل َف ْو ّت َهاَ ال َلىَ إفي إه َع َوْج ْل إذيِ ا ّل ْتُه ا َن َكُة َتَضّم إر إصّح الّش ّنُه َتَرىَ َأَل َي ْو َأ َلُه َقاََل َل

إر َرُجٌل َت ْلٍف : اْش َأ إلك إمْن إب َلىَ َماَ إه َماَ َأّن َع إري َت َناَ َتْش َن ْي َناَ َب َأ إريِ َو َت ْلٍف َأْش َأ إليِ إمْن إب َماَ
َلىَ ْيته َماَ َأّن َع َتَر َناَ اْش َن ْي ّنُه َب إإ إلَك َيُجوُز َف َإلّن ، َذ ّوَل َو إف َأ ّتَصّر إض إفيِ ال ُعُرو ْل ُع ا ْي َب ْل ، ا
إفيِ إد َو ُقو ّن ُء ال ُع ، الّشَرا ْي َب إهَماَ َو إد َلُه َأَح َلىَ َماَ ُكوَن َأْن َع ًكاَ اْلَخُر َي إري إه إفيِ َش إن َل َثَم
ُء َيُجوُز إشَرا إهَماَ َو إد ًئاَ َأَح ْي إه َش إل َلىَ إبَماَ َع ُكوَن َأْن -  ُع َي إبي ْلَم َنُه ا ْي  َب
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ْيَن َب إه َو إر ْي إئٌز َغ . - َجاَ
ُلُه ْو َق َوَل (  َوىَ إبَماَ َيُجوُز :  إلَك إس َعاََمَل َأْن إّل َذ َت ّناَُس َي إر ال ْب ّت إة إباَل ْقَر ّن إصّح َوال َت َف

َكُة إر إهَماَ الّش ْبَر َإلّن ) ؛ إب ّت َة ال ْقَر ّن إبُه َوال ُعُروَض ُتْش ْل ٍه إمْن ا َهاَ ؛ َوْج ّن إل
ْيَسْت َ ًناَ َل َثَم

إء َياَ َْلْش إبُه إل ُتْش إهَم َو ّدَرا إنيَر ال َناَ ّد ٍه إمْن َوال َد َإلّن ؛ َوْج ْق َع ْل َهاَ ا ْي َل َيْت َصْرٌف َع إط ْع ُأ َف
َبَه ٍد ُكّل إمْن الّش إح ُهَماَ َوا ْن إبَرْت إم ُت ْع َهاَ َفاَ ُة إفي َد إس َعاَ ّناَ إل إفيِ ال َعاَُم ّت َذا ال إإ ُلوا َف َعاََم َت

َهاَ َقْت إب إح ْل إم ُأ إه ّدَرا إإْن ، إباَل ُلوا َلْم َو َعاََم َت َهاَ َي َقْت إب إح ْل إر ُأ ْي َغ إم إب إه ّدَرا  . ال
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ُلُه ْو َق إإْن (  َف َد :  َكَة َأَرا إر إض الّش ُعُرو ْل َع إباَ ٍد ُكّل َباَ إح ُهَماَ َوا ْن إه إنْصَف إم إل إف َماَ إنْص إل إب َماَ
إر َدا ُثّم اْلَخ َق َكَة َع إر ُبُه الّش َوا إإْن ) َص َو َع :  ُهَماَ َباَ ُد ُتُه َأَح إن َوُصوَر ُهَماَ : َرُجَل َل َماٌَل َل
ُلُح إة َيْص َك إر إض إللّش ُعُرو ْل إن ، َكاَ َوا َي ْلَح َنْحوه َوا َدا َو َأَرا َكَة َو إر ُق الّش إري ّط إه َفاَل َع َأْن إفي إبي َي

ُهَماَ ُد إه إنْصَف َأَح إل ًعاَ َماَ إف ُمَشاَ إنْص إل إب إر َماَ ًعاَ اْلَخ ْيًضاَ ُمَشاَ َذا َأ إإ َعَل َف إلَك َف َصاََر َذ
ْلَماَُل َكًة ا إر ُهَماَ َش َن ْي َكَة َب إر إن ُثّم ، َأْمَلكٍَ َش َدا إق ْع ُه َي َد ْع َد َب ْق إة َع َك إر ُكوَن الّش َي ُكّل إل
ٍد إح ُهَماَ َوا ْن إكيًل إم إه َعْن َو إب إح إإْن َصاَ َتاَُج َل إقيَل َف َلىَ ُيْح إه إ إل ْو َدا ُثّم ، َق َق إه َإلّن ؛ َع إل ْو َق إب

َع ٍد ُكّل َباَ إح ُبُت َوا ْث َكُة َت إر إط الّش ْل ْلَخ َناَ إباَ ْل َتاَُج ُق َلىَ ُيْح إلَك إ إع َإلّن ؛ َذ ْي َب ْل ّنَماَ إباَ َحَصَل إ
َكُة إر ْلٍك َش إه إم إل ْو َق إب َدا ُثّم ، َو َق َتْت َع َب َكُة َث إر إد َش ْق َع ْل . ا
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل إويُل ا ْأ إة َت َل َأ ْلَمْس َذا ا إهَماَ إقيَمُة َكاََن إ إع َتاَ َلىَ َم إء َع َوا إإْن الّس ُهَماَ َكاََن َف َن ْي َب

ُوٌت َفاَ ُع َت إبي إحُب َي َقّل َصاَ َْل إر ا ْد َق َتْت َماَ إب َب إه َث َكُة إب إر َأْن الّش إض إقيَمُة َكاََن إب إهَماَ َعَر إد َأَح

ٍة َئ إماَ َع َب إقيَمُة َأْر إض َو إر َعَر َئًة اْلَخ ُع إماَ إبي إحُب َي َقّل َصاَ َْل َعَة ا َب إس َأْر إه َأْخَماَ إض َعَر
إس إض إبُخُم إر َعَر ْلَحاََجُة ، اْلَخ َلىَ َوا إد إ ْق َع ْل َد ا ْع إة َب َك إر إك َش ْل إم ْل ُبَت ا ْث َي إكيُل إل ْو ُكّل َت

ٍد إح ُهَماَ َوا ْن إه إم إب إح إع إلَصاَ ْي َب إه إب إب إصي  . َن
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ُلُه ْو َق َأّماَ (  َو َكُة :  إر إن َش َناَ إع ْل ُتُه ا َق َف َن َلىَ َف إة َع َل َكاَ َو ْل إة ُدوَن ا َل َفاَ َك ْل إنيِ ا ْع َي ُكّل َأّن ) 
ٍد إح ُهَماَ َوا ْن ُكوُن إم إكيًل َي إه َو إب إح َو إفيَماَ إلَصاَ إه ُه إهَماَ إمْن إفي إت َك إر إلَك َش َذ إل إمّمْن َجاََزْت َو

َو ْهٌل ُه إل َأ إكي ْو ّت ْيَس إلل َل َو َو إل إمْن ُه ْه إة َأ َل َفاَ َك ْل ّتىَ ا ُهَماَ إّن َح َد ْو َأَح ّقَياَ َكاََن َل إب ًناَ َص ُذو ْأ َم
ْو ، َلُه ُهَماَ َأ إلَك إكَل َذ ْو ، َك ًدا َأ ْب ًناَ َع ُذو ْأ ْو ، َلُه َم ُهَماَ َأ إلَك إكَل َذ ّنُه َك إإ َكُة َتُجوُز َف إر َش

إن َناَ إع ْل ُهَماَ ا َن ْي . َب
ُلُه ْو َق إصّح (  َي َو َفاَُضُل :  ّت إل إفيِ ال ْلَماَ َهاَ ا ّن إل

َ إضيِ َل )  َت ْق َيِ َي إو ّتَساَ . ال
ُلُه ْو َق إصّح (  َي َو َياَ َأْن :  َو َتَساَ إل إفيِ َي ْلَماَ َفاََضَل ا َت َي إح إفيِ َو ْب ) . الّر
َقاََل َفُر َو إعيِّ ُز إف َتَرَط َأْن َيُجوُز َل َوالّشاَ إهَماَ ُيْش إد َثُر َإلَح ْك إح إمْن َأ ْب إه إر إل َناَ َماَ ْبَح َأّن َل الّر
ًة ّق َتاََر َتَح إل ُيْس ْلَماَ ًة إباَ َتاََر إل َو َعَم ْل إة إباَ َل َدَل إة إب َب ْلُمَضاََر َذا ا إإ ّق َأْن َجاََز َف َتَح ُكّل ُيْس
ٍد إح ُهَماَ َوا ْن ّق َأْن َجاََز إم َتَح إهَماَ ُيْس ًعاَ إب إمي ّنُه َج َإل ْد َو ُكوُن َق ُهَماَ َي ُد َق َأَح َذ َدىَ َأْح ْه َأ ْو ، َو َأ

َثَر ْك إة َيْرَضىَ َفَل َعَمًل َأ َوا ْلُمَساَ إإْن ، إباَ إمَل َو ُهَماَ َع ُد إن إفيِ َأَح ْي َل ْلَماَ َلْم ا ْعَمْل َو اْلَخُر َي
ٍر ْذ ُع ْو ، إل إر َأ ْي َغ ٍر إل ْذ ُهَماَ َصاََر ُع ّن أ

َ إمَل َك ًعاَ َع إمي ْبُح َج ُهَماَ َوالّر َن ْي َلىَ َب إط َع . الّشْر
ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو َهاَ َأْن :  َد إق ْع ٍد ُكّل َي إح ُهَماَ َوا ْن إض إم ْع َب إه إب إل ْعٍض ُدوَن َماَ َإلّن َب  (

َة َوا ْلُمَساَ إل إفيِ ا ْلَماَ ْيَس ا َهاَ إبَشْرٍط َل . إفي
ُلُه ْو َق َوَل (  إصّح :  ّناَ إبَماَ إّل َت ّي َوَضَة َأّن َب َفاَ ْلُم إصّح ا إه َت إنيِ إب ْع َي َهاَ )  ّن أ

إصّح َل َ إّل َت
إن ْي َد ْق ّن إصّح َوَل إباَل إض َت ُعُرو ْل . إباَ

ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو َكاَ َأْن :  إر َت إمْن َيْش إة َو َه إهَماَ إج إد إنيُر َأَح َناَ إر ، َد إهُم َواْلَخ َقاََل َدَرا َو َفُر )  ُز
َناَ ، َيُجوُز : َل إهَم َأّن َل ّدَرا إنيَر ال َناَ ّد ْد َوال َياَ َق إر إس َمْجَرىَ ُأْج ْن إج ْل إد ا إح َوا ْل ٍر إفيِ ا إثي إمْن َك

إم َكاَ َْلْح إل ا إلي َد ّنُه إب َهاَ ُيَضّم َأ ْعُض َلىَ َب ْعٍض إ إة إفيِ َب َكاَ ُد َفَصاََر الّز ْق َع ْل إهَماَ ا ْي َل إد َع ْق َع ْل َكاَ
َلىَ إس َع ْن إج ْل إد ا إح َوا ْل إإْن ا َنْت َف إر إقيَمُة َكاَ إني َناَ ّد  ال
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ُد إزي َلىَ َت إم َع إه ّدَرا َذا َكَماَ ال إهَماَ َكاََن إ إد ْلُف َإلَح ٍم َأ َه إر إدْر إلْلَخ َئُة َو ٍر إماَ َناَ َهاَ إدي ُت إقيَم
ْلُف ٍم َأ َه َئٌة إدْر إماَ إصّح َلْم َو َوَضُة َت َفاَ ْلُم َنْت ا َكاَ ًناَ َو َناَ َوَضَة َإلّن ؛ إع َفاَ ْلُم إضيِ ا َت ْق َت

َة َوا ْلُمَساَ َناََن ، ا إع ْل َهاَ َل َوا إضي َت ْق . َي
ُلُه ْو َق َوَماَ (  ُه :  َتَرا ٍد ُكّل اْش إح ُهَماَ َوا ْن إة إم َك إر إلَب إللّش إه ُطو إن َثَم إر ُدوَن إب إلَماَ اْلَخ ّناَ )  ّي َب

َهاَ ّن أ
َتَضّمُن َ َلَة َت َكاَ َو ْل إة ُدوَن ا َل َفاَ َك ْل إكيُل ، ا َو ْل َو َوا َْلْصُل ُه إق إفيِ ا ُقو ْلُح . ا

ُلُه ْو َق ُثّم (  ُع :  إج َلىَ َيْر إه َع إك إري إه َش إت إحّص ْنُه إب إنيِ إم ْع َي ّدىَ إْن )  إل إمْن َأ إه َماَ إس ْف َذا َأّماَ َن إ
َد َق إل إمْن َن إة َماَ َك إر ُع َل الّش إج َذا َيْر َفىَ إفيِ َك َتْص ْلُمْس إإْن ا إرُف َل َكاََن َف ْع ّنُه َي ّدىَ َأ إمْن َأ
إل إه َماَ إس ْف إه إّل َن إل ْو َق إه إب ْي َل َع َنُة َف ّي َب ْل ّنُه ؛ ا إعيِ َإل ّد إل ُوُجوَب َي ْلَماَ إة إفيِ ا إر إذّم َو اْلَخ ُه َو

إكٌر ْن ُكوُن ُم َي ْوُل َف َق ْل ْوَل ا إر َق إك ْن ْلُم َع ا إه َم إن إمي  . َي
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َلَك :  إة َماَُل َه َك إر ْو ، الّش ُد َأ إن َأَح ْي َل ْلَماَ ْبَل ا َياَ َأْن َق إر َت ًئاَ َيْش ْي َلْت َش َط َب
َكُة إر َهاَ الّش ّن إل

َ ْد )  َنْت َق ّي َع إن َت ْي َذ َه إن إب ْي َل ْلَماَ َذا ا إإ َلَك َف ُهَماَ َه ُد َلْت َأَح َط إك إفيِ َب إل َهاَ ْل ا
إه إم َد َع َلْت إل َط َب إر إفيِ َو َبُه َإلّن ؛ اْلَخ إح َيُه َأْن َيْرَض َلْم َصاَ إط ْع ًئاَ ُي ْي إح إمْن َش ْب إه إر إل . َماَ
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َتَرىَ :  ُهَماَ اْش ُد إه َأَح إل َلَك إبَماَ َه إر َماَُل َو َد اْلَخ ْع إء َب َتَرىَ الّشَرا ْلُمْش َفاَ
ُهَماَ َن ْي َلىَ َب َطاَ َماَ َع َإلّن َشَر ْلَك )  إم ْل َع إحيَن ا َق َع َو َق ًكاَ َو َتَر ُهَماَ ُمْش َن ْي إم َب َياَ إق إة إل َك إر الّش
ْقَت إء َو َبُر َفَل الّشَرا َت ْع ْكُم ُي ْلُح إكَ ا َهَل إل إب ْلَماَ َد ا ْع إلَك َب َكُة ُثّم ، َذ إر َكُة الّش إر ٍد َش ْق َع



َد ْن ٍد إع ّتىَ ُمَحّم ُهَماَ إّن َح ّي أ
َع َ ُعُه َجاََز َباَ ْي َكَة َإلّن ؛ َب إر ْد الّش َتَرىَ إفيِ َتّمْت َق ْلُمْش َفَل ا

إقُض َت ْن َد َت ْع َهاَ َب إم َد َتَماَ ْن إع إن َو ْلَحَس إن ا ٍد ْب َياَ َكُة إز إر ْلٍك َش ّتىَ إم إهَماَ َيُجوَز َل َح إد َأْن َإلَح

َتَصّرَف إب إفيِ َي إصي إر َن إه إّل اْلَخ إن ْذ إإ . إب
ُلُه ْو َق ُع (  إج َيْر َو َلىَ :  إه َع إك إري إه َش إت إحّص إه إمْن إب إن ّنُه َثَم َإل َتَرىَ )  َفُه اْش إه إنْص إت َل َكاَ َو َد إب َق َن َو
ّثَمَن إل إمْن ال إه َماَ إس ْف . َن

ُلُه ْو َق َتُجوُز (  َو َكُة :  إر إإْن ، الّش َطاَ َلْم َو إل ْلَماََل َيْخ ُهَماَ ا ّي أ
َ َو َلَك )  ْبَل َه إط َق ْل ْلَخ َد ا ْع َب

إة َك إر َلَك الّش إل إمْن َه إه َماَ إب إح . َصاَ
ُلُه ْو َق َوَل (  َكُة َتُجوُز :  إر َذا الّش َطاَ إ إهَماَ َشَر إد إهَم َإلَح ًة َدَرا إح إمْن ُمَسّماَ ْب َإلّن الّر  (

َذا َهاَ َه إرُج إد إمْن ُيْخ ْق إة َع َك إر َهاَ الّش ُل َع َيْج ًة َو ّنُه ، إَجاََر َإل إجُب َشْرٌط َو َع ُيو َطاَ إق ْن ا
إة َك إر ّنُه ؛ الّش ْد َإل ْدُر َيْحُصُل َل َق َق ْل ْلُمَسّمىَ ا إر ا . إلْلَخ
ُلُه ْو َق ُكّل (  إل َو ٍد :  إح إن إمْن َوا ْي إوَض َفاَ َت ْلُم َكيِْ ا إري إن َوَش َناَ إع ْل َع َأْن ا إض ْب ْلَماََل ُي َعُه ا َف ْد َي َو

َبًة ّكَل ُمَضاََر َو ُي َتَصّرُف َمْن َو إه َي ُه إفي ُد َي إل إفيِ َو ْلَماَ ُد ا ٍة َي َن َلُه َأَماَ َو َع َأْن )  إد َإلّن ؛ ُيو

إلَك إة إمْن َذ َد إر َعاَ ّتّجاَ ْيَس ال َل َع َأْن َلُه َو َف ْد ْلَماََل َي َكَة ا إر َناٍَن َش َذَن َأْن إّل َع ْأ ُكُه َلُه َي إري َش
ّنُه ؛ إلُك َل َإل إد َيْم ْق َع ْل َلُه إباَ ْث ْيَس إم َل إك َو إري إن إلَش َناَ إع ْل  َأْن ا
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إتَب َكاَ َبَة َإلّن ؛ ُي َتاَ إك ْل ْيَسْت ا إة إمْن َل ّتَجاََر ُكّل ال إل ٍد َو إح ُهَماَ َوا ْن َع َأْن إم إبي إد َي ْق ّن إباَل
إة َئ إسي ّن َذا َوال َك َهاََن َعّز إبَماَ َيُجوُز َو َد َو ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع إل إّل َيُجوُز َل َو ْث إم إب
إه إت ْو ، إقيَم ْقَصاٍَن َأ ُن َبُن َل إب َغاَ َت إه ُي إإْن ، إفي َع َو ُهَماَ َباَ ُد ّقَل َأَح َلُه َحاَ َأّج إصّح َلْم اْلَخُر َو َي
ُلُه إجي ْأ إن إفيِ َت ْي َب إصي ّن َد ال ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع إصّح َو إه إفيِ َي إب إصي إإْن ، َن َلُه َو إذيِ َأّج ّل ا
إليَِ َد َو ْق َع ْل إن إفيِ َجاََز ا ْي َب إصي ّن ًعاَ ال ْيَس إْجَماَ َل إهَماَ َو إد إرَض َأْن َإلَح ْق َقْرَض َإلّن ؛ ُي ْل ا
ٌع َبّر َذا ، َت إإ َقاََل َو ُهَماَ َأ ُد َعُه إفيَماَ َأَح َلُة َجاََزْت اْلَخُر َباَ َقاَ إْل ّنُه ؛ ا إلُك َإل َء َيْم َلىَ الّشَرا َع

إه إك إري َلُة ، َش َقاَ إْل َهاَ َوا َنىَ إفي ْع إء َم ْيَس الّشَرا َل إلَك َو َذ إكيُل َك َو ْل إع ا ْي َب ْل ّنُه إباَ إإ إلُك َل َف َيْم
َلَة َقاَ إْل  . ا
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ُلُه ْو َق َأّماَ (  َو َكُة :  إر إع َش إئ َناَ ُتَسّمىَ الّص َو َكَة )  إر إن َش َدا ْب َْل َكَة ا إر إل َوَش ْعَماَ َْل َكَة ا إر َوَش
إل ّب َق ّت . ال
ُلُه ْو َق إن (  َطاَ ّياَ ْلَخ َفاَ إن :  َغاَ ّباَ إن َوالّص َكاَ إر َت َلىَ َيْش ّبَل َأْن َع َق َت ْعَماََل َي َْل ُكوَن ا َي َكْسُب َو ْل ا
ُهَماَ َن ْي َيُجوَز َب إلَك َف ٌء َذ َوا َوَس َقْت )  َف ّت ُهْم ا ُل ْعَماَ ْو ، َأ َفْت َأ َل َت َكُة اْخ إر ٌة َفاَلّش إئَز َجاَ

إن ْي َط ّياَ ْلَخ إن ، َكاَ ْي َف َكاَ إْلْس ْو ، َوا ُهَماَ َأ ُد ّياٌَط َأَح َكاٌَف َواْلَخُر ، َخ ْو ، إْس ٌغ َأ ّباَ . َص
َقاََل َفُر َو إصّح َل ُز َذا َت َفْت إ َل َت ْعَماَُل اْخ َْل ْد ا َق ُكوُن َو إه َت إذ َكُة َه إر َوَضًة الّش َفاَ ْد ُم َق َو
ُكوُن ًناَ َت َناَ َوَضُة َأّماَ إع َفاَ ْلُم إغيِ ا َب ْن َي َناَ َأْن َف ُكو ًعاَ َي إمي إل إمْن َج ْه إة َأ َل َفاَ َك ْل َأْن ا َطاَ َو إر َت َيْش

َق َماَ َأّن ّلُه َرَز ُكوُن ال ُهَماَ َي َن ْي إن َب َفاَ َأْن إنْص َظاَ َو ّف َل َت إظ َي ْف َل إة إب َوَض َفاَ ْلُم َأّماَ ، ا َناَُن َو إع ْل ا
َيُجوُز ٌء َف َوا َناَ َس إل إمْن َكاَ ْه إة َأ َل َفاَ َك ْل ْو ، ا َناَ َلْم َأ ُكو َذا َي إإ ّبَل َف َق ُهَماَ َت ُد ُذ َفَل َأَح َؤاَخ إه ُي إب

ُكُه إري َيُجوُز َش إتَراُط َو إح اْش ْب ُهَماَ الّر َن ْي ًء َب َوا َلىَ ، َس َع إل َو َفاَُض ّت إإْن ال َقاَ َف َل ْط َكَة َأ إر الّش
إهيَِ َناٌَن َف إإْن إع إمَل َف ُهَماَ َع ُد إر ُدوَن َأَح َكُة اْلَخ إر َناٌَن َوالّش ْو ، إع َوَضٌة َأ َفاَ َْلْجُر ُم َفاَ

ُهَماَ َن ْي َلىَ َب َطاَ َماَ َع إإْن َشَر َنْت َف ُد َج إهَماَ َي إد إهَماَ َفاَلّضَماَُن َأَح ْي َل ًعاَ َع إمي ُذ َج ْأُخ إحُب َي َصاَ
إل َعَم ْل ُهَماَ ا ّي أ

َء َ إع َشاَ إمي إلَك إبَج ٌء َذ َوا َنْت َس ًناَ َكاَ َناَ ْو ، إع َوَضًة َأ َفاَ . ُم



ُلُه ْو َق َوَماَ (  ُلُه :  ّب َق َت ٍد ُكّل َي إح ُهَماَ َوا ْن إل إمْن إم َعَم ْل ْلَزُمُه ا ْلَزُم َي َي َكُه َو إري ّنُه ) ؛ َش َإل

َطُه ّل َلىَ َس ّبَل َأْن َع َق َت إه َلُه َي إس ْف َن إل ُتُه َو َد إئ َفاَ ّنُه َو َلُب َأ َطاَ ٍد ُكّل ُي إح ُهَماَ َوا ْن إل إم َعَم ْل إباَ
إلُب َطاَ ُي ُهَماَ َو ُد إة َأَح ُْلْجَر ُأ إباَ ْبَر َي ُع َو إف ّدا إع ال ْف ّد إه إباَل ْي َل َذا إ َه َذا َو َنْت إ َوَضًة َكاَ َفاَ َذا َأّماَ ُم إ

َنْت ًناَ َكاَ َناَ ّنَماَ إع إإ إلُب َف َطاَ َبَب َباََشَر َمْن ُي إه ُدوَن الّس إب إح . َصاَ
ُلُه ْو َق إإْن (  َف إمَل :  ُهَماَ َع ُد إر ُدوَن َأَح َكْسُب اْلَخ ْل ُهَماَ َفاَ َن ْي إن َب َفاَ ٌء إنْص َوا َنْت ) َس َكاَ

ًناَ َناَ ْو ، إع َوَضًة َأ َفاَ إإْن ُم َطاَ َف َفاَُضَل َشَر ّت إح إفيِ ال ْب ّبَل َماَ َحاََل الّر َق  َت
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إإْن ، َجاََز ُهَماَ َكاََن َو ُد َثَر َأَح ْك إر إمْن َعَمًل َأ ُهَماَ ؛ اْلَخ ّن إل
إن َ ّقاَ إح َت ْبَح َيْس إن الّر إباَلّضَماَ

إهَماَ إمْن َحَصَل َفَماَ إد إة إمْن َأَح َد َياَ َو َعَمٍل إز ُه َنٌة َف َعاَ إه إ إب إح  . إلَصاَ
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ُلُه ْو َق َأّماَ (  َو َكُة :  إر إه َش ُوُجو ْل إن ا إن َفاَلّرُجَل َكاَ إر َت ُهَماَ َماََل َوَل َيْش َلىَ َل َياَ َأْن َع إر َت َيْش
إهَماَ إه ُوُجو َعاَ إب إبي َي إصّح َو َت َكُة َف إر ُهَماَ الّش َن ْي َلىَ َب إلَك َع ْد َذ َق َو ُكوُن )  إه َت إذ َوَضًة َه َفاَ ُم

ًناَ َناَ إع َأّماَ َو َوَضُة َف َفاَ ْلُم َناَ َأْن ا ُكو إل إمْن َي ْه إة َأ َل َفاَ َك ْل َظاَ ا ّف َل َت َي َهاَ َو إظ ْف َل ُكوَن إب َي َو
َتَرىَ ْلُمْش ُهَماَ ا َن ْي َذا َب َك ُنُه َو َأّماَ ، َثَم َناَُن َو إع ْل إن ا َفاََضَل َت َي إن إفيِ َف َتَرىَ َثَم ْلُمْش ُكوُن ا َي َو

ْبُح ُهَماَ الّر َن ْي َلىَ َب إر َع ْد إن َق َذا الّضَماَ إإ َقْت َف إل ْط ُكوُن ُأ ًناَ َت َناَ . إع
ُلُه ْو َق ُكّل (  َو ٍد :  إح ُهَماَ َوا ْن إكيٌل إم إر َو إه إفيَماَ إلْلَخ إري َت إإْن َيْش َطاَ َف َتَرىَ َأّن َشَر ْلُمْش ا
ُهَماَ َن ْي إن َب َفاَ ْبُح إنْص إلَك َفاَلّر َذ َفاََضَل َأْن َيُجوُز َوَل َك َت إه َي إإْن ، إفي َطاَ َو ُكوَن َأْن َشَر َي
ُهَماَ َن ْي ًثاَ َب ْثَل ْبُح َأ إلَك َفاَلّر َذ َإلّن َك إه )  إذ َكٌة َه إر ٌة َش َد إق َع ْن َلىَ ُم إن َع َوالّضَماَُن الّضَماَ

ّق َتَح إه ُيْس ْبُح إب إر الّر َدا ْق إم إمَن َماَ إب ٍد ُكّل َض إح ُهَماَ َوا ْن إد إم ْق َع ْل إإْن إباَ َثَر َلُه َشَرَط َف ْك إمْن َأ
إه إب إصي ّنُه ؛ َيُجْز َلْم َن ْبٌح َإل إرَط إر إر إمْن َلُه ُش ْي َإلّن ، َيُجوُز َفَل َعَمٍل َوَل َماٍَل َغ َو

َق َقاَ إتْح إح اْس ْب إة إفيِ الّر َك إر إه َش ُوُجو ْل إن ا َلىَ َوالّضَماَُن إباَلّضَماَ إر َع ْد إك َق ْل إم ْل إفيِ ا
َتَرىَ ْلُمْش َكاََن ا ْبُح َف ُد الّر إئ إه الّزا ْي َل ْبَح َع إصّح َفَل ُيْضَمْن َلْم َماَ إر ُطُه َي إتَرا  . اْش
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ُلُه ْو َق َوَل (  َكُة َتُجوُز :  إر إب إفيِ الّش َطاَ إت إلْح إد ا َياَ إط إلْص إش َوا إتَشاَ إلْح َإلّن ) ؛ َوا

َكَة إر َنٌة الّش َتَضّم َنىَ ُم ْع إة َم َل َكاَ َو ْل إكيُل ا ْو ّت إذ إفيِ َوال إح َأْخ َباَ ْلُم إطٌل ا إل َأْمَر َإلّن ؛ َباَ ّك َو ْلُم ا
إه ْيُر إب إحيٍح َغ إكيُل ، َص َو ْل ُكُه َوا إل إن َيْم ُدو إه إب إر ُلُح َفَل َأْم ًباَ َيْص إئ ْنُه َناَ َإلّن ، َع ٍد ُكّل َو إح َوا

ُهَماَ ْن إلُك إم ُه َماَ َيْم َذ إذ َأَخ َْلْخ ُكوُن َفَل إباَ إه َي إب إح إه إلَصاَ ْي َل إبيٌل َع . َس
ُلُه ْو َق َوَماَ (  ُه :  َد َطاَ ٍد ُكّل اْص إح ُهَماَ َوا ْن ْو ، إم َبُه َأ َط َت َو اْح ُه إر ُدوَن َلُه َف َذا اْلَخ َه َذا )  إ

ُه َلْم َطاَ إل َذا َأّماَ َيْخ ُه إ َطاَ َل َو َخ ُه ُهَماَ َف َن ْي َلىَ َب َقاَ َماَ َع َف ّت إه ا ْي َل إإْن ، َع َقاَ َلْم َو إف ّت َلىَ َي َع
ٍء ْوُل َشيِْ َق ْل ْوُل َفاَ ٍد ُكّل َق إح ُهَماَ َوا ْن َع إم إه َم إن إمي َلىَ َي َوىَ َع ْع إر َد َلىَ اْلَخ إم إ إف َتَماَ ّنْص ال

إإْن ، ُه َو َطاَ َل ُه َخ َعاَ َباَ إإْن َو َكاَُل إمّماَ َكاََن َف ُيوَزُن ُي إسَم َو ّثَمُن ُق َلىَ ال إر َع ْد إل َق ْي َك ْل ا
إذيِ ّل ُكّل ا ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن إإْن ، إم إهَماَ إمْن َكاََن َو إر ْي إسَم َغ َلىَ ُق إة َع ٍد ُكّل إقيَم إح ُهَماَ َوا ْن ، إم
إإْن ْعَرْف َلْم َو ٌد ُي إح ُهَماَ َوا ْن َق إم ّد ٍد ُكّل ُص إح ُهَماَ َوا ْن إف إفيِ إم ّنْص إإْن ال َعىَ َف ّد َثَر ا ْك إمْن َأ



إف ّنْص َبْل َلْم ال ْق ٍة إّل ُي َن ّي َب َد َإلّن ؛ إب َي ْل إضيِ ا َت ْق َيِ َت إو ّتَساَ إإْن ال إمَل َف ُهَماَ َع ُد َنُه َأَح َعاَ َأ َو
َأْن اْلَخُر َطَب إب ُهَماَ َح ُد ُه َأَح ّد ْو ُحَزًماَ اْلَخُر َوَش َعُه َأ َلُه َجَم إه َأْجُر َف إل ْث إوُز َل إم إه ُيَجاَ إب
إن إنْصَف إلَك َثَم َد َذ ْن إبيِ إع أ

. ُيوُسَف َ
َقاََل ٌد َو إه َأْجُر َلُه ُمَحّم إل ْث ًغاَ إم إل َغ َماَ َباَ َل إإْن ، َب َنُه َو َعاَ إب َأ َنْص إكَ إب َباَ إه الّش إو َنْح َلْم َو َف
إصْب ًئاَ ُي ْي إه َأْجُر َلُه َكاََن إقيَمٌة َلُه َش إل ْث ًغاَ إم إل َغ َماَ َباَ َل ًعاَ َب إإْن ، إْجَماَ ُهَماَ َكاََن َو َع ْلٌب َم َك

ُه َأْرَسَل ًعاَ َف إمي َلىَ َج ٍد َع ْي ْلُب َأَصاََب َماَ َكاََن َص َك ْل إه ا إب إح إر إْرَساََل َإلّن ؛ َخاَّصًة إلَصاَ ْي َغ
إك إل ْلَماَ ّد َل ا َت ْع إه ُي َع إب إل َم إك إْرَساَ إل ْلَماَ إإْن ، ا ُكّل َكاََن َو ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن ْلٌب إم َأْرَسَل َك ُكّل َف

ٍد إح ُهَماَ َوا ْن َبُه إم ْل َباَ َك َأَصاَ ًدا َف ْي ُهَماَ َكاََن َص َن ْي إن َب ْي َف إإْن ، إنْص ْلُب َأَصاََب َو ٍد ُكّل َك إح َوا
ُهَماَ ْن ًدا إم ْي َلىَ َص ٍة َع َد  إح
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 . َخاَّصًة َلُه َكاََن
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ُلُه ْو َق إإْن (  َو َكاَ :  َتَر إهَماَ اْش إد َإلَح ْغٌل َو إر َب إلْلَخ َيٌة َو إو َياَ َرا إق َت َيْس إهَماَ إل ْي َل َء َع ْلَماَ َلىَ ا َأّن َع

َكْسَب ْل ُهَماَ ا َن ْي إصّح َلْم َب َكُة َت إر َكْسُب ، الّش ْل ّلُه َوا إذيِ ُك ّل َقىَ إل َت إه اْس ْي َل َع إل َأْجُر َو ْث إم
إة َي إو إحَب َكاََن إْن الّرا إل َصاَ ْغ َب ْل إإْن ، ا إحَب َكاََن َو إة َصاَ َي إو إه الّرا ْي َل َع ُة َف إل ُأْجَر ْث إل إم ْغ َب ْل ) ا

ُد َأّماَ إة َفَساَ َك إر َهاَ الّش إد َقاَ إع ْن إل َلىَ َف إز َع إح إْحَرا َباَ ْلُم َو ا ُه ُء َو ْلَماَ َأّماَ ، ا إة ُوُجوُب َو ُْلْجَر ا
َإلّن َباََح َف ْلُم َذا ا ًكاَ َصاََر إ ْل إقيِ إم َت ْلُمْس ْد إل َق َفىَ َف ْو َت ْلَك اْس إر إم ْي َغ ْل َو ا ُه َعُة َو َف ْن إل َم ْغ َب ْل ا

إة َي إو ٍد َوالّرا ْق َع ٍد إب إس ْلَزُمُه َفاَ َي ُتُه َف . ُأْجَر
ُلُه ْو َق ُكّل (  َو ٍة :  َك إر ٍة َش َد إس ْبُح َفاَ َهاَ َفاَلّر ُهَماَ إفي َن ْي َلىَ َب إر َع ْد إل َق ْلَماَ ُطُل ا ْب َي َشْرُط َو

إل َفاَُض ّت َإلّن ال ْبَح )  إه الّر ٌع إفي إب إل َتاَ ْلَماَ ّدُر إل َق َت َي إه َف إر ْد َق  . إب
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو ُد َماََت :  إن َأَح ْي َك إري ْو ، الّش ّد َأ َت َق اْر إح َل إر َو َدا إب إب ْلَحْر َلْت ا َط َكُة َب إر ) الّش
َهاَ ّن إل

َتَضّمُن َ َلَة َت َكاَ َو ْل َلُة ، ا َكاَ َو ْل ُطُل َوا ْب إت َت ْو ْلَم َذا إباَ َك إق َو ّلَحاَ إر إباَل َدا إب إب ْلَحْر ّقَدا ا َت ُمْر
َذا إضيِ َقَضىَ إ َقاَ ْل إه ا إق َلَحاَ ّنُه ؛ إب إة َإل َل إز ْن إت إبَم ْو ْلَم َإلّن ، ا ٍد ُكّل َو إح إن إمْن َوا ْي َك إري الّش

َتَصّرُف إن َي ْذ إْل ْوُت ، إباَ ْلَم ُع َوا َط ْق ْذَن َي إْل َق َوَل ا ْيَن َفْر َذا َماَ َب إلَم إ إريُك َع إت الّش ْو إبَم
إه إب إح ْو ، َصاَ َلْم َلْم َأ ْع ّنُه ؛ َي إميِّ َعْزٌل َإل ْك إإْن ُح َع َف ّد َرَج َت ْلُمْر إلًماَ ا َد ُمْس ْع إه َب إق ْبَل َلَحاَ َق

إضيَِ َأْن ْق إضيِ َي َقاَ ْل إه ا إق َلَحاَ ُطْل َلْم إب ْب َكُة َت إر إإْن ، الّش ُعُه َكاََن َو َدَماَ ُرُجو ْع َقَضىَ َب
إه إق َلَحاَ َكَة َفَل إب إر ُهَماَ َش َن ْي ّنُه ؛ َب إه َقَضىَ َلّماَ َإل إق َلَحاَ َلْت إب ُكُه َزا َفَسَخْت َأْمَل ْن َكُة َفاَ إر الّش

ُد َفَل ُعو ٍد إّل َت ْق َع ٍد إب إدي  . َج
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ُلُه ْو َق ْيَس (  َل َو ُكّل :  ٍد إل إح إن إمْن َوا ْي َك إري َيِ َأْن الّش ّد َؤ َة ُي َكاَ إر َماٍَل َز إه إّل اْلَخ إن ْذ إإ ) ؛ إب
إلَك َإلّن ْيَس َذ إس إمْن َل ْن إة إج ّتَجاََر إلُك َفَل ال ّتَصّرَف َيْم َهاَ ال . إفي

ُلُه ْو َق إإْن (  َف إذَن :  ٍد ُكّل َأ إح ُهَماَ َوا ْن إه إم إب إح َيِ َأْن إلَصاَ ّد َؤ َتُه ُي َكاَ َهاَ َز ّدا َأ ٍد ُكّل َف إح ُهَماَ َوا ْن إم
إنيِ ّثاَ إمٌن َفاَل إلَم َضاَ إء َع َدا َأ إل إب ّو َْل ْو ، ا َلْم َلْم َأ ْع َذا َي َه َو َد )  ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َقاََل َح َل َو
َذا َيْضَمُن َلْم َلْم إ ْع َذا َي َه َذا َو َياَ إ ّد َلىَ َأ إب َع ُق َعاَ ّت َذا َأّماَ ال َياَ إ ّد ًعاَ َأ إمَن َم ٍد ُكّل َض إح َوا
ُهَماَ ْن إصيَب إم إر َن َلىَ اْلَخ َع َذا َو إف َه إخَل ْل ْأُموُر ا ْلَم إء ا َدا َأ إة إب َكاَ َذا الّز َق إ ّد َلىَ َتَص َع
إر إقي َف ْل َدَماَ ا ْع ّدىَ َب إمُر َأ إه اْل إس ْف َن ُهَماَ إب ّنُه َل ْأُموٌر َأ إك َم إلي ّتْم إر إمْن إباَل إقي َف ْل ْد ا َق َتىَ َو إه َأ إب

إل َيْضَمُن َفَل ّك َو ْلُم َذا إل َه إه إفيِ َإلّن ؛ َو إع إليَك ُوْس ّتْم َعُه َل ال ُقو ًة ُو َكاَ إه َز إق ّل َع َت إة إل ّي إن إب
إل ّك َو ْلُم ّنَماَ ، ا إإ َلُب َو ْط ْنُه ُي إه إفيِ َماَ إم إع إر َوَصاََر ُوْس ْأُمو ْلَم إح َكاَ ْب َذ إم إب إر َد إْلْحَصاَ َذا ا إ

َبَح َدَماَ َذ ْع إْلْحَصاَُر َزاَل َب إمُر َوَحّج ا ْأُموُر َيْضَمْن َلْم اْل ْلَم إلَم ا ْو ، َع َلْم َلْم َأ ْع إبيِ َي َإل َو
َفَة إني ّنُه َح ْأُموٌر َأ إء َم َدا َأ إة إب َكاَ ّدىَ ، الّز َؤ ْلُم ْع َلْم َوا َق ًة َي َكاَ ًفاَ َفَصاََر َز إل َذا ُمَخاَ َه َإلّن ؛ َو

َد ْقُصو إر َم إم إه إْخَراُج اْل إس ْف إة َعْن َن َد ْه إب ُع إج َوا ْل إهَر َإلّن ؛ ا ّظاَ ّنُه ال إزُم َل َأ َت ْل الّضَرَر َي
َذا َه ُد َو ْقُصو ْلَم إه َحَصَل ا إئ َدا َأ َيِ إب ُعّر ُء َو َدا إر َأ ْأُمو ْلَم ْنُه ا ْعُزوًل َفَصاََر َع إلَم َم ْو ، َع َلْم َأ
َلْم ْع ّنُه ؛ َي إميِّ َعْزٌل َإل ْك  . ُح

)3/129(

َتاَُب إك إة (  َب ْلُمَضاََر َبُة ا ْلُمَضاََر إة إفيِ ) ا َغ ّل ّقٌة ال َت إب إمْن ُمْش إض إفيِ الّضْر َْلْر َو ا ُه َو
َفُر ّلُه َقاََل الّس َلىَ ال َعاَ َوآََخُروَن َت ُبوَن {  إر إض إفيِ َيْض َْلْر ُغوَن ا َت ْب إل إمْن َي إه َفْض ّل } ال

ْيِ إفُروَن َأ إب ُيَساَ َل َط إق إل إه إرْز ّل إفيِ ، ال إع َو ٌة الّشْر َباََر ٍد َعْن إع ْق ْيَن َع إن َب ْي َن ْث ُكوُن ا إمْن َي
إهَماَ إد ْلَماَُل َأَح إمْن ا إر َو ُة اْلَخ ّتَجاََر إه ال ُكوُن إفي َي ْبُح َو ُهَماَ الّر َن ْي . َب
َهاَ ُن ْك إْليَجاَُب َوُر ُبوُل ، ا َق ْل َو َوا ُه ُقوَل َأْن َو ْعُت َي َف َد ْيك :  َل َذا إ ْلَماََل َه َبًة ا ْو ، ُمَضاََر َأ

َلًة َعاََم ْو ، ُم ْذ َأ َذا ُخ ْلَماََل َه ْعَمْل ا إه َوا َبًة إفي َلىَ ُمَضاََر َق َماَ َأّن َع ّلُه َرَز ٍء إمْن ال َشيِْ
َو ُه َناَ َف َن ْي إن َب َفاَ ُقوَل إنْص َي إرُب َف ْلُمَضاَ ْلُت ا إب َق ْو :  ْذُت َأ ْو ، َأَخ إضيُت َأ إحَمُه َقاََل َر ّلُه َر : ال

َبُة ْلُمَضاََر ٌد ( ا ْق َلىَ َع إة َع َك إر إد إمْن إبَماٍَل الّش إن َأَح ْي َك إري َعَمٍل الّش إر إمْن َو ) اْلَخ
ُه ُد َكُة ُمَرا إر إح إفيِ الّش ْب َبُة ُثّم ، الّر ْلُمَضاََر إمُل ا َت َلىَ َتْش ٍم َع َكاَ ٍة َأْح َف إل َت َذا ُمْخ إإ َع َف َف َد
ْلَماََل َو ا ُه َنٌة َف إة َأَماَ َع إدي َو ْل َلىَ َكاَ ْعَمَل َأْن إ إه َي ّنُه ؛ إفي َبَضُه َإل إر َق َأْم إه إب إك إل َذا َماَ إإ َتَرىَ َف اْش

إه َو إب ُه َلٌة َف َكاَ ّنُه ؛ َو إل إفيِ َتَصّرَف َإل إر َماَ ْي َغ ْل إه ا إر َأْم َذا إب إإ إبَح َف ًكاَ َصاََر َر إري َذا َش إإ َف
َدْت ًة َصاََرْت َفَس إجَب َإلّن ؛ إَجاََر َوا ْل َهاَ ا إل َأْجُر إفي ْث إم ْل َذا ا إإ َلَف َف إرُب َخاَ ْلُمَضاَ َشْرَط ا

إل َرّب ْلَماَ َو ا ُه إة َف َل إز ْن إب إبَم إص َغاَ ْل ُكوُن ا َي ْلَماَُل َف ًناَ ا إه َمْضُمو ْي َل ُكوُن َع َي ْبُح َو الّر
إب إر ْلُمَضاَ ّنُه إل إك َل إطيُب َل َو ُهَماَ َلُه َي َد ْن . إع

َقاََل ُبو َو إطيُب ُيوُسَف َأ َذا ، َلُه َي إإ َد َف إل َرّب َأَرا ْلَماَ َعَل َأْن ا ْلَماََل َيْج ًناَ ا َلىَ َمْضُمو َع
إب إر ْلُمَضاَ َلُة ا إحي ْل إلَك إفيِ َفاَ إرَضُه َأْن َذ ْق إرَب ُي ْلُمَضاَ ّلَمُه ا ُيَس إه َو ْي َل َد إ إه ُيْش إه َو ْي َل ُثّم ، َع

ُه َذ ْأُخ ْنُه َي َبًة إم إف ُمَضاََر ّنْص ْو ، إباَل إث َأ ُل ّث َعُه ُثّم ، ال َف ْد َلىَ َي إض إ إر ْق َت ْلُمْس إعيَن ا َت َيْس إه َو إب
إل إفيِ َعَم ْل ّتىَ ا ّنُه َح ْو إ َلَك َل إه إفيِ َه إد َقْرُض َي ْل إه َفاَ ْي َل َذا ، َع إإ إبَح َو َلْم َر إلْك َو ْه ُكوُن َي َي

ْبُح ُهَماَ الّر َن ْي َلىَ َب إط َع َذا الّشْر ّيِ إفيِ َك إد ْن ْلُخَج  َفَصاََر ا
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إب إر ْلُمَضاَ إتَب َخْمُس إل َو َمَرا ُه إء إفيِ :  َدا إت ْب إل إميٌن ا َذا ، َأ إإ َو َتَصّرَف َف ُه إكيٌل َف َذا ، َو إإ َف
إبَح َو َر ُه إريٌك َف َذا ، َش إإ َدْت َف َو َفَس ُه إجيٌر َف َذا ، َأ إإ َلَف َف َو َخاَ ُه إصٌب َف  . َغاَ



)3/131(

ُلُه ْو َق َوَل (  إصّح :  َبُة َت ْلُمَضاََر إل إّل ا ْلَماَ إذيِ إباَ ّل ّناَ ا ّي َكَة َأّن َب إر إصّح الّش إه َت إنيِ إب ْع َي َهاَ )  ّن أ
َ

إصّح َل إم إّل َت إه ّدَرا إر إباَل إني َناَ ّد َأّماَ َوال ُلوُس َف ُف ْل َلىَ ا َع إف َف إخَل ْل إذيِ ا ّل ُه ا ّناَ ّي إفيِ َب
إة َك إر َو الّش ُه َد َأّن َو ْن ٍد إع َبُة َتُجوُز ُمَحّم ْلُمَضاََر َهاَ ا ُهَماَ إب َد ْن إع إإْن َتُجوُز َل َو : َقاََل َو

إبْض ْق َلىَ إليِ َماَ ا إن إمْن ُفَلٍن َع ْي ّد ْعَمْل ال إه َوا َبًة إب َذا َجاََز ُمَضاََر َبَضُه إ إمَل َق َع إه َو ؛ إب
ّنُه َبَة َأَضاََف َإل ْلُمَضاََر َلىَ ا إض إ ُبو ْق ْلَم إلَك ا َذ َنٌة َو إه إفيِ َأَماَ إد َو َي ُه َتَضىَ َو ْق إة ُم َب ْلُمَضاََر ا

إإْن ، ْعَمْل َقاََل َو ْيك إليِ إبَماَ ا َل إن إمْن َع ْي ّد َبًة ال َد َيُجْز َلْم ُمَضاََر ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َوَماَ َح

ُه َتَرا إرُب اْش ْلُمَضاَ إلَك ا َذ ُكوُن إب ْبُحُه َلُه َي إه إر ْي َل َع ُتُه َو ُأ َوَل َخَساََر ْبَر إن إمْن َي ْي إب َد إل ّطاَ ؛ ال
ُيوَن َإلّن ْد ْلَم ُأ َل ا ْبَر إن إمْن َي ْي ّد إض إّل ال ْب َق إب إب إل ّطاَ ْو ، ال إه َأ إل إكي ْو ، َو إه َأ إئ ْبَرا إإ إلَك َعْن إب َذ
َلْم ْد َو ٌد ُيوَج إح إه إمْن َوا إذ إه َه ُوُجو ْل إقيَِ ا َب ْيُن َف ّد إه ال إل َإلّن إبَحاَ َد َو ْق إة َع َب ْلُمَضاََر إضيِ ا َت ْق َي
ُكوَن َأْن ْأُس َي إل َر ْلَماَ َنًة ا إه إفيِ َأَماَ إد ْيُن َي ّد ُكوُن َوال ًناَ َي إه َمْضُمو ْي َل إلَك َع َذ َهاَ َو إفي َناَ َقاََل ُي
ُبو ٌد ُيوُسَف َأ َبُة َتُجوُز َوُمَحّم ْلُمَضاََر ُأ ا ْبَر َي إرُب َو ْلُمَضاَ إن إمْن ا ْي ّد  . ال
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ُلُه ْو َق إمْن (  َو َهاَ :  إط ُكون َأْن َشْر ْبُح َي ُهَماَ الّر َن ْي ًعاَ َب ّق َل ُمَشاَ إح َت ُهَماَ َيْس ُد ْنُه َأَح إم
إهَم ًة َدَرا َإلّن ُمَسّماَ إلَك َشْرَط )  ُع َذ َط ْق َكَة َي إر إز الّش َوا إح إمْن َيْحُصَل َل َأْن إلَج ْب إّل الّر

ْلَك إهُم إت ّدَرا ُة ال ْلُمَسّماَ إه إفيِ َقاََل ا إح َذا َشْر َع : إ َف َلىَ َد َبًة َماًَل َرُجٍل إ َلىَ ُمَضاََر َأّن َع

َق َماَ ّلُه َرَز إب ال إر ْلُمَضاَ إل َئُة َف ٍم إماَ َه َبُة إدْر ْلُمَضاََر ٌة َفاَ َد إس إإْن َفاَ إمَل َف َذا إفيِ َع إبَح َه ، َفَر
ْو َبْح َلْم َأ َلُه َيْر إه َأْجُر َف إل ْث ْيَس إم َل إح إمْن َلُه َو ْب ٌء الّر ّنُه ؛ َشيِْ َفىَ َإل ْو َت َلُه اْس ٍد َعْن َعَم ْق َع

ٍد إس َدٍل َفاَ َب َذا إب إإ ّلْم َلْم َف إه ُيَس ْي َل َدَل إ َب ْل َع ا َلىَ َرَج إة إ إل ُأْجَر ْث إم ْل ْيَس ا َل إح إمْن َلُه َو ْب الّر
ٌء إة إفيِ َكَماَ َشيِْ إْلَجاََر ُبو َقاََل ا َلُه ُيوُسَف َأ إه َأْجُر :  إل ْث إوُز َل إم إه ُيَجاَ ْلُمَسّمىَ إب . ا
َقاََل ٌد َو َلُه ُمَحّم َْلْجُر :  ًغاَ ا إل َغ َماَ َباَ َل َعْن َب إبيِ َو أ

ّنُه ُيوُسَف َ َذا َأ َبْح َلْم إ ؛ َلُه َأْجَر َل َيْر
َبَة َإلّن ْلُمَضاََر َة ا َد إس َفاَ ْل ُكوُن َل ا َوىَ َت ْق إة إمْن َأ إحيَح ُلوٌم الّص ْع إرَب َأّن َوَم ْلُمَضاَ إفيِ ا

إة إحيَح َذا الّص َبْح َلْم إ ّق َلْم َيْر إح َت ًئاَ َيْس ْي إفيِ َش إة َف َد إس َفاَ ْل َلىَ ا ْو . َأ
َقاََل ٌد َو َلُه ُمَحّم َْلْجُر :  إبَح ا ْو ، َر َبْح َلْم َأ َهاَ ؛ َيْر ّن إل

َذا َ َدْت إ ًة َصاََرْت َفَس ، إَجاََر
ُة إْلَجاََر إجُب َوا َهاَ َي َْلْجُر إفي إبَح ا ْو ، َر َبْح َلْم َأ ْلَماَُل ، َيْر إة إفيِ َوا َب ْلُمَضاََر إة ا َد إس َفاَ ْل ْيُر ا َغ
إكَ َمْضُموٍن َهَل ْل َباًَرا إباَ إت ْع إة ا َب ْلُمَضاََر إة إباَ إحيَح َذا الّص إة إفيِ َك َي َدا إه ْل إفيِ ، ا إخيِّ َو َكْر ْل َل ا

َد َيْضَمُن ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َلىَ َح إه َع إل إجيَر َأّن َأْص َْل َتَركََ ا ْلُمْش َلىَ َيْضَمُن َل ا َع إهَماَ َو إل ْو َو َق ُه

َلىَ َمْضُموٌن إهَماَ َع إل إن إفيِ َأْص إمي إر َتْض إجي َْل إكَ ا َتَر ْلُمْش َبُة ، ا ْلُمَضاََر ُة َوا َد إس َفاَ ْل ْد ا َق
ًة َصاََرْت إة إَجاََر َل َدَل إب إب إر ُوُجو إل َأْج ْث إم ْل َهاَ ا إرُب ، إفي ْلُمَضاَ إم إفيِ َوا ْك إر ُح إجي َْل ا

إكَ َتَر ْلُمْش ّنُه ؛ ا ّق َل َإل إح َت َْلْجَر َيْس إل إّل ا َعَم ْل  . إباَ
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ُلُه ْو َق َوَل (  ّد :  ُكوَن َأْن ُب ْلَماَُل َي ّلًماَ ا َلىَ ُمَس إب إ إر ْلُمَضاَ َد َل ا إل إلَرّب َي ْلَماَ إه ا ْيِ إفي َأ  (
إرَط َأْن َيُجوُز َل َت َعَمَل َيْش ْل َلىَ ا إل َرّب َع ْلَماَ إإْن ا إل َرّب َعَمَل َشَرَط َف ْلَماَ َدْت ا َفَس

َبُة ْلُمَضاََر ّنُه ؛ ا ُع َشْرٌط َإل َن ُلوَص َيْم إد ُخ إب َي إر ْلُمَضاَ ّكُن َفَل ا َتَم إف إمْن َي ّتَصّر َذا ال َه َو



إف إخَل إب إب َْل ْو ا إصيِّ َأ َو ْل َذا ا َعاَ إ َف إم َماََل َد إتي َي ْل َبًة ا إرَط ُمَضاََر ُهَماَ َوُش ُل ْيُث َعَم ؛ َيُجوُز َح
ُهَماَ ّن إل

ْيَساَ َ إن َل ْي َك إل إل إبَماَ ْلَماَ إبيِّ َفَصاََرا إل َن َْلْج ُكّل َإلّن ؛ َكاَ ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن َذ َأْن إم ْأُخ َماََل َي
إر إغي َبًة الّص إإْن ُمَضاََر إر َعَمَل َشَرَط َف إغي َدْت الّص ّنُه ؛ َفَس َو َإل إلُك ُه ْلَماَ إل ا ْلَماَ ، إل

َتُب َكاَ ْلُم َذا َوا ُه َعَمَل َشَرَط إ ْوَل ْد َلْم َم ْفُس َبُة َت ْلُمَضاََر َلىَ َإلّن ؛ ا ْو ْلَم إلُك َل ا َيْم
ْكَساََب إه َأ إب َت َكاَ َو ُم ُه َهاَ َف إبيِّ إفي َن َْلْج . َكاَ
ُلُه ْو َق َذا (  إإ َف َبُة َصّحْت :  ْلُمَضاََر َقًة ا َل ْط ْيِ ُم َأ ْيَر )  ٍة َغ َد ّي َق إن ُم إن ، إباَلّزَماَ َكاَ ْلَم ، َوا

إة َع ْل إب ( َجاََز َوالّس إر ْلُمَضاَ َيِ َأْن إل إر َت َع َيْش إبي َي إفَر َو ُيَساَ َع َو إض ْب ُي َع َو إد ُيو ّكَل َو َو ُي ) َو
إق ْطَل إد إإل ْق َع ْل َإلّن ، ا َد َو ْقُصو ْلَم َهاَ ا ْن َباَُح إم إتْر إلْس َو ا ُه إة إّل َيْحُصُل َل َو ّتَجاََر إظُم إباَل َت ْن َي َف

َو َماَ إع إمْن ُه ْن إر ُص ّتّجاَ إكيُل ال ْو ّت ُع ، َوال ْبَضاَ إْل ُع ، َوا َدا إْلي إهْم إمْن َوا إع ْن إهْم ُص إت َد َعاَ َإلّن ، َو َو
إجَر َأْن َلُه ْأ َت إل إفيِ َيْس ْلَماَ َوٍض ا إع َذا إب إإ َع َف ْبَض ْلَماَُل َحَصَل َأ إر ا ْي َغ َوٍض إب َو إع ُه َلىَ َف ْو َأ

َلُه إجَر َأْن َو ْأ َت ْعَمُل َمْن َيْس َعُه َي إء إمْن َم ُْلَجَرا ّنُه ؛ ا ْد َإل إدُر َل َق ْق َلىَ َي إل َع َعَم ْل إه ا إس ْف َن إب
َلُه إجَر َأْن َو ْأ َت ًتاَ َيْس ْي َفُظ َب إه َيْح َع إفي َتاَ ْلَم ّنُه ؛ ا َوّصُل َل َإل َت َلىَ ُي إه إ إظ ْف إلَك إّل إح َذ َلُه إب َأْن َو

إجَر ْأ َت َواّب َيْس ّد إه ال إل ْبَح َإلّن ؛ إلَحْم إل َيْحُصُل الّر ْق َن إع إب َتاَ ْلَم إضٍع إمْن ا ْو َلىَ َم إضٍع إ ْو ، َم
َأّماَ ُة َو َفَر ْلُمَساَ إل ا ْلَماَ إة إفيِ إباَ َب ْلُمَضاََر إة ا َق َل ْط ْلُم ُهوُر ا ْلَمْش إلَك َلُه َأّن َفاَ ْو َبّر إفيِ َذ َأ

ٍر َلُه َبْح إجَر َأْن َو ّت إع إفيِ َي إمي إت َج ّتَجاََرا َعْن ال إبيِ َو أ
ْيَس ُيوُسَف َ إفَر َأْن َلُه َل  ُيَساَ
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إل ْلَماَ إة إفيِ إباَ َب ْلُمَضاََر إة ا َق َل ْط ْلُم ْو ، َبّر إفيِ ا ٍر َأ إن إّل َبْح ْذ إإ إب إب إح إل َصاَ ْلَماَ إكْن ا َل َلُه َو
إه َيْخُرَج َأْن َلىَ إب إضٍع إ ْو إدُر َم ْق َلىَ َي إع َع ْنُه الّرُجو َلىَ إم إه إ إل ْه إه إفيِ َأ إت َل ْي إبيُت َل َي ُهْم َف َع ؛ َم
َفَر َإلّن إل الّس ْلَماَ إه إباَ َطٌر إفي إن إّل َيُجوُز َفَل َخ ْذ إإ إك إب إل ْلَماَ . ا

ُلُه ْو َق إفَر َو ُيَساَ َو إل :  ْلَماَ ْد إباَ َق ُه َو ّناَ ّي ُق ، َب إف ْن ُي َلىَ َو إه َع إس ْف إر إفيِ َن َف إر ُدوَن الّس ْلَحَض ا
إس إمْن ْأ إل َر ْلَماَ إإْن ا َق َف َف ْن إل إمْن َأ ْلَماَ إر إفيِ ا ْلَحَض إمَن ا َقُة َض َف َن إه َو إم َعاَ إه َط إب َوَشَرا

ُتُه َو إكْس ُبُه َو ُكو َلُف َوُر َع َواّب َو ّد إتيِ ال ّل َهاَ ا ُب َك إه إفيِ َيْر إر َف َتَصّرُف َس َي َهاَ َو ْي َل إفيِ َع
إه إج إئ َوا َغْسُل ، َح إه َو إب َياَ ْهُن إث ُد إج َو إفَراٌش ، الّسَرا َناَُم َو إه َي ْي َل ُء َع إشَرا ٍة َو ّب إب َدا ُكو إللّر

َهاَ ْئَجاَُر إت إه َإلّن ؛ َواْس إذ َء َه َياَ َْلْش ّد َل ا َهاَ ُب ْن َأّماَ ، إم ُء َو َوا ّد إحَجاََمُة ، ال ْل ُد ، َوا َفْص ْل َوا
َهاَُن ّد إل إتَضاَُب َوا إلْخ ُع َوَماَ َوا إج َلىَ َيْر إح إ إن إْصَل َد َب ْل َو ا ُه إه إفيِ َف إل إل ُدوَن َماَ َماَ
إة َب ْلُمَضاََر إفيِ ، ا إخيِّ َو َكْر ْل ْهُن ا ّد إل إفيِ ال إه َماَ إس ْف ُهَماَ َن َد ْن . إع

َقاََل ٌد َو إفيِ ُمَحّم إل :  إة َماَ َب ْلُمَضاََر إم ا َعاَ ّط إب َكاَل َأّماَ ، َوالّشَرا َهُة َو إك َفاَ ْل ُد ا َتاَ ْع ْلُم َفاَ
َهاَ ْن إريِ إم إم َمْجَرىَ َيْج َعاَ ّط إم ، ال َدا إْل َأّماَ ، َوا ّلْحُم َو َقاََل ال ُبو َف ُكَل َأْن َلُه ُيوُسَف َأ ْأ َي
ْنُه ُكُل َكاََن َكَماَ إم ْأ إة إفيِ َي َد َعاَ ْل َذا ، ا إإ َع َو إفُر َرَج ْلُمَساَ َلىَ ا إه إ إر َعُه إمْص إب إمْن َوَم َياَ ّث ال

إذيِ ّل َهاَ ا َتَساَ ْك إمْن ا إم َو َعاَ ّط إذيِ ال ّل ُه ا َتَرا إة اْش َق َف ّن ٌء إلل ُه َشيِْ ّد َلىَ َر إل إ إة َماَ َب ْلُمَضاََر . ا
ُلُه ْو َق ْيَس (  َل َو َع َأْن َلُه :  َف ْد ْلَماََل َي َبًة ا َذَن َأْن إّل ُمَضاََر ْأ إل َرّب َلُه َي ْلَماَ إلَك إفيِ ا ) ، َذ

ْو ُقوَل َأ ْعَمْل َلُه َي إيك : ا أ
ْ َء َإلّن ؛ إبَر َتَضّمُن َل الّشيِْ َلُه َي ْث إهَماَ إم إوي َتَساَ إة إفيِ إل ّو ُق ْل َفَل ا

ّد إص إمْن ُب إصي ْن ّت إه ال ْي َل ْو ، َع إض َأ إوي ْف ّت إق ال َل ْط ْلُم إه ا ْي َل إل إفيِ َكَماَ إ إكي ْو ّت إإّن ال إكيَل َف َو ْل ا
ْيَس ّكَل َأْن َلُه َل َو ُه ُي ْيَر َذا إّل َغ ْعَمْل َلُه إقيَل إ إيك ا أ

ْ إخَلٍف إبَر إع إفيِ إب َدا إْلي إع ، ا ْبَضاَ إْل َوا
ّنُه ؛ َنُه َإل  ُدو
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ُنُه َتَضّم َي إف َف إخَل إب إض َو ْقَرا إْل ْيُث ا ُكُه َل َح إل إإْن ، َيْم ْعَمْل َلُه إقيَل َو إيك : ا أ
ْ ّنُه ؛ إبَر َإل

ْيَس إع إمْن َل إني إر َص ّتّجاَ َو َبْل ال ٌع ُه َبّر إة َت َب إه ْل إة َكاَ َق َد ُع َأّماَ َوالّص ْف ّد َبًة ال إه إفيِ ُمَضاََر إل ْو : َق
ْعَمْل إيك ا أ

ْ َو إبَر ُه إع إمْن َف إني إر َص ّتّجاَ  . ال

)3/136(

ُلُه ْو َق إإْن (  َو إل َرّب َلُه َخّص :  ْلَماَ ّتَصّرَف ا ٍد إفيِ ال َل إه َب إن ْي َع ْو ، إب ٍة إفيِ َأ َع ْل َهاَ إس إن ْي َع َلْم إب
َوَز َأْن َلُه َيُجْز َتَجاَ إلَك َي ّنُه ) ؛ َذ إكيٌل َإل ْو َتَخّصُص َت ُي َذا َف َك ْيَس َو َعُه َأْن َلُه َل َف ْد َعًة َي إبَضاَ
َلىَ َهاَ َمْن إ إرُج ْلَك إمْن ُيْخ إد إت َل َب ْل ّنُه ؛ ا إلُك َل َإل إْلْخَراَج َيْم إه ا إس ْف َن إلُك َفَل إب إويَضُه َيْم ْف َت
َلىَ إه إ إر ْي ّنُه َغ إإ َلىَ َخَرَج َف إر إ ْي إلَك َغ إد َذ َل َب ْل ْو ، ا َع َأ َف ْلَماََل َد َلىَ ا ُكوُن َل َأْخَرَجُه َمْن إ َي

ًناَ إه َمْضُمو ْي َل إد َع إج إبُمَجّر إْلْخَرا ّتىَ ا َيِ َح إر َت إه َيْش إرَج إب إد َخاَ َل َب ْل إإْن ا َلَك َف ْلَماَُل َه ْبَل ا َق
إف ّتَصّر إه َضَماََن َفَل ال ْي َل َذا َع َك ْو َو ُه َل َد َعاَ َلىَ َأ إد إ َل َب ْل َدْت ا َبُة َعاَ ْلُمَضاََر َنْت َكَماَ ا َكاَ

َلىَ َهاَ َع إط إإْن ، َشْر َتَرىَ َو إه اْش ْبَل إب إد َق ْو َع ْل ًفاَ َصاََر ا إل ًناَ ُمَخاَ إم ُكوُن َضاَ َي إلَك َو ّنُه ؛ َلُه َذ َإل

إر َتَصّرٌف ْي َغ إن إب ْذ إب إ إح إل َصاَ ْلَماَ ُكوُن ا َي ْبُحُه َلُه َف إه إر ْي َل َع ُتُه َو َع إضي إطيُب َوَل َو َلُه َي
ْبُح ُهَماَ الّر َد ْن ًفاَ إع إبيِ إخَل إإْن ، ُيوُسَف َإل َتَرىَ َو إه اْش إض ْع َب َد إب َعاَ َأ َتُه َو ّي إق َلىَ َب إد إ َل َب ْل ا
إمَن ْدَر َض َتَرىَ َماَ َق إه اْش ْدَر َيْضَمُن َوَل إب َد َماَ َق َعاَ َفاَُظ َأ ْل َأ إص َو إصي ّتْخ إد ال إيي ْق ّت َأْن َوال

ُقوَل ْذ َي َذا ُخ َبًة َه إف ُمَضاََر ّنْص َلىَ إباَل ْعَمَل َأْن َع إه َت إة إفيِ إب َف ُكو ْل ْو ا ْعَمْل َأ إه َفاَ إفيِ إب
إة َف ُكو ْل َذا َأّماَ ا ْعَمْل َقاََل إ إه َوا إة إفيِ إب َف ُكو ْل إو ا َوا ْل ُكوُن َل إباَ ًدا َي إيي ْق َلُه َت ْعَمَل َأْن َو َهاَ َي إفي

إفيِ ، َهاَ َو إر ْي َو َإلّن ؛ َغ َوا ْل ْطٍف َحْرُف ا ٍة َع ْيَس َوَمُشوَر َل إف إمْن َو إط ُحُرو  . الّشْر
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ُلُه ْو َق إلَك (  َذ َك َو َذا :  ّقَت إ إة َو َب ْلُمَضاََر ًة إل ّد ُلوَمًة ُم ْع َهاَ َم إن ْي َع َطَل َجاََز إب َب ُد َو ْق َع ْل َهاَ ا ّي إض إبُم
َهاَ ) ؛ ّن إل

إكيٌل َ ْو ّقَت َت َو َت َتُه إبَماَ َف ّق َذا ، َو إإ َفاَ َو َل َت إم إفيِ اْخ ُعُمو ْل إص ، ا ْلُخُصو ْوُل َوا َق ْل َفاَ
ْوُل إعيِ َمْن َق ّد ُعُموَم َي ْل ْو ا َل ْعَمْل َقاََل َو إه : ا إق إفيِ إب إة ُسو َف ُكو ْل إمَل ا َع إة إفيِ َف َف ُكو ْل ا
إر إفيِ ْي َهاَ َغ إق إإْن ، َجاََز ُسو ْعَمْل : َل َقاََل َو إق إفيِ إّل َت إة ُسو َف ُكو ْل إمَل ا َع إر إفيِ َف ْي َغ

َهاَ إق َو ُسو ُه إلٌف َف ُكوُن ُمَخاَ َي ُه َماَ َو َتَرا إه اْش إس ْف َن إإْن ، إل َلىَ َقاََل َو َيِ َأْن َع إر َت إمْن َتْش
ْو ، ُفَلٍن َع َأ إبي ْنُه َت ُد َصّح إم إيي ْق ّت ْيَس ال َل ُه َأْن َلُه َو ّدا َع َت َذا إفيِ َإلّن ؛ َي إد َه إيي ْق ّت ًة ال َد إئ َفاَ
َو ُه َقُة َو ّث ُفَلٍن ال إة إفيِ إب َل َعاََم ْلُم  . ا
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ُلُه ْو ْيَس َق َل َو إب : (  إر ْلُمَضاَ َيِ َأْن إل إر َت َباَ َيْش إل َرّب َأ ْلَماَ َنُه َوَل ا ْب ُق َمْن َوَل ا إت ْع إه َي ْي َل ) َع
ٍة َب َقَرا ْو ، إب َهاَ َأ إر ْي ْثُل َغ إلَف َأْن إم إل َرّب َيْح ْلَماَ َلىَ ا ٍد َع ْب َبَة َإلّن ؛ َع ْلُمَضاََر ْذٌن ا إفيِ إ

إف ّتَصّر إذيِ ال ّل إه َيْحُصُل ا ْبُح إب إلَك الّر َذ إف َو ّتَصّر إه إباَل ًة إفي َد َمّر ْع إهْم ُأْخَرىَ َب إل ُدُخو إب َو
إك إفيِ ْل إل َرّب إم ْلَماَ ُقوَن ا إت ْع إصّح َفَل َي ُفُه َي إهْم َتَصّر َذا إفي َك ْيَس َو َيِ َأْن َلُه َل إر َت َمْن َيْش
ْد َدْت َق َل إل َرّب إمْن َو ْلَماَ َهاَ ؛ ا ّن إل

إصيُر َ ٍد ُأّم َت َل إل إلَرّب َو ْلَماَ إدُر َفَل ا ْق َلىَ َي َهاَ َع إع ْي َذا َب َك َو
ْيَس َيِ َأْن َلُه َل إر َت َد َوَل َخْمًرا َيْش ُلو إة ُج َت ْي ْلَم إإْن ا َعَل َف إمَن َف . َض

ُلُه ْو َق إإْن (  َف ُهْم :  َتَرا ًياَ َكاََن اْش إر َت إه ُمْش إس ْف َن إة ُدوَن إل َب ْلُمَضاََر َإلّن ا َء )  َتىَ الّشَرا َم



َد ًذا َوَج َفاَ َلىَ َن إريِ َع َت ْلُمْش َذ ا َف إه َن ْي َل ْو َع َل َتَرىَ َو ًئاَ اْش ْي ًء َش ًدا إشَرا إس َلُك إمّماَ َفاَ َذا ُيْم إ
َبَض ْيَس َق َل إلٍف َف ْذَن َإلّن ؛ إبُمَخاَ إْل إء إفيِ ا إح إفيِ َعاَّم الّشَرا إحي إد ، الّص إس َفاَ ْل إلَك َوا َذ َو
إكُن إمّماَ ُعُه ُيْم ْي َد َب ْع إه َب إض ْب . َق

ُلُه ْو َق إإْن (  َف إل إفيِ َكاََن :  ْلَماَ ْبٌح ا ْيَس إر َل َيِ َأْن َلُه َف إر َت ُق َمْن َيْش إت ْع َلىَ َي إه َع إس ْف ) َن
ّنُه ُق َإل إت ْع إه َي ْي َل ُبُه َع إصي ُد َن ْفُس َي إصيُب َو إل َرّب َن ْلَماَ ْو ، ا ُق َأ إت ْع َلىَ َي إف َع إخَل ْل إف ا ْعُرو ْلَم ا

ُع ، َن ُيْم ّتَصّرَف َف . ال
ُلُه ْو َق إإْن (  َف ُهْم :  َتَرا إمَن اْش إة َماََل َض َب ْلُمَضاََر ّنُه ) ؛ ا إصيُر َإل ًياَ َي إر َت إه ُمْش إس ْف َن إل

َيْضَمُن إد َف ْق ّن إل إمْن إباَل إة َماَ َب ْلُمَضاََر . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َف ُكْن َلْم :  إل إفيِ َي ْلَماَ ْبٌح ا ُهْم َأْن َجاََز إر َي إر َت ّنُه َيْش َإل َع َل )  إن إف إمْن َماَ ّتَصّر ال

ْذ ؛ َكَة َل إ إر إه َلُه َش ّنُه ، إفي َإل إدُر َو ْق َلىَ َي إهْم َع إع ْي إم َب ْك إة إبُح َب ْلُمَضاََر . ا
ُلُه ْو َق إإْن (  َف َدْت :  ُهْم َزا ُت َق إقيَم َت ُبُه َع إصي ُهْم َن ْن َلْم إم إل إلَرّب َيْضَمْن َو ْلَماَ ًئاَ ا ْي ّنُه َش َإل  (

َع َل ْن إه إمْن ُص إت َه إة إفيِ إج َد َياَ إة إز إقيَم ْل إه إفيِ َوَل ا إك ّل َة َتَم َد َياَ َذا َإلّن ؛ الّز ٌء َه َبَت َشيِْ إمْن َث
إق إري إم َط ْك ْلُح َذا َكَماَ َفَصاََر ا َثُه إ إر َع َو إه َم إر ْي ُكوُن َغ َي ُه َو ُؤ ُهَماَ َوَل َن ْي  َب
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َلىَ إر َع ْد إك َق ْل إم ْل َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َق َو َت ّلُه َع ُه ُك ُؤ َوَل إب َو إر ْلُمَضاَ َعىَ إل َيْس َو

إس إفيِ ْأ إل َر ْلَماَ إة ا إحّص إل َرّب َو ْلَماَ إح إمْن ا ْب . الّر
ُلُه ْو َق َعىَ (  َيْس َو ُق :  َت ْع ْلُم إر إفيِ ا ْد إه َق إب إصي ْنُه َن َإلّن إم إلَك )  ْدَر َذ َق ْل ْد ا إلَم َق إق َلُه َس ْت إع ْل إباَ
َوَجَب إه َف ْي َل إه َضَماَُن َع إت إإْن إقيَم إذيِ َكاََن َو ّل َع ا َف ْلَماََل َد ٌة ا َأ َتَرىَ اْمَر إه َفاَْش إرُب إب ْلُمَضاَ ا
َهاَ ْوَج ُء َصّح َز َطَل الّشَرا َب َكاَُح َو ّن ّنُه ؛ ال ْد َإل َهاَ إفيِ َدَخَل َق إك ْل إء إم ْو إباَلّشَرا َل َتَرىَ َو اْش

إرُب ْلُمَضاَ ًدا ا ْب إه ، َع إفي َلىَ َفْضٌل َو إس َع ْأ إل َر ْلَماَ ُو ا ُكوَن َأْن َنْح ْأُس َي إل َر ْلَماَ ًفاَ ا ْل َأ

َتَرىَ إه َفاَْش ًدا إب ْب إويِ َع إن ُيَساَ ْي َف ْل َهَر َأ إب َظ إر ْلُمَضاَ إه إل إصيٌب إفي َو َن ُه ُع َو ُب إد ُر ْب َع ْل إلَك ا َذ َو
إح إنْصُف ْب ّتىَ الّر إرَب إّن َح ْلُمَضاَ ْو ا َقُه َل َت ْع َذ َأ َف ُقُه َن ْت إه إفيِ إع إع ُب إإْن ، ُر َقُه َو َت ْع َرّب َأ
إل ْلَماَ َذ ا َف ُقُه َن ْت إة إفيِ إع َث إه َثَل إع َباَ ْو َأْر َل ُكْن َلْم َو إة إفيِ َي إد إقيَم ْب َع ْل َلىَ َفْضٌل ا إس َع ْأ َر
إل ْلَماَ ْيَس ا َل إب َف إر ْلُمَضاَ إه إل إصيٌب إفي ّتىَ َن ْو َح َقُه َل َت ْع ُق َل َأ إت ْع إإْن ، َي َقُه َو َت ْع إل َرّب َأ ْلَماَ ا
َق َت ًياَ َوَصاََر َع إف ْو َت إس ُمْس ْأ إه إلَر إل . َماَ
إإْن َتَرىَ َو إرُب اْش ْلُمَضاَ إل ا إة إبَماَ َب ْلُمَضاََر إن ا ْي َد ْب ٍد ُكّل إقيَمُة َع إح ُهَماَ َوا ْن ْثُل إم إس إم ْأ َر

إل ْلَماَ إإّن ا ٍد ُكّل َف إح ُهَماَ َوا ْن ُكوُن إم ُغوًل َي إس َمْش ْأ إل إبَر ْلَماَ َهُر َوَل ا ْظ إب َي إر ْلُمَضاَ إه إل إفي
إصيٌب ّتىَ َن إرَب إّن َح ْلُمَضاَ ْو ا ُهَماَ َل َق َت ْع ًعاَ َأ ْو ، َم ًقاَ َأ َفّر َت ُذ َل ُم ُف ْن ُقُه َي ْت ٍد إفيِ إع إح َوا
ُهَماَ ْن إإْن ، إم ُهَماَ َو َق َت ْع إل َرّب َأ ْلَماَ َظْرَت ا ُهَماَ : إْن َن َق َت ْع ًعاَ َأ َقاَ َم َت ًعاَ َع إمي َيْضَمُن َج َو

إب إر ْلُمَضاَ ٍة إل َئ إماَ إسًرا َخْمَس ْو َكاََن ُمو إسًرا َأ ْع ُهَماَ ، ُم ُؤ َوَل ًعاَ َو إمي إل إلَرّب َج ْلَماَ ّنُه ؛ ا َإل

َلَف ْت َلىَ َأ إب َع إر ْلُمَضاَ َبُه ا إصي إح إمْن َن ْب َو الّر ُه ٍة َو َئ إماَ َكاََن َخْمُس إلَك َف ْتَلٍف َضَماََن َذ إ
َيْضَمُن إسًرا َف ْو ، َكاََن ُمو إسًرا َأ ْع إإْن ، ُم ُهَماَ َو َق َت ْع ًقاَ َأ َفّر َت إإّن ُم َد َف ْب َع ْل ّوَل ا َْل ُق ا إت ْع َي

ّلُه إصيُر ُك َي ًياَ َو إف ْو َت إس ُمْس ْأ إل إلَر ْلَماَ ّيُن ا َع َت َي ُد َو ْب َع ْل إح اْلَخُر ا ْب  إللّر
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َذا إإ َقُه َف َت ْع َذ َأ َف ُقُه َن ْت إه إفيِ إع إف ُكوُن إنْص َي ْكُمُه َو إم ُح ْك ٍد َكُح ْب ْيَن َع إن َب ْي َك إري َقُه َش َت ْع َأ

ُهَماَ ُد  . َأَح
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َع :  َف َد إرُب ) (  ْلُمَضاَ ْلَماََل ا َبًة ا َلْم ُمَضاََر َذْن َو ْأ إل َرّب َلُه َي ْلَماَ إفيِ ا  (
إلَك ْيِ َذ ُقْل َلْم َأ ْعَمْل َلُه َي إيك ا أ

ْ َلْم إبَر إع َيْضَمْن (  ْف ّد َتَصّرُف َوَل إباَل إرُب َي ْلُمَضاَ إنيِ ا ّثاَ ال
ّتىَ َبَح َح َذا َيْر إإ إبَح َف إمَن َر إرُب َض ْلُمَضاَ ّوُل ا َْل إل إلَرّب ا ْلَماَ إه ا إذ َه َو َيُة )  َوا إن إر ْلَحَس َعْن ا
إبيِ أ

َفَة َ إني . َح
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َذا َوُمَحّم إمَل : إ إه َع إمَن إب إبَح َض ْو ، َر َبْح َلْم َأ َو َيْر ُه إهُر َو إة َظاَ َي َوا الّر
إبيِ َعْن أ

َفَة َ إني . َح
َقاََل َفُر َو إع َيْضَمُن ُز ْف ّد إمَل إباَل ْو ، َع ْعَمْل َلْم َأ َكَر ُثّم ، َي إب إفيِ َذ َتاَ إك ْل ّوُل َيْضَمُن ا َْل ا
َلْم ُكْر َو ْذ إنيَِ َي ّثاَ إقيَل ال إغيِ َف َب ْن إنيِ َيْضَمَن َل َأْن َي ّثاَ َد ال ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َيْضَمُن َو
ًء َناَ َلىَ إب إهْم َع إف إتَل إع إفيِ اْخ َد إع ُمو َد ْلُمو إقيَل ا إل َرّب َو ْلَماَ إر ا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َضّمَن َشاَ

ّوَل َْل ْو ، ا إنيَِ َأ ّثاَ ًعاَ ال َو إْجَماَ ُه ُهوُر َو ْلَمْش َذا ا َه إهٌر َو ُهَماَ َظاَ َد ْن َذا إع َك ُه َو َد ْن ُق ، إع َفْر ْل َوا
ْيَن َلُه إه َب إذ ْيَن َه َب إع َو َد إع ُمو َد ْلُمو َع َأّن ا َد ْلُمو إنيَِ ا ّثاَ إبُض ال ْق إة َي َع َف ْن إل إلَم ّو َْل ُكوُن َفَل ا َي

ًناَ إم َناَ َضاَ ُه ْعَمُل َو إرُب َي ْلُمَضاَ إنيِ ا ّثاَ إع ال ْف َن إه إل إس ْف ُكوَن َأْن َفَجاََز َن ًناَ َي إم إْن ُثّم ، َضاَ
ّوَل َضّمَن َْل َبُة َصّحْت ا ْلُمَضاََر ْيَن ا إل َب ّو َْل إنيِ ا ّثاَ ّنُه ؛ َوال َكُه َإل َل إن َم إن إمْن إباَلّضَماَ إحي
َلَف إع َخاَ ْف ّد َلىَ إباَل إه إ إر ْي َذا َكَماَ َفَصاََر َغ َع إ َف إه َماََل َد إس ْف إإْن ، َن إنيَِ َضّمَن َو ّثاَ َع ال َرَج
َلىَ إل َع ّو َْل إمَن إبَماَ ا ّنُه ؛ َض إمٌل َإل إصّح َلُه َعاَ َت َبُة َو ْلُمَضاََر ْبُح ا ُهَماَ َوالّر َن ْي َلىَ َب َماَ َع

َطاَ إن َقَراَر َإلّن ؛ َشَر َلىَ الّضَماَ إل َع ّو َْل ّنُه ا َأ َك َنُه َف إم ًء َض َدا إت ْب إطيُب ا َي ْبُح َو إنيِ الّر ّثاَ إلل
إطيُب َوَل إل َي ّو َْل إنيَِ َإلّن ؛ إل ّثاَ ّقُه ال إح َت إه َيْس إل َعَم ْبَث َوَل إب إل إفيِ ُخ َعَم ْل ّوَل ، ا َْل َوا

ّقُه إح َت إه َيْس إك ْل إم إد إب إن َت ْلُمْس إء ا َدا َأ إن إب َو الّضَماَ ُه ْعَرىَ َل َو إع َعْن َي ْو ْبٍث َن  . ُخ
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َف َع :  َف إه َد ْي َل ْلَماََل إ َبًة ا إف ُمَضاََر ّنْص ْد إباَل َق إذَن َو َعُه َأْن َلُه َأ َف ْد َبًة َي ُمَضاََر
َعُه َف َد إث َف ُل ّث إإْن إباَل إل َرّب َكاََن َف ْلَماَ ْعَمْل َلُه َقاََل ا َلىَ ا َق َماَ َأّن َع ّلُه َرَز َناَ ال َن ْي َب
إن َفاَ إلَرّب إنْص إل َف ْلَماَ إح إنْصُف ا ْب إب الّر إر ْلُمَضاَ إل إنيِ َو ّثاَ ُلُث ال إح ُث ْب إب الّر إر ْلُمَضاَ إل إل َو ّو َْل ا

ُدُس َع َإلّن ) ؛ الّس ْف ّد َلىَ ال إنيِ إ ّثاَ َبًة ال ْد ُمَضاََر إد َصّح َق ُوُجو إر إل َْلْم إه ا إة إمْن إب َه إج
إك إل ْلَماَ إل َوَرّب ، ا ْلَماَ إه َشَرَط ا إس ْف َن إع إنْصَف إل إمي َق َماَ َج ّلُه َرَز َلْم ال َق َف ْب إل َي ّو َْل إّل إل
ّنْصُف ْد ال َق إعَل َو إلَك إمْن ُج إر َذ ْد َق إث إب ُل إع ُث إمي ْلَج إنيِ ا ّثاَ َلْم إلل َق َف ْب ُدُس إّل َلُه َي . الّس
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َلىَ َقاََل َكاََن :  َقك َماَ َأّن َع ّلُه َرَز َناَ ال َن ْي إن َب َفاَ إب إنْص إر ْلُمَضاَ إل إنيِ َف ّثاَ ال
ُلُث ّث إقيَِ َوَماَ ال ْيَن َب إل َرّب َب ْلَماَ إب ، ا إر ْلُمَضاَ إل َوا ّو َْل إن ا َفاَ ّنُه إنْص َإل ّوَض )  إه َف ْي َل إ

ّتَصّرَف َعَل ال إه َوَج إس ْف َن َق َماَ إنْصَف إل ّلُه َرَز ّوَل ال َْل ْد ا َق َقُه َو ّلُه َرَز إن ال ْي َث ُل ّث ُكوُن ال َي َف
ُهَماَ َن ْي إف َب إخَل إل إب ّو َْل ّنُه ؛ ا َعَل َإل إه َج إس ْف َن َناَكََ إل إع إنْصَف ُه إمي إح َج ْب َقاَ الّر َتَر ْف ْو ، َفاَ َل َكاََن َو

َفَماَ َلُه َقاََل إبْحَت :  ٍء إمْن َر إنيِ َشيِْ ْي َب َنك َف ْي َب إن َو َفاَ ْد إنْص َق َع َو َف َلىَ َد إه إ إر ْي إف َغ ّنْص إباَل
إنيِ ّثاَ إلل ّنْصُف َف إقيِ ، ال َباَ ْل ْيَن َوا إل َب ّو َْل إل َوَرّب ا ْلَماَ ّوَل َإلّن ؛ ا َْل إنيِ َشَرَط ا ّثاَ إنْصَف إلل

إح ْب إلَك الّر َذ ّوٌض َو َف إه ُم ْي َل إة إمْن إ َه إل َرّب إج ْلَماَ ّقُه ا إح َت َيْس ْد َف َق َعَل َو إل َرّب َج ْلَماَ ا
إه إس ْف َن إبَح َماَ إنْصَف إل ّوُل َر َْل َلْم ا َبْح َو ّنْصَف إّل َيْر ُكوُن ال َي ُهَماَ َف َن ْي . َب
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َلىَ َلُه َقاََل :  َق َماَ َأّن َع ّلُه َرَز ٍء إمْن ال إليِ َشيِْ ُفُه َف َع إنْص َف َد ْلَماََل َو ا

َبًة إف ُمَضاََر ّنْص إنيِ إباَل ّثاَ إلل إح إنْصُف َف ْب إلَرّب الّر إل َو ْلَماَ إح إنْصُف ا ْب َء َوَل الّر َشيِْ



إب إر ْلُمَضاَ إل إل ّو َْل َذا ا َك َو َذا )  َفَماَ َلُه َقاََل إ إنيِ َفْضٍل إمْن َكاََن :  ْي َب َنك َف ْي َب إن َو َفاَ إنْص
إلَك َذ ّنُه َو َعَل َإل إه َج إس ْف َن َق إل َل ْط إل ُم َفْض ْل ُكوُن ا َي إنيِ َف ّثاَ ّنْصُف إلل إط ال َيْخُرُج إباَلّشْر  َو
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ّوُل َْل إر ا ْي َغ ٍء إب . َشيِْ
ُلُه ْو َق إإْن (  َف إرُب َشَرَط :  ْلُمَضاَ ّوُل ا َْل إنيِ ا ّثاَ َثيِْ إلل ُل إح ُث ْب إلَرّب الّر إل َف ْلَماَ ّنْصُف ا ال

إب إر ْلُمَضاَ إل إنيِ َو ّثاَ ّنْصُف ال َيْضَمُن ال إرُب َو ْلُمَضاَ ّوُل ا َْل إنيِ ا ّثاَ ُدَس إلل إح ُس ْب إه إفيِ الّر إل َماَ
ّنُه َإل إنيِ َشَرَط )  ّثاَ ًئاَ إلل ْي َو َش ّق ُه َتَح إل إلَرّب ُمْس ْلَماَ َلْم ا ْذ َف ُف ْن إه إفيِ َي ّق إكّن َح َل

َيَة إم ّتْس َهاَ إفيِ ال إس ْف إحيَحٌة َن إن َص ْو َك ْلُمَسّمىَ إل إحيًحاَ ا ٍد إفيِ َص ْق ُكُه َع إل ْلَزُمُه َيْم َي َف
ُء َفاَ َو ْل إه ا ْو ، إب َل إل َرّب َقاََل َو ْلَماَ إب ا إر ْلُمَضاَ ْعَمْل إل َذا : ا َه إل إب ْلَماَ َلىَ ا َق َماَ َأّن َع َرَز

ّلُه ٍء إمْن ال َلَك َشيِْ ُثُه َف ُل إليِ ُث ُثُه َو ُل إديِ ُث ْب َع إل ُثُه َو ُل َو ُث ُه إئٌز َف إن َجاَ َثاَ ُل ّث إل إلَرّب َوال ْلَماَ ا
ٌء َوا َلىَ َكاََن َس إد َع ْب َع ْل ْيٌن ا ْو ، َد َذا َل َأ إرْط َلْم إ َت إد َعَمَل َيْش ْب َع ْل إإْن ، ا َلُه َشَرَط َو َعَم
َلىَ َكاََن إد َشَرَط َماَ َع ْب َع ْل إه َكاََن إْن إل ْي َل ْيٌن َع َد َد ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إه إمْن َإلّن ؛ َح إل ّنُه َأْص َذا َأ إ
َلىَ َكاََن إد َع ْب َع ْل ْيٌن ا ّق َلْم َد إح َت َلىَ َيْس ْو ْلَم َبُه ا . َكْس

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َو َلُه َشَرَط َماَ َوُمَحّم ُه ُه َف ْوَل ٌء إلَم َوا إه َكاََن َس ْي َل ْيٌن َع ْو َد ُكْن َلْم َأ َي
إإْن ، ْعَمْل َلُه َقاََل َو َذا ا َه إل إب ْلَماَ َلىَ ا َق َماَ َأّن َع ّلُه َرَز ٍء إمْن ال َلَك َشيِْ ُثُه َف ُل إدكَ ُث ْب َع إل َو

ُثُه ُل إليِ ُث ُثُه َو ُل َو ُث ُه إئٌز َف ْيًضاَ َجاَ إن َأ َثاَ ُل ّث إب َوال إر ْلُمَضاَ ُلُث إل ّث إل إلَرّب َوال ْلَماَ َذا ا َه َلىَ َو َع
إن ْي َه ُكْن َلْم إْن َوْج َلىَ َي إد َع ْب َع ْل ْيٌن ا ْلَمْشُروُط َد إب َمْشُروٌط َلُه َفاَ إر ْلُمَضاَ . إل

إإْن ًناَ َكاََن َو ُيو ْد َلُه َشَرَط إْن َم َد َجاََز َعَم ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُكوُن َح َي إلَك َو إد َذ ْب َع ْل َإلّن ؛ إل

إرَب ْلُمَضاَ إلُك َل ا َبُه َيْم َذا َكْس ًناَ َكاََن إ ُيو ْد َد َم ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إإْن ، َح إرْط َلْم َو َت َلُه َيْش َعَم

َو ُه إل إلَرّب َف ْلَماَ ْبَح َإلّن ؛ ا ّق َل الّر َتَح إل إّل ُيْس َعَم ْل إلَك إباَ َذ ْيُر َو إه َمْشُروٍط َغ ْي َل َفَل َع
ُكوُن ْنُه َلُه َي ٌء إم ُكوُن َشيِْ َي إل إلَرّب َو ْلَماَ ّنُه ؛ ا إت َإل ُكو ْلَمْس ْنُه َكاَ ّقُه َع إح َت َيْس إس َف ْأ إبَر
إه إل . َماَ
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُكوُن َوُمَحّم َي إب :  إر ْلُمَضاَ ّنُه ؛ إل إلُك َإل إه َكْسَب َيْم إد ْب  َع

)3/144(

إإْن ، ًناَ َكاََن َو ُيو ْد إنيِ َم ْع َذا إفيَماَ َي َلُه َشَرَط إ إإْن ، َعَم ُلَث َشَرَط َو ّث إن ال ْب إب إل إر ْلُمَضاَ ، ا
ْو إه َأ إت ْوَج َبُة إلَز ْلُمَضاََر ٌة َفاَ إئَز ُهَماَ َشَرَط َوَماَ َجاَ َو َل ُه إل إلَرّب َف ْلَماَ ْبَن َإلّن ؛ ا إب ا إر ْلُمَضاَ ا

َتُه ْوَج إن َل َوَز ّقاَ إح َت ْبَح َيْس إر إمْن الّر ْي ْلَمْشُروُط َفَصاََر َماٍَل َوَل َعَمٍل َغ ُهَماَ ا َل
إت ُكو ْلَمْس ْنُه َكاَ إكَت َوَماَ َع ْنُه ُس إح إمْن َع ْب ّقُه الّر َتَح إل َرّب اْس ْلَماَ إس ا ْأ إه إبَر إل إإْن ، َماَ َو

ُه َطاَ ْع ْلَماََل َأ َلىَ ا ْبَح َأّن َع ّلُه الّر إب ُك إر ْلُمَضاَ َو إل ُه ُكوُن َقْرٌض َف َي إب َف إر ْلُمَضاَ ْبُحُه إل ، إر
إإْن َلىَ َقاََل َو ْبَحُه َأّن َع َو إليِ إر ُه َعٌة َف إإْن ، إبَضاَ ْذ َقاََل َو َذا ُخ ْلَماََل َه َلىَ ا َلك َأّن َع

إح إنْصَف ْب ْو ، الّر َثُه َأ ُل َلْم ُث ْد َو إز َلىَ َي َذا َع َبُة َه ْلُمَضاََر ٌة َفاَ إئَز إب َجاَ إر ْلُمَضاَ إل َشَرَط َماَ َو
إقيِ ، َلُه َباَ ْل إل إلَرّب َوا ْلَماَ إإْن ، ا ُه َقاََل َو ْذ َلىَ : ُخ إح إنْصَف إليِ َأّن َع ْب َلْم الّر ْد َو إز َلىَ َي َع

َذا إتْحَساَُن َه إلْس َهاَ َفاَ ّن أ
ٌة َ إئَز ُكوُن َجاَ َي إب َو إر ْلُمَضاَ ّنْصُف إل إإْن ، ال َلىَ َقاََل َو َع َأّن : 

إح إنْصَف ْب َلك إليِ الّر ُثُه َو ُل َلْم ُث ْد َو إز َلىَ َي َذا َع ُلُث َه ّث إب َفاَل إر ْلُمَضاَ إقيِ ، إل َباَ ْل إلَرّب َوا
إل ْلَماَ إإْن ، ا َلىَ َقاََل َو َع َق َماَ َأّن :  ّلُه َرَز َناَ ال َن ْي َو َب ُه إئٌز َف ْيَن َإلّن ؛ َجاَ َب ْل إلَمُة ا إة َك إقْسَم ْل ا
إهيَِ إضيِ َو َت ْق َة َت َوا ْلُمَساَ ُكوُن ا َي ْبُح َف ُهَماَ الّر َن ْي إن َب ْي َف إإْن ، إنْص َلىَ َقاََل َو َع َناَ :  ّن َأ

إن َكاَ إري إح إفيِ َش ْب ُكوُن َجاََز الّر َي ُهَماَ َو َن ْي إن َب ْي َف َكَة َإلّن ؛ إنْص إر إضيِ الّش َت ْق َة َت َوا ْلُمَساَ ا



ّلُه َقاََل َلىَ ال َعاَ ُهْم َت َف ُء {  َكاَ إث إفيِ ُشَر ُل ّث إإْن } ، ال إب َقاََل َو إر ْلُمَضاَ َلىَ إل َلك َأّن َع
ًكاَ إح إفيِ إشْر ْب َد َجاََز الّر ْن إبيِ إع أ

ْبُح ُيوُسَف َ ُهَماَ َوالّر َن ْي إن َب َفاَ ّق الّشْركََ َإلّن ؛ إنْص َت ُمْش
إة إمْن َك إر َكَة الّش إر إضيِ َوالّش َت ْق َة َت َوا ْلُمَساَ . ا

َقاََل ٌد َو َبُة ُمَحّم ْلُمَضاََر ٌة : ا َد إس ٌة الّشْركََ َإلّن ؛ َفاَ َباََر إب َعْن إع إصي ّن َو ال ُه ُهوٌل َو . َمْج
َلٌة َأ َذا ( َمْس َتَرىَ ) إ إرُب اْش ْلُمَضاَ َيًة ا إر إل إمْن َجاَ إة َماَ َب ْلُمَضاََر ْيَس ا َل إل إلَرّب َف ْلَماَ َأْن ا

َهاَ َأ َط ٌء َي َوا إل إفيِ َكاََن َس ْلَماَ ْبٌح ا ّنُه ؛ َل َأْم إر  َإل
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َذا إه َكاََن إ ْبٌح إفي إهيَِ إر َكٌة َف َتَر ُء ُمْش َوْط إة َو َك َتَر ْلُمْش إإْن ، َيُجوُز َل ا ُكْن َلْم َو إه َي ْبٌح إفي إر
إب إر ْلُمَضاَ إل ّق َف إبُه َح ْلَك ُيْش إم ْل إل َرّب َأّن َتَرىَ َأَل ا ْلَماَ ْو ا إب َكاََن َماََت َل إر ْلُمَضاَ َأْن إل

َهاَ َع إبي َهْت َي َب َأْش َيَة َف إر ْلَجاَ َكَة ا َتَر ْلُمْش  . ا
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو إل َرّب َماََت :  ْلَماَ ْو ، ا إرُب َأ ْلُمَضاَ َلْت ا َط َبُة َب ْلُمَضاََر َأّماَ ا ْوُت )  َم
إب إر ْلُمَضاَ َإلّن ا َد َف ْق إة َع َب ْلُمَضاََر ٌد ا ْق إه ُدوَن َلُه َع إر ْي َبَه َغ َأْش َلَة َف َكاَ َو ْل ْوُت ا إل َوَم إكي َو ْل ا

إطُل ْب َلَة ُي َكاَ َو ْل َأّماَ ، ا ْوُت َو إل َرّب َم ْلَماَ َإلّن ا َبَة َف ْلُمَضاََر إن ُتْصَرُف ا ْذ إْل ْوَت ، إباَ ْلَم َوا
إزيُل ْذَن ُي إْل َإلّن ، ا َبَة َو ْلُمَضاََر إكيٌل ا ْو ْوَت ، َت إل َوَم ّك َو ْلُم إطُل ا ْب َلَة ُي َكاَ َو ْل إإْن ا ّد َف َت َرّب اْر

إل ْلَماَ إم َعْن ا إْلْسَل َق ا إح َل إر َو َدا إب إب ْلَحْر َلْت ا َط َبُة َب ْلُمَضاََر َذا ا َلىَ َه إن َع ْي َه إْن َوْج
َكَم إكُم َح ْلَحاَ إه ا إق َلَحاَ َلْت إب َط إم إمْن َب ْو ّد َي َت إلَك َإلّن ؛ اْر َذ ُكُه َتُزوُل إب إقُل َأْمَل َت ْن َت َلىَ َو إ
إه إت َث إه َفَصاََر َوَر إت ْو إإْن ، َكَم َكْم َلْم َو إه ُيْح إق َلَحاَ إهيَِ إب َفٌة َف ُقو ْو َع إْن َم َلىَ َرَج إر إ َدا

إم إْلْسَل إلًماَ ا َبُة َجاََزْت ُمْس ْلُمَضاََر َلْم ا ُطْل َو ْب إإْن ، َت إرُب َكاََن َو ْلُمَضاَ ْد ا َتَرىَ َق اْش
إل ْلَماَ ّد َعَرًضاَ إباَ َت إل َرّب َفاَْر ْلَماَ َد ا ْع إلَك َب َق َذ إح َل إر َو َدا إب إب ْلَحْر ُع ا ْي َب إب َف إر ْلُمَضاَ إلَك ا َذ إل

إض َعَر ْل إئٌز ا ّنُه ؛ َجاَ ْو َإل إه إفيِ َماََت َل إذ إة َه َل ْلَحاَ إزْل َلْم ا َع ْن إزُل َفَل َي َع ْن إه َي إت ّد إر ْبَل إب َق
إم ْك ْلُح إه ا إق َلَحاَ َْلْصُل ، إب ْلَك َأّن َوا ّد إم َت ْلُمْر ُقوٌف ا ْو َد َم ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُفُه َح َتَصّر إلَك َف َذ َك
ُهَماَ َد ْن إع ُة َو ّد ّثُر َل الّر َؤ إم إفيِ ُت ْك إكَ ُح َْلْمَل َتَصّرُف ا إب َف إر ْلُمَضاَ إل إفيِ ا إة َحاَ ّد َرّب إر

إل ْلَماَ إئٌز ا إإْن َجاَ إل َرّب َماََت َف ْلَماَ ْو ، ا إتَل َأ ْو ، ُق َق َأ إح إر َل َدا إب إب ْلَحْر إكَم ا إه َوُح إق َلَحاَ إب
َلْت َط ْيًضاَ َب ُهَماَ َأ َد ْن إه َإلّن ؛ إع إذ َباََب َه َْلْس إزيُل ا َْلْمَلكََ ُت ُهَماَ ا َد ْن ْيًضاَ إع إإْن ، َأ َكاََن َو

إرُب ْلُمَضاَ َو ا ّد ُه َت ْلُمْر َبُة ا ْلُمَضاََر َلىَ َفاَ َهاَ َع إل إهْم إفيِ َحاَ إل ْو ًعاَ َق إمي إإْن َج َماََت َف
إرُب ْلُمَضاَ ْو ، ا إتَل َأ ْو ، ُق َق َأ إح إر َل َدا إب إب ْلَحْر إكَم ا إه َوُح إق َلَحاَ َلْت إب َط َبُة َب ْلُمَضاََر َإلّن ؛ ا

إه إذ َء َه َياَ َْلْش إت ا ْو ْلَم َأّماَ ، َكاَ ُة َو َأ ْلَمْر َهاَ ا ُد َدا إت ْيُر َفاَْر َغ َهاَ َو إد َدا إت ٌء اْر َوا ًعاَ َس ٌء إْجَماَ َوا َس
َنْت َبَة إهيَِ َكاَ إح إل َصاَ ْلَماَ ْو ، ا َبَة َأ إر ْلُمَضاَ ْو ، َتُموَت َأْن إّل ا َق َأ ْلَح  َت
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إر َدا إب إب ْلَحْر َكَم ا ُيْح َهاَ َف إق َلَحاَ َهاَ َإلّن ؛ إب َت ّد ّثُر َل إر َؤ َهاَ إفيِ ُت إك َذا َأْمَل َك ّثُر َل َف َؤ إفيِ ُت
َهاَ إف  . َتَصّر
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو إل َرّب َعَزَل :  ْلَماَ إرَب ا ْلُمَضاَ َلْم ا َلْم َف ْع إه َي إل َعْز ّتىَ إب َتَرىَ َح َع اْش َباَ َو
ُفُه َتَصّر إئٌز َف ّنُه ) ؛ َجاَ إكيٌل َإل إه إمْن َو إت َه َعْزُل إج إل َو إكي َو ْل ًدا ا ّقُف َقْص َو َت َلىَ َي إه َع إم ْل . إع

ُلُه ْو َق إإْن (  َو إلَم :  إه َع إل َعْز ْلَماَُل ، إب َلُه ُعُروٌض َوا َهاَ َأْن َف َع إبي ُعُه َوَل َي َن َعْزُل َيْم ْل َعْن ا
إلَك َإلّن َذ َبَة )  ْلُمَضاََر ْد ا إء َتّمْت َق َعْزُل َلُه َيُجوُز َفَل َوَصّحْت إباَلّشَرا ْل َد ا ْع إلَك َب َإلّن ؛ َذ

ّقُه ْد َح َبَت َق إح إفيِ َث ْب ّنَماَ ، الّر إإ َهُر َو ْظ إة َي إقْسَم ْل إهيَِ إباَ َنىَ َو َت ْب َلىَ ُت إس َع ْأ إل َر ْلَماَ ، ا
ّنَماَ إإ إنّض َو إع َي ْي َب ْل . إباَ

ُلُه ْو َق ُثّم (  َيِ َأْن َيُجوُز َل :  إر َت َهاَ َيْش إن َثَم ًئاَ إب ْي إنيِ آََخَر َش ْع َي ُعُروَض )  ْل َذا ا َهاَ إ َع َهاَ ؛ َباَ ّن إل
َ

ْد ًدا َصاََرْت َق ْق . َن
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َلُه :  ْأُس َعَز إل َوَر ْلَماَ إهُم ا ْو ، َدَرا إنيُر َأ َناَ ْد َد ْيَس َنّضْت َق َل َأْن َلُه َف

َتَصّرَف َهاَ َي َذا إفي َه َذا )  إس إمْن َكاََن إ ْن إس إج ْأ إل َر ْلَماَ َذا َأّماَ ا ْأُس َكاََن إ إل َر ْلَماَ إنيَر ا َناَ َد
إذيِ ّل َا إهُم َلُه َنّض َو ْو ، َدَرا َلىَ َأ إس َع ْك َع ْل َلُه ا َهاَ َأْن َف َع إبي إس َي ْن إج إس إب ْأ إل َر ْلَماَ ا

ًناَ إتْحَساَ ْبَح َإلّن ؛ اْس َهُر َل الّر ْظ إه إّل َي َذا إب إة إفيِ َك َي َدا إه ْل  . ا
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ُلُه ْو َق َذا (  إإ َو َقاَ :  َتَر ْف إفيِ ، ا إل َو ْلَماَ ُيوٌن ا ْد ُد َق إبَح َو إرُب َر ْلُمَضاَ إه ا ُه إفي َبَر إكُم َأْج ْلَحاَ ا
َلىَ إء َع إتَضاَ ْق إن ا ُيو ّد ّنُه ) ؛ ال إة َإل َل إز ْن إر إبَم إجي َْل ْبَح َإلّن ؛ ا إة َلُه الّر ُْلْجَر َإلّن ، َكاَ َلُه َو َعَم

َوٍض َحَصَل إع َبُر إب ُيْج َلىَ َف إه َع إم ْتَماَ إر إ إجي َْل . َكاَ
ُلُه ْو َق إإْن (  َو ُكْن َلْم :  إل إفيِ َي ْلَماَ ْبٌح ا ْلَزْمُه َلْم إر ُء َي إتَضاَ ْق إل ّنُه ا َإل إكيٌل )  َو َمْحٌض َو ُه َو
ٌع َبّر َت ُع ، ُم َبّر َت ْلُم َبُر َل َوا َلىَ ُيْج إء َع َفاَ َع َماَ إي َبّر إه َت َإلّن إب ُيوَن َو ّد ْلٌك ال إل إلَرّب إم ْلَماَ َوَل ا

َهاَ َلُه َحّظ َبُر َفَل إفي . ُيْج
ُلُه ْو َق َقاَُل (  ُي َو ّكْل َلُه :  إل َرّب َو ْلَماَ إء إفيِ ا إتَضاَ ْق إل َإلّن ا َق )  ُقو إد ُح ْق َع ْل َلىَ ا إد إ إق َعاَ ْل ا

ّد َفَل إه إمْن ُب إل إكي ْو َع َل َكيِْ َت إضي ّقُه َي . َح
إفيِ إع َو إم ْلَجاَ إر ا إغي َقاَُل الّص إحْل َلُه ُي َأ َكاََن ، :  إه َم إل ْو ّكْل َق َو ُد " ، "  ْلُمَرا ْنُه َوا َلُة إم َكاَ َو ْل ا

إة َب َناََس ْلُم ْيَن إل إة َب َل َكاَ َو ْل إة ، ا َل َوا ْلَح إإّن َوا َنىَ َف ْع إة َم َل َوا ْلَح ْقُل ا َن إن :  ْي ّد ٍة إمْن ال َلىَ إذّم إ
ٍة َنىَ إذّم ْع إة َوَم َل َكاَ َو ْل ْقُل ا َن إة :  َي إف إوَل ّتَصّر َعاََر ال َت ْفَظ َفاَْس إة َل َل َوا ْلَح إة ا َل َكاَ َو ْل إذيِ إل ّل َا َو
ُع إبي إر َي َْلْج إر إباَ إع ، َكاَلّسْمَساَ ّي َب ْل إر َوا َْلْج إن إباَ َبَرا َلىَ ُيْج إء َع إتَضاَ ْق إل ُهَماَ ؛ ا ّن إل

إن َ ْعَمَل َي
إة ُْلْجَر َكاََن إباَ َْلْجُر َف ُهَماَ ا َدَل َل إهَماَ َب إل  . َعَم
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ُلُه ْو َق َوَماَ (  َلَك :  إل إمْن َه إة َماَ َب ْلُمَضاََر َو ا ُه إح إمْن َف ْب إس ُدوَن الّر ْأ إل َر ْلَماَ َإلّن ا ْبَح )  الّر
ٌع َب إس َت ْأ إل إلَر ْلَماَ إكَ َوَصْرُف ا َهَل ْل َلىَ ا َو َماَ إ ُع ُه َب ّت َلىَ ال ْو َهَلكَُ ُيْصَرُف َكَماَ َأ ْل َلىَ ا إ

إو ْف َع ْل إة إفيِ ا َكاَ . الّز
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َد :  إلُك َزا َهاَ ْل َلىَ ا إح َع ْب َلىَ َضَماََن َفَل الّر إب َع إر ْلُمَضاَ َماََل َإلّن ) ؛ ا

إة َب ْلُمَضاََر ُبوٌض ا ْق َلىَ َم إه َع إة َوْج َن َْلَماَ إة َفَصاََر ا َع إدي َو ْل َبُل َكاَ ْق ُي ُلُه َو ْو إفيِ َق إه :  إك ، َهَل
إإْن َلْم َلْم َو ْع إلَك َي َبُل َكَماَ َذ ْق إة إفيِ ُي َع إدي َو ْل ٌء ا َوا َنْت َوَس َبُة َكاَ ْلُمَضاََر إحيَحًة ا ْو ، َص َأ



ًة َد إس إهيَِ َفاَ َنٌة َف َد َأَماَ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َنْت إْن َو ًة َكاَ َد إس ْلَماَُل َفاَ . َمْضُموٌن َفاَ

ُلُه ْو َق إإْن (  َف َناَ :  َتَسَماَ َكاَ ْق ْبَح ا َبُة ، الّر ْلُمَضاََر َهاَ َوا إل َلَك ُثّم ، إبَحاَ ْلَماَُل َه ْو ، ا ْعُضُه َأ َب
ّدا ْبَح َتَرا ّتىَ الّر إفيَِ َح ْو َت إل َرّب َيْس ْلَماَ ْأَس ا إه َر إل َإلّن َماَ إح إقْسَمَة )  ْب إصّح َل الّر ْبَل َت َق

إء َفاَ إتي إس اْس ْأ إل َر ْلَماَ ّنُه ؛ ا َو َإل َْلْصُل ُه َذا ا َه ٌء َو َناَ إه إب ْي َل ٌع َع َب َت . َلُه َو
ُلُه ْو َق إإْن (  َف ٌء َفَضَل :  ْيِ َشيِْ َأ إس َعْن )  ْأ إل َر ْلَماَ َكاََن ا ُهَماَ (  َن ْي ّنُه ) ؛ َب ْبٌح َإل . إر
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َقَص :  إس َعْن َن ْأ إل َر ْلَماَ َلىَ َضَماََن َفَل ا إب َع إر ْلُمَضاَ ّنُه ا َإل إميٌن )  . َأ
ُلُه ْو َق إإْن (  َو َناَ :  َتَسَماَ َكاَ ْق ْبَح ا ّوَل الّر َْل َفَسَخاَ ) ا َو َبَة (  ْلُمَضاََر َهاَ ُثّم ، ا َدا َق َلَك َع َه َو
ْلَماَُل ْو ا َأ ْعُضُه )  َلْم َب ّدا (  َتَرا ْبَح َي ّوَل الّر َْل َإلّن ا َبَة )  ْلُمَضاََر َلىَ ا ُْلو ْد ا َتّمْت َق

َلْت َفَص ْن َيَة ، َوا إن ّثاَ ٌد َوال ْق ٌد َع إدي َهَلكَُ َج إل َف ْلَماَ إنيِ إفيِ ا ّثاَ إجُب َل ال َقاََض ُيو إت ْن إل ا ّو َْل ا
َذا َكَماَ َع إ َف إه َد ْي َل  . آََخَر َماًَل إ
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ُلُه ْو َق َيُجوُز (  َو إب :  إر ْلُمَضاَ َع َأْن إل إبي إد َي ْق ّن إة إباَل َئ إسي ّن ّنُه َوال َإل إع إمْن )  ْن إر ُص ّتّجاَ َذا ال َه َذا َو إ
َع َلىَ َباَ ٍد َأَجٍل إ َتاَ ْع َذا َأّماَ ُم َلىَ َكاََن إ ُع َل َأَجٍل إ إبي ّتّجاَُر َي إه ال ْي َل َو َوَل إ ٌد ُه َتاَ ْع ؛ َيُجْز َلْم ُم
َْلْمَر َإلّن َعاَّم ا ْل إرُف ا ْنَص َلىَ َي إف إ ْعُرو ْلَم ْيَن ا إس َب ّناَ َذا ال َه إل َيِ َأْن َلُه َكاََن َو إر َت ّبًة َيْش َدا

إب ُكو ْيَس إللّر َل َيِ َأْن َلُه َو إر َت َنًة َيْش إفي إب َس ُكو َلُه إللّر َهاَ َأْن َو َي إر ْك َت َباًَرا َيْس إت ْع إة ا َد َعاَ إل
إر ّتّجاَ َلُه ال َذَن َأْن َو ْأ إد َي ْب َع إة إل َب ْلُمَضاََر إة إفيِ ا ّتَجاََر إة إفيِ ال َي َوا إة الّر ُهوَر ْلَمْش ّنُه ؛ ا إمْن َإل
إع ْن إر ُص ّتّجاَ ْو ال َل َع َو ّثَمَن َأّخَر ُثّم ، َباَ إع َجاََز ال إْلْجَماَ ُهَماَ َأّماَ إباَ َد ْن َإلّن إع إكيَل َف َو ْل إلُك ا َيْم
إلَك َهاَ َذ إر ْئَجاَ إت َلىَ إباَْس ْو ّنُه ؛ َأ َوىَ َإل ْق ْنُه َأ ًفاَ إم َأّماَ ، َتَصّر َد َو ْن إبيِ إع أ

ّنُه ُيوُسَف َ َإل إلُك َف َيْم
َلَة َقاَ إْل َع ُثّم ، ا ْي َب ْل إء ا ّنَساَ إف إباَل إخَل إل إب إكي َو ْل ّنُه ا إإ إلُك َل َف َلَة َيْم َقاَ إْل إنيِ ا ْع إكيَل َأّن َي َو ْل ا

ُهَماَ َد ْن إلُك إع َلَة َيْم َقاَ إْل إخيَر ا ْأ َت إن َو ّثَم ُهَماَ إّل ال ّن أ
إل إفيِ َقاََل َ إكي َو ْل َذا ا ّثَمَن َأّخَر إ إمَن ال َض

إرُب ، ْلُمَضاَ إرَب َإلّن ؛ َيْضَمُن َل َوا ْلُمَضاَ إلُك ا إقيَل َأْن َيْم َت َع ُثّم ، َيْس إبي ٍة َي َئ إسي َن إلَك إب َذ َك َف
إلُك َؤّخَر َأْن َيْم ًء ُي َدا إت ْب إكيُل ، َيْضَمُن َوَل ا َو ْل إلُك َل َوا إيَل َأْن َيْم َقاَ َع ُثّم ، ُي إبي إء َي ّنَساَ إباَل
َذا إإ إمَن َأّخَر َف َأّماَ ، َض ُبو َو َقاََل ُيوُسَف َأ إخيُر َيُجوُز : َل َف ْأ إل َت إكي َو ْل َيُجوُز ا إخيُر َو ْأ َت

إب إر ْلُمَضاَ َناَ إلَماَ ا َكْر إإْن ، َذ َتاََل َو إرُب اْح ْلُمَضاَ إن ا ّثَم َلىَ إباَل ْلُمَحاَُل ، َرُجٍل َع إه َوا ْي َل َع
ْيَسُر ْو َأ ْعَسُر َأ َو َأ ُه إئٌز َف َلَة َإلّن ؛ َجاَ َوا ْلَح إة إمْن ا َد إر َعاَ ّتّجاَ ُهْم ؛ ال ّن إل

ّبَماَ َ ُنوا ُر ّك إمْن َتَم
إء إتَضاَ ْق إل إل إمْن ا ْلُمَحاَ إه ا ْي َل َثَر َع ْك ُنوَن إمّماَ َأ ّك َتَم إء إمْن َي إتَضاَ ْق إل ا إحي ْلُم ْيَس ا َل َذا َو َه
إصيِّ َو ْل َذا َكاَ َتاََل إ إل اْح إم إبَماَ إتي َي ْل ّنُه ا إإ َبُر َف َت ْع إه ُي َلُح إفي َْلْص َفُه َإلّن ؛ ا ٌد َتَصّر ّي َق إط ُم إبَشْر

إر َظ ّن إإْن ال إلَك َكاََن َف َلَح َذ إإّل ، َجاََز َأْص  َلْم َو
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إصيِّ َإلّن ؛ َيُجْز َو ْل َتَصّرُف ا إم َي إتي َي ْل َلىَ إل إه َع إط َوْج َياَ إت إلْح َياََط َل َفَماَ ا إت إه اْح َيُجوُز َل إفي
َتَصّرُف إب َو إر ْلُمَضاَ َلىَ ا إة َع َد إر َعاَ ّتّجاَ ُه إفيَماَ ال ُدو َتاَ ْع إإْن ، َجاََز ا إل َرّب َقاََل َو ْلَماَ ا

إب إر ْلُمَضاَ ْع : َل إل إب إد إّل َت ْق ّن ُكْن َلْم إباَل َع َأْن َلُه َي إبي إد إّل َي ْق ّن َبَة َإلّن ؛ إباَل ْلُمَضاََر َهاَ ا ُل ْدُخ َي
إصيُص ّتْخ َلُه ال إلَك إفيِ َو َعٌة َذ َف ْن َو َم ُه إجيُل َو ْع إل َت ْلَماَ إإْن ا ُه َف َع َأْن َأَمَر إبي إة َي َئ إسي ّن َلُه إباَل َف

َع َأْن إبي إد َي ْق ّن إة إباَل َئ إسي ّن إد َإلّن ؛ َوال ْق ّن ْيًرا إباَل إإْن ، َلُه َخ ُه َو َهاَ ْنُه َن ْو َكَماَ َع ّكَل َل َأْن َرُجًل َو

َع إبي ًدا َلُه َي ْب ْلٍف َع َأ َعُه َوَل إب إبي َثَر َي ْك َأ إلَك إمْن إب َعُه َأْن َلُه َكاََن َذ إبي ْلٍف َي َأ إبَماَ إب َد َو إه َزا ْي َل  . َع
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ُلُه ْو َق َوَل (  ّوُج :  ًدا ُيَز ْب إل إمْن َأَمًة َوَل َع إة َماَ َب ْلُمَضاََر َأّماَ ا ُد )  ْب َع ْل ّنُه ا َإل ْلَزُمُه َف ْيٌن َي َد
ُق ّل َع َت إة َي َب ْلُمَضاََر إر إمْن إباَ ْي َوٍض َغ َأّماَ ، إع َْلَمُة َو َقاََل ا ُبو َف َفَة َأ إني ٌد َح َهاَ : َل َوُمَحّم ّوُج ُيَز

َكاََح َإلّن ؛ ّن ْيَس ال إة إمْن َل ّتَجاََر إل ال إلي َد َنَة َأّن إب ُذو ْأ ْلَم إلُك َل ا إويَج َتْم َهاَ َتْز إس ْف َقاََل َن ُبو َو َأ

َلُه ُيوُسَف ّوَج َأْن :  َْلَمَة ُيَز َهاَ إفيِ َإلّن ؛ ا إج إوي إصيَل َتْز َوٍض َتْح َو إع ُه ْهُر َو ْلَم َفَصاََر ا
إع ْي َب ْل َإلّن َكاَ َهاَ إفيِ َو إج إوي ُقوَط َتْز َهاَ ُس إت َق َف َلىَ َعْن َن ْو ْلَم ْيَس ا َل إب َو إر ْلُمَضاَ إتَب َأْن إل َكاَ ؛ ُي

َبَة َإلّن َتاَ إك ْل ْيَسْت ا إة إمْن َل ّتَجاََر  . ال
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َتاَُب إك إة (  َل َكاَ َو ْل َلُة ا َكاَ َو ْل إة إفيِ ) ا َغ ّل ْفُظ إهيَِ ال إح ْل ْنُه ا إم ُهْم َو ُل ْو َناَ َق ُب ّلُه َحْس ْعَم ال إن َو
إكيُل َو ْل ْيِ ا ْعَم َأ إن إفُظ َو ْلَحاَ إفيِ ا إع َو ٌة الّشْر َباََر إة َعْن إع َقاََم إر إ ْي َغ ْل َقاََمُه ا َتَصّرٍف إفيِ َم
ٍم ُلو ْع إحَمُه َقاََل َم ّلُه َر ُكّل ال ٍد (  ْق ُه َأْن َجاََز َع َد إق ْع ْنَساَُن َي إْل إه ا إس ْف َن ّكَل َأْن َجاََز إل َو إه ُي إب

ْنَساََن َإلّن ) ؛ إْل ْد ا إجُز َق ْع إة َعْن َي َباََشَر ْلُم إه ا إس ْف َن َتاَُج إب َيْح َلىَ َف إل إ إكي ْو إه َت إر ْي َنىَ َغ ْع َوَم
إه إل ْو ُه َأْن َجاََز َق َد إق ْع إه َي إس ْف َن ْيِ إل إة َأ ّي إل ْه َأ إه إب إس ْف ّقَدا َن إب َت إه ُمْس َذا ، إب َه ُع َو ْف ّد َقَض ال َن

إكيَل َو ْل ّنُه ؛ ا إلُك َل َإل إكيَل َيْم ْو ّت ّنَماَ ، ال إإ ُقْل َلْم َو ْعٍل ُكّل َي َلُه َأْن َجاََز إف َع ْف إتَراًزا َي َعّماَ اْح
ْدُخُل َل إد َتْحَت َي ُقو ُع ْل َو ا ُه ُلُه َماَ َو َع ْف ْثُل َي إء إم َفاَ إتي إص اْس إقَصاَ ْل ّنُه ا إإ َلُه َأْن َيُجوُز َف َع َيْف

إه إس ْف َن ّكَل َأْن َيُجوُز َوَل إب َو إه ُي َع إب إه َم إت َب ْي َلُة ُثّم َغ َكاَ َو ْل إصّح َل ا إظ إّل َت ْف ّل إذيِ إباَل ّل ُبُت ا ْث إه َت إب
َلُة َكاَ َو ْل إه إمْن ا إل ْو ُتك َق ْل ّك إع َو ْي َب إديِ إب ْب َذا َع ْو َه إء َأ إشَرا َذا إب . َك

َعْن إبيِ َو أ
َذا ُيوُسَف َ ْبت َقاََل إ َب َع َأْن َأْح إبي إديِ َت ْب َذا َع ْو َه إضيت َأ ْو َر ْئت َأ ْو إش ْدت َأ َأَر

َو ُه إكيٌل َف ْو ْو ، َت َل َهاَكَ َل َقاََل َو ْن أ
إق َعْن َ إتيِ َطَل َأ ُكوُن َل اْمَر َذا َي إكيًل َه ْو ّتىَ َت ْو َح َل

َهاَ َق ّل ُع َل َط َق َذا َي إة إفيِ َك َي َهاَ ّن  . ال
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو إكيُل (  ْو ّت إة ال ْلُخُصوَم ْيِ إباَ َأ َوىَ )  ْع ّد إة إباَل إحيَح ْو الّص إب َأ َوا ْلَج إح إباَ إري الّص
ُلُه ْو إفيِ َق إر (  إئ إق َساَ ُقو ْلُح َهاَ ا إت َباَ ْث إإ ْيِ َو َأ َهاَ إفيِ )  إع إمي َذا ، َج َه إه َو إق ْطَل إإ ّنَماَ إب َو إ ُه

ُهَماَ ُل ْو َقاََل ، َق ُبو َو َو ُيوُسَف َأ إلَك ُه َذ إد إفيِ إّل َك ُدو ْلُح إص ا إقَصاَ ْل إن َوا َعاَ ّل إإّن َوال ُه َف َد ْن إع
إكيُل َيُجوُز َل ْو ّت إة ال ْلُخُصوَم َهاَ إباَ َهاَ إفيِ َوَل إفي إت َباَ ْث إة إ َقاََم إإ إة إب َن ّي َب ْل ُلُه ا ْو َيُجوُز َق َو  )

إء َفاَ إتي إلْس إد إفيِ إّل إباَ ُدو ْلُح إص ا إقَصاَ ْل إإّن َوا َلَة َف َكاَ َو ْل إصّح َل ا إهَماَ َت إئ َفاَ إتي َع إباَْس إة َم َب ْي َغ
إل ّك َو ْلُم إس َعْن ا إل ْلَمْج إنيِ ا ْع َي ُذوَف )  ْق ْلَم َق ا ْلَمْسُرو ْنُه َوا إليِّ إم َو إص َو إقَصاَ ْل . ا

ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو (  َفَة َأ إني إكيُل َيُجوُز َل َح ْو ّت إة ال ْلُخُصوَم إرَضاَ إّل إباَ إم إب ْلَخْص ُكوَن َأْن إّل ا َي
ّكُل َو ْلُم إريًضاَ ا ْو َم ًباَ َأ إئ َة َغاَ إسيَر إة َم َث ٍم َثَل ّياَ ًدا َأ إع ٌء َفَصاَ َوا إكيَل َكاََن ) َس إعيِ َو ّد ْلُم ْو ا َأ

َعىَ ّد ْلُم إه ا ْي َل ُلُه ، َع ْو َق ُكوَن َأْن إّل َو إريًضاَ َي إنيِ َم ْع ُعُه َمَرًضاَ َي َن إة إمْن َيْم ْلُخُصوَم َأّماَ ا

َذا ُعُه َل َكاََن إ َن َو َيْم ُه إح َف إحي ُلُه َيُجوُز َل َكاَلّص إكي ْو َد َت ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إرَضاَ إّل َح إم إب ْلَخْص ا

ُلُه ْو َق ْو َو ًباَ َأ إئ َة َغاَ إسيَر إة َم َث ٍم َثَل ّياَ َهاَ َأّماَ َأ َن َو ُدو ُه إر َف إض ْلَحاَ . َكاَ
َأّماَ ُة َو َأ ْلَمْر َنْت إْن ا ًة َكاَ ّدَر َهاَ َجاََز ُمَخ ّكَل َأْن َل َو إر ُت ْي َغ إم إرَضاَ إب ْلَخْص َهاَ ؛ ا ّن إل

َلْف َلْم َ ْأ َت
َطاََب إل إخ َذا الّرَجاَ إإ إلَس َحَضَرْت َف إم َمْج ْك ْلُح َبَضْت ا َق ْن َلْم ا ْق َف إط ْن َهاَ َت إت َهاَ إبُحّج إئ َياَ إلَح
ّبَماَ ُكوُن َوُر إلَك َي ًباَ َذ َب إت َس َوا َف َهاَ إل ّق َذا ، َح َه ٌء َو َنُه َشيِْ َتْحَس َأّخُروَن اْس َت ْلُم َهاَ ا ُلو َع َج

إض إري ْلَم . َكاَ



َأّماَ َذا َو َهاَ َكاََن إ ُت َد إلَس َتْحُضُر َعاَ إل َمَجاَ إهيَِ الّرَجاَ إل َف َهاَ َيُجوُز َل َكاَلّرُج إكيُل َل ْو ّت إّل ال
إرَضاَ إم إب ْلَخْص إمْن ا إر َو َذا ْع َْل إتيِ ا ّل إجُب ا إل ُلُزوَم ُتو إكي ْو ّت إر ال ْي َغ إم إرَضاَ إب ْلَخْص َد ا ْن إبيِ إع أ

َ

َفَة إني ْيُض َح ْلَح َذا ا إضيِ َكاََن إ َقاَ ْل إضيِ ا ْق إد إفيِ َي إج ْلَمْس إهيَِ ا َلىَ َو إن َع ْي َه َنْت إْن َوْج َكاَ
َبًة إهيَِ إل إبَل َطاَ َهاَ ُق ْن إكيُل إم ْو ّت إر ال ْي َغ إم إرَضاَ إب ْلَخْص إإْن ا َنْت َو  َكاَ
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َبًة ُلو ْط َهاَ إْن َم إلُب َأّخَر ّطاَ ّتىَ ال إضيِ َيْخُرَج َح َقاَ ْل إد إمْن ا إج ْلَمْس َبُل َل ا ْق َهاَ ُي ْن إم
إكيُل ْو ّت إر ال ْي َغ إم إرَضاَ إب ْلَخْص إب ا إل ّطاَ ّنُه ؛ ال ْذَر َل َإل َهاَ ُع َلىَ إب إل إ إكي ْو ّت . ال

ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو (  ٌد ُيوُسَف َأ إكيُل َيُجوُز َوُمَحّم ْو ّت إر ال ْي َغ إم إرَضاَ إب ْلَخْص َقاََل ا إفيِ ) 
إة َي َدا إه ْل إز إفيِ إخَلَف َل ا َوا ْلَج ّنَماَ ا إخَلُف إ ْل إم إفيِ ا ّلُزو إنيِ ال ْع ّد َهْل َي َت َلُة َتْر َكاَ َو ْل ّد ا إبَر
إم ْلَخْص َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َعْم َح ُهَماَ َن َد ْن إع َبُر َل َو ُيْج َتاََر َو ُبو َواْخ إث َأ ْي ّل َوىَ ال ْت َف ْل َلىَ ا َع
إهَماَ إل ْو . َق

َقاََل إسيِّ َو إحيُح الّسَرْخ إضيَِ َأّن : الّص َقاَ ْل َذا ا إلَم إ إل إمْن َع ّك َو ْلُم َد ا َقْص ْل إر ا إْلْضَرا إباَ
َلىَ إعيِ إ ّد ْلُم إل ا إكي ْو ّت إه إباَل إل َي إح إه إب إل إطي َباَ َأ َبُل َل َو ْق ْنُه ُي إكيُل إم ْو ّت إرَضاَ إّل ال إه إب إم إإّل َخْص َو

ُلُه َب ْق َي َد َف ّي َق إة َو ْلُخُصوَم إكيَل َإلّن ؛ إباَ ْو ّت إض ال ْب َق إن إب ْي ّد إضيِ ال َقاَ ّت َء َوال َقَضاَ ْل إر َوا ْي َغ إرَضاَ إب
إم ْلَخْص إئٌز ا ًعاَ َجاَ ْو ، إْجَماَ َل َلُه َو ّك إض َو ْب َق إن إب ْي َع ْل ُكوُن َل ا إكيًل َي إة َو ْلُخُصوَم ًعاَ إباَ ُثّم إْجَماَ
إكيُل َو ْل إض ا ْب َق إن إب ْي َع ْل َذا ا َقاََم إ إذيِ َأ ّل إه إفيِ إهيَِ ا إد َنُة َي ّي َب ْل ّكَل َأّن ا َو ْلُم َعُه ا َهاَ َباَ ّياَ إ
َعْت إم َنُة ُس ّي َب ْل إع إفيِ ا ْن إل َم إكي َو ْل إض إمْن ا ْب َق ْل ُبُت َوَل ا ْث َهاَ َي ُع إب ْي َب ْل  . ا
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ُلُه ْو إمْن َق َو إط (  إة َشْر َل َكاَ َو ْل ُكون َأْن ا ّكُل َي َو ْلُم إلُك إمّمْن ا ّتَصّرَف َيْم إكيَل َإلّن ) ؛ ال َو ْل ا
ّنَماَ إلُك إ ّتَصّرَف َيْم إة إمْن ال َه إل إج ّك َو ْلُم ّد َفَل ا ُكوَن َأْن ُب ّكُل َي َو ْلُم ًكاَ ا إل َكُه َماَ ّل ُيَم إمْن إل

إه إر ْي َلىَ َغ َع َذا َف إكيُل َيُجوُز َه ْو إد َت ْب َع ْل إن ا ُذو ْأ ْلَم إب ا َت َكاَ ْلُم ُهَماَ ؛ َوا ّن إل
إصّح َ ُهَماَ َي ْن إم

ّتَصّرُف إكيُل َيُجوُز َوَل ال ْو إد َت ْب َع ْل إر ا ْلَمْحُجو إه ا ْي َل إبيِّ َوَل َع إر الّص ْلَمْحُجو إه ا ْي َل ْيَس َع َل َو
َبُر َت ْع ْلُم ُكوَن َأْن ا ّكُل َي َو ْلُم ًكاَ ا إل إف َماَ ّتَصّر ّكَل إفيَماَ إلل إه َو ّنَماَ ، إب إإ َبُر َو َت ْع ْلُم ُكوَن َأْن ا َي

إصّح إمّمْن ْنُه َي ّتَصّرُف إم إة إفيِ ال َل ْلُجْم ُهْم ؛ ا ّن إل
ُلوا َ ُع َيُجوُز َل َقاَ ْي إق َب إب َيُجوُز اْل َأْن َو

ّكَل َو إه ُي إع ْي َب ُلُه إب ْو ْلَزُمُه َق َي َو َكاَُم (  َْلْح َد ا ّي َق إلَك )  َذ إتَراًزا إب إل َعْن اْح إكي َو ْل إإّن ا إكيَل َف َو ْل ا
ُبُت َل إمّمْن ْث ْكُم َلُه َي إه ُح إف َو َتَصّر ُه ْلُك َو إم ْل إإّن ا إكيَل َف َو ْل إء ا إلُك َل إباَلّشَرا َتَرىَ َيْم ْلُمْش ا

إكيُل َو ْل إع َوا ْي َب ْل إلُك َل إباَ ّثَمَن َيْم إلَك ال َذ إل إصّح َل َف إكيُل َي ْو إل َت إكي َو ْل إه ا إر ْي َغ إقيَل إل إتَراًزا َو اْح
إد َعْن ْب َع ْل إبيِّ ا إن َوالّص ْي ْلَمْحُجوَر ُهَماَ ا ّن إإ ْو َف َياَ َل َتَر ًئاَ اْش ْي إه َل َش إن َكاَ إل إصّح َفَل َيْم َي

ُهَماَ ُل إكي ْو إلَك َت َذ إكيَل َإلّن ؛ إب َو ْل إلُك ا ّتَصّرَف َيْم إة إمْن ال َه إل إج ّك َو ْلُم ّد َفَل ا ُكوَن َأْن ُب َي
ّكُل َو ْلُم ًكاَ ا إل َكُه َماَ ّل ُيَم إه إمْن إل إر ْي ّنَماَ ، َغ إإ إرَط َو ُكوَن َأْن ُش ّكُل َي َو ْلُم ْلَزُمُه إمّمْن ا َت
َكاَُم َْلْح ْلَزُم َماَ َإلّن ؛ ا إكيَل َي َو ْل ُع ا إج إه َيْر َلىَ إب إل َع ّك َو ْلُم َذا ا إإ ّكُل َكاََن َف َو ْلُم َل إمّمْن ا

ْلَزُمُه َكاَُم َت َْلْح ْد َلْم ا إلَك ُيوَج إصّح َفَل َذ ُلُه َي ْو إكيُل َق َو ْل َوا إقُل إمّمْن (  ْع َد َي ْق َع ْل ُه ا ُد إص ْق َي َو
ّنُه ) ؛ ُقوُم َإل َقاََم َي إل َم ّك َو ْلُم إة إفيِ ا َباََر إع ْل ّد َفَل ا ُكوَن َأْن ُب إل إمْن َي ْه إة َأ َباََر إع ْل ّتىَ ا ْو َح َل

ّقَياَ َكاََن إب إقُل َل َص ْع َع َي ْي َب ْل ْو ا ًناَ َأ ُنو إكيُل َكاََن َمْج ْو ّت إطًل ال ُلُه َباَ ْو َق ُه َو ُد إص ْق َي إتَراًزا َو َعْن اْح
إع ْي إل َب إز َهاَ ْل إه ا ْكَر ْلُم ّتىَ َوا ْو َح إزًل َتَصّرَف َل ُع َل َهاَ َق َلىَ َي إر َع إم  . اْل
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّكَل (  ْلُحّر َو ُغ ا إل َباَ ْل ْو ا ُذوُن َأ ْأ ْلَم ُهَماَ َلُه ا َل ْث ّكَل َإلّن ) ؛ َجاََز إم َو ْلُم إل إمْن ا ْه َأ

إف ّتَصّر إكيَل ال َو ْل إل إمْن َوا ْه إة َأ َباََر إع ْل ّنَماَ ، ا إإ ُهَماَ َشَرَط َو َل ْث ُهَماَ ؛ إم ّن إل
َذا َ ّكَل إ إهَماَ َو ْي َل ْث إم

َقْت ّل َع ُق َت ُقو إد ُح ْق َع ْل إل ا إكي َو ْل إإْن ، إباَ ّكَل َو ُهَماَ َو َن ْيًضاَ َجاََز ُدو ُق َوَل َأ ّل َع َت ُق َي ُقو إد ُح ْق َع ْل ا
إل إكي َو ْل إفيِ إباَ إة َو َي َهاَ ّن ُلُه ال ْو ُهَماَ َق َل ْث ْيُر إم ٍر َغ إص ْنَح َلىَ ُم إة َع ّي إل ْث إم ْل إة إفيِ ا ّي ْلُحّر إة ا َب َق َوالّر

ّكَل َأْن َيُجوُز َبْل َو َقُه َمْن ُي ْو إل َف إكي ْو َت إن َك ُذو ْأ ْلَم ّقَرا ا ْو ُح َنُه َأ إل ُدو إكي ْو َت ْلُحّر َك ًناَ ا ُذو ْأ َم
ُلُه ْو إإْن َق َو ّكَل (  ّقَياَ َو إب إه َمْحُجوًرا َص ْي َل إقُل َع ْع َع َي ْي َب ْل َء ا ْيِ َوالّشَرا َأ إرُف )  ْع َء َأّن َي الّشَرا

إلٌب َع َجاَ ْي َب ْل إلٌب َوا إرُف َساَ ْع َي ْبَن َو َغ ْل إسيَر ا َي ْل إحَش ا َفاَ ْل ْو َوا َأ ًدا (  ْب إه َمْحُجوًرا َع ْي َل َجاََز َع
ُق َوَل ّل َع َت إهَماَ َي ُق إب ُقو ْلُح ُق ا ّل َع َت َي إهَماَ َو ْي َل ّك َو إبيِّ َإلّن ) ؛ إبُم إل إمْن الّص ْه إة َأ َباََر إع ْل َأَل ، ا

ّنُه َتَرىَ ُذ َأ ُف ْن ُفُه َي إن َتَصّر ْذ إإ إه إب ّي إل ُد َو ْب َع ْل إل إمْن َوا ْه إف َأ ّتَصّر َلىَ ال إه َع إس ْف إلٌك َن ، َلُه َماَ
ّنَماَ إإ إلُك َل َو ّق إفيِ َيْم َلىَ َح ْو ْلَم إكيُل ، ا ْو ّت ْيَس َوال َتَصّرٍف َل إه إفيِ إب ّق ّنُه َتَرىَ َأَل ، َح َل َأ
إصّح ُهَماَ َي ْن إتَزاُم إم ْل إة ا َد ْه ُع ْل إبيِّ ا إر الّص ُقُصو إه إل إت ّي إل ْه ُد َأ ْب َع ْل ّق َوا إه إلَح إد ّي إزَم َس َل ّكَل َف َو ْلُم ا
َعْن إبيِ َو أ

َيِ َأّن ُيوُسَف َ إر َت ْلُمْش َذا ا َلْم َلْم إ ْع إل َي إئٍع إبَحاَ َباَ ْل إلَم ُثّم ا ّنُه َع إبيِّ َأ َياَُر َلُه َص إخ
إخ َفْس ْل ّنُه ؛ ا إد إفيِ َدَخَل َإل ْق َع ْل َلىَ ا َقُه َأّن َع ُقو ُق ُح ّل َع َت إد َت إق َعاَ ْل َذا إباَ إإ َهَر َف ُفُه َظ إخَل
ّيُر َتَخ َذا َكَماَ َي َثَر إ َلىَ َع ْيٍب َع َذا َع إة إفيِ َك َي َدا إه ْل َكَر ا َذ إضيِ إفيِ َو ًقاَ َخاَْن َقاَ ْيَن َفْر َب

إبيِّ إد الّص ْب َع ْل إن َوا ْي ْلَمْحُجوَر ّق إفيِ ا إم َح إة ُلُزو َد ْه ُع ْل ُد ا ْب َع ْل َذا َفاَ َق إ َت ْلَزُمُه َع ْلَك َي إت
ُة َد ْه ُع ْل َع َإلّن ؛ ا إن ْلَماَ َهاَ إمْن ا إم ّق ُلُزو َلىَ َح ْو ْلَم ْد ، ا َق ّقُه َزاَل َو إق َح ْت إع ْل إبيِّ ، إباَ َوالّص
إل إه َإلْج ّق ّقُه َح إغ َيُزوُل َل َوَح ُلو ُب ْل  . إباَ
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ُلُه ْو ُد َق ُقو ُع ْل َوا إتيِ (  ّل َهاَ ا ُد إق ْع ُء َي َكَل ُو ْل َلىَ ا إن َع ْي َب ٍد ُكّل َضْر ْق ُفُه َع إضي إكيُل ُي َو ْل َلىَ ا إ
إه إس ْف ْثُل َن إع إم ْي َب ْل إة ا إْلَجاََر ُق َوا ُقو إلَك َفُح إد َذ ْق َع ْل ُق ا ّل َع َت إل َت إكي َو ْل إل ُدوَن إباَ ّك َو ْلُم ّتىَ ا ) َح

ْو َلَف َل إريِ َح َت ْلُمْش إل َماَ ا ّك َو ْلُم إه إل ْي َل ٌء َع ّقَرا َكاََن َشيِْ إه إفيِ َباَ إن إمي ْو ، َي َل َلَف َو َماَ َح
إل إكي َو ْل إه إل ْي َل ٌء َع ًثاَ َكاََن َشيِْ إن َذا َحاَ إة إفيِ َك َي َهاَ ّن . ، ال

َقاََل إعيِّ َو إف ُق الّشاَ ّل َع َت إل َت ّك َو ْلُم إل ُدوَن إباَ إكي َو ْل ُلُه ا ْو ّلُم َق ُيَس َف َع (  إبي ْلَم إبُض ا ْق َي ّثَمَن َو ال
إلُب َطاَ ُي إن َو ّثَم َذا إباَل َتَرىَ إ إبُض اْش ْق َي َع َو إبي ْلَم إصُم ا ُيَخاَ إب إفيِ َو ْي َع ْل إلَك ُكّل َإلّن ) ؛ ا َذ

إق إمْن ُقو ْلُح ْلُك ا إم ْل ُبُت َوا ْث إل َي ّك َو ْلُم َفًة إل ْنُه إخَل َباًَرا َع إت ْع إل ا إكي ْو ّت إق إلل إب إد الّساَ ْب َع ْل َكاَ
َهُب ْن ُد َي َطاَ َيْص َنىَ َو ْع إهْم َوَم إل ْو َفًة َق ْنُه إخَل ْيِ َع ُبُت َأ ْث ْلَك َي إم ْل ّوًل ا إل َأ إكي َو ْل إقّر َوَل إل َت َيْس

إقُل َبْل َت ْن َلىَ َي إل إ ّك َو ْلُم َتُه ا َع َذا َساَ َه إل َهُر َل َو ْظ إق إفيِ َي ْت إب إع إري إل َق إكي َو ْل إد َوَل ا َفَساَ
إه إح َكاَ َلىَ إن إتيِ َماَ َع ْأ ُنُه َي َياَ َء إْن َب ّلُه َشاَ ْو ، ال َل ّكَل َو إع َرُجًل َو ْي َب ْل إء إباَ َلىَ َوالّشَرا َل َأْن َع
َق ّل َع َت إه َي ُق إب ُقو ْلُح إصّح َفَل ا َذا َي ُق الّشْرُط َه ُقو إد َوُح ْق َع ْل َو ا ْبُض ُه إن َق ّثَم إليُم ال َتْس َو
إع إبي ْلَم إإْن ا ُد َكاََن َف إق َعاَ ْل ّقَياَ ا إب ْو َمْحُجوًرا َص ًدا َأ ْب إن َل َمْحُجوًرا َع َباَ َط إم ُيَخاَ إلي ّتْس ، إباَل
ّنَماَ إإ إلَك َو َلىَ َذ إل إ ّك َو ْلُم َأّماَ ا َذا َف َناَ إ إن َكاَ ْي َن ُذو ْأ َقْت َم ّل َع إهَماَ َت ُق إب ُقو ْلُح إن ا َباَ َط ُيَخاَ َف

إم إلي َتْس إع إب إبي ْلَم ْو ، ا َل ّكَل َأّن َو َو ْلُم َلَب ا َيِ َطاَ إر َت ْلُمْش إن ا ّثَم ْيَس إباَل إلَك َلُه َل . َذ
ْو َل إكيُل َأَمَر َو َو ْل ّكَل ا َو ْلُم إض ا ْب َق إن إب ّثَم ُهَماَ ال ّي أ

َ َبُه َف َل إبَر َطاَ إريِ ُأْج َت ْلُمْش َلىَ ا إم َع إلي َتْس
إن ّثَم إه ال ْي َل ْو ، إ َل َهىَ َو إكيُل َن َو ْل ّكَل ا َو ْلُم إض َعْن ا ْب إن َق ّثَم ُيُه َصّح ال ْه إإْن ، َن َهىَ َو َن

ّكُل َو ْلُم إكيَل ا َو ْل إض َعْن ا ْب إن َق ّثَم إصّح َل ال ُيُه َي ْه ْيَر َن َيِ َأّن َغ إر َت ْلُمْش ْو ا َد َل َق ّثَمَن َن َلىَ ال إ
إل ّك َو ْلُم ُأ ا ْبَر ْنُه َي ًناَ َع إتْحَساَ ْو ، اْس َل إكيَل َأّن َو َو ْل َأ ا ْبَر  َأ
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َيِ إر َت ْلُمْش إن َعْن ا ّثَم ْو ال َبُه َأ َه ْو َلُه َو ْعَضُه َأ ْو َب ْنُه َحّط َأ َو َع ُه إئٌز َف َيْضَمُن َجاَ إكيُل َو َو ْل ا
إل ّك َو ْلُم إلَك إل َذا ، َذ َه ُهَماَ َو َد ْن . إع

َقاََل ُبو َو إصّح َل ُيوُسَف َأ ُه َي ُؤ ْبَرا ُتُه َوَل إ َب ّطُه َوَل إه َذا ، َح َك ْو َو ْنُه َأّخَر َل ّثَمَن َع َو ال ُه َف
َلىَ َذا َع إف َه إخَل ْل ْو ، ا َل َعَل َو إلَك َف ّكُل َذ َو ْلُم إع َصّح ا إْلْجَماَ ْلُك ُثّم إباَ إم ْل إء إفيِ ا الّشَرا

إقُل َت ْن َلىَ َي إل إ إكي َو ْل ًكاَ ا ْل ْيَر إم إقّر َغ َت ْنُه ُمْس إم َلىَ َو إل إ ّك َو ْلُم إه ، ا إذ َه َقُة َو إري إبيِ َط أ
َ

إن ْلَحَس إخيِّ ا َكْر ْل إحيُح ا ْلَك َأّن َوالّص إم ْل ُبُت ا ْث إل َي ّك َو ْلُم َفًة إل إل َعْن إخَل إكي َو ْل ًء ا َدا إت ْب إه ا ْي َل إإ َو
َهَب ُبو َذ ٍر َأ إه ّباَُس َطاَ ّد ْلَك َإلّن ؛ ال إم ْل ْو ا َقَل َل َت ْن َلىَ ا إل إ إكي َو ْل َق ا َت َع إه َل ْي َل إرُمُه َع ْذ َمَحاَ إ

ُهْم َتَرا إة اْش َل َكاَ َو ْل ُيَجاَُب إباَ إخيِّ َو َكْر ْل ُهْم إل ّن أ
ّنَماَ َ ُقوَن َل إ َت ْع ْلَك َإلّن ؛ ُي إل إم إكي َو ْل َل ا

إقّر َت . َيْس
ُلُه ْو ُكّل َق َو ٍد (  ْق ُفُه َع إضي َلىَ ُي إه إ إل ّك َو إح ُم َكاَ ّن إع َكاَل ْل ْلُخ إح َوا ْل إم َعْن َوالّص إد َد َعْم ْل إإّن ا َف

َقُه ُقو ُق ُح ّل َع َت إل َت ّك َو ْلُم إل ُدوَن إباَ إكي َو ْل إلُب َفَل ا َطاَ إكيُل ُي إج َو ْو إق الّز َدا ْلَزُم َوَل إباَلّص َي
إكيَل إة َو َأ ْلَمْر َهاَ ا إليُم إكيَل َإلّن ) ؛ َتْس َو ْل َهاَ ا إفيٌر إفي ّنُه َتَرىَ َأَل ، َمْحٌض َس إنيِ َل َأ ْغ َت َيْس

إة َعْن َف إد إَضاَ ْق َع ْل َلىَ ا إل إ ّك َو ْلُم ْو ، ا َل َفُه َو َلىَ َأَضاَ إه إ إس ْف َكاَُح َصاََر َن ّن َفَصاََر َلُه ال
إل إف َكاَلّرُسو إخَل إب إب َْل َذا ا ّوَج إ َنُه َز ْب إغيَر ا َقاََل ، الّص ُبو َو إة َأ إغيَر ّوْجت الّص إتيِ َز َن ْب إمْن ا

إنك ْب َقاََل ، ا َْلُب َو ْلت ا إب َلْم َق ُقْل َو إنيِ َي ْب َكاَُح َجاََز إل ّن إن ال ْب إل َذا إل َوىَ إفيِ َك َتاَ َف ْل َإلّن ؛ ا

ّوَج ْلُمَز إْليَجاََب َأَضاََف ا َلىَ ا إن إ ْب إل ْوُل ، ا َق إب َو َْل ْلت ا إب َواٌب َق َواُب َلُه َج ْلَج ُد َوا ّي َق َت َي
إل ّو َْل ْو َكَماَ َفَصاََر إباَ ْلت َقاََل َل إب إنيِ َق ْب ْو ، إل َل ُبو َقاََل َو إة َأ إغيَر إبيِ الّص إر َإل إغي ّوْجت الّص َز
إتيِ َن ْب َلْم ا ْد َو إز إه َي ْي َل ًئاَ َع ْي َقاََل ، َش ُبو َف إر َأ إغي ْلت الّص إب َكاََح َق ّن ُع ال َق َكاَُح َي ّن إب ال َْل َو إل ُه

إحيُح إجُب الّص َي َتاََط َأْن َو إه َيْح ُقوَل إفي َي ْلت َف إب إنيِ َق ْب إغيِ إل َب ْن َي إل َو إكي َو ْل  إل
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إح َكاَ ّن ُقوَل َأْن إباَل ْلت َي إب َكاََح َق ّن إل ال إكيُل ُفَلٍن َإلْج َو ْل إع َوا ْل ْلُخ إكيَل َكاََن إْن إباَ إج َو ْو الّز
ْيَس َل ْبُض َلُه َف إل َق َد إع َب ْل ْلُخ إإْن ، ا إكيَل َكاََن َو إة َو َأ ْلَمْر ُذ َفَل ا َؤاَخ إل ُي َد َب إع إب ْل ْلُخ َذا إّل ا إ
إمَن ُذ َض َؤاَخ ُي إن َف إد َل إباَلّضَماَ ْق َع ْل َذا ، إباَ َك إكيُل َو َو ْل إة ا َب َتاَ إك ْل ْيَس إباَ ْبُض َلُه َل إل َق َد َب

إة َب َتاَ إك ْل  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َلَب (  ّكُل َطاَ َو ْلُم َيِ ا إر َت ْلُمْش إن ا ّثَم َلُه إباَل َعُه َأْن َف َن ُه َيْم ّياَ ّنُه ) ؛ إ إبيِّ َإل َن َأْج

إد َعْن ْق َع ْل إه ا إق ُقو َق َأّن إلَماَ َوُح ُقو ْلُح َلىَ ا إد إ إق َعاَ ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َف َعُه (  َف إه َد ْي َل َلْم َجاََز إ َو
ُكْن إل َي إكي َو ْل َبُه َأْن إل إل َطاَ إه ُي ًياَ إب إن ْفَس َإلّن ) ؛ َثاَ إن َن ّثَم إض ال ُبو ْق ْلَم ّقُه ا ْد َح إه َوَصَل َق ْي َل إ
َة َوَل َد إئ إذ إفيِ َفاَ َْلْخ ْنُه ا إع ُثّم إم ْف ّد إه ال ْي َل َذا إ َه إل ْو َو إريِ َكاََن َل َت ْلُمْش َلىَ إل إل َع ّك َو ْلُم ْيٌن ا َد
ُع َق َقاَّصُة َت ْلُم إن ا ْي َد إل إب ّك َو ْلُم ْو ، ا َل إهَماَ َلُه َكاََن َو ْي َل ْيٌن َع ُع َد َق َقاَّصُة َت ْلُم إن ا ْي َد إل إب ّك َو ْلُم ا

ْيًضاَ إن ُدوَن َأ ْي إل َد إكي َو ْل إن ا ْي َد إب إل َو إكي َو ْل َذا ا ُه َكاََن إ َد ُع َوْح َق َقاَّصُة َت ْلُم َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َح

ٍد ّنُه َكَماَ َوُمَحّم إلُك َأ َء َيْم ْبَرا إْل ُهَماَ ا َد ْن ّنُه إع إك َل ُنُه َو إل َيْضَم ّك َو ْلُم إن إفيِ إل ْي َل َفْص ْل ْيِ ا إفيِ َأ
إء ْبَرا إْل إة ا َقاَّص ْلُم ُلُه ، َوا ْو َق َلُه َو َعُه َأْن َف َن ُه َيْم ّياَ إإْن إ َلُه َف ّك إكيُل َو َو ْل ْيَس َجاََز ا َل َلُه َو
ُعُه ْن إإْن َم ُه َف َهاَ إكيُل َن َو ْل َد ا ْع إلَك َب َلُه َذ ُعُه َف ْن  . َم
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ُلُه ْو َوَمْن َق ّكَل (  َيِ َرُجًل َو إر َت َيْش ًئاَ َلُه إل ْي ّد َفَل َش إة إمْن ُب َي إم إه َتْس إس ْن إه إج إت َف إص ْو َو َأ

إه إس ْن إغ إج َل ْب إه َوَم إن إصيَر َثَم َي إل ْعُل )  إف ْل ّكُل ا َو ْلُم إه ا ُلوًماَ إب ْع ُنُه َم إك ُيْم إتَماَُر َف ْئ إل َيُة َأّماَ ا إم َتْس
إه إس ْن ُلُه إج ْو َق ًدا َف ْب ْو َع َيًة َأ إر . َجاَ

َأّماَ ُتُه َو َف ُلُه إص ْو َق إشيِّ َف َب ْو َح إكيِّ َأ ْو ُتْر ٌد َأ ّل َو ُد ُم ْلُمَرا إة َوا َف َناَ َهاَ إباَلّص ُع ُه ْو ّن ْو ، ال َل َلْم َو
ُكْر ْذ َع َي ْو ّن َكَر ال َذ ّثَمَن َو َقاََل ، ال إر َف َت ًدا إليِ اْش ْب إة َع َئ إماَ ٍم إب َه َو َجاََز إدْر ُه َنىَ َو ْع إه َم إل ْو َق

ْو إه َأ إس ْن إغ إج َل ْب إه َوَم إن إإْن َثَم ًظاَ َكاََن َو ْف ُع َل َناًَساَ َيْجَم ٍة َأْج ّب َدا ْو َك ْوٍب َأ ْو َث إقيٍق َأ ّنُه َر إإ َل َف
إصّح َلُة َت َكاَ َو ْل إإْن ا ّيَن َو ّثَمَن َب ّتىَ ال ّيَن َح َب َع ُي ْو ّن َع ال إن َم ّثَم َذا ، ال َك َنىَ إفيِ َكاََن َماَ َو ْع َم

إس َناَ َْلْج إر ا ّدا إصّح َل َكاَل إه َي إكيُل إفي ْو ّت إإْن ، ال ّيَن َو ّثَمَن َب إلَك َإلّن ؛ ال َذ إن إب ّثَم ُد ال إمْن ُيوَج
ْنٍس ُكّل إريِ َفَل إج ْد َد َي إر ُمَرا إم إش اْل َفاَُح َت إة إل َل َهاَ ْلَج ْثُل ا َلُه َأْن إم ّك َو إء ُي إشَرا ٍد إب ْب ْو َع َأ

ٍة َي إر ّد َل َبْل َجاَ ّيَن َأْن ُب َب ْنَس ُي إج ْل ْو ا َفَة َأ ْو َوالّص ْنَس َأ إج ْل َداَر ا ْق إم إن َو ّثَم إإْن ، ال َكاََن َو
إلْسُم ُع ا ًعاَ َيْجَم َوا ْن َناًَساَ َل َأ إد َأْج ْب َع ْل إة َكاَ َي إر ْلَجاَ ّنُه َوا إإ إصّح َف إن َي َياَ َب إن إب ّثَم ْو ال إع َأ ْو ّن ؛ ال

إر َإلّن إدي ْق َت إن إب ّثَم إصيُر ال ُع َي ْو ّن ُلوًماَ ال ْع إر َم َك َذ إب إع َو ْو ّن إقّل ال َلُة َت َهاَ ْلَج ْثُل ا َلُه َأْن إم ّك َو ُي
إء إشَرا ٍد إب ْب ْو َع ٍة َأ َي إر َلْم َجاَ ُكْر َو ْذ ًعاَ َي ْو ًناَ َوَل َن إصّح َلْم َثَم ّنُه ؛ َي ًعاَ َيْشَمُل َإل َوا ْن إإْن َأ ّيَن َف َب
َع ْو ّن إكيِّ ال ّتْر ْو َكاَل إشيِّ َأ َب ْلَح ْو ا ّيِ َأ إد ْن إه ْل َذا ، َجاََز ا َك َذا َو ّيَن إ ّثَمَن َب َذا ، ال َه َذا َو َلْم إ
ْد َذا ُيوَج َه إن إب ّثَم ْوٍع ُكّل إمْن ال . َن

َذا َأّماَ َد إ إج َد َيُجوُز َل ُو ْن إض إع ْع إخ َب إي ْلَمَشاَ ْو ، ا َل إر َقاََل َو َت ًباَ إليِ اْش ْو ْو َث ّبًة َأ ْو َدا َداًرا َأ
َلُة َكاَ َو ْل َلٌة َفاَ إط إة َباَ َل َهاَ ْلَج إة إل إحَش َفاَ ْل إإّن ا ّبَة َف ّدا إة إفيِ ال َق إقي إة َح َغ ّل إدّب إلَماَ اْسٌم ال َلىَ َي َع

إه إض َوْج َْلْر ّلُه َقاََل ا َلىَ ال َعاَ َوَماَ َت ٍة إمْن {  ّب إض إفيِ َدا َْلْر  ا
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َلىَ إّل إه َع ّل َهاَ ال ُق إفيِ إرْز َو إف }  ُعْر ْل ُق ا َل ْط َلىَ ُت إل َع ْي ْلَخ إل ا َغاَ إب ْل إر َوا إمي ْلَح ْد َوا َق َع َف َجَم
ًعاَ َوا ْن َذا ، َأ َك ْوُب َو ّث َوُل ال َناَ َت ْطَن َي ُق ْل ّتاََن ا َك ْل إريَر َوا ْلَح َذا َوالّصوَف َوا َه إل إصّح َل َو َي

ُتُه َي إم ْهًرا َتْس َذا ، َم َك ّداُر َو َنىَ إفيِ ال ْع إس َم َناَ َْلْج َهاَ ؛ ا ّن إل
إلُف َ َت ًفاَ َتْخ إتَل إحًشاَ اْخ َفاَ

إف إتَل إض إباَْخ ْغَرا َْل ْلَمَحاَّل ا إن َوا إجيَرا ْل إن َوا َدا ْل ُب ْل َذا َوا َه إل ْو َو ّوَج َل َلىَ َتَز ٍر َع ُكْن َلْم َدا َت
َيًة إم إحيَحًة َتْس إإْن َص ْنَس َسّمىَ َف إر إج ّدا َهاَ ال َن َثَم ْو َو َع َأ ْو إة َن ّب ّدا َهاَ ال َن َثَم َأْن َو َقاََل إب
َع إحَماًَرا ْو َن إب َو ْو ّث َأْن ال ّيِ َقاََل إب إو ْو َهَر ّيِ َأ إو ًناَ َجاََز َمْر إتْحَساَ إبيِّ َإلّن ؛ اْس ّن إه { ال ْي َل َع
ُة َطىَ َوالّسَلُم الّصَل ْع َة َأ َو َناًَرا ُعْر ُه إدي َأَمَر َيِ َأْن َو إر َت ًة َلُه َيْش َكَر َشاَ َذ َف ْنَس }  إج ْل ا
ّثَمَن َكَت َوال إر َعْن َوَس ْك إة إذ َف إإْن الّص إر َقاََل َو َت ًة إليِ اْش ْو َشاَ ًدا َأ ْب َلْم َع ُكْر َو ْذ ًناَ َي َوَل َثَم

َفًة َلُة إص َكاَ َو ْل َلٌة َفاَ إط ُه َوَماَ َباَ َتَرا إكيُل اْش َو ْل َو ا ُه إه َف إس ْف َن ْو ، إل َل إر َقاََل َو َت ًباَ إليِ اْش ْو َث
إة َعَشَر إهَم إب ّتىَ َيُجْز َلْم َدَرا َعُه ُيَسّميَِ َح ْو ُقوَل َن َي ّقَياَ َف إو ْو َهَر ّقَياَ َأ إو ْوَب َإلّن ؛ َمْر ّث ُع ال َق َي

َلىَ َناٍَس َع ٍة َأْج َف إل َت إن ُمْخ ْط ُق ْل إف َكاَ إن َوالّصو ّتاَ َك ْل إصيُر َفَل َوا إلَك َي ُلوًماَ َذ ْع إر َم ْد َق إب
إن ّثَم ّنُه ؛ ال ْد َإل ُد َق إس ُكّل إفيِ ُيوَج َناَ إب َأْج َياَ ّث ّدُر َماَ ال َق َت إلَك َي َذ إن إب ّثَم . ال
ُلُه ْو َلُه َأْن ( إّل َق ّك َو َلًة ُي َكاَ ُقوَل َعاَّمًة َو َي ْع َلُه َف َت ْب ْيت َماَ إليِ ا َأ ّنُه ) ؛ َر ّوَض َإل َْلْمَر َف ا
َلىَ إه إ إي أ

ْ ّيِ َر َأ ٍء َف إه َشيِْ إري َت ُكوُن َيْش إثًل َي َت َذا َكَماَ ُمْم إر َلُه َقاََل إ َت ّيِ إليِ اْش ْوٍب َأ ْئت َث إش
ْو ّيِ َأ ٍة َأ ّب ْدت َدا ْو َأَر َيّسَر َماَ َأ ْيك َت َل َهاَ َع ْن ّنُه إم إإ إصّح َف إصيُر َي َي ْكُمُه َو ْكَم ُح إة ُح َع إبَضاَ ْل ا

إة َب ْلُمَضاََر ْو ، َوا َل َلُه َو ّك إء َو إشَرا ٍة إب َي إر َهاَ َسّمىَ َجاَ ْنَس َهاَ إج َن َثَم َتَرىَ َو َء َلُه َفاَْش َياَ ْو َعْم َأ



َعَة ُطو ْق إن َم ْي َد َي ْل ْو ا ًة َأ َد َع ْق إلَك ُم َذ إئٌز َف َلىَ َجاَ إل َع ّك َو ْلُم َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َل َو

َلىَ َيُجوُز إل َع ّك َو ْلُم  إمْن َإلّن ؛ ا
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إة َد َعاَ ْل ّناََس َأّن ا َتُروَن َل ال إلَك َيْش إبيِ َذ َإل َفَة َو إني إة اْسَم َأّن َح َي إر ْلَجاَ ٌد ا ْوُجو إفيِ َم
إة إحيَح إة الّص َب إعي ْلَم إإْن َوا َتَرىَ َف َء َلُه اْش ْوَرا ْو َع َعَة َأ ُطو ْق إن َم ْي َد َي ْل ْو ا َدىَ َأ إن إْح ْي َل الّرْج

َلىَ َجاََز إل َع ّك َو ْلُم ًعاَ ا َهاَ ؛ إْجَماَ ّن إل
َبٌة َ إعي ْد ، َم َق َتُروَن َو إعيَب َيْش ْلَم إإْن ، ا إر َقاََل َو َت اْش

َيًة إليِ إر إنيِ َجاَ ُدْم ْو َتْخ إة َأ ْدَم إخ ْل ْو إل إز َأ ْب ْلَخ َتَرىَ إل َء َفاَْش َياَ ْو َعْم َعَة َأ ُطو ْق إن َم ْي َد َي ْل َلْم ا
ْلَزْم ّكَل َي َو ْلُم ًعاَ ا َهاَ ؛ إْجَماَ ّن إل

ُلُح َل َ إل َتْص َعَم ْل إإْن ، إل إر َقاََل َو َت َبًة إليِ اْش َق َيُجْز َلْم َر
ُء إء إشَرا َياَ َعْم ْل إة َوَل ا َع ُطو ْق إن َم ْي َد َي ْل ًعاَ ا إإْن إْجَماَ َتَرىَ َف َء اْش ْوَرا ْو َع َعَة َأ ُطو ْق َدىَ َم إْح
إن ْي َد َي ْل إزَمْت ا ّكَل َل َو ْلُم ًعاَ ا إصيَصُه َإلّن ؛ إْجَماَ ْن َلىَ َت إة َع َب َق إضيِ الّر َت ْق َهاَ َيُجوُز َماَ َي ُق ْت إع

إة إفيِ ّفاََر َك ْل إإْن ، ا إر َقاََل َو َت َيًة إليِ اْش إر َهاَ َجاَ ُؤ َط ْو َأ َهاَ َأ ُد إل ْو َت َتَرىَ َأْس َء َلُه َفاَْش ْتَقاَ ْو َر َأ

َتُه إة إمْن ُأْخ َع ْو الّرَضاَ ٍم َذاَت َأ إح ٍم َر ْنُه َمْحَر ْو إم ّيًة َأ إس ْلَزْم َلْم َمُجو ّكَل َي َو ْلُم َذ ا َف َن َو
ُء َلىَ الّشَرا إل َع إكي َو ْل ّنُه ؛ ا َلَف َإل َد َخاَ ْي َق ْل  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َف َتَرىَ (  إكيُل اْش َو ْل َبَض ا َق َع َو إبي ْلَم َع ُثّم ا َل ّط َلىَ ا ْيٍب َع َلُه َع ُه َأْن َف ّد َيُر
إب ْي َع ْل ُع َداَم َماَ إباَ إبي ْلَم إه إفيِ ا إد ّنُه ) ؛ َي إق إمْن َإل ُقو إد ُح ْق َع ْل إهيَِ ا َهاَ َو ّل إه ُك ْي َل ُلُه إ ْو إإْن َق َف  )
ّلَمُه َلىَ َس إل إ ّك َو ْلُم ُه َلْم ا ّد إه إّل َيُر إن ْذ إإ ّنُه ) ؛ إب ْد َإل َهىَ َق َت ْن ْكُم ا إة ُح َل َكاَ َو ْل َإلّن ا إه َو إفي
َطاََل ْب إه إ إد إة َي ّي إق إقي ْلَح ّكُن َفَل ا َتَم ْنُه َي إه إّل إم إن ْذ إإ َإلّن إب َذ َو إر َأْخ إم َع اْل إبي ْلَم إه إمْن ا إد َحْجٌر َي

إه ْي َل إة إفيِ َع َل َكاَ َو ْل  . ا
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو إكيُل (  ْو ّت إد ال ْق َع إف إب إم الّصْر َل ّنُه ) ؛ َوالّس ٌد َإل ْق ُكُه َع إل إه َيْم إس ْف َن إلُك إب َيْم َف
إكيَل ْو ّت إه ال ُه إب ُد إكيُل َوُمَرا ْو ّت إم ال إْلْسَل إلَك إباَ َذ إل إمْن َو َب إم َرّب إق َل إكيُل َأّماَ الّس ْو ّت إمْن ال

إل َب إم إق َل ْلُمْس إه ا ْي َل َأْن إ َلُه إب ّك َبُل َو ْق َلَم َلُه َي ّنُه الّس إإ ّنُه َيُجوُز َل َف إإ إكيٌل َف ْو إع َت ْي َب ٍم إب َعاَ َط
إه إفيِ إت َلىَ إذّم ُكوَن َأْن َع ّثَمُن َي إه ال إر ْي َغ َذا ، إل َه إصّح َل َو ُلُه َي ْو إإْن َق َف َق (  إكيُل َفاََر َو ْل ا

َبُه إح ْبَل َصاَ إض َق ْب َق ْل َطَل ا ُد َب ْق َع ْل إد ا ُوُجو إل إق )  إتَرا ْف إل إر إمْن ا ْي ْبٍض َغ ُلُه َق ْو َوَل َق َبُر (  َت ْع ُت
َقُة َفاََر إل ُم ّك َو ْلُم ّنُه ) ؛ ا ْيَس َإل ٍد َل إق َعاَ ّق إب َتَح ْلُمْس إد َوا ْق َع ْل ْبُض إباَ إد َق إق َعاَ ْل َو ا ُه إكيُل َو َو ْل ا
إصّح َي ْبُضُه َف إإْن ، َق ُق َل َكاََن َو ّل َع َت إه َي ُق إب ُقو ْلُح إبيِّ ا إد َكاَلّص ْب َع ْل إر َوا ْلَمْحُجو إه ا ْي َل َع
إف إخَل إل إب َلَة َإلّن ؛ الّرُسو إد إفيِ الّرَساَ ْق َع ْل إض إفيِ َل ا ْب َق ْل إقُل ا َت ْن َي َلىَ َكَلُمُه َو إ

إل ْلُمْرَس ْبُض َفَصاََر ا إل َق ْبَض الّرُسو إر َق ْي إد َغ إق َعاَ ْل َلْم ا إصّح َف إه إفيِ َقاََل َي إح إصّح َل َشْر َي
ّتَصّرُف إة ال َل َق َإلّن ؛ إباَلّرَساَ ُقو إد ُح ْق َع ْل ُق َل ا ّل َع َت إل َت ّنَماَ ، إباَلّرُسو إإ ُق َو ّل َع َت إل َت ْلُمْرَس إباَ

ُهَماَ إن َو َقاَ إر َت ْف إة إفيِ ُم َل إد َحاَ ْق َع ْل َذا ا َه إل َفىَ إفيِ َقاََل َيُجْز َلْم َف َتْص ْلُمْس ُلُه ا ْو َبُر َوَل َق َت ْع ُي
َقُة َفاََر إل ُم ّك َو ْلُم ّنَماَ ا َبُر َل إ َت ْع َذا ُي َء إ َد َجاَ ْع إع َب ْي َب ْل ْبَل ا إض َق ْب َق ْل َذا َأّماَ ، ا َء إ إفيِ َجاَ
إس إل إد َمْج ْق إل َع إكي َو ْل ّنُه ا إإ إقُل َف َت ْن ُد َي ْق َع ْل َلىَ ا إل إ ّك َو ْلُم َبُر ا َت ْع ُي َقُة َو َفاََر إل ُم ّك َو ْلُم ّنُه ؛ ا َإل



َذا إضًرا َكاََن إ إس إفيِ َحاَ إل ْلَمْج إصيُر ا ّنُه َي َأ إرٌف َك إه َصاَ إس ْف َن َبُر َفَل إب َت ْع َقُة ُي َفاََر إل ُم إكي َو ْل ا
َد ْع إلَك َب  . َذ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َع (  َف إكيُل َد َو ْل إء ا ّثَمَن إباَلّشَرا إه إمْن ال إل َبَض َماَ َق َع َو إبي ْلَم َلُه ا َع َأْن َف إج إه َيْر إب
َلىَ إل َع ّك َو ْلُم ّنَماَ ) ، ا إإ َع َأْن َلُه َكاََن َو َف ْد ّثَمَن َي إه إمْن ال إل ّثَمَن َإلّن ؛ َماَ ٌق ال ّل َع َت إه ُم إت إذّم إب
َكاََن ّلَص َأْن َلُه َف ْفَسُه ُيَخ ْنُه َن ّنَماَ ، إم إإ َع َو إه َرَج َلىَ إب إل َع ّك َو ْلُم ّنُه ؛ ا َو َإل إذيِ ُه ّل َلُه ا ْدَخ َأ

إلَك إفيِ ُلُه َذ ْو إإْن َق َف َلَك (  ُع َه إبي ْلَم إه إفيِ ا إد ْبَل َي إه َق إس ْب َلَك َح إل إمْن َه إل َماَ ّك َو ْلُم َلْم ا َو
ُقْط ّثَمُن َيْس ُه َإلّن ) ؛ ال َد إد َي َي إل َك ّك َو ْلُم َذا ا إإ َبْس َلْم َف إصيُر ُيْح ّكُل َي َو ْلُم إبًضاَ ا إه َقاَ إد َي إب

ُلُه ْو َلُه َق َو إبَسُه َأْن (  ّتىَ َيْح إفيَِ َح ْو َت ّثَمَن َيْس ٌء ال َوا َد َكاََن ) َس َق ّثَمَن َن ْو ال ُه َلْم َأ ْد ُق ْن . َي
َقاََل َفُر َو ْيَس ُز إبَسُه َأْن َلُه َل َناَ َيْح إكيَل َأّن َل َو ْل إة ا َل إز ْن إع إبَم إئ َباَ ْل إل إمْن ا ّك َو ْلُم َكاََن ا َف

ْبُسُه إء َح َفاَ إتي إن إلْس ّثَم َكَماَ ال إع َأّن َف إئ َباَ ْل إبَس َأْن إل َع َيْح إبي ْلَم ّتىَ ا إفيَِ َح ْو َت ّثَمَن َيْس إمْن ال
إريِ َت ْلُمْش َذا ا َك إل َف إكي َو ْل إبَس َأْن إل َع َيْح إبي ْلَم ّتىَ ا إفيَِ َح ْو َت ّثَمَن َيْس إل إمْن ال ّك َو ْلُم ُلُه ا ْو ( َق

إإْن َبَسُه َف َلَك َح َه إه إفيِ َف إد ًناَ َكاََن َي إن َضَماََن َمْضُمو ْه َد الّر ْن إبيِ إع أ
َوَضَماََن ُيوُسَف َ

إع إبي ْلَم َد ا ْن ٍد إع َو ُمَحّم ُه َو ْوٌل )  إبيِ َق َفَة َإل إني إب َوَضَماََن َح َغْص ْل َد ا ْن َفَر إع ّنُه ؛ ُز ٌع َإل ْن َم
إر ْي َغ ّق إب َلىَ َح إه َع إل ّنُه َأْص ْيَس َأ إبَسُه َأْن َلُه َل َو َيْح ُه إه َف إس ْب ّد إبَح َع َت َكاََن ُم إه َف ْي َل َضَماَُن َع

ّديِ َع ّت ُهَماَ ال َل ّنُه َو إة َأ َل إز ْن إع إبَم إئ َباَ ْل ْنُه ا َكاََن إم ْبُسُه َف إء َح َفاَ إتي إن إلْس ّثَم ُقُط ال َيْس إه َف إك َهَل إب
إبيِ َإل ّنُه ُيوُسَف َو إه َمْضُموٌن َأ ْي َل إس َع ْب ْلَح َع إباَ إت َم ُبو ّق ُث إس َح ْب ْلَح َبَه َلُه ا َأْش ْهَن َف الّر

َنىَ ْع إه َوَم إل ْو إن َضَماََن َق ْه َد الّر ْن إبيِ إع أ
ْيِ ُيوُسَف َ َبُر َأ َت ْع َقّل ُي َْل إه إمْن ا إت إمْن إقيَم إن َو ّثَم ال

َذا َكَماَ ّثَمُن َكاََن إ إقيَمُة َعَشَر َخْمَسَة ال إع َو إبي ْلَم ٌة ا ُع َعَشَر إج إكيُل َيْر َو ْل ٍة ا َلىَ إبَخْمَس َع
إل ّك َو ْلُم ُة ا إن َوُصوَر إع َضَماَ ْي َب ْل ُقَط َأْن ا ّثَمُن َيْس ْو َقّل ال ُثَر َأ إلَك َك َذ إكيَل َأّن َو َو ْل َعُل ا  ُيْج
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إع إئ َباَ ْل ّكُل َكاَ َو ْلُم إريِ َوا َت ْلُمْش ْنُه َكاَ َعُل إم ُيْج ُع َو إبي ْلَم ّنُه ا َأ َلَك َك إد إفيِ َه إع َي إئ َباَ ْل ْبَل ا َق
إم إلي ّتْس َلىَ ال إريِ إ َت ْلُمْش إسُخ ا َف ْن َي ُع َف ْي َب ْل ْيَن ا إل َب إكي َو ْل إل ا ّك َو ْلُم ُكوُن َوَل َوا إهَماَ َي إد َإلَح

َلىَ إر َع ٌء اْلَخ إع إفيِ َكَماَ َشيِْ إئ َباَ ْل إريِ ا َت ْلُمْش ُة َوا إن َوُصوَر إب َضَماَ َغْص ْل َو ا إجَب َأْن ُه َت
ُتُه َغًة إقيَم إل َغْت َماَ َباَ َل ُع َب إج َيْر إكيُل َف َو ْل َلىَ ا إل َع ّك َو ْلُم ُنُه َكاََن إْن ا َثَر َثَم ْك ُع َأ إج َيْر َو

ّكُل َو ْلُم َلىَ ا إل َع إكي َو ْل َنْت إْن ا ُتُه َكاَ َثَر إقيَم ْك  . َأ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّكَل (  إن َرُجٌل َو ْي َل ْيَس َرُج َل إهَماَ َف إد َتَصّرَف َأْن َإلَح ّكَل إفيَماَ َي إه ُو ُدوَن إفي
إر َذا اْلَخ َه َذا )  ُهَماَ إ َل ّك ٍم َو َكَل ٍد إب إح َأْن َوا ُكَماَ َقاََل إب ُت ْل ّك إع َو ْي َب إديِ إب ْب َذا َع َذا َأّماَ َه إ

ُهَماَ َل ّك إن َو ْي َكَلَم َأْن إب ّكَل إب ُهَماَ َو َد إه َأَح إع ْي َب ّكَل ُثّم إب ْيًضاَ اْلَخَر َو َعُه َأْن َأ إبي ُهَماَ َي ّي أ
َ َع َف َباَ

إف َجاََز إخَل إن إب ْي ّي إص َو ْل َذا ا ْوَصىَ إ إهَماَ َأ ْي َل ٍد ُكّل إ إح َلىَ َوا إد َع إفَرا ْن إل ْيُث ا َأْن َيُجوُز َل َح

َد إر َف ْن ٍد ُكّل َي إح ُهَماَ َوا ْن إف إم ّتَصّر َلىَ إباَل َْلَصّح َع إة ُوُجوَب َإلّن ؛ ا ّي إص َو ْل إت ا ْو ْلَم َد إباَ ْن إع َو
إت ْو ْلَم إن َصاََرا ا ْي ّي إص َلًة َو ًة ُجْم َد إح إإْن َوا ُهَماَ َف َل ّك َع َو َباَ ُهَماَ َف ُد ْو َأَح َتَرىَ َأ َواْلَخُر اْش



إضٌر ُه َأْن إّل َيُجوُز َل َحاَ إجيَز َقاََل ، ُي َقىَ إفيِ َو َت ْن ْلُم إإْن َيُجوُز ا ًباَ َكاََن َو إئ َأَجاََز َغاَ َلْم َف
َد َيُجْز ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َذا َح إة إفيِ َك إخيَر ّذ ْو ، ال َل ُهَماَ َو َل ّك ُهَماَ َو ُد َأَح ٌد َو ْب ْو َمْحُجوٌر َع إبيِّ َأ َص
إر َيُجْز َلْم َمْحُجوٌر َد َأْن إلْلَخ إر َف ْن إه َي إع ْي َب إم إب َد َع ُه إل إيِ إرَضاَ ْأ ٍد إبَر إح إإْن َوا ُد َماََت َف َأَح

إن ْي َل إكي َو ْل ْو ا َهَب َأ ُلُه َذ ْق ُكْن َلْم َع إر َي َعُه َأْن إلْلَخ إبي إة َي ّل إع ْل إتيِ إل ّل َهاَ ا َناَ َكْر إبيِّ إفيِ َذ الّص
إد ْب َع ْل َذا َوا إة إفيِ َك َي َهاَ ّن ُلُه ال ْو ُهَماَ َأْن ( إّل َق َل ّك َو إة ُي ْلُخُصوَم ْو إباَ إق َأ َطَل إه إب إت ْوَج إر َز ْي َغ إب
َوٍض ْو إع إق َأ ْت إع إه إب إد ْب إر َع ْي َغ َوٍض إب ْو إع ّد َأ ٍة إبَر َع إدي ْو َو ّيٌة َأ إر ْو َعاَ ْو َغْصٍب َأ إء َأ َقَضاَ ْيٍن إب ) َد

ّنُه إإ َد َأْن َيُجوُز َف إر َف ْن إه َي ُهَماَ إب ُد إم َأَح َد َع إة إل َد إئ َفاَ ْل إهَماَ إفيِ ا إع إتَماَ َلىَ اْج إلَك َع َإلّن ؛ َذ

َع إتَماَ إلْج إة إفيِ ا ْلُخُصوَم ّذٌر ا َع َت إء ُم ْفَضاَ إْل َلىَ إل إب إ َغ إس إفيِ الّش إل إء َمْج َقَضاَ ْل ُهَماَ ا ّن إل
َ َو

َذا َكاَ إ َتَر إة إفيِ اْش ْلُخُصوَم إهَماَ َلْم ا ْف ُقوُم ُي َي ُهَماَ َف ُد َهاَ َأَح َقاََم إفي إر َم َذا إّل اْلَخ َياَ إ َه َت ْن ا
َلىَ إض إ ْب إل َق ْلَماَ ْبُض َيُجوُز َفَل ا َق ْل ّتىَ ا َعاَ َح إم َت إه َيْج ْي َل . َع
َأّماَ ُق َو إه َطَل إت ْوَج إر َز ْي َغ َوٍض إب ُق إع ْت إع إه َو إد ْب إر َع ْي َغ َوٍض إب ّد إع إة َوَر َع إدي َو ْل ُء ا َقَضاَ إن َو ْي ّد ال

ُء َياَ َأْش َتاَُج َل َف َلىَ َتْح إيِ إ ْأ  َبْل الّر
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إبيٌر إهيَِ ْع ُة َمْحٌض َت َباََر إع إن َف ْي َن ْث إل إد ا إح َوا ْل إه َوا ٌء إفي َوا إف َس إخَل َذا َماَ إب ُهَماَ َقاََل إ َل
َهاَ َقاَ ّل ُتَماَ إْن َط ْئ ْو إش َهاَ َأ ُكَماَ َأْمُر إدي ْي أ

َ إإّن إب ُهَماَ َف َد َذا َأَح َق إ ّل َبىَ َط َأ ْع َلْم اْلَخُر َو َيَق
ّتىَ َعاَ َح إم َت َلىَ َيْج إق َع ّطَل ّنُه ؛ ال إويٌض َإل ْف َلىَ َت إهَماَ إ إي أ

ْ ّنُه َر َإل َق َو ّل َق َع ّطَل إهَماَ ال إل ْع إف إب
إبَر ُت ْع إهَماَ َفاَ إل ُدُخو ّداَر إب ْو ، ال َل َهاَ َقاََل َو َقاَ ّل ًعاَ َط إمي ًثاَ َج َهاَ َثَل َق ّل َط ُهَماَ َف ُد ًة َأَح َد إح ُثّم َوا
َهاَ َق ّل إن اْلَخُر َط ْي َت َق ْل ْع َلْم َط َق ٌء َي ّتىَ َشيِْ َعاَ َح إم َت َلىَ َيْج َذا َثَلٍث َع إة إفيِ َك َي َهاَ ّن ُلُه ال ْو َق َو

ْو ّد َأ ٍة إبَر َع إدي َد َو ّي ّد َق ّنُه ؛ إباَلّر َذا َإل ُهَماَ إ َل ّك َهاَ َو إض ْب َق ْيَس إب إهَماَ َل إد َد َأْن َإلَح إر َف ْن إض َي ْب َق ْل إباَ
َذا إة إفيِ َك إخيَر ّذ ٌد َقاََل ال إل إفيِ ُمَحّم َْلْص َذا ا َهاَ إ َبَض ُهَماَ َق ُد إر َأَح ْي َغ إن إب ْذ إه إ إب إح إمَن َصاَ َض

ّنُه ؛ ُهَماَ َشَرَط َإل َع إتَماَ َو اْج ُه إكٌن َو َلُه ُمْم إه َو ٌة إفي َد إئ ْفَظ َإلّن ؛ َفاَ إن إح ْي َن ْث ُع ا َف ْن َذا َأ إإ َف
َبَض ُهَماَ َق ُد إبًضاَ َصاََر َأَح إر َقاَ ْي َغ إن إب ْذ إك إ إل ْلَماَ َيْضَمُن ا . َف
َأّماَ َذا َو َبَض إ إن َق ْذ إإ إه إب إب إح ُلُه َيْضَمُن َل َصاَ ْو َق ْو َو إق َأ َطَل إه إب إت ْوَج ْو َز إق َأ ْت إع إه إب إد ْب إنيِ َع ْع َي

ْوَجًة َهاَ َز إن ْي َع ْو إب ًدا َأ ْب إه َع إن ْي َع إلَك َإلّن ؛ إب َتاَُج َل َذ َلىَ َيْح إيِ إ ْأ َذا َأّماَ الّر ُهَماَ إ َل ّك إق َو َطَل إب
ٍة ْوَج إر َز ْي َغ َهاَ إب إن ْي ْو َع إق َأ ْت إع ٍد إب ْب إر َع ْي َغ إه إب إن ْي ّتىَ َيُجْز َلْم َع َعاَ َح إم َت َلىَ َيْج إلَك َع َذا َإلّن ؛ َذ َه
ُع إج إه َيْر َلىَ إفي إيِ إ ْأ إج إفيِ َغَرًضاَ َلُه َإلّن ؛ الّر ٍة إْخَرا ْوَج ٍة ُدوَن َز ْوَج إق َز ْت إع ٍد َو ْب ُدوَن َع
ٍد ْب َلْم َع ُكْن َف إهَماَ َي إد َد َأْن َإلَح إر َف ْن إلَك َي َذ إه ُدوَن إب إب إح َذا ، َصاَ َك َذا َو ُهَماَ إ َل ّك إق َو ْت إع ٍد إب ْب َع

إه إن ْي َع َلىَ إب ْو َماٍَل َع إع َأ ْل إه ُخ إت ْوَج ُقُه َماَ َإلّن ؛ َز إري َوُض َط إع ْل ُع ا إه ُيْرَج َلىَ إفي إيِ إ ْأ إإْن الّر َو
َلىَ َلُه َكاََن ْيٌن َرُجٍل َع ّكَل َد َو إن َف ْي َل إه َرُج إض ْب َق ْيَس إب َل إهَماَ َف إد إبَضُه َأْن َإلَح ْق إر ُدوَن َي اْلَخ

ّنُه ؛ إضيَِ َإل إهَماَ َر إي أ
ْ َلْم إبَر إيِ َيْرَض َو ْأ إهَماَ إبَر إد ُء َأَح إلُف َوالّشيِْ َت إف َيْخ إتَل إديِ إباَْخ ْي َْل  . ا
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ُلُه ْو ْيَس َق َل َو إل (  إكي َو ْل ّكَل َأْن إل َو ّكَل إبَماَ ُي إه ُو َذَن َأْن إّل إب ْأ إه َي ّكُل إب َو ْلُم ّنُه ) ؛ ا ّوَض َإل َف
إه ْي َل ّتَصّرَف إ إل ُدوَن ال إكي ْو ّت إه ال ّنُه إب َإل ُد َل َو َفاَ َت َتَضىَ ُيْس ْق إد إبُم ْق َع ْل ُلُه ا ْث ّنُه إم َإل إضيَِ َو َر

إه إي أ
ْ ّناَُس إبَر ُتوَن َوال إو َفاَ َت إء إفيِ ُم . اْلَرا

َأّماَ َذا َو إذَن إ ّنُه ؛ َجاََز َلُه َأ إضيَِ َإل إلَك َر َذ ُلُه إب ْو ْو َق َأ ُقوَل (  ْعَمْل َلُه َي إيك ا أ
ْ إق إبَر ْطَل إإل  (

إض إوي ْف ّت َلىَ ال إه إ إي أ
ْ َذا ُثّم َر إذَن إ ّكُل َلُه َأ َو ْلُم ْو ا ْعَمْل َلُه َقاََل َأ إيك ا أ

ْ ّكَل إبَر َو إكيًل َف َكاََن َو
إكيُل َو ْل إنيِ ا ّثاَ إكيًل ال إل َعْن َو ّك َو ْلُم ّتىَ ا إلُك َل َح إكيُل َيْم َو ْل ّوُل ا َْل َلُه ا َذا ، َعْز َك إزُل َل َو َع ْن َي



إت ْو إل إبَم إكي َو ْل إن ا إزَل َع ْن َي ًعاَ َو إمي إت َج ْو إل إبَم ّك َو ْلُم إل ا ّو َْل َذا ا إة إفيِ َك َي َدا إه ْل . ا
إفيِ َوىَ َو َتاَ َف ْل َذا ا ّكَل إ ّوَض َرُجًل َو َف إه َو ْي َل َْلْمَر إ ّكَل ا َو إكيُل َف َو ْل ُلُه َصّح َرُجًل ا إكي ْو َلُه َت َو
ُلُه ْو َأّماَ َعْز ّكُل َلُه َقاََل َل َو ْلُم ّكْل ا ًناَ َو َلُه ُفَل ّك َو إكيُل َف َو ْل إلُك َل ا َلُه َيْم إرَضاَ إّل َعْز إب

إل ّك َو ْلُم إل ا ّو َْل ُلُه ا ْو إإْن َق َف ّكَل (  إر َو ْي َغ إن إب ْذ ّكٍل إ َو َد ُم َق َع ُلُه َف إكي إه َو إت َإلّن ) ؛ َجاََز إبَحْضَر

َد ْقُصو ْلَم إيِ ُحُصوُل ا ْأ إل َر ّو َْل ْد ، ا َق ُيُه َحَصَل َو ْأ ّلُموا َر َك َت إة إفيِ َو َد ْه ُع ْل إق ا ُقو إد َوُح ْق َع ْل ا
َلىَ إليِّ َقاََل إهيَِ َمْن َع ّقاَ َب ْل َلىَ ا إل َع ّو َْل . ا
إفيِ إن َو ُيو ُع ْل إضيِ ا َقاَ َلىَ َخاَْن َو إنيِ َع ّثاَ إط إفيِ َقاََل ال إحي ْلُم َهْل ا َتَرُط َو ُة ُيْش إَجاََز

إل إكي َو ْل إل ا ّو َْل َد َماَ ا َق إنيِ َع ّثاَ إه ال إت إل إفيِ َقاََل َل َأْم إبَحْضَر َْلْص َتَرُط َل ا َعاَّمُة ، ُيْش َو
إخ إي ْلَمَشاَ ُلوَن ا ُقو َتَرُط َي ُق ُيْش َل ْط ْلُم َلىَ َمْحُموٌل َوا َذا َماَ َع ُه إ ُلُه َأَجاََز ْو َق َد َو َق َع َف

ُلُه إكي إه َو إت َد إبَحْضَر ّي إد َق ْق َع ْل ّتىَ إباَ ْو َح َلُه َل ّك إق َو ّطَل ْو إباَل إق َأ َتاَ َع ْل َلْم إباَ َذْن َو ْأ ّكَل َلُه َي َو َف
إكيُل َو ْل ُه ا ْيَر إلَك َغ َذ َق إب ّل َط إكيُل َف َو ْل إنيِ ا ّثاَ ْو ال َق َأ َت ْع إة َأ إل إبَحْضَر إكي َو ْل إل ا ّو َْل ُع َل ا َق َي
ُق ّطَل ُق ال َتاَ َع ْل َلُه َإلّن ؛ َوا إكي ْو إل َت ّو َْل إط إل ّنُه َكاَلّشْر َأ َك َق َف ّل َق َع ّطَل إق ال إلي ْط َت إل إب ّو َْل ا

 َفَل
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ُع َق إن َي ُدو إط إب َق َإلّن ؛ الّشْر ّطَل َق ال َتاَ َع ْل إن َوا َقاَ ّل َع َت إط َي إف إباَلّشْر إخَل إع إب ْي َب ْل إه ا إو َنْح َو
ّنُه إإ إت إمْن َف َتاَ َباَ ْث إْل إمُل َفَل ا َت َق َيْح إلي ْع ّت إط ال ُلُه إباَلّشْر ْو إإْن َق َو َد (  َق إر َع ْي َغ إه إب إت َحْضَر

ُه َأَجاََز إكيُل َف َو ْل ّوُل ا َْل ّنَماَ َجاََز ا إلَك ) إ إع إفيِ َذ ْي َب ْل ْو َأّماَ ا َتَرىَ َل ُء اْش ُذ َفاَلّشَرا ُف ْن َلىَ َي َع
إل إكي َو ْل . ا

إفيِ إة َو َي َدا إه ْل َذا ا َد إ َق إل إفيِ َع إه َحاَ إت َب ْي ّنُه ؛ َيُجْز َلْم َغ َتُه َإل ُيُه َفاَ ْأ َغُه َأْن إّل َر ُل ْب ُه َي إجيَز ُي ، َف
َذا َك ْو َو َع َل ْيُر َباَ إل َغ إكي َو ْل ُه ا َأَجاََز ّنُه ؛ َجاََز َف ُه َإل ُيُه َحَضَر ْأ  . َر
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ُلُه ْو إل َق ّك َو ْلُم إل َو إزَل َأْن (  ْع إكيَل َي َو ْل إة َعْن ا َل َكاَ َو ْل َتىَ ا َء َم َلَة َإلّن ) ؛ َشاَ َكاَ َو ْل ّقُه ا َلُه َح َف
َلُه َأْن إط ْب َذا إّل ُي َق إ ّل َع إه َت ّق إب إر َح ْي َغ ْل ّنُه ا إإ إلُك َل َف َلُه َيْم إر َعْز ْي َغ ّق َلُه َمْن إرَضاَ إب ْلَح َكَماَ ا
ْو َع َل ْهَن َوَض َد الّر ْن ْدٍل إع َطُه َع ّل َلىَ َوَس إه َع إع ْي َد َب ْن إحّل إع إل َم َْلَج َلُه ُثّم ا إهُن َعَز َلْم الّرا

إصّح ُلُه َي َذا َعْز َنْت إ َلُة َكاَ َكاَ َو ْل َطًة ا إن إفيِ َمْشُرو ْه ْو ، الّر َل إكيُل َكاََن َو َو ْل ًباَ ا إئ َتَب َغاَ َك َف
إه ْي َل ًباَ إ َتاَ إل إك َعْز ْل َغُه إباَ َل َب َتاَُب َف إك ْل إلَم ا َع إه َماَ َو َعَزَل إفي ْن َذا ، ا َك َذا َو إه َأْرَسَل إ ْي َل َرُسوًل إ
ًناَ إئ ْدًل الّرُسوُل َكاََن َمْن َكاَ ْو َكاََن َع ْيَر َأ ْدٍل َغ ّقَرا َع ْو َكاََن ُح ًدا َأ ْب إغيًرا َع ْو َكاََن َص َأ

إبيًرا َد َك ْع َغ َأْن َب ّل َب َلَة ُي ُقوَل الّرَساَ َي ًناَ إّن َو إنيِ ُفَل َل ْيك َأْرَس َل ُقوُل إ ّنيِ َي ُتَك إ ْل َعْن َعَز
إة َل َكاَ َو ْل ّنُه ا إإ إزُل َف َع ْن ْو ، َي َل ُتْب َلْم َو ْك إه َي ْي َل إه َأْرَسَل َوَل إ ْي َل ّنُه إ إك َل َلُه َو َد َعَز َه َأْش َلىَ َو َع

إه إل إكيُل َعْز َو ْل إئٌب َوا ّنُه َغاَ إإ إزُل َل َف َع ْن إإْن َي ُه َف َبَر إل َأْخ َعْز ْل إن إباَ إن َرُجَل ْدَل ْو َع ْيُر َأ َغ
إن ْي َل ْد ْو َع ٌد َرُجٌل َأ إح ْدٌل َوا َعَزَل َع ْن ًعاَ ا ٌء إْجَماَ َوا َقُه َس ّد إكيُل َص َو ْل ْو ا ْقُه َلْم َأ ّد َذا ُيَص إ

َهَر ُق َظ ْد إر إص َب ْلَخ إإْن ، ا إذيِ َكاََن َو ّل ُه ا َبَر ٌد َأْخ إح ْيُر َوا ْدٍل َغ إإْن َع َقُه َف ّد َعَزَل َص ْن ا
ًعاَ إإْن ، إْجَماَ َبُه َو ّذ إزْل َلْم َك َع ْن َد َي ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع إزُل َو َع ْن َذا َي َهَر إ ُق َظ ْد إص
إر َب ْلَخ إإْن ، ا َبُه َو ّذ . َك
َأّماَ َعْزُل َو ْل إميِّ ا ْك ْلُح ّنُه ا إإ َتاَُج َل َف إه َيْح َلىَ إفي إم إ ْل إل إع إكي َو ْل إزُل ا َع ْن َي ٌء َو َوا إلَم َس ْو َع َلْم َأ
َلْم ْع ُو َي ّكُل َيُموَت َأْن َنْح َو ْلُم ْو ا ّكَل َأ َو إع ُي ْي َب إه إب إد ْب ّنُه ُثّم َع َد َأْخَرَج إ ْب َع ْل إه َعْن ا إك ْل ْبَل إم َق

َعُه َأْن إبي إكيُل َي َو ْل ْو ا ُه َأ ّبَر ْو َد َبُه َأ َت ْو َكاَ َبُه َأ َه َعَزَل َو ْن إلَم ا ْو َع َلْم َلْم َأ ْع إإْن َي َد َف ُد َعاَ ْب َع ْل ا



َلىَ إك إ ْل َلىَ إم ْو ْلَم َد إْن ا َفْسٍخ َعاَ َدْت إب َلُة َعاَ َكاَ َو ْل إإْن ، ا َد َو إم َعاَ ْك ْلٍك إبُح ٍد إم إدي َلْم َج
ْد ُع ُلُه َت ْو إإْن َق َو ْغُه َلْم (  ُل ْب َعْزُل َي ْل َو ا ُه َلىَ َف  َع
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إه إت َل َكاَ ُفُه َو َتَصّر إئٌز َو ّتىَ َجاَ َلَم َح ْع َعْزَل َإلّن ) ؛ َي ْل ْهيٌِ ا إمُر َن َوا َْل إهيِ َوا َوا ّن ُبُت َل َوال ْث َي
َهاَ ْكُم َد إّل ُح ْع إم َب ْل إع ْل َهاَ ا َلىَ إب َع َذا َف َذا َه َلُه إ ّك إع َو ْي َب ٍد إب ْب َلُه ُثّم َع َو َعَز ُه َلُم َل َو ْع َع َي َباَ َف
إكيُل َو ْل َد ا ْب َع ْل َبَض ا َق ّثَمَن َو َلَك ال َه إد إفيِ َف إل َي إكي َو ْل ُد َوَماََت ا ْب َع ْل إد إفيِ ا إل َي ّك َو ْلُم ْبَل ا َق

ّلَمُه َأْن َلىَ ُيَس إريِ إ َت ْلُمْش ّنُه ا إإ ُع َف إج إن َيْر ّثَم َلىَ إباَل إل َع إكي َو ْل ُع ا إج َيْر إكيُل َو َو ْل َلىَ ا َع
َلىَ ْو إد َم ْب َع ْل ّنُه ؛ ا إزْل َلْم َإل َع ْن إه َتَصّرَف َفَماَ َي َو إفي ُه َلىَ َف إه َع إل ّك َو إزَمُه َوَماَ ُم إمْن َل

إن َع الّضَماَ إه َرَج إه إب ْي َل َذا ، َع َك ْو َو ُد َيُمْت َلْم َل ْب َع ْل إكّن ا َل َلىَ َو ْو ْلَم َعُه ا َلْم َباَ َلْم َو ْع َي
إكيُل َو ْل َع َإلّن ؛ ا ْي َب ْل إإْن ، ا إه َزاَل َو ْلُك إب إل إم ّك َو ْلُم ْد ا َق إكيَل َعَزَل َف َو ْل ُه ا َغّر َلْم إحيَن َو
إلْمُه ْع إل ُي َعْز ْل َع إباَ إه َفَرَج ْي َل إم َع ْك إر إبُح ُغُرو ْل ّتىَ ا ْو َح َع َل ُد َرَج ْب َع ْل َلىَ ا إك إ ْل إل إم ّك َو ْلُم ا
َلىَ إم َع ْك إك ُح ْل إم ْل إل ا ّو َْل ْثُل ا ّد َأْن إم إه ُيَر ْي َل ْيٍب َع َع ٍء إب َقَضاَ إل َجاََز إب إكي َو ْل ُعُه إل ْي َد َب ْن إع

ٍد َلَة َإلّن ؛ ُمَحّم َكاَ َو ْل ُطْل َلْم ا ْب ّنُه ؛ َت َع إْن َإل إه َرَج ْي َل َلىَ إ إم َع ْك ْلٍك ُح َنٍف إم ْأ َت ْثُل ُمْس إم
ّد َأْن إه ُيَر ْي َل إر َع ْي َغ ٍء إب ْو َقَضاَ ٍة َأ َل َقاَ إإ َلْت إب َط َلُة َب َكاَ َو ْل ّنُه ؛ ا ًفاَ ُدُخوًل َدَخَل َإل َن ْأ َت ْو َكَماَ ُمْس َل

ُه َتَرا ًء اْش َبًل إشَرا ْق َت . ُمْس
ٌع َفْر ّكَل ) َرُجٌل (  إع َرُجًل َو ْي َب إه إب إد ْب ًدا َع إكيًل َكاََن َغ إد إفيِ َو َغ ْل إفيَماَ ا ُه َو َد ْع ُكوُن َوَل َب َي
إكيًل ْبَل َو إد َق َغ ْل َْلْصُل ، ا َذا إفيِ َوا َق َأّن َه إلي ْع إت َت َقاَ ْطَل إْل إر ا َط ْلَخ إئٌز إباَ إل َجاَ إكي ْو ّت َكاَل
َو ُه ُقوَل َأْن َو َذا َي َء إ ٌد َجاَ ْد َغ َق ُتك َف ْل ّك ْو َو َذا َأ ْلت إ ّداَر َدَخ ْد ال َق ُتك َف ْل ّك إن َو ْذ إْل َكاَ َو

إد ْب َع ْل إة إفيِ إل ّتَجاََر إق ال ّطَل إق َوال َتاَ َع ْل . َوا
َأّماَ ُق َو إلي ْع إت َت َكاَ إلي ّتْم إت ال َدا إيي ْق ّت إر َوال َط ْلَخ إع َيُجوُز َفَل إباَ ْي َب ْل إة َكاَ َب إه ْل إة َوا َق َد َوالّص

إء ْبَرا إْل إن إمْن َوا ُيو ّد إل ال َعْز إل َو إكي َو ْل إر ا ْلَحْج َلىَ َوا إد َع ْب َع ْل إن ا ُذو ْأ ْلَم إة ا َع َوَماَ َوالّرْج
َبَه إلَك َأْش َذا َذ إإ  َقاََل َف
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إل إكي َو ْل َذا إل َء إ ٌد َجاَ ْد َغ َق ُتك َف ْل إزُل َل َعَز َع ْن  . َي
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ُلُه ْو ُطُل َق ْب َت َو َلُة (  َكاَ َو ْل إت ا ْو إل إبَم ّك َو ْلُم إه ا إن ُنو إبُج ًناَ َو ُنو ًقاَ ُج إب ْط إه ُم إق َلَحاَ إب إر َو َدا إب إب ْلَحْر ا
ّقَدا َت َذا ُمْر َه ّنَماَ )  ُكوُن إ إضٍع إفيِ َي ْو إلُك َم ّكُل َيْم َو ْلُم َلُه ا إع إفيِ َأّماَ َعْز إض ْو ْلَم إذيِ ا ّل َل ا
إلُك َلُه َيْم إزُل َل َعْز َع ْن إن َي ُنو ْلُج َذا َكَماَ إباَ َعَل إ إه َأْمَر َج إت َأ َهاَ اْمَر ْي َل إق إفيِ إ ّطَل ، ُجّن ُثّم ال
َذا َك ْدُل َو َع ْل َذا ا َطُه إ ّل َلىَ َس إع َع ْي إن َب ْه َذا الّر إة إفيِ َك َي َهاَ ّن ّنَماَ ، ال إإ َلْت َو َط إت َب ْو إبَم

إل ّك َو ْلُم إه ا إن ُنو إكيَل َإلّن ؛ َوُج َو ْل َتَصّرُف ا إق إمْن َي إري إر َط إم إه اْل إت ْو إبَم إه َو إن ُنو ُطُل َوُج ْب َي
ُه َيْحُصُل َأْمُر ُفُه َف إر َتَصّر ْي َغ ٍر إب إإْن َيُجوُز َفَل َأْم َق َف َفاَ إه إمْن َأ إن ُنو ُد ُج ُعو َلُة َت َكاَ َو ْل َذا ا َك
َكَر ّيِ َذ إد ْن ْلُخَج إب إفيِ ا إن َباَ ُذو ْأ ْلَم ّنَماَ ، ا إإ َنُه َشَرَط َو ْو ًقاَ َك إب ْط َلُه َإلّن ؛ ُم إلي إة َق َل إز ْن إبَم

إء ْغَماَ إْل ُء ا ْغَماَ إْل ْلَمَرُض َمَرٌض َوا إطُل َل َوا ْب َلَة ُي َكاَ َو ْل ّد ا إق َوَح إب ْط ْلُم ْهٌر ا َد َش ْن إبيِ إع أ
َ



َباًَرا ُيوُسَف إت ْع ُقُط إبَماَ ا إه َيْس ْوُم إب ُه الّص َد ْن ُه َع َد ْن إع َثُر َو ْك ٍم إمْن َأ ْو ٍة َي َل ْي َل ّنُه ؛ َو َإل

ُقُط إه َيْس َواُت إب َل ْلَخْمُس الّص . ا
َقاََل ٌد َو ْوٌل ُمَحّم إمٌل َح ّنُه ؛ َكاَ ُقُط َإل إه َيْس ُع إب إمي إت َج َدا َباَ إع ْل ّدَر ا َق إه َف ًطاَ إب َياَ إت َذا اْح إفيِ َك

إة َي َدا إه ْل إفيِ ا إخيِّ َو َكْر ْل ّد ا إق َح إب ْط ْلُم َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ْهٌر َح ُبو َقاََل َكَماَ َش َد ُيوُسَف َأ ْن إع َو

ٍد ْوٌل ُمَحّم إمٌل َح إكيَِ َكاَ ٍد َعْن َوُح ْيًضاَ ُمَحّم َثُر َأ ْك إل َأ ْو ْلَح إر َإلّن ؛ ا َث ْك َْل ْكَم إل ُكّل ُح ْل ا
ُلُه ْو َق إه َو إق َلَحاَ إر إب َدا إب إب ْلَحْر ّقَدا ا َت َذا ُمْر ْوُل َه إبيِ َق أ

َفَة َ إني ّد َتَصّرَف َإلّن ؛ َح َت ْلُمْر ا
ُقوٌف ْو ُه َم َد ْن َذا ، إع َك ُتُه َو َل َكاَ إإْن َو َلَم َف َو َأْس ُه َلىَ َف إه َع إت َل َكاَ إإْن َو إتَل َو ْو ُق َق َأ إح إر َل َدا إب
إب ْلَحْر َلْت ا َط . َب

َأّماَ ُهَماَ َو َد ْن ُتُه إع َفاَ َتَصّر ٌة َف َذ إف ُطُل َفَل َناَ ْب ُتُه َت َل َكاَ ْو َيُموَت َأْن إّل َو َتَل َأ ْق َلىَ ُي إه َع إت ّد ْو إر َأ

َكَم إه ُيْح إق َلَحاَ إإْن ، إب ّكُل َكاََن َو َو ْلُم ًة ا َأ ّدْت اْمَر َت إكيُل َفاَْر َو ْل َلىَ َفاَ إه َع إت َل َكاَ ّتىَ َو َتُموَت َح
ْو َق َأ ْلَح َكَم َت ُيْح َهاَ َو إق َلَحاَ َهاَ َإلّن ؛ إب َت ّد  َل إر
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ّثُر َؤ َهاَ إفيِ ُت إد ُقو إزيُل َوَل ُع َهاَ ُت َك إإْن ، َأْمَل َء َو ّد َجاَ َت ْلُمْر إر إمْن ا إب َدا ْلَحْر إلًماَ ا ْبَل ُمْس َق
إم ْك ْلُح إه ا إق َلَحاَ ّنُه إب َأ َك إلَك َيَزْل َلْم َف َذ ُكوُن َك َي إكيُل َو َو ْل َلىَ ا إه َع إت َل َكاَ إإْن ، َو َء َو إلًماَ َجاَ ُمْس

َد ْع إم َب ْك ْلُح إه ا إق َلَحاَ ْد َلْم إب ُع إكيُل َي َو ْل إة إفيِ ا َل َكاَ َو ْل َلىَ ا ُْلو إإْن ، ا ّد َو َت إكيُل اْر َو ْل َق ا إح َل َو
إر َدا إب إب ْلَحْر َعْت ا َط َق ْن ُتُه ا َل َكاَ إإْن ، َو َد َو ْد َلْم َعاَ ُع َد َت ْن إبيِ إع أ

َد ُيوُسَف َ ْن إع ٍد َو ُد ُمَحّم ُعو َت
َذا إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل َذا ا إإ َق َو إح ّد َل َت ْلُمْر إر ا َدا إب إب ْلَحْر َذ ا َأَخ َثُة َف َوَر ْل إه ا إل إر َماَ ْي َغ إر إب َأْم

إضيِ َقاَ ْل ُه ا ُلو َك َأ َع ُثّم َف إلًماَ َرَج ُهْم َأْن َلُه َكاََن ُمْس َن ْو ، ُيَضّم َل إضيِ َأّن َو َقاَ ْل َكَم ا َح
إه إق َلَحاَ َقَضىَ إب إه َو إل إة إبَماَ َث َوَر ْل َع ُثّم إل إلًماَ َرَج َد ُمْس َوَج َيًة َف إر إد إفيِ َجاَ إث َي إر َوا ْل َبىَ ا أ

َ َف
إرُث َوا ْل َهاَ َأْن ا ّد إه َيُر ْي َل َهاَ َع َق َت ْع َأ إرُث َو َوا ْل ْو ا َهاَ َأ َع ْو َباَ َهاَ َأ َب َه َعُه َماَ َكاََن َو َن إئًزا َص َوَل َجاَ

َء ّد َشيِْ َت ْلُمْر ُلُه إل ْو َذا َق إإ َو ّكَل (  َتُب َو َكاَ ْلُم ْو َعَجَز ُثّم ا ُذوُن َأ ْأ ْلَم إجَر َلُه ا إه َفُح ْي َل ْو َع َأ

إن َكاَ إري َقاَ الّش َتَر ْف إه َفاَ إذ َه ُه َف ُوُجو ْل إطُل ا ْب َلَة ُت َكاَ َو ْل إلَم ا إكيُل َع َو ْل ْو ا َلْم َلْم َأ ْع َإلّن ) ؛ َي

إب َعْجَز َت َكاَ ْلُم إطُل ا ْب َنُه ُي ْذ إه إ إت ْو َذا ، َكَم َك ْلَحْجُر َو َلىَ ا إن َع ُذو ْأ ْلَم ُق ا إتَرا ْف إن َوا ْي َك إري الّش
إطُل ْب ْذَن ُي ٍد ُكّل إ إح ُهَماَ َوا ْن َكاَ إفيَماَ إم َتَر إه اْش َإلّن إفي َء َو َقاَ إة َب َل َكاَ َو ْل ُد ا إم َت ْع َء َي َقاَ إر َب َْلْم ، ا

ْد َق َطَل َو إز َب َعْج ْل إر إباَ ْلَحْج إق َوا إتَرا ْف إل َق َوَل َوا ْيَن َفْر إم َب ْل إع ْل إه ا إم َد َع َذا َإلّن ؛ َو َعْزٌل َه
إميِّ ْك ّقُف َفَل ُح َو َت َلىَ َي إم َع ْل إع ْل إت ا ْو ْلَم ُلُه َكاَ ْو َق ْو َو إن َأ َكاَ إري َقاَ الّش َتَر ْف ٌء َفاَ َوا َس
َكاَ َتَر ًناَ اْش َناَ ْو َع َوَضًة َأ َفاَ ّكَل ُثّم ُم ُد َو إن َأَح ْي َك إري ًثاَ الّش إل  . َثاَ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو إكيُل َماََت (  َو ْل ْو ا ًناَ ُجّن َأ ُنو ًقاَ ُج إب ْط َلْت ُم َط ُتُه َب َل َكاَ ّنُه ) ؛ َو إصّح َل َإل ُلُه َي ْع إف
َد ْع إه َب إن ُنو إه ُج إت ْو ُلُه َوَم ْو إإْن َق َف َق (  إح إر َل َدا إب إب ْلَحْر ّقَدا ا َت ّتَصّرُف َلُه َيُجْز َلْم ُمْر َأْن إّل ال

َد ُعو إلًماَ َي ْبَل ُمْس َق إم )  ْك ْلُح إه ا إق َلَحاَ َذا إب َذا َه إض َلْم إ ْق إضيِ َي َقاَ ْل إه ا إق َلَحاَ ّتىَ إب َد َح َعاَ
إلًماَ ّنُه ُمْس إإ ُد َف ُعو إكيًل َي ًعاَ َو إإْن ، إْجَماَ إضيِ َقَضىَ َو َقاَ ْل إه ا إق َلَحاَ َد ُثّم إب إلًماَ َعاَ َد ُمْس ْن إع َف

إبيِ أ
ُد َل ُيوُسَف َ ُعو َد َي ْن إع ٍد َو ُد ُمَحّم ُعو  . َي
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ُلُه ْو َوَمْن َق ّكَل (  ٍء َو ّكَل إفيَماَ َتَصّرَف ُثّم إبَشيِْ إه َو َلْت إب َط َلُة َب َكاَ َو ْل ّنُه ) ؛ ا َذا َإل إ
ّكَل إفيَماَ َتَصّرَف إه َو ّذَر إب َع إل َتَصّرُف َت إكي َو ْل إه ا َد إفي ْع إلَك َب إة إفيِ َقاََل َذ َي َدا إه ْل َذا ، ا َه َو
ْفُظ ّل إظُم ال َت ْن ًهاَ َي ْثَل ُوُجو َلُه َأْن إم ّك َو إق ُي َتاَ ْع إإ إه إب إد ْب ْو َع إه َأ إت َب َتاَ إك َقُه إب َت ْع َأ ْو َف َبُه َأ َت َكاَ

ّكُل َو ْلُم إه ا إس ْف َن ْو إب َلُه َأ ّك َو إج ُي إوي َتْز ٍة إب َأ ْو اْمَر إء َأ إشَرا ٍء إب َلُه َشيِْ َع ْف َي إه َف إس ْف َن ْو إب َلُه َأ ّك َو ُي
إق َطَل إه إب إت َأ َهاَ اْمَر َق ّل َط ُي ْوُج َف ًثاَ الّز ْو َثَل ًة َأ َد إح َقَضْت َوا ْن َهاَ َوا ُت ّد ّنَماَ ، إع إإ َد َو ّي إء َق إقَضاَ ْن إباَ
َهاَ إت ّد َهاَ ؛ إع ّن إل

َذا َ إض َلْم إ َق ْن إل َيُجوُز َت إكي َو ْل َهاَ َأْن إل َق ّل َط ْيًضاَ ُي َذا َأّماَ َأ َقَضْت إ ْن َيُجوُز َفَل ا
إلَك َلُه َذا ، َذ َك َذا َو َلُه إ ّك إع َو ْل ْلُخ َع إباَ َل إه َفَخاَ إس ْف َن إإّن إب إكيَل َف َو ْل إزُل ا َع ْن إه إفيِ َي إذ إر َه َو الّص

َهاَ ّل إر ُك ّذ َع َت إف إل ّتَصّر َد ال ْع إف َب إل َتَصّر ّك َو ْلُم َذا ، ا َك َذا َو َلُه إ ّك إع َو ْي َب إه إب إد ْب َعُه َع َباَ إه َف إس ْف َن إب
ْو َل ّد َف إه ُر ْي َل ْيٍب َع َع ٍء إب َقَضاَ َعْن إب إبيِ َف أ

ْيَس ُيوُسَف َ إل َل إكي َو ْل َعُه َأْن إل إبي َعُه َإلّن ؛ َي ْي َب
إه إس ْف َن ٌع إب ْن إف إمْن َلُه َم ّتَصّر إل َفَصاََر ال َعْز ْل . َكاَ
َقاََل ٌد َو َعُه َأْن َلُه ُمَحّم إبي ًة َي إف ُأْخَرىَ َمّر إخَل َذا َماَ إب َلُه إ ّك إة َو َب إه ْل َهَب إباَ َو إه َف إس ْف َن ُثّم إب
َع إة إفيِ َرَج َب إه ْل ُكْن َلْم ا إل َي إكي َو ْل َهَب َأْن إل ّنُه ؛ َي َتاٌَر َإل إع إفيِ ُمْخ َكاََن الّرُجو إليُل َف إم َد َد َع

إة ْلَحاََج ّد إّماَ ا إء الّر َقَضاَ َو َقاٍَض إب ُه إر َف ْي َغ إه إب إر َياَ إت َلْم اْخ ُكْن َف إليَل َي إل َد َوا إة َز ْلَحاََج َذا ا إإ َف
َد إه َعاَ ْي َل َكُه ُثّم إ َل َعُه َأْن َلُه َكاََن َم إبي إإْن ، َي ّد َو إه ُر ْي َل إر َع ْي َغ إء إب ْيَس َقاٍَض َقَضاَ َل إل َف إكي َو ْل إل
َعُه َأْن إبي َع َإلّن ؛ َي ْي إل َب ّك َو ْلُم إل إْخَراٌج ا إكي َو ْل إة إمْن إل َل َكاَ َو ْل  . ا
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ُلُه ْو إكيُل َق َو ْل َوا إع (  ْي َب ْل إء إباَ َد َأْن َيُجوُز َل َوالّشَرا إق ْع َد َي ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َع َح إه َم إبي أ

إه َ ّد َوَج
إه إد َل َو إد َو َل َو إه َو إد َل إه َو إت ْوَج إه َوَز إد ْب َع إه َو إب َت َكاَ َذا ) ، َوُم َك ُتُه َيُجوُز َل َمْن َو َد َهاَ َإلّن ؛ َلُه َش

إكيَل َو ْل َتَمٌن ا ْؤ َذا ُم إإ َع َف إء إمْن َباَ ُؤَل ْتُه َه َق إح ْهَمٌة َل َع َإلّن ؛ ُت إف َناَ ْلَم َنُه ا ْي ْيَن َب َب إء َو ُؤَل َه
َلٌة إص ّت ُة ُم إْلَجاََر َلىَ َوالّصْرُف َوا َذا َع إف َه إخَل ْل ُلُه ا ْو َقاََل َق َو ُبو (  ٌد ُيوُسَف َأ َوُمَحّم

ُعُه َيُجوُز ْي ُهْم َب ْن إل إم ْث إم إة إب إقيَم ْل إه إفيِ إّل ا إد ْب إه َع إب َت َكاَ إكيَل َإلّن ) ؛ َوُم ْو ّت ٌق ال َل ْط َوَل ُم
ْهَمَة َْلْمَلكََ َإلّن ؛ ُت َنٌة ا إي َباَ َت إف ُم إخَل إد إب ْب َع ْل ّنُه ؛ ا ٌع َإل ْي إه إمْن َب إس ْف إد إفيِ َماَ َإلّن ؛ َن إد َي ْب َع ْل ا

َلىَ ْو ْلَم َذا ، إل َك َلىَ َو ْو ْلَم ّق إل إب إفيِ َح إب َكْس َت َكاَ ْلُم إلُب ا َق ْن َي َقًة َو إقي إز َح َعْج ْل إفيِ إباَ َو
إه إل ْو إل َق ْث إم إة إب إقيَم ْل ٌة ا َلىَ إَشاََر ّنُه إ ُهَماَ َيُجوُز َل َأ َد ْن ْيًضاَ إع إن إفيِ َأ ْب َغ ْل إر ا إسي َي ْل إإّل ا َلْم َو
ُكْن إص َي إصي ّتْخ ٌة إلل َد إئ َذا َفاَ إة إفيِ َك َي َهاَ ّن إكْن ال َكَر َل إة إفيِ َذ إخيَر ّذ َع َأّن ال ْي َب ْل ُهْم ا ْن إن إم ْب َغ ْل إباَ

إر إسي َي ْل ُهَماَ َيُجوُز ا َد ْن إة إفيِ َقاََل إع إخيَر ّذ إكيُل ال َو ْل إع ا ْي َب ْل َذا إباَ َع إ َبُل َل إمّمْن َباَ ْق ُتُه ُت َد َهاَ َش
َثَر َكاََن إْن َلُه ْك َأ إة إمْن إب إقيَم ْل إإْن ، إخَلٍف إبَل َيُجوُز ا َقّل َكاََن َو َأ ْبٍن إب َغ إحٍش إب َيُجوُز َل َفاَ
إإْن ، إخَلٍف إبَل ْبٍن َكاََن َو َغ ٍر إب إسي َد َيُجوُز َل َي ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع إإْن ، َيُجوُز َو َكاََن َو
إل ْث إم إة إب إقيَم ْل َعْن ا إبيِ َف أ

َفَة َ إني إن َح َتاَ َي َوا ْو ، إر َل ُه َو ّكُل َأَمَر َو ْلُم إع ا ْي َب ْل إء إمْن إباَ ُؤَل ْو َه َقاََل َأ
ْع َلُه ْئت إمّمْن إب ّنُه إش إإ ُعُه َيُجوُز َف ْي إء إمْن َب ُؤَل إع َه إْلْجَماَ َعُه َأْن إّل إباَ إبي إه إمْن َي إس ْف ْو َن َأ

إه إمْن إد َل إر َو إغي ْو الّص إه إمْن َأ إد ْب ْيَن َوَل َع إه َد ْي َل ّنُه َع إإ إلَك َيُجوُز َل َف ًعاَ َذ ْط إإْن َق َصّرَح َو
ّكُل َو ْلُم إلَك َلُه ا َذ َد إب ّي َق إط إفيِ َو ْبُسو ْلَم إد ا ْب َع ْل إذيِ إباَ ّل ْيَن َل ا إه َد ْي َل َأّن َع إه َك ًة إفي إَشاََر

َلىَ ّنُه إ َذا َأ ًناَ َكاََن إ ُيو ْد ُعُه َيُجوُز َم ْي ْنُه َب َد إم ْن إم إع إمي ْع إة َت َئ إشي ْلَم  ا
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إلَك ، َذ َك ْكُم َو إل ُح إكي َو ْل إء ا َذا إباَلّشَرا َتَرىَ إ إء إمْن اْش ُؤَل ْو ، َه َل َلُه َو ّك ّوَجُه َأْن َو ًة ُيَز َأ اْمَر
ّوَجُه إكيُل َفَز َو ْل َتُه ا َن ْب َنْت إْن ا ًة َكاَ إغيَر إع َيُجوُز َل َص إْلْجَماَ إإْن إباَ َنْت َو َغًة َكاَ إل َذا َباَ َك َف

ْيًضاَ َد َيُجوُز َل َأ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َذا ، َيُجوُز َو َك َذا َو ّوَجُه إ إكيُل َز َو ْل َتُه ا ْو َأَم َل َمْن َأ



ُتُه َيُجوُز َد َهاَ َهاَ َش َو َل ُه َلىَ َف َذا َع إف َه إخَل ْل إإْن ا ّوَجُه َو َتُه َز ْو ُأْخ ُتُه َيُجوُز َمْن َأ َد َهاَ َهاَ َش َل
ًعاَ َجاََز  . إْجَماَ
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ُلُه ْو إكيُل َق َو ْل َوا إع (  ْي َب ْل ُعُه َيُجوُز إباَ ْي إل َب إلي َق ْل إر إباَ إثي َك ْل َذا ) ، َوا َك إض َو ُعُرو ْل ُه َإلّن ؛ إباَ َأْمَر

إع ْي َب ْل إمْن َعاَّم إباَ إم َو ْك إظ ُح ْف ّل َلىَ ُيْحَمَل َأْن ال إه َع إم َذا ، ُعُمو َه َد َو ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َح

إخَلُف ْل إة إفيِ َوا َل َكاَ َو ْل إة ا َق َل ْط ْلُم َذا َأّماَ ا ْعُه َقاََل إ ٍة إب َئ إماَ ْو إب ْلٍف َأ َأ إقَص َأْن َيُجوُز َل إب ْن ُي
إع إْلْجَماَ ُلُه إباَ ْو َقاََل َق َو ُعُه َيُجوُز َل (  ْي ْقَصاٍَن َب ُن َبُن َل إب َغاَ َت ّناَُس َي إه إفيِ ال إل ْث َوَل إم َيُجوُز ) 

إم إّل إه ّدَرا إر إباَل إني َناَ ّد َق َإلّن ؛ َوال َل ْط إر ُم َْلْم ُد ا ّي َق َت إف َي َعاََر َت ْلُم َو إباَ ُه ُع َو ْي َب ْل إن ا َثَم إل إب ْث إم ْل ا
ْو إد َأ ُقو ّن َإلّن إباَل َع َو ْي َب ْل ْبٍن ا َغ إحٍش إب َبٌة َفاَ ٍه إمْن إه ّنُه ؛ َوْج َذا َإل إض إمْن َحَصَل إ إري ْلَم َكاََن ا

َبًرا َت ْع إه إمْن ُم إث ُل َباَ َأّن إّل ُث َفَة َأ إني ُقوُل َح َو َي ْأُموٌر ُه إق َم َل ْط إع إبُم ْي َب ْل ْد ، ا َق َتىَ َو ْيٍع َأ َب إب
َلٍق ْط َع َإلّن ؛ ُم ْي َب ْل إة اْسٌم ا َل َد َباَ إلَك إبَماٍَل َماٍَل إلُم َذ ُد َو إع إفيِ ُيوَج ْي َب ْل إض ا ُعُرو ْل َكَماَ إباَ
ُد إع إفيِ ُيوَج ْي َب ْل إد ا ُقو ّن َذا ، إباَل َك ُع َو ْي َب ْل إة ا َباَ ْلُمَحاَ ٌع إباَ ْي َلَف َمْن َإلّن ؛ َب ُع َل َح إبي َع َي َباَ َف

ًة َباَ إنَث ُمَحاَ ُق ُثّم َح َل ْط إر ُم َْلْم إظُم ا َت ْن ًدا َي ْق َئًة َن إسي َن َلىَ َو ّيِ إ َد َكاََن َأَجٍل َأ ْن إبيِ إع أ
َ

َفَة إني َقاََل ، َح ُد َو ّي َق َت َأَجٍل َي َعاََرٍف إب َت إإْن ُم َلَف َف َت إمُر اْخ إكيُل اْل َو ْل َقاََل ، َوا إمُر َف ُتك اْل َأَمْر

َع َأْن إبي ٍد َت ْق َن ْعت إب إب ٍة َف َئ إسي َن َقاََل ، إب إكيُل َو َو ْل إنيِ ا إه َأَمْرت إع ْي َب َلْم إب ُقْل َو ًئاَ َت ْي ْوُل َش َق ْل َفاَ
ْوُل إر َق إم إئٌز اْل ّكَل إلَمْن َوَجاَ إع َو ْي َب ٍء إب َلْم َشيِْ ًدا َلُه ُيَسّم َو ْق َئًة َوَل َن إسي َعُه َأْن َن إبي َي

َئًة إسي ًعاَ َن  . إْجَماَ
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ُلُه ْو إكيُل َق َو ْل َوا إء (  َيِ َأْن َيُجوُز إباَلّشَرا إر َت إل َيْش ْث إم إة إب إقيَم ْل ٍة ا َد َياَ إز َبُن َو َغاَ َت ّناَُس َي إفيِ ال
َهاَ إل ْث َقاََل إم إْلَماَُم )  َهْر ا َوا ْه ُخ َد َذا َزا ْيَسْت إفيَماَ َه ُلوَمٌة إقيَمٌة َلُه َل ْع َد َم ْن إل إع ْه إلَك َأ َذ
إد َل َب ْل . ا
َأّماَ ُلوَمٌة إقيَمٌة َلُه َماَ َو ْع ُهْم َم َد ْن إز إع ْب ْلُخ إم َكاَ ّلْح َذا َوال َد إ ْلَزُم َل َزا إمَر َي ّلْت اْل ُة َق َد َياَ الّز

ْو ُثَرْت َأ َذا َك َهاَْن إفيِ َك ُلُه َشاَ ْو َوَل َق َبُن َل إفيَماَ َيُجوُز (  َغاَ َت ّناَُس َي إه إفيِ ال إل ْث ُثّم إم  (
إكيُل َو ْل إء ا َيِ َأْن َيُجوُز َل إباَلّشَرا إر َت ُتُه َيُجوُز َل إمّمْن َيْش َد َهاَ َد َلُه َش ْن إبيِ إع أ

إنيَفَة َ َح
ُهَماَ َد ْن إع إن َيُجوُز َو َثَم إل إب ْث إم ْل إبَماَ ا َبُن َو َغاَ َت إه ُي َيِ َأْن َيُجوُز َوَل إفي إر َت إه إمْن َيْش إد ْب َع
إه إب َت َكاَ ًعاَ َوُم إإْن إْجَماَ ُه َف ّكُل َأَمَر َو ْلُم َيِ َأْن ا إر َت إء إمْن َيْش ُؤَل إع َجاََز َه إْلْجَماَ َأْن إّل إباَ

َيِ إر َت إه إمْن َيْش إد َل إر َو إغي ْو الّص إه إمْن َأ إد ْب ْو َع إه َأ إب َت َكاَ ّيِ َقاََل ُم إد ْن ْلُخَج َلُة ا َتَصّرُف َمْن ُجْم َي
إط إلي ّتْس ُهْم إباَل ْكُم َلىَ ُح إة َع ٍه َخْمَس ْوُج ُهْم َأ ْن ُعُه َيُجوُز َمْن إم ْي ُه َب ُؤ إشَرا َلىَ َو َع
إف ْعُرو ْلَم َو ا ُه َْلُب َو ّد ا ْلَج إصيِّ َوا َو ْل ْدُر ، َوا َق َبُن َماَ َو َغاَ َت إه ُي َعُل إفي ًوا ُيْج ْف ُهْم َع ْن إم َمْن َو

ُعُه َيُجوُز ْي ُه َب ُؤ إشَرا َلىَ َو إف َع ْعُرو ْلَم َلىَ ا َع إه َو إف َو إخَل ُه َتُب َو َكاَ ْلُم ُذوُن ا ْأ ْلَم َيُجوُز َوا
ُهْم َد َل ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُعوا َأْن َح إبي إويِ َماَ َي ًفاَ ُيَساَ ْل ٍم َأ َه إدْر َتُروا إب َيْش إويِ َماَ َو َهًماَ ُيَساَ إدْر
ْلٍف َأ ُهَماَ إب َد ْن إع َلىَ إّل َيُجوُز َل َو إف َع ْعُرو ْلَم . ا
َأّماَ ْلُحّر َو ُغ ا إل َباَ ْل إقُل ا َعاَ ْل ُعُه َيُجوُز ا ْي َفَماَ َب ْي إلَك ، َكاََن َك َذ َك ُه َو ُؤ ًعاَ إشَرا ُهْم إْجَماَ ْن إم َمْن َو

ُعُه َيُجوُز ْي َفَماَ َب ْي ُه َكاََن َك ُؤ َلىَ إشَرا إف َع ْعُرو ْلَم َو ا ُه إرُب َو ْلُمَضاَ إريُك ا َكَة َوالّش إر َش
َناٍَن ْو إع ٍة َأ َوَض َفاَ إكيُل ُم َو ْل إع َوا ْي َب ْل إق إباَ َل ْط ْلُم ُع َيُجوُز ا ْي إء َب ُؤَل َد َه ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َعّز إبَماَ َح
َهاََن ّيِ َو َأ إب ُهَماَ َكاََن َثَمٍن َو َد ْن إع إف إّل َيُجوُز َل َو ْعُرو ْلَم . إباَ



َأّماَ ُهْم َو ُؤ َلىَ إّل َيُجوُز َفَل إشَرا إف َع ْعُرو ْلَم ًعاَ ا إإْن إْجَماَ ْوا َف َتَر إف اْش إخَل إف إب ُعْر ْل ا
إة َد َعاَ ْل ْو َوا  َأ
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إر ْي َغ إد إب ُقو ّن َذ ال َف ُهْم َن ُؤ َلىَ إشَرا إهْم َع إس ُف ْن ُنوا َأ إم ْوا َماَ َوَض ّد َع إه َت إل إمْن إفي إهْم َماَ إر ْي َغ
ًعاَ ُهْم إْجَماَ ْن إم َعُل َل َمْن َو ْدُر ُيْج َبُن َماَ َق َغاَ َت إه ُي ًوا إفي ْف َو َع ُه إريُض َو ْلَم َذا ا َع إ َلُه َباَ َماَ

إض إفيِ إه َمَر إت ْو َباَ َم إه َوَحاَ إليًل إفي إه َق ْي َل َع ْيٌن َو ٌق َد إر ْغ َت ّنُه ُمْس إإ ُتُه َيُجوُز َل َف َباَ إإْن ، ُمَحاَ َو
ّلْت إريِ َق َت ْلُمْش إر َوا َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َد َشاَ إن إفيِ َزا ّثَم َلىَ ال إم إ إة َتَماَ إقيَم ْل إإْن ، ا َء َو َشاَ
. َفَسَخ
َأّماَ ُتُه َو ّي إص َد َو ْع إه َب إت ْو َذا َم َع إ َتُه َباَ َك إر إء َت َقَضاَ إه إل إن ُيو َبىَ ُد إه َوَحاَ ْدَر إفي َبُن َماَ َق َغاَ َت إه ُي إفي
ُعُه َصّح ْي َعُل َب ُيْج ًوا َو ْف َذا ، َع َك ْو َو َع َل َلُه َباَ إض إمْن َماَ ْع إه َب إت َث َبىَ َوَر إه َوَحاَ إإْن ، إفي َل َقّل َو

َعُل ًوا ُيْج ْف َبُر َع ُيْج إريِ َو َت ْلُمْش إهَماَ إفيِ ا إل ْو . َق
َأّماَ َلىَ َو إل َع ْو إبيِ َق أ

َفَة َ إني ُع َيُجوُز َفَل َح ْي َب ْل إإْن ، ا َثَر َكاََن َو ْك َأ إه إمْن إب إت ّتىَ إقيَم إجيَز َح ُي
إئُر إه َساَ إت َث ْيَس َوَر َل إه َو ْي َل ْيٌن َع ْو ، َد َل َع َو إصيِّ َباَ َو ْل ُهْم ا ْن إل إم ْث إم إه إب إت َذا َجاََز إقيَم إفيِ َك

إع إبي َناَ َي ْل ْو ، ا َل َع َو إرُب َباَ ْلُمَضاَ إة َماََل ا َب ْلُمَضاََر ُتُه َيُجوُز َل إمّمْن ا َد َهاَ ُه َلُه َش َباَ إه َوَحاَ إفي
إليًل َذا ، َيُجوُز َل َق َك إصيِّ َو َو ْل َذا ا َع إ إء إمْن َباَ ُؤَل َبىَ َه إه َوَحاَ إليًل إفي ُهْم َق ْن إم َيُجوُز َل َمْن َو
ُعُه ْي ُه َوَل َب ُؤ ُكْن َلْم َماَ إشَرا ْيًرا َي َو َخ ُه إصيِّ َو َو ْل َذا ا َع إ َلُه َباَ إم إمْن َماَ إتي َي ْل ْو ا َتَرىَ َأ اْش
َد ْن إع ٍد َف ُهَماَ إبَحاٍَل َيُجوُز َل ُمَحّم َد ْن إع ْيًرا َكاََن إْن َو إم َخ إتي َي ْل إإّل َجاََز إل . َفَل َو
ُلُه ْو إذيِ َق ّل َا َو َبُن َل (  َغاَ َت ّناَُس َي إه إفيِ ال إل ْث ْدُخُل َل َماَ إم إم َتْحَت َي إوي ْق إميَن َت ّو َق ْلُم ) ؛ ا
ْدُخُل َماَ َإلّن إهْم َتْحَت َي إم إوي ْق ٌة َت َد َياَ ْيُر إز ٍة َغ َق ّق َتَح ّنُه ؛ ُم ْد َإل ّوُمُه َق َق ْنَساٌَن ُي ْلَك إ إت إب

إة َد َياَ إإْن ، الّز ُكْن َلْم َو َقًة َت ّق َتَح إفيَِ ُم َهاَ ُع ْن ّيِ َقاََل َع إد ْن ْلُخَج إذيِ ا ّل َبُن ا َغاَ َت ّناَُس َي إفيِ ال
إه إل ْث إر إنْصُف إم ُعْش ْل ْو ا َقّل َأ ْنُه َأ إإْن ، إم َثَر َكاََن َو ْك إف إمْن َأ إر إنْص ُعْش ْل َو ا ُه َل إمّماَ َف

َبُن َغاَ َت ّناَُس َي إه ال َقاََل ، إفي ْيُر َو َيىَ ْبُن ُنَص ْدُر َيْح َبُن َماَ َق َغاَ َت  َي
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ّناَُس إه ال إض إفيِ إفي ُعُرو ْل َو نيم ده ا ُه إر إنْصُف َو ُعْش ْل إفيِ ا إن َو َوا َي ْلَح َو ياَزده ده ا ُه َو
ُعْشُر ْل إفيِ ا إر َو َقاَ َع ْل َو وازده ده ا ُه ْلُخُمُس َو ُه ا َناَ ْع إض إفيِ َأّن َوَم ُعُرو ْل إة إفيِ ا َعَشَر
إهَم ٍم إنْصَف َدَرا َه إفيِ إدْر إن َو َوا َي ْلَح إة إفيِ ا َعَشَر ْل َهٌم ا إفيِ ، إدْر إر َو َقاَ َع ْل إة إفيِ ا َعَشَر ْل ا

إن َهَماَ َذا إمْن َخَرَج َوَماَ إدْر َو َه ُه َبُن َل إمّماَ َف َغاَ َت إه ُي َوْجُه إفي إلَك َو ّتَصّرَف َأّن َذ ُثُر ال ْك َي
ُه ُد إض إفيِ ُوُجو ُعُرو ْل إقّل ا َي إر إفيِ َو َقاَ َع ْل َوّسُط ا َت َي إن إفيِ َو َوا َي ْلَح ُة ا ْثَر َك إن َو ْب َغ ْل إة ا ّل إق إل

إف ّتَصّر  . ال
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو إمَن (  إكيُل َض َو ْل إع ا ْي َب ْل ّثَمَن إباَ إع َعْن ال َتاَ ْب ْلُم ُنُه ا إطٌل َفَضَماَ ْكَم َإلّن ) ؛ َباَ ُح
إل إكي َو ْل َذا ا َع إ ُكوَن َأْن َباَ ًناَ َي إمي إبُضُه إفيَماَ َأ ْق إن إمْن َي ّثَم َلْم ال ْفيُِ َيُجْز َف إب َن إض ُموَج ْب َق ْل ا

إه إمْن إن ْو ًناَ َك إمي إه َأ ْو َكَماَ َفَصاََر إفي َلىَ َشَرَط َل إع َع َد ْلُمو إة َضَماََن ا َع إدي َو ْل إصّح َلْم ا َذا َي َك



َذا َذا ، َه َك ْو َو إمُر َكاََن َل َتاََل اْل إن اْح ّثَم َلىَ إباَل إل َع إكي َو ْل َلىَ ا َئ َأْن َع َبّر َيِ ُي إر َت ْلُمْش ْنُه ا إم
َنْت َلُة َكاَ َوا ْلَح َلًة ا إط ْلَماَُل َباَ َلىَ َوا إه َع إل َلىَ َحاَ إريِ َع َت ْلُمْش  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َلُه (  ّك إع َو ْي َب ٍد إب ْب َع َع َباَ َفُه َف َد َجاََز إنْص ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َذا ) ، َح َك َذا َو َع إ ًءا َباَ ُجْز

ْنُه ُلوًماَ إم ْع ْيَر َم إف َغ ّنْص ْثَل ال إث إم ُل ّث ْو ال إع َأ ُب ّنُه الّر إإ َد َيُجوُز َف ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ٌء َح َوا َع َس َباَ

إقيِ َباَ ْل ْنُه ا ْو إم ْعُه َلْم َأ إب ْفَظ َإلّن ؛ َي ّل ٌق ال َل ْط إد َعْن ُم ْي إق َق إتَرا ْف إل إع ا إتَماَ إلْج َتَرىَ َأَل ، َوا
ّنُه ْو َأ َع َل ُكّل َباَ ْل إن ا َثَم إف إب ّنْص ُه َجاََز ال َد ْن َذا إع إإ َع َف ّنْصَف َباَ إه ال َلىَ إب ْو . َأ

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إه إلَماَ َيُجوُز َل َوُمَحّم إر إمْن إفي إة َضَر َك إر َع َأْن إّل الّش إبي ّنْصَف َي ال
ْبَل اْلَخَر إصَماَ َأْن َق َت ْو َيْخ ُه َأ إجيَز إمُر ُي إلَك ، اْل َذ َك َذا َو إتَلُف َه إلْخ ٍء ُكّل إفيِ ا إفيِ َشيِْ

إه إض إعي ْب إة َضَرٌر َت َْلَم إة َكاَ ّب ّدا إب َوال ْو ّث َهُه َوَماَ َوال َب ّنَماَ ، َأْش إإ َد َو ّي إد َق ْب َع ْل ّنُه ؛ إباَ َذا َإل َع إ َباَ
ّكَل َماَ إنْصَف إه َو ْيَس إب َل إه إفيِ َو إق إري ْف إليِّ َضَرٌر َت ْي َك ْل إنيِّ َكاَ َوْز ْل ّيِ َوا إد َد َع ْل إب َوا إر َتَقاَ ْلُم ا

ًعاَ َجاََز  . إْجَماَ
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ُلُه ْو إإْن َق َو َلُه (  ّك إء َو إشَرا ٍد إب ْب َتَرىَ َع َفُه َفاَْش ُء إنْص ُقوٌف َفاَلّشَرا ْو إنيِ َم ْع َي إع )  إْلْجَماَ ، إباَ
َذا َك َذا َو َتَرىَ إ ًءا اْش إه إمْن ُجْز إئ ْيَر َأْجَزا إف َغ ّنْص َو ال ُه ْثُل َف إف إم ّنْص ُق ال َفْر ْل إبيِ َوا َإل

َفَة إني َء َأّن َح ُق الّشَرا ّق َتَح إه َي ْهَمُة إفي ّت ّلُه ال َع َل َتَرىَ َف ّنْصَف اْش إه ال إس ْف َن ّنُه إل َإل َلُه َو ّك َو
إء إشَرا ٍد إب ْب إنْصُف َع إد َو ْب َع ْل ْيَس ا ٍد َل ْب َع ُلُه إب ْو َق ُء َو ُقوٌف َفاَلّشَرا ْو ْيِ َم َلىَ َأ إة َع إَجاََز

إل ّك َو ْلُم َذا ، ا َه ْوُل َو إبيِ َق أ
ّتىَ ُيوُسَف َ ْو َح َقُه َل َت ْع إكيُل َأ َو ْل ُذ َل ا ُف ْن ُقُه َي ْت إإْن ، إع َقُه َو َت ْع َأ

ّكُل َو ْلُم َذ ا َف ُقُه َن ْت ُكوُن إع َي ُق َو ْت إع ْل ًة ا ْنُه إَجاََز . إم
َقاََل ٌد َو ُكوُن ُمَحّم إكيُل َي َو ْل ًياَ ا إر َت إه ُمْش إس ْف َن َء َإلّن ؛ إل إر الّشَرا ْي َغ إن إب ْذ إْل ّقُف َل ا َو َت َذا َي إ
َد ًذا َوَج َفاَ َلىَ َن إد َع إق َعاَ ْل ّتىَ ا ْو َح َقُه َل َت ْع إكيُل َأ َو ْل ُذ ا ُف ْن ُقُه َي ْت َيِ َأْن إّل إع إر َت إقيِ َيْش َباَ ْل ا
ْبَل إق َق ْت إع ْل ٍذ ا إئ َن إحي ّوُل َف َتَح َلىَ َي إر إ إم ُلُه اْل ْو إإْن َق َف َتَرىَ (  َيُه اْش إق إزَم َباَ ّكَل َل َو ْلُم ) ؛ ا
َء َإلّن إض إشَرا ْع َب ْل ْد ا ُع َق َق َلًة َي إسي َلىَ َو إل إ َثاَ إت إلْم َأْن ا ُكوَن إب ًثاَ َي ْوُرو ْيَن َم ٍة َب َع َجَماَ

َتاَُج َيْح َلىَ َف إه إ إئ ْقًصاَ إشَرا ْقًصاَ إش َذا إش إإ َتَرىَ َف إقيَِ اْش َباَ ْل ْبَل ا ّد َق إر َر إم َع اْل ْي َب ْل ّيَن ا َب ّنُه َت َأ

َلٌة إسي ُذ َو ُف ْن َي َلىَ َف إر َع إم إق اْل َفاَ ّت إل إفيِ إباَ ّيِ َو إد ْن ْلُخَج َذا ا َتَرىَ إ َيُه اْش إق ْبَل َباَ إة َق ْلُخُصوَم ا
إزَم ّكَل َل َو ْلُم َد ا ْن َناَ إع إئ َلَماَ إة ُع َث ّثَل . ال

َقاََل َفُر َو ْلَزُم ُز إكيَل َي َو ْل َذا ا إإ َتَصَم َو إكيُل اْخ َو ْل ّكُل ا َو ْلُم َلىَ َوا إضيِ إ َقاَ ْل ْبَل ا َأْن َق

َيِ إر َت إكيُل َيْش َو ْل إقيَِ ا َباَ ْل ْلَزَمُه ا َأ إضيِ َو َقاَ ْل إكيَل ا َو ْل إكيَل إّن ُثّم ا َو ْل َتَرىَ ا إقيَِ اْش َباَ ْل َد ا ْع َب
إلَك إزَم َذ إكيَل َل َو ْل ًعاَ ا إلَك ، إْجَماَ َذ َك َذا َو ْكُم َه ْلُح إع إفيِ ا إمي إه إفيِ َماَ َج إض إعي ْب إإْن َضَرٌر َت َف
َلُه ّك إء َو إشَرا ُكْن َلْم َماَ إب إه إفيِ َي إض إعي ْب َتَرىَ َضَرٌر َت ْعَضُه َفاَْش إزَم َب إمَر َل ٌء اْل َوا َتَرىَ َس اْش

إقيَِ َباَ ْل ْو ا إر َلْم َأ َت ُو َيْش َلُه َأْن َنْح ّك َو إء ُي إشَرا ٍة ُكّر إب َط ْن ٍة إح َئ إماَ َتَرىَ إب ُكّر إنْصَف َفاَْش
إسيَن إزَم إبَخْم إمَر َل َذا ، اْل َك ْو َو  َل
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َلُه ّك إء َو إشَرا إن إب ْي َد ْب َتَرىَ َع ًدا َفاَْش إح ُهَماَ َوا ْن إزَم إم إمَر َل ًعاَ اْل َذا ، إْجَماَ َك َذا َو َلُه إ ّك َو
إء إشَرا ٍة إب َع ّيِ إمْن َجَماَ إد َد َع ْل إب ا إر َقاَ َت ْلُم َتَرىَ ا ًدا َفاَْش إح َهاَ َوا ْن إزَم إم إمَر َل  . اْل
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َلُه (  ّك إء َو إشَرا إة إب إل َعَشَر َطاَ ٍم َأْر ٍم َلْح َه إدْر َتَرىَ إب إريَن َفاَْش ْطًل إعْش إر
ٍم َه إدْر ٍم إمْن إب َباَع َلْح ُلُه ُي ْث ُة إم َطاٍَل َعَشَر ٍم َأْر َه إدْر إزَم إب ّكَل َل َو ْلُم ْنُه ا ٌة إم إف َعَشَر إنْص إب
ٍم َه َد إدْر ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إكيَل َإلّن ) ؛ َح َو ْل َتَصّرُف ا إة إمْن َي َه إر إج إم َو اْل ُه ّنَماَ َو ُه إ َأَمَر

ٍة َعَشَر َد َوَماَ إب َهاَ َزا ْي َل ْيُر َع ٍر َغ ْأُمو إه َم ْلَزُم َفَل إب ّكَل َي َو ْلُم ْلَزُم ا َي إكيَل َو َو ْل ُه ا َناَ ْع َذا َوَم إ
َنْت ُة َكاَ َطاٍَل َعَشَر إلَك إمْن َأْر إم َذ ّلْح إويِ ال َتُه ُتَساَ َهًماَ إقيَم ّنَماَ ، إدْر إإ َد َو ّي إه َق ّنُه ؛ إب َذا َإل إ
َنْت ٌة َكاَ ْنُه َعَشَر إويِ َل إم إلَك ُتَساَ َذ َذ َف ُكّل َن ْل َلىَ ا إل َع إكي َو ْل ًعاَ ا إإْن إْجَماَ إغيِ إقيَل َف َب ْن َي

ْلَزَم َل َأْن ّكَل َي َو ْلُم إلَك ا َلىَ َذ إل َع ْو إبيِ َق أ
َفَة َ إني إه َإلّن ؛ َح إذ َة َه َعَشَر ْل ُبُت ا ْث ًناَ َت إفيِ إضْم

إريَن إعْش ْل ًدا َل ا َذا ، َقْص َه ْد َو َلُه َق ّك إء َو إشَرا ٍة إب ًدا َعَشَر ْثُل َقْص إم َذا َو َد َيُجوُز َل َه ْن إع
إبيِ أ

َفَة َ إني َذا َكَماَ َح ْق َقاََل إ ّل إتيِ َط َأ ًة اْمَر َد إح َهاَ َوا َق ّل َط ًثاَ َف ُع َل َثَل َق ُة َت َد إح َوا ْل َهاَ ا إت ُبو ُث إل
إن إفيِ إث إضْم ّثَل َتَضّمُن ال ْلُم ُبُت َل َوا ْث إم َي َد َع إل إل إكي ْو ّت إه ال َناَ إب ْل ّلٌم َذاكََ ُق إفيِ ُمَس

إق ّطَل َتَضّمَن َإلّن ؛ ال ْلُم ُبُت َل ا ْث إل إمْن َل َأْصًل َي ّك َو ْلُم إم ا َد َع إل إل إكي ْو ّت إه ال إمْن َوَل إب
إل إكي َو ْل إم ا َد َع إه إل إط َة َإلّن ؛ َشْر َأ ْلَمْر ُة ا َأ إل اْمَر ّك َو ْلُم َناَ ا ُه َذا َو ُبْت َلْم إ ْث ُء َي إمْن الّشَرا
إل ّك َو ْلُم َبَت ا إل إمْن َث إكي َو ْل ُلُه ا ْو َقاََل َق َو ُبو (  ٌد ُيوُسَف َأ ْلَزُمُه َوُمَحّم إعْشُروَن َي ْل إفيِ ا َو  (

إض ْع إخ َب ّنَس ْوُل ال ٍد َق َع ُمَحّم إبيِ َم أ
َفَة َ إني َذا َح إة إفيِ َك َي َدا إه ْل إفيِ ا إه َو إح ُبو َشْر ُيوُسَف َأ

َع إبيِ َم أ
َفَة َ إني ٌد َح ُه َوُمَحّم َد . َوْح
َأّماَ َذا َو َتَرىَ إ إويِ إمّماَ اْش إريَن ُيَساَ ْطًل إعْش ٍم إر َه إدْر إإّن إب إكيَل َف َو ْل ُكوُن ا ًياَ َي إر َت ُمْش

إه إس ْف َن إع إل إْلْجَماَ ْأُموَر َإلّن ؛ إباَ ْلَم إه ا إميُن إب َذا ، الّس َه ْهُزوٌل َو َلْم َم ُد َيْحُصْل َف ْقُصو َم
إر إم  . اْل
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َلُه (  ّك إء َو إشَرا ٍء إب إه َشيِْ إن ْي َع ْيَس إب َل َيُه َأْن َلُه َف إر َت إه َيْش إس ْف َن ّنُه ) ؛ إل إبَل َلّماَ َإل َق
َلَة َكاَ َو ْل َنْت ا ّي َع ْعُل َت إف ّيُن َماَ َف َع َت ُع َي َق إه َي ّق إح َت ٌء إلُمْس َوا َوىَ َس َد َن ْن إد إع ْق َع ْل َء ا الّشَرا
إل ّك َو ْلُم ْو إل إه َصّرَح َأ إه إب إس ْف َن َأْن إل ْيت َقاََل إب َتَر إسيِ اْش ْف َن َو إل ُه إل َف ّك َو ْلُم َذا إّل إل َلَف إ َخاَ

إن إفيِ ّثَم َلىَ ال ٍء إ َلىَ إشَرا إإ ْنٍس َو إر آََخَر إج ْي إذيِ َغ ّل ُه ا ّكُل َسّماَ َو ْلُم َذا ، ا َه َذا َو َكاََن إ
ّكُل َو ْلُم ًباَ ا إئ َذا َأّماَ َغاَ إضًرا َكاََن إ ْد ، َحاَ َق إكيُل َصّرَح َو َو ْل إه ا إس ْف َن إصيُر إل إه َي إس ْف َن ّنُه ؛ إل َإل

ْفَسُه َعَزَل إم َن َدا ْق إْل َلىَ إباَ إء َع إه الّشَرا إس ْف َن َلُه إل إزَل َأْن َو ْع ْفَسُه َي إة َن إل إبَحْضَر ّك َو ْلُم ا
إه ُدوَن إت َب ْي َأّماَ َغ َذا َف ّثَمُن َكاََن إ ّقَمىَ ال َتَرىَ ُمَس إف َفاَْش إخَل إه إب إس ْن ْو إج ُكْن َلْم َأ ّقَمىَ َي ُمَس

َتَرىَ إر َفاَْش ْي َغ إد إب ُقو ّن ْو ال ّكَل َأ إكيًل َو إه َو إئ إشَرا َتَرىَ إب إنيِ َفاَْش ّثاَ َو ال ُه إئٌب َو َبَت َغاَ ْلُك َث إم ْل ا
إل إكي َو ْل إل إل ّو َْل إه إفيِ ا إذ إه َه ُوُجو ْل إإْن ، ا َتَرىَ َو إنيِ اْش ّثاَ إة ال إل إبَحْضَر إكي َو ْل إل ا ّو َْل َذ ا َف َن

َلىَ إل َع ّك َو ْلُم إل ا ّو َْل ّنُه ؛ ا َيُه َحَضَر َإل ْأ َلْم َر ُكْن َف ًفاَ َي إل َذا ، ُمَخاَ َه ْيًضاَ َو َذا َأ ّيْن َلْم إ َع ُي
ّثَمَن َذا َأّماَ ال َنُه إ ّي َتَرىَ َع َثَر َفاَْش ْك َأ إزَم َلُه َسّمىَ إمّماَ إب إكيَل َل َو ْل ّنُه ؛ ا َلَف َإل َلىَ َخاَ إ
ٍء  . إشَرا
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ُلُه ْو إإْن َق َو َلُه (  ّك إء َو إشَرا ٍد إب ْب إر َع ْي َغ إه إب إن ْي َتَرىَ َع ًدا َفاَْش ْب َو َع ُه إل َف إكي َو ْل ُقوَل َأْن إّل إل َي
ْيت َو َء َن إل الّشَرا ّك َو ْلُم ْو إل َيُه َأ إر َت إل َيْش إل إبَماَ ّك َو ْلُم إه ا إذ َه َلُة )  َأ ْلَمْس َلىَ ا ٍه َع إْن ُوُجو

َد َأَضاََف ْق َع ْل َلىَ ا إم إ إه إر َدَرا إم إر َكاََن اْل إم َو إلْل ُه ُد َو ْلُمَرا إه ا إل ْو َق ْو إب َيُه َأ إر َت إل َيْش إبَماَ
إل ّك َو ْلُم َذا ، ا َه إع َو إْلْجَماَ إإْن ، إباَ َفُه َو َلىَ َأَضاَ إم إ إه إه َدَرا إس ْف إه َكاََن َن إس ْف َن إإْن ، إل َفُه َو َأَضاَ

َلىَ إهَم إ ٍة َدَرا َق َل ْط ُه إْن ُم َوا إر َن إم إر إلْل إم إلْل إإْن َف ُه َو َوا إه َن إس ْف َن إه إل إس ْف َن إل إإْن ، َف َباَ َو َذ َكاَ َت
إة إفيِ ّي ّن ّكُم ال ُد ُيَح ْق ّن إع ال إْلْجَماَ ّنُه ؛ إباَ َلٌة َإل ٌة َدَل إهَر إإْن ، َظاَ َقاَ َو َف َوا َلىَ َت ّنُه َع َلْم َأ

ُه ّيٌة َيْحُضْر ٌد َقاََل إن َو ُمَحّم إد ُه إق َعاَ ْل َْلْصَل َإلّن ؛ إل ٍد ُكّل َأّن ا ْعَمُل َأَح إه َي إس ْف َن َد إل ْن إع َو
إبيِ أ

َكُم ُيوُسَف َ ُد ُيْح ْق ّن َعُه َماَ َإلّن ؛ ال َق ْو ًقاَ َأ َل ْط إمُل ُم َت إن َيْح ْي َه َوْج ْل ًفاَ ا ُقو ْو ّيِ َم َأ َف
إن ْي َل ْلَماَ َد ا َق ْد َن َق َعَل َف َتَمَل َف ْلُمْح إه ا إب إح ُلُه إلَصاَ ْو ْو َق َأ َيُه (  إر َت إل َيْش إل إبَماَ ّك َو ْلُم َد ا َأَرا  (

إه َفَة إب إد إَضاَ ْق َع ْل َلىَ ا إم إ إه إل َدَرا ّك َو ْلُم َلْم ا ْد َو إر إه ُي َد إب ْق ّن إه إمْن ال إل ْيِ َماَ ْيَس َأ ُد َل ْلُمَرا ا
َيُه َأْن إر َت إهَم َيْش َدَرا ٍة إب َق َل ْط َد ُثّم ُم َق َعَة َن ُفو ْد ْلَم َلىَ ا إل إ إكي َو ْل إإّن ا إه إفيِ َف إذ إة َه الّصوَر

إصيًل ْف إفيَماَ َت َذا َو َد َأَضاََف إ ْق َع ْل َلىَ ا إم إ إه إل َدَرا ّك َو ْلُم ٌع ا َلىَ إْجَماَ ّنُه َع إر َأ إم ٌء إلْل َوا َس
َد َق إل إمْن َن إل َماَ ّك َو ْلُم َد ا ْع إه َأَضاََف َماَ َب ْي َل َد إ ْق َع ْل ْو ا َد َأ َق إل إمْن َن إه َماَ إس ْف َذا َن إفيِ َك

َهاَْن إنيِ إلَرُجٍل َقاََل َوَمْن َشاَ ْع َذا إب َد َه ْب َع ْل ُفَلٍن ا َعُه إل َباَ َكَر ُثّم َف ْن ُكون َأْن َأ ُه ُفَلٌن َي َأَمَر

إإّن ًناَ َف ُه ُفَل ُذ ْأُخ َلُه َإلّن ؛ َي ْو َق َق إب ْقَراٌر الّساَ ْنُه إ إة إم َل َكاَ َو ْل ْنُه إباَ ُعُه َفَل َع َف ْن َكاَُر َي ْن إْل ا
ُق إح إإْن الّل ُه َلْم ُفَلٌن َقاََل َف ُكْن َلْم آَُمْر إكيًل َي ْقَراَر َإلّن ؛ َلُه َو إْل ّد ا َت إه اْر ّد َأْن إّل إبَر

ّلَمُه إريِ ُيَس َت ْلُمْش إه ا ْي َل ُكوَن إ َي ًعاَ َف ْي إطيِ َب َعاَ ّت إه إباَل ْي َل َع ُة َو َد ْه ُع ْل ّلْت ا َد إه َو إذ َلُة َه َأ ْلَمْس  ا
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َلىَ إليَم َأّن َع ّتْس َلىَ ال إه َع إع َوْج ْي َب ْل إفيِ ا ْك إطيِ َي َعاَ ّت إإْن ، إباَل ْد َلْم َو ُد ُيوَج ْق إن َن ّثَم َو ال ُه َو
ُق ّق َتَح إس إفيِ َي إفي ّن إس ال إسي ْلَخ َذا َوا إة إفيِ َك َي َدا إه ْل . ا

إفيِ إت َو َعاَ إق َوا ْل ّد َل ا إع إفيِ ُب ْي إطيِ َب َعاَ ّت إد إمْن ال ْق إن َن ّثَم إم ال إلي ّتْس َلىَ َوال إه َع إع َوْج ْي َب ْل  . ا
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ُلُه ْو إكيُل َق َو ْل َوا إة (  ْلُخُصوَم إكيٌل إباَ إض َو ْب َق ْل َد إباَ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إبيِ َح أ

َ ٍد ُيوُسَف َو ) َوُمَحّم
ًفاَ َفَر إخَل َو إلُز ُقوُل ُه ّنُه َي إضيَِ إ إه َر إت ْبُض إبُخُصوَم َق ْل ْيُر َوا إة َغ ْلُخُصوَم َلْم ا إه َيْرَض َو إب
َناَ َل إلُك َمْن َأّن َو ًئاَ َيْم ْي إلُك َش ْتَماََمُه َيْم َتَماَُم إ إة َو ْلُخُصوَم َهاَ ا ُؤ َهاَ إت ْن إض َوا ْب َق ْل َإلّن إباَ َو

إكيَل َو ْل إة ا ْلُخُصوَم ْأُموٌر إباَ َهاَ َم إع ْط َق إهيَِ إب ُع َل َو إط َق ْن إض إّل َت ْب َق ْل َوىَ ، إباَ ْت َف ْل ْوَم َوا َي ْل ا
َلىَ إل َع ْو َفَر َق إر ُز ُهو ُظ إة إل َن َياَ إخ ْل إء إفيِ ا َكَل ُو ْل ْد ، ا َق َتَمُن َو ْؤ َلىَ ُي إة َع ْلُخُصوَم َل َمْن ا

َتَمُن ْؤ َلىَ ُي إل َع ْلَماَ إع إفيِ َقاََل ا إبي َناَ َي ْل ُتُه ا ّكَل َرُجٌل َوُصوَر َأْن َرُجًل َو إعيَِ إب ّد َلىَ َي ُفَلٍن َع
ْلَف ٍم َأ َه إه َلُه إدْر ْي َل َنٌة َع ّي َلْم َب ْد َو إز َلىَ َي َذا َع َتُه َه َب ْث أ

َ إكيُل َف َو ْل إة ا َن ّي َب ْل ْو إباَ إر َأ ْقَرا إْل إإّن إباَ َف
إبَضُه َأْن َلُه ْق ْنُه َي إإْن ، إم ُه َلْم َو ْأُمْر ّكُل َي َو ْلُم إض ا ْب َق ْل َتاََر إباَ َأّخُروَن َواْخ َت ْلُم ّنُه ا إلُك َل َأ َيْم

ْبَض َق ْل ّنّص إّل ا إه إباَل ْي َل َو َع ُه ْوُل َو َفَر َق إقيُه َقاََل ُز َف ْل ُبو ا إث َأ ْي ّل إه ال إب ُذ َو ْأُخ َإلّن ؛ َن

ّكَل َو ْلُم ْو ا ًقاَ َكاََن َل إث إه َوا إض ْب َق َنّص إب إه َل ْي َل إإْن ، َع َناَ َو إن َكاَ ْي َل إكي إة َو ْلُخُصوَم إن َل إباَ إبَضاَ ْق َي
ًعاَ إّل ّنُه ؛ َم إضيَِ َإل إهَماَ َر إت َن َأَماَ إة َل إب َن َأَماَ إهَماَ إب إد  . َأَح
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ُلُه ْو إكيُل َق َو ْل َوا إض (  ْب َق إن إب ْي ّد إكيٌل ال إة َو ْلُخُصوَم َد إباَ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ّتىَ َح ْو ) َح إقيَمْت َل ُأ

إه ْي َل َنُة َع ّي َب ْل َلىَ ا إء َع َفاَ إتي إل اْس ّك َو ْلُم ْو ا إه َأ إئ ْبَرا َبُل إ ْق ُه ُي َد ْن ًفاَ إع ُهَماَ إخَل ُهَماَ َل َد ْن إع َل َو
ُكوُن إكيًل َي إة َو ْلُخُصوَم ّنُه ؛ إباَ ْد َإل ُلُح َق إض َيْص ْب َق ْل ُلُح َل َمْن إل إة َيْص ْلُخُصوَم إلَم إل ُكوُن َف َي
ُه إه إرَضاَ إض ْب َق إه إرًضاَ إب إت ْيَس إبُخُصوَم َل َتَمٍن ُكّل َو ْؤ َلىَ ُم إض َع ْب َق ْل ُلُح ا إة َيْص ْلُخُصوَم إل
إبيِ َإل َفَة َو إني ْبَض َأّن َح إن َق ْي ّد ّوُر َل ال َتَص ٍة إّل ُي َب َل َطاَ ٍة إبُم إل َوُمَخاََصَم إكي َو ْل إذ َكاَ َأْخ إب

إة َع ْف إع الّش إة إفيِ َوالّرُجو َب إه ْل ّد ا إب َوالّر ْي َع ْل . إباَ
َأّماَ إكيُل َو َو ْل إض ا ْب َق إن إب ْي َع ْل ُكوُن َل ا إكيًل َي إة َو ْلُخُصوَم َهاَ إباَ ًعاَ إفي ّنُه ؛ إْجَماَ إكيٌل َإل َو

إل ْق ّن إل َفَصاََر إباَل إكي َو ْل إل َكاَ ْق َن إة إب ْوَج ْقُل الّز ّن ْيَس َوال ٍة َل َل َد َباَ َبَه إبُم َأْش ُلُه الّرُسوَل َف ْو َق
َذا إإ َو َقّر (  إكيُل َأ َو ْل إة ا ْلُخُصوَم َد إباَ ْن إضيِ إع َقاَ ْل ُه َجاََز ا ْقَراُر ُتُه إ َلُه َأْن ) ُصوَر ّك َو َأْن ُي إب
إعيَِ ّد َلىَ َي ًئاَ َرُجٍل َع ْي َقّر َش َأ َد َف ْن إضيِ إع َقاَ ْل إن ا ْطَل ُب ُه إب َوا ْع ْو َد إكيل َكاََن َأ َعىَ َو ّد ْلُم ا
إه ْي َل َقّر َع َأ َلىَ َف إه َع إل ّك َو إم ُم ُلُزو إلَك إب إء َذ ْقَراُر َيُجوُز َوَل الّشيِْ إصيِّ إ َو ْل َلىَ ا إر َع إغي الّص
ُلُه ْو َوَل َق ُه َيُجوُز (  ْقَراُر إه إ ْي َل َد َع ْن إضيِ إع َقاَ ْل َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ٍد َح ًناَ َوُمَحّم إتْحَساَ ) اْس
ّنُه إّل إة إمْن َيْخُرُج َل َأ َل َكاَ َو ْل إه إفيِ َإلّن ؛ ا إم ْع ّكَل َأّن َز َو ْلُم إلٌم ا إه َلُه َظاَ إت َب َل َطاَ ّنُه إبُم َأ َل َو

ّق إح َت إه َيْس ْي َل ًئاَ َع ْي إصّح َفَل َش ْلُخُصوَمُة َت إلَك إفيِ ا ُلُه َذ ْو َقاََل َق َو ُبو (  َيُجوُز ُيوُسَف َأ
ُه ْقَراُر إه إ ْي َل َد َع ْن إر إع ْي إضيِ َغ َقاَ ْل ّنُه ) ؛ ا َقاََمُه َإل َقاََم َأ إه َم إس ْف . َن
َقاََل َفُر َو إصّح َل ُز ُه َي ْقَراُر إس إفيِ َل إ إل إضيِ َمْج َقاَ ْل إر إفيِ َوَل ا ْي إه َغ إس إل َو َمْج ُه َو

َياَُس إق ْل ّنُه ؛ ا ْأُموٌر َإل إة َم ْلُخُصوَم إهيَِ إباَ َعٌة َو َناََز ْقَراُر ُم إْل ُه َوا ّد ّنُه ؛ ُيَضاَ َلَمٌة َإل ُمَساَ
َْلْمُر إء َوا َوُل َل إباَلّشيِْ َناَ َت ُه َي ّد َذا إض َه إل إلُك َل َو ْلَح َيْم َء الّص ْبَرا إْل إكيُل ُثّم َوا َو ْل َبُل ا ْق ُت

ُتُه َد َهاَ َلىَ َش  َع
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إه إل ّك َو َهْل ُم َبُل َو ْق إر إفيِ َكاََن إْن ؟ َلُه ُت ْي ّكَل َماَ َغ إه ُو َلْت إب إب إإْن ُق ّكَل إفيَماَ َكاََن َو إه ُو إب
َد إْن إه ْبَل َش إل َق َعْز ْل ْو ا ُه َأ َد ْع ْد ، َب َق إه َخاََصَم َو َبُل َل إفي ْق إة ُت ْهَم ّت إإْن ، إلل ُه َكاََن َو َد ْع َب

َلْم إصْم َو َلْت ُيَخاَ إب َلىَ ُق َْلَصّح َع ّفىَ إفيِ َقاََل ا ْلُمَص َذا ا إزَل إ إكيُل ُع َو ْل إة ا ْلُخُصوَم ْبَل إباَ َق
إصَم َأْن َبُل َل ُيَخاَ ْق ُتُه ُت َد َهاَ َد َش ْن إبيِ إع أ

ًفاَ ُيوُسَف َ ُهَماَ إخَل إإْن ، َل َبُل َل َخاََصَم َو ْق ُت
ًعاَ . إْجَماَ

إفيِ إع َو إبي َناَ َي ْل َذا ا َلُه إ ّك إة َو ْلُخُصوَم َلُه ُثّم َفَخاََصَم إباَ َد َعَز إه إكيُل َفَش َو ْل َلىَ ا إلَك َع ّق َذ ْلَح ا
إإْن َنْت َف ْلُخُصوَمُة َكاَ َد ا ْن إضيِ إع َقاَ ْل َبُل َل ا ْق ُتُه ُت َد َهاَ إإْن ، َش َنْت َو َد َكاَ ْن إر إع ْي إضيِ َغ ْلَقاَ ا

َلْت إب ُهَماَ ُق َد ْن َقاََل ، إع ُبو َو َبُل َل ُيوُسَف َأ ْق ُتُه ُت َد َهاَ َد َش ْع إة َب َل َكاَ َو ْل ْو َخاََصَم ا َلْم َأ
إصْم  . ُيَخاَ
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ُلُه ْو َوَمْن َق َعىَ (  ّد ّنُه ا إكيُل َأ إب َو إئ َغاَ ْل إض إفيِ ا ْب إه َق إن ْي َقُه َد ّد إريُم َفَص َغ ْل إمَر ا إم ُأ إلي َتْس إب
إن ْي ّد إه ال ْي َل ْيِ إ َأ إبَر )  َلىَ ُأْج إلَك َع َلَة َإلّن ؛ َذ َكاَ َو ْل ْد ا َهَرْت َق إق َظ إدي ّتْص َإلّن إباَل َقُه َو إدي َتْص
ْقَراٌر َلىَ إ إه َع إس ْف َذا ُثّم َن َع إ َف إه َد ْي َل ْيَس إ ُه َأْن َلُه َل ّد إر َت َد َيْس ْع إلَك َب َد َذ ّي َق إق َو إدي ّتْص ؛ إباَل

ّنُه َذا َإل َكَت إ ْو َس َبُه َأ ّذ َبُر َل َك َلىَ ُيْج إه َع إع ْف إه َد ْي َل إكْن إ َل ْو َو َع َل َف إه َد ْي َل ُكْن َلْم إ َأْن َلُه َي

ُه ّد إر َت ُلُه َيْس ْو إإْن َق َف إئُب َحَضَر (  َغاَ ْل َقُه ا ّد إإّل َفَص َع َو َف إريُم َد َغ ْل إه ا ْي َل ْيَن إ ّد ًياَ ال إن ّنُه ) ؛ َثاَ َإل



ُبْت َلْم ْث ُء َي َفاَ إتي إلْس ْيُث ا َكَر َح ْن َلَة َأ َكاَ َو ْل ْوُل ا َق ْل إلَك إفيِ َوا ُلُه َذ ْو َع َق إه َم إن إمي ُلُه َي ْو َق
ُع إج َيْر َو إه (  َلىَ إب إل َع إكي َو ْل ًياَ َكاََن إْن ا إق إه إفيِ َباَ إد َد َي ّي َق إه )  إئ َقاَ َب ّنُه ؛ إب َذا َإل َع إ إه إفيِ َضاَ إد َي

ْو َلَك َأ إر إمْن َه ْي ّد َغ َع ُع َل َت إج إه َيْر ْي َل ّنُه ؛ َع إه َإل إق إدي َتْص َتَرَف إب ْع ّنُه ا ّق َأ إح إض إفيِ ُم ْب َق ْل ا
َو ُه ُلوٌم َو ْظ َذا إفيِ َم إذ َه َْلْخ ُلوُم ا ْظ ْلَم ْيَس َوا إلَم َأْن َلُه َل ْظ ُه َي ْيَر إإْن ، َغ إريُم َكاََن َو َغ ْل ا
ْقُه َلْم ّد َلىَ ُيَص إة َع َل َكاَ َو ْل ّنَماَ ، ا إإ َعُه َو َف إه َد ْي َل َلىَ إ إه َع إئ َعاَ ّد إإْن ا َع َف إحُب َرَج إل َصاَ ْلَماَ ا

َلىَ إم َع إري َغ ْل َع ا إريُم َرَج َغ ْل َلىَ ا إل َع إكي َو ْل ّنُه ؛ ا ْقُه َلْم َإل ّد َلىَ ُيَص إة َع َل َكاَ َو ْل ّنَماَ ، ا إإ َعُه َو َف َد
إه ْي َل َلىَ إ إء َع إة َرَجاَ إْلَجاََز َذا ا إإ َع َف َط َق ْن ُه ا ُؤ َع َرَجاَ إه َرَج ْي َل إفيِ َع إه َو ُوُجو ْل َهاَ ا ّل ْيَس ُك َلُه َل
ّد َأْن إر َت َع َيْس ُفو ْد ْلَم ّتىَ ا إئُب َيْحُضَر َح َغاَ ْل ّدىَ َإلّن ؛ ا َؤ ْلُم ّقَقاَ َصاََر ا إب َح إئ َغاَ ْل إهًرا َأّماَ إل َظاَ
ْو َتَمًل َأ ّيِ َقاََل ُمْح إد ْن ْلُخَج َذا ا َء إ ّكُل َجاَ َو ْلُم َقّر إْن ا إة َأ َل َكاَ َو ْل َْلْمُر َمَضىَ إباَ َلىَ ا إه َع إه َوْج

إإْن َهاَ َو َكَر ْن َذ َأ َنُه َأَخ ْي إم إمْن َد إري َغ ْل ًياَ ا إن إريُم َثاَ َغ ْل ُع َوا إج َلىَ َيْر إل َع إكي َو ْل ًياَ َكاََن إْن ا إق َباَ
إه إفيِ إد إإْن ، َي َكُه َو َل ْه َت َنُه اْس َلُه َضّم ْث إإْن إم َلَك َو إه إفيِ َه إد إر إمْن َي ْي ّد َغ َع َقُه َكاََن إْن َت ّد َص

ُع َل إج إه َيْر ْي َل إإْن ، َع َقُه َو ّد إه َوَشَرَط َص ْي َل ْو الّضَماََن َع َبُه َأ ّذ ْو َك  َأ
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َكَت َع َس إه َرَج ْي َل َذا ُثّم َع َع إ ّكُل َرَج َو ْلُم َلىَ ا إم َع إري َغ ْل َد ا َأَرا إريُم َو َغ ْل َفُه َأْن ا ّل َماَ ُيَح
ْلت ّك إلَك َلُه َكاََن َو َع َكاََن إْن َذ َف َلىَ َد إل إ إكي َو ْل إديٍق َعْن ا إإْن َتْص ُكوٍت َعْن َكاََن َو ُس
ْيَس َفُه َأْن َلُه َل ّل َذا إّل ُيَح َد إ َلىَ َعاَ إق إ إدي ّتْص إإْن ، ال َع َكاََن َو َف ٍد َعْن َد ْيَس ُجُحو َل َلُه َف

َفُه َأْن ّل إإْن ُيَح َد َو َلىَ َعاَ إق إ إدي ّتْص ّنُه ال إك َل ُع َو إج َلىَ َيْر إل َع إكي َو ْل  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َو ّنيِ َقاََل (  إكيُل إ إب َو إئ َغاَ ْل إض ا ْب َق إة إب َع إدي َو ْل َقُه ا ّد ُع َوَص َد ْلُمو ْؤَمْر َلْم َثّم ا ُي
إم إلي ّتْس إه إباَل ْي َل ّنُه ) ؛ إ َقّر َإل إل َلُه َأ إر إبَماَ ْي َغ ْل إف ا إخَل إن إب ْي ّد ْيَن َإلّن ؛ ال ّد ّلُه ال ّذّمُة َمَح ال
ُه ْقَراُر إإ إه إفيِ إبَماَ َو إت َنّزُل إذّم َلَة ُي إز ْن إه إفيِ َماَ َم إك ْل . إم

َأّماَ َعُة َو إدي َو ْل إهيَِ ا ْيُن َف إل َع إر َماَ ْي َغ ْل ْقَراُر ا إْل إك إفيِ َوا ْل إر إم ْي َغ ْل ُذ َل ا ُف ْن َع َوَمْن َي َف َلىَ َد إ
َة َرُجٍل إهَم َعَشَر َهاَ َدَرا ُق إف ْن َلىَ ُي إه َع إل ْه َق َأ َف ْن َأ ًة َف إه إمْن َعَشَر إد ْن ُة إع َعَشَر ْل إة َفاَ َعَشَر ْل إباَ

إكيَل َإلّن ؛ َو ْل إق ا َفاَ ْن إْل إكيٌل إباَ إء َو َذا ، إباَلّشَرا َه إتْحَساٌَن َو َياَُس اْس إق ْل ّنُه َوا ٌع َأ َبّر َت إفيِ ُم َو
إخيِّ َكْر ْل َذا ا َع إ َف َلىَ َد ًفاَ َرُجٍل إ ْل إضيَِ َأ ْق َي َهاَ إل َنُه إب ْي َع َد َف َد إكيُل َف َو ْل َلىَ ا إم إ إري َغ ْل ًفاَ ا ْل إمْن َأ

إه إل َتَضىَ َماَ ْق ْلَف َوا َْل إتيِ ا ّل َعْت ا إف إه ُد ْي َل ْو َكَماَ َجاََز إ َلُه َل ّك إء َو إه إباَلّشَرا إذ َه إف إب ْل َْل ا
َتَرىَ ْلٍف َفاَْش َأ إل إمْن إب إه َماَ إس ْف َهاَ ُثّم َن َذ َوًضاَ َأَخ ّنُه إع إإ ّلُه َيُجوُز َف َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َو

َلُم ْع  . َأ
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َتاَُب إك إة (  َل َفاَ َك ْل َلُة ا َفاَ َك ْل إة إفيِ ) ا َغ ّل ّلُه َقاََل الّضّم إهيَِ ال َلىَ ال َعاَ َهاَ َت َل ّف َك َو ّياَ {  إر َك } َز
ْيِ َهاَ َأ َلىَ َضّم إه إ إس ْف إم َن َياَ إق ْل َهاَ إل إر َأْم ّنَماَ ، إب إإ َيْت َو َلُة ُسّم َفاَ َك ْل إلَك ا َذ َهاَ ؛ إب ّن إل

َدىَ َضّم َ إْح
إن ْي َت ّذّم َلىَ ال ُْلْخَرىَ إ إفيِ ا إع َو ٌة الّشْر َباََر ٍة َضّم َعْن إع َلىَ إذّم ٍة إ إة إفيِ إذّم َب َل َطاَ ْلُم ا

إن ُدوَن ْي ّد إن َأْصُل َبْل ال ْي ّد إة إفيِ ال إل إذّم إصي َْل َلىَ ا إه َع إل إحَمُه َقاََل َحاَ ّلُه َر َلىَ ال َعاَ َت



َلُة َفاَ َك ْل َلىَ ( ا إن َع ْي َب َلٌة َضْر َفاَ إس َك ْف ّن َلٌة إباَل َفاَ َك إل َو ْلَماَ َلُة إباَ َفاَ َك ْل إس َفاَ ْف ّن ٌة إباَل إئَز ) َجاَ
ٌء َوا َنْت َس إر َكاَ َأْم إل إب ُفو ْك ْلَم ْنُه ا ْو َع إر َأ ْي َغ إه إب إر إل إفيِ َيُجوُز َكَماَ َأْم ْلَماَ إإْن ا َذا إقيَل َف إ
ّفَل َك إر َت ْي َغ إه إب إر إدْر َلْم َأْم ْق َلىَ َي إه َع إر إب َإلّن ؛ إْحَضاَ ُلو ْط ْلَم َع َأْن إل إن َت إه َيْم ْي َل َناَ َع ْل ّنُه ُق َأ

إدُر ْق َلىَ َي إه َع إر إكْن إْحَضاَ َل ْلَزُم َل َو إلَك َي ُلوَب َذ ْط ْلَم َواُز ا إة َوَج َل َفاَ َك ْل ُقوٌف ا ْو َلىَ َم َع
إن َكاَ إء إْم َدا َْل إه ُدوَن ا إق َقاَ إتْح ُلُه اْس ْو َلىَ َق َع َو إن (  إم َهاَ الّضاَ إل إْحَضاَُر إب ُفو ْك ْلَم إه ا ) ؛ إب

ْلُحُضوَر َإلّن َو ا إذيِ ُه ّل إزَم ا ُفوَل َل ْك ْلَم إه ا ْد ، إب َق َتَزَمُه َو ْل إفيُل ا َك ْل إإْن ، ا ُه َلْم َو إضْر ُيْح
َو ُه إدُر َو ْق َلىَ َي إه َع إر ْلَزَمُه إْحَضاَ إكُم َأ ْلَحاَ إلَك ا إإْن َذ ُه َف إإّل َأْحَضَر َبَسُه َو ْلُحُضوَر َإلّن ؛ َح ا

َوّجَه إه َت ْي َل ُلُه َع ْو ُد َق إق َع ْن َت َو َذا (  ْلُت َقاََل إ ّف َك إس َت ْف َن ْو ُفَلٍن إب إه َأ إت َب َق ْو إبَر إه َأ إح ْو إبُرو َأ

إه إد ْو إبَجَس إه َأ إس ْأ ْو إبَر َأ إه )  إه َوْج ْو إب إه َأ إن َد َب إه َإلّن ؛ إب إذ َفاََظ َه ْل َْل ّبُر ا َع َهاَ ُي إع َعْن إب إمي َج
إن َد َب ْل ُلُه ا ْو ْو َق َأ إه (  إف إنْص ْو إب إه َأ إث ُل ُث َذا ) ، إب َك ّيِ َو َأ ٍء إب ْنُه ُجْز ْفَس َإلّن ؛ إم ّن َة ال َد إح َوا ْل َل ا
ُأ َتَجّز َكاََن َت ْكُر َف َهاَ إذ إض ْع ًعاَ َب إئ إر َشاَ ْك إذ َهاَ َك ّل إف ُك إخَل َذا َماَ إب ْلت َقاََل إ ّف َك إد َت َي ْو ُفَلٍن إب َأ

إه إل إرْج ّنُه ؛ إب ّبُر َل َإل َع إهَماَ ُي إع َعْن إب إمي إن َج َد َب ْل . ا
َأّماَ َذا َو َء َأَضاََف إ ْلُجْز َلىَ ا إل إ إفي َك ْل َأْن ا إفيُل َقاََل إب َك ْل َفَل ا إفيِ َلك َك ْو إنْص إثيِ َأ ُل ّنُه ُث إإ َف

َذا َيُجوُز َل إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل ُه ا َكَر إب إفيِ َذ إن َباَ ْه ُلُه الّر ْو  ( َق
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إلَك َذ َك َذا َو ْنته َقاََل إ إم ْو َلك َض َو َأ َليِّ ُه ْو َع َليِّ َأ ْو إ َناَ َأ إعيٌم َأ إه َز ْو إب إفيٌل َأ إه َك ْو إب إبيٌل َأ َق
إه ْو إب َأ َناَ )  إمٌن َأ إه َضاَ إه َوْج َذا َأّماَ إب َناَ َقاََل إ إمٌن َأ إه َضاَ إت َف إر ْع َو إبَم ُه إطٌل َف إإْن ، َباَ َقاََل َو

ْفُت ّل َك إه َت َثَة إب ٍم َثَل ّياَ َيِ َأ إو ٍد َعْن ُر ّنُه ُمَحّم إفيٌل َأ ًدا َك َب ُقوَل َأْن إّل َأ إإْن َي َناَ َمَضْت َف َأ َف
ٌء إريِ ُكوُن َب َي َْلْمُر َف َلىَ ا َذا َشَرَط َماَ َع إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َف إة إفيِ َشَرَط (  َل َفاَ َك ْل إليَم ا إل َتْس ُفو ْك ْلَم إه ا ْقٍت إفيِ إب إه َو إن ْي َع إزَمُه إب ُه َل إْحَضاَُر
َذا َبُه إ َل إه َطاَ إلَك إفيِ إب إت َذ ْق َو ْل إإْن ا ُه َف إإّل َأْحَضَر َبَسُه َو إكُم َح ْلَحاَ َذا ا إإ ُه َو ّلَم َأْحَضَر َوَس
َكاَن إفيِ إدُر َم ْق ُفوُل َي ْك ْلَم َلىَ َلُه ا إه َع إت َكَم َئ ُمَحاَ إر إفيُل َب َك ْل إة إمْن ا َل َفاَ َك ْل إإْن ا َف َكاََن ) 

ُفوُل ْك ْلَم إه ا ًباَ إب إئ إد َعْن َغاَ َل َب ْل َلُه ا َه إكُم َأْم ْلَحاَ َة ا ّد إة ُم َف ْلَمَساَ ًباَ ا إه ًياَ َذا إئ إإْن َوَجاَ َمَضْت َف
َلْم ُه َو إضْر َبَسُه ُيْح َذا ، َح َه َذا َو إلَم إ إفيُل َع َك ْل َنُه ا َكاَ َذا َأّماَ َم إرْف َلْم إ ْع َنُه َي َكاَ َطْت َم َق َس

َبُة َل َطاَ ْلُم َلىَ ا إرَف َأْن إ ْع َنُه َي َكاَ إإْن ، َم ّلَم َو ُفوُل َس ْك ْلَم إه ا إس إب ْف ّن ْفَسُه إباَل َلىَ َن إ
إل ُفو ْك ْلَم إة َلُه ا َه إج إة إب َل َفاَ َك ْل َبُر ا َلىَ ُيْج إه َع إل ُبو ّتىَ َق ّنُه َح ُأ إ ْبَر إفيُل َي َك ْل َذا ، ا َه َذا َو َنْت إ َكاَ

َلُة َفاَ َك ْل إر ا َْلْم َذا َأّماَ إباَ َنْت إ إر َكاَ ْي َغ إر إب َْلْم ُأ َل ا ْبَر َذا َي إد إفيِ َك إئ َوا َف ْل ْو ، ا َل َثًة َأّن َو ُلوا َثَل ّف ُك
إس ْف َن َلًة َرُجٍل إب َفاَ ًة َك َد إح ُه َوا َأْحَضَر ُهْم َف ُد ُئوا َأَح إر ًعاَ َب إمي إإْن ، َج َنْت َو َلُة َكاَ َفاَ َك ْل ا

َقٌة َفّر َت ْأ َلْم ُم ْبَر ُقوَن َي َباَ ْل ٍد ُكّل َإلّن ؛ ا ْق ْوَجَب َع َلىَ إْحَضاًَرا َأ ٍة َع َد إإْن ، إح َكّفَل َو َت
َثٌة َلًة إبَماٍَل َثَل َفاَ ًة َك َد إح ْو َوا َقًة َأ َفّر َت ّدىَ ُم َأ ُهْم َف ُد َع َأَح إمي إل َج ْلَماَ َئ ا إر ُقوَن َب َباَ ْل ُلُه ا ْو ( َق
َذا إإ ّفَل َو َك إه َت َلىَ إب ّلَمُه َأْن َع إس إفيِ ُيَس إل إضيِ َمْج َقاَ ْل ّلَمُه ا إق إفيِ َفَس َئ الّسو إر ) َب

إل إد إلُحُصو ْقُصو ْلَم إقيَل ا َناَ إفيِ َو إن ُأ َل َزَماَ ْبَر إهَر َإلّن ؛ َي ّظاَ َنُة ال َو َعاَ ْلُم َلىَ ا إع َع َناَ إت إلْم َل ا
َلىَ إر َع إْلْحَضاَ َذا ، ا َك َذا َو ّلَمُه إ إحيِ إفيِ َس َوا إد َن َل َب ْل إذيِ ا ّل إمَن ا إه َلُه َض َو إفي ُه َلىَ َف َذا َع َه
ُلُه ْو إإْن َق َو ّلَمُه (  ٍة إفيِ َس ّي ْأ َلْم َبّر ْبَر ّنُه ) ؛ َي إدُر َل َإل ْق َلىَ َي إة َع َكَم ْلُمَحاَ َهاَ ا َلىَ َوَل إفي َع

إه إر َلىَ إْحَضاَ إضيِ إ َقاَ ْل َذا ، ا َك َذا َو ّلَمُه إ إديِ إفيِ َس َوا ْل إم ا َد َع إصُل َقاٍَض إل ْف ْكَم َي ْلُح إه ا ، إب



إإْن ّلَم َو ٍر إفيِ َس إر آََخَر إمْص ْي إر َغ إمْص ْل إذيِ ا ّل َفَل ا إه َك ّنُه إفي إإ ُأ َف ْبَر َد َي ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َح

إة ْدَر ُق ْل َلىَ إل إة َع ْلُمَخاََصَم إه ا  إفي
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ُهَماَ َد ْن إع ُأ َل َو ْبَر ّنُه ؛ َي ْد َإل ُكوُن َق ُه َي ُد ُهو َنُه إفيَماَ ُش ّي َناَ َع ْل َعّل ُق َل ُه َو َد ُهو َذا إفيِ ُش َه
إر إمْص ْل ْيًضاَ ا َعاََرَضْت َأ َت إهَماَُت َف ْلُمو ْو ، ا َل ّلَمُه َو إن إفيِ َس ْد ، الّسْج َق َبَسُه َو ْيُر َح َغ

إب إل ّطاَ ُأ َل ال ْبَر ّنُه ؛ َي إدُر َل َإل ْق َلىَ َي إة َع َكَم ْلُمَحاَ إه ا  . إفي
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ُفوُل َماََت (  ْك ْلَم إه ا َئ إب إر إفيُل َب َك ْل إس ا ْف ّن إة إمْن إباَل َل َفاَ َك ْل َذا ا إإ َماََت َو
ُفوُل ْك ْلَم ْأ َلْم َلُه ا ْبَر إه َي إز َعْج إل إه َعْن )  إر َذا ، إْحَضاَ َك َذا َو إفيُل َماََت إ َك ْل ّنُه ؛ ا َق َلْم َإل ْب َي

إدًرا َلىَ َقاَ إم َع إلي إل َتْس ُفو ْك ْلَم إه ا إه إب إس ْف َن ُلُه إب ُلُح َل َوَماَ إء َيْص َفاَ َذا إإلي إب َه إج َوا ْل إف ا إخَل إب
إل إفي َك ْل إل ا ْلَماَ . إباَ

َأّماَ َذا َو ُفوُل َماََت إ ْك ْلَم َلىَ َلُه ا َع إل َف إفي َك ْل ّلَمُه َأْن ا َلىَ ُيَس إه إ إت َث إإْن َوَر ّلَمُه َف َلىَ َس إ
إهْم إض ْع َئ َب إر إة إمْن َب َل َفاَ َك ْل إقيَن َخاَّصًة َلُه ا َباَ ْل إل ُه َأْن َو ُبو إل َطاَ إه ُي إر إإْحَضاَ إإْن إب ُنوا َف َكاَ
َغاًَرا إهْم إص ّي إص َو إل َبُه َأْن َف إل َطاَ إه ُي إر إإْحَضاَ إإْن إب ّلَمُه َف َلىَ َس إد إ ّييَن َأَح إص َو ْل َئ ا إر إه إفيِ َب ّق َح
إر إلْلَخ َبُه َأْن َو إل َطاَ َذا ُي إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َو ّفَل (  َك إه َت إس ْف َن َلىَ إب ّنُه َع إف َلْم إْن َأ َوا إه ُي إت إفيِ إب ْق َذا َو َو َك ُه إمٌن َف إلَماَ َضاَ
إه ْي َل َو َع ُه ْلٌف َو إإْن َأ ُه َلْم َف إضْر إت إفيِ ُيْح ْق َو ْل إزَمُه ا إل َضَماَُن َل ْلَماَ َلْم ا ْأ َو ْبَر إمْن ُي

إة َل َفاَ َك ْل إس ا ْف ّن َلىَ إباَل َع َو َذا )  َذا َه َفَل إ ٍة َك َأ إس إلْمَر ْف َن َهاَ إب إج ْو إإْن َز إف َلْم َف َوا إه ُي ًدا إب َغ
إه ْي َل َع َهاَ َف ُق َدا َو َص ُه إئٌز َف إإْن َجاَ إف َلْم َف َوا إه ُي إزَمُه إب ُق َل َدا َلْم الّص ْأ َو ْبَر إة إمْن َي َل َفاَ َك ْل ا

إس ْف ّن ّنُه ؛ إباَل َلىَ َضّم َإل إة إ َل َفاَ َك ْل إل ا ْلَماَ َلَة إباَ َفاَ َك ْل إس ا ْف ّن َذا إباَل إإ ّفىَ َف ُهَماَ َو َد إقيَِ َأَح َب
إه ْي َل ُلُه اْلَخُر َع ْو َق َلْم َو ْأ َو ْبَر إة إمْن َي َل َفاَ َك ْل إس ا ْف ّن إإْن إباَل ُة َماَ إقيَل َف َد إئ َفاَ ْل إلَك إفيِ ا ، َذ
ْد َق ُد َحَصَل َو ْقُصو ْلَم َو ا ُه إف َضَماَُن َو ْل َْل َناَ ا ْل إز ُق َوا ُكوَن َأْن إلَج إه َي ْي َل ْيٌن َع  . آََخُر َد
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ُلُه ْو َوَل َق َلُة َتُجوُز (  َفاَ َك ْل إس ا ْف ّن إد إفيِ إباَل ُدو ْلُح إص ا إقَصاَ ْل َد َوا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َإلّن ) ؛ َح

َلَة َفاَ َك ْل إق ا ّث َو ّت َو إلل ُه ْأُموٌر َو إء َم َدْر إد إب ُدو ْلُح إكَ ا َتْر إق َو ّث َو ّت . ال
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إفيِ َيُجوُز َوُمَحّم إة َو َي َدا إه ْل ُه ا َناَ ْع َبُر َل َم َلىَ ُيْج إة َع َل َفاَ َك ْل َد ا ْن إبيِ إع أ

َ

َفَة إني ُهَماَ َح َد ْن إع َبُر َو ّد إفيِ ُيْج إف َح ْذ َق ْل إه َإلّن ؛ ا ّق إفي إد َح ْب َع ْل إفيِ ا إص َو إقَصاَ ْل ّنُه ؛ ا َإل

إلُص ّق َخاَ إد َح ْب َع ْل ُق ا إلي َي إهَماَ َف ُق إب َثاَ إتي إلْس إف ا إخَل إد إب ُدو ْلُح إة ا إلَص ْلَخاَ إه ا ّل َلىَ إل َعاَ ّد َت َكَح



َناَ إب الّز ْو ، َوالّشْر َل ْفُسُه َسَمَحْت َو إء َن َطاَ ْع إإ إل إب إفي َك ْل إصّح ا إع َي إْلْجَماَ ُتُه إباَ َعىَ َوُصوَر ّد ا
َلىَ ّقَقاَ َرُجٍل َع ْذٍف إفيِ َح ُه َق َكَر ْن َأ َأَل َف إعيِ َفَس ّد ْلُم إضيَِ ا َقاَ ْل َذ َأْن ا ْأُخ ْنُه َي إفيًل َلُه إم َك

إه إس ْف َن َد إب ْن إع إبيِ َف أ
َفَة َ إني ُبُه َل َح إجي َلىَ ُي إلَك إ إكْن َذ َل ُقوُل َو إزْمُه َلُه َي َنك َماَ َل ْي ْيَن َب َب َو

إميِ َياَ إإْن إق ُه َأْحَضَر َف َد ُهو ْبَل ُش إم َق َياَ إضيِ إق َقاَ ْل إإّل ا ّليَِ َو ُلُه ُخ إبي ُهَماَ َس َد ْن إع ُه َو ْأُمُر َي
َأْن إقيَم إب إفيًل َلُه ُي إه َك إس ْف َن ْلُحُضوَر َإلّن ؛ إب ّق ا َتَح إه ُمْس ْي َل إع َع إة إلَسَماَ َن ّي َب ْل إفيُل ا َك ْل ّنَماَ َوا إ

إْلْحَضاََر َيْضَمُن . ا
َأّماَ ْفُس َو إد َن ُدو ْلُح إقَصاَُص ا ْل َلُة َيُجوُز َفَل َوا َفاَ َك ْل َهاَ ا إهْم إفيِ إب إل ْو ًعاَ َق إمي ّنُه ؛ َج َل َإل

إكُن َهاَ ُيْم ُؤ َفاَ إتي إل إمْن اْس إفي َك ْل  . ا
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ُلُه ْو َأّماَ َق َو َلُة (  َفاَ َك ْل إل ا ْلَماَ ٌة إباَ إئَز ُلوًماَ َفَجاَ ْع ْلَماَُل َكاََن َم ُفوُل ا ْك ْلَم إه ا ْو إب ُهوًل َأ َذا َمْج إ
ًناَ َكاََن ْي إحيًحاَ َد ْثُل َص ُقوَل َأْن إم ْلت َي ّف َك ْنُه َت ْلٍف َع َأ ْو إب إه َلَك إبَماَ َأ ْي َل ْو َع ُكك إبَماَ َأ إر ْد ُي
ٍء إمْن َذا إفيِ َشيِْ إع َه ْي َب ْل َنىَ َإلّن ) ؛ ا ْب إة َم َل َفاَ َك ْل َلىَ ا إع َع َوّس ّت إمُل ال َت َيْح َلَة َف َهاَ ْلَج ا

ُلُه ْو َق َذا َو ًناَ َكاََن إ ْي إحيًحاَ َد ْثُل َص إن إم ْثَماَ إت َأ َعاَ َياَ إب ْل إش ا ُأُرو إت َو َياَ َناَ إج ْل إم ا َي إق َو
إت َكاَ َل ْه َت ْلُمْس إض ا َقْر ْل إق َوا َدا َتَرَز َوالّص إلَك َواْح َذ إل َعْن إب َد إة َب َب َتاَ إك ْل ّنُه ا إإ َيُجوُز َل َف

َلُة َفاَ َك ْل إه ا ّنُه ؛ إب ّديِ َإل َؤ َلىَ ُي ُبَت َأْن إ ْث ْلَماَُل َي إة إفيِ ا إل إذّم إفي َك ْل إف ا إخَل إة إفيِ َماَ إب إذّم
إل ُفو ْك ْلَم ْنُه ا إد َإلّن ؛ َع ْب َع ْل َتُه إل َل إه َعْن إَزا إس ْف إز َن َعْج ْل إر إمْن إباَ ْي ًء َغ َدا إفيُل َأ َك ْل ُأ َل َوا ْبَر َي

إء إّل َدا َْل ُلُه إباَ ْو ُفوُل َق ْك ْلَم َوا إر َلُه (  َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َلَب َشاَ إذيِ َطاَ ّل إه ا ْي َل َْلْصُل َع إإْن ، ا َو
َء َلَب َشاَ َلُه َطاَ إفي َلَة َإلّن ) ؛ َك َفاَ َك ْل إة َضّم ا ّذّم َلىَ ال إة إ ّذّم َبُة إفيِ ال َل َطاَ ْلُم إلَك ا َذ َو

إضيِ َت ْق َياََم َي إل إق ّو َْل َة َل ا َء َبَرا ْل ْنُه ا َلُه َع ُهَماَ َأْن َو َب إل َطاَ ًعاَ ُي إمي َهاَ َإلّن ؛ َج َتَضاَ ْق  . الّضّم ُم
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ُق (  إلي ْع إة َت َل َفاَ َك ْل إط ا إنيِ إباَلّشْر ْع َي َذا )  ًباَ الّشْرُط َكاََن إ َب إئًماَ َلُه َس َلُه َوُمَل
ْثُل ُكوَن َأْن إم ًطاَ َي إب َشْر ُوُجو ّق إل ْلَح إه ا إل ْو َق ْعت َماَ َك َي ًناَ َباَ ْو ُفَل ْنته َأ َي ْو َدا َبَت َماَ َأ َلك َث
إه ْي َل َناَ َع َأ إمٌن َف إه َضاَ َذا َأّماَ إب ًطاَ َكاََن إ ْيَس َشْر ٌق َلُه َل ّل َع إلَك َت َذ إه َيُجْز َلْم إب إل ْو َق إْن َك

ْلت ّداَر َدَخ َناَ ال َأ إمٌن َف َلىَ َلَك َماَ َلك َضاَ . الّشْرُط َيُجْز َلْم ُفَلٍن َع
َأّماَ ْلَماَُل َو ْلَزُم ا َي إفيَل َف َك ْل ّقَل ا إإْن َحاَ ّفَل َو َك َلىَ َت ًناَ َأَجًل َكاََن إْن َأَجٍل إ ّي َع ُفُه ُم َعاََر َت َي

ّتّجاَُر إإّل َجاََز ال إإْن َفَل َو ّفَل َو َك َلىَ َت إد إ ْلَحَصاَ ْو ا إس َأ َياَ ّد ْو ال إف َأ َطاَ إق ْل إإْن ، َجاََز ا َقاََل َو
َلىَ إطَر َأْن إ ُء ُتْم َلُة الّسَماَ َفاَ َك ْل ٌة َفاَ إئَز إجيُل َجاَ ْأ ّت إطٌل َوال إجُب َباَ َي ْلَماَُل َو ّقَل ا ُلُه َحاَ ْو َق

ْثُل إم ُقوَل َأْن (  ْعت َماَ َي َي ًناَ َباَ َليِّ ُفَل َع ْو َف إه َلك َذاَب َماَ َأ ْي َل ْيِ َع َأ َقّرَر )  َليِّ َت َع َف  ) (
ّنَماَ ًناَ َقاََل إ َلَم ُفَل ْع ُي ُفوُل إل ْك ْلَم ْنُه ا َتُه َإلّن ؛ َع َل َهاَ ُع َج َن إة إصّحَة َتْم َل َفاَ َك ْل ّتىَ ا ْو َح َقاََل َل
َعْت َماَ َي إس إمْن َباَ ّناَ َناَ ال َأ إمٌن َف إة َيُجْز َلْم َلُه َضاَ َل َهاَ إل إلَج ُفو ْك ْلَم ْنُه ا إل َع ُفو ْك ْلَم إه َوا إب

َفاََحَشْت َت َلُة َف َهاَ ْلَج إف ا إخَل إل إب ّو َْل َذا ا َهاَْن إفيِ َك إإْن ، َشاَ َلىَ َلك َذاَب َماَ َقاََل َو ٍد َع َأَح

إس إمْن ّناَ َو ال ُه َليِّ َف إصّح َلْم َع إة َت َل َهاَ إن إلَج ْلَمْضُمو ْنُه ا َذا ، َع َك َذا َو ْيك َذاَب َماَ َقاََل إ َل َع
ٍد إس إمْن َإلَح ّناَ َو ال ُه َليِّ َف إصّح َلْم َع إة َت َل َهاَ إل إلَج ُفو ْك ْلَم  . َلُه ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ْلت َقاََل (  ّف َك إه َلك إبَماَ َت ْي َل َقاََمْت َع َنُة َف ّي َب ْل إه ا ْي َل ْلٍف َع َأ َهاَ إب َن إم إفيُل َض َك ْل ) ا
ّنَماَ َلُة َصّحْت إ َفاَ َك ْل إل ا ُهو ْلَمْج إه إباَ إل ْو َق َلىَ إل َعاَ إلَمْن َت َو َء {  إه َجاَ ٍر إحْمُل إب إعي َناَ َب َأ إه َو إب

إعيٌم ْيِ َز َأ إفيٌل }  إحْمُل َك إر َو إعي َب ْل ُهوٌل ا ْد َمْج ُد َق إزي ْد ، َي َق ُقُص َو ْن ُلُه َي ْو إإْن َق َو ُقْم َلْم (  َت
َنُة ّي َب ْل ْوُل ا َق ْل ْوُل َفاَ إل َق إفي َك ْل َع ا إه َم إن إمي إر إفيِ َي َدا ْق إرُف َماَ إم َت ْع إه َي ّنُه ) ؛ إب إزُم َإل َت ْل ْلُم َلُه ا
َو ُه إكٌر َو ْن إة ُم َد َياَ ْوُل إللّز َق ْل ْوُل َوا إر َق إك ْن ْلُم َع ا إه َم إن إمي ُلُه َي ْو إإْن َق َو َتَرَف (  ْع ُفوُل ا ْك ْلَم ا
ْنُه َثَر َع ْك َأ إلَك إمْن إب ْق َلْم َذ ّد َلىَ ُيَص إه َع إل إفي ّنُه ) ؛ َك ْقَراٌر َإل َلىَ إ إر َع ْي َغ ْل َيَة َوَل ا َلُه إوَل

إه ْي َل ُق َع ّد ُيَص ّق إفيِ َو إه َح إس ْف إه َن إت َي إوَل َهاَ إل ْي َل  . َع
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ُلُه ْو َتُجوُز َق َو َلُة (  َفاَ َك ْل إر ا َأْم إل إب ُفو ْك ْلَم ْنُه ا إر َع ْي َغ إب إه َو إر ّنُه ) ؛ َأْم َتَزَم َإل ْل َبَة ا َل َطاَ ْلُم ا
َو ُه ّق إفيِ َتَصّرٌف َو إه َح إس ْف إه َن إفي ُع َو ْف إب َن إل ّطاَ إه َضَرَر َوَل ال َلىَ إفي إب َع ُلو ْط ْلَم ا

إت ُبو ُث إع إب ْذ الّرُجو َو إ َد ُه ْن إه إع إر ُلُه َأْم ْو إإْن َق َف َفَل (  إه َك إر َأْم َع إب ّديِ إبَماَ َرَج َؤ إه ُي ْي َل َذا َع َه  (
َذا إمُر َكاََن إ ُه َيُجوُز إمّمْن اْل ْقَراُر َلىَ إ إه َع إس ْف إن َن ُيو ّد إلُك إباَل َيْم َع َو َبّر ّت ّتىَ ال ْو َح َكاََن َل

ّقَياَ إب َأْن َرُجًل َأَمَر َمْحُجوًرا َص ُفَل إب ْك ْنُه َي َلُة َع َفاَ َك ْل إحيَحٌة َفاَ إكْن َص َل َذا َو ّدىَ إ ُع َل َأ إج َيْر
إه ْي َل ُة َع إة َوُصوَر َل َأ ْلَمْس ُقوَل َأْن ا إل الّرُجُل َي ُفَلٍن اْضَمْن إللّرُج ّنيِ إل ْلٍف َع َأ َليِّ َلُه إب َع

َذا َأّماَ ْلَف اْضَمْن َقاََل إ َْل إذيِ ا ّل ُفَلٍن ا َليِّ إل َلْم َع ُقْل َو ّنيِ َي ُع َل َع إج إه َيْر ْي َل ُهَماَ َع َد ْن . ، إع
َقاََل ُبو َو ًفاَ َكاََن إْن ُيوُسَف َأ َلُه َلُه إحّري َع َأْن َف إج إه َيْر ْي َل َيِ َع إو ْنُه َوُر ّنُه َع ُع َل َأ إج إه َيْر ْي َل َع
ٌء َوا ًفاَ َكاََن َس ْو َلُه إحّري ُكْن َلْم َأ إإْن ، َي ْأُموُر َكاََن َو ْلَم ًطاَ ا إلي َع َلُه َخ إه َرَج ْي َل ًعاَ َع إْجَماَ

ًناَ إتْحَساَ إليُط اْس ْلَخ َو َوا إذيِ ُه ّل إه إفيِ ا إل َياَ إد إع إل َوا ْل إذيِ َكاَ ّل َو ا إه إفيِ ُه إل َياَ إه إع إد َل َو إه َو إت ْوَج َوَز
إه إفيِ َوَمْن إل َياَ إء إمْن إع ُْلَجَرا إك ا إري َكَة َوالّش إر َناٍَن َش إقيَل إع إليُط َو ْلَخ إذيِ ا ّل ُذ ا ْأُخ ْنُه َي إم

إه إطي ْع ُي ُنُه َو إي َدا ُي ُع َو َيَض ُه َو َد ْن ْلَماََل إع ْو ، ا َل ّفَل َو َك ُد َت ْب َع ْل ُه َعْن ا ْوَل إه َم إر َأْم َق إب َت َع ُثّم َف
ّدىَ ْع َلْم َأ إج إه َيْر َناَ إب َد ْن ًفاَ إع َفَر إخَل . إلُز

ُلُه ْو َق َع َو ّديِ إبَماَ َرَج َؤ إه ُي ْي َل َذا َع َذا َه ّدىَ إ ْثَل َأ إن إم ْي ّد إذيِ ال ّل َنُه ا إم ْدًرا َض َفًة َق إص َذا َأّماَ َو إ
ّدىَ َفُه َأ َع إخَل إمَن إبَماَ َرَج ّدىَ إبَماَ َل َض َذا َكَماَ َأ ّفَل إ َك إصَحاٍَح َت ْو إب ٍد َأ َياَ ّدىَ إج َأ ًة َف َكّسَر ُم

ْو ًفاَ َأ ُيو ّوَز ُز َتَج َهاَ َو إلُب إب ّطاَ ْو ال ُه َأ َطاَ ْع إنيَر َأ َناَ ْو َد إكيًل َأ ْو َم ًناَ َأ ْوُزو َع َم إمَن إبَماَ َرَج ْيِ َض َأ

إح إد إباَلّصَحاَ َياَ إج ْل ُع َوَل َوا إج ّدىَ إبَماَ َيْر ّنُه ؛ َأ َلَك َإل ْيَن َم ّد إء ال َدا َْل إف إباَ إخَل إر إب ْأُمو ْلَم ا
إء َقَضاَ إن إب ْي ّد ْيُث إمْن ال ُع َح إج ّدىَ إبَماَ َيْر  ؛ َأ
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ّنُه إجْب َلْم َإل إه َي ْي َل ٌء َع ّتىَ َشيِْ إلَك َح ْيَن َيْم ّد إء ال َدا َْل ُلُه إباَ ْو إإْن َق َو َفَل (  ْنُه َك إر َع ْي َغ إه إب إر َأْم

ْع َلْم إج ّديِ إبَماَ َيْر َؤ إه ُي ْي َل ّنُه ) ؛ َع ٌع َإل َبّر َت إه ُم إئ َدا َأ َلىَ إب َع َذا َو ُلوا َه َفَل إفيَمْن َقاَ إل َك إللّرُج
ْلٍف َأ إر إب ْي َغ إه إب إر إلُب َوَماََت َأْم ّطاَ إفيُل ال َك ْل ُثُه َوا إر َئ َوا إر إفيُل َب َك ْل إه إفيِ َماَ َإلّن ؛ ا إت إذّم
َقَل َت ْن إه ا ْي َل إث إ إْلْر َكُه إباَ َل إإْن ، َوَم َفَل َو ْنُه َك إه َع إر َأْم ْلَماَُل إب إزٌم َفاَ إل َل ُفو ْك ْلَم ْنُه إل َلىَ َع َع
إه إل ّنُه ؛ َحاَ َفَل َلّماَ َإل إه َك إر َأْم ُكْن َلْم إب ًعاَ َي َبّر َت َذا ُم َه إل ْو َو َع َل َف ْلَماََل َد ْنُه ا َع َع إه َرَج ْي َل ، َع
ْو َل َهَب َو إلُب َلُه َو ّطاَ ْلَماََل ال ُع ا إج إلَك َيْر َذ إه إب ْي َل َذا َع َنْت إ َلُة َكاَ َفاَ َك ْل إه ا إر َأْم إإْن ، إب َفَل َو َك
ْنُه إر َع ْي َغ إه إب إر َء َفَل َأْم إه َشيِْ ْي َل ّنُه ؛ َع َع َإل َبّر إه َت ْي َل إة َع َل َفاَ َك ْل َذا إباَ َه إل ْو َو ّدىَ َل ْنُه َأ َلْم َع

ْع إج إه َيْر ْي َل َذا َع إه إفيِ َك إح ُلُه َشْر ْو ْيَس َق َل َو إل (  إفي َك ْل إلَب َأْن إل َطاَ ُفوَل ُي ْك ْلَم ْنُه ا إل َع ْلَماَ إباَ
ْبَل َيِ َأْن َق ّد َؤ ْنُه ُي ّنُه ) ؛ َع ُكُه َل َإل إل ْبَل َيْم إء َق َدا َْل َإلّن ا إفيَل َو َك ْل إم إفيِ ا ْك إض ُح إر ْق ْلُم ا
َأَل َوَمْن إرَضُه َأْن َرُجًل َس ْق َلْم ُي َعْل َف ْف َع َلْم َي إج إه َيْر ْي َل ُلُه َع ْو إإْن َق َف إزَم (  إل ُلو ْلَماَ إباَ



إزَم َأْن َلُه َكاََن ُفوَل ُيَل ْك ْلَم ْنُه ا ّتىَ َع ّلَصُه َح إنيِ ُيَخ ْع َي إة إمْن )  َب َل َطاَ ْلُم إس ا ْب ْلَح . َوا
َذا َك َذا َو إبَس إ إبَسُه َأْن َلُه َكاََن ُح ّنُه ؛ َيْح َو َإل إذيِ ُه ّل َلُه ا ْدَخ إلَك إفيِ َأ َقُه َوَماَ َذ إح إلَك َل َذ

إه إمْن إّل إت َه َلُه إج إم َعاَ ُي إه َف إل ْث إم َذا ، إب َه َذا َو َنْت إ َلُة َكاَ َفاَ َك ْل إه ا إر َأْم َذا ُثّم إب إه َلُه َكاََن إ ْي َل َع
ْيٌن ُلُه َد ْث ْيَس إم إزَمُه َأْن َلُه َل ُلُه ُيَل ْو َذا َق إإ َو َأ (  ْبَر إلُب َأ ّطاَ ُفوَل ال ْك ْلَم ْنُه ا ْو َع َفىَ َأ ْو َت اْس
ْنُه َئ إم إر إفيُل َب َك ْل ٌء ا َوا إمَن ) َس إه َض إر َأْم ْو إب إر َأ ْي َغ إه إب إر َة َإلّن ؛ َأْم َء إل َبَرا إصي َْل إجُب ا ُتو

َة َء إل َبَرا إفي َك ْل إفيَل َإلّن ؛ ا َك ْل ّنَماَ ا إمَن إ إة إفيِ َماَ َض إل إذّم إصي َْل َذا ا إإ ّدىَ َف إه إفيِ َماَ َأ إت إذّم
ْو ُه َأ َأ ْبَر ْنُه َأ َق َلْم إم ْب إه إفيِ َي إت ُد َشيِْء إذّم ُعو َلُة َت َفاَ َك ْل إه ا ْي َل  إ
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َتَرُط ُيْش ُبوُل َو إل َق ُفو ْك ْلَم ْنُه ا َة َع َء َبَرا ْل إإْن ا َهاَ َف ّد ّدْت َر َت َهْل اْر ُد َو ُعو ْيُن َي ّد َلىَ ال َع
إل إفي َك ْل ُهْم َقاََل ا ْعُض ُد َب ُعو َقاََل ، َي ُهْم َو ْعُض ُد َل َب ُعو ْو ، َي َل ُفوُل َماََت َو ْك ْلَم ْنُه ا ْبَل َع َق
إل ُبو َق ْل ُقوُم ا إلَك َي َقاََم َذ إل َم ُبو َق ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َو َئ (  إر إفيُل َب َك ْل ْأ َلْم ا ْبَر إصيُل ُي َْل َذا ) ، ا َك َو

َذا إلُب َأّخَر إ ّطاَ إل َعْن ال إصي َْل َو ا ُه إخيٌر َف ْأ إه َعْن َت إل إفي إإْن ، َك إل َعْن َأّخَر َو إفي َك ْل ُكْن َلْم ا َي
إخيًرا ْأ إل َعْن َت إصي َْل إخيَر َإلّن ؛ ا ْأ ّت ٌء ال ْبَرا ّقٌت إ َؤ َبُر ُم َت ْع ُي إء َف ْبَرا إْل إد إباَ ّب َؤ ْلُم َقاََل ا

ّيِ إد ْن ْلُخَج ُة ا َء إل َبَرا إصي َْل إجُب ا َة ُتو َء إل َبَرا إفي َك ْل ُة ا َء َبَرا إل َو إفي َك ْل إجُب َل ا َة ُتو َء َبَرا
إل إصي َْل ّنُه إّل ا َذا َأ َأ إ ْبَر إصيَل َأ َْل َتَرُط ا ُلُه ُيْش ُبو َة َق َء َبَرا ْل ْو ا ْبَل َيُموَت َأ إل َق ُبو َق ْل ْو ا َأ

ّد ُقوَم الّر َي إلَك َف َقاََم َذ إل َم ُبو َق ْل ْو ، ا َل ُه َو ّد ّد َر َت ّيَن اْر ُد إلُب َو ّطاَ َلىَ ال إه َع إل إإْن ، َحاَ َأ َو ْبَر َأ

إفيَل َك ْل ُء َصّح ا ْبَرا إْل ٌء ا َوا إبَل َس َة َق َء َبَرا ْل ْو ا َبْل َلْم َأ ْق ُع َوَل َي إج َلىَ َيْر إل َع إصي َْل ٍء ا ، إبَشيِْ
إإْن َهَب َو ْيَن َلُه َو ّد ْو ال َق َأ ّد إه َتَص إه إب ْي َل ّد َفَل َع إل إمْن ُب ُبو َق ْل َذا ا إإ إبَل َف َأْن َلُه َكاََن َق

َع إج َلىَ َيْر إل َع إصي َْل َذا َكَماَ ا ّدىَ إ ْو ، َأ َل إلُب َقاََل َو ّطاَ إل ال إفي َك ْل ْئت إل إر َليِّ َب ّنُه َصاََر إ َأ َك
َقّر إء َأ َفاَ إتي إن إباَْس ْي ّد إإْن ، ال ُتك َقاََل َو ْأ ْبَر َئ َأ إر إفيُل َب َك ْل ُأ َوَل ا ْبَر إصيُل َي َْل إإْن ، ا َقاََل َو

ْئت إر َلْم َب ُقْل َو َليِّ َي ُبو َقاََل إ َو ُيوُسَف َأ إه ُه إل ْو َق ْئت َك إر َليِّ َب ُأ إ ْبَر إفيُل َي َك ْل إصيُل ا َْل َوا
ًعاَ إمي ُع َوَل َج إج َلىَ َيْر إل َع إصي َْل َقاََل ، ا ٌد َو َو ُمَحّم إه ُه إل ْو َق ُتك َك ْأ ْبَر ُأ َأ ْبَر إفيُل َي َك ْل َخاَّصًة ا
إل ُدوَن إصي َْل  . ا
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ُلُه ْو َوَل َق ُق َيُجوُز (  إلي ْع إة َت َء َبَرا ْل إة إمْن ا َل َفاَ َك ْل إلَماَ إبَشْرٍط ا إه )  َنىَ إمْن إفي ْع إك َم إلي ّتْم ال
إر إئ إت َكَساَ َءا َبَرا ْل َوىَ ا ُيْر ّنُه َو إصّح َأ إه َإلّن ؛ َي ْي َل َبَة َع َل َطاَ ْلُم إن ُدوَن ا ْي ّد َكاََن ال ًطاَ َف َقاَ إْس
إق َمْحًضاَ ّطَل إق َكاَل َتاَ َع ْل َذا َوا َه إل ّد َل َو َت ُء َيْر ْبَرا إْل إل َعْن ا إفي َك ْل ّد ا إف إباَلّر إخَل إء إب ْبَرا إ

إل إصي َْل . ا
َأّماَ ُة َو َء إل َبَرا إصي َْل َهاَ َيُجوُز َفَل ا ُق إلي ْع إط َت َهاَ َإلّن ؛ َأْصًل إباَلّشْر َنىَ إفي ْع إك َم إلي ّتْم ّنُه ؛ ال َإل

ُكُه ّل إه إفيِ َماَ ُيَم إت إليُك إذّم ّتْم ُق َل َوال ّل َع َت إط َي  . إباَلّشُرو
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ُلُه ْو ُكّل َق َو ّق (  إكُن َل َح ُه ُيْم ُؤ َفاَ إتي إل إمْن اْس إفي َك ْل إصّح َل ا َلُة َت َفاَ َك ْل إه ا إد إب ُدو ْلُح َكاَ
إص إقَصاَ ْل ُه َوا َناَ ْع إس ) َم ْف َن ّد إب ْلَح إس َل ا ْف َن إه َمْن إب ْي َل ّد َع ْلَح ّنُه ؛ ا ّذُر َإل َع َت ُبُه َي إه إيَجاَ ْي َل َع



ْذ َبُة إ ُقو ُع ْل إزيِ َل ا َهاَ ُتْج َبُة إفي َياَ ّن ُلُه ال ْو َذا َق إإ َو ّفَل (  َك إريِ َعْن َت َت ْلُمْش إن ا ّثَم ) ؛ َجاََز إباَل
ّنُه ْيٌن َإل إر َد إئ إن َكَساَ ُيو ّد ُلُه ال ْو إإْن َق َو ّفَل (  َك إع َعْن َت إئ َباَ ْل إع ا إبي ْلَم إصّح َلْم إباَ َإلّن ) ؛ َي

َع إبي ْلَم ْيٌن ا إه َمْضُموٌن َع إر ْي َغ َو إب ُه ّثَمُن َو َذا ، ال َه ّنُه ؛ َو ْو َإل َلَك َل ُع َه إبي ْلَم ْبَل ا إض َق ْب َق ْل ا
إد إفيِ إع َي إئ َباَ ْل إجُب َل ا َلىَ َي إع َع إئ َباَ ْل ٌء ا ُقُط َشيِْ َيْس ّقُه َو إن إمْن َح ّثَم َذا ال إإ َقَط َو ّقُه َس َح
إن إمْن ّثَم إكُن َل ال ُق ُيْم إقي َنىَ َتْح ْع إة َم َل َفاَ َك ْل ْذ ا إة َضّم إهيَِ إ ّذّم َلىَ ال إة إ ّذّم ُق َوَل ال ّق َتَح َي

ْيَن الّضّم إن َب ْي َف إل َت ْلُمْخ  . ا
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ُلُه ْو َوَمْن َق ْأَجَر (  َت ّبًة اْس إل َدا ْلَحْم إإْن إل َنْت َف َهاَ َكاَ إن ْي َع إصّح َلْم إب َلُة َت َفاَ َك ْل إل ا ْلَحْم ) ؛ إباَ
ّنُه إجٌز َإل ْنُه َعاَ إكَ َإلّن ؛ َع َهَل إة إب ّب ّدا إسُخ ال َف ْن ُد َي ْق َع ْل َقىَ َفَل ا ْب ٌة َثّمَة َي إكُن إَجاََز ُيْم

ُء َفاَ إتي إلْس َهاَ ا َذا إب َه إل إصّح َلْم َو ُلُه الّضَماَُن َي ْو إإْن َق َو َنْت (  إر َكاَ ْي َغ َهاَ إب إن ْي َلُة َجاََزْت َع َفاَ َك ْل ا
ّق َإلّن ) ؛ َتَح ْلُمْس إه ا ْي َل ْلَحْمُل َع ُنُه ا إك ُيْم ُء َو َفاَ َو ْل إلَك ا َذ َأْن إب َلُه إب إم َلىَ َيْح إة َع ّب إه َدا إس  . َنْف

)3/217(

ُلُه ْو َوَل َق إصّح (  َلُة َت َفاَ َك ْل إل إّل ا ُبو َق إل إب ُفو ْك ْلَم إس إفيِ َلُه ا إل إد َمْج ْق َع ْل َذا ) ، ا َك َو
َلُة َوا ْلَح ْيًضاَ ا َذا ، َأ َه ُهَماَ َو ُل ْو َقاََل ، َق ُبو َو َبُر َل ُيوُسَف َأ َت ْع إلَك ُي إس إفيِ َذ إل ْلَمْج َذا َبْل ا إ

َغُه َل ُه َب َأَجاََز إضيَِ َف إه َوَر إفيِ َجاََز إب إض َو ْع إخ َب ّنَس إرْط َلْم ال َت َة َيْش إْلَجاََز ُه ا َد ْن َتُجوُز إع َو
إر إمْن ْي ٍة َغ إخَلُف إَجاََز ْل إة إفيِ َوا َل َفاَ َك ْل إس إفيِ ا ْف ّن إل ال ْلَماَ ًعاَ َوا إمي إهَماَ َوْجُه َج إل ْو َأّن َق

إة إفيِ َل َفاَ َك ْل َنىَ ا ْع إك َم إلي ّتْم َو ال ُه إليُك َو إة َتْم َب َل َطاَ ْلُم ْنُه ا ُقوُم إم َي إهَماَ َف ًعاَ إب إمي ْيِ َج َأ

إب إْليَجاَ إل إباَ ُبو َق ْل إْليَجاَُب َوا ْطُر َوا إد َش ْق َع ْل ّقُف َفَل ا َو َت َلىَ َي َء َماَ َع إس َوَرا إل ْلَمْج َإلّن ا َو
َلَة َفاَ َك ْل ٌد ا ْق ُق َع ّل َع َت إه َي ّق إب إل َح ُفو ْك ْلَم َقَف َلُه ا َو َلىَ َف ُه َع إه إرَضاَ إل ُبو َق إع َو ْي َب ْل . َكاَ

َأّماَ ُبو َو ْد ُيوُسَف َأ َق َيِ َف إو ْنُه ُر ّنُه َع َتاَُج َل َأ َلىَ َيْح إة إ إْلَجاََز َلَة َإلّن ؛ ا َفاَ َك ْل َماٍَل إيَجاَُب ا
إة إفيِ ّذّم إل ال ْو َق ْل إر َفَصاََر إباَ ْقَرا إْل َيِ َكاَ إو ْنُه َوُر ْيًضاَ َع ّنُه َأ َتاَُج َأ َلىَ َيْح إة إ إْلَجاََز إفيِ َإلّن ؛ ا

إه إل ْو ْلت َق ّف َك ُفَلٍن َت إد ُكّل إل ْق َع ْل َلىَ ا إه َع إل إقُف َأْص َي َلىَ َف إئٍب َع إس َعْن َغاَ إل ْلَمْج َكَماَ ا
إة إفيِ َقاََل َأ ْلَمْر َذا ا َلْت إ ّوْجت َقاَ إسيِ َز ْف َو ُفَلٍن إمْن َن ُه إئٌب َو إلَك َأّن َغاَ إقُف َذ َلىَ َي َع

إه إت ُه إَجاََز َد ْن ُة إع إة َوُصوَر َل َأ إب َمْس َتاَ إك ْل َذا ا إذيِ َقاََل إ ّل إه ا ْي َل ْيُن َع ّد إلُفَلٍن إّن إلَرُجٍل ال
َليِّ َذا َع إن إمْن َك ْي ّد ُفْل ال ْك إه َلُه َفاَ ّنيِ إب ْو َع َتْل َأ إه َلُه اْح َقاََل ، إب ْلت َف َف ْو َك ْنت َأ إم ْو َض َأ

ْلت َت َغ ُثّم اْح َل إلَب َب ّطاَ إلَك ال ُه َذ َأَجاََز ّنُه َف إإ ُهَماَ َيُجوُز َل َف َد ْن َقاََل ، إع ُبو َو َيُجوُز ُيوُسَف َأ
َذا ، َك ْو َو ّقَياَ َأّن َل إل ْنت َقاََل ُفُضو إم ُفَلٍن َماَ َض َلىَ إل ُهَماَ ُفَلٍن َع إن َو َباَ إئ ُهَماَ َغاَ َغ َل َب َأَجاََزا َف َف

ُهَماَ َد ْن إع َد َيُجوُز َل َف ْن إع إبيِ َو أ
َذا َيُجوُز ُيوُسَف َ إإ إبَل َو إب إمْن َق إئ َغاَ ْل ٌد ا ّنُه َأَح إإ ّقُف َف َو َت َي

إهْم إفيِ إل ْو ًعاَ َق إمي ُلُه َج ْو ٍة إفيِ ( إّل َق َل َأ ٍة َمْس َد إح َو َوا ُه ُقوَل َأْن َو إريُض َي ْلَم إه ا إث إر َوا إل
ّفْل َك ّنيِ َت َليِّ إبَماَ َع إن إمْن َع ْي ّد ّفَل ال َك َت إه َف َع إب  َم
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إة َب ْي إء َغ ُغَرَماَ ْل ّنُه ا إإ إنيِ َيُجوُز َف ْع َي َذا )  إلُب َأَجاََز إ ّطاَ َد ال ْع إلَك َب إلَك َذ َذ إه َإلّن ؛ َو إذ ّيٌة َه إص َو
إة إفيِ َق إقي ْلَح َذا ا َه إل إصّح َو إإْن ، َي ُفوَل ُيَسّم َلْم َو ْك ْلَم ُهْم ا َذا َل َه إل ُلوا َو ّنَماَ َقاَ إصّح إ َذا َت إ



ْو َماٌَل َلُه َكاََن َقاَُل َأ ّنُه ُي َقاََم َقاََم َأ إب َم إل ّطاَ إه ال إت َلىَ إلَحاََج إلَك إ ًغاَ َذ إري ْف إه َت إت إذّم إه إل إفي َو
ُع ْف إب َن إل ّطاَ َذا َكَماَ ال إه َحَضَر إ إس ْف َن ّنُه إب َإل إرَض َلّماَ َو إت َمَرَض َم ْو ْلَم إبيِّ َصاََر ا َن َْلْج َكاَ
إن إفيِ ْي ّد َتُه َإلّن ؛ ال َفْت إذّم َلىَ َأْشَر إكَ َع َهَل ْل َأّن َوَصاََر ا ْيَن َك ّد َقَل ال َت ْن إه إمْن ا إت َلىَ إذّم إ

إة َك إر ّت ُبُه َفَصاََر ال َطاَ إب إخ َطاَ إخ إبيِّ َك َن َْلْج ْد ، ا َق َناَ َو َكْر َطَب َأّن َذ ْلُمَخاَ َذا ا ّقَياَ َكاََن إ إب َن َأْج

إإّن ّقُف الّضَماََن َف َو َت  . َي
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ْيُن َكاََن (  ّد َلىَ ال إن َع ْي َن ْث ُكّل ا ٍد َو إح ُهَماَ َوا ْن إفيٌل إم إمٌن َك إر َعْن َضاَ َكَماَ اْلَخ  (
َذا َياَ إ َتَر ًدا اْش ْب ْلٍف َع َأ َفَل إب َك ٍد ُكّل َو إح ُهَماَ َوا ْن إه َعْن إم إب إح َفَماَ َصاَ ّدىَ (  ُهَماَ َأ ُد َلْم َأَح

ْع إج إه َيْر َلىَ إب إه َع إك إري ّتىَ َش َد َح إزي إه َماَ َي ّدي َؤ َلىَ ُي إف َع ّنْص َع ال إج َيْر إة َف َد َياَ َإلّن ) ؛ إباَلّز

ْلَماََل َلىَ ا ٍد ُكّل َع إح ُهَماَ َوا ْن إن إم َفاَ إة إمْن إنْصٌف إنْص َه إة إج َن َي َدا ْلُم إنْصٌف ا إة إمْن َو َه إج
إة َل َفاَ َك ْل َذا ا إإ ّدىَ َف ّنْصَف َأ ْو ال َقّل َأ َع َأ َق إه َعْن َو إس ْف إب َن َب إة إبَس َن َي َدا ْلُم َد َوَماَ ا َلىَ َزا َع

إلَك ْلَزُمُه َذ إب َي َب إة إبَس َل َفاَ َك ْل إإْن ا َفَل َف إه َك إر َأْم ُه إب ّدا َأ َع َو إه َرَج ْي َل ّنُه ؛ َع َلُه َإل ْدَخ إفيِ َأ
إن إإْن ، الّضَماَ َفَل َو إر َك ْي َغ إه إب إر ْع َلْم َأْم إج إه َيْر ْي َل  . َع
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّفَل (  َك إن َت َناَ ْث إف َرُجٍل َعْن ا ْل َأ ٍم إب َه ُكّل إدْر ٍد َو إح ُهَماَ َوا ْن إفيٌل إم إه َعْن َك إب إح َصاَ
ُه َفَماَ ّدا ُهَماَ َأ ُد َع َأَح إه َرَج إف إنْص َلىَ إب إه َع إك إري إليًل َش ْو َكاََن َق إثيًرا َأ إنيِ َك ْع َي َذا )  ّفَل إ َك َت
ٍد ُكّل إح ُهَماَ َوا ْن إع إم إمي إل إبَج ْلَماَ َو ا ُه ْلٌف َو َلىَ َأ إد َع إفَرا ْن إل ّفَل ُثّم ا َك ٍد ُكّل َت إح ُهَماَ َوا ْن إم
إه َعْن إب إح إع َصاَ إمي إل إبَج ْلَماَ ْيًضاَ ا . َأ
َأّماَ َذا َو ّفَل إ َك ْلٍف َلُه َت َأ ًعاَ إب ّفَل َم َك َت ٍد ُكّل َو إح ُهَماَ َوا ْن إر َعْن إم ّنُه اْلَخ إإ ْثُل َف إة إم َل َأ َمْس

إة َن َي َدا ْلُم ُه َفَماَ ا ّدا ُهَماَ َأ ُد ُع َل َأَح إج َلىَ َيْر إه َع إب إح إه َصاَ إف إنْص ّتىَ إب َد َح إزي ُه َماَ َي ّدا َلىَ َأ َع
إف ّنْص َذا ال إإ َد َف َع َزا إه َرَج ْي َل إع َع إمي إة إبَج َد َياَ  . الّز
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ُلُه ْو َوَل َق َلُة َتُجوُز (  َفاَ َك ْل إل ا إة إبَماَ َب َتاَ إك ْل ّفَل ُحّر ا َك َهاَ َت ْو إب ٌد َأ ْب ّنُه ) ؛ َع ْيَس َإل ْيٍن َل َد إب
إحيٍح إل َص إلي َد إد َأّن إب ْب َع ْل َتُه إل َل إه َعْن إَزا إس ْف إز َن َعْج ْل إر إمْن إباَ ْي ًء َغ َدا إفيُل َأ َك ْل ُأ َل َوا ْبَر إّل َي
إء َدا َْل إمْن إباَ إط َو إة َشْر َل َفاَ َك ْل ُد ا ّتَحاَ إل ْيَن ا إت َب ُبو إل ُث ْلَماَ إة إفيِ ا إل إذّم إصي َْل إة ا إذّم إل َو إفي َك ْل ا

إإْن ْلُت َف َذا ُق إصّح َلْم إ َلُة َت َفاَ ْلُحّر َك إصّح َل ا َلٌة َت َفاَ ٍد َك ْب َع ّيِ إل َإل ًنىَ َف ْع َكَر َم َد َذ ْب َع ْل ْلُت ا ؛ ُق
ْلُحّر َإلّن إد إمْن َأْشَرُف ا ْب َع ْل إفيُل ا َك ْل ٌع َوا َب إل َت إصي َْل ّبَماَ إل َقاَُل َفُر َدُم ُي إز َع َوا ْلَج إر ا َباَ إت ْع إباَ
ْلُحّر َأّن إصيُر ا ًعاَ َي َب ْو َت َلُة َصّحْت َل َفاَ َك ْل َقاََل ، ا ْو ُحّر َف ٌد َأ ْب إع َع ْف َد إلَك إل ّظّن َذ َدُم ال َع َف

َهاَ إت إر إصّح َباَ إت ْع َدَل َأّن إباَ إة َب َب َتاَ إك ْل ْيَس ا ْيٍن َل َد إر َل َمْضُموٍن إب َباَ إت ْع إم إباَ َد إة َع ّي إع َب ْلُحّر َت ا
إد ْب َع ْل َذا إل إل إفيِ َك إك ْلُمْش َد ا ّي َق إل َو إة إبَماَ َب َتاَ إك ْل ّنُه ؛ ا َذا َإل َلىَ َكاََن إ إب َع َت َكاَ ْلُم ْيٌن ا إلَرُجٍل َد

َفَل َك إه َف ْنَساٌَن إب ْنُه إ َذا َجاََز َع إإ إتَب َو إن ُكو َدا ْب َع ْل َبًة ا َتاَ ًة إك َد إح ُكّل َوا ٍد َو إح ُهَماَ َوا ْن إفيٌل إم َك
إه َعْن إب إح ُكّل َصاَ ٍء َف ُه َشيِْ ّدا ُهَماَ َأ ُد َع َأَح َلىَ َرَج إه َع إب إح إه َصاَ إف إنْص إهَماَ إب إئ َوا إت ْو ، إلْس َل َو
َياَ َلْم ّد َؤ ًئاَ ُي ْي ّتىَ َش َق َح إت ْع ُهَماَ ُأ ُد ُق َجاََز َأَح ْت إع ْل َئ ا إر َب إف َعْن َو ّنْص إقيَِ ال َب ّنْصُف َو ال



َلىَ إر َع َلىَ اْلَخ ْو ْلَم إل َذ َأْن َو ْأُخ إة َي إحّص إذيِ إب ّل ْق َلْم ا َت ْع ّيهَماَ ُي َء َأ ُق َشاَ َت ْع ْلُم إة ا َل َكَفاَ ْل إباَ
ُبُه إح إة َوَصاَ َل َْلَصاَ إإْن إباَ َذ َف إذيِ َأَخ ّل َق ا إت ْع َع ُأ َلىَ َرَج إه َع إب إح ّدىَ إبَماَ َصاَ ّنُه ؛ َأ ّد َإل َؤ ْنُه ُم َع

إه إر َأْم إإْن إب َذ َو ْع َلْم اْلَخَر َأَخ إج َلىَ َيْر إق َع َت ْع ْلُم ٍء ا ّنُه ؛ إبَشيِْ ّدىَ َإل إه َعْن َأ إس ْف  . َن
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو إه الّرُجُل َماََت (  ْي َل َع ُيوٌن َو َلْم ُد ْتُركَْ َو ًئاَ َي ْي ّفَل َش َك َت ْنُه َف إء َرُجٌل َع ُغَرَماَ ْل إل
إصّح َلْم َلُة َت َفاَ َك ْل َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ٌء َح َوا َنُه َكاََن ) َس ْب ْو ا ّقَياَ َأ إب َن ّنُه ؛ َأْج ْد َإل َقَط َق ّق َس َح
إء ُغَرَماَ ْل إة إمْن ا َب َل َطاَ ْلُم إة ا ْلُمَلَزَم ْو َكَماَ َفَصاََر َوا َع َل َف ْلَماََل َد َفَل ُثّم ا ْنُه َك ْنَساٌَن َع ، إ

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َلُة َتُجوُز َوُمَحّم َفاَ َك ْل َد ا ْع إت َب ْو ْلَم َيِ إلَماَ ا إو َأّن ُر َماََت َرُجًل { 
َقاََم إبيِّ َف ّن ّلىَ ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع ّليَِ َوَس ُيَص إه إل ْي َل َقاََل ، َع َلىَ َهْل َف ُكْم َع إب إح إمْن َصاَ
ْيٍن ُلوا َد َعْم َقاَ إه َن ْي َل إن َع َناََرا َقاََل ، إدي إه َف ْي َل ُة َع ّلوا َوالّسَلُم الّصَل َلىَ َص ُكْم َع إب إح ، َصاَ

َقاََل ُبو َف َة َأ َد َتاَ َليِّ ُهَماَ َق إه َرُسوَل َياَ َع ّل ّلىَ ال إه َفَص ْي َل ٍذ َع إئ َن َقاََل ، إحي ْدَت اْلَن َو َبّر
إه ْي َل َعُه َع َناَ َمْضَج ْل ُق َتَمُل }  ُكوَن َأْن ُيْح ْد َي ّفَل َق َك إهَماَ َت ْبَل إب إت َق ْو ْلَم َبَر ا َأْخ إلَك َف َذ إب
ّلُه َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ

)3/223(

َتاَُب إك إة (  َل َوا ْلَح َلُة ا َوا ْلَح إة إفيِ ) ا َغ ّل ّقٌة ال َت إل إمْن ُمْش إوي ّتْح إل ال ْق ّن َو َوال ُه ْقُل َو َن
إء َلىَ َمَحّل إمْن الّشيِْ إفيِ آََخَر َمَحّل إ إع َو ٌة الّشْر َباََر إل َعْن إع إوي إن َتْح ْي ّد إة إمْن ال إذّم
إل إصي َْل َلىَ ا إة إ إل إذّم ْلُمَحاَ إه ا ْي َل َلىَ َع إل َع إبي إق َس ّث َو ّت إه ال َتاَُج إب ُيْح َلىَ َو إة إ َف إر ْع ٍء َم َأْسَماَ

ٍة َع َب إل َأْر إحي ْلُم َو ا ُه إذيِ َو ّل إه ا ْي َل ْيُن َع ّد إليِّ ال َْلْص إل ا ْلُمَحاَ َو َلُه َوا ُه إلُب َو ّطاَ إل ال ْلُمَحاَ َوا
إه ْي َل َو َع ُه إذيِ َو ّل إبَل ا َلَة َق َوا ْلَح إل ا ْلُمَحاَ إه َوا َو إب ُه ْلَماَُل َو إحَمُه َقاََل ا ّلُه َر َلُة ال َوا ْلَح ( ا

ٌة إئَز إن َجاَ ُيو ّد َد إباَل ّي َق إن )  ُيو ّد إتَراًزا إباَل إن َعْن اْح َياَ ْع َْل إق ا ُقو ْلُح إإّن َوا َلَة َف َوا ْلَح َهاَ ا َل إب
إصّح ّنَماَ ، َت إإ َتّصْت َو إن اْخ ُيو ّد ُيوَن َإلّن ؛ إباَل ّد إتيِ إهيَِ ال ّل إقُل ا َت ْن ٍة إمْن َت َلىَ إذّم ٍة إ إذّم
ُكّل ْيٍن َف إه َتُجوُز َل َد َلُة إب َفاَ َك ْل إل ا إة َكَماَ َب َتاَ إك ْل إإّن ا َلَة َف َوا ْلَح إه َتُجوُز ا إه َتُجوُز َوَل إب إب

َلُة َفاَ َك ْل َلُة ا َوا ْلَح َلىَ َوا إن َع ْي َب َقٌة َضْر َل ْط ٌة ُم َد ّي َق َقُة َوُم َل ْط ْلُم ُقوَل َأْن َفاَ َتْل إلَرُجٍل َي اْح
َذا َه ّنيِ إل إف َع ْل َأ ٍم إب َه ُقوُل إدْر َي ْلت َف َت ُة اْح َد ّي َق ْلُم ُقوَل َأْن َوا َتْل َي إف اْح ْل َْل إتيِ إباَ ّل إليِ ا

ْيك َل ُقوُل َع َي ْلت َف َت ُهَماَ اْح إكَل إن َو إئَزا إفيِ َجاَ إهَماَ َو ْي َل ُأ إك ْبَر إحيُل َي ْلُم إن إمْن ا ْي إل َد ْلُمَحاَ ا
ْيَس َلُه َل َد َلُه َو ْع إة َب َل َوا ْلَح َلىَ ا إل َع إحي ْلُم إبيٌل ا َوىَ َأْن إّل َس ْت َلىَ َماَ َي إل َع ْلُمَحاَ إه ا ْي َل َع

إكْن ْيَن َل إة َب َق َل ْط ْلُم إة ا َد ّي َق ْلُم ٌق َوا َو َفْر ُه َهاَ َو ّن أ
َذا َ َنْت إ ًة َكاَ َد ّي َق َعْت ُم َط َق ْن َبُة ا َل َطاَ ُم

إل إحي ْلُم إل إمْن ا ْلُمَحاَ إه ا ْي َل . َع
إإْن َطَل َف ْيُن َب ّد إة إفيِ ال َد ّي َق ْلُم ْو ا ّيَن َأ َب ُة َت َء إل َبَرا ْلُمَحاَ إه ا ْي َل إن إمْن َع ْي ّد إذيِ ال ّل َدْت ا ّي ُق

إه َلُة إب َوا ْلَح َلْت ا َط َلُة َب َوا ْلَح ْثُل ا َيِ َأْن إم إر َت ًئاَ َرُجٍل إمْن َيْش ْي ْلٍف َش َأ َلْم إب ّد َو َؤ ْلَف ُي َْل ا
ّتىَ َهاَ َأَحاََل َح إه إلَرُجٍل إب ْي َل إبَل َع َق ّق ُثّم َف إح ُت ُع ُاْس إبي ْلَم ْو ا ُع َكاََن َأ إبي ْلَم ًدا ا ْب َهَر َع َظ ّقَرا َف ُح
إإّن َلَة َف َوا ْلَح إن إفيِ ا ْي َذ إن َه ْي َه َوْج ْل ُطُل ا ْب َكاََن َت إل َو ْلُمَحاَ َع َأْن َلُه إل إج َلىَ َيْر  َع
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إل إحي ْلُم إه ا إن ْي َد َذا ، إب َك ْو َو َد َل ّي َلَة َق َوا ْلَح إف ا ْل َأ ٍم إب َه َد إدْر ْن َعًة َرُجٍل إع إدي َكْت َو َل َه ْلُف َف َْل ا
َد ْن إع إع َد ْلُمو ْبَل ا َهاَ َق إم إلي َلىَ َتْس إل إ ْلُمَحاَ إإّن َلُه ا َلَة َف َوا ْلَح ُطُل ا ْب . َت
َأّماَ َذا َو َقَط إ ْيُن َس ّد إذيِ ال ّل َدْت ا ّي إه ُق َلُة إب َوا ْلَح ٍر ا َأْم إرٍض إب َلْم َعاَ ّيْن َو َب َت ُتُه َت َء إمْن َبَرا

إل إصي َْل ُطُل َل ا ْب َلُة َت َوا ْلَح ْثُل ا َتاََل َأْن إم ْلٍف َيْح َأ إن إمْن إب إبيٍع َثَم َلَك َم َه ُع َف إبي ْلَم ْبَل ا َق
إه إم إلي َلىَ َتْس إريِ إ َت ْلُمْش َقَط ا ّثَمُن َس ْنُه ال ُطُل َوَل َع ْب َلُة َت َوا ْلَح ّنُه ا إك َل َذا َو ّدىَ إ َع َأ َرَج

َلىَ إل َع إحي ْلُم ّدىَ إبَماَ ا ّنُه ؛ َأ َنُه َقَضىَ َإل ْي إه َد إر َأْم . إب
َأّماَ َذا َو َنْت إ َقًة َكاَ َل ْط َهاَ ُم ّن إإ ُطُل َل َف ْب إل إمْن إبَحاٍَل َت َوا َْلْح ُع َوَل ا إط َق ْن َهاَ َت َبُة إفي َل َطاَ ُم

إل إحي ْلُم إل َعْن ا ْلُمَحاَ إه ا ْي َل َيِ َأْن إّل َع ّد َؤ َذا ُي إإ ّدىَ َف َقَط َأ إه َماَ َس ْي َل ْو ، إقَصاًَصاَ َع َل ّيَن َو َب َت
ُة َء إل َبَرا ْلُمَحاَ إه ا ْي َل إن إمْن َع ْي إل َد إحي ْلُم ُطُل َل ا ْب ْيًضاَ َت ْو ، َأ َل ْلُمَحاََل َأّن َو َأ َلُه ا ْبَر َأ

ْلُمَحاََل إه ا ْي َل إن إمْن َع ْي ّد ُء َصّح ال ْبَرا إْل ٌء ا َوا إبَل َس ْلُمَحاَُل َق إه ا ْي َل ْو َع َبْل َلْم َأ ْق َلْم َي َو
ْع إج ْلُمَحاَُل َيْر إه ا ْي َل َلىَ َع إل َع إحي ْلُم ٍء ا َة َإلّن ؛ إبَشيِْ َء َبَرا ْل َقاٌَط ا ْيَسْت إْس َل إليٍك َو َتْم إب
َذا َه إل ْع َلْم َف إج إإْن َيْر َبُه َو َه َتاَُج َلُه َو َلىَ َيْح إل إ ُبو َق ْل َلُه ا َع َأْن َو إج َلىَ َيْر إل َع إحي ْلُم ْو َكَماَ ا َل
ّدىَ ّنُه ؛ َأ َلَك َإل إه إفيِ َماَ َم إت إة إذّم َب إه ْل ْو َكَماَ َفَصاََر إباَ َكُه َل َل إء َم َدا َْل . إباَ
َذا َك ْو َو ْلُمَحاَُل َماََت َل َثُه َلُه ا إر َو ْلُمَحاَُل َو إه ا ْي َل َع َأْن َلُه َع إج َلىَ َيْر إل َع إحي ْلُم ّنُه ؛ ا َإل

َكُه َل إث َم إْلْر ْو َكَماَ َفَصاََر إباَ َكُه َل َل إء َم َدا َْل ْو ، إباَ َل إضيَِ َو ْلُمَحاَُل َر إل إمْن َلُه ا ْلُمَحاَ إه ا ْي َل َع
إن ُدو إه إب ّق ُه َح َأ ْبَر َأ إقيِ َعْن َو َباَ ْل َو ا إلَحُه َأْن َنْح َلىَ ُيَصاَ إض َع ْع إه َب ّق ُه َح َأ ْبَر َأ إقيِ َعْن َو َباَ ْل ا
ّنُه إإ ُع َف إج إل َعْن َيْر إحي ْلُم إلَك ا َذ إر إب ْد َق ْل ْيُر َل ا إإْن ، َغ َلَح َو َلىَ َصاَ إف َع إس إخَل ْن إه إج ّق َكَماَ َح
َذا َلَح إ َلىَ َصاَ إم َع إه ّدَرا إر َعْن ال إني َناَ ّد ْو ال َلىَ َأ إس َع ْك َع ْل ْو ا َلىَ َأ إض َع ُعُرو ْل ّنُه ا إإ  َف
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ُع إج إع َيْر إمي إن إبَج ْي ّد ّدىَ َماَ َإلّن ؛ ال ُلُح َأ ُكوَن َأْن َيْص َوًضاَ َي إع َعْن إع إمي إن َج ْي ّد  . ال
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ُلُه ْو إصّح َق َي َو إرَضاَ (  إل إب إحي ْلُم إل ا َتاَ ْلُمْح إل َوا ْلُمَحاَ إه َوا ْي َل َأّماَ َع ْلُمَحاَُل )  َإلّن َلُه ا ْيَن َف ّد ال
ّقُه ّذَمُم َح َتٌة َوال إو َفاَ َت ّد َفَل ُم ُه إمْن ُب . إرَضاَ
َأّماَ ْلُمَحاَُل َو إه ا ْي َل ّنُه َع إإ ْلَزُمُه َف ْيُن َي ّد إن ُلُزوَم َوَل ال ُدو إه إب إم إتَزا ْل . ا
َأّماَ إحيُل َو ْلُم َلُة ا َوا ْلَح إصّح َفاَ إن َت ُدو ُه إب إتَزاَم َإلّن ؛ إرَضاَ ْل إن ا ْي ّد إل إمْن ال ْلُمَحاَ إه ا ْي َل َع

ّق إفيِ َتَصّرٌف إه َح إس ْف َو َن ُه َتَضّرُر َل َو إه َي إه َبْل إب ُعُه إفي ْف ّنُه ؛ َن ُع َل َإل إج إه َيْر ْي َل َذا َع َلْم إ
ُكْن إه َي إر َأْم َذا إب إة إفيِ َك َي َدا إه ْل َذا ، ا َك إة إفيِ َقاََل َو َي َهاَ ّن إضيَِ ال إه َمْن َر ْي َل ْيُن َع ّد ُه ال َأْمُر َو
ْيَس ّتىَ إبَشْرٍط َل إه َقاََل َمْن إّن َح إر ْي َغ َلىَ َلك إّن إل َذا ُفَلٍن َع إن إمْن َك ْي ّد َتْل ال إه َفاَْح إب
َليِّ إضيَِ َع إلَك َوَر َذ إحُب إب إن َصاَ ْي ّد َلُة َصّحْت ال َوا ْلَح إإْن ا ّدىَ َف ْلَماََل َأ ُع َل ا إج َلىَ َيْر َع
إذيِ ّل إه ا ْي َل ْيُن َع ّد ْد ، ال َق َئ َو إر إذيِ َب ّل إه ا ْي َل َْلْصُل َع ُلُه ا ْو َذا َق إإ َف َلُة َتّمْت (  َوا ْلَح َئ ا إر َب

إحيُل ْلُم إن إمْن ا ْي ّد إل ال ُبو َق ْل إباَ  ( .
َقاََل َفُر َو ُأ َل ُز ْبَر َباًَرا َي إت ْع إة ا َل َفاَ َك ْل َذا إباَ َه إل َبُر َو َلىَ ُيْج إل َع ُبو َق ْل َذا ا َد إ َق إحيَل َن ْلُم َوَل ا
ُكوُن ًعاَ َي َبّر َت َناَ ُم َل َلَة َأّن َو َوا ْلَح إل ا ْق ّن ْيُن إلل ّد َتىَ َوال َقَل َم َت ْن ٍة إمْن ا َقىَ َل إذّم ْب َهاَ َي َأّماَ إفي

َلُة َفاَ َك ْل إللّضّم ا َكاَُم َف َْلْح ّيُة َوا إع َلىَ الّشْر إق َع َفاَ إنيِ إو َعاَ ْلَم إة ا ّي إو َغ ّل ّنَماَ ، ال إإ َبُر َو َلىَ ُيْج َع
إل ُبو َق ْل َذا ا َد إ َق إحيَل َن ْلُم ّنُه ؛ ا َتَمُل َإل ُد ُيْح ْو إة َع َب َل َطاَ ْلُم إه ا ْي َل َوىَ إ ّت َلْم إباَل ُكْن َف ًعاَ َي َبّر َت ُم

ّيِ َقاََل إد ْن ْلُخَج َلُة ا َوا ْلَح َئٌة ا إر ْب َلُة ُم َفاَ َك ْل ْيُر َوا ٍة َغ َئ إر ْب ُكوُن ُم َي إلُب َو ّطاَ إة إفيِ ال َل َفاَ َك ْل ا
إر َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َلَب َشاَ إصيَل َطاَ َْل ْو ا إفيَل َأ َك ْل ُكوَن َأْن إّل ا َلُة َت َفاَ َك ْل إط ا إة إبَشْر َء َبَرا



إل إصي َْل ٍذ ا إئ َن إحي ُكوُن َف َلًة َت َوا . َح
َقاََل َفُر َو َلُة ُز َوا ْلَح َلُة ا َفاَ َك ْل ٌء َوا َوا ُهَماَ َس إكَل ْيُر َو ٍة َغ َئ إر ْب . ُم
َقاََل إلٌك َو ُهَماَ َماَ َئٌة إكَل إر ْب ّنُه ؛ ُم ّق َإل ٍد َح إح ْو َوا َل ْأ َلْم َف ْبَر إصيُل َي َْل إن َلَصاََر ا ْي ّق َناَ َح ْل ُق

َلُة َوا ْلَح  ا
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ّقٌة َت إل إمْن ُمْش إوي ّتْح ّق ال ْلَح َذا َوا ّوَل إ ٍة إمْن َتَح َلىَ إذّم ٍة إ َقىَ إذّم ْب إل إذّمُة َت ّو َْل َغًة ا إر ؛ َفاَ
ّنك َذا َإل ْلت إ ّو َء َح َلىَ الّشيِْ إضٍع إ ْو إقيَِ آََخَر َم َكاَُن َب إل َم ّو َْل ًغاَ ا إر َلُة َفاَ َفاَ َك ْل ّقٌة َوا َت ُمْش
إل إمْن إفي َك ْل َو ا ُه إء َوَضّم الّضّم َو َلىَ الّشيِْ إء إ إجُب َل الّشيِْ َغ ُيو إل َفَرا ّو َْل ُلُه ا ْو َق

َلْم َو ْع (  إج َتاَُل َيْر ْلُمْح َلىَ ا إل َع إحي ْلُم َوىَ َأْن إّل ا ْت ّقُه َي َد َح ْن إع َو إعيِّ )  إف ُع َل الّشاَ إج ، َيْر
إإْن َوىَ َو ُلُه َت ْو َوىَ َق َت ْل َوا َد (  ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إد َح َأَح إن إب ْي َد َأْن إّماَ َأْمَر َلَة َيْجَح َوا ْلَح إلَف ا َيْح َو
َنَة َوَل ّي إه َب ْي َل ْو َع إلًساَ َيُموَت َأ ْف ْيِ ُم َأ َنَة َوَل )  ّي إل َب ْلُمَحاَ َلىَ َلُه إل إل َع ْلُمَحاَ إه ا ْي َل إل َع ُبو َق إب

إة َل َوا ْلَح . ا
َقاََل إشيِّ َو َتاَ ّتُمْر َنَة َوَل ال ّي إل َب إحي ْلُم إل َوَل إل ْلُمَحاَ ُلُه َلُه إل ْو َق ْو َو إلًساَ َيُموَت َأ ْف ْيِ ُم َلْم َأ
ْتُركَْ ًناَ َي ْي ًناَ َوَل َع ْي إفيًل َوَل َد َلىَ َك إل َع ْلُمَحاَ إه ا ْي َل إل َع ْلُمَحاَ إإْن َلُه إل ْلُمَحاَُل َماََت َف إه ا ْي َل َع

َقاََل ، َتاَُل َف ْلُمْح إلًساَ َماََت ا ْف َقاََل ، ُم إحيُل َو ْلُم إلَك إخَلَف ا إط إفيِ َقاََل َذ ْبُسو ْلَم ا
ْوُل َق ْل ْوُل ا إل َق َتاَ ْلُمْح َع ا إه َم إن إمي َلىَ َي إم َع ْل إع ْل ّنُه ؛ ا َتَمّسُك َإل إل َي َْلْص َو إباَ ُه ُة َو ُعْسَر ْل ا
إفيِ إر َو ْي إط َغ ْبُسو ْلَم ْوُل ا َق ْل ْوُل ا إل َق إحي ْلُم َع ا إه َم إن إمي َلىَ َي إم َع ْل إع ْل َذا ا إة إفيِ َك َي َهاَ ّن ال
ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو (  ٌد ُيوُسَف َأ ًهاَ َوُمَحّم ًثاَ َوْج إل َو َثاَ ُه ُكَم َأْن َو إكُم َيْح ْلَحاَ إه ا إس َل َف إل إفيِ إب َحاَ
إه إت َياَ َذا َح َه َلىَ )  إهَماَ َع إل َء َأّن َأْص َقَضاَ ْل إس ا ْفَل إْل إحيٌح إباَ . َص
َأّماَ َلىَ َو إل َع إبيِ َأْص أ

َفَة َ إني ُق َفَل َح ّق َتَح ْفَلُس َي إْل إم ا ْك إضيِ إبُح َقاَ ْل َق َإلّن ؛ ا إه إرْز ّل ال
َلىَ َعاَ ٍد َت إئٌح َغاَ  . َوَرا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َلَب (  ْلُمَحاَُل َطاَ إه ا ْي َل إحيَل َع ْلُم إل ا ْث إم إل إب إة َماَ َل َوا ْلَح َقاََل ، ا إحيُل َف ْلُم ْلت ا َأَح

ْيٍن َد ْيك إليِ إب َل َبْل َلْم َع ْق ُلُه ُي ْو َكاََن َق إه َو ْي َل ْثُل َع إن إم ْي ّد َبَب َإلّن ) ؛ ال إع َس ْد الّرُجو َق
َق ّق َو َتَح ُه ُء َو إه َقَضاَ إن ْي إه َد إر َأْم إحيَل َإلّن ؛ إب ْلُم إعيِ ا ّد إه َي ْي َل ًناَ َع ْي َو َد ُه إكُر َو ْن ْوُل ُي َق ْل َوا
ْوُل إر َق إك ْن ْلُم ُكوُن َوَل ا َلُة َت َوا ْلَح ْقَراًرا ا ْنُه إ إن إم ْي ّد إه إباَل ْي َل َهاَ ؛ َع ّن إل

ْد َ ُكوُن َق إه َت إن ُدو  . إب
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ُلُه ْو إإْن ( ، َق َلَب َو إحيُل َطاَ ْلُم َتاََل ا ْلُمْح َلُه إبَماَ ا إه َأَحاَ َقاََل ، إب ّنَماَ َو ُتك إ ْل إبَضُه َأَح ْق َت إليِ إل
َقاََل ، َتاَُل َو ْلُمْح إنيِ ا ْلت ْيٍن َأَح َد ْيك إليِ إب َل ْوُل َع َق ْل ْوُل َفاَ إل َق إحي ْلُم َع ا إه َم إن إمي َإلّن ) ؛ َي

َتاََل ْلُمْح إعيِ ا ّد إه َي ْي َل ْيَن َع ّد َو ال ُه إكٌر َو ْن َظُة ُم ْف َل إة َو َل َوا ْلَح َلٌة ا ْعَم َت إة إفيِ ُمْس َل َكاَ َو ْل ا
ُكوُن َي ْوُل َف َق ْل َلُه ا ْو َع َق إه َم إن إمي َذا َي إإ َلَف َف َذ َح ْلَف َأَخ َْل ُبوَضَة ا ْق ْلَم ُق َوَل ا ّد َتاَُل ُيَص ْلُمْح ا

َلىَ َعىَ َماَ َع ّد إن إمْن ا ْي ّد ٍة إّل ال َن ّي َب ّنُه ؛ إب ْد َإل ُلُه َق إحي إفيَِ ُي ْو َت َيْس ْلَماََل َلُه إل  . ا
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ُلُه ْو ُه َق ْكَر ُي َو إتُج (  َفاَ َو الّس ُه َد َقْرٌض َو َفاَ َت إه اْس إرُض إب ْق ْلُم إر َأْمَن ا َط إق َخ إري ّط ) ال
َبُة َناََس إه ُم إذ إة َه َل َأ ْلَمْس إة ا َل َوا ْلَح َلَة َأّن إباَ َوا ْلَح ْقُل إهيَِ ا ّن إفيِ ال إه َو إذ إة َه َل َأ ْلَمْس َقَل ا َن

َلَة َوىَ َحاَ ّت إه إمْن ال إل َلىَ َماَ إض إ إر ْق َت ْلُمْس ّنُه ؛ ا ْو َإل إرْض َلْم َل ْق َكاََن ُي َوىَ َل ّت إه إفيِ ال إل َماَ
إض َقْر ْل إباَ إحيُل َف َوىَ ُي ّت َلىَ ال إل إ إض َماَ إر ْق َت ْلُمْس َذا ا إل إفيِ َك إك ْلُمْش إتُج ا َفاَ ُع َوالّس َجْم

ٍة َتَج ْف إن إبَضّم َس إح الّسي ْت َف إء َو ّتاَ َو ال ُه َقُة َو َوَر ْل ُتُه ا ُقوَل َأْن َوُصوَر إجُر َي ّتاَ ُتك ال ْقَرْض َأ

إه إذ إهَم َه ّدَرا إط ال ُتَب َأْن إبَشْر ْك ًباَ إليِ َت َتاَ َلىَ إك إلك إ إكي إد َو َل َب َذا إب ُبُه َك إجي ُي َلىَ َف إلَك إ . َذ
َأّماَ َذا َو ُه إ َطاَ ْع إر إمْن َأ ْي َلُه َشْرٍط َغ َأ إلَك َوَس َعَل َذ َف ْأَس َفَل َف إه َب ّنَماَ ، إب إإ ُه َو ْكَر َذا ُي إ
إر َأْمُن َكاََن َط إق َخ إري ّط ًطاَ ال ّنُه ؛ َمْشُرو ُع َإل ْو ْفٍع َن َد َن إفي ُت إض ُاْس َقْر ْل ْد ، إباَ َق َهىَ َو َن  }

إبيِّ ّن ّلىَ ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َعًة َجّر َقْرٍض َعْن َوَس َف ْن ّلُه َم َال َو َلُم }  ْع  . َأ
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َتاَُب إك إح (  ْل َو الّص ُه ّق )  َت إة إمْن ُمْش َلَح ْلُمَصاَ إهيَِ ا َلَمُة َو ْلُمَساَ َد ا ْع إة َب َف َل ْلُمَخاَ إفيِ ا َو
إع ٌة الّشْر َباََر ٍد َعْن إع ْق َع َع إض ْيَن ُو إحيَن َب إل َتَصاَ ْلُم إع ا ْف َد إة إل َع َناََز ْلُم إضيِ ا ّتَرا ُيْحَمُل إباَل

َلىَ إد َع ُقو إت ُع َفاَ ّتَصّر ُنُه ال ْك إْليَجاَُب َوُر ُبوُل ا َق ْل إن َوا َعاَ ْوُضو ْلَم إح ا ْل ُطُه إللّص َأْن َوَشْر

ُكوَن َلُح َي ْلُمَصاَ ْنُه ا ْو َماًَل َع ّقَقاَ َأ َياَُض َيُجوُز َح إت ْع إل ْنُه ا إص َع إقَصاَ ْل إف َكاَ إخَل َذا َماَ إب َكاََن إ
ّقَقاَ َياَُض َيُجوُز َل َح إت ْع إل ْنُه ا ّق َع إة َكَح َع ْف إة الّش َل َفاَ َك ْل إس َوا ْف ّن إليُل إباَل ّد َلىَ َوال إز َع َوا َج

إح ْل َتاَُب الّص إك ْل ّنُة ا ُع َوالّس إْلْجَماَ َتاَُب َأّماَ َوا إك ْل ُلُه ا ْو َق َلىَ َف َعاَ َفَل َت َناََح {  إهَماَ ُج ْي َل َأْن َع

إلَحاَ ُهَماَ ُيْص َن ْي ْلًحاَ َب ْلُح ُص ْيٌر َوالّص } . َخ
َأّماَ ّنُة َو ُلُه الّس ْو َق إه َف ْي َل ُة َع ْلُح َوالّسَلُم الّصَل إئٌز { الّص ْيَن َجاَ إميَن َب إل ْلُمْس ْلًحاَ إّل ا ُص
ْو َحَراًماَ َأَحّل َعْت َحَلًل َحّرَم َأ َأْجَم َو ُْلّمُة }  َلىَ ا إه َع إز َوا َقاََل ، َج إضيَِ ُعَمُر َو ّلُه َر ال
ْنُه ُدوا َع ّد ْلُخُصوَم َر َكيِْ ا إلُحوا إل َط إإّن َيْص إء َفْصَل َف َقَضاَ ْل إرُث ا إئَن ُيو َغاَ َنىَ الّض ْع َوَم

إه إل ْو إه َق ْي َل ُة َع ْلًحاَ { إّل َوالّسَلُم الّصَل َو َحَراًماَ َأَحّل ُص ُه ْلُح }  َلىَ الّص إر َع ْلَخْم ا
ُلُه ْو َق ْو َو َأ َو َحَلًل َحّرَم {  ُه َو ْلُح }  َلىَ الّص ٍد َع ْب َلىَ َع َعُه َل َأْن َع إبي إدَمُه َوَل َي َتْخ . َيْس
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل ْلَحَراُم ا ُكوُر ا ْذ ْلَم َو ا ْلَحَراُم ُه إه ا إن ْي َع إر إل ْلَخْم ْلَحَلُل َكاَ ُكوُر َوا ْذ ْلَم َو ا ُه

ْلَحَلُل إه ا إن ْي َع إح إل ْل َلىَ َكاَلّص َأ َل َأْن َع َط َة َي  . الّضّر
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إحَمُه َقاََل ّلُه َر َلىَ ال َعاَ ْلُح َت َلىَ ( الّص إة َع َث ْلٌح َأْضُرٍب َثَل َع ُص ٍر َم ْقَرا ْلٌح إ َع َوُص َم
ُكوٍت َو ُس ُه إقّر َل َأْن َو َعىَ ُي ّد ْلُم إه ا ْي َل إكُر َوَل َع ْن ْلٌح ُي َع َوُص ٍر َم َكاَ ْن ُكّل إ إلَك َو إئٌز َذ ) َجاَ

َع َأّماَ إر َم ْقَرا إْل إه إخَلَف َفَل ا إق إفي ْطَل ْوله إإل َلىَ َق َعاَ ْلُح َت َوالّص ْيٌر {  } . َخ
َأّماَ َع َو إت َم ُكو َو الّس ُه إئٌز َف َناَ َجاَ َد ْن إكَت َإلّن ؛ إع ُكوَن َأْن َيُجوُز الّساَ ّقَرا َي إق َيُجوُز ُم َأْن َو

ُكوَن إكًرا َي ْن َذا ُم إإ َلَح َف َناَ َصاَ ْل إلَك َحَم َلىَ َذ إة َع إد ُدوَن الّصّح َفَساَ ْل . ا
َأّماَ َع َو إر َم َكاَ ْن إْل َو ا ُه إئٌز َف ْيًضاَ َجاَ َناَ َأ َد ْن ّنُه ؛ إع ٌع َإل ْوُضو إع َم ْط َق َوىَ إل ْع ّد إة ال ْلُمَخاََصَم َوا

إلَك َذ إئٌز َو ُلُه َجاَ ْو إإْن َق َف َع (  َق ْلُح َو َلىَ الّص إر َع ْقَرا إْل إبَر ا ُت ْع إه ُا َبُر َماَ إفي َت ْع إت إفيِ ُي َعاَ َياَ إب ْل ا
َع إْن َق إد إبَماٍَل َماٍَل َعْن َو ُوُجو إل َنىَ )  ْع إع َم ْي َب ْل َو ا ُه َلُة َو َد َباَ إل ُم ْلَماَ إل ا ْلَماَ ّق إفيِ إباَ َح



إن ْي َد إق َعاَ َت ْلُم إهَماَ ا إضي َتَرا إريِ إب َتْج إه َف َعُة إفي ْف َذا الّش َقاًَرا َكاََن إ ّد َع ُيَر إب َو ْي َع ْل ُبُت إباَ ْث َي َو
إه َياَُر إفي إة إخ َي ْؤ ُه َوالّشْرُط الّر ُد إس ْف ُي َلُة َو َهاَ إل َج َد َب ْل َتَرُط ا ُيْش ُة َو ْدَر ُق ْل َلىَ ا إم َع إلي َتْس

إل َد َب ْل ّيِ َقاََل ا إد ْن ْلُخَج ْلُح ا َلىَ الّص إن َع ْي إه َماَ َع إعي ّد ْبٌض َي ٌء َق َفاَ إتي َلىَ َواْس َع إر َو ْي َماَ َغ
إه إعي ّد ٌع َي ْي ٌء َب إشَرا َلىَ َو َع َقّل َو إه إمّماَ َأ إعي ّد ٌء َحّط َي ْبَرا إإ َلىَ َو َع َثَر َو ْك إه إمّماَ َأ إعي ّد َفْضٌل َي

َباَ إر ْلُح ُثّم َو َلىَ الّص ٍء َع ُهوٍل َشيِْ ٍم َعْن َمْج ُلو ْع ْو َم ُهوٍل َأ إصّح َل َمْج َلىَ َي َع ٍء َو َشيِْ
ٍم ُلو ْع ٍم َعْن َم ُلو ْع ْو َم ُهوٍل َأ إصّح َمْج ُلُه َي ْو َق إبَر َو ُت ْع إه ُا َبُر َماَ إفي َت ْع إت إفيِ ُي َعاَ َياَ إب ْل ّتىَ ا َح

ْو َعىَ َكاََن َل ّد ْلُم ًباَ ا َه ْو َذ َدُل إفّضًة َأ َب إح َو ْل إه إمْن الّص إس ْن ْثًل إّل َيُجوُز َل إج ْثٍل إم إم إب
َتَرُط ُيْش ُبُض َو َقاَ ّت إس إفيِ ال إل ْلَمْج ُلُه ا ْو إإْن َق َو َع (  َق َع َماٍَل َعْن َو إف َناَ إبَر إبَم ُت ْع ُا

إت إْلَجاََرا إد إباَ ُوُجو إل َهاَ )  َناَ ْع َتَرُط َم ُيْش إقيُت َف ْو ّت َهاَ ال ُطُل إفي ْب َي ْلُح َو إت الّص ْو إهَماَ إبَم إد َأَح

إة إفيِ ّد ْلُم ّنُه ؛ ا ٌة َإل إإْن إَجاََر ُتُه َكاََن َف ْو ْبَل َم إع َق َفاَ إت ْن إل َع إبَماَ ا َق إه َو ْي َل ْلُح َع َع الّص  َرَج
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إعيِ ّد ْلُم َلىَ ا ُه َع َوا ْع إإْن ، َد ْد َكاََن َو َع َق َف َت ْن إف ا إنْص إة إب ّد ْلُم ْو ا َهاَ َأ إث ُل َطَل ُث ُه إمْن َب َوا ْع َد
إر ْد َق إلَك إب َع َذ َلىَ َوَرَج ُه َع َوا ْع إقيَِ إفيَماَ َد َذا ، َب َه ْوُل َو ٍد َق َلُه ُمَحّم َع إة َج إْلَجاََر . َكاَ
َقاََل ُبو َو ْلُح ُيوُسَف َأ إلٌف الّص إة ُمَخاَ إْلَجاََر َذا إل إإ َعىَ َماََت َف ّد ْلُم إه ا ْي َل ُطُل َل َع ْب ْلُح َي الّص

إعيِ ّد ْلُم إل إفيَِ َأْن َو ْو َت ّذّمَة َيْس َد ال ْع إه َب إت ْو َذا ، َم َك َذا َو إعيِ َماََت إ ّد ْلُم ُطُل َل ا ْب ْلُح َي الّص
ْيًضاَ إة إفيِ َأ ْدَم إد إخ ْب َع ْل َنىَ ا ْك إر َوُس ّدا إة ال َع إزَرا إض َو َْلْر ُقوُم ا َي ُتُه َو َث َقاََمُه َوَر إفيِ َم

إء َفاَ إتي إلْس ُطُل ا ْب َي إب إفيِ َو ُكو إة ُر ّب ّدا إس ال ْب ُل إب َو ْو ّث ُقوُم َوَل ال ُتُه َي َث َقاََمُه َوَر إفيِ َم
إء َفاَ إتي إلْس ّناََس َإلّن ؛ ا ُتوَن ال َو َفاَ َت إه َي إحُب َقاََل إفي إة َصاَ ُظوَم ْن ْلَم إت إفيِ ا َقاََل إبيِ َم أ

َ

َلىَ ُيوُسَف إف َع إل إخَل ْو ٍد َق َقاََل ، ُمَحّم إح إفيِ َو ْل َلىَ الّص إع َع إف َناَ ْلَم إن َرّب َهَلكَُ ا ْي َع ْل ا
ْيُر إطٍع َغ َذاكَ َقاَ ْوُت َك إعيِ َم ّد ْلُم إر إفيِ ا ّدا إد ال ْب َع ْل إب إفيِ َل َوا ْو ّث إر ال إحَماَ ْل إإْن ، َوا َلَك َو َه

ُء إذيِ الّشيِْ ّل َع ا َق ْلُح َو َلىَ الّص إه َع إت َع َف ْن ْو َم ّق َأ إح ُت َطَل ُاْس ْلُح َب إع الّص إْلْجَماَ ُلُه إباَ ْو َق
ْلُح َوالّص إت َعْن (  ُكو إر الّس َكاَ ْن إْل ّق إفيِ َوا َعىَ َح ّد ْلُم إه ا ْي َل إء َع َدا إت ْف إن إل إمي َي ْل إع ا ْط َق َو
إة ْلُخُصوَم إفيِ ا ّق َو إعيِ َح ّد ْلُم َنىَ ا ْع إة إبَم َوَض َعاَ ْلُم َعىَ َإلّن ) ؛ ا ّد ْلُم إه ا ْي َل ُعُم َع َأّن َيْز

َء َعىَ الّشيِْ ّد ْلُم َلىَ ا إه َع إك ْل ُكوُن َفَل إم ُع َي ُفو ْد ْلَم َوًضاَ ا ْنُه إع ْد ، َع َق ْتُه َو إزَم ْلُخُصوَمُة َل ا
ُء َلُه َفَجاََز َدا إت ْف إل َهاَ ا ْن . إم
َأّماَ إعيِ َو ّد ْلُم إفيِ ا إه َف إم ْع إذيِ َأّن َز ّل ُه ا َعاَ ّد ّق ا َأّن َح إذيِ َو ّل ُه ا ُذ ْأُخ َوُض َي إه إع ّق  . َح
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َلَح (  ٍر َعْن َصاَ إجْب َلْم َدا َهاَ َت َعُة إفي ْف إنيِ الّش ْع َي َذا )  ٍر َعْن َكاََن إ َكاَ ْن ْو إ َأ

ُكوٍت ُتُه ُس َعىَ َوُصوَر ّد إه ا ْي َل ْو َداًرا َع َقاًَرا َأ َكَر َع ْن َأ ْو َف َكَت َأ َلَحُه ُثّم َس َلىَ َصاَ إهَم َع َدَرا
إجْب َلْم َهاَ َت َعٌة إفي ْف َعىَ َإلّن ؛ ُش ّد ْلُم إه ا ْي َل ُعُم َع ّداَر َأّن َيْز َلىَ َتَزْل َلْم ال إه َع إك ْل ّنُه إم َأ َو
َهاَ َلْم ْك إل إح َيْم ْل ّنَماَ ، إباَلّص إإ َع َو َف َوَض َد إع ْل إء ا َدا إت ْف إن إل إمي َي ْل إع ا ْط َق إة َو ْلُخُصوَم َلُه ا إلَك َو َذ

ْعُم إعيِ َوَز ّد ْلُم ْلَزُمُه َل ا ّنُه ؛ َي ُق َل َإل ّد إه ُيَص ْي َل َذا َع َه إل إجْب َلْم َف َعُة َت ْف َذا الّش َه إل ْو َو َل
َهَر إر َظ ّدا ْيٌب إباَل ُع َل َع إج إه َيْر إش َأْر َهاَ َوَل إب ّد إه إفيِ َإلّن ؛ َيُر إم ْع ّنُه َز َهاَ َلْم َأ ْك إل إمْن َيْم
إه إت َه ُلُه إج ْو َذا َق إإ َو َلَح (  َلىَ َصاَ ٍر َع َبْت َدا َهاَ َوَج َعُة إفي ْف إعيِ َإلّن ) ؛ الّش ّد ْلُم َهاَ ا ُذ ْأُخ َي

َوًضاَ إه َعْن إع ّق َلَك َوَمْن َح َلىَ َداًرا َم إه َع إة َوْج َوَض َعاَ ْلُم َبْت ا َهاَ َوَج َعُة إفي ْف َهاَ الّش ُذ ْأُخ َي َو
ُع إفي إة الّش إقيَم ّق إب ْلَح َعىَ ا ّد ْلُم إلَح َإلّن ؛ ا ْلُمَصاَ َهاَ ا َذ َوًضاَ َأَخ إلَك َعْن إع ّق َذ ْلَح ْو ، ا َل َو



َقّر َعىَ َأ ّد ْلُم إه ا ْي َل َلُة َع َأ ْلَمْس َهاَ َوا إل َبْت إبَحاَ َعُة َوَج ْف إهَماَ الّش ًعاَ إفي إمي ُذ َج ْأُخ َي ُع َو إفي الّش
ٍة ُكّل َد إح ُهَماَ َوا ْن إة إم إقيَم ُْلْخَرىَ إب  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ْلُح َكاََن (  ٍر َعْن الّص ْقَرا ّق إ إح ُت ْعُض َفاَْس إح َب َل ْلُمَصاَ ْنُه ا َع َع َعىَ َرَج ّد ْلُم ا
إه ْي َل إة َع إحّص إلَك إب إض إمْن َذ َو إع ْل ْلَح َإلّن ) ؛ ا َذا الّص ٍر َعْن َكاََن إ ْقَرا َوَضًة َكاََن إ َعاَ ُم

إع ْي َب ْل ُلُه َكاَ ْو إإْن َق َو َع (  َق ُكوٍت َعْن َو ْو ُس ٍر َأ َكاَ ْن ّق إ إح ُت ُع َفاَْس َناََز َت ْلُم إه ا َع إفي إعيِ َرَج ّد ْلُم ا
إة ْلُخُصوَم ْيِ إباَ َأ َع )  ّق َم َتَح ْلُمْس ّد ا َوَر َوَض (  إع ْل َعىَ َإلّن ) ؛ ا ّد ْلُم إه ا ْي َل ّدَل َماَ َع َب

َوَض إع ْل إع إّل ا ْف َد إه إل إت ْنُه ُخُصوَم َذا َع إإ َهَر َف ُق َظ َقاَ إتْح إلْس ّيَن ا َب ّنُه َت ْد َلُه ُخُصوَمَة َل َأ َق َف
َذ َوًضاَ َأَخ إر َعْن إع ْي ٍء َغ ُلُه َشيِْ ْو إإْن َق َو ّق (  َتَح ْعَض اْس إلَك َب ّد َذ َتُه َر َع إحّص َوَرَج

إة ْلُخُصوَم ْيِ إباَ َأ إلَك إفيِ )  إر َذ ْد َق ْل  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َو َعىَ (  ّد ّقَقاَ ا إر إفيِ َح ْنُه َلْم َدا ّي َب إلَح ُي ْنُه َفُصو َلىَ َع ٍء َع ّق ُثّم َشيِْ َتَح ْعَض اْس َب
إر ّدا ّد َلْم ال ًئاَ َيُر ْي إض إمْن َش َو إع ْل ُه َإلّن ) ؛ ا َوا ْع ُكوَن َأْن َيُجوُز َد إقيَِ إفيَماَ َي إف َب إخَل َماَ إب

َذا ّق إ َتَح ّلُه اْس ّنُه ؛ ُك ْعَرىَ َإل َوُض َي إع ْل َد ا ْن إلَك إع ٍء َعْن َذ ُلُه َشيِْ إب َقاَ ُع ُي إج َيْر إه َف ّل ُك ُلُه إب ْو َق َو
ّقَقاَ ٍر إفيِ َح إنيِ َدا ْع ّقَقاَ َي إن إفيِ َح ْي إر َع ّدا ّقَقاَ َل ال إب َلُه َح َب إة إبَس َع ْف ْلَح َإلّن ؛ الّش َلىَ الّص َع

إة َع ْف ُلُه َيُجوُز َل الّش ْو َق ْنُه َلْم َو ّي َب ْيِ ُي ْبُه َلْم َأ ْنُس َلىَ َي ٍء إ ٍم ُجْز ُلو ْع إف َم ّنْص ْو َكاَل إث َأ ُل ّث ال
َلىَ َوَل إنٍب إ ٍم َجاَ ُلو ْع إقيِّ َم ْو َكاَلّشْر إبيِّ َأ َغْر ْل ْو ا إليِّ َأ ْب إق ْل إإْن ا َبُه َف َلىَ َنَس ٍء إ إئٍع ُجْز َشاَ
ّق ُثّم َتَح ْعَض اْس إر َب ّدا إظَر ال إقيَِ إْن ُن إر إمْن َب ّدا َداُر ال ْق إع إم ْلُمَشاَ ْو ا َثُر َأ ْك َع َفَل َأ ُرُجو

َعىَ ّد ْلُم إه إل ْي َل ٍء َع إض إمْن إبَشيِْ َو إع ْل إإْن ، ا إقيَِ َو َقّل َب ْنُه َأ َوُض ُقّسَم إم إع ْل َلىَ ا إع َع إمي َج
إع َناََز َت ْلُم إه ا ّق َأَصاََب َفَماَ إفي َتَح ْلُمْس ُه ا ّد َلىَ َر َعىَ َع ّد ْلُم إه ا ْي َل إقيَِ َوَماَ َع َو َب ُه َلُه َف

ُلُه ْو َق ْنُه َلْم َو ّي َب إه ُي ٌة إفي إليٌل إَشاََر َد َلىَ َو ْلَح َأّن َع إل َعْن الّص ُهو ْلَمْج َلىَ ا ٍم َع ُلو ْع إئٌز َم َجاَ
َناَ َد ْن ًفاَ إع إعيِّ إخَل إف  . إللّشاَ
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ُلُه ْو ْلُح َق َوالّص إئٌز (  َوىَ إفيِ َجاَ ْع إل َد َوا َْلْم إع ا إف َناَ ْلَم ُة َوا َوىَ ) ُصوَر ْع إع َد إف َناَ ْلَم َأْن ا

إعيَِ ّد َلىَ َي إة َع َث َوَر ْل ّيَت َأّن ا ْلَم ْوَصىَ ا إة َلُه َأ ْدَم إخ َذا إب إد َه ْب َع ْل َكَر ا ْن َأ َثُة َو َوَر ْل َإلّن ؛ ا

َيَة َوا َظٌة الّر ُفو َلىَ َمْح ّنُه َع ْو َأ َعىَ َل ّد ْئَجاََر ا إت ْيٍن اْس إلُك َع ْلَماَ إكُر َوا ْن َلَحاَ ُثّم ُي َلْم َتَصاَ
َذا َيُجْز َفىَ إفيِ َك َتْص ْلُمْس ُلُه ا ْو َيُة َق َناَ إج َو إد (  َعْم ْل إأ ا َط ْلَخ ّنُه ) إّل َوا إصّح َل َأ ُة َت َد َياَ الّز
َلىَ إر َع ْد إة َق َي ّد إأ إفيِ ال َط ْلَخ َهاَ ؛ ا ّن إل

ٌة َ ّدَر َق ًعاَ ُم َطاَُل َيُجوُز َفَل َشْر ْب إلَك إ إف َذ إخَل إب
إح ْل إص َعْن الّص إقَصاَ ْل ْيُث ا ُة َتُجوُز َح َد َياَ َلىَ الّز إر َع ْد إة َق َي ّد إقَصاََص َإلّن ؛ ال ْل ْيَس ا َل
ّنَماَ ، إبَماٍَل إإ ّوُم َو َق َت إد َي ْق َع ْل َذا ، إباَ َه َذا َو َلَح إ َلىَ َصاَ إد َع إر َأَح إدي َقاَ إة َم َي ّد َذا َأّماَ ال َلَح إ َصاَ
َلىَ إر َع ْي إلَك َغ ُة َجاََزْت َذ َد َياَ َلىَ الّز إر َع ْد إة َق َي ّد َهاَ ؛ ال ّن إل

َلٌة َ َد َباَ َهاَ ُم ّنُه إّل إب َتَرُط َأ ُيْش
ْبُض َق ْل إس إفيِ ا إل ْلَمْج ُكوَن َل َكيِْ ا ًقاَ َي إتَرا ْف ْيٍن َعْن ا ْيٍن َد َد ْو ، إب َل إضيِ َقَضىَ َو َقاَ ْل ا

إد َأَح إر إب إدي َقاَ إة َم َي ّد َلَح ال َلىَ َفَصاَ ْنٍس َع َهاَ آََخَر إج ْن إة إم َد َياَ ّنُه ؛ َجاََز إباَلّز ّيَن َإل َع ّق َت ْلَح ا



إء َقَضاَ ْل َكاََن إباَ َلًة َف َد َباَ إف ُم إخَل إح إب ْل ًء الّص َدا إت ْب إخيِّ إفيِ َقاََل ا َكْر ْل َذا ا إضيِ َقَضىَ إ َقاَ ْل ا
إة َي ّد َئَة إباَل ٍر إماَ إعي َلَح َب إتُل َفَصاَ َقاَ ْل إليِّ ا َو ْل إة َعْن ا َئ إماَ ْل إر ا إعي َب ْل َلىَ ا َثَر َع ْك َتيِْ إمْن َأ َئ ٍة إماَ َقَر َب
إهيَِ ُه َو َد ْن َع إع َف َد إلَك َو َء َإلّن ؛ َجاََز َذ إضيِ َقَضاَ َقاَ ْل ّيَن ا ُوُجوَب َع ْل إل إفيِ ا إب إْل َذا ا إإ َلَح َف َصاَ
َلىَ إر َع َق َب ْل َقُر ا َب ْل ْيَسْت اْلَن َفاَ ٍة َل ّق َتَح ُع إبُمْس ْي َب إل َو إب إْل إر ا َق َب ْل إئٌز إباَ إإْن ، َجاَ َلَح َو َعْن َصاَ
إل إب إْل ٍء ا إل إمْن إبَشيِْ إكي ْلَم ْو ا إن َأ ْوُزو ْلَم َوىَ ا إم إس إه ّدَرا إر ال إني َناَ ّد َلىَ َوال ؛ َيُجْز َلْم َأَجٍل إ
إبَل َإلّن إْل ْيٌن ا إة إفيِ َد ّذّم َذا ال إإ َلَح َف َهاَ َصاَ ْن ْيٍل َع َك ْو إب ْوُزوٍن َأ َؤّجٍل َم ْد ُم َق َوَض َف ًناَ َعاَ ْي َد

ْيٍن َد إإْن ، َيُجوُز َفَل إب َلَح َو إل إمْن َصاَ إب إْل َلىَ ا إل َع ْث إة إم إل إقيَم إب إْل ْو ا َثَر َأ ْك َبُن إبَماَ َأ َغاَ َت إه ُي إفي
َة َإلّن ؛ َجاََز َد َياَ  الّز
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ْيُر ٍة َغ َن ّق َي َت إإْن ، ُم َنْت َو َثَر َكاَ ْك َأ َبُن إمّماَ إب َغاَ َت إه ُي ّنُه ؛ َيُجْز َلْم إفي َلَح َإل َلىَ َصاَ َثَر َع ْك إمْن َأ
ّق َتَح ْلُمْس  . َيُجوُز َفَل ا
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ُلُه ْو َوَل َق َوىَ إفيِ َيُجوُز (  ْع ّد َد ّنُه ) ؛ َح ّق َإل إه َح ّل ّقُه َل ال َياَُض َيُجوُز َوَل َح إت ْع إل َعْن ا
ّق إه َح إر ْي َذا َغ َه إل َياَُض َيُجوُز َل َو إت ْع إل َذا ا َعْت إ ّد ُة ا َأ ْلَمْر َهاَ َنَسَب ا إد َل ّنُه ؛ َو ّق َإل إد َح َل َو ْل ا

َهاَ َل ّق ٌء َح َوا ّد َكاََن َوَس ْلَح ٍة إفيِ ا َق إر ْو َس ْذٍف َأ ْو َق ًناَ َأ َناَ َأّماَ إز َقُة الّز إر َإلّن َوالّس ّد َف ْلَح ا
إه ّق إفي إه َح ّل َلىَ ال َعاَ . إخَلٍف إبَل َت
َأّماَ ّد َو إف َح ْذ َق ْل ّنُه ا إإ ْيًضاَ َف ّق َأ إه َح ّل َلىَ ال َعاَ َناَ َت َد ْن ّلُب إع َغ ْلُم إه َوا ّق إفي إع َح إإْن الّشْر َف
َع َق ْلُح َو ّد إفيِ الّص إف َح ْذ َق ْل ْبَل ا َع َأْن َق َف َلىَ ُيْر إضيِ إ َقاَ ْل إجُب َل ا َدُل َي إح َب ْل الّص

ُقُط َيْس ّد َو ْلَح ّنُه ؛ ا ْعَرَض َإل َوىَ َعْن َأ ْع ّد إإْن ، ال َلَح َو إه َصاَ َد إفي ْع إع َب ُف ّتَرا إجُب َل ال َي
َدُل َب ْل ُقُط َوَل ا ّد َيْس ْلَح َذا ا إل إفيِ َك إك ْلُمْش  . ا

)3/240(

ُلُه ْو َذا َق إإ َو َعىَ (  ّد َلىَ َرُجٌل ا ٍة َع َأ َكاًَحاَ اْمَر إهيَِ إن ُد َو ْتُه َتْجَح َلَح َلىَ َفَصاَ ْتُه َماٍَل َع َل َذ َب
ّتىَ َلُه ْتُركََ َح َوىَ َي ْع ّد َكاََن َجاََز ال َنىَ إفيِ َو ْع إع َم ْل ْلُخ إميَن ُأُموَر َإلّن ) ؛ ا إل ْلُمْس ا

َلٌة َلىَ َمْحُمو إة َع َذا الّصّح َكَن إ َهاَ َأْم ُل ْد ، َحْم َق َكَن َو َهاَ َأْم ُل َلىَ َحْم َذا َع إه َه َوْج ْل ُلُه ا ْو َق َو
إنيِ َجاََز ْع إء إفيِ َي َقَضاَ ْل َنُه إفيَماَ َأّماَ ا ْي ْيَن َب َب إه َو ّل َلىَ ال َعاَ إحّل َفَل َت ُه َأْن َلُه َي َذ ْأُخ َذا َي َكاََن إ

ًباَ إذ  . َكاَ
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ُلُه ْو إإْن َق َف َعْت (  ّد ٌة ا َأ َكاًَحاَ اْمَر َلىَ إن َهاَ َرُجٍل َع َلَح َلىَ َفَصاَ َلُه َماٍَل َع َذ َهاَ َب ) ؛ َيُجْز َلْم َل
ّنُه َذَل َإل َهاَ َب ْلَماََل َل إكَ ا َتْر َوىَ إل ْع ّد إإْن ال إعَل َف َوىَ َتْركَُ ُج ْع ّد َهاَ ال ْن َقًة إم ْوُج ُفْر َل َفاَلّز



َطىَ ْع َوَض ُي إع ْل إة إفيِ ا َق ُفْر ْل إإْن ا َعْل َلْم َو َقًة ُيْج َء َفَل ُفْر إة إفيِ َشيِْ َل َب َقاَ إض ُم َو إع ْل ا
إذيِ ّل َلُه ا َذ َهاَ َب إصّح َفَل َل إفيِ َي إض َو ْع إخ َب ّنَس َعُل َيُجوُز ال ُيْج ْلَماَُل َو إذيِ ا ّل َلُه ا َذ َهاَ َب ًة َل َد َياَ إز
َهاَ إفيِ إر ْه  . َم
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َعىَ (  ّد َلىَ ا ّنُه َرُجٍل َع ُه َأ ُد ْب َلَحُه َع َلىَ َفَصاَ ُه َماٍَل َع َطاَ ْع ُه َأ ّياَ إنيِ َجاََز إ ْع َي  (
َذا َعىَ َكاََن إ ّد ْلُم إه ا ْي َل ُهوَل َع إب َمْج ّنَس َذا ال إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل ُلُه ا ْو َكاََن َق َو ّق إفيِ (  َح

إعيِ ّد ْلُم َنىَ إفيِ ا ْع إق َم ْت إع ْل َلىَ ا ّنُه ) ؛ َماٍَل َع َكَن َإل إحيُحُه َأْم َلىَ َتْص َذا َع إه َه َوْج ْل إفيِ ا
إه ّق إه إفيِ َإلّن ؛ َح إم ْع ّنُه َز ُذ َأ ْأُخ ْلَماََل َي إط ا َقاَ إه إإلْس ّق ّق إمْن َح إلَك الّر َذ إئٌز َو إفيِ َجاَ َو
إم ْع َعىَ َز ّد ْلُم إه ا ْي َل ّنُه َع إقُط َأ إه َعْن ُيْس إس ْف ْلُخُصوَمَة َن إلَك ا َذ إئٌز َو ّنُه ؛ َجاَ ُعُم َإل ّنُه َيْز َأ

إل ُحّر َْلْص إة إفيِ َقاََل ا َي َدا إه ْل ُكوُن ا ّق إفيِ َي إعيِ َح ّد ْلُم إة ا َل إز ْن إق إبَم َتاَ ْع إْل َلىَ ا َماٍَل َع
َذا َه إل إصّح َو َلىَ َي َواٍن َع َي إة إفيِ َح ّذّم َلىَ ال إفيِ َأَجٍل إ ّق َو َعىَ َح ّد ْلُم إه ا ْي َل ُكوُن َع إع َي ْف َد إل

إة ْلُخُصوَم ّنُه إّل ا َء َل َأ إه َوَل ْي َل إر َع َكاَ ْن إد إإل ْب َع ْل إقيَم َأْن إّل ا َنَة ُي ّي َب ْل ّنُه ا ُه َأ ُد ْب َبُل َع ْق ُي َف
ُبُت ْث َي ُء َو َوَل ْل  . ا
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ُلُه ْو ُكّل َق َو ٍء (  َع َشيِْ َق إه َو ْي َل ُد َع ْق إح َع ْل َو الّص ُه ّق َو َتَح إد ُمْس ْق َع إة إب َن َي َدا ْلُم ُيْحَمْل َلْم ا
َلىَ إة َع َوَض َعاَ ْلُم َلْخ ا ّنُه ) ؛ إ َذا َإل َعىَ إ ّد َلىَ ا إهَم َرُجٍل َع َلَحُه َدَرا َلىَ َفَصاَ َقّل َع َهاَ َأ ْن إم

َلىَ ُيْحَمْل َلْم إة َع َوَض َعاَ ْلُم إه إلَماَ ا َباَ إمْن إفي ّنَماَ الّر إإ َو َلىَ ُيْحَمُل (  ّنُه َع َفىَ َأ ْو َت ْعَض اْس َب
إه ّق َقَط َح َأْس َيُه َو إق إإْن ) ، َباَ َلَحُه َو َلىَ َصاَ ْيٍن َع إن إمْن َع َياَ ْع َْل ْو ا َعىَ َأ ّد ًناَ ا ْي َلَحُه َع َفَصاَ
َهاَ ْن َلىَ إم إهَم َع ُيْحَمُل َجاََز َدَرا َلىَ َو إة َع َوَض َعاَ ْلُم ّنُه ؛ ا ّديِ َل َإل َؤ َلىَ ُي َباَ إ ُلُه الّر ْو َق إد َو ْق َع إب

إة َن َي َدا ْلُم إنيِ ا ْع َدَل َأّن َي إح َب ْل ْنَس إمْن َكاََن إْن الّص ّقُه َماَ إج إح َت إعيِ َيْس ّد ْلُم َلىَ ا َع
َعىَ ّد ْلُم إه ا ْي َل إد َع ْق َع ْل إذيِ إباَ ّل ُهَماَ َجَرىَ ا َن ْي إإّن َب ْلَح َف َلىَ ُيْحَمُل َل الّص إة َع َوَض َعاَ ْلُم ا

َنُة َي َدا ْلُم ُع َوا ْي َب ْل إن ا ْي ّد ّنَماَ ، إباَل إإ ُع َو إة َوْض َل َأ ْلَمْس إة إفيِ ا َن َي َدا ْلُم إإْن ، ا ْكُم َكاََن َو ْلُح إفيِ ا
إب َغْص ْل إلَك ا َذ َغْصَب َإلّن ؛ َك ْل ْيُر ا ُلُه َمْشُروٍع َغ ْو َكَمْن َق َلىَ َلُه (  ْلُف َرُجٍل َع ٍم َأ َه إدْر

ٌد َياَ َلَحُه إج َلىَ َفَصاَ ٍة َع َئ إماَ إس ُيوٍف َخْم ّنُه َجاََز ُز َأ َك ُه َو َأ ْبَر إض إمْن َأ ْع إه َب ّق ْبُض َح َق َو  (
إة َئ إماَ إس ْلَخْم إتيِ ا ّل َع ا َق َهاَ َو ْي َل ْلُح َع ْبَل الّص إق َق َفّر ّت ْيَس ال َذا ، إبَشْرٍط َل َك ْو َو َقاََل َل

ْطت َط ْنك َح ٍة َع َئ إماَ َلىَ َخْمَس إنيِ َأْن َع َي إط ْع ٍة ُت َئ إماَ ْلَحّط َخْمَس إئٌز َفاَ ْو ، َجاَ َل َلَحُه َو َصاَ
َلىَ َقّل َع إه إمْن َأ ّق إة إمْن َح َه إر إج ْد َق ْل ّنُه ا إك َل ُد َو َي إة إمْن َأْز َه إف إج َوْص ْل َذا َكَماَ ا َلُه َكاََن إ
ْلٌف ْهَرَجٌة َأ َب َلَحُه َن َلىَ َفَصاَ ٍة َع َئ إماَ إس ٍة َخْم َد ّي إه َيُجْز َلْم َج ْي َل َع ّد َو َبَض َماَ َر َلُه َق َو

ُع إع الّرُجو إمي إه إبَج ّق إه َإلّن ؛ َح َوَضَة إفي َعاَ إة ُم َد ْو ْلَج ُكوُن َحّط إبَماَ ا َي ُع َف َناَ إط اْص
إف ْعُرو ْلَم إن إمْن ا ْي َب إن ْلَجاَ إإْن ، ا ُع َكاََن َو َناَ إط إف اْص ْعُرو ْلَم إنٍب إمْن ا ٍد َجاَ إح ْلُح َجاََز َوا الّص

ُلُه ْو ْو َق َل َو َلَحُه (  َلىَ َصاَ ْلٍف َع ٍة َأ َل َؤّج ّنُه َجاََز ُم َأ َك ْفَس َأّجَل َو ّق َن ْلَح ّنُه ) ؛ ا ْيَس َإل َل
إه إخيُر إّل إفي ْأ إة َت َب َل َطاَ ْلُم ْد ، ا َق َذ َو ْثَل َأَخ إه إم ّق َنُه َأّجَل َكَمْن َفَصاََر َح ْلَحاَّل إدي  ا

)3/244(



َذا إل إمَل َو َلىَ ُح ّنُه َع ْفَس َأّجَل َأ ّق َن ْلَح ّنُه ؛ ا إكُن َل َإل ُلُه ُيْم ْع َوَضًة َج َعاَ َع َإلّن ؛ ُم ْي َب
إم إه ّدَرا َهاَ ال إل ْث إم َئًة إب إسي ُه َيُجوُز َل َن َناَ ْل َلىَ َفَحَم إر َع إخي ْأ ّت ُلُه ال ْو ْو َق َل َو َلَحُه (  َلىَ َصاَ َع

إنيَر َناَ َلىَ َد ٍر إ ْه إنيَر َإلّن ) ؛ َيُجْز َلْم َش َناَ ّد ْيُر ال ٍة َغ ّق َتَح إد ُمْس ْق َع إة إب َن َي َدا ْلُم إكُن َفَل ا ُيْم
َهاَ ُل َلىَ َحْم إر َع إخي ْأ ّت َوىَ َلُه َوْجَه َوَل ال إة إس َوَض َعاَ ْلُم ُع ا ْي َب إم َو إه ّدَرا إر ال إني َناَ ّد َئًة إباَل إسي َل َن
َذا َيُجوُز َك إصّح َل َف ْلُح َي  . الّص
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ُلُه ْو ْو َق َل َو ْلٌف َلُه َكاََن (  َلٌة َأ َؤّج ٌد ُم َياَ َلَحُه إج َلىَ َفَصاَ ٍة َع َئ إماَ إس ٍة َخْم ّل ) ؛ َيُجْز َلْم َحاَ
َعّجَل َإلّن ْلُم ْيٌر ا إل إمْن َخ َؤّج ْلُم َو ا ُه ْيُر َو ّق َغ َتَح ُكوُن ُمْس َي إء َف إإَزا ْنُه َحّط َماَ إب إلَك َع َذ َو

َياٌَض إت ْع إل َعْن ا َْلَج َو ا ُه َذا َحَراٌم َو إإ إه َكاََن َيُجْز َلْم َو ْي َل ّد َع َبَض َماَ َر َلُه َق ُع َو الّرُجو
إس ْأ إل إبَر ْلَماَ َد ا ْع إل َب ُلو إل ُح َْلَج ْو ، ا َل إه َلُه َكاََن َو ْي َل ْلٌف َع َقاََل ، َأ َتىَ َف ْيَت َم ّد َلىَ َأ إ

ٍة َئ إماَ إس ْنَت َخْم َأ ٌء َف إريِ إقيِ إمْن َب َباَ ْل ّدىَ ا َأ ٍة َف َئ إماَ َبىَ َخْمَس أ
َ إلُب َف ّطاَ إفيَِ َأْن ال َلُه َي

إلَك َذ إإّن إب َباَ َف َفَة َأ إني َلُه َقاََل َح إلَك :  ُأ َوَل َذ ْبَر إقيَِ إمّماَ َي إه َإلّن ؛ َب إذ ٌة َه َء َقٌة َبَرا ّل َع ُم
ُة إبَشْرٍط َء َبَرا إب َو إح إل َصاَ َْلْص َهاَ َيُجوُز َل ا ُق إلي ْع إط َت َهاَ َإلّن ؛ إباَلّشْر َنىَ إفي ْع إك َم إلي ّتْم ال

َذا إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل َذا ، ا َك ُة َو َأ ْلَمْر ُقوُل ا إه َت إذ َلَة َه َقاَ ْلَم َهاَ ا إج ْو َهاَ إفيِ إلَز إر ْه َوالّرُجُل َم
ُقوُل إه َي إذ َلَة َه َقاَ ْلَم إه ا إب َت َكاَ َذا إلُم ْيت إ ّد َليِّ َأ ٍة إ َئ إماَ ْنَت َخْمَس َأ ٌء َف إريِ إتك إمْن َب َب َت َكاَ ُثّم ُم

َبىَ إفيَِ َأْن َأ َدَماَ َي ْع ّدىَ َب إلَك َأ َذ ُة َتُجوُز َوَل َلُه َف َء َبَرا ْل . ا
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل َلىَ َلُه َمْن ا ْلٌف َرُجٍل َع َقاََل ، َأ ّد َلُه َف َليِّ َأ ًدا إ َهاَ َغ ْن ٍة إم َئ إماَ َلىَ َخْمَس َع
ّنك ٌء َأ إريِ إل إمْن َب َفْض ْل َو ا ُه ٌء َف إريِ إإْن ، َب ْع َلْم َو َف ْد إه َي ْي َل إة إ َئ إماَ ْلَخْمَس ًدا ا َد َغ إه َعاَ ْي َل َع

ْلُف َْل َذا ، ا َه ُهَماَ َو ُل ْو . َق
َقاََل ُبو َو ُد َل ُيوُسَف َأ ُعو إه َي ْي َل ّنُه ؛ َع ٌء َإل ْبَرا ٌق إ َل ْط ّنُه َتَرىَ َأَل ، ُم َعَل َأ َء َج َدا َأ

إة َئ إماَ إس ْلَخْم َوًضاَ ا ْيُث إع ُه َح َكَر إة َذ إلَم َك َلىَ إب إهيَِ َع إة َو َوَض َعاَ ْلُم ُء إل َدا َْل ُلُح َل َوا َوًضاَ َيْص إع
إه إن ْو َك ّقَقاَ إل َتَح إه ُمْس ْي َل ُه َفَجَرىَ َع ُد إه َمْجَرىَ ُوُجو إم َد إقيَِ َع َب ُء َف ْبَرا إْل ًقاَ ا َل ْط ُد َفَل ُم ُعو َي

ْو َكَماَ َأ َل َد إء َب ْبَرا إْل ُهَماَ إباَ َل َذا َأّن َو ٌء َه ْبَرا ٌد إ ّي َق إط ُم ُفوُت إباَلّشْر َي إه َف إت َوا َف ّنُه ؛ إب َأ َإل َد َب
إء َدا َأ إة إب َئ إماَ إس ْلَخْم إد إفيِ ا َغ ْل ّنُه ا َأ ُلُح َو َوًضاَ َيْص إر َلُه إع َذا إه َح إس ْفَل ْو إ َوّسًل َأ َلىَ َت ٍة إ إتَجاََر
َبَح ْنُه َأْر إلَمُة إم َك َلىَ َو إإْن َع َنْت َو  َكاَ
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إة َوَض َعاَ ْلُم إهيَِ إل َلٌة َف إم َت إط ُمْح . إللّشْر
َأّماَ َذا َو َأ إ َد إة َب َء َبَرا ْل َقاََل ، إباَ ُتك َف ْأ ْبَر ٍة إمْن َأ َئ إماَ إس إف إمْن َخْم ْل َْل َلىَ ا إنيِ َأْن َع َي إط ْع ُت

إة َئ إماَ ْلَخْمَس ًدا ا ُء َغ ْبَرا إْل إه َفاَ ٌع إفي إق َطىَ َوا ْع إة َأ َئ إماَ ْلَخْمَس ْو ا إط َلْم َأ ْع ّنُه ؛ ُي َق َإل َل ْط َأ

َء ْبَرا إْل ّوًل ا ُء َأ َدا َأ إة َو َئ إماَ إس ْلَخْم ُلُح َل ا َوًضاَ َيْص ًقاَ إع َل ْط ّنُه ُم إك َل ُلُح َو ًطاَ َيْص َع َشْر َق َو َف
إه إفيِ الّشّك إد إيي ْق إط َت ُد َفَل إباَلّشْر ّي َق َت إه َي ُلُه إب ْو ْو َق َل َو ْلٌف َلُه َكاََن (  ٌد َأ َلَحُه ُسو َفَصاَ
َلىَ ٍة َع َئ إماَ إس إبيَض َإلّن ) ؛ َيُجْز َلْم إبيٍض َخْم ْل ْيُر ا ٍة َغ ّق َتَح إد ُمْس ْق َع إة إب َن َي َدا ْلُم إهيَِ ا َو

ٌة َد إئ ًفاَ َزا ُكوُن َوْص َت َوَضُة َف َعاَ إف ُم ْل َْل ٍة ا َئ إماَ إس ٍد إبَخْم إة ُسو َد َياَ إز َو َوْصٍف َو ُه ًباَ َو إر
إف إخَل َذا َماَ إب َلَح إ َلىَ َصاَ إف َع ْل َْل إض ا إبي ْل َلىَ ا ٍة َع َئ إماَ إس ٍد َخْم ّنُه ؛ ُسو َقاَُط َإل إه إْس ّل ُك

ْدًرا ًفاَ َق َوْص إف َو إخَل إب َذا َماَ َو َلَح إ َلىَ َصاَ إر َع ْد إن َق ْي ّد َو ال ُه ُد َو َو ّنُه ؛ َأْج َوَضُة َإل َعاَ ُم
إل ْث إم ْل إل ا ْث إم ْل َبَر َوَل إباَ َت ْع إة ُم َف ّنُه إّل إباَلّص َتَرُط َأ ْبُض ُيْش َق ْل إس إفيِ ا إل ْلَمْج ْبَل ا َق



إق إتَرا ْف إل َذا َكَماَ ا ْلُف َلُه َكاََن إ ٍم َأ َه ْهَرَجٌة إدْر َب َلَحُه َن َهاَ َفَصاَ ْن َلىَ إم إف َع ْل ٍم َأ َه ٍة إدْر َد ّي َج
ُكوُن َجاََز َي ْبُض َو َق ْل ْبَل ا إق َق إتَرا ْف إل ًطاَ ا ّنُه ؛ َشْر َداٌل َإل ْب إت ُكوُن اْس َي ًفاَ َف  . َصْر
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ُلُه ْو َوَمْن َق ّكَل (  إلَح َرُجًل َو ُيَصاَ ْنُه إل ْلَزْم َلْم َع إكيَل َي َو ْل َلَح َماَ ا إه َصاَ ْي َل َنُه َأْن إّل َع َيْضَم
ْلَماَُل إزٌم َوا إل َل ّك َو ْلُم ُد إل إري ُي إه )  َذا إب ْلُح َكاََن إ إم َعْن الّص إد َد َعْم ْل ْو ا ْلُح َكاََن َأ َعْن الّص

إض ْع إه َماَ َب إعي ّد إن إمْن َي ْي ّد ّنُه ؛ ال َقاٌَط َإل َكاََن َمْحٌض إْس إكيُل َف َو ْل إه ا إفيًرا إفي َعْن َس
إل ّك َو ْلُم ْو ا ّبًرا َأ َع إه َضَماََن َفَل ُم ْي َل إل َع إكي َو ْل إح َكاَ َكاَ ّن ْلَزُمُه َل إباَل ْهُر َي ْلَم َذا َأّماَ ا َلُه إ ّك َو
إح ْل َأْن إبَماٍَل َماٍَل َعْن إباَلّص َعىَ إب ّد إه َرُجٌل ا ْي َل ْو ُعُروًضاَ َع َقاًَرا َأ ْو َع ُهَماَ َأ َو َلُه َنْح ّك َو َف
إح ْل ْنُه إباَلّص َلىَ َع إإّن َماٍَل َع ْلَماََل َف إزٌم ا إل َل إكي َو ْل َق َإلّن ؛ إل ُقو إد ُح ْق َع ْل َناَ ا َلىَ ُه َع
إل إكي َو ْل إل ُدوَن ا ّك َو ْلُم ُع ا إج َيْر إمَن إبَماَ َو َلىَ َض إل َع ّك َو ْلُم ّيِ َقاََل ا إد ْن ْلُخَج إكيُل ا َو ْل ا
إح ْل َذا إباَلّص إمَن إ ْلَماََل َض َع ا َلىَ َرَج إل َع ّك َو ْلُم ٌء ا َوا ُه َس إن َأَمَر ْو إباَلّضَماَ ُه َلْم َأ ْأُمْر َي
إعَل َْلْمُر َوُج إح ا ْل إن َأْمًرا إباَلّص َذا ، إباَلّضَماَ َك َذا َو ْتُه إ ُة َأَمَر َأ ْلَمْر َأْن ا َهاَ إب َع إل إمْن ُيَخاَ
َهاَ إج ْو َعَل َز َف ُد َف ُعو َهاَ َي ْي َل ُكوُن َع َي َْلْمُر َو إع ا ْل ْلُخ إن َأْمًرا إباَ إف إباَلّضَماَ إخَل إل إب إكي َو ْل ا

إح َكاَ ّن َذا إباَل إمَن إ ْهَر َض ْلَم إة ا َأ ْلَمْر ّنُه إل إإ ُع َل َف إج إه َيْر َلىَ إب إج َع ْو ُكوَن َأْن إّل الّز ُه َي َأَمَر

إن ُق إباَلّضَماَ َفْر ْل َع َأّن َوا ْل ْلُخ َهاَ َيُجوُز ا ْي َل إر َع ْي َغ َهاَ إب إر ّقَياَ َأّن َتَرىَ َأَل ، َأْم إل ْو ُفُضو َقاََل َل
إج ْو ْع إللّز َل َتك اْخ َأ َلىَ اْمَر ٍة َع َئ إليِ إمْن إماَ َهاَ َماَ َع َل َلّماَ َجاََز َفَخ ُة َيُجوُز َكاََن َف َد إئ َفاَ َف
َهاَ إر ُع َأْم َهاَ الّرُجو ْي َل إن َع َذا ، إباَلّضَماَ َك َْلْمُر َو إح ا ْل إن َأْمٌر إباَلّص َذا إباَلّضَماَ َه َنىَ إل ْع ْلَم ا

َكاَُح ّن َلىَ َيُجوُز َل َوال إل َع إر الّرُج ْي َغ إه إب إر ُة َأْم َد إئ َفاَ إه َف إر َواُز َأْم إح َج َكاَ ّن ُبوُت َل ال إع ُث الّرُجو
إلَك َذ إل َقاَ َف َتَر ْف ُلُه ا ْو َق َنُه َأْن إّل َو ّنُه ؛ َيْضَم ٍذ َإل إئ َن ٌذ إحي َؤاَخ إد ُم ْق َع إن إب إد َل الّضَماَ ْق َع إب

إف  . الّصْر
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ُلُه ْو إإْن َق َو َلَح (  ْنُه َصاَ َلىَ َع ٍء َع إر َشيِْ ْي َغ إه إب إر َو َأْم ُه َلىَ َف إة َع َع َب ٍه َأْر ْوُج َلَح إْن َأ إبَماٍَل َصاَ
َنُه إم ْلُح َتّم َوَض إزَمُه الّص َل ْلَماَُل َو ُد ا إري ُي إه )  ُقوَل َأْن إب إنيِ َي إلْح َواكَ إمْن َصاَ ْع َع َد ُفَلٍن َم

َلىَ ْلٍف َع َلىَ َأ ّنيِ َع إمٌن َأ َهاَ َضاَ ْو إب ْلٍف َقاََل َأ َأ إليِ إمْن إب ْو َماَ ْلٍف َأ َأ َليِّ إب ْو َع َلىَ َأ إفيِ َع ْل َأ

إه إذ َذا َه إإ َعَل َف ْلَماَُل َف إزٌم َفاَ إل َل إكي َو ْل ّنُه ؛ إل ٌع َإل َبّر َت ُكوُن َوَل ُم ٌء َلُه َي إعيِ إمْن َشيِْ ّد ْلُم ، ا
ّنَماَ إإ إذيِ َلُه َو ّل َو ا إه إفيِ ُه إد ُلُه َي ْو إلَك َق َذ َك َو َذا (  ُتك َقاََل إ َلْح َلىَ َصاَ إفيِ َع ْل إه َأ إذ ْو َه َأ

َلىَ إديِ َع ْب َذا َع ْلُح َتّم َه إزَمُه الّص َل َهاَ َو إليُم ّنُه ) ؛ َتْس َفُه َلّماَ َإل َلىَ َأَضاَ إل إ إه َماَ إس ْف ْد َن َق َف
َتَزَم ْل إليَمُه ا َذا ، َتْس َه ُلُه َثاٍَن َوْجٌه َو ْو إلَك َق َذ َك َو ْو (  ُتك َقاََل َل َلْح َلىَ َصاَ ْلٍف َع َهاَ َأ ّلَم َوَس

َذا ) ، َه إلٌث َوْجٌه َو إليَم َإلّن ؛ َثاَ ّتْس إجُب ال إض َسَلَمَة ُيو َو إع ْل إتّم َلُه ا َي ُد َف ْق َع ْل ُلُه ا ْو َق
إإْن َو ُتك َقاََل (  َلْح َلىَ َصاَ ْلٍف َع َكَت َأ ُد َوَس ْق َع ْل ُقوٌف َفاَ ْو إإْن َم ُه َف َعىَ َأَجاََز ّد ْلُم إه ا ْي َل َع

إزَمُه َجاََز َل ْلٌف َو إإْن ، َأ ُه َلْم َو إجْز َطَل ُي َذا ) ، َب َه ٌع َوْجٌه َو إب ّنَماَ ، َرا إإ َقَف َو َد َإلّن ؛ َو إق َعاَ ْل ا
َع َبّر إد َت ْق َع ْل َلْم إباَ ْع َو َبّر َت إل َي ْلَماَ ّنُه ؛ إباَ إضْف َلْم َإل ْلَماََل ُي َلىَ ا إه إ إس ْف َلْم َن ْلَزْمُه َف إإْن َي َف

ُه ُلوُب َأَجاََز ْط ْلَم إزَمُه ا ْلَماَُل َل إإْن ، ا ُه َلْم َو إجْز َطَل ُي َكَر َب َذ ّيِ َو إد ْن ْلُخَج ًهاَ ا إمًساَ َوْج َخاَ
َو ُه ُقوَل َأْن َو إنيِ َي إلْح َواكَ إمْن َصاَ ْع َلىَ َد إة ُفَلٍن َع َف إإَضاَ إح إب ْل َلىَ الّص إه إ إس ْف ْو َكَماَ َن َل

َفُه َلىَ َأَضاَ إل إ ْلَماَ َيُجوُز ا َدُل َف َب إح َو ْل َلىَ الّص إح َع إل ْلُمَصاَ ٌء ا َوا إر َكاََن َس َأْم َعىَ إب ّد ْلُم ا
إه ْي َل ْو َع إر َأ ْي َغ إه إب إر ْيَس َأْم َل إعيِ َو ّد ْلُم َلىَ إل َعىَ َع ّد ْلُم إه ا ْي َل إبيٌل َع ُع َس إج َيْر إلُح َو ْلُمَصاَ إبَماَ ا

إمَن َلىَ َض َعىَ َع ّد ْلُم إه ا ْي َل ْلُح َكاََن إْن َع إه الّص إر َأْم ٌء إب َوا ُه َس إن َأَمَر ْو إباَلّضَماَ ُه َلْم َأ ْأُمْر َي



إإْن ، إر َكاََن َو ْي َغ إه إب إر ّنُه َأْم إإ ٌع َف َبّر َت ُع َوَل ُم إج إه َيْر ْي َل إة إفيِ َقاََل َع َي َدا إه ْل َوْجٌه ا َو آََخُر َو ُه َو
ُقوَل َأْن ُتك َي َلْح َلىَ َصاَ َذا َع  َه
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إف ْل َْل ْو ا َلىَ َأ َذا َع إد َه ْب َع ْل َلْم ا ْبُه َو إس ْن َلىَ َي إه إ إس ْف ّنُه ؛ َن َنُه َلّماَ َإل ّي إم َع إلي ّتْس َصاََر إلل
ًطاَ إر َتُه َشاَ إتّم َسَلَم َي إه َف إل ُبو َق ْو إب َل ّق َف إح ُت ُد ُاْس ْب َع ْل ْو ا َد َأ إه َوَج ًباَ إب ْي ُه َع ّد إبيَل َفَل َفَر َلُه َس

َلىَ إح َع إل ْلُمَصاَ ّنُه ؛ ا َتَزَم َإل ْل َء ا َفاَ إْلي إه َمَحّل إمْن ا إن ْي َع َلْم إب إزْم َو َت ْل ًئاَ َي ْي ُه َش َوا إإْن إس إلَم َف َس
ْلَمَحّل ْلُح َتّم ا إإْن ، الّص َلْم َلْم َو ْع َلْم َيْس إج ٍء َيْر  . إبَشيِْ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ْيُن َكاََن (  ّد ْيَن ال إن َب ْي َك إري َلَح َش ُهَماَ َفَصاَ ُد إه َعْن َأَح إب إصي َلىَ َن ْوٍب َع َث
ُكُه إري إر َفَش َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َع َشاَ إب إذيِ َت ّل إه ا ْي َل ْيُن َع ّد إه ال إف إنْص َْلْصُل إب ْيَن َأّن ) ا ّد ال

َتَركََ ْلُمْش ْيَن ا إن َب ْي َن ْث َذا ا َبٍب َكاََن إ ٍد إبَس إح َتىَ َوا َبَض َفَم ُهَماَ َق ُد ًئاَ َأَح ْي ْنُه َش إإّن إم َف
ُبوَض ْق ْلَم إن إمْن ا ْي َب إصي ّن ًعاَ ال إمي إه َج إب إح إلَصاَ َكُه َأْن َف إر إض إفيِ ُيَشاَ ُبو ْق ْلَم ّنُه ا إك َل ْبَل َو َق
إة َك ْلُمَشاََر َلىَ َباٍَق ا إك َع ْل إض إم إب َقاَ ْل ّتىَ ا َذ َح ُف ْن ُفُه َي إه َتَصّر َيْضَمَن إفي إه َو إك إري َتُه إلَش إحّص

ّنَماَ ، إإ ُبوُض َكاََن َو ْق ْلَم إن إمْن ا ْي َب إصي ّن ًعاَ ال إمي ّناَ ؛ َج ْو َإل ُه َل َناَ ْل َع إهَماَ إمْن َج إد َناَ َأَح َقّسْم
ْيَن ّد إه َحاََل ال إن ْو إة إفيِ َك ّذّم إلَك ال َذ إقْسَمَة َإلّن ؛ َيُجوُز َل َو ْل ّيُز ا َق ُتَم ُقو ْلُح إلَك ا َذ َل َو
ّتىَ َأ َت إة إفيِ إفيَماَ َي ّذّم َذا ال إإ إقْسَمُة َتُجْز َلْم َو ْل ُبوُض َصاََر ا ْق ْلَم إن إمْن ا ْي ّق ْلَح ْيُن ا ّد َوال

َتَركَُ ْلُمْش ُكوُن ا ًباَ َي إج َبٍب َوا ٍد إبَس إح ّت إن ُم َثَم إع َك إبي ْلَم َذا ا َقًة َكاََن إ ْف ًة َص َد إح إن َوا َثَم َو
إل ْلَماَ إكَ ا َتَر ْلُمْش إث ا ْوُرو ْلَم ُهَماَ َوا َن ْي إة َب إقيَم إك َو َل ْه َت ْلُمْس إكَ ا َتَر ْلُمْش َذا ا إإ َناَ َف ْف َذا َعَر َه
ُقوُل إة إفيِ َن َل َأ إب َمْس َتاَ إك ْل َع َأْن َلُه ا إب ّت إذيِ َي ّل إه ا ْي َل َْلْصُل َع َبُه َإلّن ؛ ا إصي إه إفيِ َباٍَق َن إت ؛ إذّم

إبَض َإلّن َقاَ ْل َبَض ا َبُه َق إصي إكْن َن ّق َلُه َل إة َح َك ْلُمَشاََر ّنُه ؛ ا ْبَل َإل َكُه َأْن َق إر إه ُيَشاَ َباٍَق إفي
َلىَ إك َع ْل إض إم إب َقاَ ْل . ا
ُلُه ْو إإْن َق َو َء (  َذ َشاَ إب إنْصَف َأَخ ْو ّث ّق َلُه َإلّن ) ؛ ال إة َح َك ْلُمَشاََر إه ا ُلُه إفي ْو َأْن ( إّل َق

ُكُه َلُه َيْضَمَن إري َع َش ُب إن ُر ْي ّد ّقُه َإلّن ) ؛ ال إلَك إفيِ َح إإْن َذ ْذ َلْم َف ْأُخ إب إنْصَف َي ْو ّث ال
َد َأَرا َع َو َلىَ الّرُجو إه َع إم إري َوىَ َغ َت ْلَماَُل َف إه ا ْي َل َلُه َع َع َأْن َف إج َلىَ َيْر إه َع إك إري إف َش إنْص إب

إب ْو ّث ُبوَض َإلّن ؛ ال ْق ْلَم ّنَماَ ا َع إ َق إل إفيِ َو َْلْص ًكاَ ا َتَر إإْن ُمْش ُهَماَ َأّخَر َف ُد َبُه َأَح إصي َلْم َن َو
َؤّخْر َد َيُجْز َلْم اْلَخُر ُي ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َذا َيُجوُز َو إه إفيِ َك إح . َشْر
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل إصّح ا َد َي ْن إبيِ إع أ

َباًَرا ُيوُسَف َ إت ْع  ا

)3/251(

إء ْبَرا إْل إق إباَ َل ْط ْلُم ُهَماَ ا َد ْن إع إصّح َل َو ّنُه ؛ َي ّديِ َإل َؤ َلىَ ُي إة إ إن إقْسَم ْي ّد ْبَل ال إض َق ْب َق ْل َإلّن ؛ ا

إصيَب إهَماَ َن إد إصيُر َأَح َؤّجًل َي إصيَب ُم َن إر َو َعّجًل اْلَخ ّيُز ُم َتَم َي إصيُب َف إهَماَ َن إد إمْن َأَح
إب إصي إر َن إقْسَمُة اْلَخ إن َو ْي ّد إه َحاََل ال إن ْو إة إفيِ َك ّذّم ُبو َيُجوُز َل ال َأ ُقوُل ُيوُسَف َو إفيِ َي
إر إخي ْأ إهَماَ َت إد إه َأَح إب إصي َن َقاَُط إل إه إْس ّق إة إفيِ َح َب َل َطاَ ْلُم إة َفَصاََر ا َء َبَرا ْل إة َكاَ َب إه ْل ُلُه َوا ْو َق
ْو َل َو َفىَ (  ْو َت إه إنْصَف اْس إب إصي إن إمْن َن ْي ّد إه َكاََن ال إك إري َكُه َأْن إلَش إر َبَض إفيَماَ ُيَشاَ ُثّم َق



إن َعاَ إج َلىَ َيْر إم َع إري َغ ْل إقيِ ا َباَ ْل ُبوَض َإلّن ) ؛ إباَ ْق ْلَم ًكاَ َصاََر ا َتَر َو ُمْش ُه إن إمْن َف ْي ْلَحّق ا
ًعاَ إمي ُلُه َج ْو إإْن َق َو َتَرىَ (  ُهَماَ اْش ُد إه َأَح إس ْف َن إه إل إب إصي َن إن إمْن إب ْي ّد َعًة ال ْل إه َكاََن إس إك إري إلَش

َنُه َأْن َع ُيَضّم ُب إن ُر ْي ّد ّنُه ) ؛ ال إبًضاَ َصاََر َإل ّقُه َقاَ إة َح َقاَّص ْلُم َنىَ َإلّن ؛ َكُمًل إباَ ْب إع َم ْي َب ْل ا
َلىَ إة َع َكَس ْلُمَماَ إف ا إخَل إح إب ْل إإّن الّص ُه َف َناَ ْب َلىَ َم إض َع ْغَماَ إْل إة ا َط إطي ْلَح ْو َوا َل ُه َف َناَ ْلَزْم َأ

َع ْف إع َد ُب إن ُر ْي ّد إح إفيِ ال ْل َتَضّرُر الّص إه َي ّيُر إب َتَخ َي إبُض َف َقاَ ْل إح إفيِ ا ْل ُلُه الّص ْو َق َكاََن َو  )
إه إك إري َنُه َأْن إلَش َع ُيَضّم ُب إن ُر ْي ّد َذا ال َه َذا )  إة َثَمُن َكاََن إ َع ْل ْثَل الّس إف إم إن إنْص ْي ّد َوَل ال

إبيَل إك َس إري َلىَ إللّش إب َع ْو ّث إع إفيِ ال ْي َب ْل ّنُه ؛ ا َكُه َإل َل إه َم إد ْق َع ُء إب َفاَ إتي إلْس إة َوا َقاَّص ْلُم ْيَن إباَ َب
إه إن ْيَن َثَم َب إن َو ْي ّد إك ال إري إللّش َع َأْن َو إب ّت إريَم َي َغ ْل إع إفيِ ا إمي َناَ َماَ َج َكْر ّقُه َإلّن ؛ َذ إفيِ َح
إه إت إبَض َإلّن ؛ َباٍَق إذّم َقاَ ْل َفىَ ا ْو َت َبُه اْس إصي َقًة َن إقي إكْن َح ّق َلُه َل إة َح َك ْلُمَشاََر َلُه ا َل َأْن َو

َكُه إر  . ُيَشاَ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َكاََن (  َلُم ) (  ْيَن الّس إن َب ْي َك إري ْيِ َش َأ َلُم )  ْلُمْس إه ا َلَح إفي َفَصاَ ُهَماَ (  ُد إمْن َأَح
إه إب إصي َلىَ َن إس َع ْأ إل َر ْلَماَ َلْم ا ُهَماَ َيُجْز ) (  َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو ْلُح َيُجوُز ُيوُسَف َأ َباًَرا الّص إت ْع إر ) ا إئ إن إبَساَ ُيو ّد إبَماَ ال َذا َو َياَ إ َتَر ًدا اْش ْب َقاََل َع َأ َف

ُهَماَ ُد إه إفيِ َأَح إب إصي ُهَماَ َخاَّصًة َن َل ّنُه َو ْو َأ إه إفيِ َجاََز َل إب إصي ُكوُن َخاَّصًة َن إن َقْسُم َي ْي ّد ال
إة إفيِ ّذّم ْو ، ال َل إهَماَ إفيِ َجاََز َو إب إصي ّد َل َن إة إمْن ُب إر إَجاََز إه َإلّن ؛ اْلَخ إد َفْسَخ إفي َعْق ْل ا

َلىَ إه َع إك إري إر َش ْي َغ إه إب إن ْذ َو إ ُه إلُك َل َو إلَك َيْم ْوُل َذ َق ٍد َو ٍة إفيِ ُمَحّم َع ُنْسَخ إبيِ َم أ
ُيوُسَف َ

إفيِ ٍة َو َع ُنْسَخ إبيِ َم أ
َفَة َ إني  . َح
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َنْت (  َكُة َكاَ إر ّت ْيَن ال ٍة َب َث َأْخَرُجوا َوَر ُهْم َف َد َهاَ َأَح ْن ُه إبَماٍَل َع ْو َط ْع ُه َأ ّياَ إإْن إ َف
َنْت َكُة َكاَ إر ّت َقاًَرا ال ْو َع إليًل َجاََز ُعُروًضاَ َأ ُه َماَ َكاََن َق ْو َط ْع ْو َأ إثيًرا َأ ّنُه ) ؛ َك َكَن َإل َأْم

إحيُحُه ًعاَ َتْص ْي إه َب إفي َثُر َو ْثَماََن َأ إضيَِ ُع ّلُه َر ْنُه ال ّنُه َع إإ َلَح َف إضَر َصاَ َة ُتَماَ َأ إد اْمَر ْب َع
إن إن الّرْحَم ْوٍف ْب إع إمْن َع ُب َهاَ ُر إن َلىَ ُثُم إنيَن َع ْلَف َثَماَ ٍر َأ َناَ ُلُه إدي ْو إإْن َق َف َنْت (  َكُة َكاَ إر ّت ال

ُه إفّضًة ْو َط ْع َأ ًباَ َف َه ْو َذ ًباَ َأ َه ُه َذ ْو َط ْع َأ َو إفّضًة َف ُه إئٌز َف َبُر َجاَ َت ْع ُي َو ُبُض )  َقاَ ّت إفيِ ال
إس إل ْلَمْج ّنُه ؛ ا َبٌر َإل َت ْع إف ُم إإْن إباَلّصْر َقاَ َو َتَر ْف ْبَل ا إض َق ْب َق ْل َطَل ا ُلُه َب ْو إإْن َق َو َنْت (  َكاَ
َكُة إر ًباَ الّش َه إفّضًة َذ ْيَر َو َغ إلَك َو ُه َذ َلُحو َلىَ َفَصاَ ٍة َع ْو إفّض َهٍب َأ ّد َفَل َذ ُكوَن َأْن ُب َماَ َي
ُه ْو َط ْع َثَر َأ ْك إه إمْن َأ إب إصي إلَك إمْن َن إس َذ ْن إج ْل ّتىَ ا ُكوَن َح ُبُه َي إصي إه َن إل ْث إم ُة إب َد َياَ إه َوالّز ّق إبَح

إة إمْن ّي إق إث َب إميَرا ْل إتَراًزا ا َباَ َعْن ) اْح ّد َوَل الّر إض إمْن ُب ُب َقاَ ّت إبُل إفيَماَ ال َقاَ َبُه ُي إصي إمْن َن
إب َه ّذ إة ال إفّض ْل ّنُه ؛ َوا َذا إفيِ َصْرٌف َإل إر َه ْد َق ْل إإْن ، ا َدُل َكاََن َو إف َب َجاََز َعْرًضاَ الّصْر
ًقاَ َل ْط إم ُم َد َع َباَ إل ُلُه الّر ْو َق َفَل َو ّد (  ُكوَن َأْن ُب َثَر َي ْك إه إمْن َأ إب إصي ّنَماَ َن ُطُل ) إ ْب ْلُح َي الّص

َلىَ إل َع ْث إه إم إب إصي ْو َن َقّل َأ إق َحاََل َأ ُد ّتَصاَ َذا َأّماَ ال ُنوا إ إديَن َكاَ إح َهاَ َجاَ ّن أ
ُة َ َأ إت اْمَر ّي ْلَم ا

ْلُح إئٌز َفاَلّص َطىَ َإلّن ؛ َجاَ ْع ْلُم ّنَماَ ا َو إ إع ُه ْط َق إة إل َع َناََز ْلُم إة َل ا َوَض َعاَ ْلُم ّتىَ إل ْو َح َكاََن َل
ًباَ َه َلُحوا َذ ْنُه َفَصاَ َهٍب َع َذ َقّل إب ْنُه َأ ُلُه َجاََز إم ْو إإْن َق َو إة إفيِ َكاََن (  َك إر ّت ْيٌن ال َلىَ َد َع

إس ّناَ ُه ال ُلو ْدَخ َأ إح إفيِ َف ْل َلىَ الّص إرُجوا َأْن َع إلَح ُيْخ ْلُمَصاَ ْنُه ا ُكوَن َع َي ْيُن َو ّد ُهْم ال َل
ْلُح إطٌل َفاَلّص إلُح َباَ ْلُمَصاَ إر ) ا َكْس إم إب إميُر ، الّل ْنُه إفيِ َوالّض ٌع َع إج َلىَ َرا إن إ ْي ّد َإلّن ؛ ال

إه إليَك إفي إن َتْم ْي ّد إر ال ْي َغ َو َمْن إل إه ُه ْي َل َو َع ُه إح إحّصُة َو إل ْلُمَصاَ ُلُه ا ْو َق ْلُح َو إطٌل َفاَلّص ْيِ َباَ َأ

إن إفيِ ْي َع ْل إن ا ْي ّد ُلُه َوال ْو إإْن َق َو ُطوا (   َشَر
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َأ َأْن ْبَر ُء َي ُغَرَماَ ْل ْنُه ا ُع َوَل إم إج إهْم َيْر ْي َل إب َع إصي َن إح إب إل ْلُمَصاَ ْلُح ا إئٌز َفاَلّص ّنُه ) ؛ َجاَ َإل

َقاٌَط ْو إْس َو َأ إليُك ُه إن َتْم ْي ّد َو إمّمْن ال إه ُه ْي َل إلَك َع َذ إئٌز َو إه ، َجاَ إذ َه َلُة َو إز إحي َوا ْلَج َلٌة ا إحي َو
ُلوا َأْن ُأْخَرىَ َعّج َء ُي إه َقَضاَ إب إصي إعيَن َن َبّر َت إفيِ ُم إن َو ْي َه َوْج ْل إهْم َضَرٌر ا ْوَجُه إب َْل َأْن َوا

إرُضوا ْق إلَح ُي ْلُمَصاَ َداَر ا ْق إه إم إب إصي ُه َن إلُحو ُيَصاَ َء َعّماَ َو إن َوَرا ْي ّد ُهْم ال ُل إحي ُي َلىَ َو إء َع َفاَ إتي اْس
إه إب إصي إء إمْن َن ُغَرَماَ ْل  . ا
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َتاَُب إك إة (  َب إه ْل َبُة ا إه ْل إة إفيِ ) ا َغ ّل ُع إهيَِ ال َبّر ّت إفيِ ال إع َو ٌة الّشْر َباََر إك َعْن إع إلي إن َتْم َياَ ْع َْل ا
إر ْي َغ َوٍض إب إهيَِ إع ٌة َو إئَز إب َجاَ َتاَ إك ْل َو إباَ ُه ْوله َو َلىَ َق َعاَ إإْن َت َف ْبَن {  ُكْم إط ٍء َعْن َل ْنُه َشيِْ إم

ْفًساَ ُه َن ُلو ُك ًئاَ َف إني ًئاَ َه إري ْيِ َم َأ ًئاَ }  إني ْثَم َل َه إه إ ًئاَ إفي إري إه َمَلَمَة َل َم إقيَل إفي ُء َو إنيِ َه ْل ا
ّيُب ّط إغ ال ْلَمَساَ إذيِ ا ّل ّغُصُه َل ا َن ٌء ُي ُء َشيِْ إريِ ْلَم ُد َوا ْلَمْحُمو إة ا َب إق َعاَ ْل إذيِ ا ّل َوَل َيُضّر َل ا

إذيِ ْؤ إة ُي ّن إباَلّس َو َو ُه ُلُه َو ْو إه َق ْي َل ْوا الّسَلُم َع َد َهاَ َت ّبوا {  َقاََل َتَحاَ إحَمُه }  ّلُه َر َبُة ال إه ْل ( ا
إصّح إب َت إْليَجاَ إل إباَ ُبو َق ْل ّنَماَ َوا إصّح َقاََل ) إ إفيِ َت إع َو ْي َب ْل ُد ا إق َع ْن َبَة َإلّن ؛ َي إه ْل إتّم ا إب َت إْليَجاَ إباَ

ُه َد َذا َوْح َه إل ْو َو َلَف َل َهُب َل َح َهَب َي َو َلْم َف َبْل َو ْق ُهوُب َي ْو ْلَم إنَث َلُه ا ُع َأّماَ َح ْي َب ْل إتّم َفَل ا َي
إهَماَ إّل ًعاَ إب إمي ّتىَ َج ْو َح َلَف َل ُع َل َح إبي َع َي َباَ َلْم َف َبْل َو ْق َنُث َل اْلَخُر َي َذا َيْح َه إل ْعَمَل َف َت اْس

ْفَظ ُد َل إق َع ْن إع إفيِ َي ْي َب ْل ُلُه ا ْو إتّم َق َت َو إض (  ْب َق ْل َقاََل إباَ إة إفيِ )  َي َدا إه ْل ْبُض ا َق ْل ّد َل ا ْنُه ُب إم
إت ُبو ُث إك إل ْل إم ْل َبَة َإلّن ؛ ا إه ْل ُد ا ْق َبّرٍع َع إفيِ َت إت َو َباَ ْث إك إ ْل إم ْل ْبَل ا إض َق ْب َق ْل ْلَزاُم ا إع إ َبّر َت ْلُم ا
ًئاَ ْي ْع َلْم َش َبّر َت إه َي َو إب ُه إليُم َو ّتْس إصّح َفَل ال إع إفيِ َقاََل َي إبي َناَ َي ْل ْبُض ا َق ْل ُقوُم ا َقاََم َي َم

إل ُبو َق ْل ّتىَ ا ّنُه َح َذا إ ْبت َلُه َقاََل إ َه إديِ َلك َو ْب َذا َع ُد َه ْب َع ْل إضٌر َوا َبَضُه َحاَ َق َلْم إْن َجاََز َف
ُقْل ْلت َي إب َذا ، َق َك ْو َو ُد َكاََن َل ْب َع ْل ًباَ ا إئ َقاََل ، َغاَ ْبته َف َه ْنك َو َهْب إم ْذ إبْضُه َفاَ ْق َلْم َفاَ ُقْل َو َي

ْلت إب َهَب َق َذ َبَضُه َف َق ْو ، َجاََز َو َل َهَب َو ْيَن َو ّد إم إمْن ال إري َغ ْل ْو ا ُه َأ َأ ْبَر ْنُه َأ إقْر َلْم إم َت ْف َي
َلىَ إل إ ُبو َق ْل َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّد َح َت َيْر ّد َو . إباَلّر
َقاََل َفُر َو إقُف ُز َلىَ َي إل َع ُبو َق ْل إإْن ا َهَب َف ًناَ إلَرُجٍل َو ْي َلىَ َد إذَن آََخَر َع َأ إه إفيِ َلُه َو إض ْب َق
ْنُه َبَضُه إم َق ًناَ َجاََز َف إتْحَساَ إفيِ اْس إه َو إح َذا َشْر َلىَ َلُه َكاََن إ ْيٌن َرُجٍل َع َبُه َد َه َو َلْم َلُه َف
ُكْن َع َأْن َلُه َي إج إه َيْر َبَة َإلّن ؛ إفي إن إه ْي ّد  ال
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َو إمّمْن إه ُه ْي َل َقاٌَط َع ٌة َلُه إْس َء َبَرا ْنُه َو َلْم إم َق َف ْب َناَكََ َي ْيٌن ُه إكُن َع ُع ُيْم َهاَ الّرُجو ، إفي
إإْن ُهوُب َقاََل َو ْو ْلَم ًباَ َلُه ا إجي َهاَ َل َلُه ُم ُل َب ْق ْيُن َأ ّد إه َفاَل إل ّنُه ؛ إبَحاَ ّد َإل إة َر َب إه ْل إإْن ، إل َكاََن َو

ُهوُب ْو ْلَم ًباَ َلُه ا إئ َلْم َغاَ َلْم َف ْع إة َي َب إه ْل ّتىَ إباَ َبُة َجاََزْت َماََت َح إه ْل َئ ا إر َب إه َكاََن َعّماَ َو ْي َل ؛ َع
َبَة َإلّن إه ْل ُد ا إر َف ْن إد َت إح َوا ْل إتّم إباَ َت إب َف إْليَجاَ ّنَماَ ، إباَ إإ ُطُل َو ْب ّد َت ْد ، إباَلّر َق ّد َفاََت َو الّر

َيْت إق َب  . َف
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ُلُه ْو إإْن َق َف َبَضُه (  ُهوُب َق ْو ْلَم إس إفيِ َلُه ا إل ْلَمْج إر ا ْي َغ إر إب إب َأْم إه َوا ْل َذا ) ، َجاََز ا َه َو
إتْحَساٌَن إة َتَماََم َإلّن ؛ اْس َب إه ْل إض ا ْب َق ْل إع َتَماََم َأّن َكَماَ إباَ ْي َب ْل إل ا ُبو َق ْل ُبوُل إباَ َق ْل َتاَُج َل َوا َيْح

َلىَ إن إ ْذ إب إ إج ْلُمو َد ا ْع إب َب إْليَجاَ َذا ا َك َبُة َف إه ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َو َبَض (  َد َق ْع إق َب إتَرا ْف إل َلْم ا
إصّح َذَن َأْن إّل َي ْأ إهُب َلُه َي َوا ْل إض إفيِ ا ْب َق ْل َأّماَ ا َذا )  َذْن َلْم إ ْأ َإلّن َلُه َي ْبَض َف َق ْل إفيِ ا
إة َب إه ْل إل ا ُبو َق ْل إلَك َكاَ َذ َتّص َو إس َيْخ إل ْلَمْج ُه َل إباَ َد ْع َذا َب إإ َبَض َف َد َق ْع إلَك َب ْو َكَماَ َيُجْز َلْم َذ َل
إبَل َد َق ْع إس َب إل ْلَمْج . ا
َأّماَ َذا َو إذَن إ ْذُن َلُه َأ إْل إليٌط َفاَ ْنُه َتْس َلىَ إم إض َع ْب َق ْل إليُط ا ّتْس َقىَ َوال ْب َد َي ْع إس َب إل ْلَمْج ا

إل إكي ْو ّت إإْن َكاَل ُهوُب َكاََن َف ْو ْلَم ًدا ا ْوُجو إس إفيِ َم إل ْلَمْج َقاََل ، ا ْد َلُه َف ْيت َق ّل َنك َخ ْي َب
َنُه ْي َب إبْض َو ْق ْنَصَرَف َفاَ إهُب َوا َوا ْل َبَضُه ا َق ُه َو َد ْع إليَط َإلّن ؛ َجاََز َب ّتْس ُطُل َل ال ْب َد َي ْع َب

إق إتَرا ْف إل إإْن ا إذَن َو إه إفيِ َلُه َأ إض ْب َد َق ْع إق َب إتَرا ْف إل َلْم ا إبْضُه َف ْق ّتىَ َي َلُه َح إصّح َلْم َعَز َي
ْبُضُه َد َق ْع إلَك َب إإْن َذ إهُب َماََت َف َوا ْل ْبَل ا إض َق ْب َق ْل َلْت ا َط َبُة َب إه ْل َذا ، ا َك َذا َو َماََت إ

ُهوُب ْو ْلَم َذا َأّماَ َلُه ا إهُب َماََت إ َوا ْل َإلّن ا إه َف إت ْو ُكُه َزاَل إبَم ْل َفاََت إم ُطُه َو إلي إل َتْس ّك َو ْلُم َكاَ
.

َأّماَ َذا َو ُهوُب َماََت إ ْو ْلَم ّنُه َلُه ا َإل ْبَل َماََت َلّماَ َف إه َق إض ْب ُكْن َلْم َق ًكاَ َي إل َلْم َلُه َماَ ُكْن َف َي
ًثاَ ْوُرو ْنُه َم َذا َع َه إل ُلوا َو َبَة إّن َقاَ إه ْل َبْض َلْم َماَ ا ْق إهيَِ ُت َلىَ َف إك َع ْل إب إم إه َوا ْل ّتىَ ا ّنُه َح ْو إ َل

َع َهاَ َرَج ْبَل إفي َهاَ َق إض ْب ُعُه َصّح َق ْو ، ُرُجو َل َهَب َو إد َو ْب َع ْل َبًة إل ُبوُل إه َق ْل َلىَ َفاَ إد إ ْب َع ْل َوَل ا
ُبوُل َيُجوُز َلىَ َق ْو ْلَم ْبُضُه َوَل َلُه ا َد ُثّم َلُه َق ْع إلَك َب ُكُه َذ إل َلىَ َيْم ْو ْلَم إب ا إه َوا ْل إل َع َأْن َو إج َيْر

ُكوُن َوَل َذا َي إج َه ْلُخُرو ْلَك َإلّن ؛ َكاَ إم ْل إد ا ْب َع ْل إقّر َل إل َت إل َفَصاََر َيْس إكي َو ْل ْو ، َكاَ َل إبَل َو َق
ُد ْب َع ْل َبَة ا إه ْل َلْم ا َهاَ َو ْل َب ْق َلىَ َي ْو ْلَم ْو ، َصّحْت ا َل َهاَ َو ّد ُد َر ْب َع ْل َهاَ ا َل إب َق َلىَ َو ْو ْلَم إصّح َلْم ا َوَل َت
 َيُجوُز
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ْبُض َلىَ َق ْو ْلَم ُلُه َوَل ا ُبو إهَب إلَماَ َق إد ُو ْب َع ْل ٌء إل َوا َلىَ َكاََن َس إد َع ْب َع ْل ْيٌن ا ْو َد ُكْن َلْم َأ  . َي
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ُلُه ْو ُد َق إق َع ْن َت َو َبُة (  إه ْل إه ا إل ْو َق ُتك إب ْب َه ُتك َو ْل َنَح ُتك َو ْي َط ْع َأ ُتك َو َعْم ْط َأ َذا َو َعاََم َه ّط ال
َلْت َع َذا َوَج َء َه َقاََل َلك الّشيِْ إة إفيِ )  َي َدا إه ْل َعاَُم ا ْط إْل َذا ا إضيَف إ َلىَ ُأ َعُم َماَ إ ْط ُنُه ُي ْي َع

ّنُه إإ ُد َف إه ُيَرا إليُك إب إن َتْم ْي َع ْل إف ا إخَل َذا َماَ إب ُتك َقاََل إ َعْم ْط إه َأ إذ َْلْرَض َه ْيُث ا ُكوُن َح َت
ّيًة إر َهاَ َإلّن ؛ َعاَ َن ْي َعُم َل َع ْط ُلُه ُت ْو ُتَك َق ْعَمْر َأ َو َذا (  َء َه ُتك الّشيِْ ْل َلىَ َوَحَم إه َع إذ َه
إة ّب ّدا َذا ال َوىَ إ إن َن ْلُحْمَل َبَة إباَ إه ْل إإْن ) ، ا َوىَ َو ّيَة َن إر َعاَ ْل َنْت ا ّيًة َكاَ إر َهاَ ؛ َعاَ ّن إل

ُهَماَ َ ُل إم َت ، َتْح
إإْن ُتك َقاََل َو ْو َذا َكَس ْوَب َه ّث َبًة َكاََن ال ّنُه ؛ إه ُد َإل إه ُيَرا إليُك إب ّتْم ّلُه َقاََل ال َلىَ ال َعاَ ْو َت َأ  }

ُهْم ُت َو ْو } ، إكْس َل ُتك َقاََل َو َنْح إه َم إذ َيَة َه إر ْلَجاَ َنْت ا ّيًة َكاَ إر إخيِّ إفيِ َقاََل َعاَ َكْر ْل َذا ا إ
َنَحُه إعيًرا َم ْو َب ًة َأ ْو َشاَ ًباَ َأ ْو ْو َث إهيَِ َداًرا َأ ّيٌة َف إر إإْن ، َعاَ َنَحُه َو َعاًَماَ َم ْو َط ًناَ َأ َب ْو َل إهَم َأ َدَرا
إه إفي إن َف َتاَ َي َوا ُهَماَ إر َدا َبٌة إْح ُْلْخَرىَ إه َْلْصُل َقْرٌض َوا إه َوا ُع َماَ ُكّل َأّن إفي َف َت ْن إه ُي إب

َنىَ ْك ْو إللّس إس َأ ْب ّل ْو إل إب َأ ُكو َو إللّر ُه ّيٌة َف إر ُكّل َعاَ ُع َل َماَ َو َف َت ْن إه إّل ُي إل ْك َأ ْو إب إه َأ إك ْهَل إت اْس
إه إفي إن َف َتاَ َي َوا  . إر
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ُلُه ْو َوَل َق َبُة َتُجوُز (  إه ْل ْقَسُم إفيَماَ ا ًة إّل ُي ْقُسوَمًة َمُحوَز َذا ) ، َم َك َقُة َو َد َتُجوُز الّص َو
ْقَسُم َل إفيَماَ َق َوَل ُي إلَك إفيِ َفْر ْيَن َذ إك َب إري إه الّش إر ْي َغ إنيِ َو ْع َذا َي إهَب إ إه إمْن ُو إك إري َل َش
َنىَ َيُجوُز ْع إه َوَم إل ْو ْيِ َتُجوُز َل َق ُبُت َل َأ ْث ْلُك َي إم ْل َهاَ ا َهاَ ؛ إفي ّن إل

َهاَ إفيِ َ إس ْف َعْت َن َق ًة َو إئَز َجاَ
إكْن ْيَر َل ٍة َغ َت إب ْث إك ُم ْل إم ْل ْبَل إل َهاَ َق إم إلي ًة َتْس ّنُه َمُحوَز إإ ْو َف َهاَ َل َهاَ َقّسَم ّلَم ْقُسوَمًة َوَس َم

ُلُه َصّحْت ْو َبُة َق إه َو إع (  ْلُمَشاَ ْقَسُم َل َماَ إفيِ ا ٌة ُي إئَز إد َجاَ ْب َع ْل َكاَ إب )  ْو ّث إه َوال َباَ َأْش إلَك َو َذ
َعَة َإلّن ؛ إْلَشاَ إمُل َل إفيَماَ ا َت إقْسَمَة َيْح ْل ْيُر ا ٍة َغ ّثَر َؤ إة إفيِ ُم َب إه ْل إف ا إخَل إن إب ْه ّنُه الّر إإ ْو َف َل

َهَن ًعاَ َر إمُل إفيَماَ َيُجوُز َل ُمَشاَ َت إقْسَمَة َيْح ْل إفيَماَ ا َهاَ َل َو ُل إم َت  . َيْح
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ُلُه ْو َوَمْن َق إهَب (  ْقًصاَ ُو ًعاَ إش َبُة ُمَشاَ إه ْل ٌة َفاَ َد إس َلْم َفاَ ْع ّنُه ) ا َتاَُج َأ إه إفيِ ُيْح إذ َه
إة َل َأ ْلَمْس َلىَ ا ٍة ُأُصوٍل إ َث َهاَ َثَل ُد ُق َأَح َفْر ْل ْيَن ا إمُل َماَ َب َت إقْسَمَة َيْح ْل ْيَن ا َب َهاَ َل َماَ َو ُل إم َت َيْح
إنيِ ّثاَ ُع َوال ُيو ُد الّش إس ْف ْلُم َو َهْل ا إرُن ُه َقاَ ْلُم ْو ا ُئ َأ إر ّطاَ إلُث ال ّثاَ َياَُن َوال إة َب ْبَر إع ْل إفيِ ا
إع ُيو َو َهْل الّش إت ُه ْق َو إض إل ْب َق ْل ْو ا إت َأ ْق َو إة إل َب إه ْل ّوُل َأّماَ ا َْل َذا ا إهَب إ ٍم إنْصَف َلُه ُو َه إدْر
إحيٍح ْو َص َقاٍَل إنْصَف َأ ْث إحيٍح إم َو َيُجوُز َص إحيُح ُه إعَل الّص َذا َوُج إة َه َل إز ْن َل ُمَشاٍَع إبَم
إمُل َت إقْسَمَة َيْح ْل إعيَضُه َإلّن ؛ ا ْب إجُب َت ًناَ ُيو ْقَصاَ إه إفيِ ُن إت ّي إل . َماَ

َأّماَ إنيِ َو ّثاَ ُد ال إس ْف ْلُم َو َفاَ ُع ُه ُيو إرُن الّش َقاَ ْلُم إئ ُدوَن ا إر ّطاَ ّتىَ ال َهَب َمْن إّن َح َبًة َو إه
َع ُثّم َهاَ إفيِ َرَج إض ْع ُع َل َب َن َهاَ َيْم َت َذا إصّح َهاَْن إفيِ َك . َشاَ

إفيِ إع َو إبي َناَ َي ْل َذا ا َهَب إ َهاَ َداًرا َلُه َو َبَض َق ّق ُثّم َف إح ُت َهاَ ُاْس ْعُض َلْت َب َط َبُة َب إه ْل إلُث ا ّثاَ َأّن َوال

َة ْبَر إع ْل إع إفيِ ا ُيو إت الّش ْق َو إض إل ْب َق ْل ّتىَ ا ْو َح َهَب َل ٍر إنْصَف َلُه َو َلْم َدا ّلْم َو ّتىَ ُيَس َح
َهَب ّنْصَف َلُه َو ّلَم اْلَخَر ال ّنَماَ ، َجاََز َوَس إإ َبُة َتُجْز َلْم َو إع إه ْلُمَشاَ ْقَسُم إفيَماَ ا َإلّن ؛ ُي

ْبَض َق ْل ْنُصوٌص ا إه َم ْي َل إة إفيِ َع َب إه ْل إه َقاََل ا ْي َل ُة َع َبُة َتُجوُز { َل َوالّسَلُم الّصَل إه ْل إّل ا
ُبوَضًة ْق َتَرُط َم ُيْش َف إض َكَماَُل }  ْب َق ْل ُع ا ْلُمَشاَ ُلُه َل َوا َب ْق إه إبَضّم إّل َي إر ْي إه َغ ْي َل إلَك إ َذ َو

ْيُر ُهوٍب َغ ْو َإلّن َم إه إفيِ َو إز إوي ْلَزاَمُه َتْج ًئاَ إ ْي إزْمُه َلْم َش َت ْل َو َي ُه إقْسَمُة َو ْل . ا
ُلُه ْو َق َبُة َو إه ْل ٌة َفاَ َد إس ْيِ َفاَ ُبُت َل َأ ْث ْلُك َي إم ْل ْو ا َل ّنُه َف َهَب َأ ًعاَ َو ْقَسُم إفيَماَ ُمَشاَ ّلَمُه ُي َوَس
َلىَ إد َع َفَساَ ْل ُبُت َهْل ا ْث ْلُك َي إم ْل ُع ا َق َي ًناَ َو إع إفيِ َكَماَ َمْضُمو ْي َب ْل إد ا إس َفاَ ْل إه ؟ َل َأْم ا إفي

إتَلُف إخ اْخ إي ْلَمَشاَ َتاَُر ا ْلُمْخ ّنُه َوا ُبُت َل َأ ْث ْلُك َي إم ْل إجُب ا َي ُلُه الّضَماَُن َو ْو إإْن َق َف َقّسَمُه ( 
ّلَمُه إض َتَماََمُه َإلّن ) ؛ َجاََز َوَس ْب َق ْل ُه إباَ َد ْن إع َع َل َو ُيو ْو ، ُش َل َهَب َو ًئاَ َو ْي إصًل َش ّت إه ُم إر ْي َغ إب

إصّح َل َذا إّل َي َع إ َق إه َو ْي َل  َع
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َفْصُل ْل إييُز ا ّتْم ْبُض ، َوال َق ْل إن َوا ْذ إإ إب إب إه َوا ْل ٍذ ا إئ َن ًناَ َيُجوُز إحي إتْحَساَ ْثُل اْس َهَب َأْن إم َي
َلىَ َثَمًرا إس َع ُءو إل ُر ّنْخ إر ال ّلىَ َوالّشَج َنُه َوَخ ْي َهاَ َب َن ْي َب إر إمْن َو ْي َبُة َفْصٍل َغ إه ْل َلٌة َفاَ إط َباَ
إإْن ُه َف ّيَز َلُه َم َفَص َبَضُه َو ْق َأ ًناَ َجاََز َو إتْحَساَ َياَُس اْس إق ْل َو َيُجوُز َل َوا ُه ْوُل َو َفَر َق إإْن ُز َف

َلُه ُهوُب َفَص ْو ْلَم َبَضُه َلُه ا َق إر َو ْي َغ إن إب ْذ إب إ إه َوا ْل إصّح َلْم ا َياًَساَ َي ًناَ إق إتْحَساَ ٌء َواْس َوا َس
َفْصُل َكاََن ْل ْبُض ا َق ْل إه َوا إت ْو إبَحْضَر إر َأ ْي َغ إه إب إت َذا ، َحْضَر َك َذا َو َهَب إ َْلْشَجاََر َو ُدوَن ا



إض َْلْر ْو ا َع َأ إض ُدوَن الّزْر َْلْر ْو ، ا َل َهَب َو َهاَ َداًرا َو ٌع إفي َتاَ إب َم إه َوا ْل ّلَم إل ّداَر َوَس إه ال ْي َل إ
ْو َهاَ َأ ّلَم َع َس إع َم َتاَ ْلَم إصّح َلْم ا ّداَر َإلّن ؛ َي َلٌة ال ُغو إع َمْش َتاَ ْلَم ُغ إباَ َفَرا ْل إة َشْرٌط َوا إصّح إل

إم إلي ّتْس َلُة ال إحي ْل إه َوا َع َأْن إفي إد َع ُيو َتاَ ْلَم ّوًل ا َد َأ ْن إب إع ُهو ْو ْلَم ّليِ َلُه ا ُيَخ َنُه َو ْي َنُه َب ْي َب ُثّم َو
ّلَم ّداَر ُيَس إه ال ْي َل إصّح إ َي َهاَ ؛ َف ّن إل

َلٌة َ ُغو َتاٍَع َمْش َو إبَم إه إفيِ ُه إد إه َي إس ْك َع إب ْو َو َهَب َل َع َو َتاَ ْلَم ا
إر ُدوَن ّدا ّلىَ ال َنُه َوَخ ْي َنُه َب ْي َب َع َإلّن ؛ َصّح َو َتاَ ْلَم ُكوُن َل ا ُغوًل َي إإْن ، َمْش َهَب َو َلُه َو
ّداَر َع ال َتاَ ْلَم ًعاَ َوا إمي ّلىَ َج َنُه َوَخ ْي ُهَماَ َب َن ْي َب إهَماَ َصّح َو ًعاَ إفي إمي إإْن ، َج َهَب َو ُهَماَ َو َد َأَح

ّلَم َهَب ُثّم َوَس ّلَم اْلَخَر َو ّدَم إْن َوَس َبَة َق إر إه ّدا َبُة ال إه ْل َهاَ َفاَ إصّح َل إفي إفيِ َت إع َو َتاَ ْلَم ا
إصّح إإْن ، َت ّدَم َو َبَة َق إع إه َتاَ ْلَم إهَماَ َصّح ا ًعاَ إفي إمي ّداَر َإلّن ؛ َج ْقَت ال َهاَ َو إم إلي َنْت َتْس َكاَ

َلًة ُغو إع َمْش َتاَ إب إبَم ُهو ْو ْلَم ُع َفَل َلُه ا َن ْبَض َيْم َق ْل  . ا
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ُلُه ْو ْو َق َل َو َهَب (  ًقاَ َو إقي ٍة إفيِ َد َط ْن ْو إح ًناَ َأ ْه ٍم إفيِ ُد إس َبُة إسْم إه ْل ٌة َفاَ َد إس إإْن َفاَ َطَحَن َف
ّلَم ُهوَب َإلّن ) ؛ َيُجْز َلْم َوَس ْو ْلَم ُدوٌم ا ْع ُدوُم َم ْع ْلَم ْيَس َوا إك إبَمَحّل َل ْل إم ْل َع إل َق َو َف
ُد ْق َع ْل إطًل ا ُد َفَل َباَ إق َع ْن إد إّل َي إدي ّتْج إف إباَل إخَل إع إب ْلُمَشاَ َع َإلّن ؛ ا ْلُمَشاَ إك َمَحّل ا ّل ّتَم إلل
َذا َه إل ُع َيُجوُز َو ْي إع َب ْلُمَشاَ ُع ا ْي َب إق َو إقي ّد إة إفيِ ال َط ْن إح ْل إن ، ا ْه ّد إم إفيِ َوال إس َيُجوُز َل الّسْم
ُعُه ْي َذا َب َك ُتُه َف َب إة إفيِ َقاََل إه َي َدا إه ْل َبُة ا إه إن َو َب ّل إع إفيِ ال إف الّضْر َلىَ َوالّصو إر َع ْه َظ

إم َن َغ ْل إع ا إل َوالّزْر ّنْخ إض إفيِ َوال َْلْر إر ا ّثَم إل إفيِ َوال ّنْخ إة ال َل إز ْن إع إبَم ْلُمَشاَ َع َإلّن ؛ ا َناَ إت اْم
إز َوا ْلَج إل ا ّتَصاَ إل إلَك إل َذ ُع َو َن ْبَض َيْم َق ْل إع ا إئ إإْن َكاَلّشاَ إذَن َف إب َأ ُهو ْو ْلَم إع إفيِ َلُه إل ْط َق ْل ا

إض ْب َق ْل َعَل َجاََز َوا إخيِّ إفيِ َوَج َكْر ْل َبَن ا ّل إع إفيِ ال إة الّضْر َل إز ْن إة إبَم َب إن إه ْه ّد إفيِ ال
إم إس إه َقاََل الّسْم ْو ، إفي َل َهَب َو إن إفيِ َماَ َو ْط إه َب إت َي إر ْو َجاَ إن إفيِ َماَ َأ ُطو إه ُب إم َن ْو َغ َماَ َأ

َهاَ إفيِ إع إن إمْن ُضُرو َب ّل ْو ال ًناَ َأ ْه ٍم إفيِ ُد إس َطُه إسْم ّل َلىَ َوَس إه َع إض ْب َد َق ْن إة إع َد إوَل ْل ْو ا َأ

َد ْن إه إع إج إتْخَرا ُهوَب َإلّن ؛ َيُجْز َلْم اْس ْو ْلَم إصّح َلْم ا ُد َي ْق َع ْل إه ا ْي َل ُتُه َتُجوُز َفَل َع َب َل َكَماَ إه
ُعُه َيُجوُز ْي ْيَس َقاََل َب َل إلَك َو َذ َبُة َك إع إه ْلُمَشاَ َذا ا ّنُه ؛ ُقّسَم إ ُد َيُجوُز َإل ْق َع ْل إه ا ْي َل ّتىَ َع َح
ُعُه َيُجوُز ْي  . َب
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ُلُه ْو إإْن ( ، َق َنْت َو ْيُن َكاَ َع ْل َبُة ا ُهو ْو ْلَم إد إفيِ ا إب َي ُهو ْو ْلَم َهاَ َلُه ا َك َل إة َم َب إه ْل إإْن ، إباَ َلْم َو
ْد ّد َهاَ ُيَج ْبًضاَ إفي َهاَ ) ؛ َق ّن إل

إه إفيِ َ إض ْب ْبُض َق َق ْل َو َوا َْلْصُل الّشْرُط ُه ّنُه َوا َتىَ َأ َنَس َم َتَجاَ
إن ْبَضاَ َق ْل ُهَماَ َناََب ا ُد إر َعْن َأَح َذا اْلَخ إإ َفاَ َو َل َت ْلَمْضُموُن َناََب اْخ إر َعْن ا ْي إن َغ ْلَمْضُمو ا

ُنوُب َوَل ْيُر َي إن َغ ْلَمْضُمو إن َعْن ا ْلَمْضُمو ُنُه ا َياَ َذا َب ُء َكاََن إ ًباَ الّشيِْ ْغُصو إه إفيِ َم إد ْو َي َأ

ُبوًضاَ ْق إع َم ْي َب ْل إد إباَ إس َفاَ ْل َعُه ُثّم ا ْنُه َباَ ًعاَ إم ْي إحيًحاَ َب َتاَُج َوَل َجاََز َص َلىَ َيْح ْبٍض إ آََخَر َق
إق َفاَ ّت إن إل ْي ْبَض َق ْل َذا ، ا َك َذا َو ّيًة َكاََن إ إر ْو َعاَ َعًة َأ إدي َبُه َو َه َو َتاَُج َل َلُه َف َلىَ َيْح ْبٍض إ آََخَر َق

إهَماَ إق َفاَ ّت ُهَماَ َإلّن ؛ إل َنٌة إكَل ْو ، َأَماَ َل ًباَ َكاََن َو ْغُصو إه إفيِ َم إد ْو َي ُبوًضاَ َأ ْق إد َم ْق َع ْل إباَ
إد إس َفاَ ْل َبُه ا َه َو إب إمْن َف إح إد َصاَ َي ْل َتاَُج َل ا َلىَ َيْح ْبٍض إ إإْن ، آََخَر َق َعًة َكاََن َو إدي ْو َو ّيًة َأ إر َعاَ
َعُه َباَ ْنُه َف ّنُه إم إإ َتاَُج َف َلىَ َيْح ْبٍض إ ٍد َق إدي ْبَض َإلّن ؛ َج إة َق َن َْلَماَ ُنوُب َل ا إن َعْن َي ْلَمْضُمو ا
ُلُه ْو َق إإْن ، َو ْد َلْم َو ّد َهاَ ُيَج ْبًضاَ إفي إنيِ َق ْع َذا َي َنْت إ إه إفيِ َكاَ إد َعًة َي إدي ْو َو ّيًة َأ إر ْو َعاَ َأ

َبًة ْغُصو ْو َم ُبوَضًة َأ ْق إد َم ْق َع ْل إد إباَ إس َفاَ ْل َذا َأّماَ ا َنْت إ ًناَ َكاَ ْه ّنُه َر إإ َتاَُج َف َلىَ َيْح إد إ إدي َتْج
إض ْب َق ْل َيِ ا إو ّنُه َوُر َتاَُج َل َأ  . َيْح
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َهَب (  َْلُب َو إه ا إن ْب إر إل إغي َبًة الّص َهاَ إه َك َل ْبُن َم إل إد ا ْق َع ْل َهاَ ) ؛ إباَ ّن إل
إض إفيِ َ ْب َق

إب َْل ُنوُب ا َي إض َعْن َف ْب إة َق َب إه ْل َق َوَل ا ْيَن َفْر َذا َماَ َب َنْت إ إه إفيِ َكاَ إد ْو َي إد إفيِ َأ إه َي إع َد ؛ ُمو
ُه َإلّن َد إه َي إد َي إف َك إخَل َذا َماَ إب ًناَ َكاََن إ ُهو ْو َمْر ًباَ َأ ْغُصو ْو َم ًعاَ َأ إبي ًعاَ َم ْي ًدا َب إس ّنُه ؛ َفاَ إفيِ َإل
إد إه َي إر ْي ْو َغ إك إفيِ َأ ْل إه إم إر ْي َذا ، َغ َك َذا َو َبْت إ َه َو ُأّمُه َلُه َو ُه َهاَ إفيِ َو إل َياَ َْلُب إع ّيٌت َوا َوَل َم

إصيِّ َذا ، َلُه َو َك ُلُه َمْن ُكّل َو ُعو إغيِ َي َب ْن َي إب َو َْل إلَم َأْن إل ْع ّنُه ُي َهَب َأ ْو َلُه َو َد َأ إه إه ُيْش ْي َل َع
َد َل َكيِْ َو َيْجَح ْو ُه ُه َأ ْيُر ّنُه ؛ َغ َلُم َل َإل ْع َواُل ُي إه َز إك ْل إلَك إّل إم َذ ُلُه إب ْو إإْن َق َف َهَب (  َلُه َو

إبيِّ َن َبًة َأْج إض َتّمْت إه ْب َق إب إب َْل إه َلُه َإلّن ) ؛ ا ْي َل َيًة َع إإْن إوَل ُكْن َلْم َف َْلُب َي ّقَياَ ا َبَضُه َح َفَق
إبيِّ َلُه َن ُلُه َكاََن إْن َأْج ُعو إإّل َجاََز َي َذا ، َفَل َو َك َذا َو إبُض َكاََن إ َقاَ ْل ْو َأًخاَ َلُه ا ّقَماَ َأ ْو َع َخاًَل َأ

ْبُض َق ْل ُلُه إلَمْن َفاَ ُعو إه ُدوَن َي إر ْي إإْن ، َغ َهاَ َو َع َف إهُب َد َوا ْل َلىَ ا إبيِّ إ إقُل َكاََن إْن الّص ْع َي
إإّل َجاََز إإْن ، َفَل َو َهَب َو إة َو إغيَر َبًة إللّص َهاَ إه َل ْوٌج َو َنْت إْن َز ْد َكاَ ّفْت َق إه ُز ْي َل ْبُضُه َجاََز إ َق
َهاَ إإْن ، َل َنْت َو َْلَب َإلّن ؛ َيُجْز َلْم ُتَزّف َلْم َكاَ َذا ا َهاَ إ َل َق َعُه َن َلىَ َم إه إ إل إز ْن ْد َم َق َقاََمُه َف َأ

َقاََم إه َم إس ْف َهاَ إفيِ َن إظ ْف إظ إح ْف إح َهاَ َو إل ْبُض َماَ َق إة َو َب إه ْل إب إمْن ا إظ َباَ ْف إح ْل إكْن ا َل َذا َو َه َل إب
إدُم َع ْن َيُة َت إب إوَل َْل ّتىَ ا َذا َح َبَض إ َهاَ َق َْلُب َل . َصّح ا

إإْن َبَضْت َو َهاَ إهيَِ َق إس ْف َن َذا َصّح إل َنْت إ إقُل َكاَ ْع إلُك َت َيْم ْوُج َو ْبَض الّز َق ْل َهاَ ا َع َل إة َم َحْضَر
إب َْل إف ا إخَل ُْلّم إب ُكّل ا َهاَ َمْن َو ُل ُعو إر َي ْي إج َغ ْو ُهْم الّز ّن إإ َنُه َل َف ُكو إل َد إّل َيْم ْع إت َب ْو إب َم َْل ا

ْو إه َأ إت َب ْي َبًة َغ ْي َعًة َغ إط َق ْن إح إفيِ ُم إحي إء َتَصّرَف َإلّن ؛ الّص ُؤَل إة َه إض َل إللّضُروَر إوي ْف َت إب إب َْل ا
َع إر َوَم إب ُحُضو َْل َة َل ا إإْن ، َضُروَر َكْت َو ْدَر ْبُض َيُجْز َلْم َأ إب َق َْل إج َوَل ا ْو َهاَ الّز ْي َل إّل َع

َهاَ إن ْذ إإ  ؛ إب
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َهاَ ّن إل
ّيَة َصاََرْت َ إل َهاَ َو إس ْف ُلُه َن ْو َذا َق إإ َو إهَب (  إم ُو إتي َي ْل َبٌة إل َهاَ إه َبَض َق ّيه َلُه َف إل َو َجاََز َو ُه َو  (

إصيِّ إه َو إبي أ
ْو َ ُه َأ ّد ْو َج إصيِّ َأ إه َو ّد ْو َج إضيِ َأ َقاَ ْل ْو ا َبُه َمْن َأ إضيِ َنّص َقاَ ْل إة إفيِ َقاََل ا َي َهاَ ّن ال

ْبُض َيُجوُز َل إة َق َب إه ْل إر ا إغي ٍة إّل إللّص َع َب َأْر ُهْم إب إء َو ُؤَل ُكوُروَن َه ْذ ْلَم ُهْم َمْن َأّماَ ا َوا إمْن إس
إب إر َقاَ َْل َذا إّل َيُجوُز َل ا ُلُه َكاََن إ ُعو إبيِّ َي َن َْلْج ُلُه َكاَ ْو إإْن َق َو إر إفيِ َكاََن (  إه إحْج ُأّم

َهاَ ْبُض َق إئٌز َلُه َف َهاَ َإلّن ) ؛ َجاَ َيَة َل إوَل ْل ُع إفيَماَ ا إج َلىَ َتْر إه إ إظ ْف إظ إح ْف إح إه َو إل َذا ، َماَ َه إمْن َو
إه إب َذا ، َباَ َه َذا َو َْلُب َكاََن إ ًتاَ ا ّي ْو َم ًباَ َأ إئ َبًة َغاَ ْي َعًة َغ إط َق ْن ُلُه ُم ْو إلَك َق َذ َك َو َذا (  إفيِ َكاََن إ

إر إبيِّ إحْج َن إه َأْج ّبي إه َلُه َإلّن ) ؛ ُيَر ْي َل ًدا َع ًة َي َبَر َت ْع ّنُه َتَرىَ َأَل ، ُم ّكُن َل َأ َتَم إبيِّ َي َن آََخُر َأْج
َعُه َأْن إز َت ْن إه إمْن َي إد َذا ، َي َه َع َو إم َم َد إة َع َع َب َْلْر إذيَن ا ّل ُهْم ا َناَ َكْر َذا ، َذ َه َذا َو إبيِّ َكاََن إ َن َْلْج ا
َو إهُب ُه َوا ْل َهاَ ا َلَم ْع َأ َهاَ َف َن َباَ أ

َ  . َجاََز َو
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ُلُه ْو إإْن َق َو َبَض (  إبيِّ َق َبَة الّص إه ْل إه ا إس ْف َن إنيِ َجاََز إل ْع َي َذا )  إقُل َكاََن إ ْع ّنُه ؛ َي ٌع َإل ْف إفيِ َن
إه ّق  . َح
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ُلُه ْو إإْن َق َو َهَب (  إن َو َناَ ْث ٍد ا إح َوا ُهَماَ ) ؛ َجاََز َداًرا إل ّن إل
َهاَ َ ّلَماَ َلًة َس ًة ُجْم َد إح َو َوا ُه َو

َهاَ َبَض َلًة َق ًة ُجْم َد إح َع َفَل َوا ُيو ُلُه ُش ْو إإْن َق َو َهاَ (  َب َه ٌد َو إح إن إمْن َوا ْي َن ْث َد َيُجْز َلْم ا ْن إبيِ إع أ
َ

َفَة إني . َح
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إصّح َوُمَحّم إه َإلّن ) ؛ َي إذ َبُة َه إة إه َل ْلُجْم ُهَماَ ا ْن ْذ إم إليُك إ ّتْم ٌد ال إح َوا

ُق َفَل ّق َتَح ُع َي ُيو َذا َكَماَ الّش َهَن إ إن إمْن َر ْي َل َلُه َرُج إه َأّن َو إذ َبُة َه إف إه ّنْص ُكّل إمْن ال
ٍد إح َذا َوا َه إل ْو َو َنْت َل ْقَسُم َل إفيَماَ َكاَ إد ُي ْب َع ْل إة َكاَ َي إر ْلَجاَ إبَل َوا َق ُهَماَ َف ُد إصّح َأَح َإلّن َي َو

ْلَك إم ْل ُبُت ا ْث ُكّل َي ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن إف إفيِ إم ّنْص ُكوُن ال َي إليُك َف ّتْم إلَك ال َذ ْكَمُه َإلّن ؛ َك ُح
إف إخَل إن إب ْه ْكَمُه َإلّن ؛ الّر ْبُس ُح ْلَح َو ا ُه ُبُت َو ْث ُكّل َي ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن إمًل إم َذا َكاَ َه إل ْو َو َل
ْيَن َقَضىَ إهَماَ َد إد ّد َل َأَح إر َت ًئاَ َيْس ْي إن إمْن َش ْه َذا ُثّم الّر َنْت إ ْو َتُجوُز َل َكاَ ّلَم َقّسَم َل َوَس

َلىَ ٍد ُكّل إ إح ُهَماَ َوا ْن َتُه إم . َجاََز إحّص
َقاََل َفُر َو ّنُه ؛ َيُجوُز َل ُز َع َإل َق إء إفيِ َو َدا إت ْب إل ًدا ا إس إلُب َفَل َفاَ َق ْن إئًزا َي إف إّل َجاَ َناَ ْئ إت إلْس ، إباَ
إإْن َهاَ َقاََل َو ْبت َه ُكَماَ َو ُكَماَ َل إد َهاَ َإلَح َثاَ ُل إر ُث إلْلَخ َهاَ َو ُث ُل إصّح َلْم ُث ُهَماَ َي َد ْن . إع

َقاََل ٌد َو إصّح ُمَحّم إإْن ، َي َهاَ َقاََل َو ْبت َه ُكَماَ َو ْن ُكّل إم ٍد إل إح َهاَ َوا ُف إصّح َلْم إنْص َد َي ْن إبيِ إع أ
َ

َفَة إني . َح
َقاََل ٌد َو إصّح ُمَحّم َعْن َي إبيِ َو أ

إن ُيوُسَف َ َتاَ َي َوا ُهَماَ إر َدا ْثُل إْح إل إم ْو إبيِ َق أ
َفَة َ إني َح

َيُة إن ّثاَ ْثُل َوال إل إم ْو ٍد َق . ُمَحّم
َأّماَ َذا َو َهَب إ ٌد َو إح إن إمْن َوا ْي َن ْث ًئاَ ا ْي إسُم َل َش َق ْن إد َي ْب َع ْل إه َكاَ إو َنْح ّنُه َو إإ ًعاَ َيُجوُز َف َذا إْجَماَ َه
ّلُه ْكُم ُك إة ُح َب إه ْل . ا
َأّماَ َقُة َو َد إع إفيِ َقاََل الّص إم ْلَجاَ إر ا إغي َذا الّص َق إ ّد َلىَ َتَص إن َع ْي إقيَر إة َف َعَشَر إهَم إب ْو َدَرا َأ

َهاَ َب َه ُهَماَ َو إإْن ، َجاََز َل َق َو ّد َهاَ َتَص َلىَ إب إن َع ْي ّي إن ْو َغ َهاَ َأ َب َه ُهَماَ َو َد َيُجْز َلْم َل ْن إع إبيِ َو أ
َ

ٍد ُيوُسَف إن َيُجوُز َوُمَحّم ْي ّي إن َغ ْل ْيًضاَ إل َقَة َإلّن ؛ َأ َد َبَة الّص إه ْل ُهَماَ َوا إليٌك إكَل إر َتْم ْي َغ َدٍل إب َب
ُبو َأ َفَة َو إني  َح
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َق ُهَماَ َفّر َن ْي إم إفيِ َب ْك ْلُح َقاََل ، ا َقُة َف َد ُد الّص َهاَ ُيَرا إه َوْجُه إب ّل َلىَ ال َعاَ َو َت ُه ٌد َو إح َل َوا
إريَك َبُة َلُه َش إه ْل ُد َوا َهاَ ُيَرا إنيِّ َوْجُه إب َغ ْل ُهَماَ ا إن َو َناَ ْث َذا ، ا َه َو َو إحيُح ُه َقَة َإلّن ؛ الّص َد الّص

َلىَ إنيِّ َع َغ ْل َبٌة ا َبُة إه إه ْل إر َوا إقي َف ْل َقٌة إل َد ّيِ َقاََل َص إد ْن ْلُخَج َذا ا َهَب إ إن إمْن َو ْي َن ْث َناَ إْن ا َكاَ
إن ْي إقيَر إع َجاََز َف إْلْجَماَ إة إباَ َق َد َقُة َكاَلّص َد ُع َوالّص َق ٍد َت إح َوا َو إل ُه ّلُه َو َنُه ال ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت ، َو

إإْن َناَ َو إن َكاَ ْي ّي إن َد َتُجوُز َل َغ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع . َتُجوُز َو

َأّماَ َقُة َو َد َلىَ الّص إن َع ْي ّي إن َغ ْل َهاَ ا ّن إإ َقَة َإلّن ؛ َتُجوُز َل َف َد َلىَ الّص إنيِّ َع َغ ْل َبٌة ا  . إه
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َهَب (  َبًة َو إبيِّ إه َن َلُه َإلْج ُع َف َهاَ الّرُجو ّنُه إّل إفي ُه َأ ْكَر إه ُي إل ْو َق إل إه )  ْي َل الّسَلُم َع
ُد إئ َعاَ ْل إه إفيِ { ا إت َب إب إه ْل َك ْل ُد َكاَ ُعو إه إفيِ َي إئ ْي َذا } ، َق َه إه َو إح َباَ ْق إت ُلُه إلْس ْو َأْن ( إّل َق

ّوَضُه َع َهاَ ُي ْن َذا َع إإ َف ّوَضُه )  َقَط َع ُع َس إه الّرُجو إل ْو َق إه إل ْي َل إهُب الّسَلُم َع َوا ْل ّق { ا َأَح

إه إت َب إه َثْب َلْم َماَ إب َهاَ ُي ْن ْيِ َع َأ ّوْض َلْم َماَ }  َع َهاَ ُي ْن ّنُه َع َإل َذا َو َبَض إ َوَض َق إع ْل ْد ا َق ّلَم َف َس
َهاَ َلُه َل َد ُع َفَل َب إج إع َيْر ْي َب ْل َبُر َكاَ َت ْع ُي إض إفيِ َو َو إع ْل َبُر َماَ ا َت ْع إة إفيِ ُي َب إه ْل إط إمْن ا إتَرا اْش



إض ْب َق ْل إم ا َد َع إة َو َع إْلَشاَ ٌء ا َوا َوُض َكاََن َوَس إع ْل إليًل ا ْو َق إثيًرا َأ إس إمْن َك ْن إة إج َب إه ْل ْو ا إمْن َأ
إر ْي َهاَ َغ إس ْن ٌء إج َوا َع َوَس َف َوَض َد إع ْل إد إفيِ ا ْق َع ْل ْو ا ُه َأ َد ْع ُتُه َب ُكَر َأْن َوُصوَر ْذ ًظاَ َي ْف َلُم َل ْع َي

إهُب َوا ْل ّنُه ا َوُض َأ إه إع إت َب َأْن إه ُقوَل إب ْذ َي َذا ُخ َوًضاَ َه إتك َعْن إع َب ْو إه ًة َأ َأ َف َكاَ َهاَ ُم ْن ْو َع َأ

َهاَ َل َد ْو َب َهاَ إفيِ َأ إت َل َب َقاَ ْو ُم ًة َأ َهاَ ُمَجاََزا ْي َل ْو َع َهاَ َأ َب َوا َبَه َوَماَ َث إلَك َأْش ّنُه َذ إإ َوٌض َف َذا إفيِ إع َه
إه ّل َذا ُك ّلَمُه إ َبَضُه َس َق إهُب َو َوا ْل ْو َأّماَ ا َهَب َل َبًة َلُه َو َلْم إه ُقْل َو ًئاَ َلُه َي ْي إه إمْن َش إذ َه

إظ َفاَ ْل َْل َلْم ا َلْم َو ْع َهاَ َي ّن أ
َوٌض َ إه َعْن إع إت َب ُكّل َكاََن إه ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن َع َأْن إم إج إه إفيِ َيْر إت َب إه

َذا ُدْث َلْم إ إب إفيِ َيْح ُهو ْو ْلَم ُع َماَ ا َن َع َيْم ْيَس الّرُجو َل إض َو ّو َع ْلُم َع َأْن إل إج إفيِ َيْر
إض َو إع ْل ّنُه ؛ ا ّلَم َإل إه إفيِ َماَ َلُه َس إت َل َب َقاَ َو ُم ُه ُقوُط َو إع ُس إإْن ، الّرُجو ّوَضُه َو َعْن َع
إف إة إنْص َب إه ْل َع َأْن َلُه َكاََن ا إج إف إفيِ َيْر ّنْص إر ال ُع َوَل اْلَخ إج إذيِ إفيِ َيْر ّل ّوَضُه ا ْنُه َع ، َع

إإْن ّوَضُه َو ْعَض َع َهَب َماَ َب َهاَ َعْن َلُه َو إقي ُكْن َلْم َباَ َوًضاَ َي َذا َكَماَ إع َهَب إ َئَة َلُه َو إماَ
ٍم َه ّوَضُه إدْر َع َهًماَ َف َهاَ إدْر ْن ُكْن َلْم إم َوًضاَ َي َكاََن إع إب َو إه َوا ْل ُع إل إة إفيِ الّرُجو َئ إماَ ْل . ا
َذا َك َذا َو َبُه إ َه ّوَضُه َداًرا َو َع ًئاَ َو ْي َهاَ َش ْن َقاََل ، إم َفُر َو ُكوُن ُز َوًضاَ َي ْلَك َإلّن ؛ إع إم

إب ُهو ْو ْلَم ْد َلُه ا إة إفيِ َتّم َق َب إه ْل َق ا َتَح ْل إر َوا إئ إه إبَساَ إل َوا  َأْم

)3/271(

إئُر إه َوَساَ إل َوا إصّح َأْم َوًضاَ َت َذا إع َك َذا َف ّناَ إّل َه ُقوُل َأ ُد َن ْقُصو إب َم إه َوا ْل َذا ا َه ؛ َيْحُصْل َلْم إب
ّناَ َلُم َإل ْع ّنُه َن َهْب َلْم َأ َئًة َي إل إفيِ إماَ إصي ٍم َتْح َه َهاَ إدْر ْن َهاَ َتَرىَ َأَل ، إم ّن أ

َنْت َ َهاَ َكاَ ّل إفيِ ُك
إه إد إه إفيِ َقاََل َي إح َذا َشْر َهَب إ إن َلُه َو ْي َت َي إر َدْت َجاَ َل َو ُهَماَ َف َدا إد إفيِ إْح إب َي ُهو ْو ْلَم َلُه ا

ّوَضُه َع َد َف َل َو ْل َهاَ ا ْن ُكْن َلْم َع َع َأْن َلُه َي إج إهَماَ َيْر ّنُه ؛ إفي ّوَضُه َإل ْيَس َماَ َع ّق َلُه َل َح
إع إه الّرُجو إلَك َفَصاََر إفي َوًضاَ َذ َع إع إن ُع َفُم ُلُه الّرُجو ْو ْو َق َأ َد (  إزي ًة َي َد َياَ َلًة إز إص ّت َأْن ُم إب  (

َنْت َيًة َكاَ إر َلًة َجاَ إزي َنْت َه إم ْو َفَس َنىَ َداًرا َأ َب َهاَ َف ْو إفي َفَر َأ َهاَ َح ْئًرا إفي ْو إب ًباَ َأ ْو َغُه َث َب َفَص
ٍر ُف ُعْص ْو إب َعُه َأ ّط َطُه َق إميًصاَ َوَخاَ إإّن َق إع إفيِ َف إمي إلَك َج َع َل َذ ّنُه ؛ َلُه ُرُجو َلُه َوْجَه َل َإل

َلىَ إع إ إة إفيِ الّرُجو َب إه ْل إة ُدوَن ا َد َياَ إم الّز َد َع إن إل َكاَ إْلْم َع َوَل ا إة َم َد َياَ إم الّز َد َع َهاَ إل إل ُدُخو
إد َتْحَت ْق َع ْل ْو ، ا َل َهَب َو َيًة َلُه َو إر َلْت َجاَ إب إد إفيِ َفَح إب َي ُهو ْو ْلَم ُكْن َلْم َلُه ا َع َأْن َلُه َي إج َيْر
َهاَ ْبَل إفي إل َق إفَصاَ ْن إد ا َل َو ْل َهاَ ؛ ا ّن إل

َلٌة َ إص ّت ٍة ُم َد َياَ إز ُكْن َلْم إب َبًة َت ُهو ْو إإْن ، َم َهَب َو َلُه َو
َيًة إر إمًل َجاَ ْو َحاَ إهيَمًة َأ إمًل َب َع َحاَ َهاَ َفَرَج ْبَل إفي إع َق َوْض ْل ُعُه َكاََن إْن ا ْبَل ُرُجو َأْن َق

إضيَِ ٌة َتْم ّد َلُم ُم ْع َهاَ ُي ُة إفي َد َياَ إل إز ْلَحْم إإّل َجاََز ا . َفَل َو
إإْن َهَب َو ْيًضاَ َلُه َو ْيَس َفّروًخاَ َفَصاََر َب َع َأْن َلُه َل إج إلَك إفيِ َيْر إإْن ، َذ َهَب َو َيًة َلُه َو إر َجاَ

َهاَ َئ إط َو ُهوُب َف ْو ْلَم ُهْم َقاََل َلُه ا ْعُض َع َأْن َلُه َب إج َهاَ َيْر َبْل َلْم َماَ إفي َقاََل ، َتْح ُهْم َو ْعُض َل َب
َع ّنُه ؛ َلُه ُرُجو ْد َإل َق َق ّل َع إه َت إئ ْط َو ْكٌم إب إهَب َأّن َتَرىَ َأَل ، ُح َوا ْل ْو ا ًباَ َكاََن َل إب َأ ُهو ْو ْلَم إل

إة إمْن َلُه َع إه َحُرَم الّرَضاَ ْي َل َهاَ َع ُؤ ْط َْلَصّح َو َع َلُه َأّن َوا َد الّرُجو ّي َق إة َو َد َياَ َهاَ ؛ إباَلّز ّن إل
َذا َ إ

َقَصْت َت ْن إل ا ْع إف إب إب ُهو ْو ْلَم ْو َلُه ا إر َأ ْي َغ إه إب إل ْع ُع َل إف َن َع َيْم ْيَس الّرُجو َل َلىَ َو إب َع ُهو ْو ْلَم ا
إن َأْرُش َلُه ْقَصاَ ّن َد ال ّي َق إة َو َل إص ّت ْلُم  إفيِ َإلّن ؛ إباَ
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إة َل إص َف ْن ْلُم إلُك ا َع َيْم إل إفيِ الّرُجو َْلْص إة ُدوَن ا َد َياَ َذا َكَماَ الّز َهَب إ َيًة َو إر َدْت َجاَ َل َو إفيِ َف
إد إب َي ُهو ْو ْلَم إإّن َلُه ا إب َف إه َوا ْل َع َأْن إل إج إة إفيِ َيْر َي إر ْلَجاَ إد ُدوَن ا َل َو ْل َد َإلّن ؛ ا ْق َع ْل إفيِ ا

ُْلّم ُع َل ا إب ْت َت َد َيْس َل َو ْل إل ا إلي َد ّنُه إب ْو َأ َهَب َل َيًة َلُه َو إر َدْت َجاَ َل َو ْبَل َف إض َق ْب َق ْل إإّن ا َد َف َل َو ْل َل ا
ُق ْلَح إد ُي ْق َع ْل َذا إباَ َه إل ُع َلُه َكاََن َف َهاَ الّرُجو إد ُدوَن إفي َل َو ْل ّنُه ا َإل َدَث َو َلىَ َح إك َع ْل إم



إب ُهو ْو ْلَم َذا ، َلُه ا َك إع إفيِ َو إمي إت َج َناَ َوا َي ْلَح إر ا ّثَماَ َقاََل ، َوال ُبو َو ّنَماَ ، ُيوُسَف َأ إإ ُع َو إج َيْر
ُْلّم إفيِ َذا ا َنىَ إ ْغ َت ُد اْس َل َو ْل َهاَ ا ْن . َع

َذا َك َذا َو َهَب إ ًدا َلُه َو ْب َتَسَب َع ْك ًباَ َفاَ ُع َلُه َكاََن َكْس إد إفيِ الّرُجو ْب َع ْل إب ُدوَن ا َكْس ْل ، ا
َذا َك َذا َو َهَب إ َيًة َلُه َو إر َعْت َجاَ إط ُق َهاَ َف ُد َذ َي َأَخ َهاَ َو َلُه َأْرَش َع َأْن َف إج إة إفيِ َيْر َي إر ْلَجاَ ُدوَن ا

إش َْلْر َْلْرَش َإلّن ؛ ا إصٌل ا َف ْن َهاَ ُم ْن ْع َلْم َع َق إه َي ْي َل ُد َع ْق إة َع َب إه ْل ْو ، ا َل َهَب َو َيًة َلُه َو إر َجاَ
ّيًة إم َهاَ َعَج ّلَم َع َكَلَم َف ْل َبَة ا َتاَ إك ْل ُقْرآََن َوا ْل َلُه َوا ُع َف َهاَ الّرُجو ًفاَ إفي ٍد إخَل َذا إلُمَحّم إفيِ َك
إة َي َهاَ ّن إفيِ ال إضيِ َو ُع َل َخاَْن َقاَ إج إث َيْر ُدو إة إلُح َد َياَ إن إفيِ الّز ْي َع ْل ْو ، ا َل َهَب َو ًدا َلُه َو ْب َع
إفًرا َلَم َكاَ َأْس َع َفَل َف إْلْسَلَم َإلّن ؛ َلُه ُرُجو ٌة ا َد َياَ إه إز ْو ، إفي َل َهَب َو ًفاَ َلُه َو إصي َفَشّب َو
إبَر َك ْيًخاَ َصاََر ُثّم َو َع َفَل َش ّنُه ؛ َلُه ُرُجو َد إحيَن َإل َقَط َزا ُع َس ُد َفَل الّرُجو ُعو َد َي ْع إلَك َب َذ

ْو ، َل َد َو ُهوُب َزا ْو ْلَم ًة ا َد َياَ إه إفيِ إز إس ْف إرُث َن ًناَ ُتو ْقَصاَ إه ُن ّنُه إفي إإ ُع َل َف َن َع َيْم َكَماَ الّرُجو
َذا إحًشاَ ُطوًل َطاََل إ إقُصُه َفاَ ْن إه إفيِ ُي إن ّنُه ؛ َثَم ْيَس َإل ٍة َل َد َياَ إز إة إفيِ إب َق إقي ْلَح ْو ، ا َل َهَب َو َو
ًقاَ َلُه إوي ّتُه َس َل إء َف ْلَماَ َلُه إباَ ُع َف َذا َإلّن ؛ الّرُجو ْقَصاٌَن َه َذا َكَماَ ُن َهَب إ َطًة َلُه َو ْن َهاَ إح ّل َب َف

إء ْلَماَ إف إباَ إخَل َذا َماَ إب َهَب إ ًباَ َلُه َو ّلُه ُتَرا َب إء َف ْلَماَ ْيُث إباَ ُع َل َح إج إب اْسَم َإلّن ؛ َيْر ّتَرا َل ال
َقىَ ْب َد َي ْع َبّل َب ْل ّنُه ؛ ا ًناَ ُيَسّمىَ َإل إف إطي إخَل إق إب إوي إة الّس َط ْن إح ْل  َوا
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َذا إت إفيِ َك َعاَ إق َوا ْل إإْن ، ا َنْت َو ُة َكاَ َد َياَ ٍر إفيِ الّز ْع ُع َلْم إس َن َع َتْم إة إفيِ َقاََل الّرُجو َي َدا إه ْل ا
إإْن َهَب َف َء َأْرًضاَ إلَخَر َو ْيَضاَ َبَت َب ْن أ

َ ٍة إفيِ َف َي إح َهاَ َناَ ْن ْو َنْخًل إم َنىَ َأ َهاَ َب ًء إفي َناَ ْيَس إب َل َلُه َف
َع َأْن إج ٍء إفيِ َيْر َهاَ َشيِْ ْن إه َإلّن ؛ إم إذ ٌة َه َد َياَ َلٌة إز إص ّت إإْن ، ُم َع َو َهاَ َباَ َف ْيَر إنْص ٍم َغ ْقُسو َم

َع إقيِ إفيِ َرَج َباَ ْل إإْن ، ا ْع َلْم َو إب ًئاَ َي ْي َهاَ َش ْن َع َأْن َلُه إم إج َهاَ إفيِ َيْر إف َع َأْن َلُه َإلّن ؛ إنْص إج َيْر
َهاَ إفيِ ّل َذا ُك َك َهاَ إفيِ َف إف إق إنْص إري َط َلىَ إب ْو َْل . ا

ُلُه ْو ْو َق َأ ُد َيُموَت (  إن َأَح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم إت َإلّن ) ؛ ا ْو إب إبَم ُهو ْو ْلَم إقُل َلُه ا َت ْن ْلُك َي إم ْل َلىَ ا إ
إة َث َوَر ْل َذا َكَماَ َفَصاََر ا َقَل إ َت ْن إه إفيِ ا إت َياَ إإْن ، َح إهُب َماََت َو َوا ْل ُثُه ا إر َوا إبيِّ َف َن َعْن َأْج
إد ْق َع ْل ّنُه ؛ ا َبُه َماَ َإل ْوَج ُلُه َأ ْو ْو َق َأ َبُة ُتْخَرَج (  إه ْل إك إمْن ا ْل إب إم ُهو ْو ْلَم ْلُخُروَج َإلّن ) ؛ َلُه ا ا
إه َحَصَل إط إلي َتْس ٌء إب َوا إرَجْت َوَس ْيٍع ُأْخ َب ْو إب ٍة َأ َب ْو إه إر َأ ْي إلَك َغ ْو ، َذ َل َهاَ َأْخَرَج َو ْعَض َعْن َب
إه إك ْل َلُه إم ُع َف إقيَِ إفيَماَ الّرُجو إل ُدوَن َب إئ ْو ، الّزا َل َهاَ َو َب َه ُهوُب َو ْو ْلَم َع ُثّم إلَخَر َلُه ا َرَج
َهاَ إل َكاََن إفي ّو َْل َع َأْن إل إج َهاَ َيْر ُلُه إفي ْو إإْن َق َو َهَب (  َبًة َو إذيِ إه ٍم إل إح ٍم َر ْنُه َمْحَر َفَل إم

َع َهاَ ُرُجو َذا إفي َه َذا )  ْد َكاََن إ َهاَ َق ّلَم إه َس ْي َل ْبَل َأّماَ إ إلَك َق َلُه َذ ُع َف َذا ، الّرُجو َه ْيًضاَ َو َذا َأ إ
ّقَرا َكاََن َذا َأّماَ ُح َهَب إ إه َو إخي َو َإل ُه ٌد َو ْب َهاَ َع َبَض َق َلُه َف ُع َف َبَة َإلّن ؛ الّرُجو إه ْل َتْحُصْل َلْم ا
َلًة إم إص إح ّنُه ؛ إللّر ُع َل َإل إف َت ْن َهاَ َي ُفُه َيُجوُز َوَل إب َهاَ َتَصّر إإْن ، إفي َهَب َو إد َو ْب َع إه إل إخي َأ

َهاَ َبَض َق َلُه َو ُع َف َد الّرُجو ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َهاَ ؛ َح ّن إل

َلْت َ إد َحَص ْب َع ْل ُهَماَ إل َد ْن إع َع َل َو ؛ َلُه ُرُجو
َد َإلّن ْب َع ْل إه إفيِ َوَماَ ا إد ُه َي ْوَل إع َفَصاََر إلَم ْفَسُخ إباَلّرُجو ْلَك َي إه إم إخي َذا ، َأ َه إصّح َل َو َي

إبيِ َإل َفَة َو إني َبَة َأّن َح إه ْل َلْت ا إد َحَص ْب َع ْل َلىَ إل ْو ْلَم إلُك َل َوا ًئاَ َيْم ْي َهاَ َش ْن إد إم ْق َع ْل ّنَماَ ، إباَ إإ َو
َهاَ ُك إل إة إمْن َيْم َه إد إج ْب َع ْل إل ا إلي َد َء َأّن إب  الّشيِْ
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إقُل َت ْن َلىَ َي إد إ ْب َع ْل ّوًل ا ُكُه ُثّم َأ إل َلىَ َيْم ْو ْلَم إه إمْن ا إت َه ُدّل إج إه َي ْي َل َد َأّن َع ْب َع ْل ْو ا َهاَ َل َل إب َلْم َق َو
َهاَ ْل َب ْق َلىَ َي ْو ْلَم ْو ، َصّحْت ا َل َهاَ َو ّد ُد َر ْب َع ْل َهاَ ا َل إب َق َلىَ َو ْو ْلَم إصّح َلْم ا ْو ، َت َل َلىَ َكاََن َو َع
إد ْب َع ْل ْيٌن ا َعْت َد إه إفيِ إبي إن ْي . َد



ُلُه ْو إلَك َق َذ َك َو َبُه َماَ (  َه ُد َو إن َأَح ْي ْوَج إر الّز َد َإلّن ) ؛ إلْلَخ ْقُصو ْلَم َهاَ ا َلُة إب إم إص إح ؛ الّر
ّيَة َإلّن إج ْو َيْت الّز إر إة َمْجَرىَ ُأْج َب َقَرا ْل إل ا إلي َد ّنُه إب َهاَ َيْحُصُل َأ إْلْرُث إب إع إفيِ ا إمي َج

إل َوا َْلْح ّنَماَ ، ا إإ َظُر َو ْن َلىَ ُي َذا إ ْقَت َه إة َو َب إه ْل ّتىَ ا ْو َح َهاَ َل ّوَج َدَماَ َتَز ْع َهَب َب َهاَ َو َلُه َل َف
ُع َد َإلّن ؛ الّرُجو ْق َع ْل ْوَجَب ا َع َلُه َأ ْبَل الّرُجو إج َق إوي ّتْز َذا ال َك ُه َف َد ْع إإْن ، َب َهاَ َو َن َباَ أ

َدَماَ َ ْع َب
َهَب َهاَ َو ْيُن َل َع ْل َيٌة َوا إق َهاَ إفيِ َباَ إد َع َفَل َي َد َإلّن ؛ َلُه ُرُجو ْق َع ْل َع ا َق ْيَر َو إجٍب َغ إع ُمو إللّرُجو

إإْن ، َهَب َو إذيِ َو ٍم إل إح إر َر ْي ٍم َغ ْو ُمَحّر ٍم َأ إر ُمَحّر ْي ٍم َغ إح ُع َلُه َجاََز َر َهَب إفيَماَ الّرُجو َو
 . َلُه
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ُهوُب َقاََل (  ْو ْلَم إب َلُه ا إه َوا ْل ْذ إل َذا ُخ َوًضاَ َه إتك َعْن إع َب ْو إه َدًل َأ َهاَ َب ْن ْو إم إفيِ َأ
َهاَ إت َل َب َقاَ َبَضُه ُم َق إهُب َف َوا ْل َقَط ا ُع َس َلُه الّرُجو َو َع َأْن )  إج إض إفيِ َيْر َو إع ْل ْبَل ا َأْن َق

إبَضُه ْق إهُب َي َوا ْل ّنُه ؛ ا إتّم َل َإل إض إّل َي ْب َق ْل ُلُه إباَ ْو إإْن َق َو ّوَضُه (  إبيِّ َع َن إب َعْن َأْج ُهو ْو ْلَم ا
ًعاَ َلُه َبّر َت َبَض ُم َق َوَض َف إع ْل َقَط ا ُع َس َوَض َإلّن ) ؛ الّرُجو إع ْل إط ا َقاَ ّق إإلْس ْلَح إصّح ا َي َف

إبيِّ إمْن َن َْلْج إل ا َد َب إع َك ْل ْلُخ إح ا ْل ْيَس َوالّص َل إع َو َبّر َت ْلُم َع َأْن إل إج َلىَ َيْر إب َع ُهو ْو ْلَم إفيَماَ َلُه ا
َع َبّر إه َت إض إمْن إب َو إع ْل َذا ا َبَضُه إ إهُب َق َوا ْل ّنُه ؛ ا ْد َإل إه إفيِ َلُه َحَصَل َق إت َل َب َقاَ َقاَُط ُم إْس
ّق إب َح إه َوا ْل إع إمْن ا إة َفَصاََر الّرُجو َب إه ْل َوٍض َكاَ إع إإْن إب ُة َماَ إقيَل َف َد إئ َفاَ ْل إه إفيِ ا إل ْو َق

ًعاَ َبّر َت ْكُم ُم ْلُح إر إفيِ َوا ْي إع َغ َبّر َت ْلُم إطُل ا ْب َع ُي َأْن الّرُجو ُه إب ُهوُب َأَمَر ْو ْلَم إض َلُه ا إوي ْع ّت إباَل
ّوَضُه َع إط َف َنُه َأْن إبَشْر ُهوُب َيْضَم ْو ْلَم َناَ َلُه ا ْل ْكُم ُق ْلُح إلَك إفيِ ا إق َذ إري َط َلىَ إب ْو َْل ّنُه ا إإ َف

َطَل َلّماَ إض َب إوي ْع َت إع إب َبّر َت ْلُم َلىَ ا ْو َأ ُطَل َأْن َف ْب إض َي إوي ْع َت إر إب ْي إع َغ َبّر َت ْلُم إة إفيِ َقاََل ا َي َهاَ ّن ال
َناَ َلٌة ُه َأ ّد َل َمْس َهاَ إمْن ُب إت َف إر ْع إهيَِ َم إبيِّ َأّن َو َن َْلْج َذا ا ّوَض إ إهَب َع َوا ْل إه َعْن ا إت َب َل إه

ُع إج َلىَ َيْر إب َع ُهو ْو ْلَم ٌء َلُه ا َوا إه َكاََن َس إر َأْم ْو إب إر َأ ْي َغ إه إب إر إريًحاَ َلُه َيْضَمْن َلْم َماَ َأْم َص
َأْن ُقوَل إب ّوْضُه َي ّنيِ َع َلىَ َع ّنيِ َع إمٌن َأ إف َضاَ إخَل إء إب إن َقَضاَ ْي ّد ّنُه ال إإ َذا َف ًناَ َأَمَر إ ْنَساَ إ

إء َقَضاَ إه إب إن ْي ُه َد َقَضاَ ّنُه َف إإ ُع َف إج إه َيْر ْي َل إر إمْن َع ْي إط َغ إن َشْر إر َضَماَ إم ُق اْل َفْر ْل َناَ َأّن َوا ُه
إويَض ْع ّت ُكْن َلْم ال ّقَقاَ َي َتَح َلىَ ُمْس إب َع ُهو ْو ْلَم ّنَماَ ، َلُه ا إإ ُه َو َع َأْن َأَمَر َبّر َت إل َي إه إبَماَ إس ْف َن

َلىَ إه َع إر ْي إلَك َغ َذ إبُت َل َو ْث َع ُي إر إمْن الّرُجو ْي . َضَماٍَن َغ
َأّماَ ْيُن َو ّد َو ال ُه َلٌب َف َطاَ إه ُم ْد إب َق ُه َف إقَط َأْن َأَمَر ْنُه ُيْس َبَة َع َل َطاَ ْلُم ّق إبَماٍَل ا َتَح ُمْس
إه ْي َل ُلُه َع ْو َذا َق إإ َو ّق (  َتَح إة إنْصَف اْس َب إه ْل َع ا إف َرَج إنْص إض إب َو إع ْل  ) ؛ ا
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ّنُه ّلْم َلْم َإل إبُل َماَ َلُه ُيَس َقاَ إض إنْصَف ُي َو إع ْل َذا ، ا َه إمُل َل إفيَماَ َو َت إقْسَمَة َيْح ْل . ا
َأّماَ َهاَ إفيَماَ َو ُل إم َت َذا َيْح ّق إ َتَح ْعَض اْس إة َب َب إه ْل َطَل ا إقيِ إفيِ َب َباَ ْل ُع ا إج َيْر إض َو َو إع ْل ُلُه إباَ ْو ( َق
إإْن ّق َو َتَح إض إنْصَف اْس َو إع ْل ُع َلْم ا إج إة إفيِ َيْر َب إه ْل ّد َأْن إّل ا إقيَِ َماَ َيُر إض إمْن َب َو إع ْل ُثّم ا

َع إج إة إفيِ َيْر َب إه ْل َد َأْن ) إّل ا إزي ًة َي َد َياَ َلًة إز إص ّت َقاََل ، ُم َفُر َو ُع ُز إج إف َيْر ّنْص َباًَرا إباَل إت ْع ا
إض َو إع ْل إر إباَ َناَ اْلَخ َل إقيَِ َماَ َأّن َو إض إمْن َب َو إع ْل ُلُح ا ُكوَن َأْن َيْص َوًضاَ َي ُكّل إع ْل إمْن إل
إء َدا إت ْب إل ّنُه إّل ا ّيُر َأ َتَخ ّنُه ؛ َي َقَط َماَ َإل ّقُه َأْس إع إفيِ َح ّلَم إّل الّرُجو ُيَس إض ُكّل َلُه إل َو إع ْل ا

َذا إإ ّلْم َلْم َف َلُه َلُه ُيَس ُه َأْن َف ّد َع َيُر إج َيْر َهَب إفيَماَ َو إإْن ، َو َهَب َو ّوَضُه َداًرا َلُه َو َع إمْن َف
َهاَ إف َع إنْص إف إفيِ َرَج ّنْص إذيِ ال ّل ّوْض َلْم ا َع ْنُه ُي ْد ، َع َق َع َو ْعُض َجَم إخ َب إي ْلَمَشاَ َع ا إن َوا ْلَم ا

إه إفيِ إل ْو ٌع َق إن إع َعْن َوَماَ إة إفيِ الّرُجو َب إه ْل إبيِ َياَ ا إح َقُه َدْمٍع ُحُروُف َصاَ ّداُل َخَز َفاَل
ُة َد َياَ إميُم الّز ْل ُهَماَ َوا ُت ْو ْو َم ُهَماَ َأ ُد ْيُن َأَح َع ْل َوُض َوا إع ْل ُء ا ْلَخاَ ْلُخُروُج َوا إك إمْن ا ْل إم



إب ُهو ْو ْلَم ُيِ َلُه ا ّيُة َوالّزا إج ْو َقاَُف الّز ْل َبُة َوا َقَرا ْل ُء ا َهاَ ْل إب َهَلكَُ َوا ُهو ْو ْلَم . ا
َلٌة َأ َهَب ) َرُجٌل ( َمْس َد َتْمًرا إلَرُجٍل َو َدا ْغ َب َلُه إب ُهوُب َفَحَم ْو ْلَم َلىَ َلُه ا إخيِ إ ْل َفَل َب

َع إب ُرُجو إه َوا ْل إه إل َذا ، إفي َك َذا َو َهَب إ َيًة َلُه َو إر إر إفيِ َجاَ إب َدا ْلَحْر َهاَ ا َأْخَرَج َلىَ َف إر إ َدا
إم إْلْسَل َع َفَل ا َهاَ ُرُجو َذا إفي إت إفيِ َك َعاَ إق َوا ْل ْو ، ا َل إريًضاَ َأّن َو َهَب َم َيًة إلَرُجٍل َو إر َجاَ
َهاَ َئ إط َو ُهوُب َف ْو ْلَم إهُب َماََت ُثّم َلُه ا َوا ْل إه ا ْي َل َع ْيٌن َو ٌق َد إر ْغ َت ّد ُمْس َبُة ُتَر إه ْل إجُب ا َي َلىَ َو َع

إب ُهو ْو ْلَم ْقُر َلُه ا َع ْل َذا ا َو َه َتاَُر ُه ْلُمْخ ُه ا َكَر إت إفيِ َذ َعاَ إق َوا ْل ْيًضاَ ا  . َأ
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ُلُه ْو َوَل َق إصّح (  ُع َي إهَماَ إّل الّرُجو إضي َتَرا ْو إب إم َأ ْك إم إبُح إك ْلَحاَ ّنُه ) ؛ ا َلٌف َإل َت إه ُمْخ ْيَن إفي َب
إء َلَماَ ُع ْل ّد َفَل ا ْو الّرَضاَ إمْن ُب إء َأ َقَضاَ ْل ّتىَ ا ْو َح َنْت َل َبُة َكاَ إه ْل ًدا ا ْب َقُه َع َت ْع َأ ُهوُب َف ْو ْلَم َلُه ا

ْبَل إض َق ْب إع َق إج إة إفيِ الّرا َب إه ْل َذ ا َف ُقُه َن ْت ْو ، إع َل َعُه َو َن َلَك َم َه إم َيْضَمْن َلْم َف َياَ إق إه إل إك ْل إم
إه َذا ، إفي َك َذا َو َلَك إ إه إفيِ َه إد َد َي ْع إء َب َقَضاَ ْل َعُه َأْن إّل ا َن َد َيْم ْع َبُه َماَ َب َل ّنُه ؛ َط ّدىَ َإل َع َت
َذا إإ إبْض َلْم َو ْق إهُب َي َوا ْل َبَة ا إه ْل َد ا ْع إخ َب َفْس ْل ّتىَ ا َكْت َح َل إد إفيِ َه إب َي ُهو ْو ْلَم َكْت َلُه ا َل َه

َنًة ْبَض َإلّن ؛ َأَماَ َق ْل إة ا َب إه ْل ُق َل إل ّل َع َت إه َي َذا َضَماٌَن إب إإ َفَسَخ َف ْن َهاَ ا ُد ْق إقيَِ َع ُد َب ْق َع ْل َلىَ ا َع
ُه َماَ َتَضاَ ْق ُد ا ْق َع ْل ْيَر ا إجٍب َغ إن ُمو إه ُيْضَمُن إبَماَ إّل ُتْضَمُن َوَل إللّضَماَ َناَُت إب َْلَماَ إمْن ا

ّديِ َع ّت ْو ، ال َل َد َأّن َو ْب َع ْل ُهوَب ا ْو ْلَم َقَص ا ْو َن إنيَِ َأ إه ُج ْي َل إس ُدوَن إفيَماَ َع ْف ّن َذ ال َأَخ َف
ُهوُب ْو ْلَم ْيَس َأْرَشُه َلُه ا َل إب َف إه َوا ْل َع َأْن إل إج إه َيْر ْي َل إش َع َْلْر َنُه َأْن َوَل إباَ ًئاَ ُيَضّم ْي إمْن َش
إن ْقَصاَ ّن ّنَماَ ، ال إإ َع َأْن َلُه َو إج إد إفيِ َيْر ْب َع ْل إقًصاَ َخاَّصًة ا َْلْرَش َإلّن ؛ َناَ ٌة ا َد َياَ ْع َلْم إز َق َي

َهاَ ْي َل ُد َع ْق َع ْل َع َأْن َيُجوُز َفَل ا َق َهاَ َي ْي َل َفْسُخ َع ْل ُلُه ا ْو َق إهَماَ إّل َو إضي َتَرا ّتىَ إب ْو َح َهَب َل َلُه َو
ًباَ ْو َبَضُه َث َق ُهوُب َف ْو ْلَم َلَسُه ُثّم َلُه ا َت ْنُه اْخ إهُب إم َوا ْل َكُه ا َل ْه َت إمَن َواْس َتُه َض إقيَم

إب ُهو ْو ْلَم َع َإلّن ؛ َلُه إل إصّح َل الّرُجو إهَماَ إّل َي إضي َتَرا ْو إب إم َأ ْك إم إبُح إك ْلَحاَ َلْم ا ْد َو ُيوَج
ٌد إح ُهَماَ َوا ْن َذا إم إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل . ا

َفاَُظ ْل َأ إع َو ْعت الّرُجو إتيِ إفيِ َرَج َب ْو إه َهاَ َأ ْدت َد َلىَ َر إكيِ إ ْل ْو إم َهاَ َأ ْلت َط ْب ْو َأ َهاَ َأ َقْضت إإْن َن َف
ّفْظ َلْم َل َت إلَك َي َذ ّنُه إب إك َهاَ َل َع ْو َباَ َهاَ َأ َن َه ْو َر َق َأ َت ْع َد َأ ْب َع ْل ُهوَب ا ْو ْلَم ْو ا ُه َأ ّبَر ُكْن َلْم َد إلَك َي َذ

ًعاَ َذا ، ُرُجو َك ْو َو َغ َل َب ْوَب َص ّث ْو ال َلَط َأ َعاََم َخ ّط إم ال َعاَ َط إه إب إس ْف ُكْن َلْم َن ًعاَ َي ْو ، ُرُجو َل َو
َذا َقاََل َء إ ْأُس َجاَ إر َر ْه ْد الّش َق َهاَ َف ْعت َتَج إصّح َلْم اْر  َإلّن ؛ َي
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ُفُسوَخ ْل َبُل َل ا ْق َق َت إلي ْع ّت َذا ال َهاَ َكاََن إ َنىَ إفي ْع إك َم إلي ّتْم َذا ال إإ َقاَ َو َف ّت َلىَ ا إع َع إفيِ الّرُجو
إضٍع ْو إصّح َل َم ُع َي إه الّرُجو إة إفي َب إه ْل إم َكاَ َْلْرَحاَ إه إل إه َب َذا ُثّم َجاََز َوَش َفَسَخْت إ ْن َبُة ا إه ْل ا
إم ْك إم إبُح إك ْلَحاَ ْو ا إضيِ َأ ّتَرا َدْت إباَل َلىَ َعاَ إك إ ْل إب إم إه َوا ْل ْبُض ا َق ْل َبُر َل َوا َت ْع إل إفيِ ُي َقاَ إت ْن ا
إك ْل إم ْل َبُر َل َكَماَ ا َت ْع إع إفيِ ُي ْي َب ْل  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َفْت (  إل ْيُن َت َع ْل َبُة ا ُهو ْو ْلَم ْو ا َهاَ َأ ّق َتَح ّق اْس إح َت إمَن ُمْس ُهوُب َفَض ْو ْلَم َلْم َلُه ا
ْع إج َلىَ َيْر إب َع إه َوا ْل ٍء ا إهَب َإلّن ) ؛ إبَشيِْ َوا ْل إجْب َلْم ا إب ُيو ُهو ْو ْلَم إن َسَلَمَة َلُه إل ْي َع ْل ا



إة َب ُهو ْو ْلَم ّنُه ا َإل َهاَ َلُه َحَصَل َو ُك ْل إر إم ْي َغ َوٍض إب َذا إع إإ ّقْت َف إح ُت ْع َلْم ُاْس إج َلىَ َيْر َمْن َع
َكُه َل ْو َكَماَ َم َهاَ َل َث إر ّقْت َو إح ُت ْع َلْم َفاَْس إج إل إفيِ َيْر إث َماَ إر َوا ْل َهاَ ا إت إقيَم َذا إب َذا َك َذا ، َه َك َو

إعيُر َت ْلُمْس ُع َل ا إج َلىَ َيْر إر َع إعي ْلُم ٍء ا ّنُه ؛ إبَشيِْ ُد َإل ْق َبّرٍع َع ّق َفَل َت إح َت إه َيْس . الّسَلَمُة إفي
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َهَب (  إط َو إض إبَشْر َو إع ْل إبَر ا ُت ْع ُبُض ُا َقاَ ّت إن إفيِ ال ْي َوَض إع ْل َوَض َإلّن ) ؛ ا إع ْل ا
َبٌة ٌة إه َأ َد َت ْب َبَضاَ َلْم َوَماَ ُم َقاَ َت ُكّل َي ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن َع َأْن إم َن َبُه َيْم إح ُطُل َصاَ ْب َي إع َو ُيو َوَل إباَلّش

إصّح إب إمْن َت َْل إل إفيِ ا إه َماَ إن ْب إر ا إغي إنيِ الّص ْع َذا َي َهَب إ إر َو إغي َبًة إللّص ّوَض إه َع َْلُب َف َهاَ ا ْن َع
إل إمْن إر َماَ إغي إويُضُه َيُجْز َلْم الّص ْع إإْن ، َت َنْت َو َبُة َكاَ إه ْل إط ا إض إبَشْر َو إع ْل ّنُه ؛ ا إصيُر َإل َي

إلَك َذ ًعاَ إب َبّر َت ُع ُم ْف َد إل َو إر َماَ إغي َلىَ الّص إه َع إع َوْج َبّر ّت ّيِ َقاََل َيُجوُز َل ال إد ْن ْلُخَج َبُة ا إه ْل ا
إط إض إبَشْر َو إع ْل َبٌة ا إء إفيِ إه َدا إت ْب إل ٌع ا ْي إء إفيِ َب َهاَ إت ْن إل ْفُظ ا ّل ْفُظ َفاَل إة َل َب إه ْل َنىَ ا ْع ْلَم َوا
َنىَ ْع إع َم ْي َب ْل ُلُه ا ْو َق َبٌة َف إء إفيِ إه َدا إت ْب إل إنيِ ا ْع َذا َي ًعاَ َكاََن إ ُع َوَل َيُجوُز َل ُمَشاَ َق ْلُك َي إم ْل ا
َهاَ إض إّل إفي ْب َق ْل إف إباَ إخَل إع إب ْي َب ْل ُلُه ا ْو َق ٌع َو ْي إء إفيِ َب َهاَ إت ْن إل َو ا ُه ُهَماَ َو ّن أ

َذا َ َبَضاَ إ َقاَ ُكّل َكاََن َت إل
ٍد إح ُهَماَ َوا ْن ّد إم إب الّر ْي َع ْل َياَُر إباَ إخ إة َو َي ْؤ إجُب الّر َت َهاَ َو َعُة إفي ْف . الّش
َقاََل َفُر َو َبُة ُز إه ْل إط ا إض إبَشْر َو إع ْل إع ا ْي َب ْل ًء َكاَ َدا إت ْب ًء ا َهاَ إت ْن ُلُه َوا ْو َذا َق إإ َف َبَضاَ (  َقاَ َصّح َت
ُد ْق َع ْل إم إفيِ َوَصاََر ا ْك إع ُح ْي َب ْل ّد ا إب ُيَر ْي َع ْل إر إباَ َياَ إخ إة َو َي ْؤ إجُب الّر َت َهاَ َو َعُة إفي ْف ) ، الّش
َذا َك ُع َو إج َد َيْر ْن إق إع َقاَ إتْح إلْس ّنُه ؛ ا ٌع َإل ْي ًء َب َهاَ إت ْن . ا
َقاََل َفُر َو َو ُز ٌع ُه ْي ًء َب َدا إت ْب ًء ا َهاَ إت ْن إة إفيِ َقاََل َوا َي َهاَ ّن إخَلُف ال ْل َذا إفيَماَ َوا َكَر إ إويَض َذ ْع ّت ال

إه إة إفي إلَم َك َلىَ إب إف َأّماَ َع إء إبَحْر َباَ ْل َأْن ا ْبت َقاََل إب َه ْنك َو َذا إم َد َه ْب َع ْل إبك ا ْو َث َذا إب ْو َه ْلٍف َأ َأ إب
إبَل َق ّنُه اْلَخُر َو إإ ُكوُن َف ًعاَ َي ْي ًء َب َدا إت ْب ًء ا َهاَ إت ْن ًعاَ َوا . إْجَماَ
ُلُه ْو ُعْمَرىَ َق ْل َوا ٌة (  إئَز إر َجاَ َعّم ْلُم إل إفيِ إل إه َحاَ إت َياَ إه َح إت َث َوَر إل إد إمْن َو ْع إه َب إت ْو ُه َم َناَ ْع َوَم  (

َعَل َأْن إه َيْج إر ُه َلُه َدا َذا ُعُمَر إإ َهاَ َماََت َو ّد إه َيُر ْي َل إصّح َع َي إليُك َف ّتْم ُطُل ال ْب َي الّشْرُط َو
َبُة إه ْل ُطُل َل َوا ْب إط َت إة إباَلّشُرو َد إس َفاَ ْل . ا
إفيِ إع َو إبي َناَ َي ْل ُة ا ُعْمَرىَ ُصوَر ْل ُقوَل َأْن ا ْلت َي َع إريِ َج  َدا
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إه إذ إريِ َلك َه ْو ُعُم َهاَ َأ ْلت َع ْو ُعُمَركَ َلك َج َتك َلك إهيَِ َأ َياَ َذا َح إإ إهيَِ إمّت َف ّد َف َليِّ َر َع
إه إذ َه َفاَُظ َف ْل َْل َهاَ ا ّل َبٌة ُك إهيَِ إه إه َلُه َو إت َث َوَر إل إه إمْن َو إد ْع إطٌل َوالّشْرُط َب َذا َباَ إإ َنْت َو َبًة َكاَ إه
إبَر ُت ْع َهاَ ُا َبُر َماَ إفي َت ْع إة إفيِ ُي َب إه ْل َهاَ ا ُل إط ْب ُي إطُل َماَ َو ْب َبَة ُي إه ْل ُلُه ا ْو َبىَ َق ْق َوالّر َلٌة (  إط َد َباَ ْن إع

إبيِ أ
َفَة َ إني ٍد َح َهاَ َوُمَحّم ُت َوُصوَر ُتك )  ْب َق إه َأْر إذ ّداَر َه إهيَِ ال إة إمْن َو َب َق ْلُمَرا إهيَِ ا َو

َظاَُر إت ْن إل َهاَ ا َناَ ْع َلك إمّت إْن َوَم ْب إهيَِ َق إإْن ، َلك َف إليِ إمّت َو ْب َدْت َق َليِّ َعاَ َذا إ إإ َهاَ َف ّلَم َس
إه ْي َل َلىَ إ َذا َع ُكوُن َه ّيًة َت إر ُهَماَ َعاَ َد ْن َهاَ َلُه َيُجوُز إع ُذ َتىَ َأْخ َء َم َقاََل ، َشاَ ُبو َو ُيوُسَف َأ
َبٌة إهيَِ إحيَحٌة إه َلُه َإلّن ؛ َص ْو إريِ َق إليٌك َلك َدا ُلُه َتْم ْو َق َبىَ َو ْق ٌد َشْرٌط ُر إس ْو ، َفاَ َل َقاََل َو

إريِ َبىَ َدا ْق ْو َلك ُر إبيٌس َأ َنْت َلك َح ّيًة َكاَ إر ًعاَ َعاَ َذا إْجَماَ إإ َهَب َو َبًة َو َهاَ َوَشَرَط إه إفي
ًطاَ ًدا َشْر إس َبُة َفاَ إه ْل ٌة َفاَ إئَز إطٌل َوالّشْرُط َجاَ َهَب َكَمْن َباَ َيًة إلَرُجٍل َو إر َتَرَط َجاَ َواْش

إه ْي َل َهاَ َل َأْن َع َع إبي ْو َي َهاَ َأْن َأ إخذ ّت ٍد ُأّم َي َل ْو َو َهاَ َأ ّد إه َيُر ْي َل َد َع ْع ٍر َب ْه َبُة َش إه ْل ٌة َفاَ إئَز ، َجاَ
إه إذ َه َلٌة الّشُروُط َو إط ّنُه ؛ َباَ َهاَ َل َإل إضي َت ْق ُد َي ْق َع ْل َْلْصُل ا َذا إفيِ َوا ٍد ُكّل َأّن َه ْق إمْن َع

إه إط ْبُض َشْر َق ْل إإّن ا ُه َل الّشْرَط َف ُد إس ْف إة ُي َب إه ْل إن َكاَ ْه . َوالّر
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل ْهُن ا ُطُل الّر ْب إط َي إذيِ إباَلّشْر ّل َا ُه َو ُد إس ْف ُع الّشْرُط ُي ْي َب ْل ُة ا إْلَجاََر َوا



َعُة ُء َوالّرْج ْبَرا إْل إن َعْن َوا ْي ّد ْلَحْجُر ال َلىَ َوا إن َع ُذو ْأ ْلَم َعْزٌل ا إل َو إكي َو إة إفيِ إل َي َوا إر
ّيِ إد ْن ْلُخَج إذيِ ا ّل َا ُطُل َل َو ْب إط َي ُق إباَلّشْر ّطَل ُق ال َتاَ َع ْل ُع َوا ْل ْلُخ ْهُن َوا إفيِ َوالّر ٍة َو َي َوا إر

َبُة إه ْل َيُة َوا إوَصاَ ْل ّيُة َوا إص َو ْل َلُة َوا َفاَ َك ْل َلُة َوا َوا ْلَح َلُة َوا َقاَ إْل ْذُن َوا إإ إد َو ْب َع ْل إة إفيِ ا ّتَجاََر  . ال
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ُلُه ْو َوَمْن َق َهَب (  َيًة َو إر َهاَ إّل َجاَ َل َبُة َصّحْت َحْم إه ْل َطَل ا َب ُء َو َناَ ْث إت إلْس ْيِ ا َأ إفيِ َصّحْت ) 
إة َي إر ْلَجاَ إد ا َل َو ْل إإْن ، َوا َق َو َت ْع َهاَ إفيِ َماَ َأ إن ْط َهاَ ُثّم َب َب َه َبُة َجاََزْت َو إه ْل ُْلّم إفيِ ا ْو ، ا َل َو

ُه ّبَر َهاَ ُثّم َد َب َه ْلَحْمَل َإلّن ؛ َتُجْز َلْم َو َلىَ َباٍَق ا إه َع إك ْل إكُن َوَل إم ُذ ُيْم إفي ْن إة َت َب إه ْل َهاَ ا إفي
إن َكاَ إر إلَم إبي ْد ّت ُع ال َق َي َبُة َف إع إه ْلُمَشاَ ْو ا َبُة َأ ٍء إه ُغوٍل َشيِْ إك َمْش ْل إم إب إب إه َوا ْل . ا

َأّماَ إع إفيِ َو ْي َب ْل إة ا إْلَجاََر إن َوا ْه َذا َوالّر َد إ َق إه َع َلىَ إفي ُْلّم َع إل ُدوَن ا ْلَحْم ّنُه ا إإ ُطُل َف ْب َي
ُد ْق َع ْل ُء ا َناَ ْث إت إلْس ًعاَ َوا إمي ُتُه َج إة إفيِ َوُصوَر إْلَجاََر َذا ا ْأَجَر إ َت ُْلّم اْس َهاَ إّل ا َلد إصّح َلْم َو َت
َلىَ َلُه َوَمْن ْلُف آََخَر َع ٍم َأ َه َقاََل ، إدْر َذا َف َء إ ٌد َجاَ إهيَِ َغ ْو َلك َف ْنَت َأ ٌء َأ إريِ َهاَ َب ْن َذا إم إإ َو
ْيت ّد َليِّ َأ ّنْصَف إ ْنَت ال َأ ٌء َف إريِ إف إمْن َب ّنْص إقيِ ال َباَ ْل َذا ا َه ّلُه َف إطٌل ُك َء َإلّن ؛ َباَ ْبَرا إْل ا

إليٌك ُق َتْم إلي ْع ّت إط َوال َتّص إباَلّشْر إت َيْخ َطاَ َقاَ إْلْس إة إباَ ْلَمْحَض إق ا ّطَل إق َكاَل َتاَ َع ْل َفَل َوا
َهاَ ّدا َع َت ُلُه َي ْو َقُة َق َد َوالّص إة (  َب إه ْل إصّح َل َكاَ إض إّل َت ْب َق ْل َهاَ ) ؛ إباَ ّن إل

ٌع َ َبّر إة َت َب إه ْل ُلُه َكاَ ْو َق
َوَل إمُل ُمَشاٍَع إفيِ َتُجوُز (  َت إقْسَمَة َيْح ْل َهاَ ) ؛ ا ّن إل

إة َ َب إه ْل ُتُه َكاَ َذا َوُصوَر َق إ ّد َلىَ َتَص َع
إن ْي ّي إن ٍء َغ إمُل إبَشيِْ َت إقْسَمَة َيْح ْل َذا َأّماَ َيُجْز َلْم ا َق إ ّد َلىَ َتَص إن َع ْي إقيَر إلَك َف َذ َجاََز إب

إف إخَل إة إب َب إه ْل ْد ، ا َق ّناَ َو ّي إلَك َب  . َذ
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ُلُه ْو َوَل َق إصّح (  ُع َي إة إفيِ الّرُجو َق َد َد الّص ْع إض َب ْب َق ْل ّنُه ) ؛ ا ْد َإل َهاَ َكُمَل َق َواُب إفي ّث ال
إه إمْن ّل َلىَ ال َعاَ َذا ، َت َك َذا َو َهَب إ إر َو إقي َف ْل َواَب َإلّن ؛ إل ّث ْد ال . َحَصَل َق
َأّماَ َذا َو َق إ ّد َلىَ َتَص إنيِّ َع َياَُس َغ إق ْل َع َلُه َأّن َفاَ َد َإلّن ؛ الّرُجو ْقُصو ْلَم َهاَ ا َوُض إب إع ْل ا

إة َب إه ْل ُهْم إّل َكاَ ّن أ
ُنوا َ َتْحَس ُلوا ، اْس َقاَ َع َل َف َهاَ ُرُجو ّنُه ؛ إفي ّبَر َإل َهاَ َع ْن إة َع َق َد ْو ، إباَلّص َل َو

َد َبَة َأَرا إه ْل ّبَر ا َع َهاَ َل إظ ْف َل َإلّن إب َواَب َو ّث ْد ال َلُب َق ْط إة ُي َق َد َلىَ إباَلّص إء َع َياَ إن ْغ َْل َتَرىَ َأَل ، ا
َلُه إنَصاٌَب َلُه َمْن َأّن َياٌَل َو إه َل إع إفي ْك إلَك َي إفيِ َذ إة َف َق َد إه الّص ْي َل َواٌب َع َذا َث َه إل ْع َلْم َف إج َيْر

َهاَ  . إفي
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ُلُه ْو َوَمْن َق َذَر (  َق َأْن َن ّد َتَص إه َي إل إزَمُه إبَماَ َق َأْن َل ّد َتَص إس َي ْن إج إجُب َماَ إب إه َي ُة إفي َكاَ ) الّز
َياَُس إق ْل ْلَزَمُه َأْن َوا ُق َي ّد ّتَص إع ال إمي إه إبَج إل ْلَماََل َإلّن ؛ َماَ ٌة ا َباََر ّوُل َعّماَ إع َتَم َأّن َكَماَ ُي

ْلَك إم ْل ٌة ا َباََر ّلُك َعّماَ إع َتَم ْو ، ُي َل َذَر َو َق َأْن َن ّد َتَص إه َي إك ْل إم إزَمُه إب َق َأْن َل ّد َتَص إع َي إمي َماَ إبَج
إلُك َذا َيْم َك َذا َف . َه
إن َوْجُه إتْحَساَ إلْس ُذوَر َأّن ا ّن َلٌة ال َلىَ َمْحُمو َهاَ َع إل إض إفيِ ُأُصو ُفُرو ْل ْلَماَُل ا إذيِ َوا ّل ا

ُق ّل َع َت إه َي إة َفْرُض إب َق َد َو الّص ْعُض ُه ُكُه َماَ َب إل إة َيْم َل َدَل إة إب َكاَ َلىَ الّز َع َذا َف إجُب َه َأْن َي

َق ّد َتَص إب َي َه ّذ إة إباَل إفّض ْل إض َوا ُعُرو إة َو ّتَجاََر إم ال إئ َوا َق َوَل َوالّس ْيَن َفْر إر َب َدا ْق إب إم ّنَصاَ ال



َنُه َوَماَ إلَك َإلّن ؛ ُدو ُق إمّماَ َذ ّل َع َت إه َي ُة إب َكاَ َذا الّز ْنَضّم إ إه ا ْي َل ُه إ ْيُر ُهْم َغ ّن أ
َ َك َبُروا َف َت ْع ا

ْنَس إج ْل إر ُدوَن ا ْد َق ْل َذا ا َه إل ُلوا َو َذا َقاَ َذَر إ َق َأْن َن ّد َتَص إه َي إل إه إبَماَ ْي َل َع ْيٌن َو إحيُط َد إه ُي إزَمُه إب َل
َق َأْن ّد َتَص إه َي إإْن إب إه َقَضىَ َف َنُه إب ْي إزَمُه َد َق َأْن َل ّد َتَص إه َي إل ْث إم َبَر َإلّن ؛ إب َت ْع ْلُم ْنُس ا َماَ إج

إجُب إه َت ُة إفي َكاَ إإْن ، الّز ُكْن َلْم َو َبًة َت إج ْلَزُمُه َوَل َوا َق َأْن َي ّد َتَص إر َي ُدو َنىَ إب ْك إب الّس َياَ إث َو
إن َد َب ْل إد ا إبي َع إة َو ْدَم إخ ْل إث ا َثاَ َْل إل َوا إم َوا َع ْل إض َوا ُعُرو ْل إتيِ َوا ّل ْيَسْت ا إة َل ّتَجاََر إه َإلّن ؛ إلل إذ َه

َء َياَ َْلْش َة َل ا َكاَ َهاَ َز إإْن ، إفي َوىَ َو َذا َن َه إر إب ْذ ّن َع ال إمي إلُك َماَ َج ُع َدَخَل َيْم إمي إلَك َج إفيِ َذ
إه إر ْذ ّنُه ؛ َن َد َإل ّد َلىَ َش إه َع إس ْف ْو ، َن َل ًة َكاََن َو ّيًة َثَمَر إر ْو ُعْش ّلًة َأ ّيًة َغ إر َق ُعْش ّد َهاَ َتَص إب

ًعاَ  . إْجَماَ
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ُلُه ْو َوَمْن َق َذَر (  َق َأْن َن ّد َتَص إه َي إك ْل إم إزَمُه إب َق َأْن َل ّد َتَص إع َي إمي ْلَج ْلَك َإلّن ) ؛ إباَ إم ْل ٌة ا َباََر إع
ّلُك َعّماَ َتَم إلَك ُي َذ َوُل َو َناَ َت َع َي إمي ُكُه َماَ َج إل َوىَ َيْم ُيْر ّنُه َو ّوَل َأ َْل ٌء َوا َوا َذا َس إة إفيِ َك َي َدا إه ْل ا
إليِ َقاََل َوَمْن إن إفيِ َماَ إكي ْلَمَساَ َقٌة ا َد َو َص ُه َلىَ َف إه َماَ َع ُة إفي َكاَ إإْن ، الّز ْوَصىَ َو إث َأ ُل ُث إب
إه إل َو َماَ ُه َلىَ َف ٍء ُكّل َع َياَُس َشيِْ إق ْل إة إفيِ َوا َل َأ إة َمْس َق َد ْلَزَمُه َأْن الّص ُق َي ّد ّتَص ُكّل ال ْل إباَ
َو ُه ْوُل َو َفَر َق إم ُز ُعُمو إم إل إل اْس ْلَماَ إة إفيِ َكَماَ ا ّي إص َو ْل إن َوْجُه ا إتْحَساَ إلْس إيَجاََب َأّن ا

إد ْب َع ْل َبٌر ا َت ْع إب ُم إإيَجاَ إه إب ّل إرُف ال ْنَص َي ُبُه َف َلىَ إيَجاَ ْوَجَب َماَ إ ُع َأ إر إه الّشاَ َقَة إفي َد إمْن الّص
إل ْلَماَ ّيُة َأّماَ ا إص َو ْل إهيَِ ا إث ُأْخُت َف إميَرا ْل َتّص َفَل ا ْو ، َماٍَل ُدوَن إبَماٍَل َتْخ َل َماَ َقاََل َو
ُكُه إل َقٌة َأْم َد إن إفيِ َص إكي ْلَمَساَ ْد ا َق َوُل إقيَل َف َناَ َت ُكّل َي ْل ّنُه ؛ ا َعّم َإل إظ إمْن َأ ْف إل َل ْلَماَ ا

إحيُح ُهَماَ َوالّص ّن أ
ٌء َ َوا ُه َس َكَر إة إفيِ َذ َي َدا إه ْل إل إفيِ ا إئ إء َمَساَ َقَضاَ ْل ُلُه ا ْو َقاَُل َق ُي َو َلُه ( 

إسْك ْنُه َأْم ُقُه َماَ إم إف ْن َلىَ ُت إسك َع ْف إلك َن َياَ إع َلىَ َو إسَب َأْن إ َت ْك َذا َماًَل َت إإ َتَسَب َف ْك َماًَل ا
ْق َلُه إقيَل ّد إل َتَص ْث إم ْكت َماَ إب ّناَ ) ؛ َأْمَس ْو َإل ُه َل َناَ ْلَزْم َق َأْن َأ ّد َتَص إع َي إمي إه إبَج إل إفيِ َماَ

إل ْلَحاَ َناَ ا إه َأْضَرْر ّنُه ؛ إب َتاَُج َإل َلىَ َيْح َق َأْن إ ّد َتَص إه ُي ْي َل ُنُه َع إك ُيْم َوّصَل َأْن َو َت َلىَ َي إء إ َفاَ إي
إن ْي ّق ْلَح إر إمْن ا ْي ٍر َغ إكَر إبَماَ إْضَرا إب إفيِ ُذ َتاَ إك ْل ّنَماَ ، ا إإ ّدْر َلْم َو َق إذيِ ُي ّل ُكُه إل إس ْدًرا ُيْم َق
ُلوًماَ ْع إف َم إتَل إل إلْخ َوا إس َأْح ّناَ إلَك إفيِ ال . َذ

إفيِ إع َو إم ْلَجاَ إر ا إبي َك ْل َذا ا ٍة َذا َكاََن إ َف إه ُقوَت َأْمَسَك إحْر إم ْو إإْن ، َي ٍة َذا َكاََن َو ّل َأْمَسَك َغ

ٍر ُقوَت ْه إإْن ، َش إحَب َكاََن َو ٍة َصاَ َع ْي ٍة ُقوَت َأْمَسَك َض َن إإْن ، َس إجًرا َكاََن َو َأْمَسَك َتاَ

َلىَ إن إ ُع إحي إج إه َيْر ْي َل ُلُه إ  . َماَ
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َلٌة َأ َلىَ إلَخَر َقاََل ) َرُجٌل ( َمْس إه َع إح َوْج إمَزا ْل َذا إليِ َهْب ا َء َه َقاََل ، الّشيِْ ْبته َف َه َو
َقاََل ، َلك ْلت َف إب ّلَم َق َبَة َوَس إه ْل َيِ إلَماَ َجاََز ا إو َد َأّن ُر ْب إه َع ّل إكَ ْبَن ال َباََر ْلُم َلىَ َمّر ا َع

ٍم ْو ُبوَن َق إر ٍر إفيِ َيْض ُبو ْن َقاََل ، ُط ُهْم َف ُبوا َل َذا إليِ َه ّتىَ َه ْوا َح ْيَف َتَر إرُب َك َأْض

ُه ُعو َف َد إه َف ْي َل إه َفَضَرَب إ َْلْرَض إب ُه ا َكَسَر َقاََل ، َف ُتْم َو ْي َأ ْيَف َأَر ْبت َك ُلوا َضَر َناَ َقاَ ْعت َد َخ
َهاَ ّي أ

ْيُخ َ ّنَماَ ، الّش إإ إلَك َقاََل َو إل َعْن َتَحّرًزا َذ ْو إبيِ َق أ
َفَة َ إني إب إفيِ َح إن ُوُجو  . الّضَماَ
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إئُل إمْن ( َمَساَ إت )  َعاَ إق َوا ْل َهاَ ا إر ْي َغ َعَث َرُجٌل َو إه َب ْي َل ٍة إ ّي إد َه ٍء إفيِ إب َناَ ْو إ َهْل َظْرٍف إفيِ َأ
َباَُح َهاَ َأْن َلُه ُي َل ُك ْأ إلَك إفيِ َي إء َذ َناَ إْل ًدا َكاََن إْن ؟ ا إري ْو َث ُه َأ َو َباَُح َنْح ّنُه ؛ َلُه ُي ُذوٌن َإل ْأ َلُه َم
إلَك إفيِ َلًة َذ ّنُه ؛ َدَل َذا َإل َلُه إ ّو َلىَ َح ٍء إ َناَ َبْت آََخَر إ َه ُتُه َذ ّذ إإْن ، َل َهًة َكاََن َو إك ْو َفاَ َهاَ َأ َو َنْح
ُهَماَ َكاََن إْن َن ْي إبَساٌَط َب ْن َباَُح ا ْيًضاَ َلُه ُي إإّل َأ إقيَل َفَل َو َذا َو َعَث إ َهاَ َب ْو َظْرٍف إفيِ إب ٍء َأ َناَ إ
إة إمْن َد َعاَ ْل ُهَماَ ا ّد ُهَماَ َلْم َر ْك إل إع َيْم إقَصاَ ْل إب َكاَ إجَرا ْل إه َوا َب إلَك َوَش ُعُه َفَل َذ َهاَ َأْن َيَس َل ُك ْأ َي
إه إإْن ، إفي إة إمْن َكاََن َو َد َعاَ ْل ّد َل َأْن ا ّظْرُف ُيَر إر ال إص َوا َق إر َك ّتْم َلَك ال ّظْرَف َم َوَل ال

ْلَزُمُه ُه َي ّد  . َر
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َتَب َرُجٌل َلىَ َك ًباَ آََخَر إ َتاَ َكَر إك َذ إه َو ُتْب إفي ْك َواَب ُا ْلَج َلىَ ا إه َع إر ْه إزَمُه َظ ُه َل ّد ْيَس َر َل َلُه َو
ّتَصّرُف إه ال إإّل إفي َكُه َو َل ُتوُب َم ْك ْلَم إه ا ْي َل ًفاَ إ َعاَ َرُجٌل ُعْر ْوًماَ َد َلىَ َق ٍم َع َعاَ ُهْم َط َق َفّر َو

َلىَ ٍة َع َن إو ْيَس َأْخ إل َل ْه َواٍن َإل ُلوا َأْن إخ َو َناَ َت َواٍن إمْن َي ّنُه ؛ آََخَر إخ ّنَماَ َإل َباََح إ ُهْم َأ َل
ُهْم َن َوا إه ُدوَن إخ إر ْي َذا ، َغ َك ْيَس َو إل َل ْه َواٍن َإل ُلوا َأْن إخ إو َناَ ْهُل ُي َواٍن َأ إمْن آََخَر إخ

إهْم إم َعاَ ّنُه ؛ َط ّنَماَ َإل إبيَح إ أ
ُهْم ُ إإْن َخاَّصًة َل ُهْم َف ُلو َو ُهْم َيُجْز َلْم َناَ ُه َأْن َل ُلو ُك ْأ َكاََن َرُجٌل َي

ًفاَ ْي َد َض ْن ْنَساٍَن إع إطيَِ َأْن َلُه َيُجوُز َل إ ْع إئًل ُي ّنُه ؛ َساَ َذْن َلْم َإل ْؤ إلَك إفيِ َلُه ُي َأْن َوَل َذ

إطيَِ ْع ْعَض ُي إم َب َد ْلَخ إذيِ ا ّل َو ا إئٌم ُه َلىَ َقاَ إس َع ْأ إة َر َد إئ ْلَماَ ًة َوَل ا إر إهّر ْي َغ إب إل إح إت َصاَ ْي َب ْل ا
إإْن َنْت َف َة َكاَ إب إهّر إح إت َصاَ ْي َب ْل ًناَ َجاََز ا إتْحَساَ إإْن ، اْس ُه َكاََن َو َد ْن ْلٌب إع إب َك إح إلَصاَ

إت ْي َب ْل َيُه َأْن َيُجوُز َل ا إط ْع ّنُه ؛ ُي ْذَن َل َإل إه َلُه إ ًة إفي َد إإْن َعاَ َلُه َف َو ْبَز َناَ ْلُخ َق ا إر َت ْلُمْح ا
َعُه إس إلَك َو إه َإلّن ؛ َذ ْذَن إفي إْل ًة ا َد  . َعاَ
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َعَث َماََت َرُجٌل َب َلىَ َرُجٌل َف إه إ إن ْب ْوٍب ا َث َنُه إب ّف َك ُي إه إل ُكُه َهْل إفي إل ْبُن َيْم إل ّتىَ ا ُكون َح َلُه َي
َنُه َأْن ّف َك إه إفيِ ُي إر ْي َكُه َغ إس ُيْم إه َو إس ْف َن ّيُت َكاََن إْن إل ْلَم َبّركَُ إمّمْن ا َت إه ُي إن إفي ْك َت ٍه إب ْق إف ْو إل َأ

إإّن َوَرٍع ْبَن َف إل ُكُه َل ا إل إإْن َيْم َنُه َو ّف إه إفيِ َك إر ْي إه َوَجَب َغ ْي َل ُه َع ّد َلىَ َر إه َع إب إح إإْن ، َصاَ َو
ُكْن َلْم إلَك َي َذ إن َجاََز َك ْب إل َفُه َأْن إل إر َلىَ َيْص ْيُث إ ُئ َأَحّب َح إر ْب ْلُم إن إمْن ا ْي ّد َذا ال َكَت إ َس

إإْن ، َجاََز َبُل َل َقاََل َو ْق َطَل َأ ّلُه َب َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ
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َتاَُب إك إف (  ْق َو ْل ْقُف ا َو ْل إة إفيِ ) ا َغ ّل َو ال ْبُس ُه ْلَح َقاَُل ا ْفت ُي َق ّبَة َو ّدا َهاَ ال ْفت َق ْو َأ ْيِ َو َأ

َهاَ َبْست إفيِ َح إع َو ٌة الّشْر َباََر إس َعْن إع ْب إن َح ْي َع ْل َلىَ ا إم َع ْك إك ُح ْل إف إم إق َوا ْل ُق ا ّد ّتَص َوال
إة َع َف ْن ْلَم إة إباَ َل إز ْن إة إبَم ّي إر َعاَ ْل َذا ، ا َه ْوُل َو إبيِ َق أ

َفَة َ إني َقاََل ، َح ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َو َوُمَحّم ُه
ٌة َباََر إس َعْن إع ْب إن َح ْي َع ْل َلىَ ا إم َع ْك إك ُح ْل إه إم ّل َلىَ ال َعاَ َلىَ َت ٍه َع إصُل َوْج َعُة َت َف ْن ْلَم َلىَ ا إ
إد َباَ إع ْل َيُزوُل ا ْلُك َف إف إم إق َوا ْل ْنُه ا َلىَ َع إه إ ّل َلىَ ال َعاَ ْلَزُم َت َي ُع َوَل َف َباَ َهُن َوَل ُي ُيوَرُث َوَل ُيْر
إحَمُه َقاََل ّلُه َر ْلُك َيُزوُل ( َل ال إف إم إق َوا ْل إف َعْن ا ْق َو ْل َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُكَم َأْن إّل َح َيْح
إه إكٌم إب إنيِ َحاَ ْع َي َلىَ )  ْو ْلَم ّكُم َأّماَ ا ْلُمَح إه ا إفي إخ إخَلُف َف إي ْلَمَشاَ َْلَصّح ا ّنُه َوا إصّح َل َأ َي

ُق إري َط إم َو ْك ْلُح إلَك إفيِ ا ّلَم َأْن َذ إقُف ُيَس َوا ْل َفُه َماَ ا َق َلىَ َو ّليِ إ َو َت ْلُم ُد ُثّم ا إري َأْن ُي



َع إج إه َيْر ّقَجاَ إفي َت إم ُمْح َد َع إم إب ّلُزو إن ال َتَخاََصَماَ َي َلىَ َف إضيِ إ َقاَ ْل إضيَِ ا ْق َي إه َف إم ُلُزو َذا ، إب َك َو
َذا ُه إ َثُة َأَجاََز َوَر ْل ْلَك َإلّن ؛ َجاََز ا إم ْل ُهْم ا َذا َل إإ إل َرُضوا َف َوا إهْم إبَز إك ْل ْو َكَماَ َجاََز إم ْوَصىَ َل َأ

إع إمي إه إبَج إل ُلُه َماَ ْو ْو َق َأ َقُه (  ّل َع إه ُي إت ْو ُقوُل إبَم َي َذا َف ْد إمّت إ َق ْفت َف َق ٍر َو َلىَ َدا َذا َع ) ؛ َك
ّنُه َذا َإل َقُه إ ّل إه َع إت ْو ْد إبَم َق إة َمْخَرَج َأْخَرَجُه َف ّي إص َو ْل إلَك ا َذ إئٌز َو َبُر َجاَ َت ْع ُي إث إمْن َو ُل ّث ؛ ال
ّنُه ٌع َإل َبّر َقُه َت ّل إه َع إت ْو َكاََن إبَم إث إمْن َف ُل ّث إة ال َب إه ْل إة َكاَ ّي إص َو ْل إض إفيِ َوا ْلَمَر ُلُه ا ْو َقاََل َق َو  )
ُبو إد َيُزوُل ُيوُسَف َأ إل إبُمَجّر ْو َق ْل ّنُه ) ؛ ا إة َإل َل إز ْن إق إبَم َتاَ ْع إْل ُه ا َد ْن إه إع ْي َل َع َوىَ َو ْت َف ْل . ا

ُلُه ْو َقاََل َق َو ٌد (  ْلُك َيُزوُل َل ُمَحّم إم ْل ّتىَ ا َعَل َح إف َيْج ْق َو ْل ّقَياَ إل إل ّلَمُه َو ُيَس إه َو ْي َل َإلّن ) ؛ إ

إط إمْن إف َشْر ْق َو ْل ُه ا َد ْن ْبُض إع َق ْل ّنُه ؛ ا ٌع َإل َبّر إل إفيِ َت إة َحاَ َياَ ْلَح إة ا َب إه ْل َذا َكاَ إإ إبَر َو ُت ْع إه ُا إفي
ْبُض َق ْل َقاََم ا ًناَ َأ ْنَساَ ّلىَ إ َو َت إلَك َي إصّح َذ َي َذا ُثّم إل َعَل إ ّقَياَ َلُه َج إل ّلَمُه َو إه َوَس ْي َل َأْن َلُه َهْل إ

َلُه إز ْع َد َي ْع إلَك َب  َذ
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إف إفيِ َشَرَط َكاََن إْن ْق َو ْل إم َعْزَل ا ّوا ُق ْل َداَل ا ْب إت إلْس إهْم َوا َلُه إب إلَك َف إإْن ، َذ َلْم َو
إرْط إصّح َل َيْش َد َي ْن ٍد إع إه ُمَحّم ْي َل َع َوىَ َو ْت َف ْل َد ا ْن إع إبيِ َو أ

َذا ُيوُسَف َ َلُه إ إه إفيِ َعَز إت َياَ َح
إصّح َذا ، َي َك َذا َو إقُف َماََت إ َوا ْل َلْت ا َط َيُة َب إم إوَل ّوا َق ْل ّيَم َإلّن ؛ ا َق ْل إة ا َل إز ْن إل إبَم إكي َو ْل إّل ا

َذا َلُه إ َع ّيًماَ َج إه إفيِ َق إت َياَ َد َح ْع َب إه َو إت َفاَ ٍذ َو إئ َن إحي إصيُر َف ّقَياَ َي إص َذا َو َوىَ إفيِ َك َتاَ َف ْل َذا ُثّم ا إ
ْقُف َصّح َو ْل ُهَماَ ا َد ْن َكاََن إع إلَك َو إه إفيِ َذ إت إع إمْن َكاََن إصّح إمي إل َج ْلَماَ إإْن ، ا َفُه َو َق إفيِ َو

إض إه َمَر إت ْو إث إمْن َكاََن َم ُل ّث إة ال َب إه ْل ُلُه َكاَ ْو َذا َق إإ َو ْقُف َصّح (  َو ْل َلىَ ا إهْم َع إف إتَل َخَرَج اْخ
إك إمْن ْل إف إم إق َوا ْل ّتىَ ا ْو ) َح ُنوا َل ًدا َكاَ إبي ُهْم َع َق َت ْع َأ ُقوَن َل َف إت ْع ُلُه َي ْو َلْم َق َو ْدُخْل (  إفيِ َي

إك ْل إف إم ُقو ْو ْلَم إه ا ْي َل ّنُه ) ؛ َع ْو َإل إه إفيِ َدَخَل َل إك ْل َذ إم َف ُعُه َن ْي إه َب إر إفي إئ إه َكَساَ إك َأْمَل

َنىَ ْع إه َوَم إل ْو َذا َق ْقُف َصّح إ َو ْل ْيِ ا َبَت َأ َلىَ َث إل َع ْو إبيِ َق أ
َفَة َ إني إم َح ْك ْلُح ْو إباَ إق َأ إلي ْع ّت إباَل

إت ْو ْلَم َلىَ إباَ َع إهَماَ َو إل ْو إف َق ْق َو ْل إم إباَ إلي ّتْس  . َوال
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َلٌة َأ َع ) َرُجٌل ( َمْس َعىَ َأْرًضاَ َباَ ّد َد َوا ْع إلَك َب ّنُه َذ َهاَ َأ َف َق ْو ْبَل َأ إع َق ْي َب ْل َذا ا َه َلىَ َف َع
إن ْي َه َقاََم إْن َوْج َنَة َأ ّي َب ْل َلىَ ا إلَك َع َلْت َذ إب َطَل ُق َب ُع َو ْي َب ْل إإْن ، ا إقْم َلْم َو َنَة ُي ّي َب ْل َبْل َلْم ا ْق ُي

ُلُه ْو إض َق ُق َناَ ّت َذا ُثّم إلل إة َعْن َعَجَز إ َقاََم إة إ َن ّي َب ْل َد ا َأَرا إليَف َو َعىَ َتْح ّد ْلُم إه ا ْي َل ْيَس َع َلُه َل
إلَك إليَف َإلّن ؛ َذ ّتْح ًء ال َناَ َلىَ إب إة َع َوىَ إصّح ْع ّد َوىَ ال ْع ّد إصّح َلْم َوال إض َت ُق َناَ ّت إإْن ، إلل َو

َعىَ ّد إريِ ا َت إض ُمْش َْلْر َهاَ ا ّن أ
ْقٌف َ َقاََل ، َو إع َف إئ َباَ ْل ّنَك إل إنيِ إ ْعت إه إب إذ َْلْرَض َه إهيَِ ا َو

َفٌة ُقو ْو ْيَسْت َم َل إه َف إذ ْلُمَخاََصَمُة َه َلىَ ا إع إ إئ َباَ ْل ّنَماَ ، ا إإ َلىَ إهيَِ َو ّليِ إ َو َت ْلُم إف ا ْق َو ْل إإْن إل َف
ُكْن َلْم َوّل َي َت إإّن ُم إضيَِ َف َقاَ ْل َنّصُب ا ًياَ ُي ّل َو َت إصَمُه ُم ُيَخاَ إإْن َف َبَت َف ْث ْقَف َأ َو ْل إة ا َن ّي َب ْل إباَ

َطَل ُع َب ْي َب ْل ّد ا إر َت َيْس ّثَمَن َو إع إمْن ال إئ َباَ ْل  . ا
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ُلُه ْو ْقُف َق َو َو إع (  ْلُمَشاَ إئٌز ا َد َجاَ ْن إبيِ إع أ
إنيِ ُيوُسَف َ ْع َي إمُل إفيَماَ )  َت إقْسَمَة َيْح ْل َقاََل ا َو  )

ٌد َأّماَ َيُجوُز َل ُمَحّم َهاَ َلْم إفيَماَ )  ْل إم َت َيُجوُز َيْح َع َف إع َم ُيو ْيًضاَ الّش َد َأ ْن ٍد إع إفيِ إّل ُمَحّم



إد إج ْلَمْس إة ا َبَر ْق ْلَم ّنُه َوا إإ إتّم َل َف َع َي إع َم ُيو إمُل َل إفيَماَ الّش َت إقْسَمَة َيْح ْل ْيًضاَ ا َد َأ ْن إبيِ إع أ
َ

َء َإلّن ؛ ُيوُسَف َقاَ إة َب َك إر ُع الّش َن ُلوَص َيْم ْلُخ إه ا ّل َلىَ إل َعاَ َإلّن َت َة َو َأ َي َهاَ ْلُم إلَك إفيِ ا إفيِ َذ
إة َي إح َغاَ ْب ُق ْل َأْن ا َبَر إب ْق َهاَ ُي َتىَ إفي ْو ْلَم َنًة ا َع َس ُتْزَر َنًة َو ّلىَ َس ُيَص إد إفيِ َو إج ْلَمْس ْقٍت إفيِ ا َو

ُذ ّتَخ ُي ْبًل َو َط ْقٍت إفيِ إْص إف َو إخَل َدا َماَ إب إة َع َبَر ْق ْلَم إد ا إج ْلَمْس إن َوا َكاَ إل إإلْم ْغَل إت إلْس ا
إة إقْسَم إة َو ّل َغ ْل ُلُه ا ْو َق َقاََل َو ٌد َو إنيِ َيُجوُز َل ُمَحّم ْع إمُل إفيَماَ َي َت إقْسَمَة َيْح ْل َأْصَل َإلّن ؛ ا

إض ْب َق ْل ُه ا َد ْن ّنُه َشْرٌط إع َإل ُع َو ْو َبّرٍع َن إصّح َفَل َت إمُل ُمَشاٍَع إفيِ َي َت إقْسَمَة َيْح ْل إة ا َب إه ْل ، َكاَ
ْو َل َقَف َو ُكّل َو ْل ّق ُثّم ا إح ُت ٌء ُاْس ْنُه ُجْز َطَل إم إقيِ إفيِ َب َباَ ْل َد ا ْن ٍد إع َع َإلّن ؛ ُمَحّم ُيو الّش

إرٌن َقاَ إإْن ، ُم ّق َو إح ُت ٌء ُاْس ْنُه ُجْز ّيٌز إم إه ُمَم إن ْي َع ُطْل َلْم إب ْب إقيِ إفيِ َي َباَ ْل إم ا َد َع إع إل ُيو ، الّش
ْو َل َقَف َو َهاَ َأْرًضاَ َو إفي ٌع َو ْدُخْل َلْم َزْر ُع َي إف إفيِ الّزْر ْق َو ْل ّنُه ؛ ا ْدُخُل َل َإل إع إفيِ َي ْي َب ْل إّل ا

إط َذا إباَلّشْر َك ْدُخُل َل َف إف إفيِ َي ْق َو ْل إط إّل ا َذا إباَلّشْر إت إفيِ َك َعاَ إق َوا ْل  . ا
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ُلُه ْو َوَل َق إتّم (  ْقُف َي َو ْل َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ٍد َح ّتىَ َوُمَحّم َعَل َح ُه ُيْج إخُر ٍة آَ َه إج ُع َل إل إط َق ْن َت

ًدا َب َد َإلّن ) ؛ َأ ْقُصو ْلَم إف إمْن ا ْق َو ْل ُد ا إبي أ
ْ ّت إق ال ْت إع ْل َذا ، َكاَ َه إه َو إل ْو َق ْلت َك َع إضيِ َج إه َأْر إذ َه

َقًة َد َفًة َص ُقو ْو َلىَ َم إد َع ْوَل ُلوا َماَ ُفَلٍن َأ َناََس َذا َت إإ َقَرُضوا َف ْن َنْت ا َهاَ َكاَ ُت ّل إن َغ إكي ْلَمَساَ ؛ إل
َثَر َإلّن إن َأ إكي ْلَمَساَ ُع َل ا إط َق ْن ًدا َي َب َذا َأ إإ ُقْل َلْم َو إلَك َي إصّح َلْم َذ ْقُف َيُجوُز َوَل َي َو ْل َلىَ ا َع
إلُك َل َمْن إد َيْم ْب َع ْل إل َكاَ ْلَحْم إإْن ، َوا َقَف َو َلىَ َو ّنُه ؛ َجاََز إذّميِّ َع ٌع َإل إض ْو إة َم َب ُقْر ْل َذا إل َه إل َو

ُق َيُجوُز ّد ّتَص إه ال ْي َل ّلُه َقاََل َع َلىَ ال َعاَ ُكْم { َل َت َهاَ ْن ّلُه َي إذيَن َعْن ال ّل ُكْم َلْم ا ُلو إت َقاَ إفيِ ُي
إن ّدي َلْم ال ُكْم َو إرُجو ُكْم إمْن ُيْخ إر َياَ ُهْم َأْن إد َبّرو َوَل َت ْقُف َيُجوُز }  َو ْل َلىَ ا إع َع َي إب ْل ا

إس إئ َناَ َك ْل َلىَ َوَل َوا إع َع ّطاَ إق ُق إري ّط ّنُه ؛ ال َبَة َل َإل إه ُقْر َيُجوُز إفي ْقُف َو َو ْل َلىَ ا َع
إد إج ْلَمَساَ إر ا إط َناَ َق ْل ْو ، َوا َل َقَف َو َلىَ َو ٍم َع ُدو ْع إف َم ْق َو ْل َلىَ َكاَ إه َع إد َل َد َوَل َو َل َلْم َلُه َو

إإْن ، َيُجْز َقَف َو ًفاَ َو ْق ًقاَ َو َل ْط َلْم ُم ُكْر َو ْذ ًئاَ َي ْي َلىَ َجاََز َش َْلَصّح َع َفاَُظ ا ْل َأ إف َو ْق َو ْل ّتٌة ا إس
ْفت َق َبْست َو ْلت َوَح ّب ْقت َوَس ّد َتَص ْدت َو ّب َأ َثُة َوَحّرْمت َو ّثَل َلىَ َفاَل ُْلو إريٌح ا إه َص إفي
إه إقي َباَ َيٌة َو َناَ إصّح َل إك إة إّل َي ّي ّن . إباَل
ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو (  َذا ُيوُسَف َأ َهًة َسّمىَ إ ُع إج إط َق ْن َهاَ َوَصاََر َجاََز َت َد ْع إء َب َقَرا ُف ْل إإْن ، إل َلْم َو

إهْم إلَك ُيَسّم َذ َو ْثُل )  ُقوَل َأْن إم َهاَ َي ْلت َع َقًة َج َد َفًة َص ُقو ْو إه َم ّل َلىَ إل َعاَ ًدا َت َب َلىَ َأ إد َع َل َو
إد ُفَلٍن َل َو إه َو إد َل َلْم َو ُكْر َو ْذ َء َي َقَرا ُف ْل إكيَن َوَل ا ْلَمَساَ إلَك ا َذ ّنُه ؛ َو َذا َإل َهاَ إ َل َع إه َج ّل ْد إل َق َف
َهاَ َد ّب ُكوُن َماَ َإلّن ؛ َأ إه َي ّل َو إل ُه إرُف َف ْنَص َلىَ َي إن إ إكي ْلَمَساَ ْو َكَماَ َفَصاََر ا ُهْم َل َكَر إقيَل َذ َو

َد إّن إبي أ
ْ ّت إع َشْرٌط ال إْلْجَماَ َد َأّن إّل إباَ ْن إبيِ إع أ

َتَرُط َل ُيوُسَف َ ْكُر ُيْش إد إذ إبي أ
ْ ّت َإلّن ؛ ال

ْفَظ إف َل ْق َو ْل إة ا َق َد إبُئ َوالّص ْن ْنُه ُي ّنُه ؛ َع َلُة َإل إك إَزا ْل إم ْل إن ا ُدو إك إب إلي ّتْم  ال
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إق ْت إع ْل َذا َكاَ َه إل َكَر َو إب إفيِ َذ َتاَ إك ْل إن إفيِ ا َياَ إل َب ْو إبيِ َق أ
َهاَ َوَصاََر ُيوُسَف َ َد ْع إء َب َقَرا ُف ْل إل

إإْن إهْم َلْم َو َذا ، ُيَسّم َه َو َو إحيُح ُه َد الّص ْن إع ٍد َو ْكُر ُمَحّم إد إذ إبي أ
ْ ّت َذا َإلّن ؛ َشْرٌط ال َه

َقٌة َد إة َص َع َف ْن ْلَم ْو إباَ إة َأ ّل َغ ْل إلَك ا َذ ْد َو ُكوُن َق ًتاَ َي ّق َؤ ْد ، ُم َق ُكوُن َو ًدا َي ّب َؤ ُقُه ُم َل ْط َل َفُم
إرُف ْنَص َلىَ َي إد إ إبي أ

ْ ّت ّد َفَل ال إص إمْن ُب إصي ْن ّت إه ال ْي َل إه إفيِ َقاََل َع إح َذا َشْر ْلت َقاََل إ َع َج
إضيِ إه َأْر إذ َقًة َه َد إه َص ّل َلىَ إل َعاَ ًدا َت َب َلىَ َأ إديِ َع َل َذا َو إإ َقَرُضوا َف ْن إهيَِ ا َلىَ َف إن َع إكي ْلَمَساَ ا

إإّن َهاَ َف َت ّل ُكوُن َغ إه َت إد َل َو إه إمْن إل إب ْل إر ُص ُكو ّذ إث ال َناَ إْل َثىَ َوا ْن ْلُخ إة إفيِ َقاََل َوا َن إل إخَزا ْكَم َْل ا
َكُر ّذ َثىَ ال ْن ُْل إه َوا ٌء إفي َوا ّنَماَ ، َس إإ ُكوُن َو إلَك َي َلىَ َذ إد َع ْوَل َْل إديَن ا ْوُجو ْلَم ْوَم ا إف َي ْق َو ْل ا



ُكّل إل ٍد َو َل ُدُث َو َد َيْح ْع إلَك َب ْبَل َذ إث َق ُدو إة ُح ّل َغ ْل َبَر َإلّن ؛ ا َت ْع ْلُم ُكوُن إبَمْن ا إمْن َلُه َي
إد ْوَل َْل ْوَم ا إتيِ َي ْأ ّلُة َت َغ ْل َذا ا إإ َد َف إج إلَك ُو ُلوا َذ إف إفيِ َدَخ ْق َو ْل إإْن ا َد َف إل ٌد َلُه ُو َل َد َو ْع إة َب ّل َغ ْل ا

َذا َكاََن إْن ُد َه َل َو ْل َد ا إل َقّل ُو إة إمْن َإل ّت ٍر إس ُه إم إمْن َأْش ْو َعْت َي َل ّلُة َط َغ ْل إفيِ َدَخَل ا
إف ْق َو ْل ْلَم َإلّن ؛ ا إع ْل إحيٌط ا ّنُه ُم َأ ٌق إب ُلو َهاَ َمْخ َل ْب َذا َق َه إل ُهْم َدَخَل َف َع . َم

َذا إإ ٌد َماََت َف إه إمْن َأَح إد ْوَل ْبَل َأ إتيَِ َأْن َق ْأ ّلُة َت َغ ْل ُكْن َلْم ا ّق َلُه َي َهاَ َح َد َماََت َوَمْن إفي ْع َب
َهاَ إئ إجي ُتُه َم إحّص ْقَضىَ َلُه َف َهاَ ُت ْن ُنُه إم ُيو ُذ ُد ُف ْن َت َهاَ َو ْن ُه إم َياَ إقيَِ َوَماَ َوَصاَ إه َب إت َث َوَر َذا إل إإ َقاََل َو
ْفت َق إه َو إذ َْلْرَض َه َلىَ ا إديِ َع ْوَل ْدُخُل َل َأ إه َي ُد إفي َل إد َو َل َو ْل إإْن ، ا َقَف َو َلىَ َو إد َع ْوَل َأ

إه إد ْوَل إه َدَخَل َأ ُد إفي ْوَل إنيَن َأ َب ْل ُد ا ْوَل َأ إت َو َناَ َب ْل َع َإلّن ؛ ا إمي ْلَج ُد ا ْوَل إه َأ إد ْوَل إإْن ، َأ َقَف َو َو
َلىَ إه َع إل ْو َنْس إه َأ إب إق ْو َع إه َأ إت ّي إه َدَخَل ُذّر ُد إفي ْوَل إنيَن َأ َب ْل ُد ا ْوَل َأ إت َو َناَ َب ْل ُبوا ا ْو َقُر ُدوا َأ ُع ؛ َب
َع َإلّن إمي ْلَج إه إمْن ا إل إه َنْس إت ّي ُذّر ّلُه َقاََل َو َلىَ ال َعاَ إمْن َت َو إه {  إت ّي ُود ُذّر ْيَماََن َدا َل } َوُس

ُهْم َل َع ُهْم َفَج ّل َلىَ ُك  َع
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إد ْع ُب ْل إه إمْن ا إت ّي َعَل ُذّر إه إمْن إعيَسىَ َوَج إت ّي َو ُذّر ُه ْنَسُب َو إه ُي ْي َل ُْلّم إ إإْن ، إباَ َقَف َو َلىَ َو َع
ْنَسُب َمْن إه ُي ْي َل ْدُخْل َلْم إ إه َي ُد إفي ْوَل إت َأ َناَ َب ْل ُهْم ؛ ا ّن إل

ُبوَن َل َ ْنَس إه ُي ْي َل إإْن ، إ َقَف َو َو
َلىَ إنيَن َع َب ْل ْدُخْل َلْم ا إه َي َثىَ إفي ْن ْلُخ َذا ، ا َك َذا َو َقَف إ َلىَ َو إت َع َناَ َب ْل ْدُخْل َلْم ا إه َي إفي

َثىَ ْن ْلُخ ْيًضاَ ا ّناَ ؛ َأ َلُم َل َإل ْع َو َماَ َن إإْن ، ُه َقَف َو َلىَ َو إنيَن َع َب ْل إت ا َناَ َب ْل َثىَ َدَخَل َوا ْن ْلُخ ؛ ا
ّنُه ُلو َل َإل ُكوَن َأْن إّماَ َيْخ ًناَ َي ْب ْو ا ًتاَ َأ ْن إقيَل إب ْدُخُل َل َو ّنُه ؛ َي ْيَس َإل إنيَن إمْن َل َب ْل إمْن َوَل ا

إت َناَ َب ْل ْو ، ا َل َقَف َو َلىَ َو إنيِ َع ٍد َب ْي ْدُخُل َل َز إه َي ُتُه إفي َناَ  . َب
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َلٌة َأ َقاََل ( َمْس إت إفيِ )  َعاَ إق َوا ْل إضيِ إمْن إمّت إْن َقاََل َرُجٌل ا َذا َمَر ْد َه َق ْفت َف َق َو
إضيِ إصّح َل َأْر َئ َي إر ْو َب ّنُه ؛ َماََت َأ َقُه َإل ّل ُق إبَشْرٍط َع إلي ْع َت إف َو ْق َو ْل إط ا إصّح َل إباَلّشْر ، َي

إإْن إضيِ إمْن إمّت إْن َقاََل َو َذا َمَر ُلوا َه َع إضيِ َفاَْج َفاَ َأْر َق ُق َجاََز َو َفْر ْل َذا َأّن َوا ُق َه إلي ْع َت
إل إكي ْو ّت إط ال إلَك إباَلّشْر َذ  . َيُجوُز َو

)3/298(

ُلُه ْو إصّح َق َي َو ْقُف (  إر َو َقاَ َع ْل ّنُه ) ؛ ا ُد إمّماَ َإل ّب أ
َ َت ْقُف َي َو ْل ُه َوا َتَضاَ ْق ُد ُم إبي أ

ْ ّت  . ال
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ُلُه ْو َوَل َق ْقُف َيُجوُز (  َقُل َماَ َو ْن ّوُل ُي ُيَح ّنُه ) ؛ َو َقىَ َل َإل ْب َلىَ َي إد َع إبي أ
ْ ّت إصّح َفَل ال ُفُه َي ْق َو

ّيِ َقاََل إد ْن ْلُخَج ْقُف َيُجوُز َل ا إل َو ُقو ْن ْلَم ُكوَن َأْن إّل ا ًعاَ َي َب إه َت إر ْي َغ َو إل ُه إقَف َأْن َو َأْرًضاَ َي

َهاَ َواٌر إفي ْث ٌد َأ إبي َع َهاَ َو إح إل ُنوَن إلَمَصاَ ُكو َي ًفاَ َف ْق َهاَ َو َع ًعاَ َم َب ْو َت ُة َجَرْت َأ َد َعاَ ْل إه ا إف ْق َو ْلَمّر إب َكاَ



إر ْف إر إلَح ُبو ُق ْل ْو ا إة َأ َناََز إج ْل إب ا َياَ إث إة َو َناََز إج ْل ْو ، ا َل َقَف َو َْلْشَجاََر َو إئَمَة ا َقاَ ْل َياًَساَ َيُجوُز َل ا إق
َيُجوُز ًناَ َو إتْحَساَ ُع اْس َف َت ْن ُي َهاَ َو إر إثَماَ َهاَ ُدوَن إب إن ْغَصاَ ُد إفيَماَ إّل َأ َتاَ ْع ُعُه ُي ْط َنىَ َق ْب ُي إه إل إب
إر إف َكَشَج إخَل ْل َو ا ُه إت إفيِ َقاََل الّضْرُح َو َعاَ إق َوا ْل َذا ا َقَف إ ْوًرا َو َلىَ َث إل َع ْه ٍة َأ َي َقْر
إء ْنَزا إْل َلىَ إل إهْم َع إر َق إصّح َل َب ْقَف َإلّن ؛ َي إل َو ُقو ْن ْلَم إصّح َل ا إه إفيَماَ إّل َي َعاَُرٌف إفي َوَل َت
َعاَُرَف َذا إفيِ َت َد َه ْن إع إعيِّ َو إف َذا ُثّم َيُجوُز الّشاَ ُه َجاََز إ َد ْن ْقُف إع َو ْل َلىَ ا إء َع ْنَزا إْل َل ا

ُلُه َيُجوُز ْعَماَ إت إث إفيِ اْس ْلَحْر ّنُه ؛ ا ْفُه َلْم َإل إق إلَك ُيو َذ ُلُه إل ْو َقاََل َق َو ُبو (  َذا ُيوُسَف َأ إ
َقَف َعًة َو ْي َهاَ َض إر َق َب َهاَ إب إت َكَر َأ ُهْم َو ُه َو ُد إبي َذا ) ، َجاََز َع َك إئُر َو إت َساَ إة آََل َث إحَرا ْل ّنُه ؛ ا ٌع َإل َب َت

إض َْلْر إل إفيِ إل إصي َو َماَ َتْح ُد ُه ْقُصو ْلَم إف َيُجوُز َوَل ا إق َوا ْل ُهْم إل ُق ْت ُهْم ؛ إع ّن إل
ْد َ َخَرُجوا َق

إه َعْن إك ْل إإْن إم ُهْم َف َق َت ْع ُقوا َلْم َأ إت ْع َقُة َي َف َن إد َو إبي َع ْل إم ا إئ َهاَ َب ْل ْيُث إمْن َوا إف َشْرُط َح إق َوا ْل ا
إإْن إرْط َلْم َف ًئاَ َيْش ْي إفيِ َش إهْم َف إب ْكَساَ إإْن َأ ُكْن َلْم َف ُد َي ْب َع ْل ًباَ ا إس ْو َكاَ ّطَل َأ َع ُبُه َت َكْس

ْو إلَمَرٍض إف َلْم َأ ُبُه َي إه َكْس إت َق َف َن ُتُه إب َق َف َن إت إفيِ َف ْي إل َب ْلَماَ َذا َكَماَ ا َق إ َت ْع َكْسَب َل َماَ َأ
إقيَل َلُه ُتُه َو َق َف َلىَ َن إف َع إق َوا ْل ّقَياَ َداَم َماَ ا إإْن َح إفيِ َماََت َف إت َف ْي إل َب ْلَماَ َكَة َإلّن ؛ ا إر ّت ال

َلْت َق َت ْن َلىَ ا إة إ َث َوَر ْل َلْم ا إقْل َو َت ْن ُد َي ْب َع ْل إهْم ا ْي َل ُهْم َفَل إ ْلَزُم ُتُه َي َق َف إإْن َن ُد َماََت َف ْب َع ْل ا
ُنُه َف َك ُه َف إهيُز َتْج َلىَ َو إه َمْن َع ْي َل ُتُه َع َق َف ُلُه َن ْو َقاََل َق َو ٌد (  ْبُس َيُجوُز ُمَحّم إع َح ُكَرا ْل ا

إح إل إفيِ َوالّسَل إبي  َس
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إه ّل ُع ال ُكَرا ْل َو ) ا ْيُل ُه ْلَخ ُبو ا َأ َعُه ُيوُسَف َو َلىَ َم ُلوا َماَ َع َو َقاَ ُه إتْحَساٌَن َو ُه اْس َد ْن إع
ْدُخُل َي إلَك إفيِ َو إبُل َذ إْل َعَرَب َإلّن ؛ ا ْل ُدوَن ا إه َهاَ ُيَجاَ ْي َل ُلوَن َع إم َيْح َهاَ َو ْي َل َقاََل الّسَلَح َع
ٌد َيُجوُز ُمَحّم ْقُف َو إه َماَ َو َعاَُمٌل إفي إت إمْن َت ُقوَل ْن ْلَم إس ا ْأ َف ْل ْلَمّر َكاَ إم َوا ُدو َق ْل َوا

إر ْنَشاَ إم ْل إة َوا َناََز إج ْل َهاَ َوا إب َياَ إث إر َو ُدو ُق ْل إف َوا إح ْلَمَصاَ إب َوا ُت ُك ْل َد َوا ْن إع إبيِ َو أ
َل ُيوُسَف َ

َثُر َيُجوُز ْك َأ إء َو َهاَ َق إر ُف َْلْمَصاَ َلىَ ا إل َع ْو ٌد َق  . ُمَحّم
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ْقُف َصّح (  َو ْل ُعُه َيُجْز َلْم ا ْي ُكُه َوَل َب إلي ُكون َأْن ) إّل َتْم ًعاَ َي َد ُمَشاَ ْن إبيِ إع أ
َ

ُلُب ُيوُسَف ْط َي إريُك َف إقْسَمَة الّش ْل إصّح ا َت ُتُه َف َقاََسَم ُع َأّماَ ُم َناَ إت إع اْم ْي َب ْل إك ا إلي ّتْم ّنُه َوال َإل َف
ْد ُكُه َزاَل َق ْل ْنُه إم . َع

َأّماَ إقْسَمُة َو ْل َهاَ ا ّن إل
َ ْيَسْت َف إليٍك َل َتْم إه إمْن إب إت َه ّنَماَ ، إج إإ إييُز إهيَِ َو إق َتْم ُقو ْلُح إديُل ا ْع َت َو

إء َباَ إص ْن َْل ّنَماَ ، ا إإ ُبو ُخّص َو ُه َإلّن ؛ ُيوُسَف َأ َد ْن ْقُف َيُجوُز إع إع َو ْلُمَشاَ َقَف إْن ُثّم ا َو
َبُه إصي ٍر إمْن َن َقاَ َتَركٍَ َع َو ُمْش ُه إذيِ َف ّل إسُم ا َقاَ َكُه ُي إري إإْن ، َش َقَف َو ٍر إنْصَف َو َقاَ َع
إلٍص إذيِ َلُه َخاَ ّل َاَ إسُمُه َف َقاَ إضيِ ُي َقاَ ْل ْو ا ُع َأ إبي إقيِ َي َباَ ْل إه إمْن ا إب إصي َلىَ َن إسُم ُثّم َرُجٍل َع َقاَ ُي

إريِ َت ْلُمْش إريِ ُثّم ا َت إلَك َيْش ْنُه َذ َد َإلّن ؛ إم إح َوا ْل ُكوَن َأْن َيُجوُز َل ا إسًماَ َي َقاَ َوُمَقاََسًماَ ُم
َذا إإ إة إفيِ َكاََن َو إقْسَم ْل إهَم َفْضُل ا َطىَ إْن َدَرا ْع إقَف َأ َوا ْل ّنُه ؛ َيُجوُز َل ا ُع َإل ْي إف َب ْق َو ْل ، ا
إإْن َطىَ َو ْع إقُف َأ َوا ْل ُكوُن َجاََز ا َي إر َو ْد َق إم إب إه ّدَرا ًء ال َذا إشَرا إة إفيِ َك َي َدا إه ْل ُلُه ا ْو َق

إجُب َوا ْل َوا َئ َأْن (  إد َت ْب إع إمْن َي َفاَ إت إف اْر ْق َو ْل إه ا إت إعَماََر ٌء إب َوا إلَك َشَرَط َس إقُف َذ َوا ْل ْو ا َلْم َأ
إرْط َتُه َإلّن ) ؛ َيْش إه إمْن إعَماََر إح إل إفيِ َمَصاَ إة َو َء َدا ُب ْل إلَك ا َذ َيٌة إب إق ْب  . َلُه َت
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ُلُه ْو إإْن َق َو َقَف (  َلىَ َداًرا َو َنىَ َع ْك إه ُس إد َل ُة َو إعَماََر ْل َلىَ َفاَ َنىَ َلُه َمْن َع ْك إنيِ الّس ْع َي  (
َبَة َل َطاَ ْلُم إة ا إعَماََر ْل َبَر َأْن َل إباَ َلىَ ُيْج َهاَ َع إل ْع ّنَماَ ، إف إإ َنْت َو ُة َكاَ إعَماََر ْل َلىَ ا َلُه َمْن َع
َنىَ ْك ْلَخَراَج َإلّن ؛ الّس إن ا إة َفَصاََر إباَلّضَماَ َق َف َن إد َك ْب َع ْل ْلُموَصىَ ا إه ا إت ْدَم إخ ُلُه إب ْو إإْن َق َف  )

َع َن َت إلَك إمْن اْم ْو َذ إقيًرا َكاََن َأ َهاَ َف إكُم آََجَر ْلَحاَ َهاَ ا َعّمَر َهاَ َو إت ُأْجَر َذا إب إإ َهاَ ُعّمَرْت َف ّد َلىَ َر إ
َنىَ َلُه َمْن ْك إلَك إفيِ َإلّن ) ؛ الّس َيَة َذ َعاَ إن إر ْي ّق ْلَح ّق ا إف َح إق َوا ْل ّق ا إب َوَح إح َصاَ

َنىَ ْك ّنُه الّس َإل َذا َو َهاَ إ َهاَ آََجَر َعّمَر َهاَ َو إت ُأْجَر ُفوُت إب ّق َي إب َح إح َنىَ َصاَ ْك ْقٍت إفيِ الّس َو
ْقٍت ُدوَن إإْن ، َو َهاَ َلْم َو َعّمْر ُفوُت ُي َنىَ َت ْك َكاََن َأْصًل الّس ّوُل َف َْل َلىَ ا ْو َبُر َوَل َأ ُيْج

ُع إن َت ْلُمْم َلىَ ا إة َع إعَماََر ْل إه إلَماَ ا إف إمْن إفي ْتَل إه إ إل َبَه َماَ َأْش َع َف َناَ إت إب اْم إح إر َصاَ ْذ َب ْل إفيِ ا
إة َع ْلُمَزاَر ُكوُن َوَل ا ُعُه َي َناَ إت ْنُه إرًضاَ اْم إن إم ْطَل ُب إه إب ّق إصّح َوَل َح ُة َت َنىَ َلُه َمْن إَجاََر ْك الّس

ّنُه ؛ ْيُر َإل إلٍك َغ ُلُه َماَ ْو َوَماَ َق َدَم (  َه ْن إء إمْن ا َناَ إف إب ْق َو ْل إه ا إت َل َفُه َوآَ إكُم َصَر ْلَحاَ إة إفيِ ا إعَماََر
إف ْق َو ْل َتاََج إْن ا إه اْح ْي َل إإْن ، إ َنىَ َو ْغ َت ْنُه اْس َكُه َع ّتىَ َأْمَس َتاََج َح َلىَ َيْح إه إ إت إعَماََر

َفُه إر َيْص َهاَ َف إإْن ) ، إفي ّذَر َو َع ُة َت َد َعاَ إه إ إن ْي َلىَ َع إه إ إع إض ْو َع َم إرَف إبي ُنُه َوُص َلىَ َثَم إح إ إْلْصَل ا
ُلُه ْو َوَل َق إسَمُه َأْن َيُجوُز (  ْق ْيَن َي ّقيِ َب إح َت إف ُمْس ْق َو ْل إنيِ ا ْع َي ْقَض )  ّن ّنُه ؛ ال ٌء َإل إمْن ُجْز
إن ْي َع ْل ّق َوَل ا إف َح ُقو ْو ْلَم إهْم إل ْي َل إه َع ّنَماَ ، إفي إإ ُهْم َو ّق إع إفيِ َح إف َناَ ْلَم  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َعَل (  إقُف َج َوا ْل ّلَة ا إف َغ ْق َو ْل إه ا إس ْف َن ْو إل َعَل َأ َيَة َج إوَل ْل إه ا ْي َل َد َجاََز إ ْن إبيِ إع أ
َ

َوَل ُيوُسَف َد َيُجوُز )  ْن ٍد إع إل إمْن َإلّن ؛ ُمَحّم ٍد َأْص إط إمْن َأّن ُمَحّم إف َشْر ْق َو ْل ْبَض ا َق ْل ا
َذا إإ إلَك َشَرَط َف إه َذ إس ْف َن ْد َلْم إل ْبُض ُيوَج َق ْل َعًة َشَرَط َكَمْن َفَصاََر ا ْق إد إمْن ُب إج ْلَمْس ا

إه إس ْف َن إبيِ إل َإل َأّن ُيوُسَف َو إبيِّ {  ّن إه ال ْي َل ُة َع ُكُل َكاََن َوالّسَلُم الّصَل ْأ إه إمْن َي إت َق َد َص
إة َف ُقو ْو ْلَم َوَل ا إحّل }  ْكُل َي َْل ْنُه ا ْو ، إبَشْرٍط إّل إم َل َياََر َشَرَط َو إخ ْل إف إفيِ ا ْق َو ْل إه ا إس ْف َن إل

َثَة ٍم َثَل ّياَ ْقُف َجاََز َأ َو ْل َد َوالّشْرُط ا ْن إبيِ إع أ
َقاََل ، ُيوُسَف َ ٌد َو ْقُف ُمَحّم َو ْل إطٌل ا َذا َباَ َك

إة إفيِ َي َدا إه ْل ْو ، ا َل إقَف َأّن َو َوا ْل َيَة َشَرَط ا إوَل ْل إه ا إس ْف َن َكاََن إل ْيَر َو ْأُموٍن َغ إضيِ َم َقاَ ْل إل َف
َعُه َأْن إز ْن إه إمْن َي إد َظًرا َي إء َن َقَرا ُف ْل إرَج َأْن َلُه َكَماَ إل إصيِّ ُيْخ َو ْل َذا ا ْيَر َكاََن إ ْأُموٍن َغ َم

َظًرا إر َن َغاَ  . إللّص
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َنىَ (  ًدا َب إج ُكُه َيُزْل َلْم َمْس ْل ْنُه إم ّتىَ َع ُه َح َد إر ْف إه َعْن ُي إك ْل إه إم إق إري َط َذَن إب ْأ َي َو
إس ّناَ إة إلل إه إباَلّصَل َأّماَ إفي ُد )  ْفَرا إْل ّنُه ا َإل ُلُص َل َف إه َيْخ ّل َلىَ إل َعاَ إه إّل َت . إب

َأّماَ ُة َو إه الّصَل ّنُه إفي َإل ّد َل َف إم إمْن ُب إلي ّتْس َد ال ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ٍد َح إليُمُه َوُمَحّم َتْس َأْن َو

َذَن ْأ إس َي ّناَ إة إلل إه إباَلّصَل ُكوُن إفي َي إلَك َف إة َذ َل إز ْن إض إبَم ْب َق ْل َذا ا إإ ْوا َف ّل إه َص ُهْم إفي ّن أ
َ َك َف

ُه َبُضو ُلُه َق ْو َذا َق إإ َف ّلىَ (  إه َص ٌد إفي إح ُكُه َزاَل َوا ْل َد إم ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ٍد َح َإلّن ) ؛ َوُمَحّم

ْعَل إس ُكّل إف ّناَ ّذٌر ال َع َت َتَرُط ُم ُيْش ُهْم َف َناَ ْد َعْن َأ ٍد َو ّنُه ُمَحّم َتَرُط َأ ُة ُيْش إه الّصَل إفي
إة َع ْلَجَماَ َد َإلّن ؛ إباَ إج ْلَمْس َنىَ ا ْب َهاَ ُي إب إفيِ َل إل َغاَ ْل ُلُه ا ْو َقاََل َق َو ُبو (  ُكُه َيُزوُل ُيوُسَف َأ ْل إم

إه إل ْو َق ْلته إب َع ًدا َج إج إليَم َإلّن ) ؛ َمْس ّتْس ُه ال َد ْن ْيَس إع ّنُه ؛ إبَشْرٍط َل َقاٌَط َإل إك إْس ْل إم ْل إل
إق َتاَ ْع إْل إإْن ، َكاَ َذ َو ّتَخ إط إفيِ ا إه َوَس إر ًدا َدا إج إذَن َمْس َأ إس َو ّناَ إل إلل ّدُخو إه إباَل َلْم إفي َو

ُه ْد إر ْف إه َعْن ُي إر َلىَ َكاََن َدا إه َع إك ْل َلُه إم َعُه َأْن َو إبي ُيوَرَث َي ْنُه َو َد َع ْع إه َب إت ْو َكُه َإلّن ؛ َم ْل إم



إحيٌط إه ُم َلُه إب ّق َو إع َح ْن ْلَم ْنُه ا ّنُه إم َإل ُلْص َلْم َو إه َيْخ ّل ّنُه ؛ إل َقىَ َإل ْب َق َأ إري ّط إه ال إس ْف َن َلْم إل َو
َعْل إد َيْج إج ْلَمْس ًقاَ إل إري َلىَ َط ٍة َع َد . إح
َأّماَ َذا َو ُه إ َهَر ْظ إس َأ ّناَ َد إلل ْفَر َأ ًقاَ َلُه َو إري ُه َط ّيَز ًدا َصاََر َوَم إج إلًصاَ َمْس إإْن ، َخاَ َنىَ َو َب
َلىَ إح َع ْط إه َس إل إز ْن ًدا َم إج ْو َمْس َكَن َأ َلُه َس َف َو َأْس ُه ُهَماَ إميَراٌث َف َد ْن َقاََل ، إع ُبو َو َأ

ُكوُن ُيوُسَف ًدا َي إج إإْن ، َمْس َعَل َو َلُه َج َف ًدا َأْس إج َقُه َمْس ْو َف ًناَ َو َك َد َمْس ْفَر َأ ًقاَ َلُه َو إري َط
ًعاَ َجاََز َد َإلّن ؛ إْجَماَ إج ْلَمْس ُد إمّماَ ا ّب أ

َ َت إلَك َي َذ ُق َو ّق َتَح إل إفيِ َي ْف إو ُدوَن الّس ْل ُع ْل َعْن ا َو
ٍد ّنُه ُمَحّم َد َإلّن ؛ َيُجوُز َل َأ إج ْلَمْس ّظٌم ا َع َذا ُم إإ َقُه َكاََن َف ْو َكٌن َف ُكْن َلْم َمْس إظيًماَ َي ْع َت
َعْن إبيِ َو أ

ّنُه ُيوُسَف َ ُه َأ ّوَز إن إفيِ َج ْي َه َوْج ْل َد َدَخَل إحيَن ا َدا ْغ َأىَ َب َق َوَر إل إضي إز َناَ ْلَم ا
ّنُه َأ َك َبَر َف َت ْع  ا
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َة َعْن الّضُروَر ٍد َو ّنُه ُمَحّم إلَك َأَجاََز َأ ْيًضاَ َذ ّيِ َدَخَل إحيَن َأ إع إفيِ َقاََل الّر إبي َناَ َي ْل َذا ا إ
َهاَ َأْرًضاَ َغَصَب َناَ َب ًدا َف إج ْو َمْس ْأَس َفَل َحّماًَماَ َأ إل َب ُدُخو إد إب إج ْلَمْس إة ا إل إللّصَل ُدُخو َو

إم ْلَحّماَ إل ا إتَساَ ْغ إل إإْن ، إل َهاَ َداًرا َغَصَب َو َناَ َب ًدا َف إج إحّل َل َمْس ٍد َي ّليَِ َأْن َإلَح إه ُيَص َوَل إفي
َلُه َأْن ْدُخ إإْن ، َي إعَل َو ًعاَ ُج إم ُع َل َجاَ إه ُيْجَم إإْن إفي َهاَ َو َل َع ًقاَ َج إري إحّل َل َط ٍد َي َيُمّر َأْن َإلَح
َهاَ ُه إب َكَر إب إفيِ َذ إر َباَ ْظ ْلَح إة ا َباََح إْل ْو ، َوا َل إرَب َو ْوَل َماَ َخ إد َح إج ْلَمْس َلْم ا َق َو ْب ُه َي َد ْن إع

ٌد َقىَ َأَح ْب ًدا َي إج ًدا َمْس َب َد َأ ْن إبيِ إع أ
َلىَ ُيوُسَف َ إم إ ْو إة َي َياََم إق ْل ّنُه ؛ ا ْد َإل ّليِ َق إه ُيَص إفي

ُة ْلَماَّر إفُروَن ا ْلُمَساَ َقاََل ، َوا ٌد َو ُد ُمَحّم ُعو ْلُك َي إنيِ إم َباَ ْل إه ا َلىَ إفي إه إ إت َث َد َوَر ْع إه َب إت ْو ؛ َم
ّنُه َنُه َإل ّي إع َع ْو َن ٍة إل َب ْد ، ُقْر َق َعْت َو َط َق ْن إإْن ، ا إنيَِ َو ْغ ُت إر َعْن ُاْس إد ُحْص إج ْلَمْس إه ا إب َوَخَش

إه إت ّي إف َن إقَل َوَح َلىَ ُن ٍد إ إج َد آََخَر َمْس ْن إبيِ إع أ
َقاََل ، ُيوُسَف َ ُهْم َو ْعُض ُع َب َباَ ُيْصَرُف ُي إفيِ َو

إح إل إد َمَصاَ إج ْلَمْس إه َصْرُف َيُجوُز َوَل ا إض ْق َلىَ َن إة إ ٍر إعَماََر ْئ َهاَ ؛ إب ّن إل
ْيَسْت َ إس إمْن َل ْن إج

إد إج ْلَمْس . ا
َذا َك ْئُر َو إب ْل َهاَ ُيْصَرُف َل ا ْقُض َلىَ َن ٍد إ إج َلىَ ُيْصَرُف َبْل َمْس ٍر إ ْئ ْو ، ُأْخَرىَ إب َل َقَف َو َو
َلىَ إن َع ْه إج ُد إد الّسَرا إج ْلَمْس ُعُه َيُجوُز َل إل إع َوْض إمي إل إلَج ْي ّل إر َبْل ال ْد َق إة إب ّليَن َحاََج ْلُمَص ا

َيُجوُز َلىَ َو إث إ ُل إل ُث ْي ّل ْو ال إه َأ إف َذا إنْص إتيَج إ إه ُاْح ْي َل إة إ إه إللّصَل َهْل إفي ْدَرَس َأْن َيُجوُز َو ُي
َتاَُب إك ْل َلىَ ا إج َع إد إسَرا إج ْلَمْس ُظُر ا ْن َع َكاََن إْن َي إض إل ُو إة َإلْج ْأَس َفَل الّصَل إلَك َب َذ َلىَ إب إ

ُغوا َأْن ْفُر إة إمْن َي ُلُه الّصَل ْو َوَمْن َق َنىَ (  َيًة َب َقاَ إميَن إس إل ْلُمْس ْو إل ًناَ َأ ُنُه َخاَ ُك ُنو َيْس َب
إل إبي ْو الّس ًطاَ َأ َباَ ْو إر َعَل َأ ًة َأْرَضُه َج َبَر ْق ُكُه َيُزْل َلْم َم ْل إلَك َعْن إم َد َذ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إّل َح
ُكَم َأْن إه َيْح إكٌم إب . َحاَ

َقاََل ُبو َو ُكُه َيُزوُل ُيوُسَف َأ ْل إل إم ْو َق ْل َقاََل ، إباَ ٌد َو َذا ُمَحّم َقىَ إ َت ّناَُس اْس إمْن ال
إة َي َقاَ ُنوا الّس َك َباََط َوَس ْلَخاََن الّر  َوا
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ُنوا َف َد إة إفيِ َو َبَر ْق ْلَم ْلُك َزاَل ا إم ْل إبيِ ا َإل َفَة )  إني ّنُه َح ْع َلْم َأ إط َق ْن ّق َي إد َح ْب َع ْل ْنُه ا َتَرىَ َأَل َع
َع َأْن َلُه َأّن إف َت ْن إه َي ُكَن إب َيْس إن إفيِ َف ْلَخاَ إزَل ا ْن َي إط إفيِ َو َباَ َيْشَرَب الّر إة إمْن َو َي الّسَقاَ

إفَن ْد َي إة إفيِ َو َبَر ْق ْلَم َتَرُط ا ُيْش ْكُم َف إم ُح إك ْلَحاَ ْو ا َفُة َأ إْلَضاَ َلىَ ا َد َماَ إ ْع إت َب ْو ْلَم َكَماَ ا
إف إفيِ ْق َو ْل َلىَ ا إء َع َقَرا ُف ْل إف ا إخَل إد إب إج ْلَمْس ّنُه ؛ ا َق َلْم َإل ْب إه َلُه َي ّق إفي إع َح َفاَ إت ْن إل ا

َلَص إه َفَخ ّل َلىَ إل َعاَ إر إمْن َت ْي إم َغ ْك إم ُح إك ْلَحاَ إبيِ ا َإل إه إمْن َأّن ُيوُسَف َو إل إليَم َأّن َأْص ّتْس ال
ْيَس ٍم إبَشْرٍط َل إز َكاََن َل إق َف ْت إع ْل ٍد َكاَ إلُمَحّم إليَم َأّن َو ّتْس ُه ال َد ْن إلَك َشْرٌط إع َذ إكَر إبَماَ َو ُذ



إب إفيِ َتاَ إك ْل َفىَ ا َت ْك ُي إه َو إد إفي إح َوا ْل إر إباَ ّذ َع َت إل إل ْع إس إف ْن إج ْل إه ا ّل َلىَ ُك َع َذا َو إف َه إخَل ْل ْئُر ا إب ْل ا
ُهْم ّن إل

َ َذا َو ُنوا إ َف إة إفيِ َد َبَر ْق ْلَم إلَك َكاََن ا ْبًضاَ َذ إد َفَصاََر َق إج ْلَمْس َذا َكاَ ّليَِ إ إه ُص . إفي
َأّماَ َذا َو َفْن َلْم إ ْد َهاَ ُي ٌد إفي َهاَ َيْحُصْل َلْم َأَح ْبٌض إفي َيْت َق إق َب إد إفيِ َف َهاَ َي إب إح َلُه َصاَ َف

ُع َهاَ الّرُجو إركَُ إفي َت َيْش ُء َو َياَ إن ْغ َْل ُء ا َقَرا ُف ْل إن إفيِ َوا ْف ّد إة إفيِ ال َبَر ْق ْلَم إة ا إفيِ َوالّصَل
إد إج ْلَمْس إب ا إة إمْن َوالّشْر َي َقاَ إلَك َإلّن ؛ الّس َباََحٌة َذ َباََحًة َكاََن َوَماَ إ َتّص َل إ إه َيْخ إب

إقيُر َف ْل إنيِّ ُدوَن ا َغ ْل إف ا إخَل إة إب ّل إة َغ َق َد َهاَ َإلّن ؛ الّص َتَضاَ ْق إليُك ُم ّتْم إنيِّ َيُجوُز َفَل ال َغ ْل ، إل
ْو َل َفْت َو إل إكيَزاُن َت ْل َلُة ا ّب ْلُمَس َلىَ ا إة َع َي َقاَ َلىَ َضَماََن َل الّس َفْت َمْن َع إل إه إفيِ َت إد إبَل َي
ّد َع إإْن َت ّدىَ َف َع إمَن َت َفُة َض إص ّديِ َو َع ّت َهاَ َأْن ال َل إم ْع َت إر إفيِ َيْس ْي َفْت َماَ َغ إق ّلُه َلُه ُو َال َو

َنُه ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ
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َتاَُب إك إب (  َغْص ْل َو ا ُه إة إفيِ )  َغ ّل ُذ ال إء َأْخ إر إمْن الّشيِْ ْي َغ ْل َلىَ ا إل َع إبي إب َس ّل َغ ّت ٌء ال َوا َس
ْو َماًَل َكاََن ْيَر َأ إفيِ َماٍَل َغ إع َو ٌة الّشْر َباََر إذ َعْن إع ٍم َماٍَل َأْخ ّو َق َت ٍم ُم َتَر إر ُمْح ْي َغ إن إب ْذ إ

إك إل ْلَماَ َلىَ ا ٍه َع إزيُل َوْج ُه ُي َد ْنُه َي ّتىَ َع َداُم َكاََن َح إتْخ إد اْس ْب َع ْل ْلَحْمُل ا َلىَ َوا إة َع ّب ّدا ال
ًباَ إس ُدوَن َغْص ُلو ْلُج َلىَ ا إر َع إري إط الّس إبَساَ ْل ّنَماَ ، َوا إإ ُكوُن َو َداُم َي إتْخ إلْس ًباَ ا َذا َغْص إ

َدَمُه َتْخ إصُب اْس َغاَ ْل إه ا إس ْف َن َذا َكَماَ إل َبُه إ َكَب َغَص َيْر إنيَِ َنْخًل َلُه إل َيْج َتُه َلُه َو َذا َأّماَ َثَمَر إ
ُكَل َقاََل ْأ َت ْنَت إل َهاَ َأ ّي أ

ُد َ ْب َع ْل َعَل ا َف َغْصُب ُثّم َيْضَمُن َل َف ْل َناَ ا َد ْن َلُة إع إد إَزا َي ْل إة ا ّق إح ْلُم ا
ًدا َباَُت َقْص ْث إإ إد َو َي ْل إة ا َل إط ْب ْلُم ًناَ ا . إضْم
َقاََل إعيِّ َو إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر َباَُت ال ْث إد إ َي ْل إة ا َل إط ْب ْلُم ًدا ا َلُة َقْص إإَزا إد َو َي ْل إة ا ّق إح ْلُم ًناَ ا إضْم

ُتُه َد إئ َفاَ إة إفيِ َو َد َياَ إة الّز َث إد ْلَحاَ إد إفيِ ا إب َي إص َغاَ ْل إهيَِ ا إن َو َعاَ ْو َلٌة َن إص َف ْن إد ُم َل َو ْل َلٌة َكاَ إص ّت َوُم
إن ُهَماَ َكاَلّسَم إكَل َناَ َو َد ْن َنٌة إع إد إفيِ َأَماَ إب َي إص َغاَ ْل ُه ا َد ْن إع ُهَماَ َو ّنُه ؛ َمْضُموٌن إكَل ْد َإل َق

َد إج ُه ُو َد ْن َباَُت إع ْث إد إ َي ْل َلىَ ا إد َع َل َو ْل َناَ ا َد ْن إع ْد َلْم َو َلُة ُتوَج إد إَزا َي ْل إة ا ّق إح ْلُم َغْصُب ا ْل َوا
َلىَ إن َع ْي َه َع َكاََن إْن َوْج إم َم ْل إع ْل ْكُمُه ا َثُم َفُح ْأ ْلَم ْغَرُم ا ْلَم إإْن ، َوا إه َكاََن َو إن ُدو َكَمْن إب
َلَف ْت إه َماََل َأ إر ْي ّنُه َغ ُظ َلُه َي ْكُمُه َماَ ّنُه ؛ الّضَماَُن َفُح ّق َإل إد َح ْب َع ْل ّقُف َفَل ا َو َت َلىَ َي َع

إه إد ْثَم َوَل َقْص إه إ ْي َل َأ َإلّن ؛ َع َط ْلَخ ٌع ا ْوُضو َغْصُب َم ْل إه ُمَحّرٌم َوا إل ْو َق َلىَ إل َعاَ َوَل َت  }
ُلوا ُك ْأ ُكْم َت َل َوا ُكْم َأْم َن ْي إل َب إط َباَ ْل َيَة إباَ َقاََل ، } اْل َلىَ َو َعاَ إذيَن { إّن َت ّل ُلوَن ا ُك ْأ َواَل َي َأْم

َتاََمىَ َي ْل ْلًماَ ا َيَة ُظ َقاََل ، } اْل إه َو ْي َل ُة َع إل { ُحْرَمُة َوالّسَلُم الّصَل إم َماَ إل ْلُمْس ا
إة إه َكُحْرَم إم ْبًرا َغَصَب َوَمْن َد َقُه َأْرٍض إمْن إش ّو ّلُه َط إه ال إع إمْن إب ْب إضيَن َس َقاََل َأَر  {
إحَمُه ّلُه َر َوَمْن ال ًئاَ َغَصَب (  ْي ْثٌل َلُه إمّماَ َش َلَك إم َه إه إفيِ َف إد إه َي ْي َل َع إه َضَماَُن َف إل ْث إْن إم

ْثٌل َلُه َكاََن  ) ، إم
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َذا َه إت إفيِ َو إكيَل ْلَم إت ا َناَ ْوُزو ْلَم إت َوا َدا ُدو ْع ْلَم إتيِ َوا ّل َوُت َل ا َفاَ َت إإْن َت ًدا َكاََن َف ْوُجو َم
إه َوَجَب ْي َل ُه َع ّد إه َر إن ْي َع إإْن ، إب ًكاَ َكاََن َو إل ّد َوَجَب َهاَ إه َر إل َد َدَل َإلّن ؛ َب َب ْل ُقوُم ا َقاََم َي َم

إل َد ْب ْلُم إإْن ا ّقَياَ َغَصَب َف إل ْث إه إفيِ إم إن إه إحي إن َوا َأ َع َو َط َق ْن إديِ َعْن َوا ْي إس َأ ّناَ َلْم ال إدْر َو ْق َلىَ َي َع
إه إل ْث إه إم ْي َل َع ُتُه َف ْوَم إقيَم إصُموَن َي َت َد َيْخ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني . َح
َقاََل ُبو َو ْوَم ُيوُسَف َأ إب َي َغْص ْل َقاََل ، ا ٌد َو َفُر ُمَحّم إخَر َوُز َع َماَ آَ َط َق ْن إديِ َعْن ا ْي إس َأ ّناَ ال

ْثَل َإلّن ؛ إم ْل إه إفيِ َكاََن ا إت َلىَ إذّم َع َأْن إ إط َق ْن َلّماَ َي َع َف َط َق ْن َطْت ا َق َبُة َس َل َطاَ ْلُم إل ا ْث إم ْل إباَ
ّنُه َوَصاََر َأ إلَك إفيِ َغَصَب َك إت َذ ْق َو ْل ْثَل َل َماَ ا إبيِ َلُه إم َإل ّنُه ُيوُسَف َو َع َلّماَ َأ َط َق ْن ا



َق َتَح ْل ْثَل َل إبَماَ ا َبُر َلُه إم َت ْع ُت ُتُه َف ْوَم إقيَم إد َي َقاَ إع ْن إب ا َب ْذ الّس َو إ إجُب ُه ْلُمو ُلُه ا َذا َأْص إ
ْثَل َل َماَ َغَصَب إبيِ َلُه إم َإل َفَة َو إني ْثَل َأّن َح إم ْل إبٌت ا إه إفيِ َثاَ إت َد إذّم ْع إه َب إع َطاَ إق ْن إة ا َل َدَل ّنُه إب َأ

ْو ْبُه َلْم َل إل َطاَ إه ُي ّتىَ إب َد َح إج ْثُل ُو إم ْل َبُه َأْن َلُه َكاََن ا إل َطاَ إه ُي ّنَماَ ، إب إإ إقُل َو َت ْن إل إمْن َي ْث إم ْل ا
َلىَ إة إ إقيَم ْل ْوَم ا إة َي ْلُخُصوَم َوَجَب ا َبَر َأْن َف َت ْع ُتُه ُت ٍذ إقيَم إئ ْوَم إخيِّ إفيِ َقاََل َي َكْر ْل َذا ا إ

إصُب َأْحَضَر َغاَ ْل ْثَل ا إم ْل إل إفيِ ا إع َحاَ َطاَ إق ْن إل ّلَف ا َك َت إلَك َو إبَر َذ إلُك ُأْج ْلَماَ َلىَ ا إه َع إذ . َأْخ
َأّماَ َذا َو ْثَل َل َماَ َغَصَب إ إه َلُه إم ْي َل َع ُتُه َف ْوَم إقيَم إب َي َغْص ْل ًعاَ ا ُلُه إْجَماَ ْو إإْن َق َو َكاََن ( 
ْثَل َل إمّماَ إه َلُه إم ْي َل َع ُتُه َف إنيِ إقيَم ْع َي ْوَم )  إب َي َغْص ْل إلَك ا َذ ْثُل َو ّيِ إم إد َد َع ْل إت ا إو َفاَ َت ْلُم ا

إب َياَ ّث إد َوال إبي َع ْل َواّب َوا ّد إه َوال َباَ َأْش إلَك َو َكاَُل َل إمّماَ َذ إفيِ ُيوَزُن َوَل ُي ُبّر َو ْل إط ا ُلو ْلَمْخ ا
إر إعي إقيَمُة إباَلّش ْل ّنُه ؛ ا ْثَل َل َإل ّنَماَ ، َلُه إم إإ ْثَل َيْضَمُن َو إم ْل ْو ا إقيَمَة َأ ْل َذا ا إدْر َلْم إ ْق َلىَ َي َع

ّد إب َر ْغُصو ْلَم إه ا إن ْي َع ّق َإلّن ؛ إب إك َح إل ْلَماَ إن إفيِ ا ْي إه َع إل َذا َماَ إإ َدَر َف َلىَ َق إلَك َع َيُجْز َلْم َذ
ُع َلىَ الّرُجو إه إ إل َد ُه إّل َب إرَضاَ َإلّن إب َد َو ْقُصو ْلَم  ا
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َلُة إة إَزا ّظَلَم إلَك ال َذ ُكوُن َو ّد َي إن إبَر ْي َع ْل َيًة َداَمْت َماَ ا إق َذا َباَ إإ َع َف َف َهاَ َد َل َد َع َب إة َم ْدَر ُق ْل ا
َهاَ ْي َل إهيَِ َع ّنُه َتَرىَ َأَل ، ُأْخَرىَ ُظَلَمٌة َف إك إفيِ َلُه َيُجوُز َل َأ ْل إه إم إر ْي إه إّل َغ إر َياَ إت ُثّم إباَْخ

َذا إه َوَجَب إ ْي َل ّد َع إة َر إقيَم ْل إه ا ْي َل َع ّد َف إة َر إقيَم ْل ْوَم ا إض َي ْب َق ْل َظُر َوَل ا ْن َلىَ ُي إة إ َد َياَ إة إز إقيَم
إب ْغُصو ْلَم َد ا ْع إض َب ْب َق ْل إر إفيِ ا ْع َلىَ َوَل الّس َهاَ إ إن ْقَصاَ ْبَض َإلّن ؛ ُن َق ْل َو ا َبُب ُه الّس

إجُب ْلُمو إن ا  . إللّضَماَ
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ُلُه ْو َلىَ َق َع َو إب (  إص َغاَ ْل ّد ا إن َر ْي َع ْل إة ا َب ْغُصو ْلَم إنيِ ا ْع َي إئَمًة َداَمْت َماَ )  َو َقاَ ُه ْلُموَجُب َو ا
إليِّ َْلْص َلىَ ا ُلوا َماَ َع ّد َقاَ إة َوَر إقيَم ْل ّلُص ا ًفاَ ُمَخ َل إقيَل َخ ْلُموَجُب َو إليِّ ا َْلْص إقيَمُة ا ْل ا

ّد إن َوَر ْي َع ْل ّلٌص ا ُتُه ُمَخ َد إئ َفاَ إة إفيِ َو َء َبَرا ْل إن ا ْه إة َوالّر َل َفاَ َك ْل إب َوا ْغُصو ْلَم إل إفيِ إباَ َحاَ
إم َياَ إن إق ْي َع ْل إنيِ ا ْع َذا َي َأ إ ْبَر ْغُصوُب َأ ْلَم ْنُه ا إصَب إم َغاَ ْل إن إمْن ا إن َضَماَ ْي َع ْل إهيَِ ا إئَمٌة َو َقاَ
إه إفيِ إد َد َي ْن إع إجُب َقاََل َمْن َف َوا ْل إقيَمُة ا ْل إصّح ا ُة َت َء َبَرا ْل ُقُط ا َيْس إن َضَماَُن َو ْي َع ْل َذا ، ا َك َو

ْهُن َلُة الّر َفاَ َك ْل إن َوا إصّحاَ َلىَ َي إر َع َباَ إت ْع إب ا إة ُوُجو إقيَم ْل َلىَ ا َع إر َو َباَ إت ْع إب ا ّد ُوُجو إن َر ْي َع ْل ا
إصّح َل ُتُه َي َد إئ َفاَ ْيًضاَ َو َيًة َغَصَب إفيَمْن َأ إر َهاَ َجاَ ُت ْلٌف إقيَم َلُه َأ ْلٌف َو ْد َأ َهاَ َحاََل َق ْي َل َع

ْوُل ْلَح ّنُه ا إإ إجُب َل َف ُة َت َكاَ إه إفيِ الّز إذ ْلٌف َه ّنُه ؛ َأ ُيوٌن َإل ْد إجُب َم َوا ْل ّد َوا إن إفيِ الّر َكاَ ْلَم ا
إذيِ ّل َبُه ا إه َغَص إت إفي ُو َفاَ َت إة إل إقيَم ْل إت ا ُو َفاَ َت إن إب إك َْلَماَ ُلُه ا ْو إإْن َق َو َعىَ (  ّد َهاَ ا َك َبَسُه َهَل َح

إكُم ْلَحاَ ّتىَ ا َلَم َح ْع َهاَ َي ّن أ
ْو َ َنْت َل َيًة َكاَ إق َهاَ َباَ َهَر ْظ إضيَِ ُثّم ََل ْق إه َي ْي َل َهاَ َع إل َد َب ّنَماَ ) ، إب إإ َو

َبَسُه ّق َإلّن ؛ َح َهاَ َح إب إح ٌق َصاَ ّل َع َت إن ُم ْي َع ْل َْلْصُل إباَ َهاَ َوا ُؤ َقاَ َو َب ُه ُد َو إري إقَط َأْن ُي ّقُه ُيْس َح
إن إمْن ْي َع ْل َلىَ ا إة إ إقيَم ْل ُق َفَل ا ّد إإْن ُيَص َقاَ َف َد َلىَ َتَصاَ َهاَ َع إك ْو َهَل َنٌة َلُه َقاََمْت َأ ّي إلَك َب َذ إب

إه َقَضىَ ْي َل إل َع ْث إم ْل ّقَياَ َكاََن إْن إباَ إل ْث ْو إم إة َأ إقيَم ْل ُكْن َلْم إْن إباَ ّقَياَ َي إل ْث إإْن إم َنْت َف ًة َكاَ َد إئ إفيِ َزا
َهاَ إن َد ْوَم َب َهاَ َي َب َهاَ َغَص ّد إقَصًة َفَر إمَن َناَ ْقَصاََن َض ّن إإْن ، ال َنْت َو ْوَم َكاَ َهاَ َي َب ًة َغَص َد إئ إفيِ َزا

إر ْع ْثُل الّس ُكوَن َأْن إم َهاَ َي ُت ْوَم إقيَم َهاَ َي َب إن َغَص ْي َت َئ َهاَ إماَ ّد إهيَِ َفَر إويِ َو َئًة ُتَساَ َلْم إماَ
َة َيْضَمْن َد َياَ َة َإلّن ؛ الّز َد َياَ إر إفيِ الّز ْع ْيُر الّس ٍة َغ َق ّق َتَح ّنَماَ ، ُم إإ َو َو ٌء ُه إه َشيِْ إقي ْل ّلُه ُي ال

إس إفيِ ُف ْن إس َأ ّناَ إة إمْن ال َب ْغ إن إفيِ الّر ْي َع ْل ْقَصاَُن ا ّن إر إفيِ َوال ْع إلَك الّس َذ ّنُه ؛ َك ُتوٌر َإل ُف
إه إقي ْل ّلُه ُي إس إفيِ ال ُف ْن  َأ
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إس ّناَ ُدوَن ال َه َيْز إء إفيِ َف إن إشَرا ْي َع ْل ْيُن ا َع ْل إن إفيِ َوا ْي َل ْلَحاَ ًعاَ ا إمي َلىَ َج إه إهيَِ َماَ َع ْي َل َع
َذا َه إل َة َيْضَمْن َلْم َف َد َياَ إإْن الّز َهاَ َف َب إهيَِ َغَص إويِ َو َئًة ُتَساَ َدْت إماَ َهاَ إفيِ َفَزا إن َد ّتىَ َب َح

إويِ َصاََرْت إن ُتَساَ ْي َت َئ َقَصْت ُثّم إماَ إن إفيِ َن َد َب ْل ّتىَ ا إويِ َصاََرْت َح َئًة ُتَساَ َيْضَمْن َلْم إماَ
َة َد َياَ َناَ الّز َد ْن َهاَ ؛ إع ّن إل

ٌة َ َد َياَ ْع َلْم إز َق َهاَ َي ْي َل ْبُض َع َق ْل ُكوُن َفَل ا َنًة َت إة َمْضُمو َد َياَ إز إر َك ْع الّس
َهاَ ّن إل

َ ٌة َو َد َياَ َلْت إز إه إفيِ َحَص إد إر َي ْي َغ إه إب إل ْع َكْت إف َل َه إر َو ْي َغ إه إب إل ْع إإْن إف َهاَ َف َب َل َهاَ َط ُب إح َصاَ
ُة َد َياَ َيٌة َوالّز إق َع َباَ َن َت َهاَ إمْن َفاَْم ّد ّتىَ َر َقَصْت َح إمَن َن َة َض َد َياَ ّنُه ؛ الّز َع َلّماَ َإل َن َت إمْن اْم

ّد ًناَ َصاََر الّر إم إع َضاَ َد ْلُمو َذا َكاَ َد إ َعَة َجَح إدي َو ْل  . ا
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ُلُه ْو َغْصُب َق ْل َوا َقُل إفيَماَ (  ْن ّوُل ُي ُيَح إب َضَماََن َإلّن ) ؛ َو َغْص ْل ٌق ا ّل َع َت إل ُم ْق ّن إباَل
إل إوي ّتْح إليُل َوال ّد َلىَ َوال إلَك َع ْيَن َحاََل َمْن َأّن َذ ْيَن َرُجٍل َب َب إه َو إع َتاَ ْو َم َكُه َغَصَب َأ إل َماَ

َعُه َن إظ إمْن َوَم ْف إه إح إل ّتىَ َماَ إلَف َح ْنُه َلْم َت َذا َيْضَم إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل ْو ، ا َل ّوَل َو َع َح َتاَ ْلَم ا
َلُه َق َن َلَك َو َه َنُه َف إم ْقُل َض ّن إويُل َوال ّتْح ٌد َوال إح إقيَل َوا إويُل َو ّتْح ْقُل ال ّن َكاَن إمْن ال ُتُه َم َباَ ْث إإ َو

َكاَن إفيِ ْقُل آََخَر َم ّن ْعَمُل َوال َت إن ُيْس ُدو إت إب َباَ ْث إْل َكاَن إفيِ ا ُلُه آََخَر َم ْو َذا َق إإ َو َغَصَب ( 
َقاًَرا َلَك َع َه إه إفيِ َف إد ْنُه َلْم َي َد َيْضَم ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إبيِ َح أ
َ َقاََل ، ُيوُسَف َو ٌد َو ُمَحّم

ُنُه ُكُه َيْضَم َهَل َو ّنَماَ )  ُكوُن إ إم َي َدا إه ْن إء إباَ َناَ إب ْل ٍة ا َف ٍة إبآِ ّي إو ْو َسَماَ إب َأ َهاَ َذ إه إب إب ْو ُتَرا إة َأ َب َل َغ إب
إل ْي َلىَ الّس إض َع َْلْر َهُب ا ْذ َي إه َف إر َأْشَجاَ إه إب إب ُتَرا َذا َو إإ ْثُل َكاََن َف َذا إم إه َضَماََن َفَل َه ْي َل َع
ُهَماَ َد ْن . إع

َقاََل ٌد َو إإْن َيْضَمُن ُمَحّم َثْت َف َد إه َح إذ ُء َه َياَ َْلْش إل ا ْع إف ٍد إب إس إمْن َأَح ّناَ ُنُه ال َلىَ َفَضَماَ َع
إف إل ْت ْلُم ُهَماَ ا َد ْن . إع

َقاََل ٌد َو َو ُمَحّم ّيٌر ُه َء إْن ُمَخ إصَب َضّمَن َشاَ َغاَ ْل إإْن ، ا َء َو إلَف َضّمَن َشاَ ْت ْلُم إإْن ا َف
إصَب َضّمَن َغاَ ْل َع ا َلىَ َرَج إف َع إل ْت ْلُم ُعوا ا َأْجَم َلىَ َو َهاَ َع ّن أ

ْو َ َفْت َل إل ُه إمْن َت َناَ ْك إمَن ُس ؛ َض
ّنُه إلَف َإل إه َت إل ْع إف ْوُل إب َق إعيِّ َو إف إب إفيِ الّشاَ إر َغْص َقاَ َع ْل ْثُل ا إل إم ْو ٍد َق إق ُمَحّم ّق َتَح إت إل َباَ ْث إ
إد َي ْل إة ا َب إص َغاَ ْل إمْن ا إة َو إلَك َضُروَر َواُل َذ إد َز إك َي إل ْلَماَ إة ا َل إتَحاَ إع إلْس إتَماَ إن اْج ْي َد َي ْل َلىَ ا َع

ٍد َمَحّل إح ٍة إفيِ َوا َل ٍة َحاَ َد إح ُهَماَ َوا َل َغْصَب َأّن َو ْل إة ا َل إإَزا إد إب إك َي إل ْلَماَ ْعٍل ا إف إن إفيِ إب ْي َع ْل ، ا
َذا َه ّوُر َل َو َتَص إر إفيِ ُي َقاَ َع ْل َد َإلّن ؛ ا إك َي إل ْلَماَ إه إّل َتُزوُل َل ا إج إإْخَرا َهاَ إب ْن َو َع ُه ْعٌل َو إه إف إفي

إر إفيِ َل َقاَ َع ْل َذا َكَماَ َفَصاََر ا َد إ ُع إلُك َب ْلَماَ إه َعْن ا إت َي إش َإلّن َماَ َقاََر َو َع ْل إن إفيِ ا َكاَ ْلَم إذيِ ا ّل ا
َنْت ُد َكاَ إه َي إب إح َتًة َصاَ إب إه َثاَ ْي َل َغْصُب َيْضَمُن َفَل َع ْل ّنَماَ َوا ُق إ ّق َتَح إل َي ْق ّن إل إباَل إوي ّتْح َوال
ُلُه ْو َوَماَ َق َقَص (   َن
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إه إل ْع إف ُه إب َناَ ْك َنُه َوُس إم إهْم إفيِ َض إل ْو ًعاَ َق إمي ّنُه ) ؛ َج ْتَلٌف َإل  . إ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َلَك (  ْغُصوُب َه ْلَم إد إفيِ ا إب َي إص َغاَ ْل إه ا إل ْع إف ْو إب إر َأ ْي َغ إه إب إل ْع َنُه إف إم َذا َض َه َذا )  إ
ُقوًل َكاََن ْن إإْن َم َهَلكَُ َكاََن َف ْل إل ا ْع إف إه إب إر ْي َع َغ إه َرَج ْي َل إمَن إبَماَ َع ّنُه ؛ َض إه َقّرَر َإل ْي َل َع

ًناَ ُنُه َكاََن َضَماَ إك ّلَص َأْن ُيْم َتَخ ْنُه َي ّد إم إن إبَر ْي َع ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َف َقَص (  إه إفيِ َن إد إه َي ْي َل َع َف
إن َضَماَُن ْقَصاَ ّن إنيِ ال ْع َي ْقَصاََن )  ّن ْيُث إمْن ال َواُت َح إء َف ْلُجْز ْيُث إمْن َل ا ْعُر َح الّس

ُه ُد ْيُر َوُمَرا ّيِ َغ إو َب ّيِ إفيِ َأّماَ الّر إو َب إكُن َل الّر إن َضَماَُن ُيْم ْقَصاَ ّن َع ال إد َم َدا إتْر إل اْس َْلْص ا
ّنُه ؛ ّديِ َإل َؤ َلىَ ُي َباَ إ َذا الّر إإ إن َضَماَُن َوَجَب َو ْقَصاَ ّن ّوَمْت ال ْيُن ُق َع ْل إحيَحًة ا ْوَم َص َي

َهاَ إب ّوُم ُثّم َغْص َق إقَصًة ُت ْغَرُم َناَ َي ُهَماَ َماَ َف َن ْي إإْن ، َب ًدا َغَصَب َو ْب َق َع َب أ
َ إه إمْن َف إد َلْم َي ُكْن َو َي

َق َب ْبَل َأ إلَك َق ْو َذ َنْت َأ َنْت َأَمًة َكاَ إه إفيِ َفَز إد َلْم َي ُكْن َو َنْت َت ْبَل َز إلَك َق ْو َذ َقْت َأ َسَر
َلىَ َع إب َف إص َغاَ ْل َقَص َماَ َضَماَُن ا َد َن ْب َع ْل َيَة ا إر ْلَجاَ إة إمْن َوا َق إر إق الّس َباَ إْل َناَ َوا إإْن ، َوالّز َو

َهاَ َب إد إفيِ ُحّمىَ َأَصاَ إب َي إص َغاَ ْل َهاَ ا ّد َتْت َمْحُموَمًة َفَر َد َفَماَ ْن َهاَ إع إب إح إمَن َصاَ إصُب َض َغاَ ْل ا
َهاَ َماَ ْت َقَص ْلُحّمىَ َن َهاَ ُدوَن ا إت ْوَت َإلّن ؛ إقيَم ْلَم ْيَس ا ْلُحّمىَ إمْن َل إتيِ ا ّل َنْت ا إد إفيِ َكاَ َي

إب إص َغاَ ْل ّنَماَ ، ا إإ َو َو ْلُحّمىَ إمْن ُه إتيِ ا ّل َثْت ا َد إد إفيِ َح َهاَ َي إب إح ْلُحّمىَ َإلّن ؛ َصاَ َيْحُصُل ا
َهاَ ْن َلُم إم َْل ًءا ا ًءا ُجْز َكاََمُل ُثّم َفُجْز َت ُد إبَماَ َت ّد َتَج ْلُحّمىَ إمْن َي إه إمْن ا إد ْع َتُموُت َب إمْن َف
إلَك إإْن ، َذ َهاَ َو َب َتْت َمْحُموَمًة َغَص إد إفيِ َفَماَ إب َي إص َغاَ ْل إمَن ا َهاَ َض َت ْوَم َمْحُموَمًة إقيَم َي

َهاَ َب إإْن َغَص َنْت َف َنْت َكاَ إد إفيِ َز َلىَ َي ْو ْلَم ْو ا َقْت َأ َهاَ ُثّم َسَر َب َذْت َغَص إخ ُأ ّد َف َناَ إبَح الّز
إة َق إر َتْت َوالّس إلَك إمْن َفَماَ إه َضَماََن َفَل َذ ْي َل َهاَ ؛ َع ّن إل

َفْت َ إل َبٍب َت إد إفيِ َكاََن إبَس َي
َلىَ ْو ْلَم َذا ، ا َك ْو َو َلْت َل إب إد إفيِ َح إب َي إص َغاَ ْل ْوٍج إمْن ا َهاَ َكاََن َز إد إفيِ َل َلىَ َي ْو ْلَم َتْت ا َفَماَ

إلَك إمْن َلىَ َضَماََن َفَل َذ إب َع إص َغاَ ْل َذا ، ا َك ْو َو َلىَ َكاََن َل ْو ْلَم َهاَ ا َل َب َهاَ ُثّم َأْح َب  َغَص
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َتْت إد إفيِ َفَماَ إب َي إص َغاَ ْل إل إمْن ا َب ْلَح َلىَ َضَماََن َل ا إب َع إص َغاَ ْل َلَف َإلّن ؛ ا ّت َحَصَل ال
َبٍب إد إفيِ َكاََن إبَس َلىَ َي ْو ْلَم َو ا ُه ْو َكَماَ َف َهاَ َل َل َت َلىَ َق ْو ْلَم إد إفيِ ا إب َي إص َغاَ ْل إإْن ا َكاََن َف

إصُب َغاَ ْل َهاَ ا َب إهيَِ َغَص َلىَ َو ْب إر إمْن ُح ْي َباٍَل َغ َلىَ إمْن إْح ْو ْلَم ْوٍج إمْن َوَل ا َهاَ َكاََن َز إفيِ َل
إد َلىَ َي ْو ْلَم َتْت ا إد إفيِ َفَماَ إب َي إص َغاَ ْل إلَك إمْن ا إمَن َذ َهاَ َض َت َهاَ ؛ إقيَم ّن إل

َفْت َ إل إد إفيِ َت َي
إب إص َغاَ ْل إر ا ْي َغ إل إب ْع َلىَ إف ْو ْلَم َبٍب َوَل ا إه إفيِ َكاََن إبَس إد إإْن َي َنْت َف ْو َز َقْت َأ إد إفيِ َسَر َي
إب إص َغاَ ْل َهاَ ا ّد َلىَ َفَر َلىَ َع ْو ْلَم َذْت ا إخ ُأ إلَك َف َذ إه إفيِ إب إد َلىَ َي َع إب َف إص َغاَ ْل َهاَ ا ُت َهاَ ؛ إقيَم ّن إل

َ

َفْت إل َبٍب َت إه إفيِ َكاََن إبَس إد  . َي
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ُلُه ْو َوَمْن َق َبَح (  َة َذ إه َشاَ إر ْي َهاَ َغ ُك إل إر َفَماَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َنُه َشاَ َهاَ َضّم َت َهاَ إقيَم ّلَم إه َوَس ْي َل ، إ
إإْن َء َو َنُه َشاَ َهاَ َضّم َن ْقَصاَ َذا ) ، ُن َه إهُر َو إة َظاَ َي َوا َو الّر ُه ْوُل َو ٍد َق َذا ، ُمَحّم َك ْو َو َهاَ َل َلَخ َس

َع ّط َق َهاَ َو َلْم َلْحَم إه َو إو إفيِ َيْش ٍة َو َي َوا ُنُه إر َهاَ ُيَضّم َن ْقَصاَ إإْن ُن َنْت َو ّبُة َكاَ ّدا ْيَر ال إة َغ َل ُكو ْأ َم
إم ّلْح َع ال َط َق َهاَ َف َف إك َطَر إل ْلَماَ إل َنُه َأْن َف َع ُيَضّم إمي َهاَ َج إت إد إقيَم ُوُجو إكَ إل ْهَل إت إلْس ُكّل إمْن ا
ٍه إف َوْج إخَل إة إب َل ُكو ْأ ْلَم  . ا
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ُلُه ْو َوَمْن َق َق (  ْوَب َخَر إه َث إر ْي ًقاَ َغ إسيًرا َخْر إمَن َي َنُه َض ْقَصاَ ْوُب ُن ّث َوال إه )  إك إل َإلّن ؛ إلَماَ

ْيَن َع ْل إئَمٌة ا ٍه ُكّل إمْن َقاَ ّنَماَ ، َوْج إإ َلُه َو ْيٌب َدَخ َيْضَمُن َع ْيَب َف َع ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َو َقُه (  َخَر
ًقاَ إثيًرا َخْر إطُل َك ْب إه َعاَّمَة ُي إع إف َناَ إه َم إك إل إلَماَ َنُه َأْن َف َع ُيَضّم إمي إه َج إت ّنُه ) ؛ إقيَم ْهَلكٌَ َإل إت اْس

َذا َلُه إإ إمَن َو َتُه َض َكُه إقيَم َل َبُه َإلّن ؛ َم إح َلَك َلّماَ َصاَ إقيَمَة َم ْل َلَك ا إصُب َم َغاَ ْل َهاَ ا َل َد ّتىَ َب َح
َع َل إم َت إك إفيِ َيْج ْل إب إم ْغُصو ْلَم ْنُه ا إن إم َدَل َب ْل إإْن ، ا َء َو إحُب َشاَ إب َصاَ ْو ّث َنُه ال َضّم

ْقَصاََن ّن ّنُه ؛ ال ْكُه َلْم َإل إل ْه َت ًكاَ َيْس ْهَل إت ّقَماَ اْس ّتَصَل َوَل َتاَ ٍة ا َد َياَ إز َلُة إب َث ْلُمَماَ إه َوا ْيُر إفي َغ
ٍة َبَر َت ْع َذا ُم َه إل َنُه َأْن َجاََز َف ْقَصاََن ُيَضّم ّن ُه ال َذ ْأُخ َي َذا َو إه إفيِ َك إح ُلُه َشْر ْو َق ْكُه َلْم َف إل ْه َت َيْس

ًكاَ ْهَل إت ّقَماَ اْس َتَرُز َتاَ ْو إمّماَ ُيْح َقُه َل ُلُه َأْحَر ْو َق ّتَصَل َوَل َو ٍة ا َد َياَ إز َتَرُز إب ْو إمّماَ ُيْح َغُه َل َب َص
ُلُه ْو َق َلُة َو َث ْلُمَماَ ْيُر َوا ٍة َغ َبَر َت ْع َتَرُز ُم إل إمْن ُيْح إكي ْلَم إن ا ْوُزو ْلَم ُلُه َوا ْو َق َق َو َو َخَر ُه

إف إفي ّتْخ إل إباَل إلي َد إه إب إل ْو ًقاَ َق َلْم َخْر ُقْل َو ًقاَ َي إري ُلُه َتْخ ْو َق إثيًرا َو َو َك إء ُه ّتاَ إة إباَل َث ّل َث ْلُم ّنُه ؛ ا َإل

ُه َكَر إة إفيِ َذ َل َب َقاَ إه ُم إل ْو إسيًرا َق ْو ، َي َل إء َكاََن َو َباَ ْل إة إباَ َد َوّح ْلُم َقاََل ا إل إفيِ َل ّو َْل ًقاَ ا َخْر
إغيًرا َذا َص َفىَ إفيِ َك َتْص ْلُمْس َلَف ا َت َأّخُروَن َواْخ َت ْلُم إق إفيِ ا ْلَخْر إش ا إح َفاَ ْل ُهْم َقاََل ا ْعُض َب

َو ْوَجَب َماَ ُه ْقَصاََن َأ إع ُن ُب إة ُر إقيَم ْل َنُه َوَماَ ا إسيٌر ُدو َقاََل ، َي ُهْم َو ْعُض ْوَجَب َماَ َب ُنْقَصاََن َأ
إف إة إنْص إقيَم ْل إقيَل ا ُلُح َل َماَ َو إقيِ َيْص َباَ ْل ُه ا َد ْع ْوٍب َب َث . إل
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل ُة ا إب إَشاََر َتاَ إك ْل َلىَ ا إحَش َأّن إ َفاَ ْل ُطُل َماَ ا ْب إه َي إع َعاَّمُة إب إف َناَ ْلَم إحيُح ا َوالّص

ّنُه ُفوُت َماَ َأ إه َي ْعُض إب إن َب ْي َع ْل ْعُض ا َب إة َو َع َف ْن ْلَم إسيُر ا َي ْل ُفوُت َل َماَ َوا إه َي ٌء إب إمْن َشيِْ
إة َع َف ْن ْلَم ّنَماَ ، ا إإ ْدُخُل َو إه َي ْقَصاَُن إفي ّن . ال

إفيِ إط َو إحي ْلُم إحُش ا َفاَ ْل إكُف َماَ ا ْن َت ْوَساَُط َيْس إس َأ ّناَ إه إمْن ال إس ْب َع ُل إلَك َم ْو ، َذ َل َقاََل َو
ْق إلَرُجٍل إر  اْخ
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إبيِ ْو َذا َث َعَل َه َف َثُم َف ْأ إإْن َيْضَمُن َوَل َي َق َو إه َصّك َخَر إر ْي َتُه َيْضَمُن َغ ًباَ إقْسَم ُتو ْك َد َم ْن إع
إر َث ْك إخ َأ إي ْلَمَشاَ ْلَماََل َيْضَمُن َوَل ا ْتَلَف َإلّن ؛ ا إْل َدَف ا َلْم الّصّك َصاَ إدْف َو ْلَماََل ُيَصاَ  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّيَرْت (  َغ ْيُن َت َع ْل َبُة ا ْغُصو ْلَم إل ا ْع إف إب إب إص َغاَ ْل ّتىَ ا َهاَ َزاَل َح ْظَم اْسُم ُع َو
َهاَ إع إف َناَ ْلُك َزاَل َم إب إم ْغُصو ْلَم ْنُه ا َهاَ إم ْن َهاَ َع َك َل إصُب َوَم َغاَ ْل َهاَ ا َن إم َلىَ َوَض إه إ إر إخ َد آَ ْن إع َو  (

إعيِّ إف ُع َل الّشاَ إط َق ْن ّق َي إك َح إل ْلَماَ َهاَ ا ْن ُلُه َع ْو َق َهاَ َو َك َل إصُب َوَم َغاَ ْل إن َنْجُم َقاََل ا ّدي ال
إفيِّ ّنَس إحيُح ال َد الّص ْن إقيَن إع ّق ْلُمَح َناَ إمْن ا إب إصَب َأّن َأْصَحاَ َغاَ ْل إلُك َل ا ْغُصوَب َيْم ْلَم إّل ا

َد ْن إء إع َدا إن َأ ْو الّضَماَ إء َأ َقَضاَ ْل إن ا ْو إباَلّضَماَ إضيِ َأ َتَرا إن إب ْي ْلَخْصَم َلىَ ا إن َع َذا الّضَماَ إإ َف
َد إج ٌء ُو إه إمْن َشيِْ إذ إة َه َث ّثَل َبَت ال ْلُك َث إم ْل إإّل ا َد َفَل َو ْع َب إد َو ٍء ُوُجو إه إمْن َشيِْ إذ إة َه َث ّثَل ال
َذا َبَت إ ْلُك َث إم ْل إحّل َل ا إب َي إص َغاَ ْل ُلُه إل ُو َناَ َلُه َأْن إّل َت َع ُبُه َيْج إح ُلُه إحّل إفيِ َصاَ ْو َلْم َق َو  )

إحّل ُع َلُه َي َفاَ إت ْن إل َهاَ ا ّتىَ إب َيِ َح ّد َؤ َهاَ ُي َل َد إه َب إفي ٌة )  َلىَ إَشاََر ّنُه إ َذا َأ إضيِ َقَضىَ إ َقاَ ْل ا
إن إحّل َل إباَلّضَماَ ُع َلُه َي َفاَ إت ْن إل ّد َلْم َماَ ا َؤ ْيَس الّضَماََن ُي َل إلَك َو َذ ْد َك َق إفيِ َنّص َف

إط ْبُسو ْلَم ّنُه ا إحّل َأ ُع َلُه َي َفاَ إت ْن إل َذا ا إضيِ َقَضىَ إ َقاَ ْل إن ا َذا ُثّم إباَلّضَماَ ّدىَ إ َدَل َأ َب ْل إحّل ا َي
ُع َلُه َفاَ إت ْن إل ّق َإلّن ؛ ا إك َح إل ْلَماَ ًياَ َصاََر ا إف ْو َت إل ُمْس َد َب ْل إعَل إباَ َلًة َفُج َد َباَ إضيِ ُم ّتَرا َذا ، إباَل َك َو



َذا ُه إ َأ ْبَر إط َأ ُقو إه إلُس ّق َذا ، َح َك َذا َو َنُه إ إكُم َضّم ْلَحاَ ْو ا َنُه َأ إلُك َضّم ْلَماَ إد ا ُوُجو الّرَضاَ إل
ْنُه ّنُه ؛ إم إضيِ َل َإل ْق إكُم َي ْلَحاَ إه إّل ا إب َل َط  . إب

)3/320(

ُلُه ْو إإْن َق َو ْو إفّضًة َغَصَب (  ًباَ َأ َه َهاَ َذ َب إهَم َفَضَر ْو َدَرا إنيَر َأ َناَ ْو َد َيًة َأ إن ْلُك َيُزْل َلْم آَ إم
َهاَ إك إل َهاَ َماَ ْن َد َع ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َهاَ َح َذ ْأُخ َي َف َء َوَل )  إب َشيِْ إص َغاَ ْل إه َوَل إل إطي ْع إه ُي إل َعَم ًئاَ إل ْي ؛ َش
ْيَن َإلّن َع ْل َيٌة ا إق ٍه ُكّل إمْن َباَ إلْسَم َإلّن ؛ َوْج ُنُه َباٍَق ا ْو َك ًناَ َو ْوُزو ْيًضاَ َباٍَق َم َذا ، َأ َك َو

َياَُن َباَ َجَر إه الّر ٌد إفي ْوُجو ُلُه َم ْو َقاََل َق َو ُبو (  ٌد ُيوُسَف َأ إبيَل َل َوُمَحّم إب َس ْغُصو ْلَم ْنُه إل إم
َلىَ إم َع إه ّدَرا إر ال إني َناَ ّد إة َوال َب ْلَمْضُرو إه ا ْي َل َع ْثُل َو إة إم إفّض ْل إتيِ ا ّل َهاَ ا َب َهاَ َغَص َك َل َوَم

إصُب َغاَ ْل ّنُه ) ؛ ا َدَث َإل َهاَ َأْح َعًة إفي ْن ًة َص َبَر َت ْع . ُم
َأّماَ َذا َو َبَك إ إفّضَة َس ْل ْو ا َهَب َأ ّذ َلْم ال ُهَماَ َو ْغ َلْم َيُص ُهَماَ َو ْب إر إهَم َيْض إنيَر َوَل َدَرا َناَ َبْل َد

ُهَماَ َل َع إئَح َج َفاَ ًة َص ّو ُل ْط ْع َلْم َم إط َق ْن ُد َت َهاَ َي إب إح َهاَ َصاَ ْن ًعاَ َع ْو ، إْجَماَ َل َبُه َو إهَم َغَص َدَرا
َهاَ َط َل إه َفَخ إم إه َدَرا ّتىَ إب ّيُز َل َصاََرْت َح َتَم إه َت ْي َل َع َهاَ َف ُل ْث َكَة َوَل إم إر ُهَماَ َش َن ْي َهاَ َب َد إفي ْن إبيِ إع أ

َ

َفَة إني َقاََل ، َح َو َو إر ُه َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َنُه َشاَ َهاَ َضّم َل ْث إإْن ، إم َء َو َكُه َشاَ َهاَ َشاََر إر ْد َق إنيِ إب ْع َذا َي إ
َهاَ َغ ّقَياَ َصاَ إل ْو ُح َيًة َأ إن إخيِّ إفيِ َقاََل آَ َكْر ْل َذا ا َبُه إ َعاًَماَ َغَص َعُه َط إه َكاََن َفَزَر ْي َل ُلُه َع ْث َد إم ْن إع

إبيِ أ
َفَة َ إني ُق َح ّد َتَص َي إل َو َفْض ْل ُهَماَ إباَ َد ْن إع ُق َل َو ّد َتَص إل َي َفْض ْل َذا ، إباَ َه َذا َو إمَن إ َد َض ْع َب

إد َقاَ إع ْن ْلَحّب ا إن ا ّك َتَم إث إل ْب ْلُخ ْو َأّماَ ا إمَن َل ْبَل َض إد َق َقاَ إع ْن ْلَحّب ا َفْضُل َلُه َطاََب ا ْل ا
إع إْلْجَماَ َذا ، إباَ َك ًوىَ ُكّل َو َبَت َغَرَسُه َن َن إمَن َف َتُه َض إنيِ إقيَم ْع َذا َي َبُه إ َغَرَسُه َغَص ّنُه ؛ َف َإل

َذا َبَت إ ًكاَ َصاََر َن َل ْه َت َو ُمْس ُه ْلَحّب َف َذا َكاَ َبَت إ َذا ، َن َك َذا َو ًقاَ َغَصَب إ إقي ُه َد َبَز ْو َفَخ ْيًضاَ َأ َب
َكُه َفّروًخاَ َفَصاََر َل إل َم َوا إه إلَز إم ْو اْس ًباَ َأ َلُه ُتَرا َع ًناَ َفَج إب ْو َل َيًة َأ إن ْو آَ ًناَ َأ ْط َلُه ُق َغَز ْو َف َأ

ًباَ َلُه َخَش إم َع َنًة َف إفي إفيِ َس َذا َف إه َه ّل ْلُك َيُزوُل ُك إه إم إك إل ْنُه َماَ  . َع
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ُلُه ْو َوَمْن َق َنىَ َساََجًة َغَصَب (  َب َهاَ َف ْي َل ْلُك َزاَل َع َهاَ إم إك إل َهاَ َماَ ْن إزَم َع َل إصَب َو َغاَ ْل ا
َهاَ ُت َقاََل ) ، إقيَم َفُر َو إعيِّ ُز إف ُقُض َوالّشاَ ْن َء َي َناَ إب ْل َهاَ ا ّد َيُر َلىَ َو َهاَ َع إب إح إنيِّ َقاََل َصاَ َوا ُد ْن إه ْل ا

ّنَماَ ُقُض َل إ ْن َء َي َناَ إب ْل َناَ ا َد ْن َذا إع َنىَ إ َهاَ َب ْي َل َوا َذا َأّماَ َح َنىَ إ َلىَ َب َهاَ َع إس ْف ُقُض َن ْن ُق َي ْطَل إإ َو
إب َتاَ إك ْل ّد ا إلَك َيُر َو َذ ُه َْلَصّح َو إنيِ ا ْع ّنُه َي ُقُض َل َأ ْن ٌء َي َوا َنىَ َس َهاَ َب ْي َل ْو َع َهاَ َأ ْي َل َوا إه َح إل ْو َق إل

إه ْي َل ُة َع إم إفيِ إضَراَر َوَل َضَرَر { َل َوالّسَلُم الّصَل إْلْسَل إفيِ ا َو إع }  ْل إء َق َناَ إب ْل َضَرٌر ا
َناَ ُن إك ُيْم َيُة َو إف ْو إن َت ْي ّق ْلَح إر إمْن ا ْي ٍر َغ َأْن َضَر ْلَزَم إب إصُب ُي َغاَ ْل َهاَ ا َت ْذ إقيَم ُقوُم إهيَِ إ َت
َهاَ َقاََم  . َم
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ُلُه ْو َوَمْن َق َغَرَس َأْرًضاَ َغَصَب (  َهاَ َف ْو إفي َنىَ َأ َهاَ َب ْع َلُه إقيَل إفي َل ْق َء ا َناَ إب ْل َغْرَس ا ْل َوا
َهاَ ّد َلىَ َوُر َهاَ إ إك إل إه َماَ إل ْو َق إل إه )  ْي َل ُة َع ْيَس َوالّسَلُم الّصَل َل إعْرٍق {  ٍم إل إل ّق َظاَ َإلّن َح َو  {
ْلَك إب إم إح إض َصاَ َْلْر إإّن َباٍَق ا َْلْرَض َف إصْر َلْم ا َكًة َت َل ْه َت َغْصُب ُمْس ْل ُق َل َوا ّق َتَح َهاَ َي إفي

ْؤَمُر ُي إصُب َف َغاَ ْل َهاَ ا إغ إري ْف َت َذا َكَماَ إب َغَل إ إه َظْرَف َأْش إر ْي إه َغ إم َعاَ َط َنىَ إب ْع إه َوَم إل ْو إه َق ْي َل َع



ُة ْيَس َوالّسَلُم الّصَل َل إعْرٍق {  ٍم إل إل ّق َظاَ ْيِ َح َأ ْيَس }  إذيِ َل ٍم إعْرٍق إل إل َو َظاَ ُه إذيِ َو ّل ا
إرُس ْغ إض إفيِ َي َْلْر ًباَ ا إصَف َغْص ُو ُق َو إعْر ْل إم ا ْل ّظ ُد إباَل ْلُمَرا ُبُه َوا إح إفيِ َصاَ إض َو ْع َب

إت َياَ َوا ْيَس الّر إق َل إعْر ٍم إل إل َلىَ َظاَ إة َع َف إْلَضاَ َلىَ ا إق إ إعْر ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َف َنْت (  َْلْرُض َكاَ ا
ُقُص ْن إع َت ْل َق إلَك إب إك َذ إل ْلَماَ إل إء إقيَمَة َلُه َيْضَمَن َأْن َف َناَ إب ْل إس ا َغْر ْل ًعاَ َوا ُلو ْق ُكوُن َم َي َو

ُع ُلو ْق ْلَم إه َإلّن ) ؛ َلُه ا َظًرا إفي ُهَماَ َن َع َل ْف َد إر َو ُهَماَ الّضَر ْن َيْضَمُن َع َتُه َو ًعاَ إقيَم ُلو ْق ؛ َم
َهاَ ّن إل

َلُة َ ْلَحاَ إتيِ ا ّل إجُب ا َهاَ َي َهاَ إفي ّد ّوُم َر َق ُت َْلْرُض َف إن ا ُدو إر إب إء الّشَج َناَ إب ْل ّوُم َوا َق ُت ُهَماَ َو َو
َهاَ إكْن إب َل َهاَ َو إب إح ْأُمَر َأْن إلَصاَ إه َي إع ْل َق َيْضَمَن إب ُهَماَ َماَ َفْضَل َف َن ْي ْو ، َب َل إصيًل َغَصَب َو َف

َلُه ْدَخ َأ َتُه َو ْي إبَر َب َك ّتىَ َف إم إّل َيْخُرُج َل َصاََر َح ْد َه إر إب َدا إج ْل إع ا ْل َق إب َو َباَ ْل إإْن ا َنْت َف إقيَمُة َكاَ
إل إصي َف ْل َثَر ا ْك إة إمْن َأ إر إقيَم ّدا إه َوَجَب ال ْي َل ْدُم َع إء َه َناَ إب ْل ّد ا إل َوَر إصي َف ْل إإْن ، ا َنْت َو َكاَ

إء إقيَمُة َناَ إب ْل إم ا ْد َه ْل َثَر َوا ْك إرَم َأ إل إقيَمَة َغ إصي َف ْل ّنُه ؛ ا ُذ َإل ْأُخ ّقُه َي إة إمْن َح إقيَم ْل إر إمْن ا ْي َغ
ٍر َذا ، َضَر َك َذا َو َعْت إ َل َت ْب ّدَجاََجُة ا ًة ال َؤ ُل ْؤ إر ُل ْي َغ َهاَ إل إب إح َبْر َلْم َصاَ َهاَ ُيْج ُب إح َلىَ َصاَ َهاَ َع إح ْب َذ

ّنُه ؛ ُكْن َلْم َإل ْعٍل َي إف ْنُه َحَصَل إب َقاَُل إم ُي إب َف إح إة إلَصاَ َؤ ُل ْؤ ّل ْئت إْن ال ْذ إش إقيَمَة َفُخ ْل . ا
إإْن ْئت َو إبْر إش ّتىَ َفاَْص َهاَ َح َق إر ّدَجاََجُة َتْز ْو ال َهاَ َأ َبَح ْذ َهاَ َي ُك إل إه َماَ إر َياَ إت َيِ إباَْخ إو َعْن َوُر

ٍد ّنُه ُمَحّم َقاَُل َأ إب ُي إح إة إلَصاَ َؤ ُل ْؤ ّل إط ال ْع إحَب َأ  َصاَ
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إة ّدَجاََج إة إقيَمَة ال ّدَجاََج ْذ ال ّدَجاََجَة َوُخ إفيِ ال ٍة َو َي َوا َظُر إر ْن ُهَماَ ُي ّي أ
َثُر َ ْك ُبُه إقيَمًة َأ إح َفَصاَ

إر َياَ إخ ْل َذا إباَ إن إفيِ َك ُيو ُع ْل ْو ، ا َل َع َو َق َهٌم َو ْو إدْر ٌة َأ َؤ ُل ْؤ ٍة إفيِ ُل َبَر َكاََن إمْح إّل َيْخُرُج َل َو
َهاَ إر َكْس إلَك َكاََن إْن إب إل َذ ْع إف إب إب إح إة َصاَ َبَر إمْح ْل َكاََن ا َثَر َو ْك إة إمْن إقيَمًة َأ َبَر إمْح ْل ا
إسَرْت َلىَ ُغْرَم َوَل ُك إب َع إح إء َصاَ إع الّشيِْ إق َوا ْل َهاَ ا إإْن ، إفي َع َو َق إل َو ْع إف إب إب إح َصاَ
إء ْو الّشيِْ إر َأ ْي َغ إل إب ْع ٍد إف إسَرْت َأَح ْيًضاَ ُك َلىَ َأ َع إب َو إح إء َصاَ إة إقيَمُة الّشيِْ َبَر إمْح ْل إْن ا

َء إإّل َشاَ َبَر َو ّتىَ َص إسَر َح َك ْن ْو ، َت َل َلْت َو ْدَخ إهيَمٌة َأ َهاَ َب ْأَس ٍر إفيِ َر ْد ْو إق ٍة َأ َلْم ُبْرَم َتْخُرْج َو
َهاَ إّل إر َكْس َو إب ُه َلىَ َف إة َع َل َأ إل َمْس إصي َف ْل ْو ، ا َل ًطاَ َغَصَب َو ْي إه َفَخاََط َخ ًباَ إب ْو إه َث ْي َل َع َف

ُتُه ُع َوَل إقيَم ْنَز إكَب َوَمْن ُي إه َداَر َر إر ْي إء َغ َفاَ ْط إريٍق إإل َع َح َق إد إفيِ َو َل َب ْل َدَم ا َه ْن َداٌر َفاَ إمْن إج
إر ّدا إه ال إب ُكو إر إقيَمَة َيْضَمْن َلْم إبُر َدا إج ْل إق َضَرَر َإلّن ؛ ا إري ْلَح َلىَ َعاَّم ا إميَن َع إل ْلُمْس ا
َكاََن إة َف َعاَّم إميَن إل إل ْلُمْس ُع ا ْف إلَك َد ُهْم َذ ْن َذا َكَماَ َع ّو َحَمَل إ ُد َع ْل َلىَ ا إميَن َع إل ْلُمْس َع ا َف َد َف
ُهْم ْن إلَك َرُجٌل َع ّو َذ ُد َع ْل إة ا َل إه إبآِ إر ْي ّتىَ َغ َفْت َح إل َلُة َت َهاَ إمْن َيْضَمْن َلْم اْل إت ًئاَ إقيَم ْي َش
إلَك َذ َذا َك  . َه
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ُلُه ْو َوَمْن َق ًباَ َغَصَب (  ْو َغُه َث َب ْو َأْحَمَر َفَص ًقاَ َأ إوي ّتُه َس َل ُبُه إبَسْمٍن َف إح إر َفَصاَ َياَ إخ ْل إْن إباَ
َء َنُه َشاَ إه إقيَمَة َضّم إب ْو َيَض َث ْب ْثَل َأ إم إق َو إوي ّلَم الّس إلَك َوَس إب َذ إص َغاَ ْل إإْن إل َء َو َشاَ

ُهَماَ َذ إرَم َأَخ َغ َد َماَ َو ُغ َزا ْب إهَماَ َوالّسْمُن الّص إه َإلّن ) ؛ إفي َيَة إفي َعاَ إن إر ْي ّق ْلَح إمْن ا
إن ْي َب إن ْلَجاَ ُة ا َيَر إخ ْل إب َوا إح إب إلَصاَ ْو ّث إه ال إن ْو َك إحَب إل إل َصاَ َْلْص َلُه َإلّن ؛ ا ٌع َماَ ُبو ْت َوَماَُل َم
إب إص َغاَ ْل ٌع ا َب . َت

َأّماَ َذا َو ًباَ َغَصَب إ ْو ُه َث َقَصَر إإّن َف إه َف إب إح ُه َأْن إلَصاَ َذ ْأُخ إر َي ْي َغ ٍء إب َة َإلّن ؛ َشيِْ إقَصاََر ْل ا
ْيَسْت إة َل َد َياَ إز ْيٍن إب إب إفيِ َع ْو ّث َلُه َوَماَ ال ْعَم َت إه اْس إن إمْن إفي ُبو إه الّصاَ إر ْي َغ َلُف َو ْت َلْم َي َو

َق ْب ْيٌن َلُه َي َذا ، َع َك َذا َو َلُه إ إن َغَس ُبو إء إباَلّصاَ ْلَماَ َد َوا ّي َق إه َو إل ْو َق َغُه إب َب ْذ َفَص ْو إ ْتُه َل ْلَق َأ

إغ إفيِ الّريُح ْب ْنَساٍَن َص َغ إ َب ْنَص إه َفاَ إإّن إب إحَب َف إب َصاَ ْو ّث ْؤَمُر ال إم ُي إلي َتْس إة إب إغ إقيَم ْب ؛ الّص



ّنُه َيَة َل َإل َناَ إب إمْن إج إح إغ َصاَ ْب ْو الّص ُكوُن َأ ْوُب َي ّث ًكاَ ال َتَر ُهَماَ ُمْش َن ْي َلىَ َب إر َع ْد إهَماَ َق ْي ّق ، َح
ّنَماَ إإ َكَر َو إب إفيِ َذ ْو ّث إقيَمَة ال ْل إفيِ ا إق َو إوي ْثَل الّس إم ْل َق َإلّن ؛ ا إوي إليِّ الّس ْث َقاََل ، إم إفيِ َو

إل َْلْص إق إقيَمَة َيْضَمُن ا إوي ّنُه ؛ الّس َوُت َإل َفاَ َت إيِ َي ْل َق ْل َلْم إباَ َق َف ْب ّقَياَ َي إل ْث َذا ، إم َه َذا َو َكاََن إ
ُغ ْب ُد الّص إزي إب إفيِ َي ْو ّث إة إفيِ ال َد َعاَ ْل إر ا ُف ُعْص ْل إن َكاَ َفَرا ْع َذا َأّماَ َوالّز إقُصُه َكاََن إ ْن ُي

ُبُه إح إر َفَصاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َنُه َشاَ إه إقيَمَة َضّم إب ْو َيَض َث ْب ّلَمُه َأ إب َوَس إص َغاَ ْل إإْن ، إل َء َو َشاَ
ُه َذ َء َوَل َأَخ إب َشيِْ إص َغاَ ْل ُة إل ْفَر إغ إفيِ َوالّص ْب إة الّص ْلُحْمَر َد َكاَ ّي َق إه َو إل ْو َق َغُه إب َب َأْحَمَر َفَص

إتَراٌز إد َعْن اْح َوا إإّن الّس إه َف ًفاَ إفي َد إخَل ْن إع إبيِ َف أ
َفَة َ إني َو َح ْقَصاٌَن ُه ُهَماَ ُن َد ْن إع ٌة َو َد َياَ إز

إة ْلُحْمَر َذا َكاَ إإ َغُه َف َب َد َص َو ُبُه َكاََن َأْس إح إر َصاَ َياَ إخ ْل َد إباَ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َء إْن َح َنُه َشاَ َضّم

إه إقيَمَة إب ْو َيَض َث ْب َكُه َأ َتَر إإْن ، َلُه َو َء َو ُه َشاَ َذ َد َأَخ َو َء َوَل َأْس إب َشيِْ إص َغاَ ْل ّنُه ؛ إل ْدَخَل َإل َأ

إه ْقًصاَ إفي . َن
َقاََل ُبو َو  ُيوُسَف َأ
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ٌد َو َوُمَحّم إر ُه ُف ُعْص ْل إه َكاَ إطي ْع ُي َد َماَ َف ُغ َزا ْب إه الّص إإْن ، إفي َء َو َنُه َشاَ إه إقيَمَة َضّم إب ْو َث
َيَض ْب إمْن َأ َناَ َو إب ُهْم إخَلَف َل َقاََل َمْن َأْصَحاَ َن ْي إة إفيِ َب َق إقي ْلَح َباَ َأّن إّل ا َفَة َأ إني َأَجاََب َح

َلىَ َد َماَ َع َه إه إفيِ َشاَ إن ُهْم َزَماَ ّن إإ ُنوا َف َبُسوَن َل َكاَ ْل َد َي َوا َكاََن الّس ًناَ َو ْقَصاَ ُهْم ُن َد ْن إع
ُهَماَ َباَ َو َلىَ َأَجاَ إهَماَ إفيِ َماَ َع إن ُهْم َزَماَ ّن إإ ُنوا َف َبُسوَن َكاَ ْل َد َي َوا َكاََن الّس ًة َو َد َياَ ُهْم إز َد ْن إع
َلىَ َع َذا َف َو َه إتَلُف ُه ٍر اْخ إإْن ، َوَزَماٍَن َعْص إحُب َكاََن َو إب َصاَ ْو ّث َو ال إذيِ ُه ّل َغَصَب ا

ُفَر ُعْص ْل َغ ا َب إه َفَص َبُه إب ْو ْوُب َكاََن َث ّث إه َلُه ال ْي َل َع إل َضَماَُن َو ْث إر إم ُف ُعْص ْل َكاَُل َكاََن إْن ، ا ُي
ْثُل إم إه َف إل ْي إإْن ، َك ْثُل ُيوَزُن َكاََن َو إم إه َف إن إإْن ، َوْز َكاَُل َل إمّماَ َكاََن َو ُتُه ُيوَزُن َوَل ُي إقيَم َف

ْوَم ُه َي َذ ْيَس َأَخ َل إب َو إح إر إلَصاَ ُف ُعْص ْل إبَس َأْن ا ْوَب َيْح ّث ْوَب َإلّن ؛ ال ّث ٌع ال ُبو ْت ْيَس َم َل َو
إبٍع َتاَ  . إب
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ُلُه ْو َوَمْن َق ًناَ َغَصَب (  ْي َهاَ َع َب ّي َغ َنُه َف إلُك َفَضّم ْلَماَ َهاَ ا َت َهاَ إقيَم َك َل إصُب َم َغاَ ْل إة ا إقيَم ْل إباَ
ْوُل َق ْل إة إفيِ َوا إقيَم ْل ْوُل ا إب َق إص َغاَ ْل َع ا إه َم إن إمي إلَك َإلّن ) ؛ َي ْلَماَ إعيِ ا ّد ًة َي َد َياَ َو إز ُه إكُر َو ْن ُي
ْوُل َق ْل ْوُل َفاَ إر َق إك ْن ْلُم َع ا إه َم إن إمي ُلُه َي ْو إقيَم َأْن ( إّل َق إلُك ُي ْلَماَ َنَة ا ّي َب ْل َثَر ا ْك َأ إلَك إمْن إب ) ؛ َذ

َنَة َإلّن ّي َب ْل َلىَ ا ْو إن إمْن َأ إمي َي ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َف َهَرْت (  ْيُن َظ َع ْل َهاَ ا ُت إقيَم َثُر َو ْك إمَن إمّماَ َأ ، َض
ْد َق َهاَ َو َن إم إل َض ْو َق إك إب إل ْلَماَ ْو ا ٍة َأ َن ّي َهاَ َب َقاََم ْو َأ إل َأ ُكو ُن إب إب إص َغاَ ْل إن َعْن ا إمي َي ْل َياََر َفَل ا إخ

إك إل ْلَماَ إهيَِ إل َو إب )  إص َغاَ ْل ّنُه ؛ إل َهاَ َإل َك َل إرَضاَ َم إك إب إل ْلَماَ ْيُث ا َعىَ َح ّد َذا ا َداَر َه ْق إم ْل ُلُه ا ْو َق
إإْن َو َهاَ َكاََن (  َن إم إل َض ْو َق إب إب إص َغاَ ْل َع ا إه َم إن إمي إلُك َي ْلَماَ إر َفاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َأْمَضىَ َشاَ

إإْن ، الّضَماََن َء َو َذ َشاَ ْيَن َأَخ َع ْل ّد ا َوَض َوَر إع ْل ّنُه ) ؛ ا إتّم َلْم َإل ُه َي َذا إرَضاَ َه إر إب َدا ْق إم ْل ، ا
ْو َل َهَرْت َو ْيُن َظ َع ْل َهاَ ا ُت إقيَم ْثُل َو إمَن َماَ إم ْو َض َنُه َأ َذا إفيِ ُدو إل َه َفْص ْل إر ا َذا اْلَخ َك َف

َواُب ْلَج إر إفيِ ا إه إة َظاَ َي َوا إنيِ الّر ْع إلَك َأّن َي ْلَماَ إر ا َياَ إخ ْل ّنُه ؛ إباَ إتّم َلْم َإل ُه َي إرَضاَ ْيُث إب َلْم َح
ْعَط إه َماَ ُي إعي ّد َذا ، َي َه َو َو َْلَصّح ُه ًفاَ ا ُلُه إلَماَ إخَل ُقو إخيِّ َي َكْر ْل ّنُه ا َياََر َل َأ  . َلُه إخ
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ُلُه ْو ُد َق َل َو َو إة (  َب ْغُصو ْلَم َهاَ ا ُؤ َنَماَ ُة َو َثَمَر إن َو َتاَ ُبْس ْل إب ا ْغُصو ْلَم َنٌة ا إد إفيِ َأَماَ إب َي إص َغاَ ْل ا
َكْت إْن َل إه َضَماََن َفَل َه ْي َل ّدىَ َأْن إّل َع َع َت َهاَ َي ْو إفي َهاَ َأ َب ُل ْط َهاَ َي ُك إل َعُه َماَ َن َيْم َهاَ َف ّياَ . ) ، إ

َقاََل إعيِّ َو إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر ُد ال إئ َوا إب َز َغْص ْل َنٌة ا َلًة َمْضُمو إص ّت َنْت ُم ْو َكاَ َلًة َأ إص َف ْن ُم
إخَلُف ْل ٌع َوا إج َلىَ َرا َو َأْصٍل إ ُه َغْصَب َأّن َو ْل َناَ ا َد ْن َلُة إع إد إَزا َي ْل إة ا ّق إح ْلُم ًدا ا َباَُت َقْص ْث إإ َو

إد َي ْل إة ا َل إط ْب ْلُم ًناَ ا ُه إضْم َد ْن إع َغْصُب َو ْل َباَُت ا ْث إد إ َي ْل إة ا َل إط ْب ْلُم ًدا ا َلُة َقْص إإَزا إد َو َي ْل إة ا ّق إح ْلُم ا
ًناَ ُة إضْم َد إئ َفاَ إلَك َو إة إفيِ َذ َد َياَ إة الّز َث إد ْلَحاَ إد إفيِ ا إب َي إص َغاَ ْل إهيَِ ا إن َو َعاَ ْو َلٌة َن إص َف ْن ُم

إد َل َو ْل إر َكاَ ّثَم َلٌة َوال إص ّت إن َوُم ُهَماَ َكاَلّسَم إكَل َنٌة َو إد إفيِ َأَماَ إب َي إص َغاَ ْل َناَ ا َد ْن ُه إع َد ْن إع َو
ُهَماَ ّنُه ؛ َمْضُموٌن إكَل َد َإل إج ُه ُو َد ْن َباَُت إع ْث إد إ َي ْل َلىَ ا إد َع َل َو ْل َناَ ا َد ْن إع ْد َلْم َو َلُة ُتوَج إد إَزا َي ْل ا

إة ّق إح ْلُم ُد ا َي إك َو إل ْلَماَ ُكْن َلْم ا َتًة َت إب َلىَ َثاَ إه َع إذ إة َه َد َياَ ّتىَ الّز َهاَ َح َل إزي إصُب ُي َغاَ ْل ُثّم ا
ُدوُث إد ُح َل َو ْل َلىَ ا إن َع ْي َه َدَث إْن َوْج إه إفيِ َح إد َد َي ْع إب َب َغْص ْل َو ا ُه َنٌة َف ّدىَ َأْن إّل َأَماَ َع َت َي

إه ْو إفي َعُه َأ َن ْنُه َيْم َق َوَل إم ْيَن َفْر َهاَ َأْن َب َب إص ْغ إمًل َي ْو َحاَ إئًل َأ َد َأّن إفيِ َحاَ َل َو ْل َنٌة ا َإلّن ؛ َأَماَ

ْلَحْمَل َوْجُه َلُه إقيَمَة َل ا ْل إنيِ َوا ّثاَ َهاَ َأْن ال َب إص ْغ ُد َي َل َو ْل َهاَ َوا َع ّنُه َم إإ َد َيْضَمُن َف َل َو ْل ّنُه ؛ ا َإل

ْد َع َق َق إه َو ْي َل ْبُض َع َق ْل إجُب ا ْلُمو إن ا . إللّضَماَ
ُلُه ْو َوَماَ َق َقَصْت (  َيُة َن إر ْلَجاَ إة ا َد إوَل ْل إمْن إباَ إن َف إب َضَماَ إص َغاَ ْل ُتُه ا َوُصوَر َذا )  َلْت إ إب َح
َد ْن إب إع إص َغاَ ْل ْو ا َنْت َأ إد َز ْب َع إب إب إص َغاَ ْل َذا َأّماَ ا َبُل َكاََن إ ْلَح إج إمْن ا ْو ْو الّز َلىَ َأ ْو ْلَم َفَل ا

إه َضَماََن ْي َل ُلُه َع ْو إإْن َق َف إة إفيِ َكاََن (  إد إقيَم َل َو ْل ٌء ا َفاَ إه َو إبَر إب ْقَصاَُن ُج ّن إد ال َل َو ْل َقَط إباَ َوَس
ُنُه إب َعْن َضَماَ إص َغاَ ْل ) . ا
َقاََل َفُر َو إبُر َل ُز ْنَج إد َي َل َو ْل َد َإلّن ؛ إباَ َل َو ْل ُكُه ا ْل إصّح َفَل إم إبًرا َي إه َجاَ إك ْل إم َناَ إل َل َة َأّن َو َد إوَل ْل ا
َتْت ّو ًءا َف َدْت ُجْز َفاَ َأ  َو

)3/328(

َوَجَب َماًَل َبَر َأْن َف إئُت ُيْج َفاَ ْل إة ا َد إئ َفاَ ْل َع َكَمْن إباَ َط َد َق إة َي َب ْغُصو ْلَم َذ ا َأَخ إصُب َف َغاَ ْل ا
َهاَ إه َأْرَش إفي ٌء َو َفاَ َكَمْن َو َع َو َل َهاَ َق ّن َتْت إس َب َن إإْن ، َف ُكْن َلْم َو إد إفيِ َي َل َو ْل ٌء ا َفاَ ّنُه َو إإ ُقوُم َف َي
َقاََم إه َماَ َم إئ إإَزا ْغَرُم إب َي إصُب َو َغاَ ْل إن َفْضَل ا ْقَصاَ ّن َذا ، ال َك َذا َو ُد َماََت إ َل َو ْل إه ا ْي َل َع َضَماَُن َف

إن ْقَصاَ ّن ّنُه ؛ ال إف َصاََر َماََت َلّماَ َإل َل َت إش َك َْلْر إه إفيِ ا إد ْو ، َي َل إلَف َو َْلْرُش َت إه إفيِ ا إد َي
إه َكاََن ْي َل َياَُن َع ْت إْل إه ا إر ْي َغ َذا إب َك َذا َف إلَف إ ُد َت َل َو ْل َيًة َغَصَب َوَمْن ا إر َنىَ َجاَ َهاَ َفَز َهاَ ُثّم إب ّد َر

َلْت إب َتْت َفَح َهاَ إفيِ َوَماَ إس َفاَ إمَن إن َهاَ َض َت ْوَم إقيَم َقْت َي إل َذا ، َع َه َد َو ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َح

ُهَماَ َد ْن إع إه َضَماََن َل َو ْي َل ّد َإلّن ؛ َع ْد الّر َهَلكَُ َصّح َق ْل ُه َوا َد ْع َبٍب َب َدَث إبَس إد إفيِ َح َي
إك إل ْلَماَ َو ا ُه ُة َو َد إوَل ْل َلْم ا إصُب َيْضَمْن َف َغاَ ْل َذا َكَماَ ا إد إفيِ ُحّمْت إ إب َي إص َغاَ ْل َهاَ ُثّم ا ّد َر
َكْت َل َه ْو َف َنْت َأ إه إفيِ َز إد َهاَ ُثّم َي ّد َدْت َر إل َكْت َفُج َل َه ْنُه َف إبيِ إم َإل َفَة َو إني ّنُه َح َهاَ َأ َب َوَماَ َغَص

َد َق َع ْن َهاَ ا َبُب إفي إف َس َل ّت َهاَ ال ّد َهاَ َوَر إفي إلَك َو َلْم َذ ْد َف ّد ُيوَج َلىَ الّر إه َع َوْج ْل إذيِ ا ّل ُه ا َذ َأَخ

َلْم إصّح َف ّد َي  . الّر
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ُلُه ْو َوَل َق إصُب َيْضَمُن (  َغاَ ْل َع ا إف َناَ َبُه َماَ َم ُقَص َأْن إّل َغَص ْن إه َي إل ْعَماَ إت ْغَرَم َلُه إباَْس َي َف
ْقَصاََن ّن ُتُه ال َذا ) ُصوَر ًدا َغَصَب إ ْب ّباًَزا َع َكُه َخ َأْمَس ْهًرا َف َلْم َش ْلُه َو إم ْع َت ُه ُثّم َيْس ّد َر

َلىَ إك إ إل ْلَماَ إجُب َل ا إه َي ْي َل إع َضَماَُن َع إف َناَ إر َم ْه َناَ الّش َد ْن ُة إع إف َوُصوَر ْتَل إع إ إف َناَ ْلَم َأْن ا

إمَل ْع َت َد َيْس ْب َع ْل ّياًَماَ ا ُه ُثّم َأ ّد َلىَ َيُر ُه َع ْوَل َناَ َم َد ْن إع ّيِ َقاََل َيْضَمُن َل َف إد ْن ْلُخَج َة َوَل ا ُأْجَر

َلىَ إب َع إص َغاَ ْل إه إفيِ ا إم َدا إتْخ إد اْس ْب إب َع َغْص ْل َنىَ إفيِ َوَل ا ْك ٍر ُس َهاَ َدا َب إفيِ َغَص َو



إخيِّ َكْر ْل َذا ا إصُب آََجَر إ َغاَ ْل َد ا ْب َع ْل ْغُصوَب ا ْلَم ُة ا ُْلْجَر إب َفاَ إص َغاَ ْل ُق إل ّد َتَص َي َهاَ َو ْو ، إب َل َو
َعاًَماَ َغَصَب َلُه َط َك َأ إلُك َف ْلَماَ َو ا ُه ُفُه َو إر ْع ْو َي ُفُه َل َأ إر ْع ْو َي َعَمُه َأ ْط ُه َأ ّياَ إصُب إ َغاَ ْل َو ا ُه َل َو
ُفُه إر ْع ْو َي ًباَ َكاََن َأ ْو َبسُه َث ْل أ

َ ُه َف ّياَ َو إ ُه ُفُه َل َو إر ْع ْد َي َق َئ َف إر ْنُه َب إصُب إم َغاَ ْل ّنُه ؛ ا ْد َإل َق
ّلَم إل َلُه َس ْك َْل إس إباَ ْب ّل ْو َوال َل إمَن َف إصُب َض َغاَ ْل ّلَم ا َوَض َلُه َلَس إع ْل ّوَض ا َع ْلُم َذا ، َوا َه َل َو
إصّح إغيِ َي َب ْن َي َلىَ َو إل َع ْو إبيِ َق أ

ٍد ُيوُسَف َ ّنُه َوُمَحّم َذا َأ َطًة َغَصَب إ ْن َهاَ إح َن َطَح َف
َهاَ َعَم ْط َأ ْغُصوَب َو ْلَم ْنُه ا َأ َل َأْن إم ْبَر ّنُه ؛ َي ْد َإل َهاَ َق َك َل إن َم ّطْح َباََن إباَل ّنُه َف إعَم َأ ْط ْلَك ُأ إم

إه إس ْف ُكوُن َن َي ًعاَ َف َبّر َت إلَك ُم َذ إفيِ إب ّيِ َو إو َد َبْز ْل إر ا إبي َك ْل َعاًَماَ َغَصَب َمْن ا َعَمُه َط ْط َأ َف
إلَك ْلَماَ إر إمْن ا ْي إلَمُه َأْن َغ ْع َئ ُي إر ْنُه َب َناَ إم َد ْن ّنُه ؛ إع ٌء َإل َدا َقًة َأ إقي إإّن َح ْيَن َف إه َع إل َوَصَل َماَ

إه ْي َل ُلُه إ ْه إه َفَج إطُل َل إب ْب ْبَضُه ُي ْيِ َلُه َق ُلُه َأ ْه ّنُه َج َأ ُكُه إب ْل إطُل َل إم ْب ْكًماَ ُي ّقَياَ ُح إع َأَل ، َشْر

َتَرىَ َمْن َأّن َتَرىَ ًدا اْش ْب َقاََل ، َع ُع َف إئ َباَ ْل إريِ ا َت ْلُمْش ْق إل إت ْع إديِ َأ ْب َذا َع َأَشاََر َه َلىَ َو إ
إع إبي ْلَم َقُه ا َت ْع َأ إريِ َف َت ْلُمْش َلْم ا َلْم َو ْع ّنُه َي ُه َأ ُد ْب ُقُه َصّح َع َتاَ ْع َعُل إ ُيْج ْبًضاَ َو ْلَزُمُه َق َي َو
ّثَمُن ّنُه ؛ ال َق َإل َت ْع َكُه َأ ْل ُلُه إم ْه ّنُه َوَج َأ ُكُه إب ْل ُع َل إم َن َد َماَ إصّحَة َيْم إج ْنُه ُو َذا إم َذا َك . ، َه
َقاََل إعيِّ َو إف ُأ َل الّشاَ ْبَر  ؛ َي
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ّنُه ْيَس َإل ٍء َل َدا َأ ٍر إب ْأُمو إه َم ّنُه ؛ إب ُع ُغُروٌر َإل ْأُمْر َلْم َوالّشْر إر َي ُغُرو ْل َطَل إباَ َب ُء َف َدا َْل ًياَ ا ْف َن
إر ُغُرو ْل  . إل
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َلَك (  ْه َت إلُم اْس ْلُمْس ّذّميِّ َخْمَر ا ْو ال ُه َأ إزيَر ْن إمَن إخ ُهَماَ َض َت َإلّن ) ؛ إقيَم

ْلَخْمَر ُهْم ا ْلَخّل َل َناَ َكاَ إزيُر َل ْن إخ ْل إهْم إفيِ َوا ّق إة َح َناَ َكاَلّشاَ َنْحُن َل َناَ َو إمْر ُهْم َأْن ُأ َك ْتُر َوَماَ َن
ُنوَن ّي َد َت ْيُف َي ٌع َوالّس ْوُضو ّذَر َم َع َت ْلَزاُم َف إْل ّنُه إّل ا إجُب َأ إر إقيَمُة َي ْلَخْم إإْن ، ا ّقَياَ َكاََن َو إل ْث إم

إلَم َإلّن ؛ ْلُمْس ٌع ا ُنو إه إمْن َمْم إك إلي إه َتْم إك ّل َتَم إف َو إخَل َذا َماَ إب َفُه إ َل ْت إذّميِّ إذّميِّ َأ ّنُه إل إإ َف
إجُب ُلُه َي ْث ّذّميِّ َإلّن ؛ إم ْيُر ال ُنوٍع َغ إه إمْن َمْم إك إلي إه َتْم إك ّل َتَم ُلُه َو ْو إإْن َق َو ُهَماَ (  َك َل ْه َت اْس

إلٌم ٍم ُمْس إل َذا ) ، َيْضَمْن َلْم إلُمْس َك َذا َو ُهَماَ إ َك َل ْه َت ٍم إذّميِّ اْس إل إه َضَماََن َل إلُمْس ْي َل َع
ْيًضاَ ْو ، َأ َل إلٌم َغَصَب َو إم َخْمَر ُمْس إل ْلُمْس َلْت ا ّل َتَخ ُه َف َد ْن ْو إع َهاَ َأ َل ّل إصُب َخ َغاَ ْل َكاََن ا

إب ْغُصو ْلَم ْنُه إل َهاَ َأْن إم ّد إر َت إإْن َيْس َكْت َف َل َد َه ْن إب إع إص َغاَ ْل َدَماَ ا ْع ّقَل َصاََرْت َب َفَل َخ
إه َضَماََن ْي َل َغْصَب َإلّن ؛ َع ْل إجْب َلْم ا إه ُيو ْي َل إجُب َفَل الّضَماََن َع إه َي ْي َل َد َع ْع إلَك َب إإْن ، َذ َو

َهاَ َك َل ْه َت إصُب اْس َغاَ ْل إمَن ا َهاَ َض َل ْث ّقَل إم ْهَلكََ َإلّن ؛ َخ إت إلْس َبٍب ا َو آََخَر إبَس ُه إجُب َو ُيو
إإْن ، الّضَماََن َد َغَصَب َو ْل ٍة إج َت ْي َغُه َم َب َد َكُه إقيَمُة َلُه إبَماَ َف َل ْه َت ُنُه َل َواْس َد َيْضَم ْن إبيِ إع أ

َ

َفَة إني إويَم َإلّن ؛ َح ْق ّت ّنَماَ ال إه َحَصَل إ إل ْع إف ُهَماَ إب َد ْن إع َد َيْضَمُن َو ْل إج ْل ًغاَ ا ُبو ْد إه َم إطي ْع ُي َماَ َو
َد ُغ َزا َباَ ّد إه ال إإْن ، إفي َلَك َو إه َضَماََن َل َه ْي َل ًعاَ َع َغ َإلّن ؛ إْجَماَ َباَ ّد ْيَس ال ْتَلٍف َل إإ إب

َغْصُب ْل ّدُم َوا َق َت ْلُم ُق َل ا ّل َع َت إه َي َد َإلّن ؛ َضَماٌَن إب ْل إج ْل . َلُه إقيَمَة َل ا
َأّماَ َذا َو َغُه إ َب َلَك َلُه إقيَمَة َل إبَماَ َد َه َد َف ْع إغ َب َباَ ّد إه َضَماََن َل ال ْي َل َغ َإلّن ؛ َع َباَ ّد ْيَس ال َل

ْهَلكٍَ إت إإْن ، إباَْس َكُه َو َل ْه َت إمَن اْس ًعاَ َض َد َإلّن ؛ إْجَماَ ْل إج ْل َو َماًَل َصاََر ا ُه َلىَ َو إك َع ْل إم
إه إب إح َذا َصاَ إإ َفُه َف َل ْت إصُب َأ َغاَ ْل َنُه ا إم إف َض ْتَل إْل َذا إباَ ّلُه َه إة إفيِ ُك َل إكَ َحاَ إد َهَل ْل إج ْل َحاَُل َأّماَ ا
إه إد ُقوُل ُوُجو َن َذا َف َد َغَصَب إ ْل ٍة إج َت ْي َغُه َم َب َد  َف
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إه َلُه إقيَمَة َل إبَماَ إب إح إلَصاَ ُه َأْن َف َذ ْأُخ ْنُه َي إر إم ْي َغ ٍء إب ّنُه ؛ َشيِْ َتَحاََل َإل َلىَ َماًَل اْس إم َع ْك ُح
إه إك ْل إر إمْن إم ْي ٍة َغ َد َياَ ّنُه ؛ إز ّنَماَ َإل َتَحاََل إ إس اْس إب إباَلّشْم ّتَرا إإْن َوال َغُه َو َب إقيَمٌة َلُه إبَماَ َد

إه إب إح إلَصاَ ُه َأْن َف َذ ْأُخ ْغَرَم َي َي َد َماَ َو ُغ َزا َباَ ّد إه ال َد َإلّن ؛ إفي ْل إج ْل إل َماًَل َصاََر ا إب إبَماَ إص َغاَ ْل ا
ُة إلَك َوُصوَر َظَر َأْن َذ ْن َلىَ ُي إه إ إت ّقَياَ إقيَم إك ْيَر َذ ُبوٍغ َغ ْد َلىَ َم إإ إه َو إت ًغاَ إقيَم ُبو ْد َيْضَمَن َم َف

ُهَماَ َماَ َفْضَل َن ْي إب َب إص َغاَ ْل إل إبَسُه َأْن َو ّتىَ َيْح إفيَِ َح ْو َت ّقُه َيْس َذا ، َح َه ّلُه َو َذا ُك َذ إ َد َأَخ ْل إج
إة َت ْي ْلَم إل إمْن ا إز ْن َهاَ َم إب إح َذا َأّماَ َصاَ َهاَ إ َقاَ ْل إلُك َأ ْلَماَ إق إفيِ ا إري ّط ُه ال َذ َأَخ ْنَساٌَن َف َغُه إ َب َد َف

ْد َق إبيَل َل إقيَل َف إه َلُه َس ْي َل َء َإلّن ؛ َع َقاَ ْل إة إ َت ْي ْلَم إق إفيِ ا إري ّط َباََحٌة ال َهاَ إ إذ َلْم َإلْخ ُبْت َف ْث َي
ُع َلُه إقيَل الّرُجو َع َأْن َلُه َو إج  . َيْر
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إئُل ّتىَ ( َمَساَ َقاََل َش إة إفيِ )  َي َدا إه ْل ًفاَ َغَصَب َوَمْن ا ْل َتَرىَ َأ َهاَ َفاَْش َيًة إب إر َهاَ َجاَ َع َباَ َف
إن ْي َف ْل َأ َتَرىَ ُثّم إب إن اْش ْي َف ْل َْل َيًة إباَ إر َهاَ َجاَ َع َباَ إة َف َث َثَل ّنُه آََلٍف إب إإ ُق َف ّد َتَص إع َي إمي إح إبَج ْب ، الّر

َذا َه ُهَماَ َو َد ْن ًفاَ إع إبيِ إخَل َذا ، ُيوُسَف َإل َك ُع َو َد ْلُمو َلىَ ا َذا َع ٍم َكَسَر َوَمْن َه إل إلُمْس
ًطاَ َب ْو َبْر ْبًل َأ ْو َط ْو إمْزَماًَرا َأ ّقَفاَ َأ َو ُد ُه إمٌن َف ُع َضاَ ْي َب إه َو إذ إء َه َياَ َْلْش إئٌز ا َذا ، َجاَ َه َد َو ْن إع

إبيِ أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َهاَ َيُجوُز َوَل َيْضَمُن َل َو ُع ْي إه َإلّن ؛ َب إذ َء َه َياَ َْلْش ّدْت ا إع إة ُأ َي إص ْع ْلَم إل

َطَل َب َهاَ َف إويُم ْق إر َت ْلَخْم إبيِ َكاَ َإل َفَة َو إني َهاَ َح ّن أ
َواٌل َ َهاَ ؛ َأْم ّن إل

ُلُح َ إحّل إلَماَ َتْص إه إمْن َي ُوُجو
إع َفاَ إت ْن إل إإْن ، ا ُلَحْت َو إحّل َل إلَماَ َص إة َفَصاََر َي َْلَم إة َكاَ َي ّن َغ ْلُم إجُب ا َت إه إقيَمُة َو إذ إء َه َياَ َْلْش ا

ْيَر ٍة َغ إلَح إو َصاَ ْه ّل ٍد ُأّم َغَصَب َوَمْن إل َل ْو َو ًة َأ ّبَر َد َتْت ُم إه إفيِ َفَماَ إد إمَن َي إقيَمَة َض
إة ّبَر َد ْلُم َلْم ا إد ُأّم إقيَمَة َيْضَمْن َو َل َو ْل َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع ُهَماَ َيْضَمُن َو َت إقيَم
ًعاَ إمي ّيَة َإلّن ؛ َج إل إة َماَ ّبَر َد ْلُم ّوَمٌة ا َق َت إق ُم َفاَ ّت إل إل إباَ إلي َد َهاَ إب ّن أ

َعىَ َ إء َتْس ُغَرَماَ ْل إة إل َث َوَر ْل إل َو
ُأّم إد َو َل َو ْل َهاَ إفيِ ا َناَ ْع إبَت َإلّن ؛ َم ّثاَ َهاَ ال ّق َل إة َح ّي ْلُحّر إة ا ّبَر َد ْلُم إبيِ َكاَ َإل َفَة َو إني َأّن َح

َلىَ ْو ْلَم إلُك َل ا َهاَ َيْم ْن َع إّل إم إف َناَ ْلَم ْيُر َل ا إة َغ َل َدَل َهاَ إب ّن أ
َعىَ َل َ َد َتْس ْع إه َب إت ْو َهاَ إبَحاٍَل َم ّن أ

َ َو
ٌة إع إمْن ُحّر إمي إل َج ْلَماَ ُع ا إف َناَ ْلَم َذا َوا َفْت إ إل َهاَ إقيَمَة َل َت ْو ، َل َل ّقَياَ َغَصَب َو إب إرَض َص َفَم

إه إفيِ َفَماََت إد َد َي ْن إع إبيِ َف أ
َفَة َ إني إه َضَماََن َل َح ْي َل . َع

إإْن َلْم َيْمَرْض َلْم َو إكْن َيُمْت َو َل ُه َو َقَر ٌع َع ُب َلُه َس َت َق ْو َف ْتُه َأ َهَش ّيٌة َن َلىَ َفَماََت َح َع َف
إة َل إق إب َعاَ إص َغاَ ْل َيُة ا ّد إإْن ، ال َلُه َو َت إد إفيِ َرُجٌل َق إب َي إص َغاَ ْل ًأ ا َط إإّن َخ إء َف َياَ إل ْو َْل َأْن إل

ُعوا إب ّت ُهَماَ َي ّي أ
ُءوا َ إة َشاَ َي ّد إإْن إباَل ُعوا َف َب ّت إصَب ا َغاَ ْل َع ا َلىَ َرَج إل َع إت َقاَ ْل إإْن ، ا ُعوا َو َب ّت ا
إتَل َقاَ ْل ْع َلْم ا إج َلىَ َيْر إب َع إص َغاَ ْل ُكّل ا َذا َو  َه
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إن َلىَ الّضَماَ إة َع َل إق َعاَ ْل إإْن ، ا َلُه َو َت ًدا َق ُه َكاََن َعْم ُؤ َياَ إل ْو إر َأ َياَ إخ ْل ُءوا إْن إباَ ُلوا َشاَ َت َق
إتَل َقاَ ْل َئ ا إر َب إصُب َو َغاَ ْل إإْن ، ا ُءوا َو ُعوا َشاَ َب ّت إصَب ا َغاَ ْل إة ا َي ّد َلىَ إباَل إه َع إت َل إق ُع َعاَ إج َتْر َو
َلُة إق إب َعاَ إص َغاَ ْل إل إفيِ ا إل َماَ إت َقاَ ْل ْو ، ا َل إبيِّ َأّن َو َو الّص إذيِ ُه ّل َتَل ا إد إفيِ َرُجًل َق َي

إب إص َغاَ ْل ُه ا ّد َلىَ َفَر إه إ إبي أ
إمَن َ َلُة َفَض إق إبيِّ َعاَ َيَة الّص ّد ُكْن َلْم ال ُهْم َي ُعوا َأْن َل إج َلىَ َيْر َع

إب إص َغاَ ْل ٍء ا إبيِّ َإلّن ؛ إبَشيِْ إد ُيْضَمُن َل الّص َي ْل ُتُه ُيْضَمُن َفَل إباَ َي َناَ ّنَماَ ، إج إإ َيْضَمُن َو
إصُب َغاَ ْل َيَة ا َناَ إج ْل إه ا ْي َل ْو ، َع َل َتَل َو إبيِّ َق ْفَسُه الّص ْو َن ْفَسُه َطَرَح َأ ٍة إمْن َن ّب َضَماََن َل َدا

َلىَ إب َع إص َغاَ ْل ّنُه ؛ ا َو َإل إنيِ ُه ْلَجاَ َلىَ ا إه َع إس ْف ُبو َقاََل َن إإْن ُيوُسَف َأ ْتُه َف َب َقٌة َأَصاَ إع َصاَ



إمَن إصُب َض َغاَ ْل إإْن ، ا َتَح َو َفٍص َباََب َرُجٌل َف َطاََر َق ْنُه َف إئٌر إم َذا إّل َيْضَمْن َلْم َطاَ ُه إ ّفَر َن
َذا ، َك َذا َو َتَح إ ٍر َباََب َف َهَرَب َدا ْنُه َف ُد إم ْب َع ْل ْو ا َد َحّل َأ ْي إد َق ْب َع ْل َهَرَب ا َأْن إّل َيْضَمُن َل َف

ُكوَن ُد َي ْب َع ْل ًناَ ا ُنو َعْن َمْج ٍد َو ٍة إفيِ ُمَحّم ّب ٍة َدا َط ُبو إبٍط إفيِ َمْر َهاَ َمْر ّل ْو َرُجٌل َفَح َنْت َأ َكاَ
ْيٍت إفيِ َتَح َب َف َباََب َف ْل َبْت ا َه َذ ّبُة َف ّدا َو َقاََل ال إمٌن ُه إإْن َضاَ َهاَ َحّل َف َط َباَ َتَح َرُجٌل إر َف َو

َباََب ْل َلىَ َفاَلّضَماَُن آََخُر ا إح َع إت إب َفاَ َباَ ْل . ا
َقاََل إد إفيِ َو ْب َع ْل َذا ا ُه َحّل إ َد ْي ْو َق َتَح َأ َباََب َف ْل إه ا ْي َل َهَرَب َع َياًَرا َلُه َإلّن ؛ َيْضَمُن َل َف إت اْخ

إه إفيِ إس ْف ُكوَن َأْن إّل َن ًناَ َي ُنو . َمْج
َقاََل ُبو َو َفَة َأ إني إع إفيِ َضَماََن َل َح إمي إلَك َج َقاََل ، َذ إعيِّ َو إف إئُر َطاََر إْن الّشاَ ّطاَ إمْن ال
إه إر ْو إمَن َف إإْن ، َض َد َطاََر َو ْع ٍة َب َل ْه إإْن َيْضَمُن َل ُم َباََط َحّل َو ّق إر إإْن الّز الّسْمُن َكاََن َف
إذيِ ّل إه ا ًباَ إفي إئ إمَن َذا إإْن ، َض ًدا َكاََن َو إم َذاَب َجاَ إس َف ّنُه ؛ َيْضَمْن َلْم إباَلّشْم َساََل َإل
إل ْع إف إس إب إه َل الّشْم إل ْع إف إت إفيِ َقاََل إب َعاَ إق َوا ْل َذا ا َلَك إ ْه َت ًباَ إلَرُجٍل اْس ْو َء َث إه َفَجاَ ْي َل إ

إه إت إقيَم َقاََل ، إب َهاَ َل َف ُذ ُلك َوَل آَُخ َع ُع إحّل إفيِ َأْج َف َْلْمَر َيْر َلىَ ا إم إ إك ْلَحاَ ّتىَ ا  َح
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ُه ُبَر َلىَ َيْج إل َع ُبو َق ْل إلَك إفيِ َإلّن ؛ ا ّق َذ إك َح إل ْه َت ْلُمْس َو ا ُه ُة َو َء إه َبَرا إت إإْن إذّم ْعُه َلْم َف َف َيْر
َلىَ إم إ إك ْلَحاَ إكْن ا َل َعُه َو إر إفيِ َوَض إه إحْج إب إح َئ َصاَ إر إإْن ، َب َعُه َو ْيَن َوَض إه َب ْي َد ُأ َل َي ْبَر َي

إف إخَل إة إب َع إدي َو ْل ّنُه ا إإ ُأ َف ْبَر َذا َي َهاَ إ َع ْيَن َوَض ْيِ َب َد َهاَ َي إب إح إلَك ، َصاَ َذ َك ْيُن َو إب َع ْغُصو ْلَم ا
ُأ ْبَر إه َي إع َوْض ْيَن إب إه َب ْي َد ُق َي َفْر ْل إجَب َأّن َوا َوا ْل إض إفيِ ا ْب إن َق ْي ّد َقُة ال إقي إض َح ْب َق ْل إق ا ّق َتَح إل

إة َوَض َعاَ ْلُم إفيِ ا إة َو َع إدي َو ْل إب ا َغْص ْل ُق َوا ّق َتَح ّد َي إة الّر َي إل ّتْخ إم إباَل َد َع إة إل َوَض َعاَ ْلُم َبُة ا َل َط َو
إم ْل إع ْل َذا ا ُنوا إ إلٍس إفيِ َكاَ ُهْم َمْج َع إبُر َوَم َتَب َمَحاَ َك ٌد َف إح ُهْم َوا ْن إة إمْن إم َبَر إه إمْح إر ْي َغ
إر ْي َغ إه إب إن ْذ ْأَس َل إ إه َب ّنُه ؛ إب ُذوٌن َإل ْأ إه َم َلًة إفي َذا إّل َدَل إلَم إ ّنُه َع  . َيْرَضىَ َل َأ
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َلٌة َأ َوىَ ( َمْس إليِّ ) َر إد ْبُن َع ْع ْلَج ْعت َقاََل ا إم إليِّ َس ٍم ْبَن َع إص ْلت َقاََل َعاَ َأ َباَ َس َأ

َفَة إني ٍم َعْن َح َه إن إلَرُجٍل إدْر ْي َهَم إدْر ُطوا إلَخَر َو َل َت َع اْخ إن َفَضاَ َهَماَ إقيَِ إدْر َب َهٌم َو إمْن إدْر
إة َث ّثَل ْعَرُف َل ال َهاَ إمْن ُي ّي أ

َو َ َقاََل ، ُه َهُم َف ّدْر إقيِ ال َباَ ْل ُهَماَ ا َن ْي ًثاَ َب ْثَل إقيت َأ َل ْبَن َف ْبُرَمَة ا ُش
ْلته َأ َهاَ َفَس ْن َقاََل ، َع ْلت َف َأ َهاَ َأَس ْن ًدا َع ْلت ؟ َأَح َعْم ُق ْلت َن َأ َباَ َس َفَة َأ إني َقاََل ، َح ّنُه َف إ

َهُم َلك َقاََل ّدْر إقيِ ال َباَ ْل ُهَماَ ا َن ْي ًثاَ َب ْثَل ْلت َأ َعْم ُق َأ َقاََل َن َط ُبو َأْخ َفَة َأ إني ّناَ ؛ َح ُقوُل َإل َن
َهٌم إن إمْن إدْر ْي َهَم ّدْر إن ال ْي َع إئ إب الّضاَ إح إن إلَصاَ ْي َهَم ّدْر َهُم َشّك إبَل ال ّدْر إنيِ َوال ّثاَ إمْن ال

إن ْي َع إئ َتَمُل الّضاَ ّنُه ُيْح إنيِ َأ ّثاَ إن إمْن ال ْي َهَم ّدْر َتَمُل ال ُيْح ّنُه َو َهُم َأ ّدْر ُد ال إح َوا ْل َهُم ا ّدْر َفاَل
إقيِ َباَ ْل ُهَماَ ا َن ْي إن َب َفاَ ْنت إنْص َتْحَس َبُه َفاَْس َوا ّقَدا َج ْدت إج ُع َلىَ َو إبيِ إ أ

َفَة َ إني ْلت َح ُق َلُه َو
ْفت إل إة إفيِ ُخو َل َأ ْلَمْس َقاََل ، ا َيك َف إق َل ْبُن َأ ْبُرَمَة ا َقاََل ، ُش َذا َلك َو َذا ، َك َك َكَر َو َذ َو

َبُه َوا إه َج إن ْي َع ْلت إب َعْم ُق َثَة إّن َقاََل َن ّثَل َطْت َلّماَ ال َل َت َكًة َصاََرْت اْخ إر ُهَماَ َش َن ْي ْيُث َب َل إبَح
ّيُز َتَم إب َت إح إلَصاَ إن َف ْي َهَم ّدْر َثاَ ال ُل ٍم ُكّل ُث َه إب إدْر إح إلَصاَ إم َو َه ّدْر ُلُث ال ٍم ُكّل ُث َه ّيِ إدْر َأ َف
ٍم َه َهَب إدْر َهَب َذ إه َذ إت إحّص َهُم إب ّدْر إقيِ َفاَل َباَ ْل ُهَماَ ا َن ْي ًثاَ َب ْثَل ّلُه َأ َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع َأ

. 
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َتاَُب إك إة (  َع إدي َو ْل إهيَِ ا ّقٌة )  َت إع إمْن ُمْش ْد َو ْل َو ا ُه ّتْركَُ َو إعُر َقاََل ال إريِ َسْل الّشاَ إمي َماَ َأ
إذيِ ّل ُه ا ّيَر إليِ َعْن َغ ْوَم إوَصاَ َي ْل ّتىَ ا َعُه َح ّد ْيِ َو َكُه َأ إفيِ َتَر إع َو ٌة الّشْر َباََر إكَ َعْن إع َتْر

إن َياَ ْع َْل َع ا َو َمْن َم ْهٌل ُه إف َأ ّتَصّر إظ إفيِ إلل ْف إح ْل َع ا َهاَ َم إئ َقاَ َلىَ َب إم َع ْك إك ُح ْل إك إم إل ْلَماَ ا
ُق َفْر ْل ْيَن َوا إة َب َع إدي َو ْل إة ا َن َْلَماَ َعَة َأّن َوا إدي َو ْل َفاَُظ إهيَِ ا إتْح إلْس ًدا ا َنُة َقْص َْلَماَ إهيَِ َوا
ُء إذيِ الّشيِْ ّل َع ا َق إه إفيِ َو إد إر إمْن َي ْي ٍد َغ إئٍن َقْص َقْت َباَ ْل ًباَ الّريُح َأ ْو إه إفيِ َث إر ْكُم إحْج ْلُح َوا

إة إفيِ َع إدي َو ْل ّنُه ا ُأ َأ ْبَر إن إمْن َي َذا الّضَماَ َد إ َلىَ َعاَ إق إ َفاَ إو ْل إفيِ ا إة َو َن َْلَماَ ُأ َل ا ْبَر إّل َي
إء َدا َْل َلىَ إباَ َهاَ إ إب إح إحَمُه َقاََل َصاَ ّلُه َر َعُة ال إدي َو ْل َنٌة ( ا إد إفيِ َأَماَ إع َي َد ْلُمو َذا ا إإ َكْت َف َل َلْم َه

َهاَ ْن إس َإلّن ) ؛ َيْضَم ّناَ َهاَ َحاََجًة إباَل ْي َل ْو إ َل َنْت َف َنًة َكاَ َع َمْضُمو َن َت ّناَُس َلْم َهاَ إمْن ال إل ُبو َق
ّطُل َع َت َت ُهْم َف إلُح  . َمَصاَ
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ُلُه ْو إع َق َد ْلُمو إل َو َهاَ َأْن (  َظ َف إه َيْح إس ْف َن إبَمْن إب إه إفيِ َو إل َياَ ّنُه ) ؛ إع ّكُن َل َإل َتَم إظ إمْن َي ْف إح ْل ا
إهْم إّل ّنُه إب َإل ُد َل َو إج ّقَدا َي َهاَ إمْن ُب إع ْف إهْم َد ْي َل ّنُه ؛ إ ُنُه َل َإل إك إه ُمَلَزَمُة ُيْم إت ْي إتْصَحاَُب َوَل َب اْس

إة َع إدي َو ْل إه إفيِ ا إج إذيِ ُخُرو ّل َا إه إفيِ َو إل َياَ َو إع إذيِ ُه ّل ُكُن ا َعُه َيْس إريِ َم ُيْج إه َو ْي َل َتُه َع َق َنَف
إه إمْن إت َأ إه اْمَر إد َل َو إه َو إر إجي َأ إه َو إد ْب َع إفيِ َو َوىَ َو َتاَ َف ْل َو ا ُنُه َمْن ُه إك ٌء ُيَساَ َوا إفيِ َكاََن َس

إه إت َق َف ْو َن َتَرُط َل َأ ُيْش إر إفيِ َو إجي َْل ُكوَن َأْن ا إجيًرا َي ًة َأ َهَر َعاَُمُه ُمَشاَ َط ُتُه َو َو إكْس َلىَ َو َع
إر إج ْأ َت ْلُمْس َأّماَ ا َذا َف إجيًرا َكاََن إ َوَمًة َأ َياَ إه ُم إطي ْع ُي َتُه َو َق َف إهَم َن ْيَس َدَرا َل َو َف إه إفيِ ُه إل َياَ إع

َيْضَمُن إع َف ْف ّد إه إباَل ْي َل َذا إ َكْت إ َل ُه َه َد ْن إإْن ، إع َهاَ َو َع َف َلىَ َد إه إ إك إري َكَة َش إر َناٍَن َش ْو إع َأ

ٍة َوَض َفاَ ْو ُم َلىَ َأ ٍد إ ْب ُذوٍن َلُه َع ْأ َعْت َم إء َإلّن ؛ َيْضَمْن َلْم َفَضاَ ُؤَل ُظوَن َل َه َف َلُه َيْح َوا َأْم

ُهْم ُد َي إه َف إد َي ُلُه َك ْو إإْن َق َف َهاَ (  َظ إف إهْم َح إر ْي َغ ْو إب َهاَ َأ َع َد ْو إمَن َأ ّنُه ) ؛ َض إضيَِ َإل إه َر إد َي َل إب
إد َي إه إب إر ْي إديِ َغ ْي َْل إلُف َوا َت إة إفيِ َتْخ َن َْلَماَ َإلّن ا َء َو َتَضّمُن َل الّشيِْ َلُه َي ْث إل إم إكي َو ْل َل َكاَ

ّكُل َو ُه ُي ْيَر ُع َغ َوْض ْل إز إفيِ َوا إه إحْر إر ْي ٌع َغ َدا َذا إّل إي ْأَجَر إ َت إحْرَز اْس ْل ُكوُن ا َي ًظاَ َف إف َحاَ
إز إحْر إه إب إس ْف ُلُه َن ْو َق إإْن َو َهاَ َف َظ إف إهْم َح إر ْي َغ إنيِ إب ْع ٍة َي ُأْجَر . إب

ُلُه ْو َق ْو َو َهاَ َأ َع َد ْو إنيِ َأ ْع إر َي ْي َغ ٍة إب إإْن ُأْجَر َهاَ َف َع َد ْو َعْت َأ إد إفيِ َفَضاَ إنيِ َي ّثاَ َفاَلّضَماَُن ال
َلىَ إل َع ّو َْل ْيَس ، ا َل َهاَ َو إب إح إنيَِ ُيَضّمَن َأْن إلَصاَ ّثاَ َد ال ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َو َو ُه
إر َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ّوَل َضّمَن َشاَ َْل إإْن ا َء َو إنيَِ َضّمَن َشاَ ّثاَ إإْن ال ّوَل َضّمَن َف َْل ُع َل ا إج َلىَ َيْر َع
إنيِ ّثاَ ّنُه ال َكُه َإل َل إن َم َهَر إباَلّضَماَ َظ ّنُه َو َع َأ َد ْو ْلَك َأ إه إم إس ْف إإْن ، َن إنيَِ َضّمَن َو ّثاَ َع ال َرَج
َلىَ إل َع ّو َْل ّنُه ؛ ا إمٌل َإل ُع َلُه َعاَ إج َيْر إه َف ْي َل َقُه إبَماَ َع إح إة إمْن َل َد ْه ُع ْل ُهَماَ ا إلَك َأّن َل ْلَماَ َلْم ا
إة َيْرَض َن َأَماَ إه إب إر ْي ُكوُن َغ َي ّوُل َف َْل  ا
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ًياَ ّد َع َت إم ُم إلي ّتْس إنيِ إباَل ّثاَ ًياَ َوال ّد َع َت إض ُم ْب َق ْل ّيُر إباَ َتَخ َي ُهَماَ َف َن ْي إبيِ َب َإل َفَة َو إني ْبَض َأّن َح َق
إنيِ ّثاَ ْبُض ال إل َق ّو َْل َذا ا إإ َق َو ّل َع َلىَ الّضَماَُن َت إل َع ّو َْل َذا ا َه إض إب ْب َق ْل إجْب َلْم ا إه َي َضَماٌَن إب
َلىَ إنيِ َع ّثاَ ْبَض َإلّن ؛ ال إد َق إح َوا ْل إجُب َل ا َلىَ ُيو إن َع ْي َن ْث إإْن ، ا َهاَ َو َك َل ْه َت إنيِ اْس ّثاَ إمَن ال َض

ًعاَ ُكوُن إْجَماَ َي َهاَ َو ُب إح إر َصاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ّوَل َضّمَن َشاَ َْل ْو ا إنيَِ َأ ّثاَ إإْن ال ّوَل َضّمَن َف َْل ا
َع َلىَ َرَج إنيِ َع ّثاَ إإْن ، ال إنيَِ َضّمَن َو ّثاَ ُع َل ال إج َلىَ َيْر إل َع ّو َْل ُعوا ا َأْجَم َع َأّن َو إد ُمو

إب إص َغاَ ْل َذا َيْضَمُن ا َكْت إ َل َعُة َه إدي َو ْل إه إفيِ ا إد َناَكََ َإلّن ؛ َي إن ُه ْي ْبَض إن َق ْي َن َمْضُمو



ْغُصوُب ْلَم ْنُه َوا إر إم َياَ إخ ْل َء إْن إباَ إصَب َضّمَن َشاَ َغاَ ْل ُع َوَل ا إج َلىَ َيْر إع َع َد ْلُمو إإْن ، ا َء َو َشاَ
َع َضّمَن َد ْلُمو ُع ا إج َيْر َلىَ َو إب َع إص َغاَ ْل َذا ، ا َك َذا َو إب إمْن َغَصَب إ إص َغاَ ْل إصٌب ا آََخُر َغاَ

َكْت َل َه َد َف ْن إنيِ إع ّثاَ إلُك ال ْلَماَ إر َفاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ّوَل َضّمَن َشاَ َْل َو ا ُه ُع َو إج َلىَ َيْر إنيِ َع ّثاَ ، ال
إإْن َء َو إنيَِ َضّمَن َشاَ ّثاَ َو ال ُه ُع َل َو إج َلىَ َيْر إل َع ّو َْل ّنَماَ ، ا إإ إقّر َو َت إصُل َيْس إن َحاَ الّضَماَ
َلىَ إنيِ َع ّثاَ . ال
َذا َك َذا َو َهَب إ ُع َو َد ْلُمو َعَة ا إدي َو ْل ْو ا َهاَ َأ َعاََر َكْت َأ َل َه َد َف ْن إنيِ إع ّثاَ َناَكََ َإلّن ؛ ال إن ُه ْي ْبَض ؛ َق
ُهوَب َإلّن ْو ْلَم إعيَر َلُه ا َت ْلُمْس إن َوا إبَضاَ ْق إهَماَ َي إس ُف ْن َو َإل ُه إلٌف َف إض ُمَخاَ ْب َق ْل إل إل ّو َْل ُكوُن ا َي َف

إلُك ْلَماَ إر ا َياَ إخ ْل إن إفيِ إباَ إمي إهَماَ َتْض ّي أ
َء َ َع َوَمْن َشاَ َد ْو ّقَياَ َأ إب َعًة َص إدي َكْت َو َل َه إه إفيِ َف إد َل َي

إه َضَماََن ْي َل إع َع إْلْجَماَ إإْن إباَ َهاَ َف َك َل ْه َت ًناَ َكاََن إْن اْس ُذو ْأ إة إفيِ َلُه َم ّتَجاََر َهاَ ال َن إم ًعاَ َض إْجَماَ
إإْن ، إه َمْحُجوًرا َكاََن َو ْي َل َهاَ إْن َع َبَض إن َق ْذ إإ إه إب ّي إل إمَن َو ْيًضاَ َض ًعاَ َأ إإْن ، إْجَماَ َهاَ َو َبَض َق

إر ْي َغ إن إب ْذ إه إ ّي إل إه َضَماََن َل َو ْي َل ُهَماَ َع َد ْن إل إفيِ َل إع ْلَحاَ َد َوَل ا ْع إكَ َب ْدَرا إْل . ا
َقاََل ُبو َو إل إفيِ َيْضَمُن ُيوُسَف َأ ْلَحاَ إإْن ، ا َعُه َو َد ْو ًدا َأ ْب َلُه َع َت َق إمَن َف ًعاَ َض ، إْجَماَ

ُق َفْر ْل إبيِّ َأّن َوا إه إمْن الّص إت َد ُع َعاَ إيي إل َتْض َوا َْلْم  ا
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َذا إإ ّلَم َف إه َس ْي َل َع إ إه َم إم ْل إه إع إذ َه إة إب َد َعاَ ْل ّنُه ا َأ َك إضيَِ َف إه َر إف ْتَل إإ َلْم إب ُكْن َف ُنُه َلُه َي إمي َتْض
ْيَس َل إلَك َو َذ ْتُل َك َق ْل ّنُه ؛ ا ْيَس َإل إة إمْن َل َد إن َعاَ َياَ ْب ُنُه الّص َيْضَم ُكوُن َف َت ُتُه َو َلىَ إقيَم َع
إه إت َل إق إإْن َعاَ َنىَ َو إه َج ْي َل إس ُدوَن إفيَماَ َع ْف ّن إل إفيِ َأْرُشُه َكاََن ال إبيِّ َماَ إإْن الّص َع َو َد ْو َأ

َد ْن ٍد إع ْب َعًة َع إدي َكْت َو َل َه ُه َف َد ْن إه َضَماََن َل إع ْي َل إإْن َع َهاَ َو َك َل ْه َت ًناَ َكاََن إْن اْس ُذو ْأ ْو َم َأ

َهاَ َمْحُجوًرا َبَض َق إن َو ْذ إإ ُه إب ْوَل َهاَ َم َن إم ًعاَ َض ُكوُن إْجَماَ َت ًناَ َو ْي إه َد ْي َل َلىَ َع إد إ ْع إق َب ْت إع ْل إإْن ا َو
َهاَ َمْحُجوًرا َكاََن َبَض َق إر َو ْي َغ إن إب ْذ ُه إ ْوَل َهاَ َلْم َم ْن إل إفيِ َيْضَم ْلَحاَ َهاَ ا ُن َيْضَم َد َو ْع إق َب ْت إع ْل ا
َذا ًغاَ َكاََن إ إل إقًل َباَ ُهَماَ َعاَ َد ْن . إع

َقاََل ُبو َو َهاَ ُيوُسَف َأ ُن إل إفيِ َيْضَم ْلَحاَ ُع ا َباَ ُي َهاَ َو ُلُه إفي ْو َع َأْن ( إّل َق َق إه إفيِ َي إر ٌق َدا إري َح
َهاَ ّلَم ُيَس َلىَ َف إه إ إر ْو َجاَ ُكوَن َأ إة إفيِ َت َن إفي َق َفَخاََف َس َغَر ْل َهاَ ا ُل ُق ْن َي َلىَ َف ٍة إ َن إفي ُأْخَرىَ َس

إلَك َإلّن ) ؛ َيْضَمْن َلْم ّيَن َذ َع ًقاَ َت إري إظ َط ْف إح ْل إه إفيِ إل إذ إة َه َل ْلَحاَ إه ا إضي َت َيْر إلُك َو ْلَماَ َوَل ا
ُق ّد َلىَ ُيَص إلَك َع إه إّل َذ إن ّي َب ّنُه ؛ إب إعيِ َإل ّد َة َي إه َضُروَر إط إق إن ُمْس َذا َكَماَ َفَصاََر إللّضَماَ إ
َعىَ ّد ْذَن ا إْل إع إفيِ ا َدا إْلي إنيِّ َقاََل ا َوا ْل ْلَح َذا ا َع إ َق إه إفيِ َو إر ٌق َدا إري إإْن َح َنُه َف َك َأْن َأْم

َهاَ َع َف ْد َلىَ َي إض إ ْع إه َب إل َياَ َهاَ إع َع َف َد َلىَ َف إبيِّ إ َن إمَن َأْج إْلَماَُم َوَشَرَط َض َهْر ا َوا ْه ُخ َد إفيِ َزا
إق إري ْلَح إب ا إل َغاَ ْل إحيَط َأْن ا إة ُي َع إدي َو ْل إإْن ا ُكْن َلْم َف إه َي إذ َه إة إب َف إمَن الّص َذا َض إفيِ َك

َفىَ َتْص ْلُمْس  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َف َهاَ (  َط َل ُع َخ َد ْلُمو إه ا إل ّتىَ إبَماَ ّيُز َل َصاََرْت َح َتَم َهاَ َت َن إم ّنُه ) ؛ َض ْهَلكٌَ َإل إت ُثّم اْس
إبيَل َل إع َس َد ْلُمو َهاَ إل ْي َل َد َع ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َذا َو َهاَ إ َط َل َهاَ َخ إس ْن إج َكًة َصاََرْت إب إر َش
َء إْن ْثُل ، َشاَ إلَط َأْن إم إهَم َيْخ ّدَرا إبيَض ال ْل إض ا إبي ْل ْو إباَ َد َأ إد الّسو ْو إباَلّسو َطَة َأ ْن إح ْل ا

إة َط ْن إح ْل ْو إباَ إعيَر َأ إر الّش إعي ُهَماَ إباَلّش ّنُه َل ُنُه َل َأ إك ُوُصوُل ُيْم ْل َلىَ ا إر إ ْي إه َغ ّق ًة َح ُصوَر
َنُه َك َأْم ًنىَ َو ْع إة َم إقْسَم ْل َكاََن إباَ ًكاَ َف ْهَل إت ٍه إمْن اْس ٍه ُدوَن َوْج إميُل َوْج َي َلىَ َف إهَماَ إ ّي أ

َء َ َشاَ
َلُه ّنُه َو ْهَلكٌَ َأ إت ٍه ُكّل إمْن اْس ّنُه ؛ َوْج ّذُر َإل َع َت ُوُصوُل َي ْل َلىَ ا إن إ ْي إه َع ّق ْو ، َح َل َأ َو ْبَر َأ

إلَط ْلَخاَ إبيَل َل ا َلىَ َلُه َس إط َع ُلو ْلَمْخ َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ّنُه َح ّق َل َإل إن إفيِ إّل َلُه َح ْي ّد ، ال



ْد َق َقَط َو ُهَماَ َس َد ْن إع إء َو ْبَرا إْل َقَط إباَ ُة َس إن إخيَر ّيُن الّضَماَ َع َت َت َكُة َف إر إط إفيِ الّش ُلو ْلَمْخ ا
ْلُط ْلَخّل َوَخ إت ا ْي ُكّل إباَلّز إنٍع َو إر َماَ ْي َغ إه إب إس ْن إجُب إج َع ُيو َطاَ إق ْن ّق ا إك َح إل ْلَماَ َلىَ ا إ

إن إع الّضَماَ إْلْجَماَ َذا ، إباَ َك ْلُط َو إة َخ َط ْن إح ْل إر ا إعي إح إفيِ إباَلّش إحي ُهَماَ َإلّن ؛ الّص َد ُلو َل َأَح َيْخ
إت إمْن ّباَ إر َح ّذُر اْلَخ َع َت َي إييُز َف ّتْم إقْسَمُة ال ْل ْو ، َوا َل إلَط َو ُع ُخ إئ ْلَماَ إه ا إس ْن إج ُع إب إط َق ْن ّق َي َح

إك إل ْلَماَ َلىَ ا إن إ َد الّضَماَ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َد َح ْن إع إبيِ َو أ

َعُل ُيوُسَف َ َقّل ُيْج َْل ًعاَ ا َب إر َت َث ْك َْل إل
َد ْن إع ٍد َو َكٌة ُمَحّم إر ُكّل َش ْد ، َحاٍَل إب َق ُلوا َو ُع َل َقاَ إلَط َيَس ْلَخاَ ُلُه ا ْك ّتىَ َأ َيِ َح ّد َؤ َلُه ُي ْث إم
َلىَ إه إ إب إح َد َأّماَ َصاَ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّنُه َح َإل َكُه َف َل ٍه إمْن َم ٍر َوْج ُظو . َمْح
َأّماَ ُهَماَ َو َد ْن َإلّن إع ْيَن َف َع ْل َيٌة ا إق َلىَ َباَ إك َع ْل َهاَ إم إب إح  . َصاَ
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ُلُه ْو إإْن َق َف َهاَ (  َب َل َهاَ َط ُب إح َهاَ َصاَ َبَس ْنُه َفَح َو َع ُه إدُر َو ْق َلىَ َي َهاَ َع إم إلي إمَن َتْس ّنُه ) ؛ َض َذا َإل إ
َهاَ َب َل ْد َط َق َلُه َف إظ َعْن َعَز ْف إح ْل َذا ا إإ َهاَ َف َك َد َمَس ْع إلَك َب ًباَ َكاََن َذ إص ًعاَ َغاَ إن َهاَ َلُه َماَ ُن َيْضَم َف
إه إن ْو َك ًياَ إل ّد َع َت إع ُم ْن ْلَم . إباَ
َأّماَ َذا َو إدْر َلْم إ ْق َلىَ َي َهاَ َع إم إلي َأْن َتْس ُكوَن إب إضٍع إفيِ َي ْو ٍء َم ْيِ َناَ ٍد َأ إعي إدُر َل َب ْق إفيِ َي

إل ْلَحاَ َلىَ ا َهاَ َع ّد َهاَ َل َر ُن ّنُه ؛ َيْضَم ْيُر َإل ٍر َغ إد َلىَ َقاَ ّد َع  . الّر
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ُلُه ْو إإْن َق َو َطْت (  َل َت إه اْخ إل إر إمْن إبَماَ ْي إه َغ إل ْع َو إف ُه إريٌك َف َهاَ َش إب إح َكَماَ إلَصاَ َذا )  ّق إ ْنَش ا
إن إكيَساَ ْل َطاَ ا َل َت إم َفاَْخ َد َع إع إل ْن ْنُه الّص إن إم َكاَ إر َت َيْش إه َف َذا ، إفي َه إق َو َفاَ ّت إل  . إباَ
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ُلُه ْو إإْن َق َف َق (  َف ْن ُع َأ َد ْلُمو َهاَ ا ْعَض ّد ُثّم َب َلُه َر ْث َطُه إم َل إقيِ َفَخ َباَ ْل إمَن إباَ َع َض إمي ْلَج ) ؛ ا
ّنُه إعَل َإل ًفاَ ُج إل ْت َهاَ ُم إق َل َفاَ ْن إإ َهاَ إب إض ْع إط َب ْل َهاَ َوَخ إقي إه َباَ إل ْثَل َإلّن إبَماَ إم ْل إذيِ ا ّل َعُه ا َف َو َد ُه
ُلُه ْلُط َماَ ْلَخ َنىَ َوا ْع إكَ إبَم ْهَل إت إلْس إإْن ا َذ َو َهاَ َأَخ ْعَض إه َب إت َق َف َن َدا ُثّم إل ُه َلُه َب ّد َعُه َفَر َوَض َو
إه إفيِ إع إض ْو َع َم ّيَة َإلّن ؛ َيْضَمْن َلْم َفَضاَ ّن إر إمْن ال ْي ْعٍل َغ إجُب َل إف ُلُه ، الّضَماََن ُتو ْو َق َو

َطُه َل إقيِ َفَخ َباَ ْل ّنَماَ إباَ إكَر إ ْلُط ُذ ْلَخ إتَراٌز ا َذا َعّماَ اْح َلَك إ إقيِ َه َباَ ْل ْبَل ا إط َق ْل ْلَخ ّنُه ا إإ َف
َلُك ْه َنًة َي َذا َأّماَ َأَماَ َطُه إ َل إقيِ َخ َباَ ْل ًياَ َصاََر إباَ ّد َع َت َذا ُم إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل  . ا

)3/345(

ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّدىَ (  َع ُع َت َد ْلُمو إة إفيِ ا َع إدي َو ْل َأْن ا َنْت إب ّبًة َكاَ َهاَ َدا َب إك ْو َفَر ًباَ َأ ْو إبَسُه َث َل ْو َف َأ

ًدا ْب َدَمُه َع َتْخ ْو َفاَْس َهاَ َأ َع َد ْو َد َأ ْن إه إع إر ْي َيِ َأَزاَل ُثّم َغ ّد َع ّت َهاَ ال ّد َلىَ َوَر إه إ إد َزاَل َي
َقاََل الّضَماَُن َو إعيِّ )  إف ُأ َل الّشاَ ْبَر َد َإلّن ؛ َي ْق إة َع َع إدي َو ْل َع ا َف َت ًناَ َصاََر إحيَن اْر إم َفَل َضاَ

ُأ ْبَر ّد إّل َي َلىَ إباَلّر إك َع إل ْلَماَ َناَ ا َل ُه َأّن َو إظ َأْمَر ْف إح ْل إر إفيِ َعاٌَم إباَ إئ إت َساَ َقاَ ْو َْل َْلْمُر ا َل َوا



ُطُل ْب ّديِ َي َع ّت إة إباَل َل َدَل ّكَل َمْن َأّن إب إع َرُجًل َو ْي َب إه إب إد ْب إكيُل َفَشّجُه َع َو ْل ْو َشّجًة ا َبُه َأ َضَر
َبًة َعُه ُثّم َضْر ُعُه َصّح َباَ ْي إر َب َْلْم إم إباَ ّد َق َت ْلُم َذا ، ا َه َذا َو ُكوُب َكاََن إ َداُم الّر إتْخ إلْس َوا

ْبُس ّل َهاَ َلْم َوال ُقْص ْن َذا َأّماَ َي َهاَ إ َقَص َهاَ َن َن إم . َض
َأّماَ إعيُر َو َت ْلُمْس َذا ا ّدىَ إ َع َيِ َأَزاَل ُثّم َت ّد َع ّت ُأ َل ال ْبَر إن إمْن َي ّد إّل الّضَماَ َلىَ إباَلّر إك إ إل ْلَماَ ا

. 
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ُلُه ْو إإْن َق َو َهاَ (  َب َل َهاَ َط ُب إح ُه َصاَ َد َهاَ َفَجَح ّياَ َهاَ إ َن إم ّنُه ) ؛ َض َبُه َلّماَ َإل َل ّد َطاَ ْد إباَلّر َق َلُه َف َعَز
إظ َعْن ْف إح ْل َد ا ْع َب إلَك َف َو َذ إكَ ُه إْلْمَساَ إصٌب إباَ ٌع َغاَ إن َيْضَمُن َماَ إه َف إفي ٌة َو َلىَ إَشاََر ّنُه إ ْو َأ َل

َهاَ َد َد َجَح ْن إر إع ْي إك َغ إل ْلَماَ إإْن ، َيْضَمْن َلْم ا َهاَ َو َد إة َجَح إع إبَحْضَر إد ْلُمو ْو ا إة َأ إه إبَحْضَر إل إكي َو
َهاَ َن إم إإْن َض َهاَ َو َد َد َجَح ْن َهاَ إع إر ْي َد َيْضَمْن َلْم َغ ْن إبيِ إع أ

َقاََل ، ُيوُسَف َ َفُر َو َقاََل َيْضَمُن ُز
إع إفيِ إبي َناَ َي ْل إل ا ْو َق إب إبيِ َو أ

ُذ ُيوُسَف َ ْأُخ ْنَساََن َإلّن ؛ َن إْل ْد ا إفيِ َق َتُه ُيْخ َع إدي ُه َو ُد إفيِ َفُجُحو
َذا إع َه إض ْو ْلَم إب إمْن ا إظ َباَ ْف إح ْل إه َإلّن ؛ ا َع إفي ْط إن َطَمٍع َق ْي إقيَر َف ُلُه َل ْو إإْن َق َف َد (  َلىَ َعاَ إ

إف إتَرا ْع إل ْأ َلْم ا ْبَر إن إمْن َي ّنُه ) ؛ الّضَماَ َهاَ َلّماَ َإل َد إكَم َجَح َهاَ َلُه ُح إك إفي ْل إم ْل إت إباَ ُبو ُث إل
إه إد َهاَ َي ْي َل إه إفيِ َمْن ُكّل َإلّن ؛ َع إد ٌء َي إهُر َشيِْ ّظاَ ّنُه َفاَل َذا َلُه َأ إإ َتَرَف َف ْع إه ا إه إب إر ْي َغ َد إل ْع َب

إه إك إزَمُه َهَل إإْن ، َضَماٌَن َل َلَب َو َعَة َط إدي َو ْل َهاَ ا ُب إح َقاََل ، َصاَ ُع َف َد ْلُمو َهاَ ُقْمت ا إسيت َن َف
َعْت إمَن َفَضاَ إإْن ، َض َطْت َقاََل َو َق ّنيِ َس إإْن ، َيْضَمُن َل إم َهاَ َقاََل َو ْطت َق إمَن َأْس  . َض
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ُلُه ْو إع َق َد ْلُمو إل َو إفَر َأْن (  إة ُيَساَ َع إدي َو ْل إإْن ، ا َهاَ َكاََن َو َنٌة إحْمٌل َل ْؤ َد َوُم ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ) َح

َذا َذا َه ُق َكاََن إ إري ّط ًناَ ال إم َذا َأّماَ آَ ًفاَ َكاََن إ ًعاَ َيْضَمُن َمُخو َذا ، إْجَماَ َك َذا َو َكاََن إ
ُق إري ّط ًناَ ال إم ُه آَ َهاَ َن َهاَ َو ُب إح إر َعْن َصاَ َف َهاَ الّس َفَر إب َهاَ َفَساَ َد َإلّن ؛ َيْضَمُن إب إيي ْق ّت ٌد ال إفي ؛ ُم

ْفَظ َإلّن إح ْل إر إفيِ ا إمْص ْل ُغ ا َل ْب َطّر َأْن إّل َأ َلىَ َيْض إلَك إ َأْن َذ َد إب َطاَُن َقَص ْل َهاَ الّس َذ . َأْخ
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َذا َوُمَحّم َهاَ َكاََن إ َنٌة إحْمٌل َل ْؤ إفْر َلْم َوُم َهاَ ُيَساَ إإْن إب َفَر َف َهاَ َساَ إب
إمَن ّنُه ؛ َض ْلَزُم َإل إلَك َي ْلَماَ ُة ا إل ُأْجَر ْق ّن ٍد إمْن ال َل َلىَ َب ٍد إ َل إهُر َب ّظاَ ّنُه َوال إلَك َيْرَضىَ َل َأ َذ إب
إبيِ َإل َفَة َو إني ُق َح ْطَل إر إ َْلْم إظ ا ْف إح ْل إن إباَ ْي إقيَر َف ْل إظ َمَحّل إل ْف إح ْل َذا إل ُق َكاََن إ إري ّط ًناَ ال إم آَ
َذا َه إل إلُك َو َْلُب َيْم إصيِّ ا َو ْل إل إفيِ َوا إبيِّ َماَ َإلّن الّص ْنَساََن َو إْل إزُم َل ا َت ْل َعَة َي إدي َو ْل ْتُركََ ا َي إل

َلُه َغاَ َفُر َأْش إه إمْن َوالّس إل َغاَ ُعُه َفَل َأْش َن َعُة َتْم إدي َو ْل إلَك إمْن ا إحُب َذ إة َصاَ ُظوَم ْن ْلَم َل ا
َع َيْضَمُن َد ْلُمو ْه ا َفَر ْلُمَساَ َد إباَ ْن َداَم إع إع ْن إيِ ا ْه ّن ْه ال َطَر ْلُمَخاَ إن َوا َعَل َيْج إه َو إذ َنْه َه َمْضُمو

إه َماَ ُكّل إفيِ إل َنْه إلَحْم َؤ َد ُم ّي إم َق َدا إع ْن إيِ إباَ ْه ّن إة ال َطَر ْلُمَخاَ ّنُه َوا َذا َإل ُه إ َهاَ َهاَ َفَخَرَج َن إب
ًعاَ َيْضَمُن َذا ، إْجَماَ َك َذا َو ُق َكاََن إ إري ّط ًفاَ ال . َمُخو

َأّماَ َذا َو ُكْن َلْم إ َهاَ َي َنٌة َوَل إحْمٌل َل ْؤ إة َيْضَمُن َل ُم َفَر ْلُمَساَ ًعاَ إباَ إذيِ إْجَماَ ّل َا إحْمٌل َلُه َو
َنٌة ْؤ َو َوُم َتاَُج َكاََن َماَ ُه إه إفيِ َيْح إل َلىَ َحْم ٍر إ ْه ْو َظ إة َأ  . َحّماٍَل ُأْجَر
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َع (  َد ْو إن َأ َد َرُجَل ْن َعًة َرُجٍل إع إدي ُهَماَ َحَضَر ُثّم َو ُد ُلُب َأَح ْط َبُه َي إصي َهاَ َن ْن َلْم إم
ْع َف ْد إه ُي ْي َل ٌء إ َهاَ َشيِْ ْن ّتىَ إم َد اْلَخُر َيْحُضَر َح ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني . َح
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُع َوُمَحّم َف ْد إه َي ْي َل َبُه إ إصي إخَلُف َن ْل َوا إل إفيِ )  إكي ْلَم إن ا ْوُزو ْلَم ُهَماَ َوا َل

ّنُه َبُه َأ َل إع َطاَ ْف َد إه إب إب إصي ْؤَمُر َن ُي إع َف ْف ّد إه إباَل ْي َل إن إفيِ َكَماَ إ ْي ّد إكَ ال َتَر ْلُمْش ّنُه ا َإل ُبُه َو إل َطاَ ُي
إم إلي َتْس ّلَم َماَ إب إه َس ْي َل َو إ ُه ّنْصُف َو إبيِ ال َإل َفَة َو إني ّنُه َح ُبُه َأ إل َطاَ إع ُي ْف َد إب إب إصي إب َن إئ َغاَ ْل ؛ ا

ّنُه ُبُه َإل إل َطاَ إز ُي ْفَر ْلُم إه إباَ ّق إع إفيِ َوَح ْلُمَشاَ ْفَرُز ، ا ْلُم ّيُن َوا َع ْلُم إمُل ا َت َلىَ َيْش إن َع ْي ّق ْلَح ا
ّيُز َوَل َتَم ّقُه َي إة إّل َح إقْسَم ْل ْيَس إباَ َل إع َو َد ْلُمو َيُة إل إة إوَل إقْسَم ْل إف ا إخَل إن إب ْي ّد إكَ ال َتَر ْلُمْش ا

ّنُه ؛ ُبُه َإل إل َطاَ إم ُي إلي َتْس إه إب ّق إه َح ْي َل ُيوَن َإلّن ؛ إ ّد ْقَضىَ ال َهاَ ُت إل َثاَ َأْم  . إب
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ُلُه ْو إإْن َق َو َع (  َد ْو َد َرُجٌل َأ ْن إن إع ْي َل ًئاَ َرُج ْي ْقَسُم إمّماَ َش َعُه َأْن َيُجْز َلْم ُي َف ْد ُهَماَ َي ُد َلىَ َأَح إ
إر ُهَماَ اْلَخ ّن إك َل إه َو إن إسَماَ َت ْق َفُظ َي َيْح ٍد ُكّل َو إح ُهَماَ َوا ْن َفُه إم إإْن ، إنْص ْقَسُم َل إمّماَ َكاََن َو ُي
َظُه َأْن َجاََز َف ُهَماَ َيْح ُد إن َأَح ْذ إإ إه إب إب إح َذا َصاَ َه َو ْوُل )  إبيِ َق أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع إهَماَ َو إد َإلَح

َفَظ َأْن إن َيْح ْذ إإ إر إب إن إفيِ اْلَخ ْي َه َوْج ْل ًعاَ ا إمي ّنُه ؛ َج إضيَِ َإل إهَماَ َر إت َن َأَماَ َكاََن إب ُكّل َف ٍد إل إح َوا
ُهَماَ ْن ّلَم َأْن إم َلىَ ُيَس إر إ ْقَسُم َل َماَ إفيِ َكَماَ اْلَخ إبيِ ُي َإل َفَة َو إني ّنُه َح إضيَِ َأ إهَماَ َر إظ ْف إح إب

َلْم إظ َيْرَض َو ْف إح إهَماَ إب إد َع َأَح َق َو إليُم َف ّتْس َلىَ ال إر إ إر اْلَخ ْي َغ إك إرَضاَ إب إل ْلَماَ َيْضَمُن ا َف
ُع إف ّدا إبُض َيْضَمُن َوَل ال َقاَ ْل َع َإلّن ؛ ا إض ْو إع َم َد ْلُمو ُه ا َد ْن  . َيْضَمُن َل إع
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو إحُب َقاََل (  إة َصاَ َع إدي َو ْل َهاَ َل ا ّلْم َلىَ ُتَس إتك إ ْوَج َهاَ َز ّلَم َهاَ َفَس ْي َل ) َيْضَمْن َلْم إ
ّنُه ؛ ّد َل َإل إم إمْن َلُه ُب إلي ّتْس ُيُه ال ْه َن ّثُر َل َف َؤ َذا َكَماَ ُي َهاَ َل َقاََل إ ْظ َف إسك َتْح ْف َن إفيِ َوَل إب

إقك ُدو ْن َذا ، ُص َه َذا َو ُكْن َلْم إ ٌة َلُه َي َأ َوىَ اْمَر إتيِ إس ّل ُه ا َهاَ إع َعْن َن ْف ّد َهاَ ال ْي َل َعُة إ إدي َو ْل ا
َفُظ إمّماَ َلىَ ُتْح إديِ َع ْي إء َأ ّنَساَ َذا ال َفىَ إفيِ َك َتْص ْلُمْس  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َو َهاَ َلُه َقاََل (  ْظ َف َذا إفيِ اْح إت َه ْي َب ْل َهاَ ا َظ إف ْيٍت إفيِ َفَح ْلَك إمْن آََخَر َب إر إت ّدا ال
إن َإلّن ) ؛ َيْضَمْن َلْم ْي َت ْي َب ْل ٍر إفيِ ا ٍة َدا َد إح إن َل َوا َتاَ َو َفاَ َت إز إفيِ َي إحْر ْل َذا ا َه َذا َو ُكْن َلْم إ َي

ْيُت َب ْل إذيِ ا ّل َهاَ ا َظ إف إه َح َقَص إفي ْن إت إمْن إحْرًزا َأ ْي َب ْل إذيِ ا ّل ُه ا إظ َأَمَر ْف إح ْل إه إباَ َذا َأّماَ ، إفي إ
ْيُت َكاََن َب ْل إنيِ ا ّثاَ إمَن َأْحَرَز ال َذا َض إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َو َهاَ (  َظ إف ٍر إفيِ َح ُأْخَرىَ َدا

إمَن ْكَم َإلّن ) ؛ َض إن ُح ْي ّداَر إلٌف ال َت إز إفيِ ُمْخ إحْر ْل إظ ا ْف إح ْل . َوا
َأّماَ َذا َو َياَ إ َو إز إفيِ َتَساَ إحْر ْل ْو ا َنْت َأ َيُة َكاَ إن ّثاَ  . َيْضَمُن َل َأْحَرَز ال
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إئُل ُع ( َمَساَ َد ْلُمو َذا ) ا َع إ َعَة َوَض إدي َو ْل إر إفيِ ا ّدا َباَُب َفَخَرَج ال ْل ُتوٌح َوا ْف َء َم ٌق َفَجاَ إر َساَ
َهاَ َذ َأَخ ُكْن َلْم إْن َف إر إفيِ َي ّدا ٌد ال إمَن َأَح َذا َإلّن ؛ َض ٌع َه إيي  . َتْض
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ّبُة ّدا َعُة ال إدي َو ْل َذا ا َهاَ إ َب ْو َمَرٌض َأَصاَ َأَمَر ُجْرٌح َأ ُع َف َد ْلُمو ًناَ ا ْنَساَ َهاَ إ إلُج َعاَ َبْت ُي إط َع َف
َهاَ ُب إح إر َفَصاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َع َضّمَن َشاَ َد ْلُمو ْو ا إلَج َأ َعاَ ْلُم إإْن ا َع َضّمَن َف َد ْلُمو ُع َل ا إج َيْر

َلىَ ٍد َع إإْن ، َأَح إلَج َضّمَن َو َعاَ ْلُم إلَم إْن ا َهاَ َع ّن أ
ْيَسْت َ ُع َل َلُه َل إج إه َيْر ْي َل إإْن ، َع َلْم َلْم َو ْع َي

َهاَ ّن أ
إه َ إر ْي َغ ْو إل َهاَ َأ ّن َع َلُه َظ إه َرَج ْي َل  . َع
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ُع َد ْلُمو َذا ا َلىَ َخاََف إ إة َع َع إدي َو ْل َد ا َفَساَ ْل إد إفيِ َكاََن إْن ا َل َب ْل َع َقاٍَض ا َف َهاَ َر إه َأْمَر ْي َل إ
َنُه َذ ْأ َت َهاَ إفيِ َواْس إع ْي إإْن َب ُكْن َلْم َو إد إفيِ َي َل َب ْل َهاَ َقاٍَض ا َع َهاَ َباَ َن إم إفَظ َوَض َهاَ َوَح َن َثَم
َهاَ إب إح َلىَ إلَصاَ َع َذا َو َطُة َه َق ّل  . ال
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إه َعْن َغاََب َرُجٌل إل إز ْن َتَركََ َم َتُه َو َأ إه اْمَر إه إفي إفي َعٌة َو إدي َلّماَ َو َع َف ْد َلْم َرَج إج َعَة َي إدي َو ْل إْن ا
َنْت ُتُه َكاَ َأ َنًة اْمَر إمي إإْن ، َيْضَمْن َلْم َأ َنْت َو ْيَر َكاَ ٍة َغ َن إمي إمَن َأ  . َض
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إت إفيِ َقاََل َعاَ إق َوا ْل إقيِّ ا إه إمْن َقاََم ُسو إت ُنو َلىَ َحاَ إة إ إه الّصَل إفي ُع َو إئ َدا إس َو ّناَ إلل
َعْت إه َضَماََن َل َفَضاَ ْي َل ّنُه ؛ َع ْيُر َإل ٌع َغ ّي إه إفيِ إلَماَ ُمَض إت ُنو َنُه َإلّن ؛ َحاَ َنُه إجيَرا ُظو َف  . َيْح
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َع َرُجٌل َف َلىَ َد ًئاَ آََخَر إ ْي ُه َش ُثَر ْن َي إهَم َكاََن إْن ُعْرٍس إفيِ إل ْيَس َدَرا إبَس َأْن َلُه َل َهاَ َيْح ْن إم
ًئاَ ْي إه َش إس ْف َن َعُه َأْن َلُه َوَل إل َف ْد َلىَ َي إه إ إر ْي ُه َغ ُثَر ْن َي ْو ، إل َل َثَر َو إه َن إس ْف َن ْيَس إب إقَط َأْن َلُه َل َت ْل َي
ْنُه إإْن ، إم ّكًرا َكاََن َو َعُه َأْن َلُه ُس َف ْد َلىَ َي إه إ إر ْي ُه َغ ُثَر ْن َي َلُه إل إقَط َأْن َو َت ْل ْنُه َي ْيَس إم َل َلُه َو
إبَس َأْن ْنُه َيْح ًئاَ إم ْي إه َش إس ْف َن َذا إل إت إفيِ َك َعاَ إق َوا ْل  . ا
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َع َرُجٌل َد ْو إبيًل َرُجًل َأ ْن إه إز إريَن آََلُت إفي ّنّجاَ َء ُثّم ال ُه َجاَ ّد إر َت َعىَ َيْس ّد ّنُه َوا إه َكاََن َأ إفي
ُدوًماَ َبْت َق َه َذ ْنُه َف َقاََل ، إم ُع َو َد ْلُمو َبْضت ا ْنك َق إبيَل إم ْن إريِ َوَل الّز ْد إه َماَ َأ َضَماََن َل إفي
إه ْي َل َهْل َع إجُب َو إه َي ْي َل إميُن َع َي ْل ُلوا ا إجُب َل َقاَ إه َي ْي َل ّنُه ؛ َع إع َلْم َإل ّد إه َي ْي َل ًعاَ َع ْن َذا ، ُص َك َو

َذا َع إ َد ْو إهَم َأ َلْم إكيٍس إفيِ َدَرا َهاَ َو ْن إز َلىَ َي إع َع َد ْلُمو َعىَ ُثّم ا ّد َهاَ ا ّن أ
َنْت َ َثَر َكاَ ْك إمْن َأ

إلَك إميَن َفَل َذ إه َي ْي َل إعيَِ َأْن إّل َع ّد إه َي ْي َل ْعَل َع إف ْل َو ا ُه ُع َو إيي ّتْض ْو ال َنُة َأ َياَ إخ ْل  . ا
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ُع َد ْلُمو َذا ا َبْت َقاََل إ َه َعُة َذ إدي َو ْل إليِ إمْن ا إز ْن َلْم َم َهْب َو ْذ إليِ إمْن َي ٌء َماَ َبُل َشيِْ ْق ُلُه ُي ْو َق
َع إه َم إن إمي ًفاَ َي إلٍك إخَل ّنُه ؛ إلَماَ إميٌن َإل  . َأ
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إريٌب إر إفيِ َماََت َغ ْيَس َرُجٍل َدا َل إرٌث َلُه َو ْعُروٌف َوا ّلَف َم ًئاَ َوَخ ْي إسيًرا َش إويِ َي ُيَساَ
إهَم َخْمَسَة َهاَ َدَرا َو َنْح إحُب َو إر َوَصاَ ّدا إقيٌر ال َلُه َف َهاَ َأْن َف َذ ْأُخ إه َي إس ْف َن ّنُه ؛ إل َنىَ إفيِ َإل ْع َم
إة َط َق ّل ّلُه ال َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ
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َتاَُب إك إة (  ّي إر َعاَ ْل إهيَِ ا ّقٌة )  َت إة إمْن ُمْش ّي إر َع ْل إهيَِ ا ّيُة َو إط َع ْل إقيَل ا َبٌة َو ْنُسو َلىَ َم إر إ َعاَ ْل ؛ ا
َهاَ َإلّن َب َل َناٌَر َعاٌَر َط َلىَ َوَش َع َذا َف َقاَُل َه ّيُة ُي إر َعاَ ْل إد ا إدي ّتْش َء َإلّن ؛ إباَل إب َياَ ّنَس ٌة ال َد ّد ُمَش

ُة َعاََر ْل َغٌة َوا إة إفيِ ُل ّي إر َعاَ ْل ّيِ َقاََل ا إر إري ْلَح ّتىَ ا إتيِ إّن َح إه إبّز إذ ٌة َه إتيِ َعاََر ْي َب ُطوُف َل َو َي
إه ٌة إب ْيِ َفاََر ُدوُر َل َأ إفيِ َي إع َو ٌة الّشْر َباََر إك َعْن إع إلي إع َتْم إف َناَ ْلَم إر ا ْي َغ َوٍض إب َيْت إع َوُسّم

ّيًة إر َهاَ َعاَ َعّري َت إض َعْن إل َو إع ْل إمْن ا َهاَ َو إط ُكوَن َأْن َشْر ْيُن َت َع ْل َلًة ا إب إع َقاَ َفاَ إت ْن إل َهاَ إل َع إب َم
إء َقاَ َهاَ َب إن ْي ّتىَ َع ُكوَن َل َح ّيُة َت إر إم َعاَ إه ّدَرا إر ال إني َناَ ّد إس َوال ُلو ُف ْل ّيُة َقْرًضاَ إّل َوا إر َعاَ ْل َوا
ْيُر ٍة َغ إزَم ّتىَ َل إر إّن َح إعي ْلُم َع َأْن إل إج َهاَ َيْر َتىَ إفي َء َم ُطُل َشاَ ْب َت إت َو ْو إهَماَ إبَم إد َقاََل َأَح

إحَمُه ّلُه َر ّيُة ال إر َعاَ ْل ٌة ( ا إئَز ْيِ َجاَ َأ ٌة )  َد إفي إك ُم ْل إم إة إل َع َف ْن ْلَم َهاَ ؛ ا ّن إل
ُع َ ْو ْعُل إْحَساٍَن َن إف َو

ٍر ْي ُلُه َخ ْو إهيَِ َق َو إليُك (  إع َتْم إف َناَ ْلَم إر ا ْي َغ َوٍض إب َذا إع َه َو ْوُل )  إبيِ َق أ
ٍر َ ْك ّيِ َب إز إة الّرا َعاَّم َو

َناَ إب . َأْصَحاَ
َقاََل إخيِّ َو َكْر ْل َباََحُة إهيَِ ا إع إ إف َناَ ْلَم إك ا ْل إم إر إب ْي َغ ْل ّوُل ا َْل ُهُه ، َأَصّح َوا َوْج إعيَر َأّن َو َت ْلُمْس ا
إلُك إعيَر َأْن َيْم ْو ، ُي َل َنْت َو َباََحًة َكاَ َهاَ َأْن َلُه َيُجْز َلْم إ إعيَر إبيَح َكَمْن ُي أ

َعاٌَم َلُه ُ َيُجْز َلْم َط
إبيَحُه َأْن َلُه إه ُي إر ْي َغ إل َوْجُه إل ْو إخيِّ َق َكْر ْل َهاَ ا ّن أ

ْو َ َنْت َل ًكاَ َكاَ إلي َهاَ َأْن َلُه َلَجاََز َتْم َؤّجَر َكَماَ ُي
َناَ ْل إة إفيِ ُق إْلَجاََر َنْت َلّماَ ا ًكاَ َكاَ إلي إع َتْم إف َناَ ْلَم إر َجاََز إل إج ْأ َت ْلُمْس َهاَ َأْن إل َؤّجَر َناَ ُي ْل ُع ُق َناَ إت اْم

إه إر إة إَجاَ ّي إر َعاَ ْل ْيَس ا ّنُه ؛ َل إلُك َل َإل َعَة َيْم َف ْن ْلَم إكّن ا َنىَ َل ْع ْلَم إعيَر َأّن ا ْلُم َكُه ا ّل َع َم إف َناَ ْلَم ا
َلىَ ٍه َع ُع َل َوْج إط َق ْن ّقُه َي َهاَ َح ْن َتىَ َع َء َم ْو َشاَ َل َؤّجَر َأْن َلُه َجاََز َف َق ُي ّل َع َت إة َل إْلَجاََر إباَ

ُق َقاَ إتْح إلْس َع ا إط ُق ّق َف إر َح إعي ْلُم َهاَ ا ْن َذا إم َه إل َنىَ َف ْع ْلَم َهاَ َتُجْز َلْم ا ُت  . إَجاََر
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ُلُه ْو إصّح َق َت َو إه (  إل ْو َق ُتك إب َعْر ُتك َأ َعْم ْط َأ إه َو إذ َْلْرَض َه ُتك ا َنْح َذا َوَم ْوَب َه ّث ُتك ال ْل َوَحَم
َلىَ إه َع إذ إة َه ّب ّدا َذا ال ْد َلْم إ إر إه ُي َبَة إب إه ْل ُتك ا َدْم َأْخ َذا َو َد َه ْب َع ْل إريِ ا َدا َنىَ َلك َو ْك إريِ ُس َدا َو
َنىَ ُعْمَرىَ َلك ْك َأّماَ ُس ُلُه )  ْو ُتك َق َعْر َو َأ ُه إريُح َف إة َص ّي إر َعاَ ْل ُتك ا َعْم ْط َأ إه َو إذ َْلْرَض َه ا

ّيًة إر ْيًضاَ َعاَ َهاَ ؛ َأ ّن إل
َعُم َل َ ْط إلَم ُت ُع ّنُه َف َد َأ َعَة َأَرا َف ْن ْلَم َذا ا َه إل ْو َو ُتك َقاََل َل َعْم ْط َذا َأ َه

َعاََم ّط َباََحًة َكاََن ال إن إ ْي َع ْل ُلُه إل ْو َق ُتك َو َنْح َذا َم ْوَب َه ّث ٌة ال َباََر إة َعْن إع ّي إر َعاَ ْل إه َقاََل ا ْي َل َع
ُة ْنَحُة َوالّسَلُم الّصَل إم ْل ٌة ا َد ُدو ْو ، َمْر َل َنْت َو إضيِ َكاَ َت ْق ْلَك َت إن إم ْي َع ْل إجْب َلْم ا َهاَ َي ّد َر
ْنَحُة إم ْل إر ا َكْس إم إب إمي ْل ّيُة ا إط َع ْل َقاَُل ا َنَحُه ُي َنُحُه َم َنُحُه َيْم َيْم إر َو َكْس إن إب ّنو َهاَ ال إح ْت َف َذا َو إ
ُه َطاَ ْع ًئاَ َأ ْي َذا َش إح إفيِ َك ُلُه الّصَحاَ ْو َق َنىَ ُعْمَرىَ َو ْك َياٌَن ُس إة َب َع َف ْن ْلَم َهاَ إل ُت إقي ْو َت إه َو إر ُعُم إب

ّنُه ؛ َعَل َإل َهاَ َلُه َج َناَ ْك َة ُس ّد إه ُم إر ُلُه ُعُم ْو َق َذا َو ْد َلْم إ إر إه ُي َبَة إب إه ْل ٌع ا إج َلىَ َرا ُتك إ َنْح َم
ُتك ْل َذا َوَحَم إإ إلَك َكاََن َف َذ إغيِ َك َب ْن ُقوَل َأْن َي إهَماَ َي ّنُه إّل إب َد َأ ٍد ُكّل َأَرا إح ُهَماَ َوا ْن إفيِ َكَماَ إم

ْوله َلىَ َق َعاَ َواٌن َت َع ْيَن {  إلَك َب َلْم َذ َو ُقْل }  ْيَن َي ُكَماَ َب إل . َذ
ُلُه ْو ُتك َق َدْم َأْخ َذا َو َد َه ْب َع ْل إريٌح ا إك إفيِ َص إلي إة َتْم َع َف ْن ْلَم ّنُه ؛ ا إذَن َإل إه إفيِ َلُه َأ إم َدا إتْخ اْس

.
ُلُه ْو َق إريِ َو َدا َنىَ َلك َو ْك ْيِ ُس َهاَ َأ َناَ ْك  . َلك ُس
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ُلُه ْو ٍر َق إعي ْلُم إل َو َع َأْن (  إج إة إفيِ َيْر ّي إر َعاَ ْل َتىَ ا َء َم َهاَ ) ؛ َشاَ ّن إل
إليُك َ إع َتْم إف َناَ ْلَم إهيَِ ا َو

ُدُث ْد َلْم َفَماَ َفَحاًَل َحاًَل َتْح َهاَ ُيوَج ْن إصْل َلْم إم ّت إه َي ْبٌض إب إر َق إعي ْلُم إل َع َأْن َف إج إه َيْر  . إفي

)3/364(

ُلُه ْو ّيُة َق إر َعاَ ْل َوا َنٌة (  َكْت إْن َأَماَ َل إر إمْن َه ْي ّد َغ َع َقاََل َيْضَمْن َلْم َت ُد )  ْب إم َع ْيَس الّسَل َل
َلىَ إر َع إعي َت ْلُمْس إر ا ْي إغّل َغ ْلُم إإْن َضَماٌَن ا َهاَ َشَرَط َف َنْت الّضَماََن إفي َنًة َكاَ َمْضُمو

إط إه إباَلّشْر إل ْو َق إه إل ْي َل َواَن الّسَلُم َع ْف إن إلَص ّيَة ْب َعاََر إحيَن ُأَم َت ْنُه اْس ًعاَ إم ْدُر َقاََل ، َأ َلُه َو
َواُن ْف ًباَ َص َغْص َهاَ َأ ُذ ْأُخ ُد َياَ َت َقاََل ؟ ُمَحّم ّيًة َبْل َف إر َنًة َعاَ َهاَ َمْضُمو َذ َأَخ إط َف إبَشْر
إن . الّضَماَ

إفيِ إع َو إبي َناَ َي ْل ْو ا إنيِ َقاََل َل إعْر َتك َأ ّب ْو َدا َبك َأ ْو إإْن َث َع َف َناَ َضاَ َأ إمٌن َف ٌو َفاَلّشْرُط َلُه َضاَ ْغ َل
. َيْضَمُن َوَل

َأّماَ َعُة َو إدي َو ْل ُة ا إْلَجاََر إن َل َوا َناَ ًدا ُيْضَم َب ْو ، َأ َل إهَماَ َشَرَط َو ّنَماَ ، الّضَماََن إفي إإ إن َو َناَ ُيْضَم
ّديِ َع ّت َذا إباَل إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل ُلُه ا ْو َق إر إمْن َو ْي ّد َغ َع ّنَماَ َت إلَك َقاََل إ ّنُه َذ َذا َإل ّدىَ إ َع إمَن َت ؛ َض

ّديِ َإلّن َع ّت إثيًرا إلل ْأ إل َت إلي َد ّنُه إب ْو َأ إة إفيِ َحَصَل َل َع إدي َو ْل َهاَ ا َن إم َلىَ َض َع َذا َف َذا َه َعاََر إ َت اْس
ّبًة َلىَ َدا إضٍع إ ْو ُه َم َوَز َسّماَ َهاَ َفَجاَ إلَك إب َع َذ إض ْو ْلَم َبْت ا إط َع إمَن َف َهاَ َض َت ْذَن َإلّن ؛ إقيَم إْل ا
َوْل َلْم َناَ َت إلَك َي َع َذ إض ْو ْلَم إه َفَصاََر ا إن ُكو إه إبُر ًباَ إفي إص َذا َغاَ َه إل إمَن َف إإْن َض َع َف َهاَ َرَج َلىَ إب إ

إع إض ْو ْلَم إذيِ ا ّل َهاَ ا َعاََر َت إه اْس ْي َل َبْت إ إط َع ْأ َلْم َف ْبَر إن إمْن َي . الّضَماَ
َقاََل َفُر َو ُأ ُز ْبَر َباًَرا َي إت ْع إة ا َع إدي َو ْل َذا ا ّدىَ إ َع َهاَ َت ُع إفي َد ْلُمو َيِ َأَزاَل ُثّم ا ّد َع ّت َناَ ال َل ّنُه َو ْد َأ َق
إزَمُه ّديِ الّضَماَُن َل َع ّت ُأ َفَل إباَل ْبَر إلَك إمْن َي ّد إّل َذ َلىَ إباَلّر َهاَ َع إب إح إب َصاَ إص َغاَ ْل  . َكاَ
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ُلُه ْو ْيَس َق َل َو إر (  إعي َت ْلُمْس َؤّجَر َأْن إل ُه َماَ ُي َعاََر َت إإْن اْس َف ُه )  إطَب آََجَر َع إمَن َف َإلّن ؛ َض

َة َعاََر إْل إة ُدوَن ا إْلَجاََر ُء ا َتَضّمُن َل َوالّشيِْ َقُه َماَ َي ْو َإلّن َف َتَضىَ َو ْق إة ُم ّي إر َعاَ ْل ُع ا الّرُجو
ُق ّل َع َت إر َو إج ْأ َت ْلُمْس َهاَ ا ُع إب َن إلَك َيْم َذا َذ َه إل إإْن َيُجْز َلْم َف َهاَ َف إمَن آََجَر َهاَ إحيَن َض ّلَم إإْن ، َس َو

َء إعيُر َشاَ ْلُم إمَن ا إجُر َض ْأ َت ْلُمْس ّنُه ؛ ا َهاَ َإل َبَض إر َق ْي َغ إن إب ْذ إك إ إل ْلَماَ إمَن إْن ُثّم ا َض
إعيُر َت ْلُمْس ُع َل ا إج َلىَ َيْر إر َع إج ْأ َت ْلُمْس ّنُه ؛ ا َهَر َإل ّنُه َظ َكُه آََجَر َأ ْل إإْن إم إمَن َو إجُر َض ْأ َت ْلُمْس ا

َع َلىَ َرَج إر َع َؤّج ْلُم َذا ا َلْم َلْم إ ْع ّنُه َي ّيٌة َأ إر إه إفيِ َعاَ إد ًعاَ َي ْف إر َد إر إلَضَر َغُرو ْل إف ا إخَل َذا َماَ إب إ
إلَم . َع
ُلُه ْو َلُه َق َو ُه َأْن (  إعيَر َذا ُي إلُف َل َكاََن إ َت إف َيْخ إتَل إل إباَْخ إم ْع َت ْلُمْس ّيَة َإلّن ) ؛ ا إر َعاَ ْل إليُك ا َتْم

إع إف َناَ ْلَم َذا ا إإ َنْت َو ًكاَ َكاَ إلي َلَك َفَمْن َتْم ًئاَ َم ْي َكُه َأْن َلُه َجاََز َش ّل َلىَ ُيَم إب َع َلَك َماَ َحَس ، َم
ّنَماَ إإ إلَف َل َأْن َشْرٌط َو َت إف َيْخ إتَل إل إباَْخ إم ْع َت ْلُمْس ًعاَ ا ْف إد َد إزي إر إلَم إر َعْن الّضَر إعي ْلُم ؛ ا
ّنُه إضيَِ َإل إه َر إل ْعَماَ إت إل َل إباَْس ْعَماَ إت إه إباَْس إر ْي ّنَماَ ، َغ إإ إعيَر َأْن َلُه َيُجوُز َو َذا ُي َدَرْت إ َص

َقًة َل ْط َأْن ُم َعاََر إب َت ّبًة اْس َلْم َدا ٌء َلُه ُيَسّم َو إإّن َشيِْ إمَل َأْن َلُه َف إعيَر َيْح ُي ُه َو ْيَر إل َغ ْلَحْم إل
َلُه َكَب َأْن َو إكَب َيْر ُيْر ُه َو ْيَر ّنُه ؛ َغ َق َلّماَ َإل َل ْط َلُه َأ إعيَر َأْن َف ّتىَ ُي ْو َح إكَب َل إه َر إس ْف َن إب

ْيَس إكَب َأْن َلُه َل ُه ُيْر ْيَر ّنُه ؛ َغ ّيَن َإل َع ُبُه َت ُكو ْو ، ُر َل َكَب َو ُه َأْر ْيَر ْيَس َغ َكَب َأْن َلُه َل َيْر
إه إس ْف َن ّتىَ إب ْو َح َلُه َل َع إمَن َف ّنُه ؛ َض ْد َإل ّيَن َق َع َكاَُب َت إْلْر َأّماَ ا َذا َف َهاَ إ َعاََر َت َهاَ اْس َب َك َيْر َو إل ُه

ْو َعاََر َأ َت ًباَ اْس ْو َبَسُه َث ْل َي َو إل َهاَ ُه َب َك َأْر ُه َف ْيَر ْو َغ َبَسُه َأ ْل ُه َأ ْيَر إلَف َغ َت إمَن َف َهاَ ؛ َض ّن إل
ٌة َ َد ّي َق ُم

َناَ إه ُه إب ُكو إه إبُر إس ْب ُل إإْن ، َو َعاََر َو َت َهاَ َداًرا اْس َن ُك َيْس َو إل َهاَ ُه َعاََر َأ ُه َف ْيَر َهاَ َغ َن َك َلْم َفَس
ّدوَر َإلّن ؛ َيْضَمْن إلُف َل ال َت إف َتْخ إتَل إل إباَْخ إم ْع َت ْلُمْس  . ا
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ُلُه ْو ّيُة َق إر َعاَ َو إم (  إه ّدَرا إر ال إني َناَ ّد إل َوال إكي ْلَم إن َوا ْوُزو ْلَم َة َإلّن ) ؛ َقْرٌض َوا َعاََر إْل ا
إليُك إع َتْم إف َناَ ْلَم إه ا إذ َه ُء َو َياَ َْلْش ُع َل ا َف َت ْن َهاَ ُي إكَ إّل إب ْهَل إت َهاَ إباَْس إن َياَ ْع َذا ، َأ َك ُد َو ُدو ْع ْلَم ا
إذيِ ّل َوُت َل ا َفاَ َت إز َي ْو ْلَج إض َكاَ ْي َب ْل ّنُه ؛ َوا ُع َل َإل َف َت ْن إه ُي إكَ إّل إب ْهَل إت إه إباَْس إن ْي ّنَماَ ، َع إإ ُكوُن َو َي
ّيُة إر إم َعاَ إه ّدَرا إر ال إني َناَ ّد َذا َقْرًضاَ َوال َق إ َل ْط ّيَة َأ إر َعاَ ْل َذا َأّماَ ا َهاَ إ َعاََر َت إيَر اْس َعاَ ُي َهاَ إل إب
ًناَ ْو إميَزا إزيَن َأ َهاَ َي ًناَ إب ّكاَ َنْت ُد ّيًة َكاَ إر إإْن َقْرًضاَ َل َعاَ َكْت َف َل إر إمْن َه ْي ّد َغ َع َضَماََن َل َت
إه ْي َل  . َع
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َعاََر (  َت إنيَِ َأْرًضاَ اْس ْب َي َهاَ إل ْو إفي إرَس َأ ْغ إر َجاََز َنْخًل َي إعي ْلُم إل َع َأْن َو إج َهاَ َيْر إفي
َفُه ّل َك ُي َع َو ْل إء َق َناَ إب ْل إس ا َغْر ْل ّيَة َإلّن ) ؛ َوا إر َعاَ ْل إجُب ا َع ُتو إتْرَجاَ إلْس ّلُف ا َك ُي َهاَ َف ُغ إري ْف َت

ُلُه ْو إإْن َق َف إقْف َلْم (  ّيَة ُيو إر َعاَ ْل إه َضَماََن َفَل ا ْي َل إنيِ َع ْع َي إن إفيِ )  ْقَصاَ إء ُن َناَ إب ْل إس ا َغْر ْل َوا
إعيَر َإلّن ؛ َت ْلُمْس َتّر ا ْغ ْيُر ُم ٍر َغ ْغُرو ْيُث َم َتّر َح ْغ إق ا ْطَل إإ إد إب ْق َع ْل إر إمْن ا ْي َق َأْن َغ إث ْو َت َيْس

ْنُه إد إم ْع َو ْل ّنُه ؛ إباَ إضيَِ َإل إة َر ّي إر َعاَ ْل إر إمْن إباَ ْي إقيٍت َغ ْو َلْم َت ُكْن َف ْغُروًرا َي ُع َم ّنَماَ َوالّرُجو إ
إجُب إر َي ُغُرو ْل  . إباَ
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ُلُه ْو إإْن َق َو ّقَت (  ّية َو إر َعاَ ْل َع ا ْبَل َفَرَج إت َق ْق َو ْل إمَن ا إعيُر َض ْلُم َقَص َماَ ا ُء َن َناَ إب ْل ا
َغْرُس ْل إع َوا ْل َق ْل ّنُه ) ؛ إباَ ُه َإل إت َغّر إقي ْو َت إة إب ّد ْلُم إة إفيِ َقاََل ا َي َدا إه ْل َذا ا َعْت إ َق ّيُة َو إر َعاَ ْل ا

َع ْبَل َوَرَج إت َق ْق َو ْل ُعُه َصّح ا ّنُه ُرُجو إك َل ُه َو ْكَر إه إلَماَ ُي إف إمْن إفي ْل إد ُخ ْع َو ْل َيْضَمُن ا َو
إعيُر ْلُم َقَص َماَ ا ُء َن َناَ إب ْل َغْرُس ا ْل إع َوا ْل َق ْل ّنُه ؛ إباَ ُه َإل ْيُث َغّر ّقَت َح إهُر ، َلُه َو ّظاَ َو َوال ُه
ُء َفاَ َو ْل إد ا ْع َو ْل ُع إباَ إج َيْر إه َف ْي َل َقاََل ، َع إكُم َو ْلَحاَ ُد ا إهي ّنُه الّش إحُب َيْضَمُن َأ إض َصاَ َْلْر ا

إر إعي َت ْلُمْس إه إقيَمَة إل إس إه َغْر إئ َناَ إب إن َو َناَ ُكو َي َء َأْن إّل َلُه َو إعيُر َيَشاَ َت ْلُمْس ُهَماَ َأْن ا َع َف َوَل َيْر
َنُه ُهَماَ ُيَضّم َت ُكوُن إقيَم َي إلَك َف ّنُه ؛ َلُه َذ َكُه َإل َل ُلوا ، َم َقاَ َذا َو إع إفيِ َكاََن إ ْل َق ْل َضَرٌر ا
إض َْلْر َياَُر إباَ إخ ْل َلىَ َفاَ إب إ إح إض َصاَ َْلْر ّنُه ؛ ا إحُب َإل إعيُر َأْصٍل َصاَ َت ْلُمْس إحُب َوا َبٍع َصاَ َت

إجيُح ّتْر إل َوال َْلْص إإْن ، إباَ َهاَ َو َعاََر َت َهاَ اْس َع َيْزَر ْذ َلْم إل ْؤَخ ْنُه ُت ّتىَ إم َد َح َع َيْحُص ّقَت الّزْر َو
ْو ّقْت َلْم َأ َو إع َإلّن ؛ ُي َيًة إللّزْر َهاَ ُلوَمًة إن ْع ْتَركَُ َم ُي َلىَ َف َد َأْن إ َتْحَص ّنَماَ ، ُيْس إإ ْتَركَُ َو ُي

إة ُأْجَر إل إب ْث إم ْل ّتىَ ا َتَضّرَر َل َح إعيُر َي ْلُم ًة ا َعاَ إن ُمَرا ْي ّق ْلَح ْيَس إل َل إلَك َو َذ َغْرُس َك ْل ّنُه ؛ ا َل َإل
َيَة َهاَ  . َلُه إن
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ُلُه ْو ُة َق ُأْجَر َو إة (  ّي إر َعاَ ْل َلىَ ا إر َع إعي َت ْلُمْس ّد َإلّن ) ؛ ا إجٌب الّر إه َوا ْي َل ّنُه ؛ َع َبَضُه َإل َق
إة َع َف ْن إه إلَم إس ْف إفيِ َن إة َو َع إدي َو ْل َنُة ا ْؤ ّد ُم َلىَ الّر َهاَ َع إب إح إفيِ َصاَ إن َو ْه َنُة الّر ْؤ ّد ُم إن َر ْه الّر

َلىَ إن َع إه َت ْلُمْر َقُة ا َف َن إر َو َعاَ َت ْلُمْس َلىَ ا إر َع إعي َت ْلُمْس َلُف ا َع إة َو ّب ّدا إة ال َعاََر َت ْلُمْس َلىَ ا َع
إر إعي َت ْلُمْس ُة ا َو إكْس ْل َلىَ َوا إر َع إعي ْلُم ْو ا َل َعاََر َو َت ًدا اْس ْب إة َع ْدَم إخ ْل إه إل ْي َل َع ُتُه َف َق َف إإْن ، َن َو

ُه َعاََر ُه َأ ْوَل ُتُه َم َق َف َن َلىَ َف َلىَ َع ْو ْلَم ُة ا َعاََر إت إلْس ُقوَل َأْن َفاَ إنيِ َي إعْر َدكَ َأ ْب ُة َع َعاََر إْل َوا
ُقوَل َأْن َلىَ َي ْو ْلَم ْذ ا إديِ ُخ ْب إدْمُه َع َتْخ إر إمْن َواْس ْي َلٍب َغ إر إمْن َط إعي َت ْلُمْس ُلُه ا ْو َق

ُة ُأْجَر َو ّد (  إن َر ْي َع ْل إة ا ْأَجَر َت ْلُمْس َلىَ ا إر َع َؤّج ْلُم إجَب َإلّن ) ؛ ا َوا ْل َلىَ ا إر َع إج ْأ َت ْلُمْس ا
إكيُن ّتْم َيُة ال إل ّتْخ ّد ُدوَن َوال إإّن الّر َعَة َف َف ْن إه َم إض ْب َلٌة َق إم إر َشاَ َؤّج ْلُم ًنىَ إل ْع . َم

ُلُه ْو ُة َق ُأْجَر َو ّد (  إن َر ْي َع ْل إة ا َب ْغُصو ْلَم َلىَ ا إب َع إص َغاَ ْل َإلّن ا إجَب )  َوا ْل إه ا ْي َل ّد َع الّر
ُة َد َعاَ إْل َلىَ َوا إد إ إك َي إل ْلَماَ ّنُه ا َهاَ َإل َل َق َهاَ إمْن َن إك إل ًباَ َماَ  . َغْص
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َعاََر (  َت ّبًة اْس َهاَ َدا ّد َلىَ َفَر إل إ ْب َط َهاَ إْص إب إح َكْت َصاَ َل َه َذا َيْضَمْن َلْم َف َه َو  (
إتْحَساٌَن َله َإلّن ؛ اْس ْب َط ُه إْص ُد ْو ، َي َل َهاَ َو ّد َلىَ َر إك إ إل ْلَماَ إلُك ا ْلَماَ َهاَ َفاَ ّد َلىَ َيُر إ
إل ْب َط إْلْص ّنُه ا َإل َتىَ َو إم َأ إلي ّتْس إف إباَل َعاََر َت ْلُم إفيِ ا إس َو َياَ إق ْل ّنُه ؛ َيْضَمُن ا َهاَ َلْم َإل ّد َلىَ َيُر إ

َهاَ إك إل َلىَ َوَل َماَ إه إ إل إكي َكاََن َو ًعاَ َف ّي َهاَ ُمَض َعاََر َوَمْن َل َت ّبًة اْس َهاَ َدا ّد َع َفَر إه َم إد ْب ْو َع إه َأ إر إجي َأ

ُد َيْضَمْن َلْم ْلُمَرا إر َوا إجي َْل ُكوَن َأْن إباَ َهًة َي َن ْو ُمَساَ ًة َأ َهَر إف ُمَشاَ إخَل إر إب إجي َْل َوَمًة ا َياَ ؛ ُم
ّنُه ْيَس َإل إه إفيِ َل إل َياَ َذا ، إع َك َذا َو َهاَ إ ّد َع َر إد َم ْب إب َع إح إة َصاَ ّب ّدا ْو ال إه َأ إر إجي ؛ َيْضَمْن َلْم َأ
إلَك َإلّن ْلَماَ إه َيْرَضىَ ا ّنُه َتَرىَ َأَل ، إب َذا َأ َهاَ إ ّد إه َر ْي َل َو إ ُه ُه َف ّد َلىَ َيُر إه إ إد ْب إقيَل ، َع َذا َو َه
إد إفيِ ْب َع ْل إذيِ ا ّل ُقوُم ا َلىَ َي َواّب َع ّد إقيَل ال إه َو إفيِ إفي إه َو إر ْي َو َغ ُه َْلَصّح َو إإْن ا َهاَ َف ّد َع َر َم

إبيِّ َن إمَن َأْج َذا َض إليٌل َه َلىَ َد إعيَر َأّن َع َت ْلُمْس إلُك َل ا َع َيْم َدا إْلي َقاََل ، ا ُهْم َو ْعُض إلُك َب َيْم
َع َدا إْلي ّنُه ؛ ا إة ُدوَن َإل َعاََر إْل  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َو َعاََر (  َت ًناَ اْس ْي َهاَ َع ّد َلىَ َفَر إر إ إك َدا إل ْلَماَ َلْم ا َهاَ َو ّلْم إه ُيَس ْي َل إمَن إ إفيِ َض َو  (
ٍة َذا َيْضَمْن َلْم ُنْسَخ َك َو َو إه إفيِ ُه إح ْيَر َيْضَمْن َلْم َشْر ّنُه َغ َد َأ ْع إلَك َب َلىَ َأَشاََر َذ ّنُه إ َأ

إت إفيِ إل آََل إز ْن ْلَم . ا
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل َعاََر إْن ا َت ًدا اْس ْب ُه َع ّد َلىَ َوَر إر إ إك َدا إل ْلَماَ َلْم ا ّلْمُه َو إإْن َيْضَمْن َلْم ُيَس َف
َنْت ّيُة َكاَ إر َعاَ ْل ًدا ا ْب ْو َع ًباَ َأ ْو ُأ َل َث ْبَر ّتىَ َي ُه َح ّد َلىَ َيُر إر إ إعي ْلُم َو ا ُه َنىَ َو ْع إن إفيِ َماَ َم ْت َم

إب َتاَ إك ْل . ا
ُلُه ْو إإْن َق َو ّد (  َعَة َر إدي َو ْل َلىَ ا إر إ إك َدا إل ْلَماَ َلْم ا َهاَ َو ّلْم إه ُيَس ْي َل إمَن إ َذا َض َك َو ْغُصوُب )  ْلَم ا

إجَب َإلّن ؛ َوا ْل َلىَ ا إب َع إص َغاَ ْل إه َفْسُخ ا إل ْع إلَك إف َذ ّد َو َلىَ إباَلّر إك إ إل ْلَماَ إه ُدوَن ا إر ْي َغ
َعُة إدي َو ْل إلُك َيْرَضىَ َل ا ْلَماَ َهاَ ا ّد َلىَ إبَر إر إ ّدا َلىَ َوَل ال إد إ إه إفيِ َمْن َي إل َياَ ّنُه ؛ إع ْو َإل َل
َتَضىَ إلَك اْر َهاَ َلَماَ َذ َع َد ْو إف َأ إخَل ّيِ إب إر َوا َع ْل َهاَ َإلّن ؛ ا ًفاَ إفي ّتىَ ُعْر ْو َح َنْت َل ّيُة َكاَ إر َعاَ ْل ا

َد ْق ٍر َع َه ْو َهاَ َلْم َج ّد َلىَ إّل َيُر إر إ إعي ْلُم إم ا َد َع إف إل ُعْر ْل إه ا َعاََر َوَمْن إفي إة َأْرًضاَ َأ َع إللّزَرا
ُتُب ْك َعاَُر َي ْلُم ّنك ا ْد إ إنيِ َق َت َعْم ْط َد َأ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع ُتُب َو ْك ّنك َي ْد َأ إنيِ َق َت َعْر ؛ َأ
َظَة َإلّن ْف إة َل َعاََر إْل َعٌة ا ْوُضو َبُة َلُه َم َتاَ إك ْل إع َوا ْوُضو ْلَم َلىَ إباَ ْو إة إفيِ َكَماَ َأ َعاََر إر إ ّدا َلُه ال َو
ْفَظ َأّن إم َل َعاَ ْط إْل َدّل ا َلىَ َأ إد َع ْلُمَرا َهاَ ؛ ا ّن إل

َعَة َتُخّص َ ُة الّزَرا َعاََر إْل إظُم َوا َت ْن َعَة َت الّزَرا
َهاَ ْيَر َغ إء َو َناَ إب ْل إه َكاَ إو َنْح َنْت َو َكاَ َبُة َف َتاَ إك ْل َهاَ ا َلىَ إب ْو إف َأ إخَل إر إب ّدا َهاَ ال ّن إإ َعاَُر َل َف إّل ُت

َنىَ ْك  . إللّس
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إئُل َقاََل ( َمَساَ إت إفيِ )  َعاَ إق َوا ْل َعاََر َرُجٌل ا َت ّبًة اْس َناََم َدا إعيُر َف َت ْلُمْس إة إفيِ ا َفاََز ْلَم ا
َهاَ ُد َو ْق إم إه إفيِ َو إد َء َي ْنَساٌَن َفَجاَ َع إ َط َق َد َف َو ْق إم ْل َهَب ا َذ َهاَ َو إه َضَماََن َل إب ْي َل ْو ، َع َل ّد َو َم

َد َو ْق إم ْل َعُه ا َتَز ْن إه إمْن َفاَ إد َلْم َي ُعْر َو إلَك َيْش َذ إمَن إب ّنُه ؛ َض إه إفيِ َإل َوْج ْل إل ا ّو َْل ْيُر ا ّيٍع َغ ُمَض
َهاَ َناَ َو ٌع ُه ّي َذا ، ُمَض َه َذا َو ًعاَ َناََم إ إج َط َذا َأّماَ ُمْض ًدا َناََم إ إع ْو ، َيْضَمُن َل َقاَ َل َكاََن َو

ُد َو ْق إم ْل ْيَس ا إه إفيِ َل إد ّنُه ؛ َي ْيُر َإل ّيٍع َغ َع َإلّن ؛ ُمَض َد ْلُمو َذا ا ًدا َناََم إ إع َقْت َقاَ إر َفُس
َعُة إدي َو ْل إه َضَماََن َل ا ْي َل ُع َع َد ْلُمو إعيُر َوا َت ْلُمْس َذا إفيِ َوا ٌء َه َوا َلىَ َنّص َس إة َع َي إو ّتْس ال
ُهَماَ َن ْي إسيِّ َب  . الّسَرْخ
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َعاََر َرُجٌل َت ًباَ اْس َتاَ َأ إك ْقَر َي إه إل َد إفي َوَج إه َف ًأ إفي َط إلَم إْن َخ إحَب َأّن َع إب َصاَ َتاَ إك ْل ُه ا ْكَر َي
إغيِ إْصَلَحُه َب ْن إلَحُه َل َأْن َي ّنُه ؛ ُيْص إك إفيِ َتَصّرَف َإل ْل إر إم ْي َغ ْل إر ا ْي َغ إه إب إن ْذ إإْن إ َلَم َو ْع ّنُه َي َأ

ُه َل ْكَر ّنُه ؛ َجاََز إْصَلَحُه َي ُذوٌن َإل ْأ َلًة َلُه َم ْو َدَل َل َعْل َلْم َو ْف ْثَم َل َي إه إ ْي َل إْلْصَلَح َإلّن ؛ َع ا
ْيُر إجٍب َغ إه َوا ْي َل  . َع
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َعاََر َرُجٌل َت ْوًرا اْس َلُه َث ْعَم َت َكُه ُثّم َفاَْس َعىَ إفيِ َتَر ْلَمْر َع ا إلَم إْن َفَضاَ إعيَر َأّن َع ْلُم ا
إه َيْرَضىَ إن ْو َك َناَكََ إب َعىَ ُه ُه َيْر َد َو َكَماَ َوْح ُة ُه َد َعاَ ْل إإّل َيْضَمُن َل ا إمَن َو ّنُه ؛ َض َكُه َإل َتَر

إر ْي َغ إه إب إن ْذ َلَب َرُجٌل ، إ ْوًرا آََخَر إمْن َط ّيًة َث إر َقاََل ، َعاَ ًدا َلُه َف إطيك َغ ْع َلّماَ ُأ إمْن َكاََن َف
إد َغ ْل ُه ا َذ إعيُر َأَخ َت ْلُمْس إر ا ْي َغ إن إب ْذ إه إ إب إح َلُه َصاَ ْعَم َت إه إفيِ َوَماََت َواْس إد إمَن َي ّنُه ؛ َض َإل

ُه َذ إر َأَخ ْي َغ إه إب إن ْذ إإْن ، إ ُه َو ّد َد َفَماََت َر ْن إه إع إب إح إه َضَماََن َل َصاَ ْي َل  . َع
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ٌة َأ َعاََرْت اْمَر ًئاَ َأ ْي إر َش ْي َغ إن إب ْذ إج إ ْو َعاََرْت إْن الّز إع إمْن َأ َتاَ إت َم ْي َب ْل ُكوُن إمّماَ ا َلىَ َي َع
إديِ ْي إء َأ ّنَساَ ًة ال َد َع َعاَ  . ُيْضَمُن َل َفَضاَ
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ْو َل َق َو َل إعيُر َز َت إل ُمْس إوي َق الّسَرا َتَخّر  َف
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ْلَحّماََم َدَخَل َرُجٌل َيْضَمُن َل ْعَمَل ا َت َيَة َفاَْس إن إم آَ ْلَحّماَ َكَسَرْت ا ْن إه َضَماََن َل َفاَ ْي َل ، َع
َذا َك َذا َو ُه إ َطاَ ْع إحُب َأ إع َصاَ ّقاَ ُف ْل إع ُكوَز ا ّقاَ ُف ْل َبُه ا َيْشَر َقَط إل إه إمْن َفَس إد َكَسَرْت َي ْن َل َوا

إه َضَماََن ْي َل ّنُه ؛ َع ُه َإل َذ إه َأَخ إن ْذ إإ ْو ، إب َل َتىَ َو َلىَ َأ إقيِّ إ ُع ُسو إبي َيَة َي إن َذ اْل َأَخ ًء َو َناَ إر إ ْي َغ إه إب إن ْذ إ
ُظَر ْن َي إه إل ْي َل َقَط إ إه إمْن َفَس إد َكَسَرْت َي ْن إمَن َفاَ ّنُه ؛ َض ْيُر َإل ُذوٍن َغ ْأ إه َم ّلُه إفي َال َنُه َو ْبَحاَ ُس

َلىَ َعاَ َت َلُم َو ْع  َأ

)3/378(

َتاَُب إك إط (  إقي ّل ) . ال
إقيُط ّل ٍذ اْسٌم ال ُبو ْن إنيِ إمْن إلَم َدَم َب َذ آَ إب ًفاَ ُن ْو إة إمْن َخ َل ْي َع ْل ْو ا إة إمْن إفَراًرا َأ ْهَم ّت ُعُه ال ّي ُمَض

إثٌم ُه آَ إرُز إنٌم َوُمْح ُه َغاَ ُذ َأْخ ْفَضُل َو إه إمْن َأ إك ًطاَ َوُسّميَِ َتْر إقي إر َل َباَ إت ْع إه إباَ إل ّنُه إلَماَ َمآِ َأ

َقُط ْل َقاَُط ُي إت ْل إل ُدوٌب َوا ْن إه َم ْي َل َذا إفيَماَ إ إمْصَر إفيِ َكاََن إ ْل إجٌب ا َوا َذا َو ٍة إفيِ َكاََن إ ّي َبّر
إه إلَماَ إه إمْن إفي إئ َياَ إحَمُه َقاََل إْح ّلُه َر إقيُط ال ّل ْيِ ُحّر ( ال َأ إع إفيِ )  إمي إه َج إم َكاَ ّتىَ َأْح إّن َح

َفُه إذ ّد َقاَ َْلْصَل َإلّن ؛ ُيَح إنيِ إفيِ ا َدَم َب ّيُة آَ ْلُحّر ّداُر ا إم َداُر َوال إْلْسَل إهيَِ ا إز َداُر َو إْلْحَرا ا
إإْن ، َعىَ َو ّد إقُط ا َت ْل ْلُم ْو ا ُه َأ ْيُر ّنُه َغ ُه َأ ُد ْب إصّح َل َع إة إّل َي َن ّي َب ْل َتُجوُز إباَ ُتُه َو َد َهاَ َد َش ْع َب

إغ ُلو ُب ْل َذا ا ْدًل َكاََن إ إصّح َوَل َع ْنُه َي ُق إم ْت إع ْل إبيُر ا ْد ّت َبُة َوال َتاَ إك ْل َيُة َوا َناَ إج ْل إه َوا ْي َل ْنُه َع إم َو
إة َي َناَ إج ْل َلىَ َكاَ إر َع َْلْحَرا َكُم ا ُيْح إم َلُه َو إْلْسَل ّنُه ؛ إباَ َد َإل إج ْيَن ُو إميَن َب إل ْلُمْس َكاََن ا ْثَل َف إم
إهْم إد ْوَل َيِ َأ إو َقَط َرُجًل َأّن َوُر َت ْل ًطاَ ا إقي َء َل إه َفَجاَ َلىَ إب إليِّ إ ّلُه َكّرَم َع َهُه ال َو َفَقاََل ، َوْج ُه

ُلُه ُحّر ْو ُتُه َق َق َف َن َو ْثُل (  إت إم ْي إل َب ْلَماَ إنيِ ا ْع َي َذا )  ُكْن َلْم إ َبٌة َوَل َماٌَل َلُه َي َإلّن ؛ َقَرا

َثُه إميَن إميَرا إل ْلُمْس ُلُه إل ْق َع إه َو ْي َل َنْت َع َكاَ ُتُه َف َق َف إت إفيِ َن ْي إهْم َب إل َيِ َماَ إو َء َرُجًل َأّن َوُر َجاَ



َلىَ إضيَِ ُعَمَر إ ّلُه َر ْنُه ال ٍذ َع ُبو ْن َقاََل ، إبَم ْدته َف َلىَ َوَج إبيِ َع َقاََل ، َباَ َعَسىَ ُعَمُر َف
ْيُر َو ُغ ْل ُؤًساَ ا ْب ُتُه َأ َق َف َناَ َن ْي َل َو َع ُه ُلُه ُحّر َو ْو َق ْيُر َعَسىَ َف َو ُغ ْل ُؤًساَ ا ْب ُدّل َأ َلىَ َي ُعَمَر َأّن َع
َهَمُه ّت ُكوَن َأْن ا َنُه َي ْب َأّن ا ْأَس َو َب ْل َء ا إه إمْن َجاَ إل َب ْيُر إق َو ُغ ْل ٌد َوا َل ْؤُس َب ُب ْل َقْحُط َوا ْل ا

ُذ ُبو ْن ْلَم ْفُل َوا ّط إميِّ ال ْلَمْر إه ا إإْن إب َق َف َف ْن إه َأ ْي َل إقُط َع َت ْل ْلُم إه إمْن ا إل َو َماَ ُه ٌع َف ّو َط َت َوَل ُم
ُع إج إه َيْر َلىَ إب إط َع إقي ّل إم ال َد َع إه إل إت َي إه َوَل ْي َل ُه َأْن إّل َع ْأُمَر إضيِ َي َقاَ ْل ُكوَن ا َي ًناَ إل ْي إه َد ْي َل َوَل َع
إفيِ ْك ُد َي إر ُمَجّر َْلْم إضيِ إمْن ا َقاَ ْل َْلَصّح إفيِ ا َقُه َإلّن ؛ ا َل ْط  ُم

)3/379(

ْد ُكوُن َق ْلَحّث َي إب إل إغي ّتْر ّنَماَ ، َوال إإ َذا َيُزوُل َو إتَماَُل َه إلْح َذا ا ُكوَن َأْن َشَرَط إ ًناَ َي ْي َد
إه ْي َل ْو ، َع َل ُه َلْم َو ْأُمْر إضيِ َي َقاَ ْل إكْن ا َل َقُه َو ّد إقيُط َص ّل َد ال ْع إغ َب ُلو ُب ْل َلُه ا ُع َف إإْن الّرُجو َف
َبىَ إقُط َأ َت ْل ْلُم َق َأْن ا إف ْن إه ُي ْي َل َأَل َع إضيَِ َوَس َقاَ ْل َلُه َأْن ا ُق ْن ْنُه َي إضيِ َع َقاَ ْل إل َلُه َأْن َف ُق ْن ْنُه َي َع
َلىَ إد إ ْدٍل َي َذا َع َقاََم إ َنَة َأ ّي َب ْل ّنُه ا إقيٌط َأ ّنَماَ ، َل إإ َطْت َو إر َنُة ُش ّي َب ْل إز ا َوا ُكوَن َأْن إلَج إمّمْن َي

ْلَزُمُه ُتُه َت َق َف إه َن إن ْب إه َكاَ إد ْب َع إإْن َو َع َف َد َرَج ْع إلَك َب َلىَ َذ إضيِ إ َقاَ ْل ُلُب ا ْط ُه َي ّد َلىَ َر إه إ إد َي
إضيِ َقاَ ْل إر َفاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ ُه َشاَ ّد إه َر ْي َل إإْن إ َء َو ُه َشاَ َقاَ ْب َلىَ َأ إد َع إل َي ْد َع ْل  . ا

)3/380(

ُلُه ْو إإْن َق َف َطُه (  َق َت ْل ُكْن َلْم َرُجٌل ا إه َي إر ْي َغ ُه َأْن إل َذ ْأُخ إه إمْن َي إد ُه َإلّن ) ؛ َي َد ْد َي َقْت َق َب َس
إه ْي َل َلْم إ ُكْن َف ٍد َي َعُه َأْن َإلَح إز ْن ٍد إّل َي َي َلىَ إهيَِ إل ْو إه إمْن َأ إد  . َي

)3/381(

ُلُه ْو إإْن َق َف َعىَ (  ّد ّدٍع ا ّنُه ُم ُنُه َأ ْب ْوُل ا َق ْل ُلُه َفاَ ْو ُه َق َناَ ْع َذا ) َم إع َلْم إ ّد إقُط َي َت ْل ْلُم َبُه ا َنَس
َذا َأّماَ ُه إ َعاَ ّد َو ا ُه َلىَ َف ْو إه َأ إإْن ، إب ُه َو َعاَ ّد ْيُر ا إط َغ إق َت ْل ْلُم ّنُه ا ُنُه َأ ْب َو ا ُه إعيِ َف ّد ْلُم َقُه إل ّد َص

إقُط َت ْل ْلُم ْو ا َبُه َأ ّذ ّنُه ؛ َك ْقَراٌر َإل إبيِّ إ ُعُه إبَماَ إللّص َف ْن ّنُه ؛ َي إب َيْشُرُف َإل ّنَس ّيُر إباَل َع ُي َو
إه إم َد َع  . إب

)3/382(

ُلُه ْو إإْن َق َف ُه (  َعاَ ّد إن ا َناَ ْث َوَصَف ا ُهَماَ َو ُد إه إفيِ َعَلَمًة َأَح إد َو َجَس ُه َلىَ َف ْو إه َأ َإلّن ) ؛ إب

َعَلَمَة ْل ُدّل ا َلىَ َت إق َع َب إد َس َي ْل إهَر َإلّن ؛ ا ّظاَ ْنَساََن َأّن ال إْل إرُف ا ْع إه َعَلَمَة َي إد َل إإْن ، َو َو
إصْف َلْم ُهَماَ َي ُد َو َعَلَمًة َأَح ُه ُهَماَ َف ُن ْب إهَماَ ا إئ َوا إت إب إفيِ إلْس ّنَس إإْن ، ال َقْت َو َب ُة َس َو ْع َد

إهَماَ إد َو َأَح ُه ُنُه َف ْب ّنُه ؛ ا َبَت َإل ّقُه َث َع َل َزَماٍَن إفيِ َح إز َناَ إه َلُه ُم َذا إّل إفي َقاََم إ اْلَخُر َأ
َنَة ّي َب ْل َنَة َإلّن ؛ ا ّي َب ْل َوىَ ا ْق ّيِ َقاََل َأ إد ْن ْلُخَج َذا ا ُه إ َعاَ ّد إن ا ُهَماَ َرُجَل ُد إلٌم َأَح َواْلَخُر ُمْس
إضيَِ إذّميِّ إه ُق إم إب إل ْلُمْس إإْن ، إل َناَ َو إن َكاَ ْي إلَم إضيَِ ُمْس إه ُق َقاََم إلَمْن إب َنَة َأ ّي َب ْل إإْن ، ا َو

َهاَ َقاََماَ ًعاَ َأ إمي إضيَِ َج إه ُق ُهَماَ إب ْو ، َل َل إعيِ َكاََن َو ّد ْلُم َثَر ا ْك إن إمْن َأ ْي َن ْث َعْن ا إبيِ َف أ
َفَة َ إني َح



ّنُه ُه َأ ّوَز َلىَ َج ٍة إ . َخْمَس
َقاََل ُبو َو ُبُت ُيوُسَف َأ ْث إن إمْن َي ْي َن ْث ُبُت َوَل ا ْث َثَر إمْن َي ْك إلَك إمْن َأ َد َذ ْن إع ٍد َو ُبُت ُمَحّم ْث إمْن َي
ٍة َث ُبُت َوَل َثَل ْث َثَر إمْن َي ْك إلَك إمْن َأ إإْن ، َذ ْتُه َو َع ّد ٌة ا َأ إصّح َل اْمَر إق إّل َي إدي َتْص إج إب ْو ْو الّز َأ

إة َقاََم إإ إة إب َن ّي َب ْل إه َإلّن ؛ ا إب َحْمَل إفي ّنَس َلىَ ال إر َع ْي َغ ْل إإْن ، ا ُه َو َعاَ ّد إن ا َتاَ َأ َقاََمْت اْمَر َأ ُكّل َو
ٍة َد إح ُهَماَ َوا ْن َنَة إم ّي َب ْل ُبو َقاََل ا َفَة َأ إني َعُل َح ُهَماَ ُيْج َن ْب ُهَماَ ا َد ْن إع ُكوُن َل َو ْبَن َي ٍة ا َد إح َوا
ُهَماَ ْن إة إم َل إتَحاَ َد َأْن إلْس إل إن َت َتاَ َأ ًدا اْمَر َل ًدا َو إح إبيِ َوا َإل َفَة َو إني َباََت َأّن َح ْث إب إ ّنَس َل ال

إضيِ َت ْق َباََت َي ْث إة إ َد إوَل ْل ّنَماَ ، ا إإ ُق َو ّل َع َت إه َي َكاٌَم إب إم إمْن ُأَخُر َأْح إري إة َتْح َهَر ْلُمَصاَ ّق ا َوَح
إة َن ْلَحَضاَ إب ا ُوُجو إث َو إْلْر  . ا

)3/383(

ُلُه ْو َذا َق إإ َو َد (  إج ٍر إفيِ ُو إر إمْن إمْص إميَن َأْمَصاَ إل ْلُمْس ْو ا ٍة إفيِ َأ َي ُهْم إمْن َقْر َعىَ ُقَرا ّد َفاَ
ّنُه إذّميِّ ُنُه َأ ْب َبَت ا ُبُه َث ْنُه َنَس َكاََن إم إلًماَ َو إت إفيِ َإلّن ) ؛ ُمْس َباَ ْث إه إ إب ًعاَ َنَس ْف ّنَماَ ، َلُه َن إإ َو

ُه َناَ ْل َع إلًماَ َج ْفَر َإلّن ؛ ُمْس ُك ْل ُق ا ْلَحاَ ٍر إ إه َضَر ُبُه َفَماَ إب إس ْك إه َيُجوُز َل الّضَرَر ُي ْي َل َوَماَ َع
إه َلُه َيْحُصُل ُع إفي ْف ّن َو ال ُه إئٌز َف ُتُه َفَصّحْت َجاَ َو ْع ُعُه إفيَماَ َد َف ْن ُه َماَ ُدوَن َي  . َيُضّر

)3/384(

ُلُه ْو إإْن َق َو َد (  إج ٍة إفيِ ُو َي إل ُقَرىَ إمْن َقْر ْه إة َأ ّذّم ْو ال ٍة إفيِ َأ َع ْو إبي ٍة َأ إنيَس ّقَياَ َكاََن َك ) إذّم
َعُة إبي ْل إد ا ُهو َي ْل إنيَسُة إل َك ْل ّنَصاََرىَ َوا َذا ، إلل َه َواُب َو ْلَج َذا إفيَماَ ا ُد َكاََن إ إج َوا ْل ّقَياَ ا َيًة إذّم َوا إر
ًة َد إح إإْن ، َوا ُد َكاََن َو إج َوا ْل إلًماَ ا َذا إفيِ ُمْس إن َه َكاَ ْلَم ْو ا ّقَياَ َأ إن إفيِ إذّم َكاَ إميَن َم إل ْلُمْس ا

َفْت َل َت إه اْخ َيُة إفي َوا إفيِ الّر إة َف َي َوا إب إر َتاَ إط إك إقي ّل إبَر ال ُت ْع َكاَُن ُا ْلَم إفيِ ا إة َو َي َوا إب إر َتاَ إك
َوىَ ْع ّد إبَر ال ُت ْع إْلْسَلُم ُا إفيِ ا ٍة َو َي َوا ُهَماَ إر ّي أ

ُد َكاََن َ إج َوا ْل إهيَِ ا َيُة َو َوا إن إر ْب َعَة ا َعْن إسَماَ
ٍد إة ُمَحّم ّو ُق إد إل َي ْل  . ا

)3/385(

ُلُه ْو َوَمْن َق َعىَ (  ّد إقيَط َأّن ا ّل ُه ال ُد ْب َبْل َلْم َع ْق ْنُه ُي ّناَ ) ؛ إم ْد َإل ّناَ َق ّي ّنُه َب إر ُحّر َأ إه ّظاَ إباَل
إقُل َفَل َت ْن ْنُه َي إس َع ْف َن َوىَ إب ْع ّد إقيَم َأْن إّل ال َنَة ُي ّي َب ْل ّنُه ا ُه َأ ُد ْب . َع

إفيِ إع َو إبي َناَ َي ْل َذا ا َعىَ إ ّد ّنُه َرُجٌل ا ُه َأ ُد ْب َقُه َع ّد َد َوَص ْع إكَ َب ْدَرا إْل َظُر ا ْن إه َجَرىَ إْن ُي ْي َل َع
َكاَُم إر َأْح َْلْحَرا إل إمْن ا ُبو إه َق إت َد َهاَ ْو َش ّد َأ إه َح إف إذ َبَه َوَماَ َقاَ إلَك َأْش إم إمْن َذ َكاَ َْلْح َل ا
إصيُر ًدا َي ْب إه َع إق إدي َتْص ُه إب ّياَ إإْن ، إ إر َلْم َو إه َيْج ْي َل ٌء َع إم إمْن َشيِْ َكاَ إر َأْح َْلْحَرا َو ا ُه ٌد َف ْب َع
إذيِ ّل ُه إل َعاَ ّد  . ا

)3/386(



ُلُه ْو إإْن َق َو َعىَ (  ّد ٌد ا ْب ّنُه َع ُنُه َأ ْب َبَت ا ُبُه َث ْنُه َنَس َكاََن إم ّقَرا َو ّناَ ) ؛ ُح إعيِ َإل ُحُصوَل ُنَرا
إة َع َف ْن ْلَم ُبوُت َلُه ا ُث إب َو ّنَس ُع ال َف ْن ُنُه َلُه َأ ْو َك ًقاَ َو إقي إه َضَرٌر َر ْي َل إه َماَ َفَصّح َع ُعُه إفي ْف َن

َطَل َب إه َماَ َو ُه إفي َإلّن َضَرُر ُلوكََ َو ْلَمْم ْد ا ُد َق إل ُة َلُه َت ْلُحّر ُطُل َفَل ا ْب ّيُة َت ْلُحّر ُة ا إهَر ّظاَ ال
إإْن إباَلّشّك ُه َو َعاَ ّد إن ا َكاَ ُلو َو َمْم ُه ُهَماَ َف ُن ْب ُكوُن ا َي ًدا َو ْب َد َع ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني . َح
َقاََل ٌد َو َو ُمَحّم ُهَماَ ُه ُن ْب ُكوُن ا َي ّقَرا َو ْو ، ُح َل إلُم َقاََل َو ْلُمْس َو ا إديِ ُه ْب َقاََل ، َع إنيِّ َو ّنْصَرا ال

َو إنيِ ُه ْب َو ا ُه ْبُن َف إنيِّ ا ّنْصَرا ُكوُن ال َي ّقَرا َو  . ُح
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ُلُه ْو إإْن َق َو َد (  إج َع ُو إط َم إقي ّل ٌد َماٌَل ال ُدو إه َمْش ْي َل َو َع ُه َباًَرا َلُه َف إت ْع إر ) ا إه ّظاَ َذا ، إلل َك َذا َو إ
ًدا َكاََن ُدو َلىَ َمْش ٍة َع ّب َو َدا ُه َهاَ َو ْي َل . َع
َأّماَ َذا َو ًعاَ َكاََن إ ْوُضو إه َم إب ُقْر َكْم َلْم إب إه َلُه ُيْح ُكوُن إب َي َطًة َو َق إإْن ، ُل َد َو إج إقيُط ُو ّل ال
َلىَ ٍة َع ّب إهيَِ َدا إكيَِ َلُه َف َطًة َأّن َوُح إقي َدْت َل إج َد ُو َدا ْغ َب َد إب ْن إع َهاَ َو إر ْد ّق َص ْنُشوٌر َر إه َم : إفي
إه إذ َه ْنُت َو إقيِّ إب ٍة َش ّي إق ْنُت ، َوَش إة إب إهَج َباَ ّط ّية ال ّل إق ْل َهاَ ، َوا َع ْلُف َوَم ٍر َأ َناَ ّيٌة إدي إر َف ْع ، َج

َتَرىَ َهاَ ُيْش َيٌة إب إر ّيٌة َجاَ إد ْن َذا ، إه َه ُء َو ّوْج َلْم َمْن َجَزا َتُه ُيَز ْن إهيَِ إب ٌة َو إبيَر إفيِ ، َك ٍة َو َي َوا إر
إهيَِ ٌة َو إغيَر  . َص
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ُلُه ْو َوَل َق إويُج َيُجوُز (  إط َتْز إق َت ْل ْلُم إقيَط ا ّل ّنُه ) ؛ ال َيَة َل َإل إه َلُه َوَل ْي َل إك إمْن َع ْل إم ْل ا
إة َب َقَرا ْل إة َوا َن َط ْل إف َوالّس ّتَصّر َلىَ َوال إر َع إغي ّنَماَ الّص َو إ إة ُه َي َوَل ْل ّوُجُه َوَل إباَ إكُم إّل ُيَز ْلَحاَ ا

. 
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ُلُه ْو َوَل َق ُفُه (  إل إفيِ َتَصّر إط َماَ إقي ّل َباًَرا ال إت ْع ُْلّم ) ا ُلُه إباَ ْو َيُجوُز َق َو إبَض َأْن (  ْق َلُه َي
َبَة إه ْل ّنُه ) ؛ ا ٌع َإل ْف  . َمْحٌض َن
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ُلُه ْو ّلُمُه َق ُيَس َو ٍة إفيِ (  َع َناَ ّنُه ) ؛ إص إه َباَُب َإل إف إقي ْث إتْجَلُب َت إع َواْس إف َناَ ْلَم ُلُه َلُه ا ْو َق
ُه َؤّجُر ُي َو إه (  إذ َه َيُة )  َوا ّيِ إر إر ُدو ُق ْل . ا

إفيِ إع َو إم ْلَجاَ إر ا إغي ُه َأْن َيُجوُز َل الّص َؤّجَر َو ُي ُه َْلَصّح َو ّنُه ؛ ا إلُك َل َإل ْتَلَف َيْم إه إ إع إف َناَ َم
َبَه َأْش َعّم َف ْل إف ا إخَل ُْلّم إب َهاَ ا ّن إإ َهاَ َف ُك إل َيُة ، َتْم َناَ إج إط َو إقي ّل إت إفيِ ال ْي إل َب ْلَماَ ُثُه ا إميَرا َو
إت ْي َب إل إل ْلَماَ إذيِ َل ا ّل َطُه إل َق َت ْل َذا ا إإ إتَل َف إقيُط ُق ّل ًأ ال َط َيُة َخ ّد َلىَ َفاَل إة َع َل إق إل َعاَ إت َقاَ ْل ا
إت ْي َب إل إل ْلَماَ ّنَماَ ، ا إإ َبْت َو َيُة َوَج ّد ّنُه ؛ ال ّنَماَ ، ُحّر َإل إإ إت َكاََن َو ْي َب إل إل ْلَماَ ّنُه ؛ ا إرَث َل َإل َوا

إلُموَن إّل َلُه ْلُمْس إإْن ا إتَل َو ًدا ُق إْلَماَُم َعْم إر َفاَ َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َتَل َشاَ إتَل َق َقاَ ْل إإْن ا َء َو َشاَ



َلَحُه َلىَ َصاَ إة َع َي ّد ُهَماَ ال َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو َلُه َأْن َلُه ُيوُسَف َأ ُت ْق إكْن َي َل ُذ َو ْأُخ ْنُه َي َيَة إم ّد َيَة َإلّن ؛ ال إم َوَل إْلَماَ ُبُت ا ْث إد َت ْق َع ْل إباَ
َو ُه إصيِّ َف َو ْل إصيِّ َكاَ َو ْل ْيَس َوا ُتَل َأْن َلُه َل ْق ْيَس َي َل إم َو إْلَماَ َو َأْن إل ُف ْع إهْم إفيِ َي إل ْو ًعاَ َق إمي َج

إلَك إفيِ َإلّن ؛ َقاََط َذ ّق إْس إميَن َح إل ْلُمْس إر إمْن ا ْي َدٍل َغ ّلُه َب َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ
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َتاَُب إك إة (  َط َق ّل إهيَِ ال إن )  َكاَ إإْس إف إب َقاَ ْل َهاَ ا إك إري َتْح إهيَِ َو َقُط إلَماَ اْسٌم َو َت ْل إل إمْن ُي ْلَماَ ا
َهاَ ُذ َأْخ ْفَضُل َو َهاَ إمْن َأ إك َذا ، َتْر َه إر إفيِ َو ْي إل َغ إب إْل إر ا َق َب ْل ُهَماَ َماَ َإلّن ؛ َوا َوا ُيَخاَُف إس

إه ْي َل ُع َع َياَ َلُف الّض ّت إفيِ َوال إه َف إذ َنٌة َأْخ َياَ إحَمُه َقاََل َلُه إص ّلُه َر َطُة ال َق ّل َنٌة ( ال َذا َأَماَ إ
َد َه إقُط َأْش َت ْل ْلُم ّنُه ا َهاَ َأ ُذ ْأُخ َهاَ َي َظ َف َيْح َهاَ إل ّد َيُر َلىَ َو َهاَ َع إب إح َذ َإلّن ) ؛ َصاَ َْلْخ َلىَ ا َذا َع َه
إه َوْج ْل ُذوٌن ا ْأ إه َم ًعاَ إفي َو َبْل َشْر ْفَضُل ُه َْل َد ا ْن إة إع إء َعاَّم َلَماَ ُع ْل َو ا ُه إجٌب َو َذا َوا َخاََف إ

َع َياَ َذا الّض إإ إلَك َكاََن َو َذ ُكوُن َل َك َنًة َت إه َمْضُمو ْي َل َذا ، َع َك َذا َو َقاَ إ َد ّنُه َتَصاَ َهاَ َأ َذ َأَخ

إك إل ْلَماَ ُهَماَ َإلّن ؛ إل َق ُد إة َتَصاَ َن ّي َب ْل إإْن ، َكاَ َقّر َو ّنُه َأ َهاَ َأ َذ إه َأَخ إس ْف َن إه َوَجَب إل ْي َل َهاَ َع ُن ، َضَماَ
إإْن َهاَ َو َذ َلْم َأَخ ْد َو إه َقاََل ، ُيْش َهاَ َو ْذت إك َأَخ إل ْلَماَ َبُه إل ّذ َك إلُك َو ْلَماَ َفْت ا إل َت إه إفيِ َف إد َي

َهاَ َن إم ُهَماَ َض َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو َهاَ َل ُيوُسَف َأ ُن ْوُل َيْضَم َق ْل ُلُه َوا ْو إحَب َإلّن ؛ َق إة َصاَ َط َق ّل إعيِ ال ّد إه َي ْي َل ًذا َع َأْخ

ًناَ َو َمْضُمو ُه إكُر َو ْن َكاََن ُي ْوُل َف َق ْل َلُه ا ْو ُهَماَ َق َل ّنُه َو َقّر َأ إب َأ َب إن إبَس َو الّضَماَ ُه ُذ َو َْلْخ ا
َعىَ ّد ُئُه َماَ َوا إر ْب َو ُي ُه ُذ َو َْلْخ إه ا إك إل ُأ َفَل إلَماَ ْبَر ْو ، َي َل َذ َو َطًة َأَخ َق َهاَ ُل َل ُك ْأ َي ْو إل َهاَ َأ َك إس َيْم إل
إه إس ْف َن ْأ َلْم إل ْبَر َهاَ إمْن َي إن ّتىَ َضَماَ َهاَ َح َي ّد َؤ َلىَ ُي إد إ َهاَ َي إب إح . َصاَ
َقاََل َفُر َو َذا ُز َهاَ إ ّد َلىَ َر إع إ إض ْو ْلَم إذيِ ا ّل َهاَ ا َذ ْنُه َأَخ َء إم إريِ ّنُه ؛ َب ْد َإل َهاَ َق ّد َلىَ َر إ

إع إض ْو ْلَم إذيِ ا ّل َهاَ ا َذ ْنُه َأَخ َبَه إم َأْش َذا َماَ َف َهاَ إ َذ َهاَ َأَخ ّد َيُر َلىَ إل َهاَ َع إب إح َهاَ ُثّم َصاَ ّد َلىَ َر إ
إلَك إع َذ إض ْو ْلَم َناَ ا َل َذ َأّن َو َْلْخ َع ا َق إه َو إس ْف َن ًباَ َفَصاََر إل إص إصُب َغاَ َغاَ ْل ُأ َل َوا ْبَر ّد إّل َي إباَلّر
َلىَ إك إ إل ْلَماَ ْو ا َلىَ َأ إه إ إل إكي َذا ، َو َك إصُب َو َغاَ ْل َذا ا إكَب إ ّبَة َر ّدا َهاَ ال ّد َيُر َلىَ إل َهاَ إ إب إح َصاَ

َفْت إل َت إلَك إفيِ َف إب َذ ُكو َو الّر ُه إمٌن َف َذ َإلّن ؛ َضاَ َْلْخ إه َمْضُموٌن ا ْي َل ُأ َفَل َع ْبَر ّد إّل َي إباَلّر
َلىَ إد إ َهاَ َي إب إح َلىَ إّل َصاَ إد إ  َي
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إه إل إكي إإْن َو َذ َف َطَة َأَخ َق ّل َهاَ ال ّد َيُر َلىَ إل َهاَ َع إب إح َد َصاَ َه َأْش َلىَ َو إلَك َع َهاَ ُثّم َذ ّد َلىَ َر إ
َهاَ إع إض ْو ْبَرْح َلْم َكاََن إْن َم إه إمْن َي إن َكاَ ّتىَ َم َهاَ َح ّد إه َر إإْن ، َيْضَمْن َلْم إفي َهَب َو َهاَ َذ ْنُه إب َع

َع ُثّم إه َرَج ْي َل َهاَ إ ّد إمَن َفَر إفيِ َض ْك َي إد إفيِ َو َهاَ إْلْش ُقوَل َأْن ا ُه َمْن َي ُتُمو ْع إم ُد َس إش ْن ُي
َطًة َق ُه ُل ّلو ُد َليِّ َف ٌء َع َوا َنْت َس َطُة َكاَ َق ّل ًة ال َد إح ْو َوا َثَر َأ ْك إنيِ َأ ْع ٌء َي َوا َنْت َس ْنًساَ َكاَ إج
ًدا إح ْو َوا َناًَساَ َأ َفًة َأْج إل َت َذا ُثّم ُمْخ َد إ َه َء َأْش َهاَ َفَجاَ ُب إح َهاَ َصاَ ُب ُل ْط َقاََل ، َي ْد َف َكْت َق َل َو َه ُه َف

ٌق ّد ّنُه ؛ ُمَص إميٌن َإل َد إحيَن َأ َه إميُن َأْش َْل إر إمْن َيْضَمُن َل َوا ْي ّد َغ َع ُلُه َت ْو َق َذا َو َد إ َه َأْش

ُد َهاَ إْلْش ْتٌم ا ُهَماَ َح َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو َتَرُط َل ُيوُسَف َأ ُد ُيْش َهاَ إْلْش إخَلُف ا ْل َذا إفيَماَ َوا َنُه إ َك َد َأْن َأْم إه َذا َأّماَ ُيْش َلْم إ
ْد إج ُه َمْن َي ُد إه ْو ُيْش َذا َخاََف َأ َد إ َه ُه َأْن َأْش َذ ْأُخ َلَمُة َي ّظ َتَركََ ال َد َف َهاَ إْلْش َيْضَمْن َلْم ا

ًعاَ  . إْجَماَ
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ُلُه ْو إإْن َق َف َنْت (  َقّل َكاَ إة إمْن َأ إهَم َعَشَر َهاَ َدَرا َف ّياًَماَ َعّر إإْن ، َأ َنْت َو ًة َكاَ ًدا َعَشَر إع َفَصاَ
َهاَ َف ْوًل َعّر إمًل َح إه َكاَ إذ َه َو َيٌة )  َوا إبيِ َعْن إر أ

َفَة َ إني ُلُه َح ْو َق ّياًَماَ َو ُه َأ َناَ ْع َلىَ َم إب َع َماَ َحَس
ُه َيَرىَ ّدَر َق ٌد َو إل إفيِ ُمَحّم َْلْص إل ا ْو ْلَح إر إمْن إباَ ْي إصيٍل َغ ْف ْيَن َت إل َب إلي َق ْل إر ا إثي َك ْل َو َوا ُه َو
ْوُل إلٍك َق َوىَ َماَ ْلَحَسُن َوَر إبيِ َعْن ا أ

َفَة َ إني إريَف َأّن َح ْع ّت َلىَ ال إر َع ْد إر َق َط إل َخ ْلَماَ إْن ا
َئَة َكاََن ٍم إماَ َه ًدا إدْر إع َهاَ َفَصاَ َف ْوًل َعّر إإْن ، َح َة َكاََن َو إهَم َعَشَر ْهًرا َدَرا إإْن ، َفَش َو

َنْت َثَة َكاَ إهَم َثَل َثَة َدَرا َثَل ٍم َف ّياَ إفيِ َأ ّيِ َو إد ْن ْلُخَج َذا ا َنْت إ َثَة َكاَ إهَم َثَل َهاَ َدَرا َو َنْح َهاَ َو َف َعّر
َعًة إإْن ، ُجُم َنْت َو َهًماَ َكاَ َثُة إدْر َثَل ٍم َف ّياَ إإْن َأ َنْت َو ًقاَ َكاَ إن ْوًماَ َدا َي إنيِ َف ْع َذا َي ُق َكاََن إ إن ّدا ال
َذا َأّماَ إفّضًة ًباَ َكاََن إ َه َثَة َذ َثَل ٍم َف ّياَ إإْن ، َأ َنْت َو ًة َكاَ ْو إكْسَر ًة َأ ْو َتْمَر َهاَ َأ َو َق َنْح ّد َهاَ َتَص إب

َهاَ َن َكاَ إإْن ، َم َتاًَجاَ َكاََن َو َهاَ ُمْح َل َك إقيَل َأ إه إّن َو إذ إديَر َه َقاَ ْلَم َهاَ ا ّل ْيَسْت ُك ٍة َل إزَم ّنَماَ ، إبَل إإ َو
َهاَ ُف َعّر ًة ُي ّد ُع ُم َق َهاَ َي إريُف إب ْع ّت إه ال ْي َل َع َوىَ َو ْت َف ْل إريُف ُثّم ا ْع ّت ّنَماَ ال ُكوُن إ ْهًرا َي إفيِ َج

إق َوا َْلْس إب ا َوا ْب َأ إد َو إج ْلَمَساَ إفيِ ا إع َو إض ْو ْلَم إذيِ ا ّل َد ا إج إه ُو إفيِ إفي إع َو إم ْلَمَجاَ إإْن ، ا َو
َد َطَة َوَج َق ّل إن ال َهاَ َرُجَل َفاَ ًعاَ َعّر إمي َكاَ َج َتَر َهاَ إفيِ َواْش إم ْك ْو ، ُح َل َعْت َو َطُة َضاَ َق ّل إمْن ال

إد َهاَ َي إط إق َت ْل َهاَ ُم َد َوَج إد إفيِ َف َنُه ُخُصوَمَة َفَل آََخَر َي ْي َنُه َب ْي َب ّوَل َإلّن ؛ َو َْل ْد ا َعْت َق َف َت اْر
ُه ُد ْو ، َي َل َناَ َو إن َكاَ َياَ إش َأىَ َيْم ُهَماَ َفَر ُد َطًة َأَح َق َقاََل ، ُل ُبُه َف إح َهاَ َصاَ إت َهاَ َهاَ َذ َأَخ إه َف إس ْف َن إل

إهيَِ إذ َف إخ إر ُدوَن إلْل إم َذا اْل إإ َنْت َو َطُة َكاَ َق ّل ًئاَ ال ْي َلُم َش ْع َهاَ َأّن ُي َب إح َهاَ َل َصاَ ُب ُل ْط َوىَ َي ّن َكاَل
إد ّد َب ْلُم ّنُه ا إإ ُكوُن َف َباََحًة َي ُه َيُجوُز إ ُذ إر إمْن َأْخ ْي إريٍف َغ ْع ّنُه َت إك َل َقىَ َو ْب َلىَ َي إه َع إك إل َقاََل َماَ
ْعُض إخ َب إي ْلَمَشاَ َقاَُط ا إت ْل إل ا إب َناَ إم إفيِ الّس ّياَ إد َأ ْلَحَصاَ إليًل َكاََن إْن ا إلُب َق ْغ َلىَ َي ّظّن َع ال

ّنُه ّق َل َأ  َيُش
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َلىَ إه َع إب إح ْأَس َل َصاَ ُه َأْن َب َذ ْأُخ إر إمْن َي ْي إريٍف َغ ْع إإّل َت ُه َفَل َو ُذ ْأُخ  . َي
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ُلُه ْو إإْن َق َف َء (  َهاَ َجاَ ُب إح إإّل َصاَ َق َو ّد َهاَ َتَص َأّماَ إب َذا )  َء إ َهاَ َجاَ ُب إح َقاََم َصاَ َأ َنَة َو ّي َب ْل َهاَ ا ّلَم َس
إه ْي َل ّق إيَصاًَل إ ْلَح َلىَ إل إه إ ّق إح َت إلَك ُمْس َذ إجٌب َو . َوا
َأّماَ َذا َو إجْئ َلْم إ ْق َي ّد َتَص َهاَ َي إصَل إب َي َهاَ إل ُف ْل إه َخ ْي َل َو إ ُه َواُب َو ّث َلىَ ال إر َع َباَ إت ْع إه ا إت إَجاََز

َق ّد ّتَص َهاَ ال إإْن ، إب َء َو َهاَ َشاَ َك َء َأْمَس إر َرَجاَ َف ّظ َهاَ ال إب إح . إبَصاَ
ُلُه ْو إإْن َق َف َء (  َهاَ َجاَ ُب إح إنيِ َصاَ ْع َي َد )  ْع إق َب ّد ّتَص َهاَ ال َو إب ُه إر َف َياَ إخ ْل َء إْن إباَ َأَجاََز َشاَ

َقَة َد َلُه الّص َهاَ َو َب َوا إإْن ، َث َء َو إقَط َضّمَن َشاَ َت ْل ْلُم إإْن ا َنُه َف ْع َلْم َضّم إج َهاَ َيْر َلىَ إب َع
إن إكي إمْس ْل ّنُه ؛ ا إن َإل إمي ّتْض َهاَ إباَل َك َل َهَر َم َظ ّنُه َف َق َأ ّد إك َتَص ْل إم إه إب إس ْف َلُه َن َهاَ َف ُب َوا إإْن ، َث َو

َق َضّمَن ّد َتَص ْلُم إه ا ْي َل ْع َلْم َع إج إه َيْر ْيًضاَ إب َلىَ َأ إط َع إق َت ْل ْلُم َقَة َإلّن ؛ ا َد ُد الّص ْق َبّرٍع َع َت
َذا إإ َهاَ َف َن إذيِ َضّم ّل َع ا َبّر إه َت ْي َل ْع َلْم َع إج إه َيْر َلىَ إب إع َع َبّر َت ْلُم  . ا
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو َقاَُط (  إت ْل إة ا إة الّشاَ َقَر َب ْل إر َوا إعي َب ْل َذا َوا َه َذا )  إهْم َخاََف إ ْي َل َلَف َع ّت ال
َع َياَ ْثُل ، َوالّض ُكوَن َأْن إم ُد َي َل َب ْل َهاَ ا ُد إفي ُْلْس ّلُصوُص ا َذا َأّماَ ، َوال َنْت إ َنَة َكاَ ْأُمو إف َم َل ّت ال

َهاَ َل ُذ ْأُخ ُة َأّماَ َي إه الّشاَ إل ْو َق إل إه َف ْي َل َهاَ الّسَلُم َع ْذ ّنَماَ { ُخ إإ ْو َلك إهيَِ َف إخيك َأ ْو َإل َأ

إب ْئ ّذ } . إلل
َأّماَ إبُل َو إْل إه ا إل ْو َق إل إه َف ْي َل َهاَ َلك { َماَ الّسَلُم َع َل َهاَ َو َع َهاَ َم ُؤ َذا َهاَ إح ُؤ َقاَ إس ُد َو إر َء َت ْلَماَ ا

َعىَ َتْر ّتىَ الّشَجَر َو َهاَ َح َي إت أ
ْ َهاَ َي ُب إح َهاَ َصاَ َذ ْأُخ َي  } . َف

)3/397(

ُلُه ْو إإْن َق َف َق (  َف ْن إقُط َأ َت ْل ْلُم َهاَ ا ْي َل إر َع ْي َغ إن إب ْذ إم إ إك ْلَحاَ َو ا ُه ٌع َف َبّر َت إر ُم ُقُصو إل إه )  إت َي َوَل
ُلُه ْو إإْن َق َو َق (  َف ْن إه َأ إر َأْم إلَك َكاََن إب ًناَ َذ ْي َلىَ َد َهاَ َع إب إح إضيِ َإلّن ) ؛ َصاَ َقاَ ْل َيًة إل إفيِ إوَل
إل إب َماَ إئ َغاَ ْل َظًرا ا ْد ، َلُه َن َق ُكوُن َو َظُر َي ّن إق إفيِ ال َفاَ ْن إْل ُلُه ا ْو َذا َق إإ َو َع (  َف إلَك َر َلىَ َذ إ

إم إك ْلَحاَ َظَر ا إه َن إإْن إفي إة َكاََن َف إهيَم َب ْل َعٌة إل َف ْن َهاَ َم َق آََجَر َف ْن َأ َهاَ َو ْي َل َهاَ إمْن َع إت َإلّن ) ؛ ُأْجَر

إه َء إفي َقاَ ْب إن إ ْي َع ْل َلىَ ا إه َع إك ْل إر إمْن إم ْي إم َغ ْلَزا إن إ ْي ّد إه ال ْي َل . َع
ُلُه ْو إإْن َق َو ُكْن َلْم (  َهاَ َي َعٌة َل َف ْن َق َأْن َوَخاََف َم إر ْغ َت َقُة َتْس َف ّن َهاَ ال َت َهاَ إقيَم َع َأَمَر َباَ َو

إظ ْف إح َهاَ إب إن َإلّن َثَم إضيَِ )  َقاَ ْل إظٌر ا َتاٌَط َناَ َلُه ُمْح َتاََر َأْن َف َلَح َيْخ إن َأْص ْي َْلْمَر ُلُه ا ْو إإْن َق َو  )
َلُح َكاََن َْلْص َق ا َفاَ ْن إْل َهاَ ا ْي َل إذَن َع إكُم َأ ْلَحاَ إلَك إفيِ ا َعَل َذ َقَة َوَج َف ّن ًناَ ال ْي َلىَ َد َهاَ َع إك إل ) ؛ َماَ
ّنُه إظًرا َنّصَب َإل إفيِ َناَ َذا َو َظٌر َه إن إمْن َن ْي َب إن ْلَجاَ ّنَماَ ، ا إإ ُه َو ْأُمُر إق َي َفاَ ْن إْل إن إباَ ْي ْوَم ْو َي َأ

َثًة َلىَ َثَل إر َع ْد َء َيَرىَ َماَ َق َهَر َأْن َرَجاَ ْظ َهاَ َي ُك إل َذا َماَ إإ َهْر َلْم َف ْظ ْأُمُر َي َهاَ َي إع ْي َب َإلّن ؛ إب

َداَمَة إت إة اْس َق َف ّن َلٌة ال إص ْأ َت َظَر َفَل ُمْس إق إفيِ َن َفاَ ْن إْل َة ا ّد ّد ُم إه َم إد إة إفيِ َقاََل َي َي َدا إه ْل ا
إل إفيِ َشْرٌط َْلْص َقاََمُة ا إة إ َن ّي َب ْل َو ا ُه إحيُح َو ّنُه الّص َتَمُل َإل ُكوَن َأْن ُيْح ًباَ َي إه إفيِ َغْص إد َي

ْؤَمُر َفَل إه ُي إق إفي َفاَ ْن إْل ّنَماَ ، إباَ إإ ْؤَمُر َو إة إفيِ ُي َع إدي َو ْل ّد َفَل ا إة إمْن ُب َن ّي َب ْل إف ا َكْش إل إل ْلَحاَ ، ا
إإْن َنَة َل َقاََل َو ّي ُقوُل إليِ َب إضيِ َلُه َي َقاَ ْل ْق ا إف ْن َهاَ َأ ْي َل ْنت إْن َع ًقاَ ُك إد ْلت إفيَماَ َصاَ ّتىَ ُق َح

َع إج َلىَ َيْر إك َع إل ْلَماَ ًقاَ َكاََن إْن ا إد ُع َوَل َصاَ إج ًباَ َكاََن إْن َيْر إص  . َغاَ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َف إلُك َحَضَر (  ْلَماَ إط ا إق َت ْل ْلُم إل َعُه َأْن َف َن َهاَ َيْم ْن ّتىَ إم َذ َح ْأُخ َقَة َي َف ّن ْنُه ال ّنُه ) ؛ إم َإل

َياَ َكُه َأْح ْل إه إم إت َق َف َن ّنُه َفَصاََر إب َأ َد َك َفاَ َت ْلَك اْس إم ْل إه إمْن ا إت َه َبَه إج َأْش َع َف ْي َب ْل ُقُط َل ُثّم ا َيْس
ْيُن إة َد َق َف ّن إه ال إك َهَل إد إفيِ إب إط َي إق َت ْل ْلُم ْبَل ا إس َق ْب ْلَح ُقُط ا َيْس َذا َو َلَك إ َد َه ْع إس َب ْب ْلَح ّنُه ا َإل

إصيُر إس َي ْب ْلَح إبُه إباَ ْهَن ُيْش  . الّر
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ُلُه ْو َطُة َق َق ُل َو إحّل (  ْل إم ا ْلَحَر ٌء َوا َوا َذا َس َه إتَراٌز )  إل َعْن اْح ْو إعيِّ َق إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر ال
إإّن ُه َف َد ْن َقُط َماَ إع َت ْل إم إفيِ ُي ْلَحَر ُفُه ا َعّر ًدا ُي َب َلىَ َأ َء َأْن إ إجيِ ُبُه َي إح . َصاَ

ُلُه ْو َذا َق إإ َو َعىَ َرُجٌل َحَضَر (  ّد َطَة َأّن َوا َق ّل ْع َلْم َلُه ال َف ْد إه ُت ْي َل ّتىَ إ إقيَم َح َنَة ُي ّي َب ْل ) ؛ ا
ّنُه ّدٍع َإل ُق َفَل ُم ّد إر ُيَص ْي َغ ٍة إب َن ّي ّنُه إّل َب َذا َأ َهاَ إ َع َف إه َد ْي َل إه َجاََز إ إل ْو َق إه إل ْي َل ُة َع الّصَل

إإْن َوالّسَلُم َف َء {  َهاَ َجاَ ُب إح َعّرَف َصاَ َهاَ َف َفاََص ُلُه إع ْو َق إإْن }  َف َطىَ (  ْع َهاَ َأ َت َحّل َعَلَم



إط إق َت ْل ْلُم َهاَ َأْن إل َع َف ْد إه َي ْي َل َبُر َوَل إ َلىَ ُيْج إلَك َع إء إفيِ َذ َقَضاَ ْل َقاََل ا َو إلٌك )  إعيِّ َماَ إف َوالّشاَ
َبُر َعَلَمُة ، ُيْج ْل إم َوْزَن ُيَسّميَِ َأْن َوا إه ّدَرا َهاَ ال َد َد َع َهاَ َو َء َكاَ إو َهاَ َو َء َعاَ إو ْو َو َل َقُه َو ّد َص
َبُر َل إقيَل َلىَ ُيْج إع َع ْف ّد إل ال إكي َو ْل إض َكاَ ْب َق إة إب َع إدي َو ْل إقيَل ا َبُر َو ْلَك َإلّن ؛ ُيْج إم ْل َناَ َهاَ ا ُه
ْيُر ٍر َغ إه ُع َظاَ َد ْلُمو إلٌك َوا إهًرا َماَ  . َظاَ
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ُلُه ْو َوَل َق ُق (  ّد َتَص إة َي َط َق ّل َلىَ إباَل إنيِّ َع َء َإلّن ) ؛ َغ َياَ إن ْغ َْل ْيُسوا ا إة إبَمَحّل َل َق َد  . إللّص
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ُلُه ْو إإْن َق َو إقُط َكاََن (  َت ْل ْلُم ّقَياَ ا إن َع َأْن َلُه َيُجْز َلْم َغ إف َت ْن َهاَ َي َهاَ ) ؛ إب ّن إل
إر َماَُل َ ْي َغ ْل َباَُح َفَل ا ُي

ُع َلُه َفاَ إت ْن إل إه ا ُه إّل إب إرَضاَ َباََحُة إب إْل ّنُه ؛ َوا إة َمَحّل َإل َق َد إع إللّص إْلْجَماَ ُلُه إباَ ْو إإْن َق َو َكاََن ( 
إقيًرا ْأَس َفَل َف َع َأْن َب إف َت ْن َهاَ َي ّنُه ) ؛ إب ٍة ُذو َإل . ، َحاََج
َقاََل إعيِّ َو إف َعّرُف الّشاَ ًدا ُي َب َع َأْن َلُه َيُجوُز َوَل َأ إف َت ْن َهاَ َي إه إب إل ْو َق إه إل ْي َل َوَل الّسَلُم َع  }
إحّل َطُة َت َق ّل  } . ال
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو َق َأْن (  ّد َتَص َهاَ َي َذا إب ّقَياَ َكاََن إ إن َلىَ َغ إه َع إبي أ
إه َ إن ْب إه َوا إت ْوَج َذا َوَز ُنوا إ َء َكاَ َقَرا ُف

ّنُه ) ؛ َع َأْن َلُه َجاََز َلّماَ َإل إف َت ْن َهاَ َي َذا إب إقيًرا َكاََن إ َق َأْن َجاََز َف ّد َتَص َهاَ َي َلىَ إب إء َع ُؤَل ّلُه َه َال َو
َنُه ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ

)3/403(

َتاَُب إك َثىَ (  ْن ْلُخ َو ا ُه ٍد اْسٌم )  ُلو ْو َكٌر َفْرٌج َلُه إلَم َذ ْيُث إمْن ُيوَرُث َو إه َح إل َباَ َذا َم إإ َبَه َف َت اْش
ُلُه إرَث َحاَ إط َو َو َْلْح ّتىَ إباَ إشَف َح َك ْن ُلُه َي َذا ، َحاَ َك َذا َو ُكْن َلْم إ َكٌر َوَل َفْرٌج َلُه َي َيْخُرُج َذ َو

َدُث ْلَح إه إمْن ا إر ُب ْو ُد إه إمْن َأ إت َذا ُسّر إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل إحَمُه َقاََل ا ّلُه َر َذا ال إد َكاََن ( إ ُلو ْو ْلَم إل
َكٌر َفْرٌج َذ َو َو ُه َثىَ َف ْن إإْن ُخ ُبوُل َكاََن َف إر إمْن َي َك ّذ َو ال ُه إإْن ، ُغَلٌم َف ُبوُل َكاََن َو إمْن َي

إج َفْر ْل َو ا ُه َثىَ َف ْن إإْن ، ُأ ُبوُل َكاََن َو ُهَماَ َي ْن ْوُل إم َب ْل ُق َوا إب إهَماَ إمْن َيْس إد ْنَسُب َأَح َلىَ ُي إ
إق َب َْلْس َق َإلّن ) ؛ ا ْب إد إمْن الّس إن َأَح ْي َع إض ْو ْلَم ُدّل ا َلىَ َي ّنُه َع َو َأ َْلْصُل ُه ّنُه ا َأ َدَل َو َع

َلىَ ْلَمْجَرىَ إ إر ا ٍة اْلَخ ّل إع ْو إل إرٍض َأ . َعاَ
ُلُه ْو إإْن َق َو َناَ (  إق إفيِ َكاَ ْب ًء الّس َوا َبَر َفَل َس َت ْع إة ُم ْثَر َك ْل َد إباَ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ْوَل َإلّن ) ؛ َح َب ْل ا
إقّل ُثُر َي ْك َي إل َو إق َإلْج إج إضي ْلَمْخَر إه ا إت َع َلَة َفَل َوَس إه َدَل إت ّل إق إه َوَل إل إت ْثَر َك ُلُه إل ْو َقاََل َق َو ُبو (  َأ

ٌد ُيوُسَف ْنَسُب َوُمَحّم َلىَ ُي إهَماَ إ إر َث ْك ْوًل َأ َب َتُه َإلّن ؛ )  ْثَر ُدّل َك َلىَ َت ّنُه َع َو َأ ْلَمْجَرىَ ُه ا
إل إفيِ َْلْص إر َإلّن ؛ ا َث ْك َْل ْكَم إل ُكّل ُح ْل َتَرّجُح ا َي إة َف ْثَر َك ْل إإْن إباَ َياَ َف َو َت إة إفيِ اْس ْثَر َك ْل ُلوا ا َقاَ

ًعاَ إمي ْلَم َل َج َناَ إع إلَك َل َذ َو إب ُه إكٌل َو إظُر ُمْش َت ْن إه َي َلىَ إب َغ َأْن إ ُل ْب  . َي
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ُلُه ْو َذا َق إإ َف َغ (  َل َثىَ َب ْن ْلُخ َيٌة َلُه َوَخَرَج ا ْو إلْح َلىَ َوَصَل َأ إء إ ّنَساَ َو ال ُه َذا َرُجٌل َف َك َو َذا )  إ
َلَم َت إلُم َكَماَ اْح َت ْو الّرَجاَُل َيْح ٌيِ َلُه َكاََن َأ ْد إويِ َث َت . ُمْس
ُلُه ْو إإْن َق َو َهَر (  ٌيِ َلُه َظ ْد إيِ َث ْد َث إة َك َأ ْلَمْر ْو ا َبٌن َلُه َنَزَل َأ إه إفيِ َل إي ْد ْو َث ْو َحاََض َأ إبَل َأ ْو َح َأ

َكَن ُوُصوُل َأْم ْل إه ا ْي َل إج إمْن إ َفْر ْل َو ا ُه ٌة َف َأ َذا َإلّن ) ؛ اْمَر إت إمْن َه إء َعَلَماَ ّنَساَ . ال
َأّماَ إنيِّ ُخُروُج َو ْلَم َباََر َفَل ا إت ْع إه ا ّنُه ؛ إب إة إمْن َيْخُرُج َإل َأ ْلَمْر إل إمْن َيْخُرُج َكَماَ ا َذا الّرُج َك
إه إفيِ إح ُة َشْر إل َوُصوَر َب ْلَح َأْن ا َتَمّسَح إب ٍة َي َق إخْر َهاَ إب إنيِّ إفي إإْن َم ُهوُر إقيَل َف إن ُظ ْي َي ْد ّث ال

ّلٌة َعَلَمٌة إق َت َلىَ َحاََجَة َفَل ُمْس إر إ ْك إن إذ َب ّل َبَن َإلّن ؛ إقيَل ال ّل ْد ال إزُل َق ْن َيِ َوَل َي ْد ْو َث َأ

َهُر ْظ ٌيِ َلُه َي ْد ْيُث َث ّيُز َل إبَح َتَم إيِ إمْن َي ْد إل َث َذا الّرُج إإ َبُن َنَزَل َف ّل َع ال َق إييُز َو ّتْم . ال
ُلُه ْو إإْن َق َف َهْر َلْم (  ْظ َدىَ َلُه َي إه إْح إذ إت َه َعَلَماَ ْل َو ا ُه َثىَ َف ْن إكٌل ُخ ّنَماَ ُمْش َو َقاََل ) إ ُه َف
َلْم ُقْل َو إهيَِ َي ّنُه ؛ َف ْو َإل َثُه َل ّن ُكوُن َأ ًناَ َي إيي ْع إد َت إن َإلَح ْي َْلْمَر إقيَل ا ّنَماَ َو ُه إ َكَر َإلّن َذ

إكيَر ْذ ّت َو ال َْلْصُل ُه َلىَ َل ا إن َع إيي ْع ّت  . ال

)3/405(

ُلُه ْو َذا َق إإ َف َقَف (  ْلَف َو إم َخ إْلَماَ ْيَن َقاََم ا إل َصّف َب إء الّرَجاَ ّنَساَ َْلْصُل َوال َوا إلَك إفيِ )  َذ
َثىَ َأّن ْن ْلُخ إكَل ا ْلُمْش ُذ ا ْؤَخ إع إفيِ َلُه ُي إمي إه َج إر إط ُأُمو َو َْلْح إر إفيِ إباَ إن ُأُمو ّدي َذا ال إإ َبَت َف َث

َذا َناَ َه ْل إقُف ُق ْيَن َي إل َصّف َب إء الّرَجاَ ّنَساَ ّنُه ؛ َوال َتَمُل َإل ُكوَن َأْن ُيْح ًة َي َأ َذا اْمَر إإ َقَف َف َو
إل َصّف إفيِ َد الّرَجاَ ْفَس إهْم َأ ْي َل َتَمُل َع ُيْح ُكوَن َأْن َو َذا َرُجًل َي إإ َقَف َف َصّف إفيِ َو

إء ّنَساَ ْدَن ال ْفَس إه َأ ْي َل إمَر َع ُأ إف َف ُقو ُو ْل ْيَن إباَ إلَك َب ْأَمَن َذ َي إن إل ْي َْلْمَر إإْن ا َقَف َف َصّف إفيِ َو
إء ّنَساَ َد ال َعاَ َتُه َأ إل َصَل إتَماَ ّنُه إلْح إإْن َرُجٌل َأ إل َصّف إفيِ َقاََم َو ُتُه الّرَجاَ َتاَّمٌة َفَصَل
ُد إعي ُي إذيِ َو ّل إه َعْن ا إن إمي إذيِ َي ّل َا إه َعْن َو إر إذيِ َيَساَ ّل َا َفُه َو ْل إه َخ إئ َذا إح ُهْم إب َت ًطاَ َصَل َياَ إت اْح

إل إتَماَ ّنُه إلْح ٌة َأ َأ َأَحّب اْمَر َناَ َو ْي َل ّليَِ َأْن إ َناٍَع ُيَص إق إلَس إب َيْج إه إفيِ َو إت إلُس َكَماَ َصَل َتْج
ُة َأ ْلَمْر إإْن ا ّلىَ َف إر َص ْي َغ َناٍَع إب إمَر إق إة ُأ َد َعاَ إْل إل إباَ إتَماَ ّنُه إلْح ٌة َأ َأ إة إفيِ َقاََل اْمَر َي َدا إه ْل َو ا ُه َو

َلىَ إب َع َباَ إتْح إلْس إإْن ا ْد َلْم َو إع ُه ُي َأ ُه َأْجَز ْكَر ُي ْبُس َلُه َو إر ُل إري ْلَح إليِّ ا ْلُح َأْن َوا إشَف َو َك ْن َي
ّداَم إل ُق إء الّرَجاَ ّنَساَ ُه ، َوال ْكَر ُي َو َأْن َو ُل إه َيْخ ْيُر إب ٍم َغ ْو َرُجٍل إمْن َمْحَر ٍة َأ َأ َأْن اْمَر َو

إفَر إر ُيَساَ ْي َغ ٍم إب إل إمْن َمْحَر إإْن الّرَجاَ ْد ، إبَحّج َأْحَرَم َو َق َق َو َه ُبو َقاََل َرا َل ُيوُسَف َأ
ْلَم إه إليِ إع إس َباَ إل ّنُه ؛ إب َكًرا َكاََن إْن َإل ُه َذ ْكَر ْبُس َلُه ُي إط ُل إخي ْلَم إإْن ا َثىَ َكاََن َو ْن ُه ُأ ْكَر َلُه ُي
ُكُه . َتْر
َقاََل ٌد َو َبُس ُمَحّم ْل َباََس َي إة إل َأ ْلَمْر إس َتْركََ َإلّن ؛ ا ْب إط ُل إخي ْلَم َو ا ُه ٌة َو َأ ْفَحُش اْمَر إمْن َأ
إه إس ْب َو ُل ُه َء َوَل َرُجٌل َو إه َشيِْ ْي َل ّنُه ؛ َع ْغ َلْم َإل ُل ْب إفيِ َي إه َو إح َذا َشْر َد َأْحَرَم إ ْع َغ َماَ َب َل َب
ٍة ْو إبَحّج ٍة َأ ُبو َقاََل ُعْمَر ْلَم َل ُيوُسَف َأ إه إليِ إع إس َباَ إل َقاََل ، إب ٌد َو َبُس ُمَحّم ْل َباََس َي إل
ٍة َأ َء َوَل اْمَر إه َشيِْ ْي َل ّنُه ؛ َع ْؤَمُن َل َإل ُكوَن َأْن ُي ًة َي َأ ُه اْمَر ْتُر َلىَ َفَس ْو إه إمْن َأ إف َكْش

إغيِ َب ْن َي َد َو ْن ٍد إع ّنُه ُمَحّم إجُب َأ  َي
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إه ْي َل ّدُم َع ًطاَ ال َياَ إت إل اْح إتَماَ ُكوَن َأْن إلْح َكًرا َي إإْن ، َذ ْبَل َماََت َو إبيَن َأْن َق َت ُه َيْس َلْم َأْمُر
ْلُه َغّس ٌة َوَل َرُجٌل ُي َأ َيّمُم َبْل اْمَر إإْن ُي إبيِّ َيّمَمُه َف َن ٍة َيّمَمُه َأْج َق إخْر إإْن ، إب ٍم َذا َكاََن َو إح َر
ٍم ْنُه َمْحَر إر َيّمَمُه إم ْي َغ ٍة إب َق َقاَُل َوَل إخْر َتَرىَ َهّل ُي َيٌة َلُه ُيْش إر ُلُه َجاَ َغّس ُتْم َكَماَ ُت ْل إفيِ ُق
إن َتاَ إخ ْل َناَ ا ْل ّيُت ُق ْلَم إلُك َل ا َيُة َيْم إر ْلَجاَ َد َفاَ ْع إه َب إت ْو ُكوُن َم ّيًة َت إب َن َقاََل ، َأْج إة َشْمُس َو إئّم َْل ا
َعُل ٍة إفيِ ُيْج ّواَر َغّسُل ُك ُي َذا ، َو َه ّلُه َو َذا ُك َهىَ َكاََن إ َت َذا َأّماَ ُيْش ْفًل َكاََن إ ْأَس َفَل إط َب

َلُه َأْن َغّس ْو َرُجٌل ُي ٌة َأ َأ ُيْسَجىَ اْمَر ُه َو ْبُر ّفُن َق َك ُي ّفُن َكَماَ َو َك إة ُت َأ ْلَمْر إة إفيِ ا َخْمَس
َواٍب ْث إع إفيِ َقاََل ، َأ إبي َناَ َي ْل َتُل َل ا ْق َثىَ ُي ْن ْلُخ إة ا ّد ّد إباَلّر ُيَح إف إفيِ َو ْذ َق ْل إة إفيِ ا َق إر َذا الّس إ

ْد َكاََن َغ َق َل ّد َوَل َب ُفُه ُيَح إذ ّنُه ؛ َقاَ إة َإل َل إز ْن إب إبَم ُبو ْلَمْج إذُف ا َقاَ إب َو ُبو ْلَمْج ّد َل ا إه َح ْي َل َع
إه إفيِ إقَصاََص َوَل إف ْطَرا إجُب َأ َي إه َو َيُة إفي َثىَ إد ْن ُْل َذا ا إتَل إ ًأ ُق َط  . َخ

)3/407(

ُلُه ْو ُع َق َتاَ ْب ُت َو ُنُه َأَمٌة َلُه (  إت ّنُه ) ؛ َماٌَل َلُه َكاََن إْن َتْخ َباَُح َإل إه ُي إت َك ُلو َظُر إلَمْم ّن إه ال ْي َل ؛ إ
ّنُه َذا َإل َأَمُة َرُجًل َكاََن إ إل َف ُظُر الّرُج ْن إه َت ْي َل إإْن ، إ ًة َكاََن َو َأ ُة اْمَر َأ ْلَمْر ُظُر َفاَ ْن َلىَ َت إ

إة َأ ْلَمْر َذا ، ا َه َذا َو َهىَ َكاََن إ َت َذا َأّماَ ُيْش َهىَ َل َكاََن إ َت إل َجاََز ُيْش إء إللّرَجاَ ّنَساَ َأْن َوال

ُه ُنو إت ُلُه َيْخ ْو إإْن َق َف ُكْن َلْم (  َع َماٌَل َلُه َي َتاَ ْب إْلَماَُم َلُه ا إت إمْن ا ْي إل َب ْلَماَ ُنُه َأَمًة ا إت َذا َتْخ إإ َف
ْتُه َن َت َهاَ َخ َع إْلَماَُم َباَ ّد ا َهاَ َوَر َن إت إفيِ َثَم ْي إل َب ْلَماَ َهاَ َإلّن ) ؛ ا َء ّنَماَ إشَرا َو إ إة ُه ْلَحاََج َد إل ْع َب َو

َهاَ إغ َلْت َفَرا ْلَحاََجُة َزا  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َف ُه َماََت (  ُبو ّلَف َأ ًناَ َوَخ ْب َثىَ ا ْن ْلَماَُل َوُخ ُهَماَ َفاَ َن ْي َد َب ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َلىَ َح إة َع َث َثَل

ٍم ُه إن َأْس ْب إل إن إل ْهَماَ َثىَ َس ْن ْلُخ إل َو َو ُه َنُة َو ْب ُه ا َد ْن إث إفيِ إع إميَرا ْل ّيَن َأْن إّل ا َب َت ْيُر َي إلَك َغ ) َذ
إنيِ ْع ّيَن َأْن إّل َي َب َت إصيَب َأّن َي َثىَ َن ْن ُْل َثُر ا ْك إب إمْن َأ إصي إر َن َك ّذ َطىَ ال ْع ُي ٍذ َف إئ َن إصيَب إحي َن
ٍر َك إلَك َذ َذ إئَل إفيِ َو َهاَ َمَساَ ْن َذا إم َتْت إ ُة َماَ َأ ْلَمْر ْوٍج َعْن ا إن َز ْي َو َب َأ ٍد َو َل َو َثىَ َو ْن ْلَماَُل ُخ َفاَ

ُهْم َن ْي َلىَ َب َنيِْ َع ْث إج َعَشَر ا ْو َثٌة إللّز إن َثَل ْي َو َب َْل إل َعٌة َو َب َثىَ َأْر ْن ْلُخ إل ْذ َخْمَسٌة َو ْو إ َثىَ َكاََن َل ْن ُأ

َكاََن ّتٌة َلُه َل َنْت إس َكاَ ُعوُل َو َلُة َت َأ ْلَمْس َلىَ ا َثَة إ َهاَ َعَشَر َثَل ْن إم َذا َو َتْت إ ْوٍج َعْن َماَ َأٍخ َز َو
َثىَ ُإلّم ْن ُأّم َإلٍب َوُخ ٍة إمْن َو ّت إج إس ْو َثٌة إللّز إخ َثَل َْل إل ُْلّم َو ْهٌم إل إقيِ َس َباَ ْل َثىَ َوا ْن ْلُخ َو إل ُه َو

إن ْهَماَ ْو ، َس َل َثىَ َكاََن َو ْن َهاَ ُأ َثٌة َل َهاَ َثَل ْن إم َذا َو َتْت إ ْوٍج َعْن َماَ ُأْخٍت َز ُأّم َإلٍب َو َثىَ َو ْن َوُخ
إن إمْن َإلٍب ْي َن ْث إج ا ْو ّنْصُف إللّز ٍم ال ْه إت َس ُْلْخ إل ّنْصُف َو ٍم ال ْه َء َوَل َس َثىَ َشيِْ ْن ْلُخ إل

إع إْلْجَماَ َثىَ َإلّن ؛ إباَ ْن ْلُخ َتىَ ا إرَث َم إرُث َل َحاٍَل ُدوَن َحاٍَل إفيِ َو . إباَلّشّك َي
ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو (  ٌد ُيوُسَف َأ َثىَ َوُمَحّم ْن ْلُخ إث إنْصُف إل إنْصُف َرُجٍل إميَرا إث َو َثىَ إميَرا ْن ُأ

َو ُه ْوُل َو إبيِّ َق ْع َواْسُمُه الّش إمُر )  إحيَل ْبُن َعاَ . َشَر
ُلُه ْو َفاَ َق َل َت َواْخ إس إفيِ (  َياَ إه إق إل ْو إنيِ َق ْع َي ْوَل )  إبيِّ َق ْع َقاََل ، الّش ُبو َف ْلَماَُل ُيوُسَف َأ ا

ُهَماَ َن ْي َلىَ َب ٍة َع َع ْب إن َس ْب إل َعٌة إل َب َثىَ َأْر ْن ْلُخ إل َثٌة َو ُهُه ، َثَل َوْج ْبَن َأّن َو إل ّق ا إح َت ُكّل َيْس ْل َذا ا إ
َد َفَر ْن َثىَ ا ْن ْلُخ َثَة َوا َباٍَع َثَل َد َأْر ْن إع إع َف إتَماَ إلْج ْقَسُم ا ُهَماَ ُي َن ْي َلىَ َب إر َع ْد إهَماَ َق ْي ّق َذا َح َه

ٍة ُيْضَرُب َث َثَل َذاكََ إب ٍة َو َع َب َأْر إصيَب َإلّن ؛ إب إن َن ْب إل َعُة ا َب َباٍَع َأْر إصيُب َأْر َن َثىَ َو ْن ْلُخ َثُة ا َثَل
َباٍَع ُلُه َأْر ْو َقاََل َق َو ٌد (  إميَراُث ُمَحّم ْل ُهَماَ ا َن ْي َلىَ َب َنيِْ َع ْث إن َعَشَر ا ْب إل َعٌة إل ْب َثىَ َس ْن ْلُخ إل َو

ُهُه َخْمَسٌة َوْج َو ُقوَل َأْن )  ْو َي َكًرا َكاََن َل َكاََن َذ  َلُه َل
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ّنْصُف ْو ، ال َل َثىَ َكاََن َو ْن ُلُث َلُه َكاََن ُأ ّث َطىَ ال ْع ُي إف إنْصَف َف ّنْص إنْصَف ال إث َو ُل ّث ال
َتاَُج َيْح َلىَ َف إه إحَساٍَب إ إف إنْص إه إنْصٌف إل إث ُل ُث إل ّلُه إنْصٌف َو َق َأ َناَ َو ْث إه َعَشَر ا إطي ْع ُي إنْصَف َف
إف ّنْص َو ال ُه َثٌة َو إنْصُف َثَل إث َو ُل ّث َو ال ُه إن َو ْهَماَ إلَك َس َذ إن َخْمَسٌة َف ْب إل إل َعٌة َو ْب ٌق َس إري َط َو
ُقوَل َأْن ُأْخَرىَ ْو َت َكًرا َكاََن َل َنْت َذ إن إمْن َكاَ ْي َن ْث ْو ، ا َل َثىَ َكاََن َو ْن َنْت ُأ ٍة إمْن َكاَ َث َثَل

إرْب ُهَماَ َفاَْض َدا ُْلْخَرىَ إفيِ إْح ُكوُن ا ّتًة َي ّنْصُف إس ُهَماَ َفاَل َن ْي إر َب َك ّذ ْثُل إلل إن َحّظ إم ْي َي َث ْن ُْل ا
إسْم ُثّم ْق ّنْصَف ا إنيَِ ال ّثاَ ُهْم ال َن ْي إن َب ْي َف إسُر إنْص َك ْن َي إعْف َف َأْض إريَضَة َف َف ْل إهيَِ ا ّتٌة َو إس

ُكوُن َنيِْ َت ْث إسْم ُثّم َعَشَر ا ْق ّنْصَف ا ُهَماَ ال َن ْي إر َب َك ّذ ْثُل إلل إن َحّظ إم ْي َي َث ْن ُْل ُكوُن ا َي َثىَ َف ْن ْلُخ إل
إن ْهَماَ إن َس ْب إل إل َعٌة َو َب إسْم ُثّم َأْر ْق ّنْصَف ا إنيَِ ال ّثاَ ُهَماَ ال َن ْي إن َب ْي َف َيْحُصُل إنْص َثىَ َف ْن ْلُخ إل

َثٌة َلىَ َثَل إن إ ْي َذ إن َه ْي ْهَم ُكوُن الّس إإْن ، َخْمَسًة َي ْئت َو ْلت إش ْو ُق َثىَ َكاََن َل ْن ْلُخ َكًرا ا َذ
َكاََن ْلَماَُل َل ُهَماَ ا َن ْي إن َب ْي َف . إنْص
إإْن َثىَ َكاََن َو ْن َو ُأ ُه ْثَلٌث َف َتْجت َأ َلىَ َفاَْح ٍء إ ُلٌث إنْصٌف َلُه َشيِْ ُث إلَك َو َذ ّتٌة َو إفيِ إس َف
إل إل َحاَ ْلَماَ ُهَماَ ا َن ْي إن َب َفاَ َثىَ إنْص ْن ْلُخ َثٌة إل إن َثَل ْب إل إل َثٌة َو إفيِ َثَل إل َو ْثَلٍث َحاَ َثىَ َأ ْن ْلُخ إل

إن ْهَماَ إن َس ْب إل إل َعٌة َو َب إن َأْر ْهَماَ َثىَ َفَس ْن ْلُخ إن إل َتاَ إب إقيٍن َثاَ َي َع إب َق َو إم إفيِ الّشّك َو ْه الّس
إد إئ َنّصُف الّزا َت َي ُكوُن َف َي إن َلُه َف ْهَماَ إنْصٌف َس َكَسَر َو ْن ْفُه َفاَ إع َأْض َلىَ َف ّدَم َماَ َع َق َثٌة َت َثَل َف

ٍة إمْن َع ْب َثُر َس ْك ٍة إمْن َأ َنيِْ إمْن َخْمَس ْث ّنك ؛ َعَشَر ا ْو َإل ْدت َل إع إنْصَف إز ْب َلىَ الّس إة َع َث َثَل
َباٍَع إصيُر َأْس إل إنْصَف َي ْلَماَ ْلَخْمَسُة ا إصيُر َل َوا إل إنْصَف َت ْلَماَ إة إّل ا َد َياَ إز ٍم إب ْه إمْن َس
َنيِْ ْث إلَك َعَشَر ا َذ إس إنْصُف َو ُد َو الّس ُه َثُر َو ْك إف إمْن َأ إع إنْص ْب َبَت الّس َث َلُه َماَ َأّن َف ُبو َقاَ َأ

ُع ُيوُسَف َف ْن َثىَ َأ ْن ْلُخ ُق إل إري ّط إضُح َوال َوا ْل إرَب َأْن ا َعَة َتْض ْب َنيِْ إفيِ الّس ْث إل ْيُث َعَشَر ا َح
َقَة َل َف َوا ُهَماَ ُم َن ْي ُكوُن َب َعًة َت َب إنيَن َأْر َثَماَ إرْب ُثّم َو  اْض
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ٌء َلُه َمْن ٍة إمْن َشيِْ َع ْب َنيِْ إفيِ َس ْث ُكوُن َعَشَر ا َي َثىَ َف ْن ْلُخ ّتٌة إل ُثوَن إس َثَل إرْب َو َمْن َواْض
ٌء َلُه َنيِْ إمْن َشيِْ ْث ٍة إفيِ َعَشَر ا َع ْب َثىَ َس ْن ْلُخ إل َنيِْ إمْن َخْمَسٌة َو ْث َبٌة َعَشَر ا إفيِ َمْضُرو

ٍة َع ْب ُكوُن َس إثيَن َخْمَسًة َي َثَل َهَر َو َظ ُوَت َأّن َف َفاَ ّت ْهٌم ال ٍة إمْن َس َع َب إنيَن َأْر َثَماَ َو َو ُه َو
إس إنْصُف ُد ْبٍع ُس ّلُه َس َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ
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َتاَُب إك إد (  ُقو ْف ْلَم َو ا ُه إذيِ )  ّل ٍة إفيِ َيْخُرُج ا َه ُد إج َق ْف ُي ْعَرُف َوَل َف ُتُه ُت َه ُعُه َوَل إج إض ْو َوَل َم
إبيُن َت ُه َيْس ُتُه َوَل َأْمُر َياَ ُتُه َوَل َح ْو ْو َم ُه َأ إسُر ْأ ّو َي ُد َع ْل إبيُن َوَل ا َت ُه َيْس ُلُه َوَل َأْمُر ْت َوَل َق

ُتُه َياَ إحَمُه َقاََل َح ّلُه َر َذا ال َلْم الّرُجُل َغاََب ( إ ْعَرْف َو ٌع َلُه ُي إض ْو َلْم َم َلْم َو ْع َو َأَحيِّ ُي ُه
ّيٌت َأْم إضيِ َنّصَب َم َقاَ ْل َفُظ َمْن ا َلُه َيْح ُقوُم َماَ َي إه َو ْي َل إفيِ َع ْو َت َيْس َقُه َو ُقو ّنُه ) ؛ ُح َإل

إظًرا َنّصَب ُكّل َناَ ٍز إل إج إر َعْن َعاَ َظ ّن إه ال إس ْف َن ُد إل ُقو ْف ْلَم إه َوا إذ َه إة إب َف ّنُه ؛ الّص إجٌز َإل َعْن َعاَ
إظ ْف إه إح إل إبيِّ َفَصاََر َماَ إن َكاَلّص ُنو ْلَمْج ُلُه َوا ْو َق إفيِ َو ْو َت َيْس َقُه َو ُقو إنيِ ُح ْع ُيوَن َي ّد إتيِ ال ّل ا

َقّر َهاَ َأ إريٌم إب إه إمْن َغ إئ إفيِ ُغَرَماَ ْو َت َيْس إه َو إت َهاَ َغّل َقاََضاَ َت إصُم َي ُيَخاَ ْيٍن إفيِ َو َوَجَب َد
إه إد ْق َع إصُم َوَل إب إذيِ إفيِ ُيَخاَ ّل ُه ا َوّل ُد َت ُقو ْف ْلَم إصيٍب إفيِ َوَل ا ٍر إفيِ َلُه َن َقاَ ْو َع َعُروٍض َأ

إد إفيِ ّنُه ؛ َرُجٍل َي ْيَس َإل إلٍك َل إئٍب َوَل إبَماَ ْنُه َناَ ّنَماَ ، َع إإ َو َو إكيٌل ُه إض َو ْب َق ْل ْنُه إباَ َهَة إم إج
إضيِ َقاَ ْل ّنُه ا َأ إلُك َل َو ْلُخُصوَمَة َيْم ّنَماَ ، إخَلٍف إبَل ا إإ إخَلُف َو ْل إل إفيِ ا إكي َو ْل إض ا ْب َق ْل إمْن إباَ



إة َه إك إج إل ْلَماَ إن إفيِ ا ْي ّد إه ُيَخاَُف َكاََن َوَماَ ال ْي َل ُد َع َفَساَ ْل إل إمْن ا إد َماَ ُقو ْف ْلَم َأَمَر ا

إضيِ َقاَ ْل إه ا إع ْي َب إر إب ّثَماَ َهاَ َكاَل إو َنْح إه ُيَخاَُف َل َوَماَ َو ْي َل ُد َع َفَساَ ْل ُع َل ا َباَ ٍة إفيِ َل ُي َق َف َوَل َن
َهاَ إفيِ إر ْي إضيَِ َإلّن ؛ َغ َقاَ ْل َيَة َل ا َلىَ َوَل إب َع إل َغاَ ْل إظ إفيِ إّل ا ْف إه إح إل ُيَخاَُف َل َوَماَ َماَ

إه ْي َل ُد َع َفَساَ ْل ُفوٌظ ا إه َمْح إس ْف َن ّيِ َقاََل إب إد ْن ْلُخَج ُد ا ُقو ْف ْلَم ّيٌت ا ّق إفيِ َم إه َح إس ْف َحيِّ َن
ّق إفيِ إه َح إر ْي َنىَ ، َغ ْع إه َوَم إل ْو ّيٌت َق ّق إفيِ َم إه َح إس ْف ّنُه َن إرُث َل َأ إه إمْن َي إر ْي إز َغ َوا ّنُه إلَج َأ

ْد ْبَل َماََت َق إت َق ْو إه َم إث إر إرُث َفَل ُمو ّق إفيِ َوَحيِّ إباَلّشّك َي إه َح إر ْي ّتىَ َغ ّنُه َح ُيوَرُث َل إ
ْنُه ْقَسُم َوَل إم ُلُه ُي ْيَن َماَ إه َب إت َث ّناَ ؛ َوَر َناَ َإل ْف ْلَماََل َعَر إقيٍن َلُه ا َي ْنُه َيُزوُل َفَل إب ، إباَلّشّك َع

َذا َك إبيُن َل َو ْنُه َت ُتُه إم َأ ّناَ ؛ اْمَر  َإل

)3/412(

َناَ ْف َكاََح َعَر ّن إئًماَ ال ُهَماَ َقاَ َن ْي ْد ، إباَلّشّك َيُزوُل َفَل َب َق َد إّن إقيَل َو ُقو ْف ْلَم ّق إفيِ َحيِّ ا َح
إه إس ْف ّيٌت َن ّق إفيِ َم إه َح إر ْي َلىَ َغ إس َع ْك إل َع ّو َْل ُنُه َأّماَ ا ْو ّقَياَ َك ّق إفيِ َح إه َح إس ْف ّناَ َن إإ َل َف
إزيُل َكُه ُن ْنُه َأْمَل إب َع إتْصَحاَ إة إلْس َياَ ْلَح إه ا ّيٌت إفي ّق إفيِ َوَم إه َح إر ْي ّتىَ َغ ُثُه َل َح إر إمْن ُنو
إه إر ْي ّناَ َغ ّقُن َل َإل َي َت َتُه َن َياَ ُثُه َفَل َح َوّر  . إباَلّشّك ُن
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ُلُه ْو ُق َق إف ْن ُي َو َلىَ (  إه َع إت ْوَج إه َز إد ْوَل َأ إه إمْن َو إل إنيِ َماَ ْع َي ُه )  َد ْوَل َغاََر َأ َذا ، الّص َك ُق َو إف ْن ُي
َلىَ إه َع ْي َو َب إه إمْن َأ إل َلىَ َماَ َع إع َو إمي إة َج َب إء َقَرا َوَل ْل َْلْصُل ، ا ّق َمْن ُكّل َأّن َوا إح َت َيْس

َقَة َف ّن إه إفيِ ال إل إه َحاََل َماَ إت إر َحْضَر ْي َغ إء إب إضيِ َقَضاَ َقاَ ْل ُق ا إف ْن إه ُي ْي َل إه إمْن َع إل َد َماَ ْن إه إع إت َب ْي ؛ َغ
َء َإلّن َقَضاَ ْل ٍذ ا إئ َن ُكوُن إحي َنًة َي َعاَ ُكّل إ َهاَ َل َمْن َو ّق إح َت إه َحاََل َيْس إت إء إّل َحْضَر َقَضاَ ْل َل إباَ

ُق إف ْن إه ُي ْي َل إه إمْن َع إل إه إفيِ َماَ إت َب ْي َقَة َإلّن ؛ َغ َف ّن ٍذ ال إئ َن إجُب إحي إء َت َقَضاَ ْل ُء إباَ َقَضاَ ْل َلىَ َوا َع
إب إئ َغاَ ْل إمْن َيُجوُز َل ا َلىَ َف ْو َْل ُد ا ْوَل َْل َغاَُر ا َناَُث الّص إْل إد إمْن َوا ْوَل إر َأ َباَ إك ْل َنىَ ا إمْن َوالّزْم
إر ُكو ّذ إر ال َباَ إك ْل إمْن ا إنيِ َو ّثاَ َْلُخ ال ُْلْخُت ا ْلَخاَُل َوا َلُة َوا ْلَخاَ ُلُه َوا ْو َق إه إمْن َو إل إنيِ َماَ ْع َي

إهَم ّدَرا إنيَر ال َناَ ّد َة َوال َو إكْس ْل ُكوَل َوا ْأ ْلَم َأّماَ َوا َوىَ َماَ َف إلَك إس إر إمْن َذ ّدو إر ال َقاَ َع ْل َوا
إن َوا َي ْلَح إد َوا إبي َع ْل ُع َفَل َوا َباَ َْلَب إّل ُي ّنُه ا إإ ُع َف إبي ُقوَل َي ْن ْلَم إة إفيِ ا َق َف ّن َد ال ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َح
ُع َوَل إبي ْيَر َي إل َغ ُقو ْن ْلَم ُهَماَ ا َد ْن إع ُع َل َو إبي ًئاَ َي ْي  . َش
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ُلُه ْو َوَل َق ُق (  َفّر َنُه ُي ْي ْيَن َب َب إه َو إت َأ َقاََل اْمَر َو إلٌك )  َذا َماَ ُع َمَضْت إ َب إنيَن َأْر ُق إس َفّر ُي
إضيِ َقاَ ْل ُهَماَ ا َن ْي ّد َب َت ْع َت َة َو ّد إة إع َفاَ َو ْل ّوُج ُثّم ا َتَز َءْت َمْن َت إضيَِ ُعَمَر َإلّن ؛ َشاَ ّلُه َر ْنُه ال َع

َذا َك إذيِ إفيِ َقَضىَ َه ّل ْتُه ا َو ْه َت إجّن اْس ْل إة إفيِ ا َن إدي ْلَم َفىَ ا َك إه َو ًة إَماًَماَ إب َو ْد ُق ّنُه َو َإل َع َو َن َم
َهاَ ّق إة َح َب ْي َغ ْل ُق إباَ َفّر ُي ُهَماَ َف َن ْي َد َب ْع إضيِّ َب ٍة ُم ّد َباًَرا ُم إت ْع إء ا إْليَل إة إباَ ّن ُع ْل َد َوا ْع َب َذا َو َه

إر َباَ إت ْع إل َذ ا إخ َداُر ُأ ْق إم ْل ُهَماَ ا ْن ُع إم َب َْلْر إء إمْن ا إْليَل إنيَن ا إة إمْن َوالّس ّن ُع ْل إن َعَمًل ا ْي َه َب إباَلّش
َذا إة إفيِ َك َي َدا إه ْل َناَ ا َل ُلُه َو ْو إه َق ْي َل ُة َع إة إفيِ َوالّسَلُم الّصَل َأ إد اْمَر ُقو ْف ْلَم َهاَ ا ّن أ

ُتُه َ َأ اْمَر
ّتىَ َهاَ َح َي إت أ

ْ َياَُن َي َب ْل ْوُل ا َق إليِّ َو إضيَِ َع ّلُه َر ْنُه ال ُتُه إهيَِ َع َأ َيْت اْمَر إل ُت ْب إبْر ُا َتْص ْل ّتىَ َف َح
إبيَن َت ْوٌت َيْس ْو َم ٌق َأ ًناَ َخَرَج َطَل َياَ إن َب َياَ َب ْل إر إل ُكو ْذ ْلَم إع إفيِ ا ُفو ْلَمْر ُعَمُر ا إضيَِ َو ّلُه َر ال



ْنُه َع َع َلىَ َرَج إل إ ْو إليِّ َق إضيَِ َع ّلُه َر ْنُه ال ْو ، َع َل إة إفيِ َقَضىَ َو َأ إد اْمَر ُقو ْف ْلَم َلىَ ا إل َع ْو َق
ّنُه ؛ ُعَمَر ْد َإل ُع َصّح َق َلىَ ُعَمَر ُرُجو إل إ ْو إليِّ َق إضيَِ َع ّلُه َر ُهَماَ ال ْن َكاََن َع إْلَماَُم َو ا

ّيِ إد ْن َق إتيِ الّسَمْر ْف ّنُه ُي َأ ُذ إب ُف ْن َذا َي َوىَ إفيِ َك َتاَ َف ْل إة ا ّي إر إهي ّظ ُلُه ال ْو َذا َق إإ َف َئٌة َلُه َتّم (  إماَ
إعْشُروَن َنًة َو إم إمْن َس ْو َد َي إل َناَ ُو َكْم إه َح إت ْو ّدْت إبَم َت ْع ُتُه َوا َأ إه اْمَر إذ َه َيُة )  َوا إن إر ْلَحَس ا

إبيِ َعْن أ
َفَة َ إني إفيِ َح إر َو إه إب َظاَ َه ْذ ْلَم ّدُر ا َق إت ُي ْو إن إبَم ْقَرا َْل إفيِ ا ّيِ َو إو ْلَمْر إبيِ َعْن ا أ

َ

إة ُيوُسَف َئ إماَ ٍة إب َن ُه َس ّدَر َق ُهْم َو ْعُض إعيَن َب إتْس َنًة إب َذا َس إإ إكَم َف إه ُح إت ْو َلىَ َوَجَب إبَم َع
إه إت َأ ُة اْمَر ّد إة إع َفاَ َو ْل إت إمْن ا ْق إم َو ْك ْلُح إه ا إت ْو  . إبَم
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ُلُه ْو ُقّسَم َق َو ُلُه (  ْيَن َماَ إه َب إت َث إديَن َوَر ْوُجو ْلَم إلَك إفيِ ا إت َذ ْق َو ْل ّنُه ا َأ َك إلَك إفيِ َماََت )  َذ
إت ْق َو ْل َنًة ا َي َعاَ . ُم

ُلُه ْو َوَمْن َق ْبَل َماََت (  إلَك َق إرْث َلْم َذ ْنُه َي ّنُه إم َإل ْبَل )  إم َق ْك ْلُح إه ا إت ْو ًقىَ إبَم ْب َلىَ ُم َع
إة َياَ ْلَح  . ا
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ُلُه ْو َوَل َق إرُث (  ُد َي ُقو ْف ْلَم ٍد إمْن ا إل إفيِ َماََت َأَح إه َحاَ إد ْق إلَماَ َف ّناَ )  ّي ّنُه َب ّيٌت َأ ّق إفيِ َم َح
إه إر ْي إرُث َفَل َغ إه إفيِ َي إن ْو ًتاَ َك ّي ّق إفيِ َم إه َح إر ْي َقُف َبْل َغ ُبُه ُيو إصي إه إلَماَ ُيْصَرُف َوَل َن ْي َل َع
إق إمْن ُقو ْلُح َذا ، ا َك َذا َو إصيِ إ ٍة َلُه ُأو ّي إص َو َنْت إب َفًة َكاَ ُقو ْو ّنُه ؛ َم إمُل َإل َت ُكوَن َأْن َيْح َي
ًتاَ ّي إصّح َفَل َم إمُل َي َت َيْح ُكوَن َأْن َو ّقَياَ َي إصّح َح َي َذا َف َه إل َفْت َف إق ّلُه ُو َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َو

َلُم ْع  َأ
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َتاَُب إك إق (  َباَ إْل ُق ا َباَ إْل َوا َو )  ُد ُه ّتَمّر ُق ال إطَل ْن إل َو َوا ُه إء إمْن َو إق ُسو َْلْخَل إة ا َء َدا َوَر
إق ْعَرا َْل ُه ا ّد َلىَ َوَر ُه إ ْوَل َهْل إْحَساٌَن َم ُء َو إن َجَزا إْلْحَساَ إْلْحَساَُن إّل ا ُذ ا َأْخ إق َو إب اْل

ْفَضُل إه إمْن َأ إك ّق إفيِ َتْر َوىَ َمْن َح ْق إه َي ْي َل إه إلَماَ َع إه إمْن إفي إئ َياَ إبيِّ َقاََل إْح إل َعاَ ّث ُق ال إب اْل
إرُب َهاَ ْل إر إمْن ا ْي إم َغ ْل إد ُظ ّي إإْن الّس إم إمْن َهَرَب َف ْل ّظ ًقاَ ُيَسّمىَ َل ال إب ًباَ ُيَسّمىَ َبْل آَ إر َهاَ

َلىَ َع َذا َف ُق َه َباَ إْل ْيٌب ا َهَرُب َع ْل ْيَس َوا ْيٍب َل َع إحَمُه َقاََل إب ّلُه َر َذا ال َق ( إ َب ُلوكَُ َأ ْلَمْم ا
ُه ّد َلىَ َرُجٌل َفَر ُه َع ْوَل إة إمْن َم إسيَر إة َم َث ٍم َثَل ّياَ ًدا َأ إع َلُه َفَصاَ إه َف ْي َل ْعٌل َع ُعوَن ُج َب َأْر

َهًماَ َذا إدْر َه إتْحَساٌَن )  َياَُس اْس إق ْل إجَب َل َأْن َوا ٌء َي إط إّل َشيِْ . إباَلّشْر
َأّماَ ّد َو إد َر ْب َع ْل ْو الّضاَّل ا إة َأ ْو الّشاَ إعيَر َأ َب ْل َء َفَل ا إهْم َشيِْ . إفي
ُلُه ْو إإْن َق َو ُه َكاََن (  ّد َقّل إمْن َر إلَك إمْن َأ إه َذ إب إحَساَ إب ) . َف
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل ّدُر ا َق ّد إفيِ الّرْضُخ ُي إة ُدوَن َعّماَ الّر َث ّثَل إهَماَ ال إح إطَل ْو إباَْص ّوُض َأ َف َلىَ ُي إ
إيِ ْأ إضيِ َر َقاَ ْل إقيَل ا ْقَسُم َو ُعوَن ُي َب َْلْر َلىَ ا إة َع َث ّثَل إم ال ّياَ َْل إإْن ، ا َء َو إق َجاَ إب َلىَ َرُجٌل إباَْل إ

ُه ْوَل َكَر َم ْن َأ ُه َف ْوَل ُكوَن َأْن َم ًقاَ َي إب ْوُل آَ َق ْل ْوُل َفاَ َلىَ َق ْو ْلَم ّنُه ؛ ا إعيِ َإل ّد إه َي ّد إب إبَر ُوُجو
ّق َلىَ َح َلىَ َع ْو ْلَم َو ا ُه ُه َو إكُر ْن إإْن ُي َقاََم َف َنًة َأ ّي ّنُه َب ٌق َأ إب ُه إمْن آَ ْوَل ْو َم ُه َأّن َأ ْوَل َقّر َم َأ

إلَك َذ َلْت إب إب ُتُه ُق َن ّي إجُب َب َي ْعُل َو ْلُج إفيِ ا ّد َو إر َر ّب َد ْلُم ُأّم ا إد َو َل َو ْل َذا ا إة إفيِ َكاََن إ َياَ َح



َلىَ ْو ْلَم إإْن ا َلىَ َماََت َف ْو ْلَم ْبَل ا إصَل َأْن َق إهَماَ َي َء َفَل إب ُهَماَ ؛ َلُه َشيِْ ّن إل
َقاَ َ َت إه َع إت ْو إبَم

إجُب َي ْعُل َو ْلُج ّد إفيِ ا إن َر ُذو ْأ ْلَم ّنُه ؛ ا ٌد َإل ْب ُقُه َع َباَ إإ إه َحْجٌر َو ْي َل إإْن َع َق َو َب َتُب َأ َكاَ ْلُم ا
ُه ّد َلىَ َرُجٌل َفَر ُه َع ْوَل َء َفَل َم َتَب َإلّن ؛ َلُه َشيِْ َكاَ ْلُم إد إفيِ ا إه َي إس ْف َلْم َن ْد َف إف َت َيْس

َلىَ ْو ْلَم ّد ا ًكاَ إباَلّر ْل ْنُه َزاَل إم إق َع َباَ إْل إإْن إباَ ّد َكاََن َف إن الّرا ْي َن ْث ُد ا ْب َع ْل ًدا َوا إح ْعُل َوا َفُج
إد إح َوا ْل ُهَماَ ا َن ْي  َب
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َذا ، َك َذا َو ُد َكاََن إ ّي إن الّس ْي َن ْث ُد ا ْب َع ْل ًدا َوا إح ْعُل َوا ْلُج ُهَماَ َفاَ َن ْي َلىَ َب إر َع ْد إك َق ْل إم ْل إإْن ، ا َو
ُد َكاََن ْب َع ْل إن ا ْي َن ْث ُد ا ّي ًدا َوالّس إح إه َوا ْي َل َع إن َف ْعَل إلَمْن ُج َء َو إق َجاَ إب َكُه َأْن إباَْل إس إل َيْم ْع ْلُج إباَ
إإْن َلَك َف إه إفيِ َه إد إه َضَماََن َفَل َي ْي َل َذا َع ُكُه َكاََن إ إس إل َيْم ْع ْلُج َذا ، إباَ َك ْعَل َل َو َإلّن ؛ َلُه ُج

ْعَل ْلُج َقَط ا إكَ َس َهَل ْل إإْن إباَ َء َو إق َجاَ إب َد إباَْل َوَج َد َف ّي ْد الّس ْعُل َماََت َق ْلُج إه إفيِ َفاَ إت َك إر َت
إإْن َلىَ َكاََن َف َلىَ َع ْو ْلَم ْيٌن ا إحيُط َد إه ُي إل َلُه إبَماَ ْعُل َف ْلُج َو ا ُه ّق َو إد َأَح ْب َع ْل ّتىَ إباَ َطىَ َح ْع ُي

ْعُل ْلُج إإْن ، ا ُكْن َلْم َو ُه َماٌَل َلُه َي ْيُر َع َغ ُد إبي ْب َع ْل َئ ا إد ُب إل َو ْع ْلُج إقيِ ُقّسَم ُثّم إباَ َباَ ْل ْيَن ا َب
إء ُغَرَماَ ْل . ا

إإْن ّد َكاََن َو ٍم َذا الّرا إح ٍم َر َلىَ إمْن َمْحَر ْو ْلَم إخ ا َْل َعّم َكاَ ْل إل َوا ْلَخاَ إر َوا إئ إويِ َوَساَ َذ
إم َْلْرَحاَ إه إفيِ َكاََن إْن ا إل َياَ ْعَل َفَل إع إإْن ، َلُه ُج ُكْن َلْم َو إه إفيِ َي إل َياَ َلُه إع ْعُل َف ْلُج إإْن ، ا َو

َد َد الّرُجُل َوَج ْب إه َع إبي أ
ُه َ ّد ْعَل َفَل َفَر ٌء َلُه ُج َوا إه إفيِ َكاََن َس إل َياَ ْو إع ُكْن َلْم َأ َذا ، َي َك َو

ُة َأ ْلَمْر ْوُج ا إإْن َوالّز َد َو َْلُب َوَج َد ا ْب إه َع إن ْب ُكْن َلْم إْن ا إه إفيِ َي إل َياَ َلُه إع ْعُل َف ْلُج إإْن ا َكاََن َو
إه إفيِ إل َياَ ْعَل َفَل إع إة إفيِ َقاََل َلُه ُج َي َدا إه ْل َذا ا ّد َكاََن إ ًباَ الّرا َلىَ َأ ْو ْلَم ْو إل إه َأ إن ْب َو ا ُه إفيِ َو

إه إل َياَ ْو إع ُه َأ ّد ُد َر إن َأَح ْي ْوَج َلىَ الّز إر َع ْعَل َفَل اْلَخ إه ُج إء َإلّن ؛ إفي ُؤَل ُعوَن َه َبّر َت ّد َي إباَلّر
ًة َد إإْن ، َعاَ َق َو َب ُد َأ ْب إبيِّ َع ُه الّص ّد ْنَساٌَن َفَر ْعُل إ ْلُج إل إفيِ َفاَ إبيِّ َماَ . الّص
َأّماَ َذا َو ُه إ ّد ّيُه َر إص ْعَل َفَل َو ّنُه ؛ َلُه ُج ُه َإل ّد َلىَ َر إد إ إه َي إس ْف إإْن ، َن ّد َو َطاَُن َر ْل ًقاَ الّس إب آَ
َلىَ ُه َع ْوَل ْعَل َفَل َم ّنُه ؛ َلُه ُج َعَل َإل َو َماَ َف إجٌب ُه إه َوا ْي َل إصيِّ َع َو ْل َذا َكاَ إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل . ا
ُلُه ْو إإْن َق َو َنْت (  ُتُه َكاَ َقّل إقيَم إعيَن إمْن َأ َب َهًماَ َأْر إضيَِ إدْر إه َلُه ُق إت إقيَم َهًماَ إّل إب َذا إدْر َه  (

ُهَماَ ُل ْو . َق
َقاََل ُبو َو إجُب ُيوُسَف َأ ُعوَن َلُه َي َب َهًماَ َأْر إإْن إدْر َنْت َو ُتُه َكاَ َهًماَ إقيَم ًدا إدْر إح  ؛ َوا
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إديَر َإلّن ْق ّت إعيَن ال َب َْلْر َبَت إباَ ّنّص َث ُقُص َفَل إباَل ْن َهاَ َي ْن َبَة َإلّن ؛ َع ُبوا إحيَن الّصَحاَ ْوَج إلَك َأ َذ
ُلوا َلْم إص ْف ْيَن َي إل َب إلي إة َق إقيَم ْل َهاَ ا إر إثي َك ُهَماَ َو َل َد َأّن َو ْقُصو ْلَم إر َحْمُل ا ْي َغ ْل َلىَ ا ّد َع الّر

َيىَ َيْح إك َماَُل إل إل ْلَماَ ُقُص ا ْن َي َهًماَ َف َلَم إدْر َيْس إك إل إل ْلَماَ ٌء إل ًقاَ َشيِْ إقي إة َتْح َد إئ َفاَ ْل  . إل
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ُلُه ْو إإْن َق َو َق (  َب إذيِ إمْن َأ ّل ُه ا ّد َء َفَل َر إه َشيِْ ْي َل ّنُه ) ؛ َع َنٌة َإل إه إفيِ َأَماَ إد إكْن َي َذا َل َذا َه إ
َد َه إه إحيَن َأْش إذ إفيِ َأْخ إض َو ْع إخ َب ّنَس َء َفَل ال َو َلُه َشيِْ ُه إحيٌح َو ّنُه ؛ َص َنىَ إفيِ َإل ْع َم
إع إئ َباَ ْل إك إمْن ا إل ْلَماَ َذا ا َه إل َذا َو إبَس َأْن َلُه َكاََن إ َق َيْح إب ّتىَ اْل إفيَِ َح ْو َت ْعَل َيْس ْلُج إة ا َل إز ْن إبَم



إع إئ َباَ ْل إبُس ا َع َيْح إبي ْلَم إء ا َفاَ إتي إن إلْس ّثَم َذا ال َه إل َذا َو إه إفيِ َماََت إ إد َء َل َي إإْن ، َلُه َشيِْ َو
َقُه َت ْع َلىَ َأ ْو ْلَم إل إفيِ ا إه َحاَ إق َباَ َء إ إه َوَجاَ ّق َلْم َرُجٌل إب إح َت ًئاَ َيْس ْي إل إمْن َش ْع ْلُج َإلّن ا

ْلَك إم ْل إق َزاَل ا ْت إع ْل ّنُه َفَصاََر إباَ َأ ّد َك ّقَرا َر إإْن ، ُح َقُه َو َت ْع ُه إحيَن َأ ّد َلُه َر ْعُل َف ْلُج ّنُه ؛ ا َإل

إق ْت إع ْل إبٌض إباَ ْو َكَماَ َفَصاََر َلُه َقاَ َبَضُه َل َقُه ُثّم َق َت ْع َذا ، َأ َك َذا َو َعُه إ ّد إمْن َباَ َلُه َكاََن الّرا
ْعُل ْلُج ّنُه ؛ ا ّكُن َل َإل َتَم إه إمْن َي إع ْي َد إّل َب ْع إه َب إض ْب إه َق إض ْب َق إب ّق َو إح َت ْعَل َيْس ْلُج ّنُه ا َإل ْد َو َق
إلَم َدُل َلُه َس َب ْل ْو ا َل ُد َماََت َو ْب َع ْل ْبَل ا ُه َأْن َق ّد َء َفَل َيُر َد َكاََن إْن ُثّم َلُه َشيِْ َه إه َأْش ْي َل َع
ُه إحيَن َذ إه َضَماََن َفَل َأَخ ْي َل ّنُه ؛ َع َد َلّماَ َإل َه ُه َصاََر َأْش ُذ َلىَ َأْخ إه َع إة َوْج َن َْلَماَ َفَل ا

ّديِ إّل َيْضَمُن َع ّت إإْن إباَل ْد َلْم َو َه إمَن َيْش ُهَماَ َض َد ْن َقاََل ، إع ُبو َو إه َضَماََن َل ُيوُسَف َأ ْي َل َع
. 
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ُلُه ْو إغيِ َق َب ْن َي َو َد َأْن (  إه َذا ُيْش ُه إ َذ ّنُه َأَخ ُه َأ ُذ ْأُخ ُه َي ّد َيُر َلىَ إل ُه َع ْوَل ّنُه ) ؛ َم َأْن َيُجوُز َإل

ُكوَن ُه َي ُذ إه َأْخ إس ْف َن َطْت إل إر ُت ُة َفاَْش َد َهاَ َتُزوَل الّش ْهَمُة إل ّت إة إفيِ َقاََل ال َي َدا إه ْل ُد ا َهاَ إْلْش ا
ْتٌم إل إفيِ َح ْو إبيِ َق أ

َفَة َ إني ٍد َح ّتىَ َوُمَحّم ْو َح ُه َل ّد ْد َلْم َمْن َر إه ْقَت ُيْش إذ َو َْلْخ ْعَل َل ا ُج
ُهَماَ َلُه َد ْن إد َتْركََ َإلّن ؛ إع َهاَ إْلْش ُة ا ّنُه َأَماََر ُه َأ َذ إه َأَخ إس ْف َن َذا إل إإ َء َو إق َجاَ إب َلىَ إباَْل ُه إ ْوَل َم

َبُه َه َو ْبَل َلُه َف إبَضُه َأْن َق ْق ْعَل َفَل َي إإْن ، َلُه ُج َبَضُه َو َبُه ُثّم َق َه َلُه َو ْعُل َف ْلُج إإْن ، ا َو
َلُه ْدَخ ُه إمْصَر َأ ْوَل َق َم َب أ

َ ْبَل َف إصَل َأْن َق إه َي َلىَ إب ُه إ ْوَل ْعَل َفَل َم إإْن َلُه ُج َء َف إه َجاَ َرُجٌل إب
َد ْع إلَك َب إذيِ َذ ّل إل َء َف إه َجاَ ْعُل إب ْلُج َذا ا ُه إ ّد إة إمْن َر إسيَر إة َم َث ٍم َثَل ّياَ َء َوَل َأ إل َشيِْ ّو َْل َقاََل إل
إه إفيِ إح َيُجوُز َشْر ُق َو ْت إق إع إب إه َعْن اْل إر َهاَ َذا إظ ّقَياَ َكاََن إ ّنُه ؛ َح َلىَ َباٍَق َإل إه َع إك ْل َوَل إم

ُعُه َيُجوُز ْي َو إمّمْن إّل َب إه إفيِ ُه إد ّنُه ؛ َي ْيُر َإل ٍر َغ ُدو ْق َلىَ َم إه َع إم إلي ّنَماَ ، َتْس إإ ُعُه َجاََز َو ْي َب
َلىَ َو َمْن َع إه إفيِ ُه إد ّنُه ؛ َي إدٌر َإل َلىَ َقاَ إه َع إض ْب  . َق

)3/422(

ُلُه ْو إإْن َق َو ُق َكاََن (  إب ًناَ اْل ْه ْعُل َر ْلُج إن َعْن َفاَ إه َت ْلُمْر ُقُه ا َباَ إإ َو إرُجُه َل )  إن َعْن ُيْخ ْه الّر
ّد إة إفيِ َوالّر َياَ إن َح إه ُه الّرا َد ْع َب ٌء َو َوا ْهَن َإلّن ؛ َس ُطُل َل الّر ْب إت َي ْو ْلَم َذا ، إباَ َه َذا َو إ
َنْت ُتُه َكاَ ْثَل إقيَم إن إم ْي ّد ْو ال َقّل َأ ْنُه َأ إإْن إم َنْت َف َثَر َكاَ ْك إر َأ ْد َق إب إن َف ْي ّد إذيِ ال ّل إه ا ْي َل َع

إقيِ َباَ ْل َلىَ َوا إن َع إه ّقُه َإلّن ؛ الّرا َق َح ّل َع إر َت ْد َق ْل إن إباَ ْلَمْضُمو َنْت إْن ُثّم ا ُتُه َكاَ إقيَم
ْيُن ّد ًء َوال َوا ّدىَ َس َأ إهُن َو ْعَل الّرا ْلُج ًء ا إن إمْن َقَضاَ ْي إن َد إه َت ْلُمْر ْو ، ا َل ُق َكاََن َو إب َأَمًة اْل

َهاَ َع ٌد َوَم َل ٌع َو إضي ْعُل َر ْلُج ٌد َفاَ إح َة َوَل َوا ْبَر إد إع َل َو ْل َذا إباَ إع إفيِ َك إبي َناَ َي ْل ّلُه ا َال َنُه َو ْبَحاَ ُس
َلىَ َعاَ َت َلُم َو ْع  . َأ
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َتاَُب إك إء (  َياَ إت إْح َوا ْلَم َأْرُض ا إت )  َوا ْلَم إتيِ إهيَِ ا ّل ُكْن َلْم ا ًكاَ َت ْل ٍد إم َلْم َإلَح ُكْن َو إمْن َت
إق إف إد َمَرا َل َب ْل َنْت ا َكاَ إرَج َو إد َخاَ َل َب ْل َبْت ا إد إمْن َقُر َل َب ْل ْو ا َدْت َأ ُع إحَمُه َقاََل َب ّلُه َر ال

َواُت ْلَم ُع َل َماَ ( ا َف َت ْن إه ُي إض إمْن إب َْلْر إع ا َطاَ إق ْن إء إل ْلَماَ ْنُه ا ْو َع إة َأ َب َل َغ إء إل ْلَماَ إه ا ْي َل ْو َع َماَ َأ
َبَه إلَك َأْش ُع إمّماَ َذ َن َعَة َيْم َأْن الّزَرا إب إبَخًة َصاََرْت )  ْو َس ّيًة َأ إز َع َإلّن ؛ َن َفاَ إت ْن إل ُدّل ا َلىَ َي َع



إة َياَ ْلَح ُلُه ا ْو َفَماَ َق َهاَ َكاََن (  ْن ًياَ إم إد إلَك َل َعاَ ْو َلُه َماَ ًكاَ َكاََن َأ ُلو إم إفيِ َمْم إْلْسَل َوَل ا
ْعَرُف إلٌك َلُه ُي إه َماَ إن ْي َع َو إب ُه ٌد َو إعي إة إمْن َب َي َقْر ْل ْيُث ا َذا إبَح َقَف إ ْنَساٌَن َو ْقَصىَ إفيِ إ َأ

إر إم َعاَ ْل ْع َلْم َفَصاََح ا ْوُت ُيْسَم ْنُه الّص َو إم ُه َواٌت َف إديِ َم َعاَ ْل َو ) ا ّدَم َماَ ُه َق ُبُه َت ّنُه َل َخَرا َأ

َكاٌَن ٍد َم َعاَ َع َإلّن ؛ إل إمي إت َج َوا ْلَم ُكْن َلْم ا ٍد َت َعاَ ُلُه إل ْو َق َذا َو َقَف إ ْنَساٌَن َو ْقَصىَ إفيِ إ َأ

إر إم َعاَ ْل إنيِ ا ْع ًناَ َي ْنَساَ ّيِ إ إر َو ْه إت َج ْو َذا ، الّص َه إذيِ َو ّل ُه ا َتاََر ْيُخ اْخ ْوُل الّش إبيِ َق أ
ُيوُسَف َ

َكَر َذ ّيِ َو إو ّطَحاَ ْيَسْت َماَ َأّن ال ًكاَ َل ْل ٍد إم إق إمْن إهيَِ َوَل َإلَح إف إد َمَرا َل َب ْل َنْت ا َكاَ إرَج َو َخاَ
إد َل َب ْل ٌء ا َوا َبْت َس ْو َقُر َدْت َأ ُع إهيَِ َب َواٌت َف َو َم ُه ْوُل َو ٍد َق ُبو ُمَحّم أ

َ َتَرَط ُيوُسَف َف اْش
َد ْع ُب ْل إهَر َإلّن ؛ ا ّظاَ ُكوُن َماَ َأّن ال ًباَ َي إري إة إمْن َق َي َقْر ْل ُع َل ا إط َق ْن ُق َي َفاَ إت َهاَ اْر إل ْه ْنُه َأ َع

ٌد َبَر َوُمَحّم َت ْع َع ا َطاَ إق ْن إق ا َفاَ إت إل اْر ْه إة َأ َي َقْر ْل َهاَ ا ْن َقًة َع إقي . َح
ُلُه ْو ُه ( َمْن َق َياَ إن َأْح ْذ إإ إم إب إْلَماَ َكُه ا َل إإْن ، َم ُه َو َياَ إر َأْح ْي َغ إن إب ْذ إم إ إْلَماَ ْكُه َلْم ا إل َد َيْم ْن إع
إبيِ أ

َفَة َ إني َقاََل ، َح ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُكُه َوُمَحّم إل إه َيْم إل ْو َق إل إه )  ْي َل َياَ { َمْن الّسَلُم َع َأْح

َتًة َأْرًضاَ ْي إهيَِ َم إبيِ َلُه َف َإل َو َفَة }  إني ُلُه َح ْو إه َق ْي َل ْيَس الّسَلُم َع َل إء {  ْلَمْر َبْت َماَ إّل إل َطاَ
إه ْفُس إب إه َن إم ّنُه إَماَ َإل َو ّق }  إميَن َح إل ْلُمْس ْيَس إل َل ٍد َف َتّص َأْن َإلَح إه َيْخ إن إب ُدو إن إب ْذ إ

إم إْلَماَ إل ا إت َكَماَ ْي إل َب ْلَماَ َد ُثّم ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َذا َح َهاَ َلْم إ ْك إل  َيْم

)3/424(

إء َياَ إْلْح َكُه إباَ ّل َهاَ َوَم ّياَ إْلَماَُم إ َد ا ْع إء َب َياَ إْلْح إصيُر ا ًكاَ َت ْل َلىَ َلُه إم ْو َْل إم َوا إْلَماَ َهاَ َأْن إل َل َع َيْج
َذا َلُه َهاَ إ َياَ َهاَ َوَل َأْح ّد إر َت ْنُه َيْس َذا ، إم َه َذا َو َذاَن َتَركََ إ ْئ إت إلْس ْهًل ا َذا َأّماَ َج َكُه إ ًناَ َتَر ُو َهاَ َت

إم إْلَماَ َهاَ َأْن َلُه َكاََن إباَ ّد إر َت َذا َلُه َزْجًرا َيْس إإ َهاَ َف َك إْلَماَُم َلُه َتَر َهاَ ا َك ٍر َتَر ُعْش ْو إب . َخَراٍج َأ
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل إجُب ا َهاَ َي ُعْشُر إفي ْل َء َإلّن ؛ ا َدا إت ْب إف ا إظي ْو إج َت ْلَخَرا َلىَ ا إم َع إل ْلُمْس َيُجوُز َل ا

َذا إّل َهاَ إ َقاَ إء َس إج إبَماَ ْلَخَرا ٍذ ا إئ َن ُكوُن إحي ُء َي َقاَ ْب إج إ ْلَخَرا َلىَ ا إر َع َباَ إت ْع إء ا ْلَماَ  . ا

)3/425(

ُلُه ْو إلُك َق َيْم َو ّذّميِّ (  إء ال َياَ إْلْح إلُك َكَماَ إباَ إلُم َيْم ْلُمْس َء َإلّن ) ؛ ا َياَ إْلْح َبُب ا إك َس ْل إم ْل إّل ا
َد َأّن ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ْذُن َح إم إ إْلَماَ إه إمْن ا إط  . َشْر

)3/426(

ُلُه ْو َوَمْن َق َلْم َأْرًضاَ َحّجَر (  َهاَ َو ْعُمْر إنيَن َثَلَث َي َهاَ إس َذ إْلَماَُم َأَخ ْنُه ا َهاَ إم َع َف َد َلىَ َو إ
إه إر ْي إد ) َحّجَر َغ إدي ّتْش َوىَ إباَل ُيْر إف َو إفي ّتْخ ْيًضاَ إباَل ّنُه ؛ َأ َذا َإل َهاَ َتَركََ إ َت إنيَن َثَلَث إعَماََر إس
ْد َق َهاَ َف َل ْهَم ُد َأ ْقُصو ْلَم إر إمْن َوا إم َدا إْلْسَل َهاَُر ا ْظ إة إ َهاَ إعَماََر إضي إصيًل َأَرا ٍة َتْح َع ْنَف إلَم

إميَن إل ْلُمْس ْيُث إمْن ا ُعْشُر َح ْل ْو ا ْلَخَراُج َأ َإلّن ا إجيَر َو ّتْح ْيَس ال ٍء َل َياَ إإْح َلُك إب إه ُيْم ّنَماَ ، إب إإ َو
ُء َياَ إْلْح َو ا ُة ُه إعَماََر ْل إجيُر ا ّتْح ّنَماَ َوال َو إ إم ُه ْعَل إْل إه ُسّميَِ إل ُهْم ؛ إب ّن إل

ُنوا َ َنُه َكاَ َلُمو ْع َي
إع َوْض إة إب إحَجاََر ْل َلُه ا ْو ْو َح َنُه َأ َلُمو ْع إر َي إهْم إبَحَج إر ْي إه َعْن َغ إئ َياَ ّنَماَ ، إْح إإ ّدَر َو إث ُق َثَل إب
إنيَن إلَب َإلّن ؛ إس َغاَ ْل إضيَِ َأّن ا َْلَرا ُع ا إة إفيِ ُتْزَر َن ًة الّس َثَر َمّر ْك َأ إعَل َماَ َو إء ُج َياَ إت إلْر إفيِ إل
إس ْن َدّل َماَ إج َت إه ُيْس َلىَ إب إة َع َب ْغ إر الّر َياَ إت إلْخ ّثَلُث َوا إهيَِ ال ّثَلُث َو إلَك إمْن ال إع َذ ْو ّن َذا ال إإ َف
َهاَ َك َذا َتَر ْدَر َه َق ْل إهُر ا ّظاَ ّنُه َفاَل َد َأ َهاَ َقَص َف ْتَل َهاَ إ َت ْو َوَجَب َوَم َلىَ َف إم َع إْلَماَ َلُة ا إه إَزا إد َي



َهاَ ْن َذا ، َع َه ّلُه َو َنًة ُك َياَ َذا َأّماَ ، إد َهاَ إ َياَ ُه َأْح ْيُر ْبَل َغ إضيِّ َق إه ُم إذ إة َه ّد ْلُم َهاَ ا َك َل ّنَماَ ، َم إإ َو
َذا إم َه َياَ إت إلْس ُه َكاَ ْكَر ُي ْو ، َف َل َلُه َو َع ُد َجاََز َف ْق َع ْل  . ا

)3/427(

ُلُه ْو َوَل َق ُء َيُجوُز (  َياَ إر إمْن َقُرَب َماَ إْح إم َعاَ ْل ْتَركَُ ا ُي ًعىَ َو إل َمْر ْه إة َإل َي َقْر ْل ْطَرًحاَ ا َوَم
إهْم إد إئ إهْم إلَحَصاَ إب َط َت َوُمْح إق )  ّق َتَح إهْم إل إت َهاَ َحاََج ْي َل ُكوُن َفَل إ ًتاَ َت ْو إق َم ّل َع َت إهْم إل ّق َهاَ َح  . إب

)3/428(

ُلُه ْو َوَمْن َق َفَر (  ْئًرا َح ٍة إفيِ إب ّي َلُه َبّر َهاَ َف إريُم ُه َح َناَ ْع َذا ) َم َفَر إ َواٍت َأْرٍض إفيِ َح َم
إن ْذ إإ إم إب إْلَماَ َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إه َح إن ْذ إإ إب إر َو ْي َغ إه َو إن ْذ ُهَماَ إ َد ْن ْفَر َإلّن ؛ إع إر َح ْئ إب ْل ٌء ا َياَ َإلّن إْح َو
إريَم إر َح ْئ إب ْل إء ا َناَ إف إر َك ّدا إحُب ال إر َوَصاَ ّدا ّق ال إء َأَح َناَ إف إه إب إر َذا ، َدا َك إريُم َف إر َح ْئ إب ْل . ا
ُلُه ْو إإْن َق َف َنْت (  إن َكاَ َط َع ْل َهاَ إل إريُم ُعوَن َفَح َب ًعاَ َأْر إنيِ إذَرا ْع َي إنٍب ُكّل إمْن )  ُعوَن َجاَ َب َأْر

َو إحيُح ُه ًناَ الّص َط إه َع إت َي إش إإْن إلَماَ ْبُل َكاََن َف ْلَح إذيِ ا ّل ُع ا إز ْن إه َي إوُز إب إعيَن ُيَجاَ َب َْلْر َلُه ا َف
َهىَ َت ْن إل ُم ْب ْلَح ْلَحاََجَة َإلّن ؛ ا َيٌة ا إع َلىَ َدا إلَك إ َذا َذ إه إفيِ َك إح ُلُه َشْر ْو إإْن َق َو َنْت (  َكاَ
إح إض ّناَ ّتوَن إلل إس ًعاَ َف َذا إذَرا َه ُهَماَ )  َد ْن َقاََل ، إع ُبو َو َفَة َأ إني ُعوَن َح َب إن إفيِ َكَماَ َأْر َط َع ْل ا
َكَلُم ْل إل إفيِ َوا إل ُطو ْب ْلَح إم ا َكَل ْل إن إفيِ َكاَ َط َع ْل َلىَ ا َع إهَماَ َو إل ْو ّتوَن َق إنٍب ُكّل إمْن إس َجاَ

ُه َكَر ّيِ َذ إد ْن ْلُخَج ُع ا ّذَرا َبُر َوال َت ْع ْلُم ُد ا إزي َلىَ َي إع َع إة إذَرا َعاَّم ْل ٍة ا ْبَض َق إضُح إب ّناَ إعيُر َوال َب ْل ا
إذيِ ّل َقىَ ا َت إه ُيْس ْي َل ُء َع ْلَماَ . ا
ُلُه ْو إإْن َق َو َنْت (  ًناَ َكاَ ْي َهاَ َع إريُم إة َفَح َئ إماَ ُث ) . إذَراٍع َثَل
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل إة ا َئ إماَ ْيَن َإلّن ؛ إذَراٍع َخْمُس َع ْل َتْخَرُج ا إة ُتْس َع ّد َفَل إللّزَرا إضٍع إمْن ُب ْو َم

إريِ إه َيْج ُء إفي ْلَماَ إمْن ا ْوٍض َو ُع َح إم َت إه َيْج ُء إفي ْلَماَ إمْن ا ٍر َو ْه إريِ َن إه َيْج ُء إفي ْلَماَ َلىَ ا إ
إة َع ْلَمْزَر َذا ا َه إل ّدَر َف إة ُق َد َياَ إديُر إباَلّز ْق ّت ٍة َوال َئ إماَ إس إنٍب ُكّل إمْن إبَخْم ُلُه َجاَ ْو َوَمْن َق َد (  َأَرا

إفَر َأْن َهاَ إفيِ َيْح إم إري ْئًرا َح َع إب إن ْنُه ُم َكيِْ إم َيِ َل )  ّد َؤ َلىَ ُي إت إ إوي ْف إه َت ّق إل َح إْلْخَل إه َوا إب
إإْن َفَر َف إل َح ّو َْل إل َهاَ َأْن َف إبَس ْك ًعاَ َي َبّر إإْن َت َد َف َذ َأْن َأَرا ْأُخ إنيَِ َي ّثاَ َهاَ ال إس ْب َك إلَك َلُه إقيَل إب ؛ َذ
ُه َإلّن ْفَر َيٌة َح َناَ ْنُه إج إة إفيِ َكَماَ إم َناََس ُك ْل َهاَ ا إقي ْل إر إفيِ ُي إه َدا إر ْي ّنُه َغ إإ ُذ َف ْؤَخ َهاَ ُي إع ْف إبَر

إقيَل ُنُه َو ْقَصاََن ُيَضّم ّن َهاَ ُثّم ال إبُس ْك إه َي إس ْف َن َو إل ُه إحيُح َو إإْن ، الّص َفَر َو إنيَِ َح ّثاَ ْئًرا ال إب
َء إم َوَرا إري َلىَ َح ُْلو َهَب ا َذ ُء َف  َماَ

)3/429(

إر ْئ إب ْل َلىَ ا ُْلو َء َفَل ا إه َشيِْ ْي َل ّنُه ؛ َع ْيُر َإل ّد َغ َع َت إر إفيِ ُم ْف ْلَح إنيِ ا ّثاَ إلل إريُم َف ْلَح إمْن ا
إب إن َوا ْلَج إة ا َث ّثَل إب ُدوَن ال إن ْلَجاَ إل ا ّو َْل إق ا ْب إك إلَس ْل إر إم إف ْلَحاَ إل ا ّو َْل إه ا ُة إفي َوالّشَجَر

ْغَرُس َواٍت َأْرٍض إفيِ ُت َهاَ َم إريٌم َل ْيًضاَ َح ّتىَ َأ ُكْن َلْم َح إه َي إر ْي َغ إرَس َأْن إل ْغ إفيِ َشَجًرا َي
إه إم إري ّنُه ؛ َح َتاَُج َإل َلىَ َيْح ٍم إ إري َد َح إج َي إه إل ُه إفي َعُه َثَمَر َيَض إه َو َو إفي ُه ّدٌر َو َق إة ُم إبَخْمَس

ْذُرٍع َذا َأ إة إفيِ َك َي َدا إه ْل  . ا

)3/430(



ُلُه ْو ُفَراُت َتَركََ ( َماَ َق ْل ْو ا َلُة َأ ّدْج َدَل ال َع ْنُه َو ُء َع ْلَماَ إإْن ا ُه َيُجوُز َكاََن َف ُد ْو إه َع ْي َل َلْم إ
ُه َيُجْز ُؤ َياَ إة إْح إلَحاََج إة )  َعاَّم ْل َلىَ ا إه إ إن ْو ْهًرا َك ُلُه َن ْو إإْن َق َو َد َأْن َيُجوُز َل َكاََن (  ُعو إه َي ْي َل إ
َو ُه إت َف َوا ْلَم َذا َكاَ ُكْن َلْم إ إريًماَ َي ٍر َح إم َعاَ ُكُه إل إل ُه َمْن َيْم َياَ إن َأْح ْذ إإ إم إب إْلَماَ إتَراُط ا ) اْش
إن ْذ إم إ إْلَماَ ّنَماَ ا َو إ ْوُل ُه إبيِ َق أ

َفَة َ إني  . َح
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ُلُه ْو َوَمْن َق ْهٌر َلُه َكاََن (  إض إفيِ َن إه َأْر إر ْي ْيَس َغ َل إريٌم َلُه َف َد َح ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َأْن إّل َح

إقيَم َنًة ُي ّي َلىَ َب إلَك َع َقاََل ، َذ ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ٌة َلُه َوُمَحّم ّناَ إشيِ ُمَس َهاَ َيْم ْي َل إقيِ َع ْل ُي َو
َهاَ ْي َل َنُه َع ْهَر َإلّن ) ؛ إطي ّن ُع َل ال َف َت ْن إه ُي ٍم إّل إب إري إقيِ إبَح ْل إه ُي ْي َل َنُه َع َتاَُز إطي َيْج إه َو ْي َل َلىَ َع إ
إر ْه ّن ُظَر ال ْن َي إلَحُه إل َكاََن َمَصاَ إهُر َف ّظاَ إريَم َأّن ال ْلَح ّنُه َلُه ا َإل َتاَُج َو َلىَ َيْح إيِ إ ْلَمْش إسيَل ا َي إل
ُء ْلَماَ ْنُه ا ُنُه َوَل َع إك ْلَمْشيُِ ُيْم ًة ا َد إن إفيِ َعاَ ْط إر َب ْه ّن ُنُه َوَل ال إك ُء ُيْم َقاَ ْل إن إ ّطي َلىَ ال إ
َكاَن ٍد َم إعي ُكوُن إبَحَرٍج إّل َب َي إريُم َلُه َف ْلَح َباًَرا ا إت ْع إر ا ْئ إب ْل إبيِ إباَ َإل َفَة َو إني إريَم َأّن َح ْلَح إفيِ ا
إر ْئ إب ْل ُه ا َناَ ْف إر َعَر َث َْل َإلّن إباَ َع َو َفاَ إت ْن إل إء ا ْلَماَ إر إفيِ إباَ ْه ّن إكٌن ال إن ُمْم ُدو إم إب إري ْلَح إكُن َوَل ا ُيْم
إر إفيِ ْئ إب ْل إء إّل ا َفاَ إتي إلْس َء َوَل إباَ َفاَ إتي إم إّل اْس إري ْلَح . إباَ

ُلُه ْو َق ٌة َو ّناَ َو ُمَس ُه ُق َو إري ّط إقيَل ال َو َو إبيُر ُه َناَ الّز إت َغ ُل َد إب ْن إع إبيِ َف أ
ْدُر َلُه ُيوُسَف َ إف َق إنْص

إن ْط إر َب ْه ّن إنٍب ُكّل إمْن ال َد َجاَ ْن إع ٍد َو ْدُر ُمَحّم إه َق إع إمي إنٍب ُكّل إمْن َج ُة َجاَ َثَمَر إف َو إخَل ْل ا
َيَة َأّن إس َوَل َغْر ْل إب ا إح إض إلَصاَ َْلْر َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع إب َو إح إر إلَصاَ ْه ّن . ال
َأّماَ ُء َو َقاَ ْل إن إ إر إطي ْه ّن َد ال ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َلَف َح َت إه َفاَْخ إيُخ إفي ْلَمَشاَ ُهْم َقاََل ا ْعُض ُلُه َب ْنُق َي
َلىَ إضٍع إ ْو إر َم ْي ُلوكٍَ َغ إد َمْم َقاََل ، َإلَح ُهْم َو ْعُض َيُه َأْن َلُه َب إق ْل َلىَ ُي إة َع ّناَ ْلُمَس َلْم َماَ ا

ْفُحْش . َي
َأّماَ ْلُمُروُر َو ْد ا َق ُع إقيَل َف َن ْنُه ُيْم ُه إم َد ْن إقيَل إع ُع َل َو َن إة ُيْم . إللّضُروَر

َقاََل ُبو َو ٍر َأ َف ْع ُذ َج ْأُخ إه َن إل ْو َق إس إفيِ إب َغْر ْل إه ا إل ْو َق إب إء إفيِ َماَ َو َقاَ ْل إن إ ّطي ّلُه ال َال َلُم َو ْع  َأ
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َتاَُب إك إن (  ُذو ْأ ْلَم ْذُن ا إْل ٌة ) ا َباََر إر َفّك َعْن إع ْلَحْج إط ا َقاَ إإْس ّق َو ْلَح َناَ ا َد ْن ُد إع ْب َع ْل َد َوا ْع َب
إلَك َتَصّرُف َذ إه َي إس ْف َن إه إل إت ّي إل ْه َأ ّنُه ؛ إب َد َإل ْع إن َب ْذ إْل إقيَِ ا ْهًل َب إف َأ ّتَصّر إه إلل إن إلَساَ إق إب إط ّناَ ال

إه إل ْق َع إز َو ّي ْلُمَم إه ا إر إحَجاَ ْن إف َعْن َوا ّتَصّر ّق ال َلىَ إلَح ْو ْلَم َق َل َكيِْ ا ّل َع َت ْيُن َي ّد إه ال إت َب َق ْو إبَر َأ

إه إب إلَك َكْس َذ َلىَ َماَُل َو ْو ْلَم ّد َفَل ا إه إمْن ُب إن ْذ ُطَل َل َكيِْ إ ْب ّقُه َي إر إمْن َح ْي ُه َغ َقاََل إرَضاَ
إحَمُه ّلُه َر َذا ال إذَن ( إ َلىَ َأ ْو ْلَم إه ا إد ْب َع إة إفيِ إل ّتَجاََر ًناَ ال ْذ ّقَماَ إ ُفُه َجاََز َعاَ إر إفيِ َتَصّر إئ َساَ

إت ّتَجاََرا َأْن ال إب ُقوَل )  ْنُت َلُه َي إذ إة إفيِ َلك َأ ّتَجاََر ُه َوَل ال ُد ّي َق . ُي
ُلُه ْو ُع َق إبي َي إريِ (  َت َيْش إنيِ َو ْع إل َي ْث إم إة إب إقيَم ْل ْقَصاٍَن ا ُن إب َبُن ) َل َو َغاَ َت إه ُي َد إفي ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َح
ْقَصاٍَن ُن إب ٍر َو إسي ًعاَ َي ُهَماَ َيُجوُز َوَل إْجَماَ َد ْن إن إع ْب َغ ْل إش إباَ إح َفاَ ْل ّنُه ؛ ا إة َإل َل إز ْن إع إبَم َبّر ّت َفَل ال

إظُمُه ْن ْذُن َي إْل إف ا إخَل إر إب إسي َي ْل ّنُه ؛ ا ُنُه َل َإل إك إتَراُز ُيْم إلْح ْنُه ا إبيِ َع َإل َفَة َو إني ّنُه َح َأ

َتَصّرٌف إة ُم ّي إل ْه َأ إه إب إس ْف ْلُحّر َفَصاََر َن َلىَ َكاَ َع َذا َو إبيِّ َه ُذوُن الّص ْأ ْلَم إإْن َلُه ا َبىَ َف َحاَ
َد ْب َع ْل ُذوَن ا ْأ ْلَم إض إفيِ ا إه َمَر إت ْو َبُر َم َت ْع إع إمْن ُي إمي إل َج ْلَماَ َذا ا ُكْن َلْم إ إه َي ْي َل ْيٌن َع إإْن َد َف
إمْن َكاََن إع َف إمي إقيَِ َماَ َج إتَصاََر َإلّن ؛ َب ْق إل ْلُحّر إفيِ ا َلىَ ا إث َع ُل ّث ّق ال إة إلَح َث َوَر ْل َوَل ا

إرَث إد َوا ْب َع ْل إإْن إل ْيُن َكاََن َو ّد ًطاَ ال َب إه إفيِ إبَماَ ُمْح إد َقاَُل َي إريِ ُي َت ْلُمْش ْذ إل ُع إ إمي إة َج َباَ ْلُمَحاَ ا



إإّل ْد َو ُد َع َفاَْر إبي ْلَم ْلُحّر إفيِ َكَماَ ا َلُه ا إلَم َأْن َو َبَل ُيْس ْق َي َلَم َو ّنُه ؛ الّس ٌة َإل َلُه إتَجاََر َأْن َو

ّكَل َو إع ُي ْي َب ْل إء إباَ ّنُه ؛ َوالّشَرا ْد َإل ُغ َل َق َفّر َت إه َي إس ْف َن  . إب
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ُلُه ْو َهُن َق َيْر َو إهُن (  َتْر َيْس ُهَماَ ) ؛ َو ّن إل
إع إمْن َ إب َوا إة َت ّتَجاََر َهاَ ال ّن إإ ٌء َف َفاَ ٌء إي َفاَ إتي إلُك َواْس َيْم َو

إجَر َأْن ْأ َت َء َيْس ُْلَجَرا ُيوَت ا ُب ْل ّنُه ؛ َوا إع إمْن َإل إني إر َص ّتّجاَ ُذ ال ْأُخ َي َْلْرَض َو َعًة ا َإلّن ؛ ُمَزاَر

إه إصيَل إفي إح َتْح ْب َلُه الّر إركََ َأْن َو َكَة ُيَشاَ إر َناًَن َش َع إع َف ْد َي ْلَماََل َو َبًة ا َهاَ ُمَضاََر َذ ْأُخ َي ؛ َو
ّنُه إة إمْن َإل َد إر َعاَ ّتّجاَ َلُه ال َؤّجَر َأْن َو ْفَسُه ُي َناَ َن َد ْن ًفاَ إع إعيِّ إخَل إف ْيَس إللّشاَ َل َع َأْن َلُه َو إبي َي

ْفَسُه ّنُه َن إجُر َإل ْنَح َهَن َأْن َوَل َي ْفَسُه َيْر ّنُه ؛ َن َبُس َإل ُد َيْحُصُل َفَل ُيْح ْقُصو َلىَ َم ْو ْلَم ، ا
ُة َأّماَ إْلَجاََر إجُر َفَل ا ْنَح َهاَ َي َيْحُصُل إب َهاَ َو ُد إب ْقُصو ْلَم َو ا ُه ْبُح َو  . الّر
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ُلُه ْو إإْن َق َو إذَن َكاََن (  ْوٍع إفيِ َلُه َأ إه َن إن ْي َع إه ُدوَن إب إر ْي َو َغ ُه ُذوٌن َف ْأ َهاَ إفيِ َلُه َم إع إمي ) ، َج
ْثُل َذَن َأْن إم ْأ ُبّر إفيِ َي ْل ّنُه ا إإ إه َيُجوُز َف إفيِ إفي إه َو إر ْي . َغ

َقاََل َفُر َو ُكوُن َل ُز ًناَ َي ُذو ْأ إلَك إفيِ إّل َلُه َم إع َذ ْو ّن ْذَن َإلّن ؛ ال إْل إكيٌل ا ْو َبٌة َت َناَ إإ إمْن َو
َلىَ ْو ْلَم َناَ ، ا َل ّنُه َو َقاَُط َأ ّق إْس ْلَح َفّك ا إر َو ْلَحْج َد ا ْن إع إلَك َو َهُر َذ ْظ ّيُة َي إك إل إد َماَ ْب َع ْل َفَل ا
َتّص ْوٍع َيْخ َن ْوٍع ُدوَن إب إف َن إخَل إل إب إكي َو ْل ّنُه ا إإ َتَصّرُف َف إل إفيِ َي إه َماَ إر ْي إإْن ، َغ ّقَت َو َلُه َو
ْذَن إْل ْثُل ، ا ُقوَل َأْن إم ْنت َي إذ ْهًرا َلك َأ إة إفيِ َش ّتَجاََر َو ال ُه ُذوٌن َف ْأ ًدا َلُه َم َب ّتىَ َأ َيْحُجَر َح
إه ْي َل َنُه َإلّن َع ْذ ٌق إ ْطَل ٍر إمْن إ ّقُف َفَل َحْج َو َت ّتَصّرُف َي إه ال إغ إفي ُلو ُب ْل إق َكاَ ْت إع ْل َذا ، َوا َك َذا َو إ
ُه َلىَ َرآَ ْو ْلَم ُع ا إبي إريِ َي َت َيْش َلْم َو َهُه َف ْن َكَت َي إلَك َعْن َوَس ًناَ َكاََن َذ ْذ ّنُه ؛ إ َتَصّرُف َإل َي

إه إس ْف َن َلىَ إل ْو ْلَم إل ّق َو إه إفيِ َح إف ُتُه َفَصاََر َتَصّر ُكو إه إرًضاَ ُس َيِ َأّن َكَماَ إب إر َت ْلُمْش َكاََن َلّماَ ا
ًفاَ َتَصّر إه ُم إس ْف َن إع إل إفي إللّش ّق َو إه إفيِ َح إف ُتُه َكاََن َتَصّر ُكو إب َعْن ُس َل ّط ًطاَ ال َقاَ إه إْس ّق إلَح

َذا َذا َك إبُه َوَل َه َذا ُيْش َذا َه َأىَ إ ُع َرُجًل َر إبي ًئاَ َلُه َي ْي َكَت َش ْنُه َفَس ُكْن َلْم َع ُتُه َي ُكو ًناَ ُس ْذ إ
إز إفيِ َوا إه َج إع ْي َع َإلّن ؛ َب إئ إد َباَ ْب إه َع إر ْي ّنَماَ َغ إصّح إ ُفُه َي إل َتَصّر إكي ْو ّت َذا إباَل إإ ْد َلْم َف ْنُه ُيوَج إم

إل الّرَضاَ إكي ْو ّت إصّح َلْم إباَل ُعُه َي ْي إإْن َب ْفَسك َأّجْر َقاََل َو ْو َن ْد َأ ُع ْق ْو َقّصاًَرا ُا ًغاَ َأ ّباَ َو َص ُه َف
ْذٌن إة إفيِ َلُه إ ّتَجاََر َلُه ال َتَصّرَف َأْن َو إلَك إفيِ َي إفيِ َذ إه َو إر ْي َة َإلّن ؛ َغ إْلَجاََر إمْن ا

إة ّتَجاََر ْكُر ال إذ إض َو ْع إة َب ّتَجاََر ْذٌن ال َهاَ إفيِ َلُه إ إع إمي  . َج
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ُلُه ْو إإْن َق َو إذَن (  ٍء إفيِ َلُه َأ إه َشيِْ إن ْي َع ْيَس إب َل ُذوٍن َف ْأ ّنُه ) ؛ َلُه إبَم َداٌم َإل إتْخ ْثُل ، اْس َأْن إم

ُه ْأُمَر إء َي إشَرا ْوٍب إب إة َث َو إكْس ْل ْو إل ٍم َأ َعاَ إه َط إل ْه َذا ، َإل َه ّنُه ؛ َو ْو َإل ًناَ َصاََر َل ُذو ْأ َذا َم َه ّد إب ْنَس َي
إه ْي َل إم َباَُب َع َدا إتْخ إلْس ْو ا َل َذا َلُه َقاََل َو َء إ ٌد َجاَ ْد َغ َق ْنُت َف إذ إة إفيِ َلك َأ ّتَجاََر َصاََر ال

ًناَ ُذو ْأ َذا َلُه َم َء إ ٌد َجاَ َذا ، َغ َك َذا َو َذا إلَرُجٍل َقاََل إ َء إ ٌد َجاَ ْنَت َغ َأ إليِ َف إكي َء َو ٌد َفَجاَ ّنُه َغ إإ َف
ُكوُن إكيًل َي ْو ، َو َل إه َقاََل َو إل إكي َو َذا إل َء إ ٌد َجاَ ْد َغ َق ُتك َف ْل ْو َعَز إه َقاََل َأ إد ْب َع ُذوُن إل ْأ ْلَم َذا ا إ

َء ٌد َجاَ ْد َغ َق ْيك َحَجْرت َف َل ْو َع إة َقاََل َأ َق ّل َط ْلُم إة إل ّي إع َذا الّرْج َء إ ٌد َجاَ ْد َغ َق ُتك َف ْع َراَج
ّنُه إإ إصّح َل َف َذا َي ّلُه َه إصيُر َوَل ُك إكيُل َي َو ْل ْعُزوًل ا ُد َوَل َم ْب َع ْل َقُة َوَل َمْحُجوًرا ا َل ْط ْلُم ا



َعًة ُد ُثّم ُمَراَج ْب َع ْل إصيُر َل ا ًناَ َي ُذو ْأ إم إّل َم ْل إع ْل ّتىَ إباَ ْو َح َلىَ َقاََل َل ْو ْلَم ْنُت ا إذ إديِ َأ ْب َع إفيِ إل
إة ّتَجاََر َو ال ُه َلُم َل َو ْع إصيُر َل َي ًناَ َي ُذو ْأ إة َم ّتَجاََر إة إلل َل َكاَ َو ْل ْو ، َكاَ َل ُعوا َقاََل َو إي إديِ َباَ ْب ْد َع َق َف

ْنُت إذ إة إفيِ َلُه َأ ّتَجاََر ُه ال ُعو َي َباَ ُد َف ْب َع ْل َلُم َل َوا ْع إن َي ْذ إإ َلىَ إب ْو ْلَم إصيُر ا ًناَ َي ُذو ْأ إة إفيِ َم َي َوا إر
إب َتاَ إن إك ُذو ْأ ْلَم إمْن ا َناَ َو إب ُكوُن َقاََل َمْن َأْصَحاَ ًناَ َي ُذو ْأ إر إمْن َم ْي ْلَحْجُر إخَلٍف َغ إه َوا ْي َل َل َع
إصّح َذا إّل َي إلَم إ َأّماَ َع َذا َف َلْم َلْم إ ْع إصيُر َل َي إإْن َمْحُجوًرا َي إه َحَجَر َو ْي َل إه إفيِ َع إق َو ُسو ُه َو

َلُم َل ْع ُه إْن ، َي َبَر إن َأْخ ْو َرُجَل إن َرُجٌل َأ َتاَ َأ إن َواْمَر ْي َل ْد َناَ َع ْو َكاَ ْيَر َأ إن َغ ْي َل ْد ْو َع َرُجٌل َأ
ْدٌل ٌة َع َأ َلٌة َواْمَر ْد إع َمْحُجوًرا َصاََر َع إْلْجَماَ إإْن ، إباَ إبُر َكاََن َو ْلُمْخ ًدا ا إح ْيَر َوا ْدٍل َغ َل َع
إصيُر َذا إّل َمْحُجوًرا َي َقُه إ ّد ُهَماَ َص َد ْن إع إجُر َو ْنَح ٌء َي َوا َقُه َس ّد ْو َص َبُه َأ ّذ َذا َك َهَر إ ُق َظ ْد إص
إر َب ْلَخ إإْن ا إبُر َكاََن َو ْلُمْخ إع َمْحُجوًرا َصاََر َرُسوًل ا إْلْجَماَ َقُه إباَ ّد ْو َص َبُه َأ ّذ  . َك
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ُلُه ْو ْقَراُر َق إإ َو إن (  ُذو ْأ ْلَم إن ا ُيو ّد إب إباَل ُغُصو ْل إئٌز َوا َذا َجاَ َك َو إع )  إئ َدا َو ْل َذا إباَ َقّر إ َأ

َهاَ إك ْهَل إت ْقَراَر َإلّن ؛ إباَْس إْل إع إمْن ا إب َوا إة َت ّتَجاََر ْذ ال ْو إ إصّح َلْم َل َبْت َي َن َت ّناَُس َلْج َتُه ال َع َي َباَ ُم
َتُه َل َعاََم َذا ، َوُم َه َذا َو َنْت إ ُيوُن َكاَ ّد ُيوَن ال إة ُد ّتَجاََر ْهُر َأّماَ ال ْلَم َيُة ا َناَ إج ْل ّنُه َوا إإ ٌق َف ّل َع َت ُم

إه إت َب َق َفىَ إبَر ْو َت ْنُه ُيْس َد إم ْع إة َب ّي ْلُحّر َفىَ َوَل ا ْو َت إه إمْن ُيْس إت َب َق ُد َر ْلُمَرا إر إمْن َوا ْه ْلَم َماَ ا
إج إمْن َكاََن إوي ّتْز إر ال ْي َغ إن إب ْذ َلىَ إ ْو ْلَم ْو ، ا َل َقّر َو إر َأ ْه ٍة إبَم َأ ْتُه اْمَر َق ّد ّنُه َوَص إإ إصّح َل َف َي
ّق إفيِ َلىَ َح ْو ْلَم ُذ َوَل ا َؤاَخ إه ُي َد إّل إب ْع إة َب ّي ْلُحّر إإْن ، ا َقّر َو ّنُه َأ َتّض َأ ْف ًة ا ْو ُحّر َأَمًة َأ

ْكًرا إه إب إع ُب ُأْص ُهَماَ إب َد ْن إع ْلَزُمُه َل َف إل إفيِ َي ْلَحاَ إق إّل ا إدي َتْص َلىَ إب ْو ْلَم َو ا ُه ْقَراٌر َو ٍة إ َي َناَ إج ، إب
َقاََل ُبو َو َو ُيوُسَف َأ ْقَراٌر ُه إل إ ْلَماَ ُذ إباَ ْؤَخ ُي إه َو إل إفيِ إب ْلَحاَ إة إفيِ َقاََل ا ُظوَم ْن ْلَم إفيِ ا

إت َقاََل إبيِ َم أ
إحَمُه ُيوُسَف َ ّلُه َر ْو ال ُذوٌن َقاََل َل ْأ َلْت َم إعيِ َأَزا ُب َغْسُل ُأْص ُذ إب ْؤَخ إل ُي ْلَحاَ إل

ْع َلْم اْسَم َذا إبَماَ ُيَصّرْح َو إجُب إ إه َي ْي َل َفىَ إفيِ َقاََل َع َتْص ْلُمْس َتَمُل ا ُكوَن َأْن ُيْح إر َي ْه ْلَم إباَ
َذا َكَماَ َع إ َف ّيًة َد إب َن َطْت َأْج َق َبْت َفَس َه َذ َغْسُل َف إجُب إب إه َي ْي َل ْهُر َع َهاَ َم إل ْث  . إم
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ُلُه ْو ْيَس َق َل َو ّوَج َأْن َلُه (  َتَز ّوَج َأْن َوَل َي َكُه ُيَز إلي إويَج َإلّن ) ؛ َمَماَ ّتْز ْيَس ال إمْن َل
إة ّتَجاََر ْذُن ال إْل ّنَماَ َوا إرُف إ ْنَص َلىَ َي إة إ ّتَجاََر َذا ال إإ إصّح َلْم َو َلْم َي ُه َو إجْز َلىَ ُي ْو ْلَم َد ا َفَس

َذا إإ َهاَ َدَخَل َف ْهُر إب ْلَم إه َفاَ ْي َل َد َع ْع إة َب ّي ْلُحّر ّنُه ؛ ا إزَمُه َإل َبٍب َل إر إبَس ْي إبٍت َغ ّق إفيِ َثاَ َح
َلىَ ْو ْلَم . ا

َأّماَ إويُجُه َو إه َتْز إك إلي إإْن إلَمَماَ ّوَج َف ُه َز َد ْب ًعاَ َيُجْز َلْم َع إه َإلّن ؛ إْجَماَ إة َضَرًرا إفي َل َدَل ّنُه إب َأ

ّق إح َت َتُه َيْس َب َق إر َر ْه ْلَم إة إباَ َق َف ّن إإْن ، َوال ّوَج َو َتُه َز إلَك َأَم َذ َك ْيًضاَ َيُجوُز َل َف ُهَماَ َأ َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو ّنُه ؛ َيُجوُز ُيوُسَف َأ ْلَماَُل َيْحُصُل َإل َهاَ ا إع إف َناَ َبَه إبَم َأْش َهاَ َف َت ُهَماَ إَجاََر َل َأّن َو

إويَج ّتْز ْيَس ال إة إمْن َل ّتَجاََر َلىَ ال َع َذا َو إف َه إخَل ْل إرُب ا ْلُمَضاَ إريُك ا َكَة َوالّش إر َناٍَن َش ، إع
إة إفيِ َقاََل ُظوَم ْن ْلَم إت إفيِ ا َقاََل إبيِ َم أ

إحَمُه ُيوُسَف َ ّلُه َر إلُك ال َيْم ُذوُن َو ْأ ْلَم إويَج ا َتْز
َْلَمْه إحُب ا إن َوَصاَ َناَ إع ْل َبْه ا ْلُمَضاََر َد َوا ّي إن ُق ُذو ْأ ْلَم َتَب َإلّن ؛ إباَ َكاَ ْلُم إلُك ا إلَك َيْم ًعاَ َذ إْجَماَ
َد ّي ُق إة َو َْلَم ّنُه ؛ إباَ ُهْم َيُجوُز َل َإل إويُج َل إد َتْز ْب َع ْل ًعاَ ا َد إْجَماَ ّي ُق إب َو إح إن إبَصاَ َناَ إع ْل َإلّن ؛ ا

إوَض َفاَ ْلُم إلُك ا إلَك َيْم ًعاَ َذ  . إْجَماَ
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ُلُه ْو َوَل َق إتُب (  َكاَ ّنُه ) ؛ ُي ْيَس َإل إة إمْن َل ّتَجاََر َة َإلّن ؛ ال ّتَجاََر َلُة ال َد َباَ إل ُم ْلَماَ إل ا ْلَماَ إباَ
َدُل َب ْل إة إفيِ َوا َب َتاَ إك ْل َبٌل ا َقاَ َفّك ُم إر إب ْلَحْج َلْم ا ُكْن َف ًة َي إجيَز َأْن إّل إتَجاََر َلىَ ُي ْو ْلَم َوَل ا

ْيَن إه َد ْي َل َلىَ َإلّن ؛ َع ْو ْلَم ْد ا َكُه َق ّل إصيُر َم َي ُد َو ْب َع ْل ًباَ ا إئ ْنُه َناَ ُع َع إج َتْر ُق َو ُقو ْلُح َلىَ ا إ
َلىَ ْو ْلَم إكيَل َإلّن ؛ ا َو ْل إة إفيِ ا َب َتاَ إك ْل إفيٌر ا ْنُه َس َذا َع إإ َتَب َف ْيَن َوَل َكاَ إه َد ْي َل ُه َع َأَجاََز َف
َلىَ ْو ْلَم إة َفَماَُل َجاََز ا َب َتاَ إك ْل َلىَ ا ْو ْلَم إبيَل َل إل إد َس ْب َع ْل َلىَ إل إه َع إض ْب َق َإلّن ؛ َق ُقو إد ُح ْق َع
إة َب َتاَ إك ْل ُق َل ا ّل َع َت إد َت إق َعاَ ْل ْبُض إباَ َق إل َو إة َماَ َب َتاَ إك ْل إق إمْن ا ُقو إد ُح ْب َع ْل إإْن ا َع َف َف َتُب َد َكاَ ْلُم ا

َلىَ إد إ ْب َع ْل ُأ َل ا ْبَر َلُه َأْن إّل َي ّك َو َلىَ ُي ْو ْلَم َهاَ ا إض ْب َق ٍذ إب إئ َن إحي ُق َيُجوُز َف إت ْع َي َتُب َو َكاَ ْلُم إإْن ا َف
َق إح ُذوَن َل ْأ ْلَم ْيٌن ا َدَماَ َد ْع َلىَ َأَجاََز َب ْو ْلَم َبُة ا َتاَ إك ْل َلىَ َفاَ ْو ْلَم ْيَس إل إء َل ُغَرَماَ ْل َهاَ إل ٌء إفي َشيِْ

َبَة َإلّن ؛ َتاَ إك ْل إة َصّحْت َلّماَ ا إْلَجاََز ُد َخَرَج إباَ ْب َع ْل إب إمْن ا إن َكْس ُذو ْأ ْلَم إد إفيِ َوَصاََر ا َي
َلىَ ْو ْلَم ُه َوَماَ ا َذ َلىَ َأَخ ْو ْلَم إب إمْن ا إد َكْس ْب َع ْل ْبَل ا إن َق ْي ّد ُق َل ال ّل َع َت إه َي ّق إب إء َح ُغَرَماَ ْل ا

إإْن ُذوُن َكاََن َو ْأ ْلَم َتَب ا إه َكاَ ْي َل َع ْيٌن َو إليٌل َد ْو َق إثيٌر َأ َبُة َك َتاَ إك ْل ٌة َفاَ َد إس إإْن ، َفاَ َهاَ َو َأَجاََز

َلىَ ْو ْلَم َلىَ َإلّن ؛ ا ْو ْلَم إلُك َل ا ّتَصّرَف َيْم إب إفيِ ال إد َكْس ْب َع ْل َع ا إد َم إن ُوُجو ْي ّد إلُك َفَل ال َيْم
َة إة إَجاََز َب َتاَ إك ْل  . ا
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ُلُه ْو َوَل َق ُق (  إت ْع َلىَ َي ّنُه ) ؛ َماٍَل َع إلُك َل َإل َبَة َيْم َتاَ إك ْل ُق ا ْت إع ْل َلىَ َفاَ ْو َق َإلّن َأ ْت إع ْل ٌع ا َبّر َت
ْقَرُض َوَل ّنُه ؛ ُي ٌع َإل َبّر إة َت َب إه ْل إه َقاََل َكاَ ْي َل َقْرُض الّسَلُم َع إن {  ْي َت َقُة َمّر َد ٍة َص  } . َمّر

)3/440(

ُلُه ْو َوَل َق َهُب (  َوٍض َي إع إر َوَل إب ْي َغ َوٍض إب َوَل إع ُق )  ّد َتَص إلَك َإلّن ؛ َي ٌع َذ َبّر ْيَس َت َل َأْن َلُه َو

ّفَل َك َت إس َي ْف ّن إل َوَل إباَل ْلَماَ إن إّل إباَ ْذ إإ َلىَ إب ْو ْلَم إإْن ا إذَن َف َلىَ َلُه َأ ْو ْلَم َذا َجاََز ا ُكْن َلْم إ َي
إه ْي َل ْيٌن َع َذا َأّماَ َد ًناَ َكاََن إ ُيو ْد . َيُجوُز َفَل َم
َأّماَ َتُب َو َكاَ ْلُم ُتُه َتُجوُز َفَل ا َل َفاَ ْو ، َك َل إذَن َو َلىَ َلُه َأ ْو ْلَم إإْن ا َفَل َف ُذ َل َك َؤاَخ َهاَ ُي إفيِ إب

إل ْلَحاَ ُذ ا َؤاَخ ُي َهاَ َو َد إب ْع إة َب ّي ْلُحّر إن ا ُذو ْأ ْلَم إل إعيَر َأْن َو ّبَة ُي ّدا ْوَب ال ّث ّنُه ؛ َوال إة إمْن َإل َد َعاَ
إر ّتّجاَ َلُه ال َع َأْن َو َف ْد ْلَماََل َي َبًة ا َأْن ُمَضاََر َذ َو ْأُخ ْلَماََل َي َبًة ا َيُجوُز ُمَضاََر إركََ َأْن َو ُيَشاَ
َكَة إر َناٍَن َش َهاَ ؛ إع ّن إل

ُد َ إق َع ْن َلىَ َت إة َع َل َكاَ َو ْل إة ُدوَن ا َل َفاَ َك ْل َو ا ُه إلُك َو ّكَل َأْن َيْم َو ّكَل ُي َو َت َي َو
إركََ َأْن َيُجوُز َوَل َكَة ُيَشاَ إر ٍة َش َوَض َفاَ َهاَ ؛ ُم ّن إل

ُد َ إق َع ْن َلىَ َت إة َع َل َفاَ َك ْل َو ا ُه َهاَ َل َو ُك إل َيْم
َيُجوُز َذَن َأْن َو ْأ إه َي إد ْب َع إة إفيِ إل ّتَجاََر . ال
ُلُه ْو َيِ َأْن ( إّل َق إد ْه إسيَر ُي َي ْل إم إمْن ا َعاَ ّط ْو ال ّيَف َأ ُلُه َمْن ُيَض إص ّنُه ) ؛ َي إة إمْن َإل َد َعاَ

إر ّتّجاَ إف ال إخَل إر إب ْلَمْحُجو ّنُه ؛ ا ْذَن َل َإل َعْن َلُه إ إبيِ َو أ
ْلَمْحُجوَر َأّن ُيوُسَف َ إه ا ْي َل َذا َع إ

ُه َطاَ ْع َلىَ َأ ْو ْلَم إه ُقوَت ا إم ْو َعاَ َي َد ْعَض َف إه َب إئ َقاَ َف َلىَ ُر إلَك َع إم َذ َعاَ ّط ْأَس َل ال إه َب إب
إف إخَل َذا َماَ إب ُه إ َطاَ ْع ٍر ُقوَت َأ ْه ُهْم ؛ َش ّن إل

ْو َ ُه َل ُلو َك ْبَل َأ إر َق ْه َتَضّرُر الّش إه َي َلىَ إب ْو ْلَم ا
ُلوا ْأَس َوَل َقاَ َق َأْن َب ّد َتَص ُة َت َأ ْلَمْر إت إمْن ا ْي َهاَ َب إج ْو إء َز إر إباَلّشيِْ إسي َي ْل إف ا إغي َكاَلّر

إه إو َنْح إلَك َإلّن ؛ َو ْيُر َذ ُنوٍع َغ ْنُه َمْم إة إفيِ إم َد َعاَ ْل إم َيُجوُز َوَل ا إه ّدَرا إب إباَل َياَ ّث إث َوال َثاَ َْل . َوا
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ُلُه ْو ُنُه َق ُيو ُد َو َقٌة (  ّل َع َت إه ُم إت َب َق َباَع إبَر َهاَ ُي إء إفي ُغَرَماَ ْل َيُه َأْن إّل إل إد ْف َلىَ َي ْو ْلَم ُد ا ْلُمَرا َوا  (
ْيُن إة َد ّتَجاََر ْو ال َهاَ إفيِ َماَ َأ َناَ ْع إع َم ْي َب ْل إء َكاَ إة َوالّشَرا إْلَجاََر إر َوا ْئَجاَ إت إلْس َوَضَماَُن َوا

إب ُغُصو ْل إع ا إئ َدا َو ْل َذا َوا َهاَ إ َد إجُب َوَماَ َجَح إر إمْن َي ْق ُع ْل إء ا َوْط إة إب َتَرا ْلُمْش َد ا ْع َب
إق َقاَ إتْح إلْس ْو ا َقَر َأ ّبًة َع ْو َدا َق َأ ًباَ َخَر ْو ْيُن َأّماَ َث ّد إبُت ال ّثاَ إر ال ْي َغ إلَك إب إر َذ ْه ْلَم إة َكاَ َي َناَ إج ْل َوا

َو ُه ٌق َف ّل َع َت إه ُم إت إذّم َفىَ إب ْو َت ْنُه ُيْس َد إم ْع إة َب ّي ْلُحّر ُق َوَل ا ّل َع َت إه َي إت َب َق ُلُه إبَر ْو َق ُع َو َباَ َهاَ ُي إفي
إنيِ ْع ُعُه َي إبي إكُم َي ْلَحاَ ْيَس ا َل َلىَ َو ْو ْلَم َعُه َأْن إل إبي ْلَك َإلّن ؛ َي إم ْل َلىَ ا ْو ْلَم إء إل ُغَرَماَ ْل إل إه َو إفي
ّق إفيِ َح إه َو إع ْي َقاَُط َب إهْم إْس ّق ُهْم ؛ َح ّن إل

ْد َ َتاَُروَن َق إع َتْركََ َيْخ ْي َب ْل ُفوا ا ْو َت َيْس إه إمْن إل إب َكْس
َلْم ُكْن َف ُعُه َلُه َي ْي إر َب ْي َغ إهْم إب إن ْذ َذا إ إإ َع َف إر َباَ ْي َغ إهْم إب إن ْذ إقَف إ َلىَ ُو إهْم َع إت إفيِ َكَماَ إَجاََز

إن ْه إإْن ، الّر ُهْم َأَجاََز َو ْعُض َبىَ َب َأ ُهْم َو ْعُض ُقوا َأْن إّل َيُجْز َلْم َب إف ّت َلىَ َي إلَك َع . َذ
ُلُه ْو َق َيُه َأْن إّل َو إد ْف َلىَ َي ْو ْلَم إنيِ ا ْع َيُه َي إد ْف إع َي إمي إن إبَج ْي ّد ّنُه ؛ ال ْذ َإل ُه إ َدا ْف َق َلْم َأ ْب إفيِ َي
إه إت َب َق إء َر ُغَرَماَ ْل ٌء إل ُع َشيِْ َباَ إه ُي إل ُلُه َإلْج ْو ْقَسُم َق ُي َو ُنُه (  ُهْم َثَم َن ْي إص َب إحَص ْل ٌء إباَ َوا َبَت ) َس َث
ْيُن ّد إر ال ْقَرا إإ إد إب ْب َع ْل ْو ا إة َأ َن ّي َب ْل إإْن ا إقيَِ َف ُهْم َب ْيٌن َل َلُب َل َد َطاَ إه ُي َلىَ إب ْو ْلَم إكْن ا َل ُعوَن َو إب ّت َي

إه َد إب ْب َع ْل َد ا ْع إق َب ْت إع ْل َذا ، ا َه َذا َو َعُه إ إضيِ َباَ َقاَ ْل َذا َأّماَ ا َعُه إ َلىَ َباَ ْو ْلَم إر ا ْي َغ إهْم إب إن ْذ ُهْم إ َل َف
ّق إخ َح َفْس ْل َذا إّل ا إن إفيِ َكاََن إ ّثَم ٌء ال َفاَ إهْم َو إن ُيو ُد ْو إب َلىَ َقَضىَ َأ ْو ْلَم ُهْم ا َن ْي ْو َد ُءوا َأ ْبَر َأ

َد ْب َع ْل إن إمْن ا ْي ّد ّنُه ال إإ إطُل َف ْب ّق ُي إخ َح َفْس ْل ْيَس ا َل َذا َو إصيِّ َه َو ْل َذا َكاَ َع إ َكَة َباَ إر ّت إفيِ ال
إن ْي ّد ْيَس ال إء َل ُغَرَماَ ْل ّق إل إخ َح َفْس ْل ُق ، ا َفْر ْل َناَ َأّن َوا إء ُه ُغَرَماَ ْل َء إل َعاَ إتْس إد اْس ْب َع ْل ُهْم ا َل َف

ْفَسُخوا َأْن َع َي ْي َب ْل ُه ا ُعو َتْس َيْس إهْم إفيِ َو إن ْي َناَكََ َد ُه ْيَس َو ُهْم َل  َل
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ُء َعاَ إتْس إة اْس َك إر ّت إه َإلّن ؛ ال إخيَر إفي ْأ إء َت إن َقَضاَ ْي إت َد ّي ْلَم . ا
َلٌة َأ َذا ( َمْس َلىَ إلَرُجٍل َكاََن ) إ ٍد َع ْب ْيٌن َع َبُه َد َه َو َلىَ َف ْو ْلَم إب إمْن ا إح إن َصاَ ْي ّد َلُه ال إب َق َف

َقَط ْيُن َس ّد إذيِ ال ّل إه ا ْي َل ْنَساََن َإلّن ؛ َع إْل ُبُت َل ا ْث َلىَ َلُه َي إه َع إد ْب ْيٌن َع إإْن َد َع َف َرَج
َلىَ ْو ْلَم إه إفيِ ا إت َب ْد َلْم إه ُع ْيُن َي ّد َد ال ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ٍد َح ّنُه ؛ َوُمَحّم َكُه َلّماَ َإل َل َطْت َم َق َس
َبُة َل َطاَ ْلُم ْنُه ا ْو َكَماَ َفَصاََر َع ُه َل ْبَرأ َو َأ ُه إح َف َكاَ ّن ُلوٌم َكاَل ْع ْو َرُجًل َأّن َوَم َهَب َل َأَمًة َو

َهاَ إج ْو َفَسَخ إلَز ْن َكاَُح ا ّن ْو ، ال َل َع َو إة إفيِ َرَج َب إه ْل ْد َلْم ا ُع َكاَُح َي ّن َذا ال َه َنىَ إل ْع ْلَم . ا
َقاََل ُبو َو ُد ُيوُسَف َأ ُعو ْيُن َي ّد َلىَ ال إد َع ْب َع ْل َعْن ا ٍد َو َيٌة ُمَحّم َوا َلىَ َأّن ُأْخَرىَ إر ْو ْلَم ا
ْيَس َع َأْن َلُه َل إج إد إفيِ َيْر ْب َع ْل ْوَن َإلّن ؛ ا ْيَن َأّن َك ّد َلىَ ال إد َع ْب َع ْل ْقٌص ا إه َن ُلُه إفي َوا ْنُه َفَز َع
ٌة َد َياَ َلْت إز ْيُن َحَص َع ْل َبُة َوا ُهو ْو ْلَم َتىَ ا َلْت َم َهاَ َحَص ٌة إفي َد َياَ إك إفيِ إز ْل إب إم ُهو ْو ْلَم َلُه ا
َعْت َن َع َم . الّرُجو
ُلُه ْو إإْن َق َف ٌء َفَضَل (  إه إمْن َشيِْ إن ُيو إلَب ُد إه ُطو َد إب ْع إة َب ّي ْلُحّر إر ا َقّر َت إل إن )  ْي ّد إه إفيِ ال إت إذّم

إم َد َع إء َو َفاَ إة َو َب َق إه الّر  . إب
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ُلُه ْو إإْن َق َف إه َحَجَر (  ْي َل إصْر َلْم َع إه َمْحُجوًرا َي ْي َل ّتىَ َع َهَر َح ْظ ْلَحْجُر َي ْيَن ا إل َب ْه إه َأ إق ) ُسو
ُهْم ؛ ّن إل

إديَن َصاَُروا َ إق َت ْع َواَز ُم إف َج ّتَصّر َعُه ال َنَة َم َي َدا ْلُم ُع َفَل َلُه َوا إف َت إلَك َيْر إم إّل َذ ْل إع ْل إباَ
َتَرُط ُيْش ْلُم َو إر إع َث ْك إل َأ ْه إه َأ إق ّتىَ ُسو ْو َح إه َحَجَر َل ْي َل إق إفيِ َع ْيَس الّسو َل إه َو َرُجٌل إّل إفي



ْو إن َأ إجُر َل َرُجَل ْنَح َد َإلّن ؛ َي ْقُصو ْلَم إن إمْن ُخُروُجُه ا ْذ إْل إة ا ْهَر إد إباَلّش إح َوا ْل إباَ إن َو ْي َن ْث إل َوا
إهُر َل َت  . َيْش
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ُلُه ْو إإْن َق َف َلىَ َماََت (  ْو ْلَم ْو ا ْو ُجّن َأ َق َأ إح إر َل َدا إب إب ْلَحْر ّقَدا ا َت ُذوُن َصاََر ُمْر ْأ ْلَم ا
إت َإلّن ) ؛ َمْحُجوًرا ْو ْلَم ُقُط إباَ ْذُن َيْس إْل َذا ، ا َك إن َو ُنو ْلُج َذا إباَ ًقاَ َكاََن إ إب ْط َذا َأّماَ ُم َكاََن إ

ْيَر إبٍق َغ ْط ْذُن ُم إْل َلىَ َفاَ إه َع إل . َحاَ
َأّماَ ُق َو ّلَحاَ إكَم إْن ال إه ُح َو إب ُه إت َف ْو ْلَم إإْن ، َكاَ َكْم َلْم َو إه ُيْح ّتىَ إب َع َح إلًماَ َرَج ُمْس

ُفُه َتَصّر إئٌز َف إإْن ، َجاَ ُد ُجّن َو ْب َع ْل ًناَ ا ُنو ًقاَ ُج إب ْط إإْن َمْحُجوًرا َصاََر ُم َق َف َفاَ َد َأ ْع إلَك َب َل َذ
ُد ُعو ُنُه َي ْذ إإْن ، إ ًناَ ُجّن َو ُنو ْيَر ُج إبٍق َغ ْط إجُر َل ُم ْنَح إإْن ، َي ّد َو َت ُذوُن اْر ْأ ْلَم َق ا إح َل إر َو َدا إب

إب ْلَحْر َد َمْحُجوًرا َصاََر ا ْن إد إع َدا إت إلْر إل إفيِ ا ْو إبيِ َق أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع إق َو ّلَحاَ  . إباَل
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ُلُه ْو إإْن َق َف َق (  َب ُد َأ ْب َع ْل إإْن َمْحُجوًرا َصاََر ا َف َد )  إق إمْن َعاَ َباَ إْل ْد َلْم ا ُع ْذُن َي إْل َلىَ ا َع
إح إحي َذا الّص إة إفيِ َك إخيَر ّذ  . ال

)3/446(

ُلُه ْو َذا َق إإ َف إه َحَجَر (  ْي َل ُه َع ْقَراُر إإ إئٌز َف إه إفيِ إفيَماَ َجاَ إد إل إمْن َي ْلَماَ َد ا ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ) َح

ُه َناَ ْع إقّر َأْن َم إه إفيِ إبَماَ ُي إد ّنُه َي َعٌة َأ إدي إديِ َو ْن ُفَلٍن إع ْو إل ْبته َأ ْنُه َغَص ْو إم إقّر َأ ْيٍن ُي َد إه إب ْي َل َع
ُقوُل َي َليِّ َف ْلُف َع ٍم َأ َه َد إدْر ْن إع إبيِ َف أ

َفَة َ إني إصّح َح ُه َي ْقَراُر إن إ ْي ّد إة إباَل َع إدي َو ْل إضيِ ا ْق َي َف
إه إفيِ إمّماَ إد . َي

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إصّح َل َوُمَحّم ُه َي ْقَراُر إه إفيِ إ إح َذا َشْر إه َكاََن إ ْي َل ْيٌن َع إحيُط َد إبَماَ ُي
إه إفيِ إد ُه َيُجْز َلْم َي ْقَراُر ًعاَ إ ّق َإلّن ؛ إْجَماَ إء َح ُغَرَماَ ْل ْد ا َق َق ّل َع إل َت ْلَماَ إذيِ إباَ ّل إه إفيِ ا إد َي
َد ْن إر إع ْلَحْج  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ْتُه (  إزَم ُيوٌن َل إحيُط ُد إه ُت إل إه إبَماَ إت َب َق َلْم َوَر إلْك )  َلىَ َيْم ْو ْلَم إه إفيِ َماَ ا إد إإْن َي َو
َق َت ْع ُه َأ َد إبي ُقوا َلْم َع إت ْع َد َي ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني . َح
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ إلُك َوُمَحّم إه إفيِ َماَ َيْم إد ُق َي إت ْع َي َقُه َمْن َو َت ْع إه َأ ْي َل َع ُتُه َو إإْن ، إقيَم َو

ُكْن َلْم ْيُن َي ّد إحيٌط ال إه ُم إل ُقُه َجاََز إبَماَ ْت ًعاَ إع  . إْجَماَ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َع (  َلىَ إمْن َباَ ْو ْلَم ًئاَ ا ْي إل َش ْث إم إه إب إت ْو إقيَم َثَر َأ ْك َذا َجاََز َأ َه َذا )  َلىَ َكاََن إ َع
إد ْب َع ْل ْيٌن ا ّنُه ؛ َد إبيِّ َإل َن َْلْج إه َعْن َكاَ إب َذا َكْس إه َكاََن إ ْي َل ْيٌن َع إإْن ، َد ُكْن َلْم َو إه َي ْي َل َع َفَل َع ْي َب

ُهَماَ َن ْي َد َإلّن ؛ َب ْب َع ْل إه إفيِ َوَماَ ا إد َلىَ َي ْو ْلَم ُلُه إل ْو إإْن َق َو َعُه (  ْقَصاٍَن َباَ ُن ّنُه ) ؛ َيُجْز َلْم إب َإل

َهٌم ّت إه إفيِ ُم ّق َذا ، َح َه َد َو ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َذا َو َعُه إ ْقَصاٍَن َباَ ُن ّيُر َيُجوُز إب ُيَخ َو

َلىَ ْو ْلَم َء إْن ا َة َأَزاَل َشاَ َباَ ْلُمَحاَ إإْن ، ا َء َو َذا َفَسَخ َشاَ َه َذا َماَ إخَلُف َو َبىَ إ إبيِّ َحاَ َن َْلْج ا
َذا إه َكاََن إ ْي َل ْيٌن َع َد َد ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّنُه ؛ َح ْهَمَة َل َإل إف ُت إخَل إب َذا َماَ َو َع إ إريُض َباَ ْلَم إمْن ا
إث إر َوا ْل إل ا ْث إم إه إب إت ْيُث إقيَم ُه َيُجوُز َل َح َد ْن ّق َإلّن ؛ إع إة َح ّي إق إة َب َث َوَر ْل َق ا ّل َع إه َت إن ْي َع ّق َأّماَ إب َح
إء ُغَرَماَ ْل َق ا ّل َع إة َت ّي إل ْلَماَ ْيُر َل إباَ  . َغ
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ُلُه ْو إإْن َق َو َعُه (  َلىَ َباَ ْو ْلَم ًئاَ ا ْي إل َش ْث إم إة إب إقيَم ْل ْو ا َقّل َأ ّنُه ) ؛ َجاََز َأ ُقُه َل َإل ْلَح إلَك َي َذ إب
ْهَمٌة ُلُه ُت ْو إإْن َق َف ّلَمُه (  إه َس ْي َل ْبَل إ إض َق ْب إن َق ّثَم َطَل ال ّثَمُن َب ّنُه ) ؛ ال َذا َإل ّلَم إ َع َس إبي ْلَم ا
ْبَل إض َق ْب إن َق ّثَم ّثَمُن َحَصَل ال ًناَ ال ْي َلىَ َد ْو ْلَم َلىَ إل إه َع إد ْب َلىَ َع ْو ْلَم ُبُت َل َوا ْث َلىَ َلُه َي َع

إه إد ْب ْيٌن َع َذا َد إإ َطَل َو ّثَمُن َب ّنُه َصاََر ال َأ َع َك إه َباَ ْي َل إر َع ْي َغ ُع َيُجوُز َفَل َثَمٍن إب ْي َب ْل ُه ا ُد َوُمَرا
إن ْطَل ُب إن إب ّثَم ْطَلُن ال إه ُب إم ّل َبُة َتَس َل َطاَ ْلُم إه َوا َلىَ إب ْو ْلَم ُع إل إتْرَجاَ إع اْس إبي ْلَم إإْن ، ا َعُه َو َباَ

َثَر ْك َأ إه إمْن إب إت ْؤَمُر إقيَم إة ُي َل إإَزا إة إب َباَ ْلُمَحاَ ْو ا إض َأ ْق إع َن ْي َب ْل . ا
ُلُه ْو إإْن َق َو َكُه (  إه إفيِ َأْمَس إد ّتىَ َي إفيَِ َح ْو َت ّثَمَن َيْس َع َإلّن ) ؛ َجاََز ال إئ َباَ ْل ّق َلُه ا إفيِ َح

إع إبي ْلَم  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َق (  َت ْع َلىَ َأ ْو ْلَم َد ا ْب َع ْل ُذوَن ا ْأ ْلَم إه ا ْي َل َع ُيوٌن َو ُقُه ُد ْت إع إئٌز َف َكُه َإلّن ) ؛ َجاَ ْل إم
إه َلىَ َباٍَق إفي ْو ْلَم إمٌن َوا إه َضاَ إت إقيَم إء إل ُغَرَماَ ْل ّنُه ؛ إل َلَف َإل ْت َق َماَ َأ ّل َع إه َت ُهْم إب ّق إهيَِ َح َو

ُتُه َب َق َكاََن َر إه َف ْي َل َهاَ َع ُن ّنُه َضَماَ َإل إلْف َلْم َو ْت َثَر ُي ْك إة إمْن َأ إقيَم ْل ْلَزُمُه َفَل ا ْيُر َي إلَك َغ ، َذ
إإْن َنْت َو ُتُه َكاَ َثَر إقيَم ْك إن إمْن َأ ْي ّد إمَن ال ْدَر َض إن َق ْي ّد ْيَر َل ال َذا َغ َه إب ّيَن َو َب َلُه َأّن َت ْو َق

َلىَ ْو ْلَم إمٌن َوا إه َضاَ إت إقيَم َلىَ َمْحُموٌل إل َذا َماَ َع َنْت إ إقيَمُة َكاَ ْل ْثَل ا إن إم ْي ّد ْو ال َقّل َأ َأ

ُلُه ْو َق إمٌن َو إه َضاَ إت إقيَم ٌء إل َوا إلَك إفيِ َس إلَم َذ إن َع ْي ّد ْو إباَل َلْم َلْم َأ ْع ّنُه ؛ َي َضَماَُن َإل
ْهَلكٍَ إت َوىَ اْس َت إه َفاَْس ْلُم إفي إع ْل ْهُل ا ْلَج . َوا

ُلُه ْو َوَماَ َق إقيَِ (  إن إمْن َب ْي ّد َلُب ال َطاَ إه ُي ُق إب َت ْع ْلُم َد ا ْع إق َب ْت إع ْل ْيَن َإلّن ) ؛ ا ّد ٌق ال ّل َع َت ُم
إه إت إذّم إه إب إت َب َق ْد ، َوَر َق إمَن َو َلىَ َض ْو ْلَم َلَف َماَ ا ْت إهْم َأ ْي َل إه إمْن َع إت َب َق إقيَِ َر َب إضُل َو إهْم َفاَ إن ْي َد

إه إفيِ إت َذا ، إذّم َه إف َو إخَل َذا َماَ إب َق إ َت ْع ّبَر َأ َد ْلُم ُأّم ا إد َو َل َو ْل ُذوَن ا ْأ ْلَم ُهَماَ ا ْد ، َل َق َو
ُهَماَ ْت إزَم ُيوٌن َل ّنُه ُد إإ َلىَ َيْضَمُن َل َف ْو ْلَم ًئاَ ا ْي ّق َإلّن ؛ َش إء َح ُغَرَماَ ْل ْق َلْم ا ّل َع َت إهَماَ َي إت َب َق إبَر
ًء َفاَ إتي إع اْس ْي َب ْل َلْم إباَ ُكْن َف ًفاَ َي إل ْت ُهْم ُم ّق َلْم َح ًئاَ َيْضَمْن َف ْي  . َش
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َدْت (  َل َْلَمُة َو َنُة ا ُذو ْأ ْلَم َهاَ إمْن ا ْوَل إلَك َم َذ َهاَ َحْجٌر َف ْي َل ًفاَ َع إخَل َفَر )  َو إلُز ُه َف
إبُر َت ْع َء َي َقاَ َب ْل إء ا َدا إت ْب إل َنْحُن إباَ ُقوُل َو إهُر َن ّظاَ ّنُه ال َهاَ َأ َد َيُخّص ْع إة َب َد إوَل ْل ُكوُن ا َي َلًة َف َدَل
َلىَ إر َع ْلَحْج إف ا إخَل إء إب َدا إت ْب إل إريَح َإلّن ؛ ا َلىَ َقاٍَض الّص إة َع َل ّدَل َيْضَمُن ال َهاَ َو َت إْن إقيَم

َهاَ ْبت إك ُيوٌن َر إه ُد إف ْتَل ّقَل إإل َق َمَح ّل َع إه َت ّق إب إء َح ُغَرَماَ ْل ْذ ا إه إ ُع إب إن َت ُع َيْم ْي َب ْل إإْن ا َدْت َو َل إمْن َو
إر ْي َهاَ َغ ْوَل إجُر َل َم ْنَح ُظُر ُثّم َت ْن َفَصَل إْن َي ْن ُد ا َل َو ْل َهاَ ا ْن ْيَس إم َل َهاَ َو ْي َل ْيٌن َع ُد َد َل َو ْل َفاَ

َلىَ ْو ْلَم ّتىَ إل ْو َح َهاَ َل َق إح ْيٌن َل َد َد ْع إلَك َب ّق َفَل َذ إء َح ُغَرَماَ ْل إه إل إإْن ، إفي َدْت َو َل َد َو ْع إت َب ُبو ُث
إن ْي ّد ّنُه ال إإ ُع َف َباَ إن إفيِ ُي ْي إء َد ُغَرَماَ ْل إذيَن ا ّل َبَت ا ُهْم َث ّق ْبَل َح إة َق َد إوَل ْل إذيَن ُدوَن ا ّل َبَت ا َث
ُهْم ّق َد َح ْع إة َب َد إوَل ْل َذا ، ا َه إف َو إخَل إد إب َل إة َو َي إن ْلَجاَ ّنُه ا إإ ُع َل َف َب ْت إإْن ، ُأّمُه َي َفَصَل َو ْن َد ا ْع َب

إة َي َناَ إج ْل ُكوُن ا َي َلىَ َو ْو ْلَم َطُب إل ُيَخاَ َلىَ َو ْو ْلَم إة إفيِ ا َْلَم ْيَن ا إع َب ْف ّد ْو ال إء َأ َدا إف ْل ُق ، ا َفْر ْل َوا
َلىَ إفيِ َأّن ُْلو ْيُن ا ّد إبٌت ال َهاَ إفيِ َثاَ إت َب َق إريِ َر َيْس َلىَ َف َهاَ إ إد َل . َو

َأّماَ َيُة َو إن ْلَجاَ ُبْت َلْم ا ْث َهاَ إفيِ َي إت َب َق ّنَماَ ، َر إإ َلُب َو َطاَ َلىَ ُي ْو ْلَم إع ا ْف ّد ْو إباَل إء َأ َدا إف ْل ُد ا َل َو ْل َوا
ُد ُلو ْو ْلَم ْبَل ا إن َق ْي ّد ْدُخُل َل ال إن إفيِ َي ْي ّد إف ال إخَل إب إب َكْس ْل إة ا َب إه ْل إة َوا َق َد َذا َوالّص َكاََن إ

ْبَل إق َق إن ُلُحو ْي ّد َذا ال ُه َلْم إ ْذ ْأُخ َلىَ َي ْو ْلَم ّتىَ ا َق َح إح ْيُن َل ّد إإّن ال إلَك َف ُكوُن َذ إء َي ُغَرَماَ ْل ، إل
ُق َفْر ْل َكْسَب َأّن َوا ْل َهاَ إفيِ ا إد إة َي َل َدَل ّنُه إب َهاَ َيُجوُز َأ ُف إه َتَصّر ْبَل إفي ُه َأْن َق َذ ْأُخ َلىَ َي ْو ْلَم ا

.
َأّماَ ُد َو َل َو ْل ْيَس ا َل َو َف َهاَ إفيِ ُه إد ّنُه ؛ َي َهاَ َيُجوُز َل َإل ُف إه َتَصّر إب َفَصاََر إفي َكْس ْل إذ َكاَ ْأُخو ْلَم ا
َهاَ ْن  . إم
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو إذَن (  إليِ َأ إبيِّ َو إبيِّ الّص إة إفيِ إللّص ّتَجاََر َو ال ُه إء إفيِ َف إع الّشَرا ْي َب ْل إد َوا ْب َع ْل َكاَ
إن ُذو ْأ ْلَم َذا ا إقُل َكاََن إ ْع َع َي ْي َب ْل َء ا ّتىَ َوالّشَرا َذ ) َح ُف ْن ُفُه َي ْكُر ، َتَصّر إليِّ إذ َو ْل إظُم ا َت ْن َي

َْلَب ّد ا ْلَج َد َوا ْن إه إع إم َد إصيِّ َع َو ْل إضيِ َوا َقاَ ْل إمْن َوا إه َو إط ُكوَن َأْن َشْر إقُل َي ْع ْوَن َي إع َك ْي َب ْل ا
ًباَ إل إك َساَ ْل إم ْل ًياَ إل إل إح َجاَ ْب إبيُه إللّر ّتْش إد َوال ْب َع ْل إن إباَ ُذو ْأ ْلَم ُد ا إفي َبَت َماَ َأّن ُي إد إفيِ َث ْب َع ْل إمْن ا

إم َكاَ َْلْح َبَت ا إبيِّ إفيِ َث إصيُر الّص َي ًناَ َف ُذو ْأ إت َم ُكو إد إفيِ َكَماَ إباَلّس ْب َع ْل إصّح ا َي ُه َو ْقَراُر إ
إه إفيِ إبَماَ إد إه إمْن َي إب إلُك َوَل َكْس إويَج َيْم إه َتْز إد ْب َتُه َوَل َع َب َتاَ إد إفيِ َكَماَ إك ْب َع ْل  . ا
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إئُل َقاََل ( َمَساَ ّيِ )  إد ْن ْلُخَج َذا ا إه َقاََل إ إد ْب َع َذا إل ْيت إ ّد َليِّ َأ ْلَف إ ٍم َأ َه ْنَت إدْر َأ َكاََن ُحّر َف
َذا َه إل إب ْو َق ْل ًناَ ا ُذو ْأ إة إفيِ َلُه َم ّتَجاََر ّنُه ؛ ال إلُك َل َإل َء َيْم َدا إف َأ ْل َْل إب إّل ا إتَساَ ْك إل َفَصاََر إباَ

ًناَ ُذو ْأ َلًة َم ُق َدَل إت ْع َي إء َو َدا َْل ُق َوَل إباَ إت ْع إل َي ُبو َق ْل َذا ، إباَ َك َذا َو َتىَ َقاََل إ ْيت َم ّد َليِّ َأ ْو إ َتىَ َأ َم
ْيت َماَ ّد َليِّ َأ ْو إ ْيت إحيَن َأ ّد َليِّ َأ ْو إ َذا َأ ْيت َماَ إ ّد َليِّ َأ َذا إ َه إصُر َل َف َت ْق َلىَ َي إس َع إل ْلَمْج ، ا

َذا َك َذا َو ّد َقاََل إ َليِّ َأ ًفاَ إ ْل ْنَت َأ َأ ّنُه ُحّر َو إإ ُق َل َف إت ْع ّتىَ َي َيِ َح ّد َؤ ّنُه ؛ ُي ٌق َإل ْت ٌق إع ّل َع ُم
إإْن ، إبَشْرٍط ّد َقاََل َو َليِّ َأ ًفاَ إ ْل ْنَت َأ َأ إخيِّ إفيِ َقاََل ُحّر َف َكْر ْل ُق ا إت ْع إل إفيِ َي ْلَحاَ إقيَل ا َو

ُق َل إت ْع إء إّل َي َدا َْل إإْن ، إباَ ّد َقاََل َو َليِّ َأ ًفاَ إ ْل ْنَت َأ َق ُحّر َأ َت إل إفيِ َع ْلَحاَ ّدىَ ا ْو َأ ّد َلْم َأ َؤ ، ُي
إإْن ْنَت َقاََل َو ْيك ُحّر َأ َل َع ْلٌف َو ُق َأ إت ْع ْلَزُمُه َوَل َي ٌء َي َد َشيِْ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َماَ َو
َبْل َلْم ْق ُق َل َي إت ْع َذا َي إإ َق َف َت إزَمُه َع َل ْلَماَُل َو . ا

َأّماَ َذا َو ْيت إْن َقاََل إ ّد َليِّ َأ ًفاَ إ ْل ْنَت َأ َأ َذا ُحّر َف َه إصُر َف َت ْق َلىَ َي إس َع إل ْلَمْج إإْن ا ّدىَ َف إفيِ َأ
إس إل ْلَمْج ُق ا إت ْع إإْن ، َي َبْل َلْم َو ْق َلىَ َي ْو ْلَم ْلَف ا َْل َبُر ا َلىَ ُيْج إل َع ُبو َق ْل َتىَ ا ّلىَ َوَم َنُه َخ ْي َب

ْيَن َب إل َو ْلَماَ َق ا َت ٌء َع َوا َذ َس ْلَماََل َأَخ ْو ا ُه َلْم َأ ْذ ْأُخ ّلُه َي َال َلُم َو ْع  . َأ
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َتاَُب إك إة (  َع ْلُمَزاَر ) . ا
َعُة ْلُمَزاَر إة إفيِ ا َغ ّل َلٌة ال َع َفاَ إع إمْن ُم إفيِ الّزْر إع َو ٌة الّشْر َباََر إد َعْن إع ْق َع ْل َلىَ ا إع َع الّزْر

إض ْع َب إج إب إر ْلَخاَ ُيَسّمىَ ا ْيًضاَ َو ًة َأ َبَر َع َإلّن ؛ ُمَخاَ إر ْلُمَزا إبيٌر ا إقيَل َخ ّقٌة َو َت إد إمْن ُمْش ْق َع
إبيِّ ّن ّلىَ ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َع َوَس إل َم ْه َبَر َأ ْي إحَمُه َقاََل َخ ّلُه َر َلىَ ال َعاَ َقاََل َت ُبو (  َفَة َأ إني َح

َعُة ْلُمَزاَر إث ا ُل ّث إع إباَل ُب َلٌة َوالّر إط ّنَماَ َباَ َكَر ) إ ُلَث َذ ّث َع ال ُب ًكاَ َوالّر َبّر إظ َت ْف َل إبيِّ إب ّن ّلىَ ال َص
ّلُه إه ال ْي َل ّلَم َع َهىَ إحيَن َوَس إة َعْن َن َبَر ْلُمَخاَ َقاََل ، ا ُد َلُه َف ْي إبٍت ْبُن َز َوَماَ َثاَ ُة {  َبَر ْلُمَخاَ ا

إه َرُسوَل َياَ ّل َذ َأْن َقاََل ال ْأُخ ُلٍث َأْرًضاَ َت ُث ْو إب ُبٍع َأ إإّل ُر َو ُة }  َد َياَ ْقَصاَُن َفاَلّز ّن إلَك إفيِ َوال َذ
ٌء َوا إقيَل ، َس ّنَماَ َو َد إ ّي إث َق ُل ّث َع إباَل ُب إر َوالّر َباَ إت ْع إة إباَ َد إس َعاَ ّناَ إلَك إفيِ ال ُهْم َذ ّن إإ َف

ُعوَن َتَزاَر َذا َي َك ُلُه َه ْو َق َلٌة َو إط ْيِ َباَ ٌة َأ َد إس َذا َفاَ إإ َنْت َو ًة َكاَ َد إس َد َفاَ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إإْن َح َف

َقىَ َْلْرَض َس َهاَ ا َب َكَر َلْم َو َلُه َشيِْء َيْخُرْج َو إه َأْجُر َف إل ْث ّنُه ؛ إم َنىَ إفيِ َإل ْع ٍة َم إَجاََر
ٍة َد إس َذا ، َفاَ َه َذا َو ْذُر َكاََن إ َب ْل إل إمْن ا َب إب إق إح إض َصاَ َْلْر إإْن ا إه إمْن َكاََن َف إل َب إه إق ْي َل َع َأْجُر َف

إل ْث إض إم َْلْر إرُج ا ْلَخاَ إب َوا إح إض إلَصاَ َْلْر ّنُه ؛ ا ُء َإل إه َنَماَ إك ْل إليُل إم ّد َلىَ َوال َهاَ َع ّن أ
ٌة َ َد إس َفاَ

ّنُه ْئَجاٌَر َأ إت إض اْس ْع َب إج إب إر ْلَخاَ ُكوُن ا َي َنىَ إفيِ َف ْع إز َم إفي إن َق ّطّحاَ َإلّن ال َْلْجَر َو ُدوٌم ا ْع ْو َم َأ

ُهوٌل َذا َكَماَ َمْج ُه إ ْأَجَر َت َعىَ َأْن اْس َنَمُه َيْر إض َغ ْع َب إج إب إر ْلَخاَ ْنُه ا ُلُه إم ْو َقاََل َق َو ُبو (  َأ

ٌد ُيوُسَف ٌة إهيَِ َوُمَحّم إئَز إه َجاَ ْي َل َع َو َوىَ )  ْت َف ْل إة ا إس إلَحاََج ّناَ َهاَ ال ْي َل إحَب َإلّن ؛ إ َصاَ
إض َْلْر ْد ا ُد َل َق إج ًة َي إمُل ُأْجَر ْع َت َهاَ َيْس َعْت َوَماَ إب ُة َد إه الّضُروَر ْي َل َو إ ُه إئٌز َف إمْن َجاَ إة َو ُحّج

إبيِ أ
َفَة َ إني إبيِّ َأّن َح ّن إه ال ْي َل ُة َع َهىَ َوالّسَلُم الّصَل َن إة َعْن {  َل َق ْلُمَحاَ إة ا َن َب ْلُمَزا } َوا

َلُة َق ْلُمَحاَ َلٌة َفاَ َع َفاَ إل إمْن ُم ْق ْلَح َو ا ُه ُع َو إمُل الّزْر َت َيْح ّنُه َف ُع َأ ْي إع َب إع الّزْر إمُل إباَلّزْر َت َيْح  َو
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ّنُه َعُة َأ ْلُمَزاَر . ا
َأّماَ َنُة َو َب ْلُمَزا َو ا ُه ُع َف ْي إب َب َط َلىَ الّر إس َع ُءو إل ُر ّنْخ إرُصُه ال . َتْمًرا َنْخ
ُلُه ْو إهيَِ َق َو ُهَماَ (  َد ْن َلىَ إع إة َع َع َب ٍه َأْر ْوُج َذا َأ َنْت إ َْلْرُض َكاَ ْذُر ا َب ْل ٍد َوا إح َوا َعَمُل إل ْل َوا

َقُر َب ْل ٍد َوا إح َوا ّنُه ) ؛ َجاََزْت إل ْئَجاٌَر َإل إت إل اْس إم َعاَ ْل إض إل ْع َب إج إب إر ْلَخاَ َو ا ُه إة َأْصُل َو َع ْلُمَزاَر ا
َقاَُل َوَل َلْت َهّل ُي َط إل َب ُدُخو إر إل َق َب ْل َعُه ا إل إفيِ َم َعَم ْل ُقوُل ا َن َقُر َف َب ْل ْيُر ا ٍة َغ ْأَجَر َت ، ُمْس

ّنَماَ إإ َعٌة إهيَِ َو إب إل َتاَ َعَم إل إل إم َعاَ ْل َهاَ ؛ ا ّن إل
َلُة َ إل آَ َعَم ْل َذا َكَماَ ا ْأَجَر إ َت ًطاَ اْس ّياَ إخيَط َخ َي َلُه إل

إة ْبَر إإ إط إب ّياَ ْلَخ إإّن ا إلَك َف إئٌز َذ َإلّن َجاَ ْأَجَر َمْن َو َت ًطاَ اْس ّياَ َنْت َخ ُة َكاَ ْبَر إْل َعًة ا إب إه َتاَ إل َعَم إل
ْيَس َل َهاَ إفيِ َو إت َل َب َقاَ ٌة ُم إلَك ُأْجَر َذ َذا َك  . َه
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ُلُه ْو إإْن َق َو َنْت (  َْلْرُض َكاَ ٍد ا إح َوا َعَمُل إل ْل َقُر َوا َب ْل ْذُر َوا َب ْل ٍد َوا إح َوا ْيًضاَ َجاََزْت إل َذا َأ َه َو  (
َوْجُه ْل إنيِ ا ّثاَ ُهُه ، ال َوْج إمَل َأّن َو َعاَ ْل ْأَجٌر ا َت إض ُمْس َْلْر ْعٍض إل َب ٍم إب ُلو ْع إج إمْن َم إر ْلَخاَ ا
َيُجوُز َذا َكَماَ َف ْأَجَر إ َت إهَم اْس َدَرا ٍة إب ُلوَم ْع  . َم
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ُلُه ْو إإْن َق َو َنْت (  َْلْرُض َكاَ ْذُر ا َب ْل َقُر َوا َب ْل ٍد َوا إح َوا َعَمُل إل ْل ْيًضاَ َجاََزْت آََخَر إمْن َوا ) َأ
َذا َه َوْجُه َو ْل إلُث ا ّثاَ ُهُه ال َوْج ّنُه َو َذا َأ ُه إ ْأَجَر َت إل اْس َعَم ْل إة إل َل إر إبآِ إج ْأ َت ْلُمْس َذا َكَماَ َفَصاََر ا إ

ْأَجَر َت ًطاَ اْس ّياَ إخيَط َخ َي َبُه إل ْو إه َث إت ْبَر إإ  . إب
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ُلُه ْو إإْن َق َو َنْت (  َْلْرُض َكاَ َقُر ا َب ْل ٍد َوا إح َوا ْذُر إل َب ْل َعَمُل َوا ْل ٍد َوا إح َوا إهيَِ إل َلٌة َف إط َذا َباَ َه َو  (
َوْجُه ْل ُع ا إب َو الّرا ُه إطٌل َو إر إفيِ َباَ إه إة َظاَ َي َوا َقَر َإلّن ؛ الّر َب ْل َناَ َهاَ ا ٌة ُه ْأَجَر َت إض ُمْس ْع َب إب

إج إر ْلَخاَ َهاَ ؛ ا ّن إل
إصيُر َل َ َعًة َت إب إل َتاَ َعَم ْل َهاَ ؛ إل ّن إل

َلىَ ُتْشَرْط َلْم َ إل َع إم َعاَ ْل ْئَجاَُر ، ا إت َواْس
إر َق َب ْل إض ا ْع َب إج إب إر ْلَخاَ  . َيُجوُز َل ا
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ُلُه ْو َوَل َق إصّح (  َعُة َت ْلُمَزاَر َلىَ إّل ا ٍة َع ّد ٍة ُم ُلوَم ْع َهاَ َإلّن ) ؛ َم َت َل َهاَ ّديِ َج َؤ َلىَ ُت إ
إف إتَل إلْخ ّبَماَ ا إعيِ َفُر ّد ُهَماَ َي ُد ًة َأَح ّد ُد ُم إزي َلىَ َت إة َع ّد إر ُم إع إفيِ َقاََل اْلَخ إبي َناَ َي ْل َذا ا َه

َد ْن َناَ إع إئ َلَماَ إة ُع َف ُكو ْل إإّن إباَ َة َف ّد إع ُم ُهْم الّزْر َد ْن َتٌة إع إو َفاَ َت َهاَ ُم ُؤ َدا إت ْب َهاَ َفاَ ُؤ َهاَ إت ْن ُهوٌل َوا َمْج
َناَ إفيِ َأّماَ إد ْقُت إبَل َو إة َف َع ُلوٌم الّزَرا ْع َيُجوُز َم ُبو َقاََل َف إث َأ ْي ّل إه ال إب ُذ َو ْأُخ  . َن
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ُلُه ْو َأْن َق َو ُكوَن (  إرُج َي ْلَخاَ ُهَماَ ا َن ْي ًعاَ َب ًقاَ ُمَشاَ إقي َتْح إة )  َك ْلُمَشاََر . إل
ُلُه ْو إإْن َق َف إهَماَ َشَرَط (  إد ًناَ َإلَح ْفَزا ًة ُق إهيَِ ُمَسّماَ َلٌة َف إط إه َإلّن ) ؛ َباَ ُع إب إط َق ْن َكُة َت إر الّش

إز َوا إرَج َل َأْن إلَج َْلْرُض ُتْخ إلَك إّل ا ْدَر َذ َق ْل ّقُه ا إح َت َيْس ُهَماَ َف ُد إر ُدوَن َأَح َذا ، اْلَخ َك َذا َو إ
إحُب َشَرَط إر َصاَ ْذ َب ْل َع َأْن ا َف إر َيْر ْد َق إه إب إر ْذ ُكوُن َب َي إقيِ َو َباَ ْل ُهَماَ ا َن ْي َو َب ُه ٌد َف إس ّنُه ؛ َفاَ َإل

ّديِ َؤ َلىَ ُي إع إ ْط إة َق َك إر ْعٍض إفيِ الّش ّيٍن َب َع ْو ُم إه إفيِ َأ إع إمي َأْن َج إرَج َل إب ْدَر إّل ُتْخ إر َق ْذ َب ْل ا
. 
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ُلُه ْو إلَك َق َذ َك َو َذا (  َطاَ إ َلىَ َماَ َشَر إت َع َناَ َياَ إذ ْلَماَ إقيِ ا ّوا إنيِ َوالّس ْع َي ُه )  َطاَ إهَماَ َشَر إد َإلَح

َو ُه ٌد َف إس َناَُت َفاَ َياَ إذ ْلَماَ إميِّ اْسٌم َوا إهيَِ َعَج إتيِ َو ّل ُكوُن ا َغَر َت إر إمْن َأْص ْه ّن َظَم ال ْع َأ َو
إل إمْن َو ْد ْلَج َو ا ُه ْلَمْشَرُب َو إغيُر ا إذيِ الّص ّل إقيِ ا ْعَض َيْس إض َب َْلْر إقيِ ا ّوا ُع َوالّس َجْم

ٍة َي إق َهاَ َساَ ّن أ
َ َك إتيِ َو ّل َقىَ ا َهاَ ُيْس إض ُكّل إب َْلْر إهيَِ ا َق َو ْو إل َف َو ْد ْلَج إقيَل ا َناَُت َو َياَ إذ ْلَماَ ا

ُيوُن ُع ْل إهيَِ ا َغٌة َو ّيٌة ُل إس إر َذا ، َفاَ َك َذا َو إهَماَ َشَرَط إ إد َع َإلَح إضٍع َزْر ْو ّيٍن َم َع ْو ُم َيْخُرُج َماَ َأ
ٍة إمْن َي إح ٍة َناَ َن ّي َع ّنُه ؛ َيُجوُز َل ُم إضيِ َإل ْف َلىَ ُي إع إ ْط إة َق َك إر إز الّش َوا ّنُه إلَج إمْن إّل َيْخُرُج َل َأ



إلَك إع َذ إض ْو ْلَم َذا ، ا َك َذا َو إهَماَ َشَرَط إ إد ْبَن َإلَح ّت إر ال إلْلَخ ْلَحّب َو َو ا ُه ٌد َف إس ّنُه ؛ َفاَ ْد َإل َق
ُبُه إصي َفٌة ُت ُد َفَل آَ إق َع ْن ْلَحّب َي ْبُن إّل َيْخُرُج َوَل ا ّت َذا ، ال َك َذا َو ْبَن َشَرَط إ ّت إن ال ْي َف إنْص

ْلَحّب إهَماَ َوا إد ّنُه ؛ َإلَح ّديِ َإل َؤ َلىَ ُي إع إ ْط إة َق َك إر َو إفيَماَ الّش ُد ُه ْقُصو ْلَم َو ا ُه ْلَحّب َو ، ا
إإْن َطاَ َو ْلَحّب َشَر إن ا ْي َف َلْم إنْص َعّرَضاَ َو َت إن َي ْب ّت َعُة َصّحْت إلل ْلُمَزاَر إهَماَ ا إط إتَرا إلْش

َكَة إر َو َفَماَ الّش ُد ُه ْقُصو ْلَم ْبُن ُثّم ا ّت ُكوُن ال إب َي إح إر إلَصاَ ْذ َب ْل ّنُه ؛ ا ُء َإل إه َنَماَ إر ْذ َقاََل ، َب َو
إيُخ إخيِ َمَشاَ ْل ْبُن َب ّت ُهَماَ ال َن ْي ْيًضاَ َب َباًَرا َأ إت ْع إف ا ُعْر ْل ُنّص َلْم إفيَماَ إل إه َي ْي َل إن َع َدا إق َعاَ َت ْلُم ا

ّنُه َإل ٌع َو َب ْلَحّب َت ُع إل َب ّت ُقوُم َوال إط َي إل إبَشْر َْلْص ْو ، ا َل َطاَ َو ْلَحّب َشَر إن ا ْي َف ْبَن إنْص ّت َوال
إب إح إر إلَصاَ ْذ َب ْل ّنُه ؛ َصّحْت ا ْكُم َإل إد ُح ْق َع ْل ْد ا َق ُلوا َو ّنَماَ الّشْرَط إّن َقاَ َبُر إ َت ْع ّق إفيِ ُي َح

ْيَس َمْن إه إمْن َل إل َب إر إق ْذ َب ْل إحُب َأّماَ ا إر َصاَ ْذ َب ْل ّق ا إح َت َيْس إرَج َف ْلَخاَ إه ا إر ْذ َب َلىَ إب َع َذا َف َذا َه إ
َع َف ْذًرا َأْرًضاَ َد َب َلىَ َو ْعَمَل َأْن َع َهاَ َي إمُل إفي َعاَ ْل َلُه ا ُلُث َو ْو َيْخُرُج َماَ ُث ُفُه َأ َلْم إنْص ُيَسّم َو
ْيَر إلَك َغ إذيِ َإلّن ؛ َجاََز َذ ّل َتاَُج ا َلىَ َيْح إط إ َو الّشْر إذيِ ُه ّل ْذَر َل ا ْنُه َب ْد ، إم َق َد َو إج ُو

. الّشْرُط
َأّماَ َذا َو إب َسّمىَ إ إح إر إلَصاَ ْذ َب ْل  ا
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َلْم إل ُيَسّم َو إم َعاَ ْل ًئاَ إل ْي َياَُس َش إق ْل ّنُه ؛ َيُجوَز َل َأْن َفاَ إه َشَرَط َلّماَ َإل إس ْف َن إنْصَف إل
إج إر ْلَخاَ ّقَقاَ َصاََر ا إح َت إط َلُه ُمْس إقيِ إباَلّشْر َباَ ْل َذا َوا ْطُه َلْم إ إر إع َيْش إر ْلُمَزا ّقُه إل إح َت إه َيْس إر ْذ َب إب
َذا َه إل إصّح َلْم َف إفيِ َي إن َو إتْحَساَ إلْس ّنُه ؛ َيُجوُز ا َذا َإل َلىَ َقاََل إ ّنْصَف إليِ َأّن َع ْو ال َأ

ُلَث ّث ُقْل ال ْذُل َف إقيِ َب َباَ ْل إل ا إم َعاَ ْل إن إمْن َإلّن ؛ إل ْأ إج َش إر ْلَخاَ ُكوَن َأْن ا ُهَماَ َي َن ْي إن َب ْي َف  . إنْص
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ُلُه ْو إإْن َق َو إرْج َلْم (  َْلْرُض ُتْخ ًئاَ ا ْي َء َفَل َش إل َشيِْ إم َعاَ ْل َذا إل َه إة إفيِ )  َع ْلُمَزاَر ا
إة إحيَح َذا الّص ْذُر َكاََن إ َب ْل إل إمْن ا َب إب إق إح إض َصاَ َْلْر ْو ا إل َأ إم َعاَ ْل َد َإلّن ؛ ا ْق َع ْل إحيَح ا الّص

إجُب إه َي ْلُمَسّمىَ إفي َلْم ا ْد َو ْلُمَسّمىَ ُيوَج َلْم ا ّق َف إح َت ًئاَ َيْس ْي . َش
َأّماَ َذا َو َنْت إ ًة َكاَ َد إس َلْم َفاَ إرْج َو َْلْرُض ُتْخ ًئاَ ا ْي إل َأْجُر َوَجَب َش ْث إم ْل َلىَ ا إذيِ َع ّل إمْن ا
إه إل َب ْذُر إق َب ْل إإْن ا ْذُر َكاََن َف َب ْل إل إمْن ا َب إل إق إم َعاَ ْل َو ا ُه إجٌر َف ْأ َت إض ُمْس َْلْر إإْن ، إل إمْن َكاََن َو
إل َب إب إق إح إض َصاَ َْلْر َو ا ُه إجٌر َف ْأ َت إل ُمْس إم َعاَ ْل َذا إل إإ َدْت َف إجُب َفَس إل َأْجُر َي ْث إم ْل ّنُه ؛ ا َإل

َفىَ ْو َت إة إفيِ اْس َع َف ْن ْلَم ٍد َعْن ا ْق ٍد َع إس  . َفاَ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َدْت (  َعُة َفَس ْلُمَزاَر إرُج ا ْلَخاَ ّلُه َفاَ إب ُك إح إر إلَصاَ ْذ َب ْل ّنُه ا َأ ُء )  إه َنَماَ إك ْل إإْن إم َف
ْذُر َكاََن َب ْل إل إمْن ا َب إب إق إح إض َصاَ َْلْر إل ا إم َعاَ ْل إل إه َأْجُر َف إل ْث ُد َل إم َلىَ ُيَزا إرَط َماَ َع َلُه ُش
إج إمْن إر ْلَخاَ ّنُه ؛ ا إضيَِ َإل إط َر ُقو إة إبُس َد َياَ َذا ، الّز َه ُهَماَ َو َد ْن . إع

َقاََل ٌد َو إه َأْجُر َلُه ُمَحّم إل ْث ًغاَ إم إل َغ َماَ َباَ َل  . َب
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ُلُه ْو إإْن َق َو ْذُر َكاََن (  َب ْل إل إمْن ا َب إل إق إم َعاَ ْل إب ا إح إلَصاَ إض َف َْلْر إل َأْجُر ا ْث إه إم إض ّنُه ) ؛ َأْر َإل

َفىَ ْو َت َهاَ اْس َع إف َناَ ٍد َم ْق َع ٍد إب إس َهْل َفاَ ُد َو َلىَ ُيَزا إرَط َماَ َع إج إمْن َلُه ُش إر ْلَخاَ َلىَ ا َع
إف إخَل ْل إذيِ ا ّل ُه ا َناَ َكْر ْو ، َذ َل َع َو ْيَن َجَم إض َب َْلْر إر ا َق َب ْل ّتىَ َوا َدْت َح َعُة َفَس ْلُمَزاَر َلىَ ا َع َف
إل إم َعاَ ْل إل َأْجُر ا ْث إض إم َْلْر إر ا َق َب ْل َو َوا إحيُح ُه  . الّص
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َد (  َق َعَة َع ْلُمَزاَر َع ا َن َت إحُب َفاَْم إر َصاَ ْذ َب ْل إل إمْن ا َعَم ْل َبْر َلْم ا إه ُيْج ْي َل ّنُه ) ؛ َع َإل

ُنُه َل إك إضيِّ ُيْم ْلُم إد إفيِ ا ْق َع ْل إف إّل ا ْتَل إإ إه إب إل َو َماَ ُه ْذُر َو َب ْل إه ا إفي إه َضَرٌر َو ْي َل َكَماَ َفَصاََر َع
َذا ْأَجَر إ َت إجيًرا اْس إم َأ ْد َه إه إل إر َدا ُثّم َدا إب َب إح إر إلَصاَ ّدا َبْر َلْم ال َلىَ ُيْج إلَك َع  . َذ
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ُلُه ْو إإْن َق َو َع (  َن َت إذيِ اْم ّل ْيَس ا إه إمْن َل إل َب ْذُر إق َب ْل ُه ا َبَر إكُم َأْج ْلَحاَ َلىَ ا إل َع َعَم ْل ّنُه ) ؛ ا َل َإل
إه َضَرَر ْي َل إء إفيِ َع َفاَ َو ْل إد ا ْق َع ْل َذا إّل إباَ ْذًرا َكاََن إ ْفَسُخ ُع إه ُت ُة إب إْلَجاََر ْفَسُخ ا ُت إه َف إب

َعُة ْلُمَزاَر  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ُد َماََت (  إن َأَح ْي َد إق َعاَ َت ْلُم َلْت ا َط َعُة َب ْلُمَزاَر َباًَرا ا إت ْع إة ا إْلَجاََر إنيِ إباَ ْع َي َماََت ) 
ْبَل إة َق َع َذا َأّماَ الّزَرا َهاَ َكاََن إ َد ْع إإْن َب إحُب َماََت َف إض َصاَ َْلْر َكْت ا إر إد إفيِ ُت إل َي إم َعاَ ْل ا
ّتىَ َد َح َتْحَص ْقَسَم ُيْس ُي َلىَ َو إط َع َذا الّشْر إإ ّيُت َكاََن َو ْلَم َو ا إمُل ُه َعاَ ْل َقاََل ، ا ُتُه َف َث َوَر
ْعَمُل َنْحُن إع إفيِ َن َلىَ الّزْر َد َأْن إ َتْحَص َبىَ ُيْس َأ إحُب َو إض َصاَ َْلْر ُكْن َلْم ا إلَك َلُه َي ؛ َذ
ّنُه إه َضَرَر َل َإل ْي َل ّنَماَ ، َع إإ إهْم الّضَرُر َو ْي َل إع إفيِ َع ْل إع َق َوَجَب الّزْر ُتُه َف َي إق ْب ُهْم َأْجَر َوَل َت َل
ُلوا إفيَماَ إم إإْن ، َع ُدوا َو َع َأَرا ْل إع َق َبُروا َلْم الّزْر َلىَ ُيْج إل َع َعَم ْل إقيَل ا إب َو إح إض إلَصاَ َْلْر ا

ْعُه إل ْق ُكوُن َأ َي ُكْم َف َن ْي ْو َب إهْم َأ إط ْع إهْم إقيَمَة ُأ إت ُع إحّص ّلُه َوالّزْر ْو َلك ُك ْق َأ إف ْن َلىَ َأ َع
إهْم إت ُد إحّص ُعو َت إتك َو َق َف َن إهْم إفيِ إب إت  . إحّص
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َقَضْت (  ْن ُة ا ّد إة ُم َع ْلُمَزاَر ُع ا ْدَركَْ َلْم َوالّزْر َلىَ َكاََن ُي إع َع إر ْلُمَزا إل َأْجُر ا ْث إم
إه إب إصي إض إمْن َن َْلْر َلىَ ا َد َأْن إ َتْحَص َقُة ُيْس َف ّن َلىَ َوال إع َع إهَماَ الّزْر ْي َل َلىَ َع إر َع َدا ْق إم

إهَماَ إق ُقو إة إفيِ َإلّن ) ؛ ُح َي إق ْب إد َت ْق َع ْل ُء ا َفاَ إن إي ْي ّق ْلَح إفيِ ا إه َو إخ ُق َفْس ْلَحاَ ٍر إ إهَماَ َضَر إد َأَح إب
َأّن َك َتُه َف َي إق ْب َلىَ َت إد إ ْلَحَصاَ َلىَ ا ْو ُكوُن َأ َي َعَمُل َو ْل إهَماَ ا ْي َل ًعاَ َع إمي َد َإلّن ؛ َج ْق َع ْل ْد ا َهىَ َق َت ْن ا

إء َهاَ إت ْن إة إباَ ّد ْلُم َذا ، ا َه إل إفيِ َعَمٌل َو ْلَماَ إكَ ا َتَر ْلُمْش َذا ، ا َه إف َو إخَل َذا َماَ إب َرّب َماََت إ



إض َْلْر ُع ا ْقٌل َوالّزْر ْيُث َب ُكوُن َح َعَمُل َي ْل إه ا َلىَ إفي إل َع إم َعاَ ْل َناَكََ َإلّن ؛ ا َناَ ُه ْي ّق َعَمَل َب ْل ا
إه إفيِ إت ّد ُد ُم ْق َع ْل إعيِ َوا ْد َت َعَمَل َيْس ْل َلىَ ا إل َع إم َعاَ ْل َناَ َأّماَ ا ُد ُه ْق َع ْل ْد ا َهىَ َق َت ْن َلْم ا ُكْن َف َي
َذا َء َه َقاَ ْب إلَك إ إد َذ ْق َع ْل َلْم ا َتّص َف إمُل َيْخ َعاَ ْل إب ا ُوُجو إل إب َعَم ْل إه ا ْي َل ُلُه َع ْو َق َفَقُة َو ّن َلىَ َوال َع

إع إهَماَ الّزْر ْي َل َلىَ َع إر َع ْد إهَماَ َق إق ُقو إلَك ُح َذ ْثُل َو إر إم إيِ َأْج ْق إء َس ْلَماَ إه ا إر ْي َغ َذا ، َو َه ّنَماَ َو إ
ُكوُن َد َي ْع إء َب إقَضاَ ْن إة ا ّد ْلُم َذا َأّماَ ا إض َلْم إ َق ْن َو َت ُه َلىَ َف إل َع إم َعاَ ْل  . َخاَّصًة ا
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ُلُه ْو ُة َق ُأْجَر َو إد (  ْلَحَصاَ إع ا َفاَ إس َوالّر َياَ ّد إة َوال َي إر ْذ ّت إهَماَ َوال ْي َل إص َع إحَص ْل َذا إباَ َك َو َذا )  إ
َد ُه َأْن َأَرا َذا ْأُخ إصيًل َي ُه َق َعاَ إبي َي ُد َو ْلَحَصاَ إهَماَ َفاَ ْي َل َلىَ َع إر َع ْد إهَماَ َق ْي ّق . َح

ُلُه ْو إإْن َق َف ُه (  َطاَ إة إفيِ َشَر َع ْلُمَزاَر َلىَ ا إل َع إم َعاَ ْل َدْت ا إنيِ َفَس ْع َي َد )  ْلَحَصاَ َياََس ا ّد َوال
ُهَماَ ؛ ّن إل

ْلَزَماَ َلْم َ َع َي إر ْلُمَزا ّنَماَ ، ا إإ إه َو ْي َل ُقوَم َأْن َع َلىَ َي إع َع َلىَ الّزْر ْدَركََ َأْن إ َعْن ُي َو
إبيِ أ

ّنُه ُيوُسَف َ إلَك َشْرُط َيُجوُز َأ َلىَ َذ إل َع إم َعاَ ْل إل ا َعاَُم ّت َو إلل ُه َياَُر َو إت إخ اْخ إي إخيِ َمَشاَ ْل َب
إسيِّ َقاََل َو الّسَرْخ ُه َْلَصّح َو َناَ إفيِ ا إر َياَ إصُل إد ْلَحاَ ْبَل َعَمٍل إمْن َكاََن َماَ َأّن َوا َق

إكَ ْدَرا إْل ْثَل ا إيِ إم ْق إظ الّس ْف إح ْل َو َوا ُه َلىَ َف إل َع إم َعاَ ْل َد َكاََن َوَماَ ا ْع إكَ َب ْدَرا إْل ْبَل ا َق
إة إقْسَم ْل َو ا ُه إهَماَ َف ْي َل إر إفيِ َع إه إة َظاَ َي َوا إد الّر ْلَحَصاَ إس َكاَ َياَ ّد إه َوال إه َباَ َأْش َد َكاََن َوَماَ َو ْع َب
إة إقْسَم ْل َو ا ُه إهَماَ َف ْي َل ُو َع إل َنْح ْلَحْم إظ ا ْف إح ْل إة َوا َقاَ ْلُمَساَ َلىَ َوا َذا َع إس َه َياَ إق ْل َكاََن َفَماَ ا

ْبَل إكَ َق ْدَرا إر إ ّثَم إيِ إمْن ال ْق إح الّس إقي ْل ّت إظ َوال ْف إح ْل َلىَ َوا َع إل َف إم َعاَ ْل ُه َكاََن َوَماَ ا َد ْع َب
إد َدا إج ْل إظ َكاَ ْف إح ْل َو َوا ُه إهَماَ َف ْي َل إإْن َع َطاَ َف َد َشَر َدا إج ْل َلىَ ا إل َع إم َعاَ ْل إق َيُجوُز َل ا ّتَفاَ إل ؛ إباَ

ّنُه إه ُعْرَف َل َإل إإْن إفي َطاَ َو َد َشَر ْلَحَصاَ إع إفيِ ا َلىَ الّزْر إب َع إح إض َصاَ َْلْر َيُجوُز َل ا
إع إْلْجَماَ إم إباَ َد َع إف إل ُعْر ْل ّلُه ا َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َلُم َو ْع  َأ

)3/471(

َتاَُب إك إة (  َقاَ ْلُمَساَ ُة ا َقاَ ْلُمَساَ ُع ) ا ْف إل َد ّنْخ إم ال َكْر ْل إر َوا َْلْشَجاَ إة َوا إمَر ْث ْلُم َلًة ا َعاََم ُم
إف ّنْص ْو إباَل إث َأ ُل ّث ْو إباَل إع َأ ُب ْو َقّل إباَلّر ُثَر َأ ْهُل َك َأ إة َو َن إدي ْلَم َهاَ ا َن َلَة ُيَسّمو َعاََم ْلُم َقاََل ا

إحَمُه ّلُه َر َلىَ ال َعاَ ُبو َقاََل َت َأ َفَة (  إني ُة َح َقاَ ْلُمَساَ ٍء ا إة إمْن إبُجْز ّثَمَر ًعاَ ال َلٌة ُمَشاَ إط ) ؛ َباَ
ّنُه ْئَجاٌَر َإل إت ٍء اْس إل إمْن إبُجْز ْعُمو ْلَم إه ا إز إفي إفي َق إن َك ّطّحاَ . ال

ُلُه ْو َقاََل َق َو ُبو (  ٌد ُيوُسَف َأ ٌة إهيَِ َوُمَحّم إئَز َذا َجاَ َكَرا إ ًة َذ ّد ُلوَمًة ُم ْع َياَ َم ًءا َوَسّم ُجْز
إة إمْن ّثَمَر ًعاَ ال ْلَحاََجَة َإلّن ) ؛ ُمَشاَ َيٌة ا إع َلىَ َدا إلَك إ إمَح َذ َهاَ إفيِ َفُسو إز َوا إة َج إللّضُروَر
إإْن ُكْر َلْم َف ْذ َة َي ّد ْلُم ُع َجاََز ا َق َت َلىَ َو إل َع ّو ٍة َأ إل إفيِ َتْخُرُج َثَمَر ّو ٍة َأ َن  . َس
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ُلُه ْو َتُجوُز َق َو ُة (  َقاَ ْلُمَساَ إل إفيِ ا ّنْخ إر ال إم َوالّشَج َكْر ْل إب َوا َطاَ إل َوالّر ُأُصو إن َو ْنَجاَ إذ َباَ ْل ا
َطاَُب ُع ) الّر ٍة َجْم َب ْط إة َر َع َقْص ْل إع َكاَ إقَصاَ ْل إة َوا َن ْف ْلَج إن َوا َفاَ إج ْل ُقوُل َوا ُب ْل ْيُر َوا َغ

إب َطاَ ُقوُل الّر ُب ْل ْثُل َفاَ إث إم ُكّرا ْل إل ا ْق َب ْل إق َوا َل إو َوالّس َنْح إلَك َو َطاَُب ، َذ إء َوالّر ّثاَ إق ْل َكاَ
إخ ّطي إب ْل إن َوا إب َوالّرّماَ َن إع ْل إل َوا َفْرَج إن َوالّس ْنَجاَ إذ َباَ ْل إه َوا َباَ َأْش إلَك َو  . َذ
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ُلُه ْو إإْن َق َف َع (  َف إه َنْخًل َد ٌة إفي ًة َثَمَر َقاَ ُة ُمَساَ ّثَمَر ُد َوال إزي إل َت َعَم ْل إإْن ، َجاََز إباَ َنْت َو ْد َكاَ َق
َهْت َت ْن َإلّن َيُجْز َلْم ا إمَل )  َعاَ ْل ّنَماَ ا ّق إ إح َت إل َيْس َعَم ْل َثَر َوَل إباَ إل َأ َعَم ْل َد إل ْع إهيِ َب َناَ ّت ال

إكَ ْدَرا إْل  . َوا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َدْت (  ُة َفَس َقاَ ْلُمَساَ إل ا إم َعاَ ْل إل إه َأْجُر َف إل ْث ّنُه ) ؛ إم َنىَ إفيِ َإل ْع إة َم إْلَجاََر ا
إة َد إس َفاَ ْل إة َوَصاََر ا َع ْلُمَزاَر َذا َكاَ َدْت إ َد ُثّم َفَس ْن إبيِ إع أ

إه َأْجُر َلُه ُيوُسَف َ إل ْث ُد َل إم ُيَزا
َلىَ إرَط َماَ َع َد َلُه ُش ْن إع ٍد َو إه َأْجُر َلُه ُمَحّم إل ْث ًغاَ إم إل َغ َماَ َباَ َل  . َب
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ُلُه ْو ُطُل َق ْب َت َو ُة (  َقاَ ْلُمَساَ إت ا ْو ْلَم َأّماَ إباَ ْوُت )  إب َم إح إل َصاَ ّنْخ َإلّن ال ّنْخَل َف َقَل ال َت ْن ا
َلىَ إه إ إر ْي . َغ
َأّماَ ْوُت َو إل َم إم َعاَ ْل إر ا ّذ َع َت إل إل َف َعَم ْل إه إمْن ا إت َه إإْن إج إحُب َماََت َف إل َصاَ ّنْخ ُة ال ّثَمَر ُبْسٌر َوال

إل َأْخَضُر إم َعاَ ْل إل ُقوَم َأْن َف إه َي ْي َل ُقوُم َكاََن َكَماَ َع ْبَل َي إلَك َق َلىَ َذ ْدَركََ َأْن إ ْو ، ُي َل َه َو إر َك
إلَك ُتُه َذ َث إلَك إفيِ َإلّن ؛ َوَر َع َذ ْف إر َد إل َعْن الّضَر إم َعاَ ْل إر إمْن ا ْي ٍر َغ إة إْضَرا َث َوَر ْل إإْن إباَ َف

إضيَِ إمُل َر َعاَ ْل إر ا َأْن إباَلّضَر َناَ َقاََل إب ُذ َأ إبيِ آَُخ إصي َثُة َأْخَضُر ُبْسًرا َن َوَر ْل إر َفاَ َياَ إخ ْل ْيَن إباَ َب
إة َث َء َثَل َياَ ُءوا إْن َأْش ُه َشاَ ُه َصَرُمو َقَسُمو إإْن ، َو ُءوا َو ُه َشاَ ْو َط ْع إه إقيَمَة َأ إب إصي إإْن ، َن َو

ُءوا ُقوا َشاَ َف ْن َلىَ َأ إر َع ُبْس ْل ّتىَ ا َغ َح ُل ْب ُعوَن َي إج َيْر ُقوا إبَماَ َو َف ْن إة إفيِ َأ إل إحّص إم َعاَ ْل إإْن ، ا َو
إمُل َماََت َعاَ ْل إه ا إت َث َوَر إل ُقوُموا َأْن َف إه َي ْي َل إإْن ، َع َه َو إر إحُب َك إل َصاَ ّنْخ إه َإلّن ؛ ال َظَر إفي ّن ال
إن إمْن ْي َب إن ْلَجاَ إإْن ، ا ُدوا َو ُه َأْن َأَرا إرُمو إحُب َكاََن ُبْسًرا َيْص إل َصاَ ّنْخ ْيَن ال إت َب َياََرا إخ ْل ا

إة َث ّثَل إتيِ ال ّل َهاَ ا َناَ َكْر إإْن َذ َتاَ َو ًعاَ َماَ إمي َياَُر َج إخ ْل إة َفاَ َث َوَر إل إل إم َعاَ ْل إهْم ا إم َياَ إق َقاََمُه إل إإْن َم َف
َبىَ َثُة َأ إل َوَر إم َعاَ ْل ُقوُموا َأْن ا إه َي ْي َل َياَُر َكاََن َع إخ ْل إة ا َث َوَر إب إل إح إل َصاَ ّنْخ َلىَ ال ّناَ َماَ َع ّي َب
َذا إإ َقَضْت َو ْن ُة ا ّد إة ُم َل َعاََم ْلُم َو ا ُه إل َأْخَضُر ُبْسٌر َو إم َعاَ ْل إل ُقوَم َأْن َف إه َي ْي َل ّتىَ َع ْدَركََ َح ُي
إكْن إر َل ْي َغ ٍر إب ُه َيُجوُز َل الّشَجَر َإلّن ؛ َأْج ْئَجاَُر إت إف اْس إخَل إة إب َع ْلُمَزاَر َذا إفيِ ا َإلّن ؛ َه

َْلْرَض َهاَ َيُجوُز ا ْئَجاَُر إت إلَك ، اْس َذ َك َعَمُل َو ْل َلىَ ا إل َع إم َعاَ ْل َناَ َهاَ ا إفيِ ُه إة َو َع ْلُمَزاَر ا
إهَماَ ْي َل  . َع
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ُلُه ْو ْفَسُخ َق ُت َو إر (  َذا ْع َْل ْفَسُخ َكَماَ إباَ ُة ُت إْلَجاََر إمْن ا َو إر )  َذا ْع َْل َهاَ ا ُكوَن َأْن إفي إمُل َي َعاَ ْل ا
ًقاَ إر ْنُه ُيَخاَُف َساَ َقُة إم إر إف َس َع إر الّس ّثَم إه َإلّن ؛ َوال َلىَ َضَرًرا إفي إب َع إح إل َصاَ ّنْخ ال
إمْن إلَك َو ْيًضاَ َذ إل َمَرُض َأ إم َعاَ ْل َذا ا ُفُه َكاََن إ إع إل َعْن ُيْض َعَم ْل إإْن ا َد َف إمُل َأَرا َعاَ ْل َتْركََ ا



إل َعَم ْل ُكوُن َهْل ا ْذًرا َي إه ُع إن إفي َتاَ َي َوا ُهَماَ إر َدا َيُة َل إْح إن ّثاَ َعْم َوال ّلُه َن َال َنُه َو ْبَحاَ َلىَ ُس َعاَ َت َو
َلُم ْع  . َأ
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َتاَُب إك إح (  َكاَ ّن َكاَُح ال ّن إة إفيِ ) ال َغ ّل َقٌة ال إقي إء إفيِ َح َوْط ْل َو ا إحيُح ُه َو الّص ُه إفيِ َمَجاٌَز َو
إد ْق َع ْل َد َإلّن ا ْق َع ْل َوّصُل ا َت إه ُي َلىَ إب إء إ َوْط ْل َكاًَحاَ َفُسّميَِ ا ْأُس ُسّميَِ َكَماَ إن َك ْل َخْمًرا ا

إليُل ّد َلىَ َوال َقَة َأّن َع إقي ْلَح إه ا ُء إفي َوْط ْل ْوله ا َلىَ َق َعاَ َوَل َت إكُحوا {  ْن َكَح َماَ َت ُكْم َن ُؤ َباَ إمْن آَ
إء ّنَساَ ُد ال ْلُمَرا َوا إه }  ُء إب َوْط ْل َْلَمَة َإلّن ا َذا ا َهاَ إ َئ إط َْلُب َو َلىَ ُحّرَمْت ا إن َع ْب إل إلَك ا َذ َك َو

ْوله َلىَ َق َعاَ إنيِ َت إكُح َل { الّزا ْن َيًة إّل َي إن ُد َزا ْلُمَرا َوا إه }  ُء إب َوْط ْل َذا ا َك ُلُه َو ْو إه َق ْي َل َع
ُة َعَن َوالّسَلُم الّصَل َل ّلُه {  إكَح ال إة َناَ إهيَم َب ْل َقاََل ا إحَمُه }  ّلُه َر َكاَُح ال ّن ُد ( ال إق َع ْن َي

إب إْليَجاَ إل إباَ ُبو َق ْل ّنُه َوا َإل ٌد )  ْق َقَر َع َت ْف َلىَ َفاَ إب إ إْليَجاَ إل ا ُبو َق ْل إد َوا ْق َع إع َك ْي َب ْل َع َإلّن ا ُبْض ْل ا
َلىَ إك َع ْل إة إم َأ ْلَمْر ْلَماَُل ا ُبُت َوا ْث إه إفيِ َي إت َل َب َقاَ َلْم ُم ُكْن َف ّد َي إة إمْن إيَجاٍَب إمْن ُب َأ ْلَمْر ْو ا َأ

إليِ إمّمْن َهاَ َي ْي َل ُبوٍل َع َق إج إمْن َو ْو ُلُه الّز ْو إن َق ْي َظ ْف َل إب ْد (  َق َو ُد )  إق َع ْن ْفٍظ َي َل ٍد إب إح ْثُل َوا إم
إن ْب َعّم ا ْل ّوُج ا َنَة ُيَز ْب إه ا إه إمْن َعّم إس ْف ّنُه َن إإ إه َف إفي ْك ُقوَل َأْن َي إة َي إن إبَحْضَر ْي َد إه ّنيِ َشاَ إ

ّوْجُت إه َتَز إذ َه َذا إب َك َذا َو إليِّ َكاََن إ إن َو ْي إغيَر ْو َص إكيًل َأ إن إمْن َو ْي َب إن ْلَجاَ ُه ا َفاَ ُقوَل َأْن َك َي
ّوْجُت إه َز إذ َذا إمْن َه َتاَُج َوَل َه َلىَ َيْح ُبوٍل إ َناَ َق َد ْن ًفاَ إع َفَر إخَل َذا إلُز َك َذا َو ّوَج إ َتُه َز إمْن َأَم
إه إد ْب إنيِ َع ْع إن َي ْي إغيَر ُلُه الّص ْو ّبُر َق َع ُي إهَماَ (  إضيِ َعْن إب ْلَماَ ْيِ ا َأ ّيُن )  َب إهَماَ ُي إبيُر إب ْع ّت َو َوال ُه
َياَُن َب ْل ّلُه َقاََل ا َلىَ ال َعاَ ُتْم { إْن َت ْن َياَ ُك ْؤ ُبُروَن إللّر ْع ْيِ َت َأ ُنوَن }  ّي َب ُلُه ُت ْو ْو َق َأ ّبُر (  َع ُي

إهَماَ إد َأَح إضيِ َعْن إب ْلَماَ إر ا إل َعْن َواْلَخ َب ْق َت ْلُمْس ْثُل ا ُقوَل َأْن إم إنيِ َي ّوْج ُقوُل َز َي ْد َف َق
ُتك ّوْج َذا َز َه َو إتْحَساٌَن )  َياَُس اْس إق ْل َبَل َإلّن َيُجوَز َل َأْن َوا ْق َت ْلُمْس َهاٌَم ا ْف إت ٌة اْس َد إع َفَل َو

ُد إق َع ْن إه َي . إب
إن َوْجُه إتْحَساَ إلْس َكاََح َأّن ا ّن ُع َل ال َق إه َي َوَمُة إفي ْلُمَساَ َكاََن ا ُد َف َقْص ْل إه ا إظ ْف َل إْليَجاََب إب ا

 َفَصاََر
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إة َل إز ْن إضيِ إبَم ْلَماَ ُلُه ا ْو َق إر َو إل َعْن َواْلَخ َب ْق َت ْلُمْس ُد ا إري إل ُي َب ْق َت ْلُمْس ْفَظ إباَ إر َل َْلْم ْثُل ا إم
إنيِ ّوْج  . َز
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ُلُه ْو َوَل َق ُد (  إق َع ْن َكاَُح َي إميَن إن إل ْلُمْس إر إّل ا إن إبُحُضو ْي َد إه إن َشاَ ْي إن ُحّر ْي إلَم إن ُمْس ْي َغ إل َباَ
إن ْي َل إق َتَرُط َعاَ ُيْش َو ُهَماَ )  َد ُحُضوُر ْن إد إع ْق َع ْل َد َل ا ْن إة إع إْلَجاََز َد ا ّي َق ْلُحّر َو َد َإلّن إباَ ْب َع ْل َل ا
َة َد َهاَ ّنُه َلُه َش َبَل َأْن َيُجوُز َل َإل ْق َكاََح َي ّن إه ال إس ْف َن إه إل إس ْف َن َد إب ّي َق إغ َو ُلو ُب ْل إل إباَ ْق َع ْل ّنُه َوا َل َإل

َيَة إهَماَ إوَل إن ُدو ّد َوَل إب إر إمْن ُب َباَ إت ْع إم ا إْلْسَل إة إفيِ ا إكَح ْن إميَن َأ إل ْلُمْس ّنُه ا َة َل َإل َد َهاَ َش
إر إف َكاَ ْل َلىَ إل إم َع إل ْلُمْس إفَر َإلّن ا َكاَ ْل إليِ َل ا َكاََح َي ّن َلىَ ال إه َع إت َن ْب إة ا إلَم ْلُمْس ُكوُن َفَل ا َي
ًدا إه إه إفيِ َشاَ إل ْث ُلُه إم ْو ْو َق َأ ْو َرُجٍل (  إن َأ ْي َت َأ ) . َواْمَر
َقاََل إعيِّ َو إف إحَمُه الّشاَ ّلُه َر َبُل َل ال ْق ُة ُت َد َهاَ إء َش ّنَساَ إح إفيِ ال َكاَ ّن إق ال ّطَل إق َوال َتاَ َع ْل َوا



إة َل َكاَ َو ْل ُلُه َوا ْو ُدوًل َق ُع ُنوا (  ْو َكاَ ْيَر َأ ُدوٍل َغ ْو ُع إديَن َأ ُدو ْذٍف إفيِ َمْح َوَل َق ُبُت )  ْث َد َي ْن إع
إم إك ْلَحاَ إل إّل ا ُدو ُع ْل ّتىَ إباَ ْو َح َدا َل َعاَ َتَجاََح َف َتَرا َلىَ َو إم إ إك ْلَحاَ ْو ا َفاَ َأ َل َت إر إفيِ اْخ ْه ْلَم ّنُه ا إإ َف

َبُل َل ْق ُدوُل إّل ُي ُع ْل َإلّن ؛ ا َكاََح َو ّن إن َلُه ال ْكَماَ ْكُم ُح إد : ُح َقاَ إع ْن إل ْكُم ا إر َوُح َهاَ ْظ إْل ْكُم ا َفُح
إد َقاَ إع ْن إل َلَك َمْن ُكّل َأّن ا ُبوَل َم َق ْل إه ا إس ْف َن َد إل َق َع ْن َكاَُح ا ّن إه ال إر َلىَ َفَل َل َوَمْن إبُحُضو َع َف

َذا ُد َه إق َع ْن إة َي َد َهاَ ْعَمىَ إبَش َْل إس ا َْلْخَر إد َوا ُدو ْلَمْح إف إفيِ َوا ْذ َق ْل إة ا َد َهاَ إبَش إه َو ْي َن ْب ْو ا َأ

َهاَ ْي َن ْب ُد َوَل ا إق َع ْن إة َي َد َهاَ إد إبَش ْب َع ْل إب ا َت َكاَ ْلُم إإْن َوا إب َكاََن َو َت َكاَ ْلُم ّوَج َأْن إل َتُه ُيَز َإلّن َأَم

َتُه َي ْيَسْت إوَل إة َل َي إوَل إه إب إس ْف ّنَماَ َن إإ ٌة إهيَِ َو َد َفاَ َت إة إمْن ُمْس َه َلىَ إج ْو ْلَم َأّماَ ، ا ْكُم َو ُح
إر َهاَ ْظ إْل َو ا ُه َد َو ْن إد إع ّتَجاَُح َبُل َفَل ال ْق إه ُي ُدوُل إّل إفي ُع ْل إر إفيِ َكَماَ ا إئ إم َساَ َكاَ َْلْح إمْن ا َو
إط إة َشْر َد َهاَ إد إفيِ الّش َقاَ إع ْن إح ا َكاَ ّن َع َأْن ال ُد َيْسَم ُهو ُهَماَ الّش ًعاَ َكَلَم إمي ٍة إفيِ َج َل َحاَ
ٍة َد إح ّتىَ َوا ْو َح ُد َكاََن َل إديَن َأَح إه َع َأَصّم الّشاَ إم َع َخَرَج ُثّم اْلَخُر َفَس َأْسَم َبُه َو إح َلْم َصاَ

َذا َيُجْز َك َذا َو َع إ إم إن َس َدا إه  َكَلَم الّشاَ
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إد إديَن َأَح إق َعاَ َت ْلُم َلْم ا َعاَ َو إر َكَلَم َيْسَم إصّح َلْم اْلَخ َكاَُح َي ّن َهْل ال َتَرُط َو ْهُم ُيْش َف
إديَن إه َد الّشاَ ْق َع ْل َوىَ إفيِ َقاََل ا َتاَ َف ْل َبُر ا َت ْع ْلُم ُع ا إم ُدوَن الّسَماَ ْه َف ْل ّتىَ ا ْو َح ّوَج َل َتَز

إة َد َهاَ إن إبَش ْي ّي إم ْعَج َقاََل َجاََز َأ إة إفيِ َو ّي إر إهي ّظ َتَرُط ال ْهُم ُيْش َف ْل ْيًضاَ ا َو َأ ُه إحيُح َو  . الّص

)3/481(

ُلُه ْو إإْن َق َف ّوَج (  إلٌم َتَز ّيًة ُمْس إة إذّم َد َهاَ إن إبَش ْي ّي َد َجاََز إذّم ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إبيِ َح أ

َ ) ُيوُسَف َو
إنيِ ْع ّق إفيِ َي إد َح َقاَ إع ْن إل ّق إفيِ َل ا إر َح َهاَ ْظ إْل َقاََل ا َو ٌد (  َفُر ُمَحّم إإْن َيُجوُز َل َوُز َف َع )  َق َو

ُد ّتَجاَُح إح إفيِ ال َكاَ ّن ْو ال إر إفيِ َأ ْد إر َق ْه ْلَم ْو ا إه َأ إس ْن َد إج إه إن َفَش ّياَ إهيَِ إذّم ّيٌة َو َنْت إْن إذّم َكاَ
َيُة إهيَِ إع ّد ْلُم َبْل َلْم ا ْق ُهَماَ ُت ُت َد َهاَ إع َش إْلْجَماَ َة َإلّن إباَ َد َهاَ ّذّميِّ َش َلىَ ال إم َع إل ْلُمْس َل ا

َبُل ْق إإْن ُت ْوُج َكاََن َو َو الّز إعيِ ُه ّد ْلُم إهيَِ ا ُه َو إكُر ْن َلْت ُت إب ُهَماَ ُق ُت َد َهاَ َلىَ َش إفيِ َحاٍَل ُكّل َع
إهَماَ إل ْو . َق

َقاََل ٌد َو َذا ُمَحّم َد َكاََن َقاََل إ ْن إد إع ْق َع ْل َناَ ا َع إن َم إلَماَ َناَ ُمْس ْيَر َبُل َغ ْق إة إفيِ ُت إح إصّح َكاَ ّن ال
إر ُدوَن ْه ْلَم إإْن ا ُقوَل َلْم َو إلَك َي َبْل َلْم َذ ْق َذا ُت َذا َه َناَ إ ْقَت َكاَ إء َو َدا َْل إن ا ْي إفَر َذا َأّماَ َكاَ َناَ إ َكاَ
ْقَت إل َو ّتَحّم إن ال ْي إفَر ْقَت َكاَ َو إء َو َدا َْل إن ا ْي إلَم ُهَماَ ُمْس َد ْن إع ُهَماَ َف ُت َد َهاَ َلٌة َش ُبو ْق َلىَ َم ُكّل َع
َد َحاٍَل ْن إع ٍد َو َناَ َكاََن َقاََل إْن ُمَحّم َد ْن إن إع إلَماَ َناَ ُمْس ْيَر َبُل َغ ْق إإّل ُت َذا ُثّم ، َفَل َو ّوَج إ َتَز
ّيًة َلُه إذّم َهاَ َف ُع ْن إج َعْن َم ْلُخُرو َلىَ ا إع إ ْي َب ْل إس ا إئ َناَ َك ْل َهاَ َوَل َوا إبُر َلىَ ُيْج إل َع ُغْس ْل إمْن ا

إض ْي ْلَح إس ا َفاَ ّن إة إفيِ َقاََل َوال َي َدا إه ْل ّوَج َأْن َرُجًل َأَمَر َوَمْن ا َتُه ُيَز َن ْب َة ا إغيَر َهاَ الّص ّوَج َفَز
َْلُب إضُر َوا إة َحاَ َد َهاَ ٍد َرُجٍل إبَش إح ُهَماَ َوا َوا َكاَُح َجاََز إس ّن َْلَب َإلّن ال َعُل ا إشًرا ُيْج َباَ ُم
إد ّتَحاَ إس إل إل ْلَمْج ُكوُن ا َي إكيُل َو َو ْل إفيًرا ا ّبًرا َس َع َقىَ َوُم ْب َي ّوُج َف ْلُمَز ًدا ا إه إإْن َشاَ َكاََن َو
َْلُب ًباَ ا إئ إلَس َإلّن َيُجْز َلْم َغاَ ْلَمْج إلٌف ا َت إكُن َفَل ُمْخ َعَل َأْن ُيْم َْلُب ُيْج إشًرا ا َباَ َلىَ ُم َع َو
َذا َذا َه ّوَج إ َْلُب َز َتُه ا َن ْب َغَة ا إل َباَ ْل إر ا ٍد إبَمْحَض إه ٍد َشاَ إح َنْت إْن ، َوا ًة َكاَ إضَر إإْن َجاََز َحاَ َو

َنْت َبًة َكاَ إئ َهاَ َيُجوُز َل َغاَ ّن إل
َذا َ َنْت إ ًة َكاَ إضَر َعُل َحاَ َهاَ ُتْج ّن أ

َ إتيِ إهيَِ َك ّل َد َباََشَرْت ا ْق َع ْل ا
َكاََن َْلُب َو َع ا إلَك َم إل َذ إن الّرُج ْي َد إه  . َشاَ
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ُلُه ْو َوَل َق إحّل (  إل َي ّوَج َأْن إللّرُج َتَز إه َي ُأّم إه َوَل إب إت ّدا ُبُه إبَج َوا ُقوَل َأْن ) َص إر ُأّمُه َي ْي َغ ٍء إب ؛ َباَ
ْعَل َإلّن إف ْل ّدىَ ا َع َت إه َي إس ْف َن ّلُه َقاََل إب َلىَ ال َعاَ َهاَ َت َك َناَ ّوْج َلْم { َز َو ُقْل }  َناَكَ َي ّوْج َهاَ َز إإْن إب َف
ْد إقيَل ّلُه َقاََل َق َلىَ ال َعاَ ُهْم َت َناَ ّوْج َوَز ٍر {  َناَ إعيٍن إبُحو ْل ُق ُه }  ُد ُهْم ُمَرا ّناَ ٍر َقَر إعيٍن إبُحو

ّنَة َإلّن ؛ ْلَج ْيَس ا َهاَ َل ُد إفي ْق َكاٍَح َع ُلُه إن ْو َوَل َق إه (  إت َن ْب إة َوَل إباَ َن ْب إه إباَ إد َل إإْن َو َلْت َو َف َوَل َس
إه إت ُأْخ إت َوَل إب َناَ َب إه إب إخي إت َوَل َأ َناَ َب إه إب إت إإْن ُأْخ ْلَن َو َف إه َوَل َس إت َعّم إه َوَل إب إت َل إلَك إبَخاَ َذ َك َو  (
إب َعّمُة َْل ّد ا ْلَج َلُة َوا إب َوَخاَ َْل ّد ا ْلَج إإْن َحَراٌم َوا ْوَن َو َل ْكَمُة َع إح ْل إم إفيِ َوا إري إء َتْح ُؤَل َه

إظيُم ْع إب َت إئ َقَرا ْل ُهّن ا ُن ْو إف َعْن َوَص َفاَ إتْخ إلْس إفيِ ا إش َو إتَرا ْف إل َفاٌَف ا إتْخ إهّن اْس ُلُه إب ْو ( َق
ُأّم َوَل إه إب إت َأ َهاَ َدَخَل اْمَر إت َن ْب ْو إباَ ْدُخْل َلْم َأ إه َي إل ْو َق إل َلىَ )  َعاَ َهاَُت َت ُأّم َو ُكْم {  إئ إمْن إنَساَ  {

إر ْي إد َغ ْي إل َق ّدُخو ّنَماَ ، ال إإ إد َيْحُرُم َو إد إبُمَجّر ْق َع ْل َذا ا َهاَ إ ّوَج إويًجاَ َتَز إحيًحاَ َتْز َذا َأّماَ َص إ
َهاَ ّوَج إويًجاَ َتَز ًدا َتْز إس َهاَ َتْحُرُم َفَل َفاَ َذا إّل ُأّم ّتَصَل إ إه ا ّدُخوُل إب ْو ال َظُر َأ ّن َلىَ ال إج إ َفْر ْل ا
ٍة َو ْه ْو إبَش ّلْمُس َأ ٍة ال َو ْه . إبَش

ُلُه ْو َوَل َق إت (  ْن إب إه إب إت َأ إتيِ اْمَر ّل َهاَ َدَخَل ا ُأّم ٌء إب َوا َنْت َس إه إفيِ َكاَ إر ْو إحْج إر َأ إه إحْج إر ْي ) َغ
إلَك َذ َك ْنُت َو إة إب َب إبي َهاَ الّر ُد ْوَل َأ إإْن َو ْلَن َو َف ُهّن َإلّن ؛ َس َت ّد ْد َج َهاَ َدَخَل َق إه َفَحُرْمَن إب ْي َل َع

َهاَ إد ْوَل َأ ْنُه َك ُأّم َوَصاََرْت إم إه َك إت ْوَج َهاَ َز ّن إإ إه َتْحُرُم َف ْي َل َهاَ إهيَِ َع ُت َهاَ ُأّم َهاَ َو ُت ّدا إإْن َوَج َو
ْوَن َل َهاَُت َع ُأّم َهاَ َو إئ َباَ إإْن آَ ْوَن َو َل َذا ُثّم َع ْدُخْل َلْم إ ُْلّم َي إويُج َلُه َحّل إباَ إت َتْز ْن إب ْل إفيِ ا

إة َق ُفْر ْل إت ا ْو ْلَم ّدُخوَل َإلّن ؛ َوا إميِّ ال ْك ْلُح إجُب َل ا إريَم ُيو ّتْح ُلُه ال ْو َوَل َق إة (  َأ إه إباَْمَر إبي أ
َ

إه إد َدا َأْج إه َو إل ْو َق إل َلىَ )  َعاَ َوَل َت إكُحوا {  ْن َكَح َماَ َت ُكْم َن ُؤ َباَ َو آَ ُه َو َوُل }  َناَ َت َد َي ْق َع ْل َء ا َوْط ْل َوا
ُكّل َد َمْن َف َق َهاَ َع ْي َل  َع
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َْلُب َد ا ْق إح َع َكاَ ّن إئًزا ال إهيَِ َجاَ َلىَ َحَراٌم َف إن َع ْب إل إد ا إد إبُمَجّر ْق َع ْل َذا َأّماَ ا َكاَُح َكاََن إ ّن ال
ًدا إس َهاَ َفاَ ّن إإ إد َتْحُرُم َل َف إد إبُمَجّر ْق َع ْل َذا إّل ا ّتَصَل إ إه ا ُء إب َوْط ْل ْو ا َظُر َأ ّن َلىَ ال إج إ َفْر ْل ا
ٍة َو ْه ْو إبَش ّلْمُس َأ ٍة ال َو ْه إه إفيِ َقاََل إبَش إح ٌء َشْر َوا َهاَ َس َئ إط َْلُب َو ْو َحَراًماَ ا َإلّن ؛ َحَلًل َأ

إح اْسَم َكاَ ّن ُع ال َق َلىَ َي إد َع ْق َع ْل إء ا َوْط ْل َهاَ َوا إع إمي ٌء َج َوا َْلُب َكاََن َوَس إب إمْن ا ّنَس ْو ال َأ

إع إم إفيِ الّرَضاَ إري إه َتْح إت ُكوَح ْن إه َم إت َء ُطو ْو َهاَ َوَمْن َوَم ْو َمّس َهاَ َأ َل ّب ْو َق َظَر َأ َلىَ َن َهاَ إ إج َفْر
ٍة َو ْه إلَك إبَش َذ َك ُء َو إه إنَساَ إد َدا إه َحَراٌم َأْج ْي َل ُلُه َع ْو َوَل َق إة (  َأ إه إباَْمَر إن ْب إنيِ ا َب إه َو إد ْوَل َوَل َأ  (
َتَرُط ّدُخوُل ُيْش إة إفيِ ال َأ إن اْمَر ْب إل إب ا َْل َذا َوا َكاَُح َكاََن إ ّن إحيًحاَ ال َذا َأّماَ َص ًدا َكاََن إ إس َفاَ

ْبَل َيُجوُز إل َق ّدُخو ٌء ال َوا إلَك إفيِ َوَس ُنُه َذ ْب إع إمْن ا ْو الّرَضاَ إب َأ ّنَس َذا ، ال َك ُة َو َأ إن اْمَر ْب ا
إن ْب إل إإْن ا َفَل َو َلىَ َحَراٌم َس إب َع َْل َأّماَ ا َذا َو إن َكاََن إ ْب إل َلىَ َتْحُرُم َل َأَمٌة إل إب َع َْل َلْم َماَ ا

َهاَ ْأ َط ْبُن َي إل َهاَ ؛ ا ّن إل
َلًة ُتَسّمىَ َل َ إلي إريُم َح ّتْح ٌد َوال ّي َق إه ُم إل ْو َق َلىَ إب َعاَ إئُل َت َوَحَل ُكْم {  إئ َناَ ْب َأ

َوَل ْأَس }  ّوَج َأْن َب َتَز َبَة الّرُجُل َي إبي إه َر إبي أ
ُأّم َ إة َو ْوَج إه َز إن ْب َذا ا َك إب َيُجوُز َو َْل ّوَج َأْن إل َتَز َي

إة ُأّم َل إلي إه َح إن ْب َهاَ ا إت ْن إب ُلُه َو ْو َوَل َق ٍة (  َأَم إة إمْن إب َع إه َوَل الّرَضاَ إت ُأْخ إة إمْن إب َع ) الّرَضاَ
إلَك َذ َك َهاَُت َو إتيِ ُأّم ّل ْتُه ا َع َهاَ َأْرَض ُت َناَ َب َهاَ َو ُت َوا َأَخ َناَُت َو َب إه َو إخي َناَُت َأ َب إه َو إت إمْن ُأْخ

إة َع إه الّرَضاَ إل ْو َق إه إل ْي َل ُة َع َيْحُرُم َوالّسَلُم الّصَل إع إمْن {  إب إمْن َيْحُرُم َماَ الّرَضاَ ّنَس ال
. { 
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ُلُه ْو َوَل َق ُع (  ْيَن َيْجَم إن َب ْي َت َكاٍَح ُأْخ إن إك َوَل إب ْل إم إميٍن إب ُه َي َناَ ْع ُع َل ) َم ْيَن َيْجَم إن َب ْي َت ُأْخ

َكاٍَح إن إنيِ إب ْع ًدا َي ْق إك َوَل َع ْل إم إميٍن إب إنيِ َي ْع ًئاَ َي ْط إك إفيِ َأّماَ َو ْل إم ْل إر إمْن ا ْي ٍء َغ َلُه َوْط َأْن َف

َع َء َماَ َيْجَم ٌء َشاَ َوا َتاَ َوَس َن إن َكاَ ْي َت إب إمْن ُأْخ ّنَس ْو ال إع َأ إإْن الّرَضاَ ّوَج َو ٍة ُأْخَت َتَز َلُه َأَم
ْد َهاَ َق َئ إط َكاَُح َصّح َو ّن ُأ َوَل ال َط َْلَمَة َي إإْن ا ْأ َلْم َكاََن َو َط ُكوَحَة َي ْن ْلَم ُكوَحَة َإلّن ؛ ا ْن ْلَم ا

ٌة َء ُطو ْو ْكًماَ َم ُأ َوَل ُح َط ُكوَحَة َي ْن ْلَم َذا إّل ا َة َحّرَم إ َء ُطو ْو ْلَم َلىَ ا إه َع إس ْف َبٍب َن إمْن إبَس
إب َباَ إك َأْس ْل إم ْل ْيٍع ا َب ْو إب إويٍج َأ ْو َتْز ٍة َأ َب ْو إه ْتٍق َأ ْو إع ٍة َأ َب َتاَ َعْن إك إبيِ َو أ

َبَة َأّن ُيوُسَف َ َتاَ إك ْل ا
إبيُح َل إلَك َلُه ُت ْو َذ َل ّوَج َو َيًة َتَز إر َلْم َجاَ َهاَ َف ْأ َط ّتىَ َي َتَرىَ َح َهاَ اْش َت ْيَس ُأْخ َل َأْن َلُه َف

َع إت َتْم إة َيْس َتَرا ْلُمْش إفَراَش َإلّن ؛ إباَ ْل َبَت ا َهاَ َث إت إس ُإلْخ ْف َن إح إب َكاَ ّن ْو ال َل إطَئ َف إتيِ َو ّل ا
َهاَ َتَرا ًعاَ َصاََر اْش إم ُهَماَ َجاَ َن ْي إش َب إفَرا ْل ْو إباَ َل َنْت َو َلْم َأَمٌة َلُه َكاَ َهاَ َف ْأ َط ّتىَ َي ّوَج َح َتَز

َهاَ َت َأ َأْن َلُه َحّل ُأْخ َط ُكوَحَة َي ْن ْلَم إم ا َد َع إع إل ْلَجْم ًئاَ ا ْط ْذ َو َقُة إ ُقو ْلَمْر ْيَسْت ا ًة َل َء ُطو ْو َم
ْكًماَ إإْن ُح ّوَج َو إن َتَز ْي َت ٍد إفيِ ُأْخ ْق ٍد َع إح ُق َوا َفّر َنُه ُي ْي ُهَماَ َب َن ْي َب إإْن َو ْبَل َكاََن َف إل َق ّدُخو ال

َء َفَل ُهَماَ َشيِْ إإْن َل ُه َكاََن َو َد ْع ُكّل َب إل ٍة َف َد إح َقّل َوا َْل إر إمْن ا ْه َهاَ َم إل ْث إمْن إم ْلُمَسّمىَ َو ا
ّوُج َيُجوُز َل ُثّم ٍة َتَز َد إح ُهَماَ َوا ْن ّتىَ إم إضيَِ َح َق ْن ُة َت ّد ُْلْخَرىَ إع إإْن ا ُهَماَ َو ّوَج إفيِ َتَز

إن ْي َد ْق َكاَُح َع إن َلىَ َف ُْلو إئٌز ا َكاَُح َجاَ إن ُْلْخَرىَ َو إطٌل ا ُق َباَ َفّر ُي َنُه َو ْي ْيَن َب َب ُْلْخَرىَ َو إإْن ا َف
َنْت ْيَر َكاَ ٍة َغ َل ْدُخو َء َفَل َم َهاَ َشيِْ إإْن َل َهاَ َدَخَل َو َهاَ إب َل َقّل َف َْل إر إمْن ا ْه َهاَ َم إل ْث إمْن إم َو

ْلُمَسّمىَ ُد َوَل ا ْفُس َكاَُح َي َلىَ إن ُْلو ّنُه إّل ا ُأ َل َأ َط َلىَ َي ُْلو إض َلْم َماَ ا َق ْن ُة َت ّد ُْلْخَرىَ إع ، ا
إإْن ُهَماَ َو ّوَج إن إفيِ َتَز ْي َد ْق إريِ َوَل َع ْد ُهَماَ َي َت ّي أ

ّوًل َ ّنُه َأ إإ َتَحّرىَ َل َف إلَك إفيِ َي إكْن َذ َل َو
َق َفّر ُهَماَ ُي َن ْي  َب
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َنُه ْي َب َكاََح َإلّن ؛ َو ُهَماَ إن َدا إطٌل إْح إقيٍن َباَ َي َلىَ َوْجَه َوَل إب إن إ إيي ْع ّت إم ال َد َع إة إل ّي إو َل ْو َْل َلىَ َوَل ا إ
إد إيي ْق ّت َع ال إل َم إهي ّتْج ّيُن ال َع َت َي ُق َف إري ْف ّت ْلَزُمُه ال َي إق إنْصُف َو َدا ُكوُن الّص َي ُهَماَ َف َن ْي إنيِ َب ْع َي
ْلُمَسّمىَ إنْصَف ّنُه ؛ ا َلىَ َوَجَب َإل ُْلو َدَمْت إل َع ْن ّيُة َوا إو َل ْو َْل ُيْصَرُف ا َهاَ َف ْي َل ًعاَ إ إمي  . َج
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ُلُه ْو َوَل َق ُع (  ْيَن َيْجَم إة َب َأ ْلَمْر َهاَ ا إت َعّم َهاَ َوَل َو إت َل إت َوَل َخاَ ْن َهاَ إب إت إت َوَل ُأْخ ْن َهاَ إب إخي إإْن َأ َف  (
ْلَت َوَل َقاََل إلَم ُق إت :  ْن َهاَ إب إخي ْد َأ َق إلَم َو إه ُع إل ْو َق ُع َوَل إب ْيَن َيْجَم إة َب َأ ْلَمْر َهاَ ا إت َعّم ْلت ؟ َو ُق

إة َل إل إإلَزا َكاَ إْلْش ّنُه ؛ ا ّبَماَ َإل َظّن ُر َكاََح َأّن ُي إة إن َن ْب إخ ا َْل َلىَ ا إة َع َعّم ْل َكاَُح َيُجوُز َل ا إن َو
إة َعّم ْل َهاَ ا ْي َل إل َيُجوُز َع إضي ْف َت إة إل َعّم ْل َهاَ ا ْي َل َكاَُح َيُجوُز َل َكَماَ َع إة إن َْلَم َلىَ ا إة َع ْلُحّر َيُجوُز ا َو
َكاَُح إة إن ْلُحّر َلىَ ا إة َع َْلَم ّيَن ا َب إلَك َأّن َف إن إمْن َيُجوُز َل َذ ْي َب إن ْلَجاَ  . ا
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ُلُه ْو َوَل َق ُع (  ْيَن َيْجَم إن َب ْي َت َأ ْو اْمَر َنْت َل ٍة ُكّل َكاَ َد إح ُهَماَ َوا ْن ّوَج َأْن َيُجْز َلْم َرُجًل إم َتَز َي
ُْلْخَرىَ ٌء إباَ َوا إريُم َكاََن ) َس ّتْح إع ال ْو إباَلّرَضاَ إب َأ ّنَس ُلُه إباَل ْو َوَل َق ْأَس (  َع َأْن َب ْيَن َيْجَم َب

ٍة َأ إة اْمَر َن ْب ْوٍج َوا َهاَ َكاََن َز إه إمْن َل إل ْب ّنُه ) ؛ َق َبَة َل َإل ُهَماَ َقَرا َن ْي َع َوَل َب . َرَضاَ
َقاََل َفُر َو َنَة َإلّن ؛ َيُجوُز َل ُز ْب إج ا ْو ْو الّز َهاَ َل َت ّدْر َكًرا َق ّوَج َأْن َلُه َيُجوُز َل َذ َتَز َة َي َأ اْمَر



إه إبي أ
َناَ َ ْل ُة ُق َأ إب اْمَر َْل ْو ا َهاَ َل ّوْرت ّوُج َلُه َجاََز َرُجًل َص إه َتَز إذ ّوَر َأْن َفاَلّشْرُط َه َتَص ُي

إريُم ّتْح إن إمْن ال ْي َب إن ْلَجاَ ُلُه ، ا إص َع َأّن َوَحاَ إن ْلَماَ إح إمْن ا َكاَ ّن ٍه َخْمَسُة ال ْوُج ّنَسُب ، َأ ال
َبُب ُع َوالّس ْلَجْم ّق َوا إر َوَح ْي َغ ْل ّديُن ا ّنَسُب َوال َهاَُت َفاَل ُْلّم َناَُت ا َب ْل َواُت َوا َْلَخ َوا
َعّماَُت ْل ْلَخاََلُت َوا َبُب َوا ُع َوالّس ّيُة الّرَضاَ إر ُهو ُع َوالّص ْلَجْم َو َوا ُع ُه ْلَجْم ْيَن ا إن َب ْي َت ُْلْخ ا

ُهَماَ إفيِ َوَمْن َناَ ْع ُع َم ْلَجْم ْيَن َوا َثَر َب ْك َبٍع إمْن َأ إريُم َأْر ّتْح ّق َوال إر إلَح ْي َغ ْل ْوَجُة ا إه َز إر ْي َغ
ُتُه ّد َت ْع إريُم َوُم ّتْح إل َوال إن َإلْج ّدي ّياَُت ال إس ْلَمُجو ّياَُت ا إن َث َو ْل ٌء َوا َوا َكاٍَح َكاََن َس إن ْو إب إك َأ ْل إم إب

إميٍن  . َي
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ُلُه ْو َوَمْن َق َنىَ (  ٍة َز َأ إه ُحّرَمْت إباَْمَر ْي َل َهاَ َع َهاَ ُأّم ُت َن ْب َذا ) ، َوا َك َذا َو ًة َمّس إ َأ ٍة اْمَر َو ْه إبَش
إه ُحّرَمْت ْي َل َهاَ َع َهاَ ُأّم ُت َن ْب َذا َوا َك َذا َو ْتُه إ ٍة إهيَِ َمّس َو ْه ُة إبَش َهاَ َت ْلُمْش ُكوَن َأْن َوا ْنَت َت إب

إع إنيَن إتْس ًدا إس إع ْنُت ، َفَصاَ إب َهاَ َفَماَ َخْمٍس َو َن ُكوُن َل ُدو ًة َت َهاَ َت َهاَ َوَماَ ُمْش َق ْو َلىَ َف إ
إن ّثَماَ َنْت إْن ال َنًة َكاَ إمي إهيَِ َس ٌة َف َهاَ َت إإّل ُمْش . َفَل َو

إفيِ إن َو ُيو ُع ْل ُكْن َلْم إْن ا َنًة َت إمي َلىَ َس إإ ٍر َف إإْن َعْش ُع َكاََن َو َهاَ ُيَجاََم ُل ْث إهيَِ إم ٌة َف َهاَ َت ، ُمْش
َفىَ َت ْك ُي ْلَمّس َو ٍة إباَ َو ْه ُهَماَ إبَش َد َتَرُط َوَل َأَح إتَشاَُر ُيْش ْن إة ا َل . اْل

إفيِ إة َو َي َدا إه ْل َتَرُط ا ْو ُيْش ُد َأ َدا إتَشاًَرا َيْز ْن َو ا ُه إحيُح َو إإْن الّص ًناَ َكاََن َف ّني ْو إع ًباَ َأ ُبو َو َمْج ُه َف
َتَحّركََ َأْن ُبُه َي ْل إء َق َهاَ إت إلْش إإْن إباَ َهاَ َو إء إمْن َمّس ْوٍب َوَرا ًقاَ َكاََن إْن َث إفي ُع َص َن ُوُصوَل َيْم

إة َهاَ َحَراَر إن َد َلىَ َب إه إ إد ُبُت َل َي ْث ْلُحْرَمُة َت إإْن ، ا ًقاَ َكاََن َو إقي ُع َل َر َن َتْت ، َيْم َب َأّماَ َث َمّس َو
َهاَ إر ْع ٍة َش َو ْه ّتَصَل َماَ َمّس إْن إبَش َهاَ ا إس ْأ َتْت إبَر َب ْلُحْرَمُة َث إإْن ا إسَل َمّس َو َتْر ْلُمْس َل ا

ُبُت ْث ّنَماَ ، َت إإ ْلَمّس ُيَحّرُم َو َذا ا إزْل َلْم إ ْن َذا َأّماَ ُي ْنَزَل إ إس َأ ّلْم إحيُح إباَل ّنُه َفاَلّص َل َأ
إجُب ْلُحْرَمَة ُيو ّنُه ؛ ا إل َإل ْنَزا إْل ّيَن إباَ َب ّنُه َت ْيُر َأ ْفٍض َغ َلىَ ُم إء إ َوْط ْل إإْن ا ًة َمّس َو َأ اْمَر
َقاََل إه َلْم َو َت ْو َأْش َهاَ َأ َل ّب َقاََل َق إلَك َو ّنُه َذ إإ ُق َف ّد َذا ُيَص ّلْمُس َكاََن إ َلىَ ال إر َع ْي إج َغ َفْر ْل ا

َلُة ْب ُق ْل إر إفيِ َوا ْي إم َغ َف ْل َذا َأّماَ ا إلَك َكاََن إ َذ ُق َل َك ّد إهَر َإلّن ؛ ُيَص ّظاَ ُبُه ال ّذ َك . ُي
َذا َك َذا َو َظَر إ َلىَ َن إج إ ٍة َفْر َأ ٍة اْمَر َو ْه إه ُحّرَمْت إبَش ْي َل َهاَ َع َهاَ ُأّم ُت َن ْب ّلُموا َوا َك َت إر إفيِ َو َظ ّن ال
َلىَ إج إ َفْر ْل ُبو َقاََل ا َظُر ُيوُسَف َأ ّن َلىَ ال إت إ َب ْن إر َم ْع إفيِ الّش ْك . َي

َقاََل ٌد َو ُبُت َل ُمَحّم ْث ْلُحْرَمُة َت ّتىَ ا ُظَر َح ْن َلىَ َي ّق إ . الّش
َقاََل إسيِّ َو ُبُت َل الّسَرْخ ْث ّتىَ َت ُظَر َح ْن َلىَ َي إج إ َفْر ْل إخٍل ا َدا َْلَصّح إل َبَر َأّن َوا َت ْع ْلُم َو ا ُه
َظُر ّن َلىَ ال إل إ إخ إج َدا َفْر ْل َلىَ َل ا إه إ إب إن َوا إلَك َج َذ  َل َو
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ُق ّق َتَح َد إّل َي ْن َهاَ إع إئ َكاَ ّت َذا َأّماَ ا َنْت إ ًة َكاَ َد إع َيًة َقاَ إو َت ْو ُمْس إئَمًة َأ َظَر َقاَ َن إه َف ْي َل ُبُت َل إ ْث َت
ْلُحْرَمُة َتَرُط َوَل ، ا إر إفيِ ُيْش َظ ّن َلىَ ال إج إ َفْر ْل إريُك ا إة َتْح َل َو اْل إحيُح ُه إه الّص ْي َل َع َو
َوىَ ْت َف ْل إفيِ ا َوىَ َو َتاَ َف ْل َتَرُط ا إلَك ُيْش إإْن ، َذ َظَر َو َلىَ َن َهاَ إ إر ُب ٍة ُد َو ْه إه َتْحُرْم َلْم إبَش ْي َل َع

َهاَ َهاَ ُأّم ُت ْن إب َذا َو إت إفيِ َك َعاَ إق َوا ْل إإْن ا َظَرْت َو ُة َن َأ ْلَمْر َلىَ ا إر إ َك إل َذ ٍة الّرُج َو ْه ْو إبَش َأ

ْتُه ْو َلَمَس ْتُه َأ َل ّب ٍة َق َو ْه َقْت إبَش ّل َع إه َت إة ُحْرَمُة إب َهَر ْلُمَصاَ ْو َكَماَ ا َد َل إج ْنُه ُو إفيِ َقاََل إم
إع إبي َناَ َي ْل َظُر ا ّن َلىَ ال إج إ َفْر ْل ٍة ا َو ْه إجُب إبَش ْلُحْرَمُة ُيو ٌء ا َوا ُهَماَ َكاََن َس َن ْي إئٌل َب إر َحاَ َظ ّن َكاَل

إء إمْن إج َوَرا إمْن الّزَجاَ إء َو إة َوَرا ْتَر ْو الّس ُكْن َلْم َأ إئٌل َي َة َوَل َحاَ ْبَر إر إع َظ ّن إة إفيِ إباَل إمْرآَ ْل ا
ّنُه ؛ َياٌَل َإل ّنُه َتَرىَ َأَل َخ َهاَ َأ إء إمْن َيَرا إه َوَرا إر ْه َذا ، َظ َك َذا َو َنْت إ َلىَ َكاَ َفاَ َع إض َش ْو ْلَح ا

َظَر َن َهاَ َف إء إفيِ َفْرَج ْلَماَ ُبُت َل ا ْث ْلُحْرَمُة َت إإْن ا َنْت َو إء إفيِ إهيَِ َكاَ ْلَماَ َأىَ ا َهاَ َفَر َفْرَج



إهيَِ إه َو ُبُت إفي ْث ْلُحْرَمُة َت َذا ا ّلُه َه َذا ُك َنْت إ ّيًة َكاَ َتُة َأّماَ ، َح ّي ْلَم ُق َفَل ا ّل َع َت َهاَ َي إس َلْم َوَل إب
َهاَ إئ ْط َو َهاَ َوَل إب إل إبي ْق َت إة ُحْرَمُة إب َهَر ْلُمَصاَ  . ا

)3/490(

ُلُه ْو َذا َق إإ َو َق (  ّل َتُه الّرُجُل َط َأ ًقاَ اْمَر ًناَ َطَل إئ ْو َباَ ّقَياَ َأ إع ّوَج َأْن َلُه َيُجْز َلْم َرْج َتَز َهاَ َي إت ُأْخ إب
ّتىَ إضيَِ َح َق ْن َهاَ َت ُت ّد َذا ) ، إع َك َنْت َمْن ُكّل َو إة إفيِ َكاَ ّل إت إع ُْلْخ إة ا َعّم ْل إة َكاَ َل ْلَخاَ َذا ، َوا َك َو
ْيَس ّوَج َأْن َلُه َل َتَز ًعاَ َي َب َهاَ َأْر َوا إإْن ، إس َق َو َت ْع إه ُأّم َأ إد َل َبْت َو َوَج َهاَ َو ْي َل ُة َع ّد إع ْل َثَلَث ا
َيٍض ّوَج إح َتَز َهاَ َف َت َهاَ إفيِ ُأْخ إت ّد ْو إع ًعاَ َأ َب إب إمْن َأْر إن َْلَجاَ َفُر َقاََل ا ُهَماَ َيُجوُز َل ُز . إكَل
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُهَماَ َيُجوُز َوُمَحّم ُبو إكَل َأ َفَة َو إني َق َح ُهَماَ َفّر َن ْي َقاََل َب َكاَُح َف إت إن ُْلْخ ا

َكاَُح َيُجوُز َل إن إع َو َب َْلْر ّوُج َأّماَ َيُجوُز ا إع َتَز َب َْلْر َهاَ ا َوا َهاَ إفيِ إس إت ّد َو إع ُه إئٌز َف َد َجاَ ْن إع
َناَ إب إة َأْصَحاَ َث ّثَل َقاََل ، ال َفُر َو َهاَ ؛ َيُجوُز َل ُز ّن إل

ٌة َ ّد َت ْع إة ُم ْلُحّر َإلّن َكاَ َة َو ّد إع ْل َذا ا َحّرَمْت إ
َكاََح إت إن ُْلْخ َكاََح َحّرَمْت ا إع إن َب َْلْر إة ا ّد إع إة َك ْلُحّر َناَ ا َل َع َأّن َو ْن ْلَم إة إمْن ا َه إد إج َد َع ْل إجُب ا َي

إريُمُه إد َتْح ْق َع إح إب َكاَ ّن ُة ال ّد إع إد ُأّم َو َل َو ْل إجْب َلْم ا إد َت ْق َع إح إب َكاَ ّن َلْم ال ُع َيْحُرْم َف ْلَجْم ْيَس ا َل َو
إلَك َذ إريُم َك إت َتْح ُْلْخ إريَم َإلّن ؛ ا إع َتْح ْلَجْم ْيَن ا إن َب ْي َت ُْلْخ َتّص َل ا إح َيْخ َكاَ ّن إل إباَل إلي َد ّنُه إب َل َأ
ُع َيُجوُز ْلَجْم ُهَماَ ا َن ْي إء إفيِ َب َوْط ْل إك ا ْل إم إن إب إمي َي ْل َيُجوُز ا ّوَج َأْن َو َتَز َة َي َأ ْلَمْر َهاَ ا ُت ُأْخ َتُه َو َتْح
َهاَ َطأ إك َي ْل إم إن إب إمي َي ْل َْلَمَة َإلّن ؛ ا َهاَ إفَراَش َل ا َذا ، َل َك إه ُأّم ُأْخُت َو إد َل َأْن َلُه َيُجوُز َو

َهاَ ّوَج َتَز َذا َي إإ َكاَُح َجاََز َو ّن َأ َأْن َلُه َيُجْز َلْم ال َط ْوَجَة َي ّتىَ الّز َتُه ُيَحّرَم َح َأْن َأَم َهاَ إب َع إبي ْو َي َأ

َهاَ َق إت ْع ْو ُي َهاَ َأ ّوَج َذا ، ُيَز َك إه ُأّم َو إد َل َهاَ َو ُق إت ْع ْو ُي َهاَ َأ ّوُج َذا ُيَز َك ُأ َل َو َط َْلَمَة َي ّتىَ ا َق َح ّل َط ُي
ْوَجَة إإْن الّز ّوَج َو إة إفيِ َأَمًة َتَز ّد ٍة إع إعيِّ َطَلٍق إمْن ُحّر ًعاَ َيُجوُز َل َرْج إإْن إْجَماَ َكاََن َو
ُق ّطَل ًناَ ال إئ َذا َباَ َك َد َف ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َيُجوُز َل َح َد ْن إع إإْن َيُجوُز َو ّوَج َو إمًل َتَز إمْن َحاَ
َناَ ُهَماَ َجاََز الّز َد ْن َهاَ َوَل إع َطأ  َي
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ّتىَ َع َح َهاَ َتَض َل َقاََل َحْم ُبو َو َفُر ُيوُسَف َأ َكاَُح َيُجوُز َل َوُز ّن إإْن ال َءْت َو ٌة َجاَ َأ إلَمٌة اْمَر ُمْس
َناَ ْي َل إر إمْن إ إب َدا ْلَحْر ًة ا إجَر َهاَ ّوَج َأْن َجاََز ُم َتَز َة َوَل َت ّد َهاَ إع ْي َل َد َع ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َقاََل َح َو
َهاَ ْي َل ُة َع ّد إع ْل َذا ا َه َذا َو َنْت إ إئًل َكاَ َذا َأّماَ َحاَ َنْت إ إمًل َكاَ ّتىَ َيُجْز َلْم َحاَ َع َح َهاَ َتَض َل ؛ َحْم
َهاَ ّن إل

إمٌل َ ٍد َحاَ َل َو إت إب إب إب َثاَ ّنَس  . ال
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ُلُه ْو َوَل َق ّوَج َأْن َيُجوُز (  َتَز َلىَ َي ْو ْلَم َتُه ا َة َوَل َأَم َأ َهاَ اْمَر إد ْب ُد َع إري ُي إلَك )  َذ ّق إفيِ إب َح
ٍم َكاَ َواٍج َل َأْح إت إمْن َز ُبو إر ُث ْه ْلَم إة إفيِ ا َلىَ إذّم ْو ْلَم إء ا َقاَ َب إح َو َكاَ ّن َد ال ْع إق َب َتاَ ْع إْل إع ا ُقو ُو َو

إق ّطَل َهاَ ال ْي َل إر َع ْي َغ إلَك َو َذا َأّماَ َذ َهاَ إ ّوَج ًهاَ َتَز َنّز َت َهاَ َعْن ُم إئ ْط َلىَ َحَراًماَ َو إل َع إبي َس
إل إتَماَ إلْح َو ا ُه إل َحَسٌن َف إتَماَ ُكوَن َأْن إلْح ًة َت ْو ُحّر َقَة َأ َت ْع إر ُم ْي َغ ْل ْو ا ًفاَ َأ ُلو َهاَ َمْح إق ْت إع إب

ْد َق إنَث َو إلُف َح ْلَحاَ إثيًرا ا َك ُع َماَ َو َق ّيَماَ َوَل َي َذا إس َهاَ إ َل َو َدا إديِ َت ْي َْل َذا ، ا َك َيُجوُز َل َو
إل ّوَج َأْن إللّرُج َتَز إلُك َمْن َي َهاَ َيْم ْن ْقًصاَ إم ُة َوَل إش َأ ْلَمْر ّوَج َأْن ا َتَز إلْك َمْن َت إشْقًصاَ َتْم

ْنُه َذا ، إم َك َذا َو َلَك إ ُهَماَ َم ُد َبُه َأَح إح ْو َصاَ ْعَضُه َأ َد َب ْع إح َب َكاَ ّن َد ال َكاَُح َفَس ّن َذا ، ال َك َذا َو إ



ّوَج َهاَ ُثّم َأَمًة َتَز َتَرا َد اْش َكاَُح َفَس ّن َأّماَ ال ُذوُن َو ْأ ْلَم ّبُر ا َد ْلُم َذا َوا َياَ إ َتَر إهَماَ اْش ْي َت ْوَج َلْم َز
ْد ْفُس َكاَُح َي ّن ُهَماَ ؛ ال ّن إل

َهاَ َل َ إن َكاَ إل إد َيْم ْق َع ْل َذا ، إباَ َك َتُب َو َكاَ ْلُم َذا ا َتَرىَ إ َتُه اْش ْوَج َل َز
ُد ْفُس َكاَُح َي ّن ّنُه ؛ ال َهاَ َل َإل ُك إل ّنَماَ َيْم إإ ُبُت َو ْث َهاَ َلُه َي ّق إفي إك َح ْل إم ْل َذا ، ا َك ُبو َقاََل َو َفَة َأ إني َح
َتَرىَ إفيَمْن َتُه اْش ْوَج َو َز ُه َهاَ َو إر إفي َياَ إخ ْل ْد َلْم إباَ ْفُس َهاَ َي َكاَُح َلىَ إن إه َع إل َياََر َأّن َأْص إخ

إريِ َت ْلُمْش إخَل َل ا ْد َع ُي إبي ْلَم إه إفيِ ا إك ْل  . إم
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ّوُج (  إت َتَز ّياَ إب َتاَ إك ْل ٌء ا َوا َنْت ) َس ّيُة َكاَ إب َتاَ إك ْل ًة ا ْو ُحّر َناَ َأَمًة َأ َد ْن . إع
َقاََل إعيِّ َو إف ّوُج َيُجوُز الّشاَ إر َتَز إئ ْلَحَرا ُهْم ا ْن إء ُدوَن إم إْلَماَ َأّماَ ا َهاَ َو ُؤ ْط إك َو ْل إم إن إب إمي َي ْل ا

َيُجوُز َناَ َف َد ْن ُه إع َد ْن إع . َو
ُلُه ْو َق ّوُج َيُجوُز َوَل (  إت َتَز ّياَ إس ْلَمُجو إت َوَل ا ّياَ إن َث َو ْل إس ا ْلَمُجو ْوٌم ا َق ُدوَن )  ُب ْع ّناََر َي ال

ّلوَن إح َت َيْس َكاََح َو إم إن إر ْلَمَحاَ ْو ا َل ّوَج َو إلُم َتَز ْلُمْس ّيًة ا إب َتاَ َتَمّجَسْت إك إه ُحّرَمْت َف ْي َل َع
َفَسَخ ْن َهاَ َوا َكاَُح إإْن إن ّوَج َو ّيًة َتَز إد ُهو َنّصَرْت َي َت ْو َف ّيًة َأ إن َدْت َنْصَرا ّو َه َت ُد َل َف ْفُس َهاَ َي َكاَُح إن

ْو َل َأْت َو َب َد َتَصاَ ْن إع إبيِ َف أ
َفَة َ إني ُد َل َح ْفُس ُهَماَ َي َد ْن إع ُد َو ْفُس  . َي
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو ّوُج (  إت َتَز َئاَ إب َد الّصاَ ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني َذا َح ُنوا إ ُنوَن َكاَ إم ْؤ إديٍن ُي إقّروَن إب ُي َو

َتاٍَب إك . إب
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُئوَن َيُجوُز َل َوُمَحّم إب َوالّصاَ ْوٌم )  ُلوا َق َد إن َعْن َع ْي إد َد ُهو َي ْل ا

ّنَصاََرىَ ُدوا َوال َب َع َكَة َو إئ ْلَمَل َباَ إمْن ا ُبو َص َذا َيْص َلىَ إديٍن إمْن َخَرَج إ إقيَل إديٍن إ ُهْم َو
ْوٌم ُنوَن َق إم ْؤ إريَس ُي ْد إإ إه إب ْي َل َنُه الّسَلُم َع ّظُمو َع ُي إقيَل َو ُهْم َو ّن ُعُموَن : إ ُهْم َيْز ّن أ

َلىَ َ َع
إن إه ُنوٍح إدي ْي َل ُهْم الّسَلُم َع ُت َل ْب إق َهّب َو إب َم ُنو ْلَج ُلُه ا ْو إإْن َق َف ُنوا (  ُدوَن َكاَ ُب ْع إكَب َي َوا َك ْل ا
َتاََب َوَل ُهْم إك ُهْم َتُجْز َلْم َل ُت َكَح َناَ ُهْم ) ؛ ُم ّن إل

ُكوَن َ إر  . ُمْش
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو إم (  إر ْلُمْح إة إل إرَم ْلُمْح ّوَجاَ َأْن َوا َتَز إل إفيِ َي إم َحاَ إْلْحَرا ًفاَ ا إخَل إعيِّ )  إف إللّشاَ
إحَمُه ّلُه َر إويُج ال َتْز إم َو إر ْلُمْح َتُه ا ّي إل َلىَ َو َذا َع إف َه إخَل ْل إطَئ َوَمْن ا َتُه َو َي إر َهاَ ُثّم َجاَ ّوَج َز

َهاَ ؛ َجاََز ّن إل
ْيَسْت َ َهاَ إفَراًشاَ َل ْوَل َهاَ إلَم ّن إإ ْو َف َءْت َل ٍد َجاَ َل َو ُبُت َل إب ْث ُبُه َي إر إمْن َنَس ْي ٍة َغ َو ْع َد

إه َأّن إّل ْي َل َهاَ َأْن َع َئ إر ْب َت َنًة َيْس َياَ إه إص إل َذا إلَماَ إإ َكاَُح َجاََز َو ّن إج ال ْو إللّز َهاَ َأْن َف َأ َط ْبَل َي َق
إء ْبَرا إت إلْس ُهَماَ ا َد ْن . إع

َقاََل ٌد َو إحّب َل ُمَحّم َهاَ َأْن َلُه ُأ َأ َط ّتىَ َي َهاَ َح َئ إر ْب َت إل َيْس إتَماَ إل إلْح ْغ إء الّش َلىَ إبَماَ ْو ْلَم ا
ُهَماَ َل ْكَم َأّن َو ْلُح إز ا َوا إح إبَج َكاَ ّن ُة ال إغ َأَماََر َفَرا ْل ْؤَمُر َفَل ا إء ُي ْبَرا إت إلْس َذا ، إباَ َك َذا َو َأىَ إ َر
ًة َأ إنيِ اْمَر َهاَ َتْز ّوَج َتَز َهاَ َأْن َلُه َحّل َف َأ َط ْبَل َي َهاَ َأْن َق َئ إر ْب َت ُهَماَ َيْس َد ْن َقاََل إع ٌد َو َل ُمَحّم
إحّب َهاَ َأْن َلُه ُأ َأ َط ّتىَ َي َهاَ َح َئ إر ْب َت َنىَ َيْس ْع ْلَم َناَ َماَ َوا َكْر َذا َذ إة إفيِ َك َي َدا إه ْل  . ا

)3/496(



ُلُه ْو ُد َق إق َع ْن َي َو َكاَُح (  إة إن ْلُحّر إة ا َغ إل َباَ ْل إة ا َل إق َعاَ ْل َهاَ ا إرَضاَ إب إإْن -  ْد َلْم َو إق ْع َهاَ َي ْي َل إليِّ َع َد َو ْن إع
إبيِ أ

َفَة َ إني َفَر َح ْكًرا َوُز َنْت إب ْو َكاَ ًباَ َأ ّي ) . َث
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل ُبو ا َع ُيوُسَف َأ إبيِ َم أ

َفَة َ إني إر إفيِ َح إه إة َظاَ َي َوا َعْن الّر إبيِ َو أ
ّنُه ُيوُسَف َ َل َأ

ُد إق َع ْن إليِّ إّل َي َو َد إب ْن إع ٍد َو ُد ُمَحّم إق َع ْن ًفاَ َي ُقو ْو َلىَ َم إة َع إليِّ إَجاََز َو ْل َذا ُثّم ا َد إ َق َع ْن ًفاَ ا ُقو ْو َم
َلىَ إل َع ْو ٍد َق إة إّل َيُجوُز َل ُمَحّم إإَجاََز إليِّ إب َو ْل إإْن ا َع َف َن َت إة إمْن اْم إْلَجاََز إة َيُجْز َلْم ا إإَجاََز إب

إم إك ْلَحاَ إقُط َبْل ا إكُم ُيْس ْلَحاَ َيًة ا إليِّ إوَل َو ُد إل إق ْع َي َهاَ َو ْي َل ًدا َع ْق ًفاَ َع َن ْأ َت َطَل ُمْس َب ُد َو ْق َع ْل ا
ّدُم َق َت ْلُم ٍد ُكّل َإلّن ؛ ا ْق َقَف َع َلىَ َو إة َع ْنَساٍَن إَجاََز َقَف َأْن َيُجْز َلْم إ َلىَ ُيو إة َع إَجاََز

إه إر ْي َقاََل َغ ُبو َو َذا ُيوُسَف َأ َع إ َن َت إليِّ اْم َو ْل إة إمْن ا إْلَجاََز ُه ا إكُم َأَجاََز ْلَحاَ إنيِ ا ْع إكَم َأّن َي ْلَحاَ ا
ْأُمُر إليِّ َي َو ْل ّوًل ا إة َأ إْلَجاََز إإْن إباَ َبىَ َف إضيِ َأ ْق إه َي ْي َل إل َع َعْض ْل ُه إباَ إبُر ُيْج إكُم َو ْلَحاَ إإْن ا َماََت َف

ْوُج ْو الّز ْوَجُة َأ ْبَل الّز إة َق إْلَجاََز إإْن ا ًئاَ َكاََن َف ْف َثُه ُك إر إقيِ َو َباَ ْل َد ا ْن إبيِ إع أ
. ُيوُسَف َ

َقاََل ٌد َو ُثُه َل ُمَحّم إر ًئاَ َي ْف ْو َكاََن ُك ُه َأ ْيَر إهيَِ َغ ُه َو َد ْن إة إع َل إز ْن إة إبَم َْلَم َذا ا ّوَجْت إ إر َتَز ْي َغ إب
إن ْذ َهاَ إ ْوَل ّتىَ َم ْو َح َهاَ َل َق ّل ْو َط َهَر َأ َهاَ َظاَ ْن ُع َل إم َق ُقُه َي ُه َوَل َطَل َهاَُر إإْن إظ إطَئ َو َكاََن َو

ُه ُؤ ْط إخيِّ إفيِ َقاََل َحَراًماَ َو َكْر ْل ُبو َقاََل ا ٌد ُيوُسَف َأ َذا َوُمَحّم إذَن إ إليِّ َأ َو ْل إة ا َأ ْلَمْر إفيِ إل
إح َكاَ ّن َدْت ال َق َع . َفَجاََز َف
َقاََل إعيِّ َو إف ُد َل الّشاَ إق َع ْن َكاَُح َي ّن إل ال ْو َق ٍة إب َأ  . إبَحاٍَل اْمَر
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ُلُه ْو َوَل َق إليِّ َيُجوُز (  َو ْل َباَُر إل إة إْج َغ إل َباَ ْل َلىَ ا إح َع َكاَ ّن ْكًرا ال َنْت إب ْو َكاَ ًباَ َأ ّي ) . َث
َقاََل إعيِّ َو إف إب َيُجوُز الّشاَ َْل ّد إل ْلَج َباَُر َوا إر إْج ْك إب ْل إة ا َغ إل َباَ ْل ُلُه ا ْو َذا َق إإ َو َهاَ (  َن َذ ْأ َت اْس

َتْت َك ْو َفَس َكْت َأ إح إلَك َض َذ ْذٌن َف َهاَ إ ْن إقيَل إم َو َذا )  َكْت إ إح إة َض َئ إز ْه َت ْلُمْس ُكوُن َل َكاَ َي
. إرًضاَ
إفيِ إة َو َي َدا إه ْل َذا ا َهاَ إ ْأَمَر َت ْيُر اْس إليِّ َغ ْو َو َهاَ َأ ْأَمَر َت إليِّ اْس َناَكََ َو ُه َلىَ َو ْو ْنُه َأ ُكْن َلْم إم َي

َهاَ ُت ُكو ّتىَ إرًضاَ ُس ّلَم َح َك َت َذا َإلّن ؛ َت ُكوَت َه إة الّس ّل إق إت إل َفاَ إت ْل إل َلىَ ا إه إ إم َلْم َكَل ُكْن َف َي
َلًة َلىَ َدَل إف الّرَضاَ َع إخَل َذا َماَ إب إمُر َكاََن إ ْأ َت ْلُمْس إليِّ َرُسوَل ا َو ْل ّنُه ؛ ا إئٌم َإل َمَقاََمُه َقاَ

َبُر َت ْع ُي إر إفيِ َو ْئَماَ إت إلْس َيُة ا إم إج َتْس ْو َلىَ الّز ٍه َع ُع َوْج َق َهاَ َي َفُة َل إر ْع ْلَم إه ا َهَر إب ْظ َت َهاَ إل ُت َب ْغ َر
إه إنيِ إفي ْع َهاَ َأّن َي َت ُكو ُكوُن َل ُس َذا إّل إرًضاَ َي ّيَن إ َهاَ َب َهاَ َمْن َل ُب ُط َتْت َيْخ َك ّنُه ؛ َفَس َإل

ُكوُن َذا َماَ إرًضاَ َي ْنُه َلْم إ ّي َب ُكوُت ُي ُكوُن َل َفاَلّس ْئَماََر َإلّن ؛ إرًضاَ َي إت إلْس ُكْن َلْم ا َي
إحيًحاَ َتَرُط َوَل َص َيُة ُيْش إم إر َتْس ْه ْلَم َو ا إحيُح ُه إح َإلّن ؛ الّص َكاَ ّن إه إصّحًة إلل إن ُدو َقاََل إب َو
ُهْم ْعُض ُكوُن َل َب إه إرًضاَ َي إن ُدو إحيُح إب ّوَج َأّن َوالّص ْلُمَز َذا ا ًباَ َكاََن إ ْو َأ ّقَدا َأ َكَر َج َذ ْوَج َف الّز
إفيِ ْك َأّماَ َي َذا َو ُهَماَ َكاََن إ ْيَر َتَرُط َغ ُتْش َيُة َف إم إر َتْس ْه ْلَم ْيًضاَ ا إإْن َأ َهاَ َو ّوَج إر إمْن َز ْي َغ
ٍء ُكوُن َل ُكْف َهاَ َي ُت ُكو إليِّ َإلّن ؛ إرًضاَ ُس َو ْل إلُك َل ا َهاَ َيْم إويَج إر إمْن َتْز ْي ٍء َغ إإْن ُكْف َكْت َف َب
َد ْن إن إع َذا ْئ إت إلْس ُكْن َلْم ا ّنُه ؛ إرًضاَ َي إليُل َإل إط َد إة الّسْخ َه َكَرا ْل إيِ َوا ْف َن إقيَل الّرَضاَ َو إْن َو

َكْت ْوٍت إبَل َب ُكْن َلْم َص َهًة َي إإْن َكَرا َع َكاََن َو إت َم ْو َو الّص ُه إليُل َف إة َد َه َكَرا ْل ّنُه ؛ ا َإل َذا َو إ
إر إمْن َكاََن ْي ْوٍت َغ َو َص ُه َلىَ ُحْزٌن َف إة َع َق َفاََر َهاَ ُم ْي َو َب َهاَ َأ إل ْه َأ إلَك َو َذ إليُل َو إة َد إْلَجاََز َأّماَ ا َو
َذا َع َكاََن إ إت َم ْو إل الّص ْي َو ْل إط َكاَ َو َوالّسْخ ُه إليُل َف إة َد َه َكَرا ْل ُكوُن َفَل ا إقيَل إرًضاَ َي : إْن َو

َنْت ُع َكاَ ّدُمو َبًة ال ْذ َو َع ُه  ، إرًضاَ َف
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إإْن َنْت َو ْلَحًة َكاَ َو َم ُه َهٌة َف إقيَل َكَرا َنْت إْن َو ًة َكاَ َد إر َو َباَ ُه إر إمْن َف إإْن َوالّرَضاَ الّسُرو َو
َنْت ًة َكاَ ْيَس َحاَّر َل إرًضاَ َف َذا إب إإ إليِّ َقاََل َو َو ْل إر ا ْك إب ْل ّنيِ إل ُد إ إري إك َأْن ُأ ّوَج ًناَ ُأَز َلْت ُفَل َفَقاَ
ُه ْيُر َلىَ َغ ْو ْنُه َأ ُكْن َلْم إم َذا َي ًناَ َه ْذ إإْن إ َهاَ َو ّوَج َهاَ ُثّم َرُجًل َز َبَر َلْت َأْخ َقاَ ُه َكاََن َف ْيُر َغ
َلىَ ْو ْنُه َأ َذا َكاََن إم ًة َه إإْن ، إَجاََز ُد َقاََل َو إري إك َأْن ُأ ّوَج ًناَ ُأَز ْو ُفَل ًناَ َأ ْو ُفَل ًناَ َأ ّتىَ ُفَل ّد َح َع

َعًة َتْت َجَماَ َك إهْم َفَس ّي أ
َ إب َهاَ َف ّوَج ُكوَت َإلّن ؛ َجاََز َز إليٌل الّس َلىَ َد إهْم الّرَضاَ َع ّي أ

َ َهاَ إب ّوَج َز
. 
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ُلُه ْو إإْن َق َو َذَن (  ْأ َت ّيَب اْس ّث ّد َفَل ال َهاَ إمْن ُب إل إرَضاَ ْو َق ْل إه إباَ إل ْو َق إل إه )  ْي َل الّسَلُم َع
ْكُر إب ْل ْأَمُر { ا َت ّيُب ُتْس ّث إرُب َوال ْع َهاَ َعْن ُت إس ْف َإلّن } ؛ َن َق َو ْط ّن ّد َل ال َع ًباَ ُي ْي َهاَ َع ْن َفَل إم

َع إن إق إمْن َماَ ْط ّن َهاَ إفيِ ال ّق إف َح إخَل إر إب ْك إب ْل ّنُه ا إإ َهاَ َف ْن إليٌل إم َلىَ َد إة َع ّل َهاَ إق إئ َياَ َهاَ ؛ َح ّن إل
َلْم َ

إرْس َواَج َماَ َْلْز  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو َلْت (  َهاَ َزا ُت َكاََر ٍة َب َب ْث َو ْو إب ٍة َأ ْيَض ْو َح ٍة َأ إهيَِ إجَراَح إم إفيِ َف ْك إر ُح َكاَ ْب َْل ْيِ ا َأ  (
ّوُج ّوُج َكَماَ ُتَز ْكُر ُتَز إب ْل ُكوُن ا َي َهاَ َف ُت ُكو َذا ، إرًضاَ ُس َك َذا َو َلْت إ ٍة َزا ْفَر َط َو إب ُه َبُة َو ْث َو ْل ا

َلىَ َتْحٍت إمْن ْوٍق إ َبُة َف ْث َو ْل ْوٍق إمْن َوا َلىَ َف َذا َتْحٍت إ إإ َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز َهاَ َع ّن أ
ْكٌر َ َهاَ إب َد َوَج َف

ًباَ ّي َهاَ إحيَن َث َئ إط َهاَ َو َل ْهُر َف ْلَم إمًل ا إب َكاَ َْل إل إبَض َأْن َو ْق ْهَر َي إر َم ْك إب ْل إر ا ْي َغ َهاَ إب إن ْذ َهُه َلْم َماَ إ ْن َت
إلَك َعْن ْيَس َذ َل إبَض َأْن َلُه َو ْق ْهَر َي إب َم ّي ّث َهاَ إّل ال إن ْذ إإ ُلُه إب ْو إإْن َق َو َلْت (  ًناَ َزا إز إهيَِ إب َف

إلَك َذ َد َك ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني إنيِ َح ْع َي َو َهاَ )  ّن أ

ّوُج َ ّوُج َكَماَ ُتَز ْكُر ُتَز إب ْل . ا
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ّوُج َوُمَحّم ّوُج َكَماَ ُتَز ّيُب ُتَز ّث َفىَ َوَل ال َت ْك َهاَ ُي إت ُكو إإْن ، إبُس َلْت َو َزا

ٍة َه ْب ْو إبُش َكاٍَح َأ إن ٍد إب إس إهيَِ َفاَ إم إفيِ َف ْك إب ُح ّي ّث ًعاَ ال َع َإلّن ؛ إْجَماَ َهَر الّشْر ْظ إلَك َأ َذ
ْعَل إف ْل َهاَ ا ْي َل َهاَ إحيَن َع ْلَزم َة َأ ّد إع ْل ْهَر ا ْلَم َبَت َوا ْث َأ ّنَسَب َو إلَك ال َذ إخَلُف ُثّم إب ْل َهاَ إفيِ ا إل َوا َز
َناَ َذا إباَلّز ُقْم َلْم إ َهاَ َي ْي َل ّد َع ْلَح َلْم ا إصْر َو َناَ َي ًة الّز َد َهاَ َعاَ َلْم َل َهْر َو َت إه ُتْش َذا َأّماَ إب َد إ إج ُو
ٌء إلَك إمْن َشيِْ َفىَ َل َذ َت ْك َهاَ ُي إت ُكو ًعاَ إبُس  . إْجَماَ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ْوُج َقاََل (  إك الّز َغ َل َكاَُح َب ّن َكّت ال َلْت َفَس َقاَ َبًة َف إجي َبْل َلُه - ُم ْدُت - :  َد َر
ْوُل َق ْل َهاَ َفاَ ُل ْو إميَن َوَل َق َهاَ َي ْي َل َد َع ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َقاََل َح َو َفُر )  ْوُل ُز َق ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َقاََم َف َأ

ْوُج َنَة الّز ّي َب ْل َلىَ ا َهاَ َع إت ُكو َبَت ُس َكاَُح َث ّن إإْن ال َهاَ َو َقاََماَ ًعاَ َأ إمي َهاَ َج ُت َن ّي َب َلىَ َف ْو َهاَ ؛ َأ ّن إل
َ

إبُت ْث ّد ُت َنُة الّر ّي َب ْل ّنَماَ َوا َلىَ إهيَِ إ إت َع َباَ ْث إْل إإْن ا َقاََم َو ْوُج َأ َنًة الّز ّي َلىَ َب َهاَ َع ّن أ
َأَجاََزْت َ

إبَرْت إحيَن َقاََمْت ُأْخ َأ َنًة إهيَِ َو ّي َلىَ َب َهاَ َع ّن أ
ّدْت َ َنْت َر َنُة َكاَ ّي إج َب ْو َلىَ الّز ْو ُهَماَ ؛ َأ ّن إل

َ

َياَ َو َت إة إفيِ اْس ُتُه الّصوَر َن ّي َب َتْت َو َب ْث ّلُزوَم َأ َتَرّجَحْت ال َلىَ َف َهاَ َع إت َن ّي إف َب إخَل َلىَ إب ُْلو َإلّن ؛ ا

ُتُه َقاََمْت َثّم َن ّي َلىَ َب إم َع َد َع ْل َو ا ُه ُكوُت َو َلىَ َل الّس إت َع َباَ ْث ٍء إ إدٍث َشيِْ َهاَ ؛ َحاَ ّن إل
ّنَماَ َ إ

َلىَ َقاََمْت إت َع ُكو َو الّس ُه َدُم َو إم َع َكَل ْل َهاَ ا ُت َن ّي َب َلىَ َقاََمْت َو إت َع َباَ ْث ّد إ ُلُه الّر ْو َق َوَل َو



إميَن َهاَ َي ْي َل َد َع ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني . َح

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َفْت إْن َوُمَحّم َل َئْت َح إر إإْن َب َلْت َو َك َهاَ َن إزَم َكاَُح َل ّن  . ال
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ُلُه ْو َوَل َق َلُف (  َتْح إح إفيِ ُيْس َكاَ ّن َد ال ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني . َح

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َلُف َوُمَحّم َتْح إه ُيْس َقاََل إفي إز إفيِ )  ْن َك ْل َوىَ ا ْت َف ْل َلىَ َوا إهَماَ َع إل ْو َق
َْلْصُل َذا إفيِ َوا َد َأّن َه ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َلُف َل َح َتْح إة إفيِ ُيْس َي إن َء َثَماَ َياَ َكاَُح َأْش ّن : ال
َعُة ُء َوالّرْج َفيِْ ْل إء إفيِ َوا إْليَل ّق ا ُد َوالّر إتيَل إلْس ُء َوا َوَل ْل ّنَسُب َوا ُد َوال ُدو ْلُح ُهَماَ َوا َد ْن إع َو
َلُف َتْح إهَماَ إفيِ ُيْس إع إمي إد إفيِ إّل َج ُدو ْلُح ُة ا إه َوُصوَر إذ إل َه إئ ْلَمَساَ َذا ا َعىَ إ ّد َهاَ ا ْي َل َع

َكاًَحاَ ْو إن إه إهيَِ َأ ْي َل َكَر َع ْن َأ إفيِ اْلَخُر َو إة َو َع َذا الّرْج َعىَ إ ّد َهاَ ا ْي َل ْو َع إه إهيَِ َأ ْي َل َد َع ْع َب
إة ّد إع ْل ّنُه ا َهاَ َأ َع َكَر َراَج ْن َأ إفيِ اْلَخُر َو إء َو إْليَل َعىَ ا ّد َهاَ ا ْي َل ْو َع إه إهيَِ َأ ْي َل َد َع ْع إة َب ّد ْلُم ّنُه ا َأ

َء َهاَ َفاَ ْي َل َكَر إ ْن َأ إفيِ ، اْلَخُروَن َو ّق َو َعىَ الّر ّد َلىَ ا ُهوٍل َع ّنُه َمْج ُه َأ ُد ْب ْو َع َعىَ َأ ّد ا
ُهوُل ْلَمْج إه ا ْي َل ّنُه َع ُه َأ ْوَل َكَر َم ْن َأ إفيِ اْلَخُروَن َو إء َو َوَل ْل َعىَ ا ّد َلىَ ا ْعُروٍف َع ّنُه َم َأ

َقُه َت ْع ْو َأ َو َأ إه ُه ْي َل َكَر َع ْن َأ إفيِ اْلَخُر َو إب َو ّنَس َعىَ ال ّد َلىَ ا ُهوٍل َع ّنُه َمْج ُه َأ ُد َل ْو َو َلىَ َأ َع
إس ْك َع ْل إفيِ ا إد َو إتيَل إلْس َعْت ا ّد َلىَ َأَمٌة ا َهاَ َع ْوَل َهاَ َم ّن أ

َدْت َ َل ْنُه َو َذا إم َد َه َل َو ْل ْو ا ًدا َأ َل َو
ْد َكَر َماََت َق ْن َأ َلىَ َو ْو ْلَم َأّماَ ا َذا َو َعىَ إ ّد َلىَ ا ْو ْلَم إلَك ا َهاَ َذ ْي َل َة َفَل َع ْبَر َهاَ إع إر َكاَ ْن إإ إب

َوىَ ْع ّد ّوُر َفاَل َتَص إن إمْن ُت ْي َب إن ْلَجاَ ُكّل إفيِ ا ْل إه إفيِ إّل ا إذ إة َه َل َأ ْلَمْس َذا ا َه إل إحُب َقاََل َو َصاَ
إة ُظوَم ْن ْلَم إفيِ ا إد َو إء ُجُحو ْلَمْر ُء ا إتيَل إلْس َد ا ّي َق إه َف إد  . إبُجُحو

)4/3(

ُلُه ْو ُد َق إق َع ْن َي َو َكاَُح (  ّن إظ ال ْف َل إح إب َكاَ ّن إج ال إوي ّتْز إة َوال َب إه ْل إة َوا َق َد إك َوالّص إلي ّتْم َْلْصُل َوال َوا  (
َذا إفيِ َكاََح َأّن َه ّن َناَ ال َد ْن ُد إع إق َع ْن ُكّل َي ٍة إب َظ ْف ُع َل َق َهاَ َي إليُك إب ّتْم إل إفيِ ال إة َحاَ َياَ ْلَح َلىَ ا َع

إد إبي أ
ْ ّت َذا ال َه إتَراٌز َو إة َعْن اْح ّي إص َو ْل إة ا إْلَجاََر إة إفيِ َقاََل َوا َي َدا إه ْل ُد ا إق َع ْن َي إظ َو ْف َل إع إب ْي َب ْل َو ا ُه

إحيُح ُتُه الّص ُقوَل َأْن َوُصوَر ُة َت َأ ْلَمْر ْعُت ا إسيِ إب ْف ْنك َن ْو إم َهاَ َقاََل َأ ُبو ُتك َأ ْع إتيِ إب َن ْب َذا ا َك إب
َهْل ُد َو إق َع ْن إظ َي ْف َل إء إب ْثُل الّشَرا ُقوَل َأْن إم ُتك َي ْي َتَر َذا اْش َك َبْت إب َأَجاَ َعْم َف َن ُبو َقاََل إب َأ

إم إس َقاَ ْل إخيِّ ا ْل َب ْل ُد ا إق َع ْن ُلُه َي ْو َوَل َق ُد (  إق َع ْن إظ َي ْف َل ٍة إب إْلَجاََر إة ا َباََح إْل َة َإلّن ) ؛ َوا إْلَجاََر ا
َتٌة ّق َؤ إلَك ُم َذ إفيِ َو َناَ َكاََح ُي ّن ُه َإلّن ؛ ال َتَضاَ ْق ُد ُم إبي أ

ْ ّت َأّماَ ال َباََحُة َو إْل ُة ا َعاََر إْل إْلْحَلُل َوا َوا
ُد َفَل إق َع ْن َهاَ َي َهاَ ؛ إب ّن إل

ْيَسْت َ َبٍب َل إك إبَس ْل إم ْل ُلُه إل ْو َوَل َق ُد (  إق َع ْن إظ َي ْف َل إة إب ّي إص َو ْل َإلّن ) ؛ ا

إليَك ّتْم َهاَ ال َلىَ ُمَضاٌَف إفي َد َماَ إ ْع إت َب ْو ْلَم ُد َفَل ا إق َع ْن إه َي ْو إب َل ٍة َقاََل َو َأ إك إلْمَر ُت ّوْج َتَز
َلىَ َذا َع إم إمْن َك إه ّدَرا إة ال إد إبَحْضَر ُهو َلْت الّش َقاَ ْلُت َف إب َكاََح َق ّن َبُل َوَل ال ْق ْهَر َأ ْلَم َلْم ا
إصّح َكاَُح َي ّن َعْن ال إبيِ َو أ

ْفٍص َ إر َح إبي َك ْل إصّح ا َكاََح َإلّن ؛ َي ّن ْلَماَُل َأْصٌل ال ٌع َوا َب ْد َت َق َلْت َو إب َق
إل إفيِ َْلْص ْو ا َل َلْت َو ٌة َقاَ َأ إة إلَرُجٍل اْمَر إن إبَحْضَر ْي َد إه ُتَك َشاَ ّوْج َلىَ َتَز َذا َع إل إمْن َك ْلَماَ ا
إبيِ َأَجاََز إْن أ

ْو َ إضيَِ َأ َقاََل َر ْلُت َف إب إصّح َل َق إإْن َي َْلُب َكاََن َف إضًرا ا إس إفيِ َحاَ إل ْلَمْج ا
َقاََل َيْت َف إض ْو َر ْو َجاََز َأَجْزت َأ َل َكاََح َأَضاََف َو ّن َلىَ ال إف إ إة إنْص َأ ْلَمْر َقاََل ا ُتك َف ّوْج َز
َنٍت إنْصَف ْب إه ا إن إفي َتاَ َي َوا ُهَماَ إر ّنُه َأَصّح إصّح َل َأ َيِ َإلّن ؛ َي ّد َع ّت ٌع ال إن َت ْذ ُمْم ْلُحْرَمُة إ إفيِ ا
إر إئ إء َساَ َْلْجَزا إلُب ا ْغ إحّل َت ْل َذا إفيِ ا إء َه ْلُجْز إف ا إخَل َذا َماَ إب ُفك َقاََل إ ٌق إنْص إل ْيُث َطاَ َح
إصّح َفُة َت إْلَضاَ ُع ا َق َي ُق َو ّطَل إحّل َإلّن ؛ ال ْل َناَ ا ًتاَ َكاََن ُه إب إء ُكّل إفيِ َثاَ َْلْجَزا َلّماَ ا َع َف َق ْو  َأ
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ْلُحْرَمَة َهاَ إفيِ ا إض ْع َع َب َق ُكّل إفيِ َو ْل ًطاَ ا َياَ إت إم اْح َد َع إؤ إل ّتَجّز  . ال
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ُلُه ْو َيُجوُز َق َو َكاَُح (  إر إن إغي إة الّص إغيَر َذا َوالّص ُهَماَ إ ّوَج إليِّ َز َو ْل ْكًرا ا َنْت إب ُة َكاَ إغيَر ْو الّص َأ

ًباَ ّي َقاََل َث َو إلٌك )  ّوُج َل َماَ َة ُيَز إغيَر َْلُب إّل الّص . ا
َقاََل إعيِّ َو إف َْلُب إّل الّشاَ ّد ا ْلَج َذا َوا َنْت إ ْكًرا َكاَ َأّماَ إب َذا َو َنْت إ ًباَ َكاَ ّي َهاَ َفَل َث ّوُج ٌد ُيَز َأَح

ُه َد ْن إر إفيِ َقاََل إع إد َوا ّن َذا ال ّوَج إ إغيَر َز ْو الّص َة َأ إغيَر ْيُر الّص إب َغ َْل ْو ا ّد َأ ْلَج َياَُط ا إت إلْح َفاَ
َد َأْن إق ْع إن َي ْي َت ًة َمّر ٍر َمّر ْه ّقَمىَ إبَم ًة ُمَس إر َوَمّر ْي َغ ٍة إب َي إم إز َتْس َوا ُكوَن َأْن إلَج إفيِ َي

إة َي إم ّتْس ْقَصاٌَن ال إصّح َفَل ُن ُد َي ْق َع ْل ّوُل ا َْل إصّح ا َي إنيِ َو ّثاَ إر ال ْه إل إبَم ْث إم ْل ْو ا َل ًة َأّن َو إغيَر َل َص
ُع َت َتْم َهاَ ُيْس َهاَ إب ّوَج َهاَ َز ُبو َلُه َأ إلَب َأْن َف َطاَ ْوَج ُي َهاَ الّز إر ْه َهاَ ُدوَن إبَم إت َق َف َقَة َإلّن ؛ َن َف ّن ال

إء إإَزا إس إب َباَ إت إلْح ّق ا إج إلَح ْو إهيَِ الّز ْيُر َو ٍة َغ ُبوَس إه َمْح ّق ْهُر إلَح ْلَم إء َوا إإَزا إك إب ْل إم ْل َو ا ُه َو
إبٌت ْو َثاَ َل ًة َأّن َو َأ ّوَجْت اْمَر َهاَ َز َت َن ْب َة ا إغيَر َبَضْت الّص َق َهاَ َو ْهَر َكْت ُثّم َم ْدَر ُة َأ إغيَر الّص
إإْن َنْت َف ُْلّم َكاَ ّيًة ا إص َهاَ َو َل إلَب َأْن َف َطاَ َهاَ ُت َهاَ ُأّم إر ْه َهاَ ُدوَن إبَم إج ْو إإْن َز ُكْن َلْم َو ّيًة َت إص َو
َهاَ َل إلَب َأْن َف َطاَ ْوَج ُت ُع الّز إج َيْر ْوُج َو َلىَ الّز َهاَ َع ْهُر َكاََن إْن ُأّم ْلَم إئًماَ ا َذا ، َقاَ َك َذا َو َه
إر إفيِ ْي إب َغ َْل ّد ا ْلَج  . َوا
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ُلُه ْو إليِّ َق َو ْل َوا َو (  َبُة ُه َعَص ْل َبُر ا َت ْع ُي َو إة إفيِ )  َي إوَل ْل ْقَرُب ا َْل ْقَرُب ا َْل َذا َفاَ إإ َع َف َتَم اْج
إن ّياَ إل ٍة إفيِ َو ٍة َدَرَج َد إح ّوَج َوا ُهَماَ َفَز ُد ٌء َجاََز َأَح َوا ْو اْلَخُر َأَجاََز َس إف َفَسَخ َأ إخَل إب

إة َي إر ْلَجاَ ْيَن ا إن َب ْي َن ْث َهاَ ا ّوَج ُهَماَ َز ُد ّنُه َأَح إإ إة إّل َيُجوُز َل َف إإَجاََز إر إب َذا اْلَخ إإ َنْت َو َيًة َكاَ إر َجاَ
ْيَن إن َب ْي َن ْث َءْت ا ٍد َوَجاَ َل َو ُه إب َياَ َع ّد ّتىَ َفاَ َبَت َح ّنَسُب َث ُهَماَ ال ْن َد َأْن َجاََز إم إر َف ْن ُهَماَ َي ُد َأَح

إه إج إوي َتْز ُهَماَ إب ّي أ
َقاََل َكاََن َ إلٌك َو ُد َل َماَ إر َف ْن إه َي ُهَماَ إب ُد إر ُدوَن َأَح ُلُه اْلَخ ْو إإْن َق َف  )

ُهَماَ ّوَج َْلُب َز ْو ا ّد َأ ْلَج َياََر َفَل ا ُهَماَ إخ َد َل ْع إغ َب ُلو ُب ْل إل ا َكَماَ إل إهَماَ )  إت َي إر إوَل ُفو ُو إهَماَ َو إت َق َشَف
ُهَماَ ّن أ

َ َك ُه َف ُهَماَ َباََشَرا إرَضاَ َد إب ْع إغ َب ُلو ُب ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َو ُهَماَ (  ّوَج ْيُر َز إب َغ َْل ّد ا ْلَج ُكّل َوا إل َف
ٍد إح ُهَماَ َوا ْن َياَُر إم إخ ْل َذا ا َغ إ َل َء إْن َب َقاََم َشاَ َلىَ َأ إح َع َكاَ ّن إإْن ال َء َو َذا َفَسَخ َشاَ َه َو  (

ُهَماَ َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو َياََر َل ُيوُسَف َأ ُهَماَ إخ َباًَرا َل إت ْع إب ا َْل ّد إباَ ْلَج ُهَماَ َوا َل َبَة َأّن َو إخ َقَرا َْل إقَصٌة ا َناَ
إة َل َدَل ّنُه إب َيَة َل َأ إل إفيِ َلُه إوَل ْلَماَ ُق ، ا ْطَل إإ إب َو َوا ْلَج إر إفيِ ا ْي إب َغ َْل ّد ا ْلَج َوُل َوا َناَ َت ُْلّم َي ا

إضيَِ َقاَ ْل َو َوا ُه إحيُح َو إر الّص ُقُصو إيِ إل ْأ ُْلّم إفيِ الّر إة ا َق َف إضيِ إفيِ َوالّش َقاَ ْل ّيُر ا َتَخ َي َذا َف َك
إة إفيِ َي َدا إه ْل إفيِ ا إه َو إح َذا َشْر ُهَماَ إ ّوَج إضيِ َز َقاَ ْل َغاَ ُثّم ا َل َياََر َفَل َب ُهَماَ إخ ُهَماَ َل َد ْن . إع

َقاََل ٌد َو ُهَماَ ُمَحّم َياَُر َل إخ ْل ُهَماَ ا إن َو ُقوَل إضيِ َي َقاَ ْل إليِ ا إهَماَ َي ْي َل إل إفيِ َع ْلَماَ إح ا َكاَ ّن َوال
َبٍب ٍد إبَس إح َبَه َوا َأْش َْلَب َف َنىَ ا ْع إه َوَم إل ْو َبٍب َق ٍد إبَس إح إرُز َوا َت َعّم إمْن َيْح ْل َذا ا ّقَياَ َكاََن إ إص َو
ٌد ُقوُل َوُمَحّم ُد َي ْق إم َع إك ْلَحاَ َأّخٌر ا َت إد َعْن ُم ْق َعّم َع ْل . ا

َذا إإ َبَت َف ُهَماَ َث َياَُر َل إخ ْل إة ا َي إوَل َعّم إب ْل إكُم ا ْلَحاَ َلىَ َفاَ ْو َياَُر ُثّم َأ إغ إخ ُلو ُب ْل َلىَ ا إر َع ْو َف ْل َتىَ ا َفَم
إلَمْت إح َع َكاَ ّن َتْت إباَل َك إه َعْن َفَس ّد َطَل َر َهاَ َب َياَُر ّد َوَل إخ َت َلىَ َيْم إر إ إخ إس آَ إل ْلَمْج َقاََل ا

إة إفيِ َي َدا إه ْل َذا ا َغْت إ َل  َب
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ُة إغيَر ْد الّص َق إلَمْت َو إح َع َكاَ ّن َتْت إباَل َك َو َفَس ُه إإْن إرًضاَ َف َلْم َلْم َو ْع إح َت َكاَ ّن َهاَ إباَل َل َياَُر َف إخ ْل ا
ّتىَ َلَم َح ْع ُكَت َت َتْس إم َشْرَط َف ْل إع ْل إل ا َأْص إح إب َكاَ ّن َهاَ ؛ ال ّن إل

ّكُن َل َ َتَم إف إمْن َت ّتَصّر ال
إم ْك إر إبُح َياَ إخ ْل إه إّل ا إليِّ إب َو ْل ُد َوا إر َف ْن إه َي إذَرْت إب ُع َلْم َف َتَرْط َو ْلُم ُيْش إع ْل إر ا َياَ إخ ْل َهاَ ؛ إباَ ّن إل

َ

ُغ َفّر َت إة َت َف إر ْع إم إلَم َكاَ َْلْح إة ا ّي إع ّداُر الّشْر إم َداُر َوال إْلْسَل َلْم ا َذْر َف ْع إل ُت ْه ْلَج إف إباَ إخَل إب
إة َق َت ْع ْلُم َْلَمَة َإلّن ؛ ا ُغ َل ا َفّر َت َهاَ َت إت َف إر ْع َذُر إلَم ْع ُت إل َف ْه ْلَج إت إباَ ُبو ُث إر إب َياَ إخ ْل َتَرُط ا ُيْش إفيِ َو

إر َياَ إغ إخ ُلو ُب ْل ُء ا َقَضاَ ْل إف ا إخَل إر إب َياَ إق إخ ْت إع ْل إنيِ ا ْع َذا َي َكْت إ ْدَر ُة َأ إغيَر َهاَ الّص َغ َل َب َكاَُح َو ّن ال
َتاََرْت َهاَ َفاَْخ ْفَس ْع َلْم َن َق َقُة َت ُفْر ْل إم إّل ا ْك إم إبُح إك ْلَحاَ َياَُر ا إخ إغ َو ُلو ُب ْل ّق إفيِ ا إر َح ْك إب ْل ا

ُطُل ْب إت َي ُكو ُطُل َوَل إباَلّس ْب َياَُر َي إم إخ ُغَل ْل ُقْل َلْم َماَ ا إضيت َي ْو َر ُء َأ إجيِ ْنُه َي َلُم َماَ إم ْع ُي
ّنُه إضيَِ َأ َذا ، َر َك َيُة َو إر ْلَجاَ َذا ا َهاَ َدَخَل إ ْوُج إب ْبَل الّز إغ َق ُلو ُب ْل َباًَرا ا إت ْع إه ا إذ َه إة إل َل ْلَحاَ إة ا َل إبَحاَ

إء َدا إت ْب إح ا َكاَ ّن َياَُر ال إخ إغ َو ُلو ُب ْل ّق إفيِ ا إر َح ْك إب ْل ّد َل ا َت َلىَ َيْم إر إ إخ إس آَ إل ْلَمْج إنيِ ا ْع ّنُه َي َأ

ُطُل ْب إد َي إت إبُمَجّر ُكو ُطُل َوَل الّس ْب إم َي َياَ إق ْل ّق إفيِ إباَ إب َح ّي ّث إم ال ُغَل ْل ّنَماَ ، َوا إإ ُطُل َو ْب َي
ْيَر إباَلّرَضاَ ُكوَت َأّن َغ إر إمْن الّس ْك إب ْل إف إرًضاَ ا إخَل إر إب َياَ إق إخ ْت إع ْل ّنُه ؛ ا َبَت َإل إت َث َباَ ْث إإ إب
َلىَ ْو ْلَم َو ا ُه ُق َو َتاَ ْع إْل َبُر ا َت ْع ُي إه َف إلُس إفي ْلَمْج إر إفيِ َكَماَ ا َياَ إة إخ ّيَر ْلُمَخ َياَُر ُثّم ا إق إخ ْت إع ْل ا
إق إر َفاَ إر إب َياَ إغ إخ ُلو ُب ْل إة إمْن ا َع َب ٍه َأْر ْوُج ُع َأ َق َهاَ َي إر َياَ إت إر إمْن إباَْخ ْي إء َغ ُطُل َوَل َقَضاَ ْب َي

إت ُكو إصُر َوَل إباَلّس َت ْق َلىَ َي إس َع إل ْلَمْج ُطُل َوَل ا ْب إل َي ْه ْلَج . إباَ
َذا إز إفيِ َك إجي َو ْل َقُة ُثّم ا ُفْر ْل إر ا َياَ إخ إغ إب ُلو ُب ْل ْيَسْت ا َطَلٍق َل ّنُه ؛ إب إصّح َل َإل َثىَ إمْن َي ْن ُْل َوَل ا

َق َهاَ َطَل َذا ، َل َك َياَُر َو إق إخ ْت إع ْل َناَ إلَماَ ا َكْر إف َذ إخَل إر إب َياَ إة إخ ّيَر ْلُمَخ ْوَج َإلّن ؛ ا َو الّز إذيِ ُه ّل ا
َهاَ َك َل َو َم ُه  َو
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إلٌك إق َماَ ّطَل إإْن إلل ُهَماَ َماََت َف ُد ْبَل َأَح إغ َق ُلو ُب ْل َثُه ا إر َذا ، اْلَخُر َو َك َذا َو َد َماََت إ ْع إغ َب ُلو ُب ْل ا
ْبَل إق َق إري ْف ّت َد َإلّن ؛ ال ْق َع ْل إحيٌح ا إخيِّ إفيِ َقاََل َص َكْر ْل َذا ا ّوَج إ َعّم َز ْل إغيَر ا ْو الّص َأ

َة إغيَر َغاَ ُثّم الّص َل إإْن َب َنْت َف ْكًرا َكاَ َتْت إب َك إقيَب َفَس َهاَ َع إغ ُلو َقَط ُب َهاَ َس َياَُر إإْن إخ َنْت َو َكاَ
َئْت إط ْبَل ُو إغ َق ُلو ُب ْل ُطْل َلْم ا ْب َهاَ َي َياَُر إل إّل إخ ْو َق ْل ْو إباَ إل َأ ْع إف ْل إذيِ إباَ ّل َدّل ا َت إه ُيْس َلىَ إب َع
َذا ، الّرَضاَ َك ُغَلُم َو ْل ْكُر َأّماَ ا إب ْل َإلّن ا َهاَ َف َت ُكو َيِ ُس إر َهاَ َمْجَرىَ ُأْج إل ْو ْد َق َيْت َق إض َأّماَ َر َو
ّيُب ّث َهاَ ال ُت ُكو ُدّل َل َفُس َلىَ َي إقَف الّرَضاَ َع ُو َلىَ الّرَضاَ َف َهاَ َع إل ْو ْو َق ُه َجَرىَ َماَ َأ َمْجَرا
َذا َك ُغَلُم َو ْل َدّل َل ا َت إه ُيْس إت ُكو َلىَ إبُس ُقْل َلْم َفَماَ الّرَضاَ َع إضيت َي ْو َر َعُل َأ ْف َفَل َي

َدّل َت إه ُيْس ُقُط َل الّرَضاَ إب ُه َيْس َياَُر . إخ
إفيِ إن َو ُيو ُع ْل ٍد َعْن إهَشاٌَم َقاََل ا إة إفيِ ُمَحّم إغيَر َهاَ الّص ّوَج َهاَ َز َدَخَل َعّم َهاَ َف َهاَ إب ْوُج َز

َد َفَحاََضْت ْن إج إع ْو َلىَ إهيَِ َقاََل الّز َهاَ َع إر َياَ َهاَ َلْم َماَ إخ ْع إم ْوُج ُيَجاَ ْلُت َقاََل الّز إإْن ُق َف
َثْت َك َنًة َم َهاَ َلْم َس ْع إم إهيَِ ُيَجاَ إه إفيِ َو إت ْدَم َلىَ إهيَِ َقاََل إخ َهاَ َع إر َياَ ُلْب َلْم َماَ إخ ْط َت
َقَة َف ّن . ال

ّيِ َقاََل إد ْن ْلُخَج َياََراُت ا إخ ْل َثٌة ا َياَُر َثَل إخ إكَ :  ْدَرا إْل َياَُر ا إخ إة َو َق َت ْع ْلُم َياَُر ا إخ إة َو ّيَر ْلُمَخ ا
َياَُر إخ إة َف َك إر ْد ْلُم ُطُل ا ْب إت َي ُكو َذا إباَلّس َنْت إ ْكًرا َكاَ إإْن إب َنْت َف ًباَ َكاَ ّي ُطُل َل َث ْب إت َي ُكو إباَلّس

إإْن َياَُر َكاََن َو إخ ْل إج ا ْو ُطُل َل إللّز ْب إح إّل َي إري إل إبَص َطاَ ْب إْل ْو ا ُء َأ إجيِ ْنُه َي إليٌل إم َلىَ َد إل َع َطاَ ْب إ
إر َياَ إخ ْل َذا َكَماَ ا َغَل إ َت َعَمٍل اْش ْو آََخَر إب ْعَرَض َأ إر َعْن َأ َياَ إت إلْخ ٍه ا َوْج إه إمْن إب ُوُجو ْل ُع َوَل ا َق َت

َقُة ُفْر ْل إء إّل ا َقَضاَ إضيِ إب َقاَ ْل ْلُم ، ا إع إد َو ْق إح َع َكاَ ّن ْلُم َشْرٌط ال إع إر َو َياَ إخ ْل ْيَس ا إبَشْرٍط َل



َأّماَ َياَُر َو إة إخ َق َت ْع ْلُم ُطُل َل ا ْب إت َي ُكو ّد إباَلّس َت َيْم َلىَ َو إر إ إخ إس آَ إل ْلَمْج ُع ا َق َت َقُة َو ُفْر ْل ا
إس ْف َن إر إب َياَ إت إلْخ َتاَُج َوَل ا َلىَ َيْح إء إ إضيِ َقَضاَ َقاَ ْل إلَك ا َذ َك َذا َو إر إفيِ َه َياَ إة إخ ّيَر ْلُمَخ ّنُه ا  َل َأ
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َتاَُج َلىَ َيْح إء إ َقَضاَ ْل ّد ا َت َيْم َلىَ َو إر إ إخ إس آَ إل ْلَمْج ُق ا ّل َع َت َي إم َو ْل إع إر إب َياَ إخ ْل َذا ُثّم ا َكْت إ ْدَر َأ

ُة إغيَر َتاََرْت الّص َقَة َواْخ ُفْر ْل ْبَل ا إل َق ّدُخو ْهَر َفَل ال َهاَ َم إإْن ، َل َنْت َو َد َكاَ ْع إل َب ّدُخو َهاَ ال َل َف
ْهُر ْلَم َذا ، ا َك إغيُر َو َذا الّص َتاََر إ َقَة اْخ ُفْر ْل ْبَل ا إل َق ّدُخو ْهَر َفَل ال إه َم ْي َل ْيَس َع َل إفيِ َو

إل ُفُصو ْل َقٌة ا ُع ُفْر َق إل إمْن َت َب إج إق ْو إر إمْن الّز ْي ٍر َغ ْه إه إّل َم إذ إة َه َل َأ ْلَمْس  . ا
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ُلُه ْو َوَل َق َيَة (  ٍر إوَل إغي ٍد َوَل إلَص ْب ُنوٍن َوَل َع ّنُه ) ؛ َمْج َيَة َل َإل ُهْم إوَل َلىَ َل إهْم َع إس ُف ْن َأ

َلىَ ْو َأ ُلوا َل َأْن َف إهْم َعْن َي إر ْي ُلُه َغ ْو َوَل َق َيَة (  ٍر إوَل إف َكاَ َلىَ إل ٍة َع إلَم َقاََل ُمْس ّلُه )  ال
َلىَ َعاَ َلْن َت َو َعَل {  ّلُه َيْج إريَن ال إف َكاَ ْل َلىَ إل إنيَن َع إم ْؤ ْلُم إبيًل ا َذا َس َه إل َو إن َل }  َثاَ َواَر َت َي
َيُجوُز إر َو إف َكاَ ْل ّوَج َأْن إل َتُه ُيَز َن ْب َة ا إفَر َكاَ ْل إه ا إل ْو َق َلىَ إل َعاَ إذيَن َت ّل َا َو َفُروا {  ُهْم َك ْعُض ُء َب َياَ إل ْو َأ

ْعٍض َذا َب َه إل َو إن }  َثاَ َواَر َت ُلُه َي ْو َقاََل َق َو ُبو (  َفَة َأ إني إر َيُجوُز َح ْي َغ إت إل َباَ َعَص ْل إب إمْن ا إر َقاَ َْل ا
إويُج ّتْز َذا ال َه َو )  ُهوُر ُه ْلَمْش َو ا ُه إتْحَساٌَن َو َقاََل اْس ٌد َو ْوُل َيُجوُز َل ُمَحّم َق إبيِ َو أ

َ

إرٌب ُيوُسَف َط َهُر ُمْض َْلْش ّنُه َوا َع َأ ٍد َم َذا ُمَحّم َه َد َو ْن إم إع َد إت َع َباَ َعَص ْل ٌء ا َوا إفيِ َوَس
إلَك إر َذ َك ّذ َثىَ ال ْن ُْل َد َوا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إة إفيِ َقاََل َح ُظوَم ْن ْلَم ُْلّم ا ْلَخاَُل َوا ُكّل َوا إذيِ َو
إحْم إهْم َر ّل ُك إويُج إل إلْم َلْم َمْن َتْز َت ُهْم َيْح ْوَل َأ ُْلّم َو ُة ُثّم ا ّد ْلَج ُْلْخُت ُثّم ا إن ا ْي َو َب َْل ُثّم إل

ُْلْخُت إب ا َْل ُْلْخُت ُثّم إل ُْلّم ا ُهْم ُثّم إل ْوَل . َأ
إفيِ ّفىَ َو ْلُمَص ُهْم ا ْوَل ُْلّم َأ ْنُت ُثّم ا إب ْل ْنُت ُثّم ا إن إب ْب إل ْنُت ُثّم ا إت إب ْن إب ْل ْنُت ُثّم ا إن إب ْب ا
إن ْب إل ُْلْخُت ُثّم ا إن ا ْي َو َب َْل ّد إل ْلَج ُد َوا إس َفاَ ْل َلىَ ا ْو إت إمْن َأ ُْلْخ َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ْيُخ َقاََل َح َش
إم إْلْسَل ُء ا ّنَساَ إتيِ ال إم إمْن ُهّن الّل ْو إب َق َْل ُهْم ا ُت َي َد إوَل ْن إم إع َد إت َع َباَ َعَص ْل إإْجَماٍَع ا إمْن إب
َناَ إب إهيَِ َأْصَحاَ ُْلْخُت َو إن ا ْي َو َب َْل ُْلْخُت إل إب َوا َْل َعّمُة إل ْل ْنُت َوا إب إخ َو َْل ْنُت ا إب َعّم َو ْل َأّماَ ا َو

ُْلّم َلُة ا ْلَخاَ إتيِ َوا َالّل إم إمْن ُهّن َو ْو ُْلّم َق َد ا ْن إع إبيِ َف أ
َفَة َ إني ُهْم َح َيُة َل إوَل ْل َد ا ْن إع ٍد َو َل ُمَحّم

َيَة ُهْم إوَل ُبو َل َأ َع إقيَل ُيوُسَف َو ٍد َم َْلَصّح ُمَحّم ّنُه َوا َع َأ إبيِ َم أ
َفَة َ إني ُلوا َح ُأو إم َو َْلْرَحاَ ا

َلىَ ْو إم إمْن َأ إك ْلَحاَ  . ا
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ُلُه ْو َوَمْن َق إليِ َل (  َهاَ َو َذا َل َهاَ إ ّوَج َهاَ َز ْوَل إذيِ َم ّل َهاَ ا َق َت ْع ْيِ َجاََز َأ َأ إليِّ َل َمْن )  َهاَ َو َل
إة إمْن َب َعَص ْل َهاَ ا ّوَج َلىَ َز ْو إة َم َق َتاَ َع ْل َكًرا ا ْو َكاََن َذ َثىَ َأ ْن ُوو ُثّم ُأ إم َذ َْلْرَحاَ َد ا ْع إلَك َب َذ

َلىَ ْو إة َوَم َق َتاَ َع ْل إخُر ا إت آَ َباَ َعَص ْل َو ا ُه َلىَ َو ْو إويِ إمْن َأ إم َذ َْلْرَحاَ  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو إليِّ َغاََب (  َو ْل ْقَرُب ا َْل َبًة ا ْي َعًة َغ إط َق ْن َو إلَمْن َجاََز ُم ُد ُه َع ْب ْنُه َأ ّنُه إم ّوُج َأ ُيَز
ًفاَ َفَر إخَل َْلْصُل إلُز َوا َناَ َأّن )  َد ْن إليِّ َأّن إع َو ْل َد ا َع ْب َْل َلىَ ا ْو إن إمْن َأ َطاَ ْل ّتىَ الّس ْو َح َل

َهاَ ّوَج َطاَُن َز ْل َع الّس إه َم إر َد َيُجْز َلْم ُحُضو ْن إع إعيِّ َو إف َطاَُن الّشاَ ْل َلىَ الّس ْو ْنُه َأ ُلُه إم ْو َق َو
إد َجاََز َع ْب َْل ْنُه إل ّوَج َأْن إم َْلَمَة إّل ُيَز َذا ا َهاَ َغاََب إ ْوَل ْيَس َم إب َل إر َقاَ َْل َهاَ إل إويُج َأّماَ َتْز َو

إصيِّ َو ْل ّنُه ا إإ إلُك َل َف إويَج َيْم إر َتْز َغاَ ْو الّص َل ْوَصىَ َو إه َأ ْي َل َْلُب إ إلَك ا َذ ّنُه ؛ إب َبَة َل َإل َلُه َقَرا
ُلُه ْو َبُة َق ْي َغ ْل َوا َعُة (  إط َق ْن ْلُم ُكوَن َأْن ا ٍد إفيِ َي َل إصُل َل َب إه َي ْي َل إفُل إ َوا َق ْل إة إفيِ ا َن إّل الّس
ًة َذا َمّر َه َياَُر )  إت ّيِ اْخ إر ُدو ُق ْل . ا
إفيِ ّفىَ َو ْلُمَص َوىَ ا َتاَ َف ْل ْبَرىَ َوا ُك ْل َهاَ ا ّدُرو إة َق َث َثَل ٍم إب ّياَ َهاَ َأ ْي َل َع َوىَ َو ْت َف ْل إقيَل ا َذا َو َكاََن إ
ُفوُت إبَحاٍَل َء َي ُكْف ْل إع ا ْطَل إت إه إباَْس إي أ

ْ َذا َر َه ْقَرُب َو َلىَ َأ إه إ ْق إف ْل َو ا ُه َياَُر َو إت إد اْخ إن ُمَحّم ْب
إل َفْض ْل إد ا إن َوُمَحّم إتٍل ْب َقاَ إه ُم ْي َل َع َوىَ َو ْت ٍة َف َع إريَن إمْن َجَماَ َأّخ َت ْلُم َقاََل ا َفُر َو َذا ُز َكاََن إ

َلُم َل ْع ْيَن َي َو َأ إهيَِ ُه َبٌة َف ْي َعٌة َغ إط َق ْن . ُم
َقاََل إْلَماَُم َو ّيِ ا إد ْع َذا الّس ْقَرُب َكاََن إ َْل ّياًَحاَ ا َقُف َل َس َلىَ ُيو إه َع إر َث ْو َأ ًدا َأ ُقو ْف َل َم
َلُم ْع ُنُه ُي َكاَ ْو َم ًياَ َأ إف َتْخ ٍد إفيِ ُمْس َل َقُف َل َب إه ُيو ْي َل َو َع ُه إة َف َل إز ْن إب إبَم إئ َغاَ ْل َبًة ا ْي َعًة َغ إط َق ْن ُم
َذا إإ َع َو َتَم ّد اْج ْلَج ُة ا َو إْلْخ ّد َوا ْلَج َلىَ َفاَ ْو َد َأ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ٌء َح َوا ُنوا َس ُأّم َأٍب إمْن َكاَ ْو َو َأ

ُهَماَ َأٍب إمْن َد ْن إع ُكّل َيُجوُز َو ٍد إل إح ُهَماَ َوا ْن ّوَج َأْن إم ُد ُيَز ْلُمَرا ّد َوا ْلَج ُبو إباَ إب َأ َْل  . ا
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ُلُه ْو ُة َق َء َفاَ َك ْل َوا إح إفيِ (  َكاَ ّن ٌة ال َبَر َت ْع َقاََل ُم َوىَ إفيِ )  َتاَ َف ْل َبُر ا َت ْع َد ُت ْن إء إع َدا إت ْب إح ا َكاَ ّن ال
َبُر َوَل َت ْع َهاَ ُي إتْمَراُر َد اْس ْع إلَك َب ّتىَ َذ ْو َح َهاَ َل ّوَج َو َتَز ُه ٌء َو إجًرا َصاََر ُثّم ُكْف ْفَسُخ َل َفاَ ُي

َكاَُح ّن ُة ُثّم ال َء َفاَ َك ْل ّنَماَ ا َبُر إ َت ْع ّق ُت إء إلَح ّنَساَ ّق َل ال إل إلَح إإّن الّرَجاَ إريَف َف َذا الّش ّوَج إ َتَز
َعًة إضي َئًة َو إني ْيَس َد إه َل إئ َياَ إل ْو ّق َإل إض َح إتَرا ْع إل ّنُه ؛ ا إرٌش َإل ْف َت ْفَرٌش َل ُمْس َت ُمْس

إسيُب ْلَح ٌء َوا إب ُكْف إسي ّن ّتىَ إلل إقيَه إّن َح َف ْل ُكوُن ا ًئاَ َي ْف ّيِ ُك إو َل َع ْل إم َشَرَف َإلّن ؛ إل ْل إع ْل ا
َق ْو إف َف إب َشَر ّنَس ّتىَ ال إلَم إّن َح َعاَ ْل إميِّ ا َعَج ْل ٌء ا إبيِّ ُكْف َعَر ْل إل إل إه ْلَجاَ إلُم ا َعاَ ْل َوا

إقيُر َف ْل ٌء ا إنيِّ ُكْف َغ ْل إل إل إه ْلَجاَ َأّماَ ا ُة َو َء َفاَ َك ْل إل إفيِ ا ْق َع ْل إلَف ا ُت َهاَ َفاَْخ . إفي
إفيِ َوىَ َو َتاَ َف ْل َهاَ ا ّن أ

ٌة َ َبَر َت ْع إل إفيِ ُم ْق َع ْل ّتىَ ا ُنوَن إّن َح ْلَمْج ُكوُن َل ا ًئاَ َي ْف إة ُك َل إق َعاَ ْل  . إل
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّوَجْت (  ُة َتَز َأ ْلَمْر إر إمْن ا ْي ٍء َغ إء ُكْف َياَ إل ْو َْل إل ُقوا َأْن َف َفّر ُهَماَ ُي َن ْي إنيِ َب ْع َي َذا )  إ
ّوَجْت َهاَ َز ْفَس ُهْم َن َل ُقوا َأْن َف َفّر ُهَماَ ُي َن ْي ًعاَ َب ْف إر َد إر إلَضَر َعاَ ْل إهْم َعْن ا إس ُف ْن ٌء َأ َوا َكاََن َوَس
إليِّ َو ْل ٍم َذا ا إح ٍم َر ْو َمْحَر إن َل َأ ْب َعّم َكاَ ْل َو ا َتاَُر ُه ْلُمْخ َذا ا َوىَ إفيِ َك َتاَ َف ْل ُكوُن َوَل ا إه َت إذ َه

َقُة ُفْر ْل َد إّل ا ْن إم إع إك ْلَحاَ ُكوُت ا إليِّ َوُس َو ْل إة َعْن ا َب َل َطاَ ْلُم إق ا إري ْف ّت إطُل َل إباَل ْب ّقُه ُي إفيِ َح
إخ َفْس ْل إإْن ا ّتىَ الّزَماَُن َطاََل َو َد َح إل َذا َت إإ َدْت َف َل ْنُه َو َق َلْم إم ْب ُهْم َي ُقوا َأْن َل َفّر َل َكيِْ ُي

َع إضي ُد َي َل َو ْل إه َعّمْن ا ّبي إض َلْم َوَماَ ُيَر ْق إضيِ َي َقاَ ْل ُهَماَ ا َن ْي ْكُم َب إق َفُح ّطَل إر ال َهاَ ّظ َوال
إء إْليَل إث َوا إميَرا ْل إئٌم َوا ُهَماَ َقاَ َن ْي َقُة َب ُفْر ْل ُكوُن َوا ًقاَ َل َفْسًخاَ َت إإْن َطَل ُكْن َلْم َف ْوُج َي الّز

َهاَ َدَخَل َء َفَل إب َهاَ َشيِْ إإْن َل َهاَ َدَخَل َو ْو إب َهاَ َخَل َأ ًة إب َو ْل إحيَحًة َخ إزَمُه َص ْلُمَسّمىَ ُكّل َل ا
َقُة َف َن إة َو ّد إع ْل َهاَ ا ْي َل َع ُة َو ّد إع ْل إإْن ا َهاَ َو َق ّل ْوُج َط ْبَل الّز إق َق إري ْف إضيِ َت َقاَ ْل ْبَل ا َق إل َو ّدُخو ال

َهاَ َل ْلُمَسّمىَ إنْصُف َف ْو ا َل َهاَ َو ّن أ
ّوَجْت َلّماَ َ َهاَ َز ْفَس إر َن ْي َغ ٍء إب َهاَ ُكْف ّهَز إليِّ َج َو ْل َبَض ا َق َو

َهاَ ْهَر ًياَ َكاََن َم إض إلَك َإلّن ؛ َرا إريٌر َذ ْق إم َت ْك إد إلُح ْق َع ْل إإْن ا َهاَ َو ّوَج إليِّ َز َو ْل إر إمْن ا ْي ٍء َغ ُكْف
َهاَ ُثّم َق ْوُج َفاََر ّوَجْت ُثّم الّز َهاَ َز ْفَس إلَك إمْن َن إل َذ إر الّرُج ْي َغ إن إب ْذ إليِّ إ َو ْل إليِّ َكاََن ا َو ْل إل



إتَراُض ْع إل إل الّرَضاَ َإلّن ؛ ا ّو َْل ُكوُن َل إباَ إنيِ إرًضاَ َي ّثاَ إإْن إباَل َهاَ َو ّوَج ُد َز إء َأَح َياَ إل ْو َْل ا
َهاَ إرَضاَ إر إمْن إب ْي ٍء َغ ُكْن َلْم ُكْف َذا َي َه إليِّ إل َو ْل َو إلَمْن َوَل ا ُلُه ُه ْث ْو إم َنُه َأ ّق ُدو إخ َح ْلَفْس ا

َناَ َد ْن ًفاَ إع َفَر إخَل ْو إلُز َل َقَط َو ْعَض َأْس إء َب َياَ إل ْو َْل ّقُه ا إة إمْن َح َء َفاَ َك ْل َقَط ا ّق َس إقيَن َح َباَ ْل ا
َذا َيْت إ إض إلَك َر َذ ُة إب َأ ْلَمْر ُهَماَ ا َد ْن . إع

َقاََل ُبو َو ُقُط َل ُيوُسَف َأ ّق َيْس  . َيْرَض َلْم َمْن َح
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ُلُه ْو ُة َق َء َفاَ َك ْل َوا ٌة (  َبَر َت ْع إب إفيِ ُم ّنَس إن ال ّدي إل َوال ْلَماَ َأّماَ َوا ّنَسُب )  ْيٌش ال ُقَر َف
ُهْم ْعُض ٌء َب َفاَ ْك ْعٍض َأ َب ْيَسْت إل َل َعَرُب َو ْل ٌء ا َفاَ ْك ُهْم َأ ُهْم ؛ َل ّن إل

إهْم َفَخُروا َ إب ُقْر إل إمْن إب َرُسو
إه ّل ّلىَ ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َة َوَل َوَس ْبَر إل إع َفْض إض إل ْع َب ْل ُهْم ا ْن َلىَ إم ْعٍض َع ّتىَ َب إّن َح

ّيَة إم إش َهاَ ْل ْو ا ّوَجْت َل َهاَ َز ْفَس إشيِّ إمْن َن إر ُقَر ْي إميِّ َغ إش ُكوُن َل َهاَ َهاَ َي إئ َياَ إل ْو إتَراُض َإل ْع إل ، ا
َذا َك إئُر َو إب َساَ َعَر ْل ُهْم ا ْعُض ٌء َب َفاَ ْك ْعٍض َأ َب ْوا إل َن َب َلَة َو إه ْيُسوا َباَ ٍء َل َفاَ ْك َأ إة إب َعاَّم إب إل َعَر ْل ؛ ا
ُهْم ّن إل

ُفوَن َ ْعَر إة ُي ْلَخَساََس ُهْم إقيَل إباَ ّن إرُجوَن : إ َتْخ ْقيَِ َيْس ّن إم إمْن ال َظاَ إة إع َت ْي ْلَم ا
َنُه ُلو ُك ْأ َي إعُر َقاََل َو َذا الّشاَ إب إقيَل إ ْل َك ْل إليِّ َياَ إل إه َوىَ َباَ ْلُب َع َك ْل إم إمْن ا ْؤ َذا ُل إب َه ّنَس ال

َأّماَ إليِ َو َوا ْلَم ُهْم ا ْعُض َب ٌء َف َفاَ ْك ْعٍض َأ َب ٌء إل َوا ُنوا َس إليَِ َكاَ َوا ْيٍش َم ْو ُقَر إهْم َأ إر ْي َغ إمْن إل
إب َعَر ْل َنىَ َإلّن ؛ ا ْع ْلَم إذيِ ا ّل إه َفَخَرْت ا ْيٌش إب ْيَس ُقَر َو َل إهْم إفيِ ُه إلي َوا ُه َم َناَ ْع َأّن َوَم

إليَِ َوا إب َم َعَر ْل ٌء ا َفاَ ْك إليِ َأ َوا ْيٍش إلَم َذا ُقَر إخيِّ إفيِ َك َكْر ْل إفيِ ا ّيِ َو إد ْن ْلُخَج إليِ ا َوا َم
إف إم َأْشَر ْو َق ْل إه َل ا إوي إليِ ُيَساَ َوا إع َم إضي َو ْل ّتىَ ا َة إّن َح ْوَل إنيِ َم ٍم َب إش ْو َهاَ ّوَجْت َل َز
َهاَ ْفَس إليِ إمْن َن َوا إب َم َعَر ْل َهاَ َكاََن ا إلي َوا َعّرُض إلَم ّت إليِ ُثّم ال َوا ْلَم ُهْم َكاََن َمْن ا ْن َلُه إم
إن َوا َب إم إفيِ َأ إْلْسَل ًدا ا إع َو َفَصاَ ُه ٌء َف ٌء َلُه إلَمْن ُكْف َباَ إم إفيِ آَ إْلْسَل . ا
َلَم َوَمْن إه َأْس إس ْف َن ْو إب ٌد َأٌب َلُه َأ إح إم إفيِ َوا إْلْسَل ُكوُن َل ا ًئاَ َي ْف إن َلُه إلَمْن ُك َوا َب إفيِ َأ

إم إْلْسَل إب َتَماََم َإلّن ؛ ا ّنَس إب ال َْل ّد إباَ ْلَج ُبو َوا َأ َق ُيوُسَف َو ْلَح َد َأ إح َوا ْل َنىَ ا ْث ْلَم َأّماَ إباَ َو
َلَم َمْن إه َأْس إس ْف َن ُكوُن َل إب ًئاَ َي ْف ٌد َأٌب َلُه إلَمْن ُك إح إم إفيِ َوا إْلْسَل ًعاَ ا َإلّن ؛ إْجَماَ

َفاَُخَر ّت ُهْم إفيَماَ ال َن ْي إم َب إْلْسَل َأّماَ إباَ َعَرُب َو ْل ّدَم َفَمْن ا َق ٌد َأٌب َلُه َت إح إم إفيِ َوا إْلْسَل ا
ُكوُن ًئاَ َي ْف ّدَم إلَمْن ُك َق ٌء َلُه َت َباَ إم إفيِ آَ إْلْسَل ُهْم َإلّن ؛ ا إب َفْخَر ّنَس إم َل إباَل إْلْسَل  إباَ
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إف إخَل إم إب َعَج ْل َأّماَ ا ُة َو َء َفاَ َك ْل إن إفيِ ا ّدي إنيِ ال ْع َنَة َي َياَ ّد َبُر ال َت ْع ُي ْيًضاَ َف ُهَماَ َأ َد ْن َو إع ُه
إحيُح َقاََل الّص ٌد َو َبُر َل ُمَحّم َت ْع َهاَ ؛ ُت ّن إل

إر إمْن َ إة ُأُمو إخَر َذا إّل اْل ُع َكاََن إ َف ُيْسَخُر ُيْص َو
ْنُه ْو إم َلىَ َيْخُرُج َأ إق إ َوا َْلْس ْكَراَن ا َعُب َس ْل َت إه َو َياَُن إب ْب ُلُه الّص ْو َبُر َق َت ْع ُت َو إل إفيِ (  ْلَماَ ا
َو ُه ُكوَن َأْن َو َهاَ َي ُك إل إر َماَ ْه ْلَم إة إل َق َف ّن َذا َوال َه َو َو )  َبُر ُه َت ْع ْلُم إر إفيِ ا إه إة َظاَ َي َوا ّتىَ الّر َح
ُهَماَ َلْم َمْن َأّن ْك إل ْو َيْم إلْك َأ ُهَماَ َيْم َد ُكوُن َل َأَح ًئاَ َي ْف ْهَر َإلّن ؛ ُك ْلَم َدُل ا إع َب ُبْض ْل ّد َفَل ا ُب
إه إمْن إئ َفاَ إة إي َق َف ّن إباَل َواُم َو إج إق َوا إد إلْز َهاَ ا َواُم َد َعْن َو إبيِ َو أ

ّنُه ُيوُسَف َ َبَر َأ َت ْع َة ا ْدَر ُق ْل ا
َلىَ إة َع َق َف ّن إر ُدوَن ال ْه ْلَم ّنُه ؛ ا ْد َإل إريِ َق َلُة َتْج َه ْلُمَساَ إر إفيِ ا ُهو ْلُم َأّماَ ا ُة َو َء َفاَ َك ْل إفيِ ا

َنىَ إغ ْل ٌة ا َبَر َت ْع َد َفُم ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ٍد َح ّتىَ َوُمَحّم َقَة َأّن َح إئ َفاَ ْل إر إفيِ ا َيَساَ ْل َهاَ َل ا ُئ إف َكاَ ُي

إدُر َقاَ ْل َلىَ ا إر َع ْه ْلَم إة ا َق َف ّن ّناََس َإلّن ؛ َوال َفاََخُروَن ال َت َنىَ َي إغ ْل ّيُروَن إباَ َع َت َي إر َو ْق َف ْل . إباَ
َقاََل ُبو َو َبُر َل ُيوُسَف َأ َت ْع ّنُه ؛ ُي َباََت َل َإل َذا َلُه َث ْلَماَُل إ ٍد ا إئٌح َغاَ ُهْم َقاََل َوَرا ْعُض َذا َب َه َو
َة َإلّن ؛ َأَصّح ْثَر إل َك ْلَماَ ْذُموٌم ا إل إفيِ َم َْلْص  . ا
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ُلُه ْو َبُر َق َت ْع ُت َو إع إفيِ (  إئ َناَ ْيًضاَ الّص َذا َأ َه َو ُهَماَ )  َد ْن َد إع ْن إع إبيِ َو أ
َفَة َ إني إن َح َتاَ َي َوا إفيِ إر

ٍة َي َوا َبُر َل إر َت ْع َو ، ُي ُه إهُر َو ّظاَ ّتىَ ال َطاََر َأّن َح ْي َب ْل ُكوُن ا ًئاَ َي ْف إر ُك ّطاَ َع ْل إفيِ إل ٍة َو َي َوا ُهْم إر
ٌء َفاَ ْك ُهْم َأ ْعُض ْعٍض َب َب إئَك إّل إل ْلَحاَ ْلَحّجاََم ا َغ َوا ّباَ ّد ّناََس َوال َك ْل َق َوا ْلَحّل ُهْم َوا ّن إإ َل َف

ُنوَن ُكو ًء َي َفاَ ْك إر َأ إئ إف إلَساَ إحَر ْل ُكوُن ا َي ُهْم َو ْعُض ًء َب َفاَ ْك ْعٍض َأ َب  . إل
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّوَجْت (  ُة َتَز َأ ْلَمْر َقَصْت ا َن إر إمْن َو ْه َهاَ َم إل ْث إء إم َياَ إل ْو َْل إل ّق َف إض َح إتَرا ْع إل َهاَ ا ْي َل َع
َد ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّتىَ َح إتّم َح َهاَ ُي ْهَر َل َهاَ َم إل ْث ْو إم َهاَ َأ َق إر َفاَ ) . ُي
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ْيَس َوُمَحّم ُهْم َل إلَك َل َذا َذ َه ُع َو َوْض ْل ّنَماَ ا إصّح إ َلىَ َي إل َع ْو ٍد َق ُمَحّم
َلىَ إر َع َباَ إت ْع إه ا إل ْو إع َق ْلَمْرُجو إه ا ْي َل إح إفيِ إ َكاَ ّن إر ال ْي َغ إليِّ إب ْد َو َق ُعُه َصّح َو إفيِ َقاََل ُرُجو
إح إر َشْر َتاَ ْلُمْخ َع ا ٌد َرَج َلىَ ُمَحّم إل إ ْو إبيِ َق أ

َفَة َ إني ْبَل َح إه َق إت ْو إة َم َع ْب ٍم إبَس ّياَ َكىَ َأ ُبو َوَح َأ

ٍر َف ْع إنيِّ َج َوا ُد ْن إه ْل ًة َأّن ا َأ َءْت اْمَر َلىَ َجاَ ٍد إ ْبَل ُمَحّم إه َق إت ْو إة َم َث َثَل ٍم إب ّياَ َلْت َأ َقاَ إليِ َلُه َف
إليِّ إنيِ َل َو ّوُج َد إّل ُيَز ْع َذ َأْن َب ْأُخ ّنيِ َي إثيًرا َماًَل إم َقاََل َك َهاَ َف ٌد َل إبيِ ُمَحّم َه ْذ إجيِ : ا ّو َفَز

إك ْفَس ُتُه َن َلىَ َوُصوَر إة َع َي َوا إتيِ الّر ّل ْع َلْم ا إج َهاَ َيْر ْن إن إفيِ َع ْي َت ُهَماَ ُصوَر َدا َذَن َأْن إْح ْأ َي
َهاَ إليِّ َل َو ْل إج إفيِ ا إوي ّتْز َلْم ال ْهًرا ُيَسّم َو َدْت َم َق َع َلىَ َف َذا َع إه َه َوْج ْل إة ا َي إن ّثاَ َأّن َوال

َطاَن ْل َذا الّس َه إ ْكَر َة َأ َأ ْلَمْر َهاَ ا ّي إل َو َلىَ َو َهاَ َع إج إوي إن َتْز ُدو إر إب ْه إل َم ْث إم ْل ُد ا ْق َع ْل إئٌز َفاَ ُثّم َجاَ
ّنُه َذا إ ُه َزاَل إ ْكَرا إْل َيْت ا إض ُة َوَر َأ ْلَمْر إلَك ا َذ إر إب ْه ْلَم إليِّ ُدوَن ا َو ْل َلىَ ا َع إل َف ْو إبيِ َق أ

َفَة َ إني َح
َفْسُخ َلُه ْل إل ا إغ َإلْج إلي ْب ّت َلىَ ال إر إ ْه إل َم ْث إم ْل ُهَماَ ا َد ْن إع ْيَس َو إلَك َلُه َل ُلُه َذ ْو ْو َق َأ َهاَ (  َق إر ) ُيَفاَ
ُكوُن َوَل إه َت إذ َقُة َه ُفْر ْل َد إّل ا ْن إضيِ إع َقاَ ْل إض َلْم َوَماَ ا ْق إضيِ َي َقاَ ْل إة ا َق ُفْر ْل ْكُم إباَ َفُح

إق ّطَل إر ال َهاَ ّظ إء َوال إْليَل إث َوا إميَرا ْل إئٌم َوا َذا ُثّم َقاَ َق إ إضيِ َفّر َقاَ ْل ُهَماَ ا َن ْي َد َكاََن إْن َب ْع َب
إل ّدُخو َهاَ ال َل ْلُمَسّمىَ َف إإْن ا َلُه َكاََن َو ْب َء َفَل َق َهاَ َشيِْ  . َل
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّوَج (  َْلُب َز َتُه ا َن ْب َة ا إغيَر َقَص الّص َن َهاَ إمْن َو إر ْه ْو َم َنُه َأ ْب إغيَر ا َد الّص إفيِ َوَزا
إر ْه إه َم إت َأ إلَك َجاََز اْمَر إهَماَ َذ ْي َل َوَل َع إلَك َيُجوُز )  إر َذ ْي َغ إب إل َْل ّد ا ْلَج َذا َوا َه َد َو ْن إبيِ إع أ

َ

َفَة إني َفَر َح َقاََل َوُز ٌد َو ُبو ُمَحّم َأ ْلَحّط َيُجوُز َل ُيوُسَف َو ُة ا َد َياَ َبُن إبَماَ َل َوالّز َغاَ َت إه َي إفي
َنىَ ْع َذا َوَم إم َه َكَل ْل ّنُه ا ُد َيُجوُز َل َأ ْق َع ْل ُهَماَ ا َد ْن َظّن َأْصًل إع ُهْم َو ْعُض َة َأّن َب َد َياَ الّز

ْقَصاََن ّن َأّماَ َيُجوُز َل َوال إح َأْصُل َو َكاَ ّن َيُجوُز ال َْلَصّح َف َكاََح َأّن َوا ّن ُهَماَ َيُجوُز َل ال َد ْن إع
إخَلُف ْل َذا إفيَماَ َوا ْعَرْف َلْم إ ٌء ُي َوا َياَُر َس إت إب اْخ َْل َنًة ا ْو َمَجاَ ًقاَ َأ َذا َأّماَ إفْس إرَف إ إلَك ُع َذ

ْنُه َكاَُح إم ّن إطٌل َفاَل ًعاَ َباَ إذيِ إْجَماَ ّل َا َبُن َو َغاَ َت إه ُي إح إفيِ إفي َكاَ ّن إف ُدوَن َماَ ال إر إنْص ْه ْلَم َذا ا َك
َد َفاَ َناَ َأ ْيُخ ُق َش ّف َو إن ُم ّدي إحَمُه ال ّلُه َر إقيَل ال إة ُدوَن َماَ َو َعَشَر ْل ْو ا َل ّكَل َو َْلُب َو َمْن ا

ّوُج إغيَر ُيَز ْو الّص َة َأ إغيَر ُهَماَ الّص ّوَج إكيُل َفَز َو ْل ْبٍن ا َغ إحٍش إب َو َفاَ ُه َلىَ َف َذا َع إف َه إتَل إلْخ ا
ّوَج َوَمْن َتُه َز َن ْب َة ا إغيَر ًدا الّص ْب ْو َع َنُه َأ ْب إغيَر ا َد َجاََز َأَمًة الّص ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َل َو
ُلُه َيُجوُز ْو َوَل َق إلَك َيُجوُز (  إر َذ ْي َغ إب إل َْل ّد ا ْلَج إنيِ َوا ْع َي َذا )  ّوَج إ إغيَر َز ْو الّص َة َأ إغيَر الّص
ْيُر إب َغ َْل ّد ا ْلَج ّنُه َوا إإ ُكوَن َأْن إّل َيُجوُز َل َف ُة َت َد َياَ ْقَصاَُن الّز ّن َبُن إمّماَ َوال َغاَ َت إه ُي إفي



ًعاَ إر إفيِ َقاََل إْجَماَ إد َوا ّن َذا ال ُهَماَ إ ّوَج ْيُر َز إب َغ َْل ّد ا ْلَج َياَُط َوا إت إلْح َد َأْن َفاَ إق ْع إن َي ْي َت َمّر
ًة ٍر َمّر ْه ّقَمىَ إبَم ًة ُمَس إر َوَمّر ْي َغ ٍة إب َي إم إز َتْس َوا ُكوَن َأْن إلَج إة إفيِ َي َي إم ّتْس ْقَصاٌَن ال َفَل ُن
إصّح ّوُل َي َْل إصّح ا َي إنيِ َو ّثاَ إر ال ْه إل إبَم ْث إم ْل  . ا
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ُلُه ْو إصّح َق َي َو َكاَُح (  ّن َذا ال إه َسّمىَ إ ْهًرا إفي إصّح َم َي إإْن َو إه ُيَسّم َلْم َو ْهًرا إفي َذا ) ، َم َك َو
َذا َهاَ إ ّوَج إط َتَز ْهَر َل َأْن إبَشْر َهاَ َم ْد َل َق ُلوا َو َكاََح : إّن َقاَ إر إن َغاَ ٌد الّش إق َع ْن َوالّشْرُط ُم

إطٌل ُكّل َباَ إل ٍة َو َد إح إن إمْن َوا ْي َت َأ ْلَمْر ْهُر ا َهاَ َم إل ْث َو إم ُه ّوَج َأْن َو َتُه الّرُجُل ُيَز َن ْب َلىَ ا َأْن َع

ّوَجُه ْوُج ُيَز َتُه الّز ْو ُأْخ َلىَ ُأّمُه َأ ُكوَن َأْن َع ُع َي ٍة ُكّل ُبْض َد إح ُهَماَ َوا ْن َق إم َدا ُْلْخَرىَ َص ا
َناَ َد ْن إع َكاَُح َيُجوُز َف ّن ُكّل ال إل ٍة َو َد إح ُهَماَ َوا ْن ْهُر إم َهاَ َم إل ْث َقاََل إم إعيِّ َو إف َذا َيُجوُز َل الّشاَ َه
َكاَُح ّن َأّماَ ال ُيُه َو ْه إه َن ْي َل إح َعْن الّسَلُم َع َكاَ إر إن َغاَ َو الّش ُه إليِ َف ْلَخاَ إر َعْن ا ْه ْلَم َو ، ا ُه َأْن َو

َذَن ْأ إه َي إد ْب َع ْو إل ّوَج َأ َتَز إه َي إت َب َق ّنُه إبَر إإ ّنُه ؛ َيُجوُز َل َف َذا َإل َهاَ إ ّوَج إه َتَز إت َب َق ْتُه إبَر َك َل َفَسَخ َم ْن َوا
َكاَُح ّن إإْن ال ْتُه َو ّوَج ٍر إبَل َتَز ْه َو ، َيُجوُز َل َم ُه َكاٌَح َو إر إن َغاَ  . الّش
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ُلُه ْو َقّل َق َأ َو إر (  ْه ْلَم ُة ا إهَم َعْشَر ْو َدَرا َأ ُتُه َماَ )  ُة إقيَم إهَم َعَشَر ْوَم َدَرا إد َي ْق َع ْل ْوَم َل ا َي
إض ْب َق ْل َبُر ا َت ْع ْلُم َنُة َوا ٍة إز َع ْب َو ، َس ُه ُكوَن َأْن َو َنُة َي ٍم ُكّل إز َه َعَة إدْر َب ًطاَ َعْشَر َأْر إقيَرا

ُلُه ْو إإْن َق َف َقّل َسّمىَ (  ٍة إمْن َأ َهاَ َعْشَر َل ٌة َف ) . َعْشَر
َقاََل َفُر َو َهاَ ُز ْهُر َل َهاَ َم إل ْث إإْن إم َهاَ َف َق ّل ْبَل َط إل َق ّدُخو َهاَ ال َل َد َخْمَسٌة َف ْن إع َفَر َو إجُب ُز َهاَ َي َل

َعُة ْت ْلُم َذا َكَماَ ا ًئاَ ُيَسّم َلْم إ ْي َذا َش إإ َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز ْوٍب َع إويِ َث َة ُيَساَ إهَم َعَشَر َلْم َدَرا َف
إبْضُه ْق ّتىَ َت إويِ َصاََر َح ُد َخْمَسًة ُيَساَ ْق َع ْل إحيٌح َفاَ َهاَ َص َل ْوُب َو ّث ْيُر َل ال ّناَ إلَماَ َغ ّي َأّن َب

َبَر َت ْع ْلُم إقيَمُة ا ْل ْوَم ا إد َي ْق َع ْل ْو ا َل َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز ْوٍب َع إويِ َث َيًة ُيَساَ إن َلْم َثَماَ إبْضُه َف ْق ّتىَ َت َح
إويِ َصاََر ًة ُيَساَ َهاَ َعْشَر َل ْوُب َف ّث إن ال َهَماَ إدْر ُلُه َو ْو إإْن َق َو ًة َسّمىَ (  َد َفَماَ َعْشَر َهاَ َزا َل َف

ْلُمَسّمىَ َهاَ َدَخَل إْن ا ْو إب َهاَ َماََت َأ ْن َذا ) ، َع َك َذا َو َتْت إ َهاَ إهيَِ َماَ َل ْلُمَسّمىَ َف ْيًضاَ ا ، َأ
َذا َك َذا َو َلْت إ َت َهاَ َق ْفَس ْبَل َن إل َق ّدُخو ّنُه ال إإ إجُب َف َهاَ َي إر َكَماَُل َل ْه ْلَم َهاَ َإلّن ؛ ا َل ْت َهاَ َق َنْفَس

َهاَ إت ْو َد َكَم ْن إع إعيِّ َو إف ُقُط الّشاَ َهاَ َيْس ْهُر إإْن َم َنْت َو َلْت َأَمًة َكاَ َت َق َهاَ َف ْفَس َوىَ َن ْلَحَسُن َر ا
إبيِ َعْن أ

َفَة َ إني ّنُه َح ُقُط َأ َهاَ َيْس ْهُر َهاَ َإلّن ؛ َم َت َي َناَ َلٌة إج َلىَ َمْحُمو إد َع ّي ّنُه الّس َأ َك َهاَ َف َل َت َق
َيِ إو إبيِ َعْن َوُر أ

َفَة َ إني ّنُه َح ُقُط َل َأ َو ، َيْس ُه ُهَماَ َو ُل ْو َهاَ َإلّن ؛ َق َت َي َناَ َلىَ إج َهاَ َع إس ْف َدٌر َن َه
َهاَ إت ْو إإْن َكَم َهاَ َو َل َت َهاَ َق ْوَل ْبَل َم إل َق ّدُخو َقَط ال َهاَ َس ْهُر َد َم ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َل َو
ُقُط َذا َيْس َه َذا َو َلىَ َكاََن إ ْو ْلَم ًغاَ ا إل إقًل َباَ َذا َأّماَ َعاَ ّقَياَ َكاََن إ إب ْو َص ًناَ َأ ُنو ُقُط َل َمْج َيْس
ًعاَ إإْن إْجَماَ َتَل َو َلىَ َق ْو ْلَم َهاَ ا ْوَج ُقُط َل َز ًعاَ َيْس إة إفيِ َقاََل إْجَماَ ُظوَم ْن ْلَم َيْسُقُط ا َو
ْهُر ْلَم إل ا ْت َق إد إب ّي ْوله الّس َق ُقُط َف إليٌل َيْس َلىَ َد ّنُه َع ْيُر َأ ُبوٍض َغ ْق إإْن َم ُبوًضاَ َكاََن َف ْق َم

ُه ّد َلىَ َر إج َع ْو ُه الّز َد ْن ًفاَ إع ُهَماَ إخَل  . َل
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ُلُه ْو إإْن َق َو َهاَ (  َق ّل ْبَل َط إل َق ّدُخو َهاَ ال إة إب َو ْل ْلَخ َهاَ َوا َل ْلُمَسّمىَ إنْصُف َف إإْن ا َف َهاَ )  ّوَج َتَز
َلىَ َقّل َع ٍة إمْن َأ َهاَ ُثّم َعْشَر َق ّل ْبَل َط إل َق ّدُخو َهاَ ال َل َتَماَُم َسّمىَ َماَ إنْصُف َف ٍة َو َخْمَس

ُفوا َل َت إف إفيِ َواْخ ْلُمَسّمىَ إنْص ُهْم ا ْن إم َق : إّن َقاََل َمْن َف ّطَل إقُط ال إر إنْصَف ُيْس ْه ْلَم ا
إقيِ ْب ُي َفُه َو ُهْم إنْص ْن إم إقُط َقاََل َمْن َو َعُه ُيْس إمي ّنَماَ َج إإ إجُب َو ُفُه َي َلىَ إنْص إق َع إري إة َط َع ْت ْلُم ا
َذا َوَصّحَح إة إفيِ َه َي َدا إه ْل إب إفيِ ا إع َباَ إت َعْن الّرُجو َدا َهاَ ُتُه الّش َد إئ َفاَ َذا َو إإ َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز َع

إة َئ ٍم إماَ َه َهاَ إدْر َن َه َهاَ َوَر ًناَ إب ْه َهاَ ُثّم َر َق ّل َلىَ َط َع إل َف ْو َق ْل إل ا ّو َْل َهاَ ا إن إْمَساَكَُ َل ْه الّر
َلىَ َع إنيِ َو ّثاَ . َل ال
إفيِ ّفىَ َو ْلُمَص َذا ا َهاَ إ َن َه ْلُمَسّمىَ َر َهاَ إباَ َق ّل َط ْبَل َو إل َق ّدُخو َو ال ُه ْهٌن َف إف َر ّنْص إباَل

إع إْلْجَماَ إإْن إباَ َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز ٍد َع ْب ْو َع ٍة َأ َي إر ْو َجاَ َواٍن َأ َي ْو َح َدَث َنْخٍل َأ إلَك إمْن َفَح ٌة َذ َد َياَ إز
َنْت إْن َلًة َكاَ إص ّت َثًة ُم إد إل إمْن َحاَ َْلْص إن ا إل َكاَلّسَم َوا إض َوَز َياَ َب ْل إن إمْن ا ْي َع ْل ْو ا َكاََن َأ

ّلَم َأْخَرَس َك َت ْو َف ْثَمَر َنْخًل َأ َأ ْو َف َلًة َأ إص َف ْن َثًة ُم إد إل إمْن َحاَ َْلْص إد ا َل َو ْل إر َكاَ ّثَم إش َوال َْلْر َوا
إر ْق ُع ْل َكاََن َوا إلَك َو ُدوُث َذ ْلُح إد إفيِ ا إج َي ْو ْبَل الّز إبَض َأْن َق ْق ُة َت َأ ْلَمْر َْلْصَل ا َهاَ ُثّم ا َق ّل َط

ْبَل إل َق ّدُخو إإّن ال َْلْصَل َف َة ا َد َياَ إن َوالّز َفاَ َنّص َت ًعاَ َي إإْن إْجَماَ َنْت َو ُة َكاَ َد َياَ َلًة الّز إص َف ْن ُم
ْيَر ٍة َغ َث إد إل إمْن َحاَ َْلْص إب ا َكْس ْل إة َكاَ َب إه ْل إإّن َوا َْلْصَل َف َنّصُف ا َت ُة َي َد َياَ َهاَ َوالّز ّل إة ُك َأ ْلَمْر إل
َد ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني . َح
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُهَماَ َوُمَحّم إن إكَل َفاَ َنّص َت َأّماَ َي َذا َو َنْت إ َلًة َكاَ إص ّت ْيَر ُم ٍة َغ َث إد إمْن َحاَ

إل َْلْص إغ ا ْب ُة َصاََرْت َكاَلّص َأ ْلَمْر إبَضًة ا إلَك َقاَ َذ إجُب إب َي َهاَ َو ْي َل إة إنْصُف َع إقيَم ْل ْوَم ا َكَم َي َح
إض ْب َق ْل َأّماَ إباَ َذا َو َبَضْت إ ُة َق َأ ْلَمْر َْلْصَل ا َلْت ا ُة َوَحَص َد َياَ َهاَ إفيِ الّز إد َنْت إْن َي َلًة َكاَ إص ّت ُم

َثًة إد ْنُه َحاَ إن إم إل َكاَلّسَم َوا إض َوَز َياَ َب ْل إن إمْن ا ْي َع ْل َع ا َن َت إصيُف اْم ْن ّت إج ال ْو إللّز َهاَ َو ْي َل إنْصُف َع
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إة إقيَم ْل ْوَم ا ّلَمُه َي َهاَ َس ْي َل َذا إ َه َد َو ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني . َح

َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ُع َل َوُمَحّم إن َت إصيُف َيْم ْن ّت إإْن ال َنْت َو َلًة َكاَ إص َف ْن َثًة ُم إد ْنُه َحاَ إد إم َل َو ْل َكاَ
إر ّثَم إش َوال َْلْر إر َوا ْق ُع ْل َع َوا َن َت إصيُف اْم ْن ّت ًعاَ ال َكاََن إْجَماَ َْلْصُل َو ٍة ا َد َياَ إز إل َهاَ َو إج َل ْو إللّز َو
َهاَ ْي َل إة إنْصُف َع إل إقيَم َْلْص ْوَم ا ّلَمُه َي َهاَ َس ْي َل إإْن إ َنْت َو َلًة َكاَ إص َف ْن ْيَر ُم ٍة َغ َث إد إمْن َحاَ

إل َْلْص إب ا َكْس ْل إة َكاَ َب إه ْل إإّن َوا َة َف َد َياَ ُكوُن الّز إة َت َأ ْلَمْر ًعاَ إل َْلْصُل إْجَماَ ُهَماَ َوا َن ْي إن َب َفاَ إنْص
ًعاَ ْيًضاَ إْجَماَ  . َأ
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ُلُه ْو إإْن َق َف َهاَ (  ّوَج َلْم َتَز َهاَ ُيَسّم َو ْهًرا َل ْو َم َهاَ َأ ّوَج َلىَ َتَز ْهَر َل َأْن َع َهاَ َم َهاَ َل َل ْهُر َف َم
َهاَ إل ْث َهاَ َدَخَل إْن إم ْو إب َهاَ َماََت َأ ْن َذا ) ، َع َك َذا َو َتْت إ ُلُه إهيَِ َماَ ْو إإْن َق َف َهاَ (  َق ّل ْبَل َط َق

إل ّدُخو إة ال َو ْل ْلَخ َهاَ َوا َل َعُة َف ْت ْلُم َثُة ا َواٍب َثَل ْث إة إمْن َأ َو َهاَ إكْس إل ْث إهيَِ إم َو ٌع )  إخَماٌَر إدْر َو
َفٌة ْلَح إم َذا ُثّم َو َنْت إ َعُة َكاَ ْت ْلُم َثَر ا ْك إف إمْن َأ إر إنْص ْه إل َم ْث إم ْل َهاَ ا َل إر إنْصُف َف ْه إل َم ْث إم ْل ؛ ا

َعَة َإلّن ْت ْلُم َدٌل ا إف َعْن َب إر إنْص ْه إل َم ْث إم ْل ُلُه ا ْو َق إة إمْن َو َو َهاَ إكْس إل ْث َلىَ إَشاََرة إم ّنُه إ َأ

َبُر َت ْع َهاَ ُي ُل َو ، َحاَ ُه ْوُل َو إخيِّ َق َكْر ْل إحيُح ا ّنُه َوالّص َبُر َأ َت ْع ُلُه ُي إه َحاَ إل ْو َق َلىَ إل َعاَ َلىَ َت َع  }
إع إس ْلُمو ُه ا َدُر َلىَ َق َع إر َو إت ْق ْلُم ُه ا َدُر  } . َق
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ُلُه ْو إإْن َق َو ّوَج (  إلُم َتَز ْلُمْس َلىَ ا ٍر َع ْو َخْم ٍر َأ إزي ْن َكاَُح إخ ّن إئٌز َفاَل َهاَ َجاَ َل ْهُر َو َهاَ َم إل ْث ) إم
إإْن َهاَ َو َع َل َلىَ َخاَ ٍر َع ْو َخْم ٍر َأ إزي ْن َء َل إخ إج َشيِْ ْو ُق إللّز َفْر ْل إع ُدُخوَل َأّن َوا ُبْض ْل ّوٌم ا َق َت ُم
َلُك َفَل َوٍض إّل ُيْم إع ْيُر َوُخُروُجُه إب ٍم َغ ّو َق َت َذا ُم إإ َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز َذا َع ّدّن َه ْلَخّل إمْن ال ا

َذا إإ َو َف َهاَ َخْمٌر ُه َل ْهُر َف َهاَ َم إل ْث َد إم ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َهاَ َو ْثُل َل إه إم إن ّقَل َوْز َذا َخ إإ َو

َهاَ ّوَج َلىَ َتَز َذا َع إد َه ْب َع ْل َذا ا إإ َو َف إجُب ُحّر ُه ْهُر َي إل َم ْث إم ْل ُهَماَ ا َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو إجُب ُيوُسَف َأ ُتُه َت ْو إقيَم ًدا َكاََن َل ْب ٌد َع َع َفُمَحّم إبيِ َم أ

َفَة َ إني إد إفيِ َح ْب َع ْل َع ا َوَم
إبيِ أ

ْلَخّل إفيِ ُيوُسَف َ َذا ا إإ َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز إن َع ْي َذ إن َه ْي َد ْب َع ْل َذا ا إإ ُهَماَ َف ُد ْيَس ُحّر َأَح َل َهاَ َف َل
إقيِ إّل َباَ ْل ُهَماَ ا ْن َذا إم َوىَ إ ًة َساَ إهَم َعْشَر ًدا َدَرا إع ُهَماَ َفَصاَ َد ْن . إع

َقاََل ُبو َو َهاَ ُيوُسَف َأ إقيِ َل َباَ ْل إقيَمُة ا إر َو ْو اْلَخ ًدا َكاََن َل ْب إإْن َع َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز إن َع ْي َذ َه
إن ْي ّن ّد ْلَخّل إمْن ال َذا ا إإ ُهَماَ َف ُد َهاَ َخْمٌر َأَح َل إقيِ َف َباَ ْل َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َذا َح إويِ َكاََن إ ُيَساَ
َة إهَم َعَشَر . َدَرا
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َهاَ َوُمَحّم إقيِ َل َباَ ْل ْثُل ا إم إلَك َو ّدّن َذ ْلَخّل إمْن ال َذا ا إإ َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز َع
إه إذ إة َه إة الّشاَ ُلوَخ ْلَمْس َذا ا إإ إبيَحُة إهيَِ َف إسيِّ َذ ْو َمُجو َكُة َأ ْتُرو إة َم َي إم ّتْس ًدا ال ْو َعْم َتٌة َأ ْي َم
َهاَ َل ْهُر َف إل َم ْث إم ْل ُهَماَ ا َد ْن . إع

َقاََل ُبو َو َهاَ ُيوُسَف َأ َهاَ َل ُت ْو إقيَم َنْت َل ّيًة َكاَ إك إإْن َذ َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز إن َع ْي َت إن َهاَ ْي َت ُلوَخ ْلَمْس ا
َذا إإ ُهَماَ َف َدا َتٌة إْح ْي ُهَماَ َم َد ْن إع إقيِ َف َباَ ْل َد ا ْن إع إبيِ َو أ

َهاَ ُيوُسَف َ إقيِ َل َباَ ْل إقيَمُة ، ا ُْلْخَرىَ َو ا
ْو َل َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز َذا َع ْلُحّر َه َأَشاََر ا إه َو ْي َل َذا إ إإ َو َف ٌد ُه ْب ْو َع َلىَ َأ إه َع إذ إة َه َت ْي ْلَم َذا ا إإ إهيَِ َف

ّيٌة إك َهاَ َذ َل إلَك َف ًعاَ َذ َلىَ َأّماَ إْجَماَ إل َع ْو إبيِ َق أ
َفَة َ إني ٍد َح َإلّن َوُمَحّم ْكَم َف ْلُح ُق ا ّل َع َت َي

إر ْلُمَشاَ إه إباَ ْي َل ْلُمَسّمىَ ُدوَن إ َة َإلّن ؛ ا إْلَشاََر ُغ ا َل ْب إة إمْن َأ َي إم ّتْس ْلُمَشاَُر ال إه َوا ْي َل ، َماٌَل إ
َذا َك َلىَ َو  َع
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إل ْو إبيِ َق أ
ْكَم َإلّن ؛ ُيوُسَف َ ْلُح ُه ا َد ْن ُق إع ّل َع َت إل َي ْلَحَل ُهَماَ إباَ ْن ْلُمَشاَُر إم إه َوا ْي َل َذا َحَلٌل إ إإ َو
َهاَ ّوَج َلىَ َتَز َذا َع ّدّن َه إر إمْن ال ْلَخْم َذا ا إإ َو َف َهاَ َخّل ُه َل إلَك َف َد َذ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َإلّن ؛ َح

ْكَم ْلُح ُق ا ّل َع َت إر َي ْلُمَشاَ إه إباَ ْي َل َذا ، إ َك َد َو ْن إبيِ إع أ
ّنُه ؛ ُيوُسَف َ ُق َإل ّل َع َت إل َي ْلَحَل ُهَماَ إباَ ْن إم

َقاََل ٌد َو َهاَ ُمَحّم ْهُر َل إل َم ْث إم ْل  . ا
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ُلُه ْو إإْن َق َف َهاَ (  ّوَج َلْم َتَز َهاَ ُيَسّم َو ْهًرا َل َياَ ُثّم َم َلىَ َتَراَض إة َع َي إم ٍر َتْس ْه َو َم ُه َهاَ َف إْن َل
َهاَ َدَخَل ْو إب َهاَ َماََت َأ ْن َذا ) ، َع َك َذا َو إكُم َفَرَضُه إ ْلَحاَ َد ا ْع إد َب ْق َع ْل َقاََم َقاََم ا َهاَ َم إض إإْن َفْر َف

َهاَ َق ّل ْبَل َط إل َق ّدُخو َهاَ ال َهاَ إب َل َعُة َف ْت ْلُم . ا
َقاََل ُبو َو َهاَ ُيوُسَف َأ إة إنْصُف َل إريَض َف ْل ُلُه ا ْو إإْن َق َو َهاَ (  َد إر إفيِ َزا ْه ْلَم َد ا ْع إد َب ْق َع ْل ا
ْتُه إزَم ُة َل َد َياَ إنيِ الّز ْع َي َذا )  َلْت إ إب ُة َق َأ ْلَمْر إة ا َد َياَ . إباَلّز
َقاََل َفُر َو َبٌة إهيَِ ُز ٌة إه َأ َد َت ْب َهاَ إْن ُم ْت َبَض إإْن َصّحْت َق َهاَ َلْم َو إبْض ْق إصّح َلْم َت َناَ َت ْوله َل َق
َلىَ َعاَ َوَل َت َناََح {  ُكْم ُج ْي َل ُتْم إفيَماَ َع ْي إه َتَراَض إد إمْن إب ْع إة َب إريَض َف ْل ْد ا َق َو َياَ }  َتَراَض

إة َد َياَ َذا إباَلّز إإ ُة َصّحْت َو َد َياَ ُقُط الّز إق َتْس ّطَل ْبَل إباَل إل َق ّدُخو . ال
َقاََل ُبو َو َنّصُف ُيوُسَف َأ َت َع َت إل َم َْلْص ُلُه ا ْو إإْن َق َو ّطْت (  ْنُه َح َهاَ إمْن َع إر ْه ْلَحّط َصّح َم ا



ْهَر َإلّن ) ؛ ْلَم َهاَ ا ّق ْلَحّط َح إقيِ َوا َهاَ ُيَل ّق َذا َح َك َذا َو َبْت إ َه َهاَ َو ْهَر َهاَ َم إج ْو َصّحْت إلَز
َبُة إه ْل ْيَس ا َل َهاَ َو إئ َياَ إل ْو إه َوَل َأٍب َإل إر ْي إتَراُض َغ ْع إل َهاَ ا ْي َل َهاَ ؛ َع ّن إل

َبْت َ َه َهاَ َو َك ْل إف إم إخَل َماَ إب
َذا ّوَجْت إ َهاَ َز ْفَس َقُصَرْت َن َهاَ َعْن َو إر ْه إإّن َم ُهْم َف إتَراَض َل ْع إل َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني َإلّن ؛ َح

َهاََر َْلْم إهْم إمْن ا ّق ْد َح َق َفْت َو إص إفيِ َتَصّر إل إهْم َخاَ ّق َهاَ ؛ َح ّن إل
ُق َ إح ْل إهْم ُت ْيَن إب إلَك الّش َذ إب

َيُجوُز َلىَ َو ْو ْلَم َهَب َأْن إل َق َي َدا إه َص إت إه َأَم إت ّبَر َد ُأّم َوُم إه َو إد َل ّنُه ؛ َو ُكُه َإل ْل ْيَس إم َل َأْن َلُه َو

َهَب ْهَر َي إه َم إت َب َت َكاَ ُأ َوَل ُم ْبَر ْوُج َي ْنُه الّز إه إم إع ْف َد إه إب ْي َل  . إ
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ْوُج َخَل (  إه الّز إت َأ ْيَس إباَْمَر َل َناَكََ َو ٌع ُه إن إء إمْن َماَ َوْط ْل َهاَ ُثّم ا َق ّل َهاَ َط َل َكَماَُل َف
إر ْه ْلَم َهاَ ا ْي َل َع ُة َو ّد إع ْل َذا ا َه َو َذا )  َنْت إ ُة َكاَ َو ْل ْلَخ إحيَحًة ا َذا َأّماَ َص َنْت إ ًة َكاَ َد إس َهاَ َفاَ ّن إإ َف
إجُب َة ُتو ّد إع ْل إجُب َوَل ا إر َكَماََل ُتو ْه ْلَم ّنَماَ ا َبْت إ ُة َوَج ّد إع ْل ُهَماَ ؛ ا ّن إل

إن َ َهَماَ ّت إء إفيِ ُم َوْط ْل ا
ُة ّد إع ْل إجُب َوا إط َت َياَ إت إلْح ُة إل َو ْل ْلَخ إحيَحُة َوا إلَم َأْن الّص َهاَ ُتْس ْفَس ْيَس َن َل َناَكََ َو ٌع ُه إن َل َماَ

إة إمْن َه إع إج ْب ّط إة إمْن َوَل ال َه إع إج ُة الّشْر َد إس َفاَ ْل ُكوَن َأْن َوا َناَكََ َي ٌع ُه إن ًعاَ إّماَ َماَ ْب إإّماَ َط َو
ًعاَ ُع َشْر ْب ّط َناَ َأْن َفاَل ُكو إن َي ْي إريَض ْو َم ُهَماَ َأ ُد إكُن َل َمَرًضاَ َأَح َعُه ُيْم ُع َم إجَماَ ْل ْو ا َهاَ َأ إب

ٌق ْت ْو َر ُهَماَ َأ َع إلٌث َم إذيِ َثاَ ّل َا إة إمْن َو َه إع إج َناَ َأْن الّشْر ُكو إن َي ْي إرَم ْو ُمْح ُهَماَ َأ ُد إْحَراَم َأَح
ْو َفْرٍض ّوٍع َأ َط ْو َت إن َأ ْي إئَم ْو َصاَ ُهَماَ َأ ُد ْوَم َأَح َأّماَ َفْرٍض َص ْوُم َو إع َص ّو َط ّت َو ال ُه ْيُر َف َغ
إنٍع ْو َماَ َنْت َأ إئًضاَ َكاَ ْو َحاَ َء َأ َفَساَ َفْت ُن َل َت َيُة َواْخ َوا إم إفيِ الّر ْو إر َص ْي إفيِ َفَقاََل َرَمَضاََن َغ

إة َي َوا إة الّر إحيَح ْوَم إّن الّص إع َص ّو َط ّت إء ال َقَضاَ إت َرَمَضاََن َو ّفاََرا َك ْل إر َوا ُذو ّن ُع َل َوال َن َتْم
َة َو ْل ْلَخ َهاَ الّضَرَر َإلّن ؛ ا إر إفي ْط إف ْل إسيٌر إباَ ّنُه ؛ َي ْلَزُمُه َل َإل ُء إّل َي َقَضاَ ْل ْيُر َل ا ْيَس َغ َل َو
إلَك َذ ّنُه َرَمَضاَُن َك إإ إجُب َف إه َي ُة إب ّفاََر َك ْل َذا ا َه إل ْوا َو ّو ْيَن َس إض َحّج َب َفْر ْل إل ا َف ّن َإلّن ؛ َوال

َة ّفاََر َك ْل إجُب ا إهَماَ َت ًعاَ إفي إمي إفيِ َج ٍة َو َي َوا ْفَل َأّن ُأْخَرىَ إر إم َن ْو إه الّص إض َفْر . َك
ُلُه ْو إإْن َق َف ُهَماَ َكاََن (  ُد إريًضاَ َأَح ْو َم إئًماَ َأ إر إفيِ َصاَ ْه ْو َرَمَضاََن َش إرًماَ َأ ْو إبَحّج ُمْح َأ

ٍة ْو ُعْمَر َنْت َأ ُة َكاَ َأ ْلَمْر إئًضاَ ا ْيَسْت َحاَ َل ٍة َف َو ْل ٍة إبَخ إحيَح ّتىَ َص ْو ) َح َفاَ َل َل َت إم إفيِ اْخ َد َع
إل ّدُخو ْوُل َكاََن ال َق ْل َلُه ا ْو ُد َق ْلُمَرا إض إمْن َوا ْلَمَر ُع َماَ ا َن َع َيْم إجَماَ ْل ْو ا ُقُه َأ ْلَح إه َي َضَرٌر إب

ٌء َوا ْلَمَرُض َكاََن َس إل ا ْو إباَلّرُج إة َأ َأ ْلَمْر ُة إباَ إم َوالّصَل ْو َهاَ َكاَلّص إه َفْرُض إض َفْر َهاَ َك ُل ْف َن َو
إه إل ْف َن إقيَل َك ّنُة َو إر ُس َفْج ْل  ا
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ُع َب َْلْر ْبَل َوا إر َق ْه ّظ ُع ال َن إة إصّحَة َتْم َو ْل ْلَخ َذا ا إز إفيِ َك إجي َو ْل ُلُه ا ْو َق ْو َو إرًماَ َأ ٌء إبَحّج ُمْح َوا َس
ْلَحّج َكاََن ْو َفْرًضاَ ا ْفًل َأ َذا ، َن َك َذا َو إرًماَ َكاََن إ ٍة ُمْح ُعْمَر ْلَزُمُه إلَماَ إب إء إمْن َي َقَضاَ ْل ا

إة ّفاََر َك ْل ْيِ َوا إم إمْن َأ ّد إد ال َفَساَ إك َو ّنُس إء ال َقَضاَ ْل إإْن َوا َهاَ َخَل َو ْيَس إب َل َناَكََ َو ٌع ُه إن إمْن َماَ
إء َوْط ْل ّنُه إّل ا َهاَ َل َأ ُف إر ْع َثْت َي إب َل َعُه َو َعًة َم ْو َخَرَجْت ُثّم َساَ َو َأ َهاَ َدَخَل ُه ْي َل َلْم َع َو
َهاَ ْف إر ْع ُكوُن َل َي إه َت إذ ًة َه َو ْل َهاَ َلْم َماَ َخ ْف إر ْع َذا َي إت إفيِ َك َعاَ إق َوا ْل ْو ا َل َهاَ َخَل َو َناَكََ إب ُه َو
ْنَساٌَن إقُل إ ْع ُهَماَ َي َل إصّح َلْم َحاَ ُة َت َو ْل ْلَخ َأّماَ ا إئُم َو ّناَ ّثُر ال َؤ ُي إز َف َوا َهَر َأْن إلَج ْظ ْوُم َي ّن ، ال

َو ُه إبٌه َو َت ْن إصّح َفَل ُم ُة َت َو ْل ْلَخ َعُه ا إقيَل َم إر َكاََن إْن َو َهاَ ّن إصّح َل إباَل ُة َت َو ْل ْلَخ إإْن ا َكاََن َو
إل ْي ّل إإْن َصّحْت إباَل ُهَماَ َكاََن َو َع ْعَمىَ َم ْو َأ َء َأ َياَ َناَ إْن َعْم إن َكاَ َفاَ إق َلىَ َي إهَماَ َع إل إصّح َلْم َحاَ َت

ُة َو ْل ْلَخ إإْن ا َفاَ َلْم َو إق إإْن َصّحْت َي إر َكاََن إْن َأَصّم َكاََن َو َهاَ ّن إصّح َل إباَل إإْن َت ْيًل َكاََن َو َل
إإْن َصّحْت ُهَماَ َكاََن َو َع َيُة َم إر إل َجاَ ُبو َقاََل الّرُج إصّح َل ُيوُسَف َأ . َت
َقاََل ٌد َو إصّح ُمَحّم إإْن َت َهاَ َكاََن َو َع َيُة َم إر إة َجاَ َأ ْلَمْر ُفوا ا َل َت إه اْخ َوىَ إفي ْت َف ْل َلىَ َوا َهاَ َع ّن أ

َ



إصّح إإْن َت َهاَ َخَل َو َهاَ إب َع ْلُب َوَم إهَماَ َك إد إنيِّ َقاََل َأَح َوا ْل ْلَح ُهَماَ َكاََن إْن ا إصّح َلْم َل ُة َت َو ْل ْلَخ ا
ّنُه ؛ َذا َإل َهاَ إ َطًة َرآَ إق إصيُح َرُجٍل َتْحَت َساَ إإْن َي إل َكاََن َو . َصّحْت إللّرُج

إإْن َهاَ َخَل َو ٍد إفيِ إب إج ْو َمْس إريٍق َأ ْو َط َء َأ ْيَس َصْحَرا َل ٍة َف َو ْل إإْن إبَخ َهاَ َخَل َو إفيِ إب
إم ْلَحّماَ َهاًَرا َكاََن إْن ا إصّح َل َن إإْن َت ْيًل َكاََن َو إإْن َصّحْت َل َهاَ َخَل َو َلىَ إب ْطٍح َع َل َس
إه إحَجاََب ْي َل ْيَسْت َع َل ٍة َف َو ْل إإْن إبَخ ْيًل َكاََن َو إإْن َصّحْت َل َهاَ َخَل َو إمٍل إفيِ إب إه َمْح ْي َل َع

ْتٌر ْيًل َمْضُروٌب َس ْو َل َهاًَرا َأ َكَن إْن َن ُء َأْم َوْط ْل إإّل َصّحْت ا إإْن َفَل َو َهاَ َخَل َو َلْم إب ْنُه َو ّك ُتَم
َهاَ إمْن إس ْف ُهْم َقاََل َن ْعُض إصّح َل َب َقاََل َت ُهْم َو ْعُض َنُه إْن َب َك َهاَ َأْم ُؤ ْط  َو
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َوىَ إفيِ َقاََل َصّحْت َتاَ َف ْل إضٍع ُكّل ا ْو َدْت َم إه َفَس ُة إفي َو ْل ْلَخ َع ا إة َم ْدَر ُق ْل إع َعْن ا إجَماَ ْل ا
َقًة إقي َهاَ َح َق ّل َط َهاَ َكاََن َف ْي َل ُة َع ّد إع ْل إإْن ا إجًزا َكاََن َو إع َعْن َعاَ إجَماَ ْل إجُب َل ا ُة َت ّد إع ْل ّلْت ا َد

إه إذ َلُة َه َأ ْلَمْس َلىَ ا َة َأّن َع َو ْل إض َخ إري ْلَم إجُب َل ا َة ُتو ّد إع ْل َذا ا إجًزا َكاََن إ إع َعْن َعاَ إجَماَ ْل ، ا
َذا َك ُة َو َو ْل إر َخ إغي ُهَماَ ؛ الّص ّن إل

إن َل َ َهَماَ ّت َذا ، ُي َك َذا َو َنْت إ إريَضًة إهيَِ َكاَ َفًة َم َن ْد ُع َل ُم ُتَجاََم
ْو ًة َأ إغيَر ُع َل َص َناَ إّن ُثّم ، ُتَجاََم َب َقاَُموا َأْصَحاَ َة َأ َو ْل ْلَخ َقاََم ا إء َم َوْط ْل إض إفيِ ا ْع َب

إع إض َوا ْلَم ْعٍض ُدوَن ا إلَك إمْن َب ُد َذ إكي ْأ إر َت ْه ْلَم ْلُمَسّمىَ ا ُد ا إكي ْأ َت إر َو ْه إل َم ْث إم ْل ُوُجوُب ا َو
إة ّد إع ْل إح َوُحْرَمُة ا َكاَ َهاَ إن إت َبٍع ُأْخ َأْر َهاَ َو َوا ُبوُت إس ُث إب َو ّنَس إة ال َق َف ّن َنىَ َوال ْك إه إفيِ َوالّس إذ َه
إة ّد إع ْل إح َوُحْرَمُة ا َكاَ إة إن َْلَم َلىَ ا إة َع ْلُحّر َلىَ ا إس َع َياَ إل إق ْو إبيِ َق أ

َفَة َ إني َلْم َح َهاَ َو إقيُمو ُي
َقاََم إء َم َوْط ْل ّق إفيِ ا إن َح إْلْحَصاَ إت َوُحْرَمُة ا َناَ َب ْل َهاَ ا ّل إح إل َو ّو َْل إنيِ إل ْع َقَة َي ّل َط ْلُم ًثاَ ا َثَل

َذا ّوَجْت إ ْوٍج َتَز َهاَ َوَخَل آََخَر إبَز َلْم إب َهاَ َو ْأ َط إحّل َلْم َي إل َت ّو َْل َذا ، إل َك إقيُموا َلْم َو َة ُي َو ْل ْلَخ ا
َقاََم إء َم َوْط ْل ّق إفيِ ا إة َح َع إث الّرْج إميَرا ْل َأّماَ َوا ُع َو ُقو ْد آََخَر َطَلٍق ُو َق ُع َل إقيَل َف َق َي
إقيَل ُع َو َق َو ، َي ُه ْقَرُب َو َْل َلىَ ا إب إ َوا إفيِ الّص ّيِ َو إو َد َبْز ْل َذا ا َهاَ إ َق ّل َد َط ْع إة َب َو ْل ْلَخ ّنُه ا إإ َف

إق ّطَل ْبَل َكاَل إل َق ّدُخو إم إفيِ ال ْك إة ُح َن ُنو ْي َب ْل إفيِ ا إخيِّ َو َكْر ْل إجُب ا ُة ُتو َو ْل ْلَخ إحيَحُة ا الّص
َة ّد إع ْل إح إفيِ ا َكاَ ّن إح ال إحي إد ُدوَن الّص إس َفاَ ْل َكاََح َإلّن ؛ ا ّن َد ال إس َفاَ ْل إجُب َل ا إليَم ُيو ّتْس َوَل ال
إبيُح َء ُي َوْط ْل  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ُبوُب َخَل (  ْلَمْج إه ا إت َأ َهاَ ُثّم إباَْمَر َق ّل َهاَ َط َل إر َكَماَُل َف ْه ْلَم َد ا ْن إبيِ إع أ
إنيَفَة َ ) َح

ُهَماَ َد ْن إع َهاَ َو ُفُه َل َهاَ إنْص ْي َل َع ُة َو ّد إع ْل ًعاَ ا ًطاَ إْجَماَ َياَ إت ُبوُب اْح ْلَمْج َو َوا إذيِ ُه ّل إصَل ا ْؤ ُت ُاْس
ُه َكُر ُه َذ َتاَ َي ْيِ َوُخْص ُعوا َأ إط َأّماَ ُق ّنيُن َو إع ْل َذا ا إه َخَل إ إت َأ إر إمْن إباَْمَر ْي إع َغ إن َوا ْلَم إتيِ ا ّل ا

َهاَ َناَ َكْر َهاَ ُثّم َذ َق ّل َهاَ َوَجَب َط إر َكَماَُل َل ْه ْلَم ًعاَ ا َذا ، إْجَماَ َك إصيِّ َو ْلَخ ْيًضاَ ا ْو َأ َل َخَل َو
إء َقاَ ْت َهاَ إباَلّر َل إر إنْصُف َف ْه ْلَم َة َوَل ا ّد َهاَ إع ْي َل َق َإلّن ؛ َع ْت ُع الّر َن إة إصّحَة َيْم َو ْل ْلَخ ّنَماَ ا إإ َلْم َو

إجْب َهاَ َت ْي َل ُة َع ّد إع ْل َهاَ َإلّن ؛ ا َأ ْط ّذٌر َو َع َت ُة ُم ّد إع ْل ّنَماَ َوا إجُب إ إط َت َياَ إت إلْح  . إل
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ُلُه ْو َتَحّب َق ُتْس َو َعُة (  ْت ْلُم ُكّل ا ٍة إل َق ّل َط َقًة إّل ُم ّل َط ًة ُم َد إح إهيَِ َوا َو إتيِ :  ّل َهاَ ا َق ّل ْبَل َط َق
إل ّدُخو َلْم ال َهاَ ُيَسّم َو ْهًرا َل َعُة َم ْت ْلُم َفاَ َهاَ )  َبٌة َل إج َذا إّل َوا َءْت إ َقُة َجاَ ُفْر ْل َهاَ إمْن ا إل َب إق



َذا َه َكَلُم َو ْل ْدُخُل ا إه َي َقُة إفي ّل َط ْلُم ْبَل ا إل َق ّدُخو ْد ال َق َهاَ َسّمىَ َو ْهًرا َل ّنُه َم إإ إحّب َف َت َيْس
َهاَ َعَة َل ْت ْلُم َلىَ ا إد َع ْو َذا َق إم َه َكَل ْل ْيَس ا َل إلَك َو َذ ّنُه َك إإ َتَحّب َل َف َهاَ ُيْس إلَك َل . َذ

َقاََل إْلَماَُم َو ْدُر ا إن َب ّدي َقاَُت ال ّل َط ْلُم ٌع ا َب َقٌة َأْر ّل َط ْبَل ُم إل َق ّدُخو َلْم ال َهاَ ُيَسّم َو ْهًرا َل َم
إه إذ َه إجُب َف َهاَ َت َعُة َل ْت ْلُم َقٌة ا ّل َط َد َوُم ْع إل َب ّدُخو ْد ال َق َهاَ َسّمىَ َو ْهًرا َل إه َم إذ َه َعُة َف ْت ْلُم َهاَ ا َل

ّبٌة َتَح َقٌة ُمْس ّل َط َد َوُم ْع إل َب ّدُخو َلْم ال َهاَ ُيَسّم َو ْهًرا َل إه َم إذ َه ْيًضاَ َف َعُة َأ ْت ْلُم َهاَ ا ّبٌة َل َتَح ُمْس
َقٌة ّل َط ْبَل َوُم إل َق ّدُخو ْد ال َق َهاَ َسّمىَ َو ْهًرا َل إه َم إذ َه إجُب َل َف َهاَ َت َعٌة َل ْت َتَحّب َوَل ُم ُتْس

إخيِّ َقاََل َكْر ْل َعُة ا ْت ْلُم َبُة ا إج َوا ْل َلىَ ا إر َع ْد إل َق إة َحاَ َأ ْلَمْر ّبُة ا َتَح ْلُمْس َلىَ َوا إر َع ْد إل َق َحاَ
إل . الّرُج
َقاََل ُبو َو ٍر َأ ْك ّيِ َب إز َعُة الّرا ْت ْلُم َلىَ ا إر َع ْد إل َق إل َحاَ ْهُر الّرُج إة َوَم َأ ْلَمْر َلىَ ا َهاَ َع إر ْد َق

َقُة َف ّن َلىَ َوال إر َع ْد إهَماَ َق إل َو ، َحاَ ُه إحيُح َو  . الّص
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّوَج (  َتُه الّرُجُل َز َن ْب َلىَ ا ّوَجُه َأْن َع َتُه الّرُجُل ُيَز َن ْب ْو ا َتُه َأ ُكوُن ُأْخ َي ُد َف َأَح

إن ْي َد ْق َع ْل َوًضاَ ا إر َعْن إع إن اْلَخ َدا ْق َع ْل إن َفاَ إئَزا ُكّل َجاَ إل ٍة َو َد إح َهاَ َوا ْن ْهُر إم َهاَ َم إل ْث َقاََل إم َو  (
إعيِّ إف إصّح َل الّشاَ َذا َي َكاَُح َه ّن ّنُه ؛ ال ُه َإل َد ْن َكاَُح إع إر إن َغاَ َناَ الّش َد ْن إع ْيَس َو َذا َل إح َه َكاَ إن إب

إر َغاَ ْد الّش َق ُه َو َناَ َكْر ْبُل إمْن َذ  . َق

)4/34(

ُلُه ْو إإْن َق َو ّوَج (  ًة ُحّر َتَز َأ َلىَ اْمَر إه َع إت ْدَم َنًة إخ ْو َس َلىَ َأ إم َع إلي ْع إن َت ُقْرآَ ْل َهاَ ا َل ْهُر َف َم
َهاَ إل ْث ْدَمَة َإلّن ) ؛ إم ْلُحّر إخ ٌء ا ْنُه َنَماَ إه إم إد َل َو َإلّن َك إصّح َل َماَ َو ْو َي ُكوُن َأ ْهًرا َي ُكْن َلْم َم َت

ُعُه إف َناَ ْهًرا َم َذا َم إإ ُكْن َلْم َو ُعُه َت إف َناَ ْهًرا َم َهاَ َكاََن َم ْهُر َل َهاَ َم إل ْث ُهَماَ إم َد ْن . إع
َقاََل ٌد َو َهاَ ُمَحّم إه إقيَمُة َل إت ْدَم َنًة إخ َأّماَ َس إليُم َو ْع إن َت ُقْرآَ ْل ّنُه ا َإل ْكٌر َف إجٌب إذ إليُمُه َوا ْع َت َل َف
إصّح ُكوَن َأْن َي ْهًرا َي ُكوَن َأْن َيُجوُز َوَل َم ْهُر َي ْلَم َع َإلّن ؛ َماًَل إّل ا ْلَمْشُرو ّنَماَ ا َو إ ُه

ُء َغاَ إت ْب إل إل ا ْلَماَ ّلُه َقاََل إباَ َلىَ ال َعاَ إحّل َت ُأ َو ُكْم {  َء َماَ َل ُكْم َوَرا إل ُغوا َأْن َذ َت ْب ُكْم َت إل َوا َأْم } إب
إليُم ْع ّت ْيَس َوال َأّماَ إبَماٍَل َل ْدَمُة َو إد إخ ْب َع ْل إهيَِ ا إه َماٌَل َف إن َتَضّم إليَم إل إه َتْس إت َب َق  . َر
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ُلُه ْو إإْن َق َو ّوَج (  ٌد َتَز ْب ًة َع إن ُحّر ْذ إإ ُه إب ْوَل َلىَ َم إه َع إت ْدَم َنًة إخ َهاَ َجاََز َس َل َو ُتُه )  ْدَم َنًة إخ َس
َع َإلّن ؛ إف َناَ إد َم ْب َع ْل إإْن ا ُكْن َلْم َو إجُب َماًَل َت َي َهاَ َف إم إلي َتْس َو َماَ إب َإلّن َماٌَل ُه َعُه َو إف َناَ ٌء َم َنَماَ

ْنُه إه إم إد َل َو  . َك

)4/36(



ُلُه ْو َذا َق إإ َو َع (  َتَم إة إفيِ اْج َن ُنو ْلَمْج َهاَ ا ُبو َهاَ َأ ُن ْب إليِّ َوا َو ْل َهاَ إفيِ َفاَ إح َكاَ َهاَ إن ُن ْب ُهَماَ ا َد ْن . إع
َقاََل ٌد َو َهاَ ُمَحّم ُبو َلىَ َأ َع َو َذا )  إف َه إخَل ْل ّد ا ْلَج ْبُن ا إل إلَك َوا َذ َك ْبُن َو إن ا ْب إل إإْن ا َفَل َو َس
ْكُمُه ْكُم ُح إن ُح ْب إل ٌد َقاََل ا َذا ُمَحّم َهاَ إ ّوَج َهاَ َز ُن ْب َلْت ُثّم ا َق َهاَ َع َل َياَُر َف إخ ْل إإْن ا َهاَ َو ّوَج َز
َهاَ ُبو ْو َأ َهاَ َأ ّد َياََر َفَل َج َهاَ إخ إغيِ َل َب ْن َي َد َو ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ّنُه َح َذا َأ َهاَ إ ّوَج َهاَ َز ُن ْب َلْت ا َق َع َأْن َو

َياََر َل َهاَ إخ ْبَن َإلّن ؛ َل إل ّدٌم ا َق َلىَ ُم إب َع َْل ُه ا َد ْن إإْن إع َهاَ َو ّوَج ْيُر َز إن َغ ْب إل إب ا َْل ّد َوا ْلَج َوا
َهاَ َل َياَُر َف إخ ْل  . ا
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ُلُه ْو َوَل َق َكاَُح َيُجوُز (  إد إن ْب َع ْل إة ا َْلَم إن إّل َوا ْذ إإ ُهَماَ إب ْوَل َقاََل َم َو إلٌك )  إد َيُجوُز َماَ ْب َع ْل ؛ إل
ّنُه إلُك َإل َق َيْم ّطَل َلَك ال َكاََح َفَم ّن َناَ ال َل ُلُه َو ْو إه َق ْي َل ّيَماَ الّسَلُم َع َأ ٍد {  ْب ّوَج َع إر َتَز ْي َغ إن إب ْذ إ

ُه ْوَل َو َم ُه إهٌر َف ْيِ َعاَ َأ َذا ، َزاٍن }  َك َتُب َو َكاَ ْلُم ّبُر ا َد ْلُم ُذوُن َوا ْأ ْلَم ُهْم َيُجوُز َل َوا َل
إويُج ّتْز إن إّل ال ْذ إإ َلىَ إب ْو ْلَم ّبُر َأّماَ ا َد ْلُم ّنُه ا َإل َلىَ َباٍَق َف إه َع إك ْل َأّماَ إم َتُب َو َكاَ ْلُم َإلّن ا َفّك َف
إر ْلَحْج ْنُه ا ّنَماَ َع َو إ ّق إفيِ ُه إب َح َكْس ْل إلَك ا َذ َوُل َل َو َناَ َت َكاََح َي ّن ّتىَ ال َتَب َأّن َح َكاَ ْلُم َل ا
إلُك إويَج َيْم إه َتْز إد ْب إلُك َع َيْم إويَج َو إه َتْز إت ّنُه ؛ َأَم إب إمْن َإل إب َباَ إتَساَ ْك إل َذا ، ا َك َبُة َو َت َكاَ ْلُم َل ا
إلُك إويَج َتْم َهاَ َتْز إس ْف إلُك َن َتْم إويَج َو َهاَ َتْز إت َذا ، َأَم َك ُذوُن َو ْأ ْلَم ّوُج َل ا ْفَسُه ُيَز ّنُه ؛ َن ّنَماَ َإل إ
إذَن إة إفيِ َلُه ُأ ّتَجاََر َكاَُح ال ّن ْيَس َوال َهاَ َل ْن َأّماَ إم ُق َو َت ْع ْلُم ْعُضُه ا َو َب ُه إب َف َت َكاَ ْلُم َد َكاَ ْن إبيِ إع أ

َ

َفَة إني َو َح ُه إلُك َل َف َكاََح َيْم ّن . ال
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ َو َوُمَحّم إة ُه َل إز ْن ُيوٍن ُحّر إبَم ْد َيُجوُز َم َكاَُحُه َف َذا ، إن َك ُة َو ّبَر َد ْلُم ُأّم ا َو
إد َل َو ْل إن َل ا َكاَ إل إويَج َيْم إهَماَ َتْز إس ُف ْن إإْن َأ ّوَج َف ٌد َتَز إء إمْن َأَح ُؤَل إر َه ْي َغ إن إب ْذ َلىَ إ ْو ْلَم َقَف ا َو
َلىَ إه َع إت إإْن إَجاََز ُه َف إإْن َجاََز َأَجاََز ُه َو ّد َطَل َر َيُجوُز َب َلىَ َو ْو ْلَم َباَُر إل إد إْج ْب َع ْل إة ا َْلَم َوا
َلىَ إح َع َكاَ ّن َد ال ْن إع إعيِّ َو إف َباََر َل الّشاَ إد إفيِ إْج ْب َع ْل إهيَِ ا َيٌة َو َوا إبيِ َعْن إر أ

َفَة َ إني . َح
َذا إإ ّوَج َو َتُه َز إه إمْن َأَم إد ْب إإْن َجاََز َع ٍه َكاََن َو ُكْر ُهَماَ إب ْن إجُب َوَل إم ْهُر َي ْلَم إإْن ا ُهَماَ َف َتَق ْع َأ

ًعاَ إمي ُد َج ْب َع ْل َياََر َل َفاَ إة َلُه إخ َْلَم إل َياَُر َو إخ ْل َأّماَ ا َتُب َو َكاَ ْلُم َبُة ا َت َكاَ ْلُم ْيَس َوا َل َلىَ َف ْو ْلَم َأْن إل

َهاَ َه إر ْك َلىَ ُي إح َع َكاَ ّن ُد َيُجوُز َوَل ال ْق َع ْل ُهَماَ إّل ا إرَضاَ ْو إب َل َبَة َأّن َو َت َكاَ ْلُم ّوَجْت ا َهاَ َز ْفَس َن
إر ْي َغ إن إب ْذ َلىَ إ ْو ْلَم ّقَف ا َو َلىَ َت إه َع إت َذا إَجاََز إإ َهاَ َف َق َت ْع َذ َأ َف َد َن ْق َع ْل إق ا َتاَ َع ْل َياََر َوَل إباَ إه إخ ، إفي
َذا َك َذا َو  إ
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ّدْت َقْت َأ َت َع إإْن َف َهاَ َكاََن إْن َعَجَزْت َو ْعُض إحّل َب ُطُل َلُه َي ْب ُد َي ْق َع ْل إإْن ا إحّل َل َكاََن َو َلُه َي
َذا َكَماَ َنْت إ ُتُه َكاَ إة إمْن ُأْخ َع ّقَف الّرَضاَ َو َلىَ َت إه َع إت إإْن إَجاََز ّوَجْت َو إر َأَمٌة َتَز ْي َغ إن إب ْذ إ

َهاَ ْوَل َهاَ ُثّم َم َق َت ْع َكاَُح َصّح َأ ّن َهاَ ؛ ال ّن إل
إل إمْن َ ْه إة َأ َباََر إع ْل إع ا َناَ إت إلْم ّق َكاََن َوا َلىَ إلَح ْو ْلَم ا

ْد َق َياََر َوَل َزاَل َو َهاَ إخ َذا ، َل َك ُد َو ْب َع ْل َذا ا ّوَج إ إر َتَز ْي َغ إن إب ْذ ُه إ ْوَل َق ُثّم َم َت َكاَُحُه َصّح َع إن
َناَ إلَماَ َكْر َذا َذ إإ إذَن َو إه َأ إد ْب َع ّوَج َأْن إل َتَز ّوَج َأْن َلُه َيُجْز َلْم َي َتَز إلَك َي َذ إن إب ْذ إْل ًة إّل ا َمّر

ًة َد إح َْلْمَر َإلّن ؛ َوا إضيِ َل ا َت ْق ْكَراَر َي ّت إه ال إق ْطَل إإ َذا إب إإ إذَن َف ّوَج َأْن َلُه َأ َتَز َو َي ُه َلىَ َف َع
إح َكاَ ّن إح ال إحي إد الّص إس َفاَ ْل َد َوا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني ُهَماَ َح َد ْن إع َلىَ َو إح َع إحي ْيُر َل الّص ّتىَ َغ ْو َح َل
ّوَج َكاًَحاَ َتَز ًدا إن إس َلُه َفاَ ّوَج َأْن َف َتَز إويًجاَ َي إحيًحاَ َتْز ُه َص َد ْع ُهَماَ َب َد ْن ُه إع َد ْن إع َيُجوُز َل َو

إء َهاَ إت ْن إر إل َْلْم ُتُه ا َد إئ َفاَ ْيًضاَ َو َذا َأ إة َدَخَل إ ُكوَح ْن ْلَم َلىَ إباَ إد َع َفَساَ ْل َأْن ا َهاَ إب ّوَج إر َتَز ْي َغ إب
ٍد ُهو ْو ُش ٍة َأ ّد َت ْع ْهُر ُم ْلَم إه َفاَ ْي َل ُذ َع ْؤَخ إه ُي إل إفيِ إب ْلَحاَ ُع ا َباَ ُي إه َو ُه إفي َد ْن َقاََل إع ُبو َو َأ

ٌد ُيوُسَف ُذ َوُمَحّم ْؤَخ إه ُي َد إب ْع إق َب َتاَ َع ْل َلىَ ا َع َذا َو َذا َه َلَف إ ّوُج َل َح َتَز َنُث َل َي َيْح



إد إس َفاَ ْل ُهَماَ إباَ َد ْن ُه إع َد ْن إع َنُث َو إد َيْح إس َفاَ ْل إقيَل إباَ إرُف َو ْنَص إميُن َي َي ْل َلىَ ا إز إ إئ ْلَجاَ ًعاَ ا إْجَماَ
ْيَماََن َإلّن ؛ َْل ّيٌة ا إن ْب َلىَ َم إف َع ُعْر ْل إد إفيِ ُعْرَف َوَل ا إس َفاَ ْل  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّوَج (  ُد َتَز ْب َع ْل إن ا ْذ إإ ُه إب ْوَل ْهُر َم ْلَم ْيٌن َفاَ إه إفيِ َد إت َب َق ُع َر َباَ إه ُي َأّماَ إفي ّبُر )  َد ْلُم ا
َتُب َكاَ ْلُم ْوَن َوا َع َيْس إر إفيِ َف ْه ْلَم إر ا ّذ َع َت إه إل إئ َفاَ إتي إة إمْن اْس َب َق ُهْم َوَماَ الّر إزَم إلَك إمْن َل َذ

إر ْي َغ إن إب ْذ َلىَ إ ْو ْلَم ُعوا ا إب ْت أ
إه ُ َد إب ْع إق َب ْت إع ْل  . ا
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّوَج (  َتُه الّرُجُل َز ْيَس َأَم َل إه َف ْي َل َهاَ َأْن َع َأ ّو َب ْيَت ُي إج َب ْو َهاَ الّز ّن إك َل ُدُم َو َتْخ
َلىَ ْو ْلَم َقاَُل ا ُي إج َو ْو َتىَ إللّز إفْرَت َم َهاَ َظ َهاَ إب ْئت إط ّق َإلّن ) ؛ َو َلىَ َح ْو ْلَم إم إفيِ ا َدا إتْخ إلْس ا

ُة َباٍَق إة َوُصوَر َئ إو ْب ّت ّلىَ َأْن ال َنُه ُيَخ ْي َهاَ َب َن ْي َب إل إفيِ َو إز ْن إج َم ْو َهاَ َوَل الّز إدُم َتْخ إإْن َيْس َعَل َف َف
إلَك َلىَ َذ َع إج َف ْو َقُة الّز َف ّن إإْن ال َعْل َلْم َو ْف َقَة َفَل َي َف َهاَ َن َذا َل إإ َهاَ َو َأ ّو َدا ُثّم َب َأْن َلُه َب

َهاَ إدَم َتْخ َلُه َيْس إلَك َف ُقُط َذ َتْس َقُة َو َف ّن إإْن ال َد َف َهاَ َعاَ َأ ّو َب َدْت َف َقُة َعاَ َف ّن ْد ال َق ُلوا َو ّنُه َقاَ َأ

َذا َهاَ إ َأ ّو َنْت َب َكاَ ُدُم َف َلىَ َتْخ ْو ْلَم َناَ ا َياَ إر إمْن َأْح ْي َهاَ َأْن َغ إدَم َتْخ ُقُط َلْم َيْس َهاَ َتْس ُت َق َف ، َن
َذا َك ُة َو ّبَر َد ْلُم ُأّم ا إد َو َل َو ْل َهاَ ا ْكُم ْكُم ُح إة ُح َْلَم َأّماَ ا َبُة َو َت َكاَ ْلُم َذا ا َهاَ إ ّوَج إن َتَز ْذ إإ َلىَ إب ْو ْلَم ا
َهاَ َل َقُة َف َف ّن ٌء ال َوا َهاَ َس َأ ّو َلىَ َب ْو ْلَم َعُه ا ْو َم َهاَ ؛ َل َأ ّن إل

إد إفيِ َ َهاَ َي إس ْف ّق َل َن َلىَ َح ْو ْلَم إفيِ إل
َهاَ إم َدا إتْخ ْو اْس َل َق َو ّل َتُه َط ْوَج َْلَمَة َز ًقاَ ا ًناَ َطَل إئ ْد َباَ َق َلىَ َكاََن َو ْو ْلَم َهاَ ا َأ ّو َعُه َب ُثّم َم

َهاَ َلىَ َأْخَرَج ْو ْلَم ُدُمُه ا َطْت َتْخ َق َهاَ َس ُت َق َف ْو َن َل َد َو َلىَ َأَرا ْو ْلَم َهاَ َأْن ا َد إعي َلىَ ُي إج إ ْو الّز
ُذ ْأُخ َي َقَة َو َف ّن َلُه ال إلَك َف ْو َذ َل ُكْن َلْم َو إة إفيِ َت َئ إو ْب إج َت ْو ْوَم الّز َق َي ّل َد َط َأَرا َلىَ َف ْو ْلَم َأْن ا

َهاَ َأ ّو َب إة إفيِ ُي ّد إع ْل إجَب ا َت َهاَ إل َقُة َل َف ّن إجْب َلْم ال إفيِ َت إل َو ْو َفَر َق إجُب ُز َذا ، َت َك ُة َو َأ ْلَمْر َذا ا إ
ّدْت َت َعْت اْر َق َو َقُة َو ُفْر ْل إة ا ّد َقَة َفَل إباَلّر َف َهاَ َن َذا ُثّم َل َلَمْت إ ُد َل َأْس ُعو َقُة َت َف ّن َْلَمُة ُثّم ال ا

َذا َهاَ إ ّوَج َهاَ َز ْوَل َءْت َم إد َوَجاَ ْوَل َأ إج إمْن إب ْو َقَة َفَل الّز َف ُهْم َن َلىَ َل إج َع ْو ُهْم ؛ الّز ّن إل
ْلُك َ إم

َلىَ ْو ْلَم ُهْم ا ُت َق َف َن َلىَ َف إهْم َع إك إل َلىَ َل َماَ إهْم َع إبي أ
ْو َ َل ّوَج َو ُد َتَز ْب َع ْل ًة ا َءْت ُحّر ٍد َفَجاَ ْوَل َأ إب

إج إمْن ْو ُهْم الّز ُت َق َف َن َهاَ َف ْي َل َهاَ َكاََن إْن َع إإْن َماٌَل َل ُكْن َلْم َو َهاَ َي َلىَ َماٌَل َل َع إرُث َمْن َف َي
َد َل َو ْل إة إمْن ا َب َقَرا ْل ْو ا َل ّوَج َو ُد َتَز ْب َع ْل َبًة ا َت َكاَ  ُم
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َهاَ ُد ْوَل َأ ُبوَن َف َت َكاَ ُْلّم ُم ُهْم َكاَ ُت َق َف َن َهاَ َو ْي َل ُأّم َع إد َو َل َو ْل ُة ا ّبَر َد ْلُم َقُة َوا َف إهَماَ َن إد ْوَل َلىَ َأ َع
ُهَماَ ْوَل  . َم
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ُلُه ْو َذا َق إإ َو ّوَج (  ًة َتَز َأ َلىَ اْمَر ْلٍف َع َلىَ َأ َهاَ َل َأْن َع إرَج إد إمْن ُيْخ َل َب ْل ْو ا َلىَ َأ َل َأْن َع
ّوَج َتَز َهاَ َي ْي َل إإْن َع ّفىَ َف إط َو َهاَ إباَلّشْر َل ْلُمَسّمىَ َف إإْن ا ّوَج َو َهاَ َتَز ْي َل ْو َع َهاَ َأ َهاَ َأْخَرَج َل َف

ْهُر َهاَ َم إل ْث ُه إم َناَ ْع َهاَ َسّمىَ ) َم ْهًرا َل َقّل َم إر إمْن َأ ْه إل َم ْث إم ْل إإْن ا إف َلْم َف َهاَ َي َماَ َكاََن إْن َل
َهاَ َسّمىَ ْهَر َل َهاَ َم إل ْث ْو إم َثَر َأ ْك َء َفَل َأ َهاَ َشيِْ ُه َل ْيُر إإْن َغ إذيِ َكاََن َو ّل َهاَ َسّمىَ ا َقّل َل َأ

َهاَ َكّمَل ْهَر َل َهاَ َم إل ْث إإْن إم َهاَ َو َق ّل ْبَل َط إل َق ّدُخو َهاَ ال َل إف إنْصُف َف ْل َْل إإْن ا َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز َع
ْلٍف ْو َأ إن َأ ْي َف ْل َد َأ ْن إع إبيِ َف أ

َفَة َ إني إجُب َح َهاَ َي ْهُر َل إل َم ْث إم ْل إوُز َل ا إه ُيَجاَ إن إب ْي َف ْل ُقُص َوَل َأ ْن إه َي إب
ْلٍف إمْن إإْن َأ َهاَ َو َق ّل ْبَل َط إل َق ّدُخو َهاَ ال َل َقّل إنْصُف َف َْل َذا ، ا َك َذا َو َهاَ إ ّوَج َلىَ َتَز َذا َع َه

إد ْب َع ْل إشيِّ ا َب ْلَح ْو ا َلىَ َأ َذا َع إد َه ْب َع ْل إكيِّ ا ّتْر إجُب ال َهاَ َي ْهُر َل إل َم ْث إم ْل إوُز َل ا إه ُيَجاَ َعْن إب
إة إكيِّ إقيَم ّتْر ُقُص َوَل ال ْن إة َعْن َي إشيِّ إقيَم َب ْلَح . ا
َقاََل ُبو َو ٌد ُيوُسَف َأ ْلَزُمُه َوُمَحّم َقّل َي َْل إل إفيِ ا َوا َْلْح َهاَ ا ّل ْو ُك َل َهاَ َو َق ّل ْبَل َط إل َق ّدُخو ال
إجُب َهاَ َي َقّل إنْصُف َل َْل ًعاَ ا إإْن إْجَماَ َهاَ َو ّوَج َلىَ َتَز ْلٍف َع ُكْن َلْم إْن َأ ٌة َلُه َي َأ ْو اْمَر َلىَ َأ َع
إن ْي َف ْل ٌة َلُه َكاََن إْن َأ َأ ّوُل َفاَلّشْرُط اْمَر َْل إئٌز ا إنيِ َجاَ ّثاَ ٌد َوال إس َد َفاَ ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إإْن َح َف
ُكْن َلْم ٌة َلُه َي َأ َهاَ اْمَر َل ْلُف َف َْل إإْن ا َنْت َو ٌة َلُه َكاَ َأ َهاَ اْمَر َل ْهُر َف َهاَ َم إل ْث ُد َل إم َلىَ ُيَزا َع

إن ْي َف ْل ُقُص َوَل َأ ْن ْلٍف َعْن َي إكّن َأ َل َع َو َذا َم ْو َه َهاَ َل َق ّل ْبَل َط إل َق ّدُخو َهاَ ال َل َقّل إنْصُف َف َْل ا
ُهَماَ َد ْن إع إن َو َطاَ ًعاَ الّشْر إمي إن َج إئَزا ُهَماَ َجاَ ّي أ

َ َد َف إج َهاَ ُو َل إلَك َف  . َذ
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ُلُه ْو إإْن َق َو َهاَ (  ّوَج َلىَ َتَز َواٍن َع َي إر َح ْي ْوُصوٍف َغ َيُة َصّحْت َم إم ّتْس َهاَ ال َل َوَسُط َو ْل ْنُه ا ) إم
إنيِ ْع ْنَس َسّمىَ َي إن إج َوا َي ْلَح إه ُدوَن ا إف َأْن َوْص َهاَ إب ّوَج َلىَ َتَز ٍر َع ْو إحَماَ ْو َفَرٍس َأ ٍة َأ َقَر َب

َذا َأّماَ ْنَس ُيَسّم َلْم إ إج ْل َأْن ا َهاَ إب ّوَج َلىَ َتَز ٍة َع ّب إصّح َل َدا َيُة َت إم ّتْس َهاَ ال َل ْهُر َو إل َم ْث إم ْل ا
ُلُه ْو ْوُج َق َوالّز ّيٌر (  َء إْن ُمَخ َهاَ َشاَ َطاَ ْع َواَن َأ َي ْلَح إإْن ا َء َو َتُه َشاَ َواَن َإلّن ) ؛ إقيَم َي ْلَح َل ا
ُبُت ْث إة إفيِ َي ّذّم ًتاَ ال ُبو إحيًحاَ ُث إة َص َل َدَل َكُه َأّن إب إل ْه َت ْلَزُمُه َل ُمْس َلُه َي ْث ّنَماَ إم إإ ْلَزُمُه َو َي

َتُه َوَسُط ُثّم إقيَم ْل إد إمْن ا إبي َع ْل ُتُه ا ُعوَن إقيَم َب َناًَرا َأْر َذا إدي َيَض ُيَسّم َلْم إ ْب إإْن َأ َسّمىَ َف
َيَض ْب ُتُه َأ إقيَم َناًَرا َخْمُسوَن َف ُد ُثّم إدي ّي ْلَج َد ا ْن إبيِ إع أ

َفَة َ إني إميِّ َح َوَسُط الّرو ْل ّيِ َوا إد ْن الّس
ُء إديِ ّيِ َوالّر إد ْن إه ْل ُهَماَ ا َد ْن إع ُد َو ّي ْلَج إكيِّ ا ّتْر َوَسُط ال ْل إنيِّ َوا َقَل ْي ُء الّص إديِ ّيِ َوالّر إد ْن إه ْل ُثّم ا

َد ْن إبيِ إع أ
َفَة َ إني ُد َح ّي ْلَج ُتُه ا َوَسُط َخْمُسوَن إقيَم ْل ُعوَن َوا َب ُء َأْر إديِ ُثوَن َوالّر َأّماَ َثَل َو

ُهَماَ َد ْن َبُر إع َت ْع ْلُم َلىَ َفاَ إر َع ْد إء َق َغَل ْل إص ا إن إفيِ َوالّرْخ َدا ْل ُب ْل ّفىَ إفيِ َقاََل ا ْلُمَص ا
ُهَماَ ُل ْو َق َو َو إحيُح ُه  . الّص
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ُلُه ْو إإْن َق َو َهاَ (  ّوَج َلىَ َتَز ْوٍب َع إر َث ْي ْوُصوٍف َغ َهاَ َم َل ْهُر َف َهاَ َم إل ْث ْوَب َإلّن ) ؛ إم ّث ال
ُهوُل إة َمْج َف َلْم الّص إصّح َف َيُة َت إم ّتْس َع ال َلىَ َفَرَج إر إ ْه إل َم ْث إم ْل َذا ا َه َذا َو َكَر إ ْوَب َذ ّث َلْم ال َو

ْد إز إه َي ْي َل َياََب َإلّن ؛ َع ّث َناٌَس ال ٌة َأْج إثيَر َذا َأّماَ َك ْنًساَ َسّمىَ إ َأْن إج ّقَياَ َقاََل إب إو ْو َهَر ّقَياَ َأ إو َمَر
ْو ّقَياَ َأ إر َيُة َصّحْت َذاَش إم ّتْس ّيُر ال ُيَخ ْوُج َو ْيَن الّز إه َب إئ َطاَ ْع ْو إ إء َأ َطاَ ْع إه إ إت إجُب إقيَم َت َو

إقيَمُة ْل ْوَم ا إد َي ْق َع ْل إر إفيِ ا إه ّظاَ إفيِ ال ٍة َو َي َوا ْوَم إر إم َي إلي ّتْس  . ال
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ُلُه ْو َكاَُح َق إن َو إة (  َع ْت ْلُم َكاَُح ا ّن إت َوال ّق َؤ ْلُم إطٌل ا ُة َباَ َوُصوَر إح )  َكاَ إة إن َع ْت ْلُم ُقوَل َأْن ا َي
إة َأ إذيِ إلْمَر إه ُخ إذ َة َه َعَشَر ْل َع ا ّت َتَم ْو إبك َإل إنيِ َأ إعي ّت إسك َم ْف َن ّياًَماَ إب َو ، َأ ُه إطٌل َو َباَ

إع إْلْجَماَ ُة إباَ إت َوُصوَر ّق َؤ ْلُم َهاَ َأْن ا ّوَج َتَز إة َي َد َهاَ إن إبَش ْي َد إه َة َشاَ ٍم َعْشَر ّياَ ْو َأ ْهًرا َأ . َش
َقاََل َفُر َو َو ُز إحيٌح ُه َكاََح َإلّن ؛ َص ّن ُطُل َل ال ْب إط َي إة إباَلّشُرو َد إس َفاَ ْل ُق ا َفْر ْل ُهَماَ َوا َن ْي ّنُه َب َأ

َكَر ْفَظ َذ إج َل إوي ّتْز إت إفيِ ال ّق َؤ ْلُم َلْم ا ُه َو ُكْر ْذ إة إفيِ َي َع ْت ْلُم َد ُثّم ا ْن َفَر إع َذا ُز َكاَُح َجاََز إ ّن ال
ّقُت َؤ ْلُم إطٌل َفاَلّشْرُط ا ُكوُن َباَ َي ًدا َو ّب َؤ َتَضىَ َإلّن ؛ ُم ْق إح ُم َكاَ ّن ُد ال إبي أ

ْ ّت إإْن ال َقاََل َو
إك ُت ّوْج َلىَ َتَز َقك َأْن َع ّل َط َلىَ ُأ إة إ ٍم َعْشَر ّياَ َكاَُح َأ ّن إئٌز َفاَل ّنُه ؛ َجاَ َد َإل ّب َد َأ ْق َع ْل َوَشَرَط ا

َع ْط إد َق إبي أ
ْ ّت إر ال ْك إذ إق إب ّطَل َكاَُح ال ّن ُد َوال ّب َؤ ْلُم ُلُه َل ا إط ْب َكاَُح َفَجاََز الّشُروُط ُي ّن َطَل ال َب َو
 . الّشْرُط
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ُلُه ْو إويُج َق َتْز َو إد (  ْب َع ْل إة ا َْلَم إر َوا ْي َغ إن إب ْذ ُهَماَ إ ْوَل ُقوٌف َم ْو إإْن َم ُه َف َلىَ َأَجاََز ْو ْلَم َجاََز ا
إإْن ُه َو ّد َطَل َر ْيَس َب َل َذا )  ٍر َه ْكَرا َت إه إب إل ْو َق َكاَُح َيُجوُز َوَل إل إد إن ْب َع ْل إة ا َْلَم إن إّل َوا ْذ إإ إب

ُهَماَ ْوَل َد َإلّن ؛ َم ْلُمَرا إل إمْن ا ّو َْل َأْن ا َد َباََشَرا إب ْق َع ْل إهَماَ ا إس ُف ْن َأ َناَ إب ُه ُهَماَ َو ّوَج َز
إليِّ ُفُضو ْل ُكوُن َفَل ا ْكَراًرا َي ْد َت َق ُلوا َو ّوَج إفيَمْن َقاَ إر َأَمَة َتَز ْي َغ ْل إر ا ْي َغ إن إب ْذ َلىَ إ ْو ْلَم َلْم ا َف

إجْز َلىَ ُي ْو ْلَم ّتىَ ا إإْن َماََت َح ُثُه َكاََن َف إر إحّل إمّمْن َوا َهاَ َلُه َي ُؤ ْط َطَل َو َكاَُح َب ّن ال
ُقوُف ْو ْلَم ٍة ُكّل َإلّن ؛ ا َباََح إت ٍة اْس إحيَح َأْت َص َلىَ َطَر ٍة َع َباََح إت ٍة اْس َف ُقو ْو َهاَ َم ّن إإ َهاَ َف ُل إط ْب ُت

إإْن إرَث َو َْلَمَة َو إحّل َل َمْن ا َهاَ َلُه َي ُؤ ْط ْثَل َو َهاَ َأْن إم َث إر َعٌة َي ْو َجَماَ َهاَ َأ ُث إر ُنُه َي ْب ْد ا َق َكاََن َو
ّيُت ْلَم َهاَ ا َئ إط إث َو إر َوا ْل إل ُة َف إْلَجاََز ًفاَ ا َفَر إخَل ّنُه إلُز إإ ْأ َلْم َف ْطَر َباََحٌة َت إت إحيَحٌة اْس َلىَ َص َع

ٍة َف ُقو ْو إقيَِ َم َب ُقوُف َف ْو ْلَم إه ا إل َذا ، إبَحاَ َك َذا َو إكْن َيُمْت َلْم إ َل َهاَ َو َع ْبَل َباَ إة َق إْلَجاََز ا
ْكُم ْلُح إة إفيِ َفاَ إريِ إَجاََز َت ْلُمْش إلَك ا َذ إنيِ َك ْع َذا َي َهاَ إ َتَرا َنُه َرُجٌل اْش ْي ُهَماَ َب َن ْي َب ّيٌة َو إم َمْحَر

ْو َرَضاٍَع إمْن ٍة َأ ّي إر ُهو َأَجاََز ُص َهاَ َف َكاََح َناَ َجاََز إن َد ْن . إع
َقاََل َفُر َو َذا ، َيُجوُز َل ُز َك ْو َو َهاَ َل َتَرا ٌة اْش َأ َأَجاََزْت اْمَر َكاََح َف ّن ّنُه ال إإ َناَ َيُجوُز َف َد ْن . إع
َقاََل َفُر َو َأّماَ َيُجوُز َل ُز ُد َو ْب َع ْل َذا ا ّوَج إ إر َتَز ْي َغ إن إب ْذ َلىَ إ ْو ْلَم َلىَ َماََت ُثّم ا ْو ْلَم ْو ا َعُه َأ َباَ
إإّن إث َف إر َوا ْل إريِ إل َت ْلُمْش َة َوا إْلَجاََز َد َإلّن ؛ ا ْب َع ْل َباَُح َل ا َت إك ُيْس ْل إم ْل َلْم إباَ ْأ َو ْطَر َلىَ َي َع

إة َباََح إت إلْس إة ا َف ُقو ْو ْلَم َهاَ َماَ ا إقُض َناَ  . ُي
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ُلُه ْو إلَك َق َذ َك َو ْو (  ّوَج َل ًة َرُجٌل َز َأ إر اْمَر ْي َغ َهاَ إب ْو إرَضاَ إر َرُجًل َأ ْي َغ ُه إب َْلْصُل إرَضاَ َوا َأّن ) 

َد ْق َع ْل َناَ ا َد ْن ّقُف إع َو َت َلىَ َي إة َع إْلَجاََز َذا ا إجيٌز َلُه َكاََن إ َلَة ُم إد َحاَ ْق َع ْل إإْن ا ُكْن َلْم َو َلُه َي
إجيٌز َلَة ُم إد َحاَ ْق َع ْل ّقُف َل ا َو َت إد َوَشْرُط َي ْق َع ْل ّقُف ا َو َت َلىَ َي إل َع ُبو َق ْل إس إفيِ ا إل ْلَمْج َوَل ا

ّقُف َو َت َلىَ َي إء َماَ َع إس َوَرا إل ْلَمْج َذا ا إإ َبَت َف َذا َث ُقوُل َه َن َذا َف ُدوا َقاََل إ َه ّنيِ اْش ْد َأ َق
ّوْجُت إسيِ َز ْف َنَة إمْن َن إهيَِ ُفَل َبٌة َو إئ َهاَ َغاَ َغ َل َب َأَجاََزْت َف ْو َف َلْت َأ ُدوا إهيَِ َقاَ َه ّنيِ اْش ْد َأ َق
ّوْجُت إسيِ َز ْف َغُه ُفَلٍن إمْن َن َل َب َأَجاََز َف ّنُه َف إإ ُهَماَ َيُجوُز َل َف َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو إة َيُجوُز ُيوُسَف َأ إْلَجاََز ُعوا إباَ َأْجَم ّنُه َو ْو َأ إبَل َل إب َعْن َق إئ َغاَ ْل إبٌل ا ّنُه َقاَ إإ ّقُف َف َو َت َي
َلىَ إة َع إْلَجاََز ّفىَ إفيِ َقاََل ا ْلُمَص ّكَل َرُجٌل ا ّوَجُه َأْن َرُجًل َو ًة ُيَز َأ ّوَجُه اْمَر إكيُل َفَز َو ْل ا
َتُه َن ْب َنْت إْن ا ًة َكاَ إغيَر ًعاَ َيُجْز َلْم َص إإْن إْجَماَ َنْت َو َغًة َكاَ إل ُهَماَ َجاََز َباَ َد ْن . إع
َقاََل ُبو َو َفَة َأ إني َلىَ َيُجوُز َل َح َع َذا َو َذا َه ّوَجُه إ َبُل َل إبَمْن َز ْق ُتُه ُت َد َهاَ َهاَ َش ٍد َل إوَل إب

إت ْن إب ْل ُْلّم َكاَ إت َوا ْن إب إن َو ْب إل َأّماَ ا ُْلْخُت َو ْنُت ا إب إت َو ُْلْخ َيُجوُز ا ًقاَ َف َفاَ ّت ْو ا َل ّكَل َو َأْن َرُجًل َو



ّوَجُه ًة ُيَز َأ ّوَجُه اْمَر إن َفَز ْي َت َأ ٍد إفيِ اْمَر ْق ٍد َع إح ْلَزْمُه َلْم َوا ٌة َي َد إح ُهَماَ َوا ْن ّنُه ؛ إم َوْجَه َل َإل
َلىَ إهَماَ إ إذ إفي ْن إة َت َف َل ْلُمَخاَ َلىَ َوَل إل إذ إ إفي ْن ّت ُهَماَ إفيِ ال َدا إم إْح َد َع إة إل ّي إو َل ْو َْل َعْن ا إبيِ َو أ

َ

ْلَزُمُه ُيوُسَف ٌة َي َد إح ّيُن َوا َع َت َت إن َو َياَ َب إج إب ْو إحيُح الّز ّوُل َوالّص َْل  . ا
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