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ِحيِبسِن الرمحِمِم اِهللا الر  
ـ  اِهللا بِ وذُعنه، و رِفغتسن و هنيِعتسن و هدمح هللا، ن  دمح الْ نَِّإ ـ  ن ِم ش وِرر 
 نلَفَ لِْلض ي نمد، و تهم الْ وه فَ  اهللاُ ِده ي نا، م ناِلمع أَ اِتئَي س نِما و نِسفُنأَ
ِجتلَد هِل ويا مِشرأَ .ادما بعفَ: دذَهمظْا ن:   

  ة يِهقِْف الِْداِعوقَ الْمظْة نيِهب الْداِئرفَالْ
  لده اَألِماِسقَي الِْب أَِن بٍركْي بِب أَِدِيالس ِةمالَّعلْ ِل

  ىالَع ت اُهللاهمِحي روِطي السِلالَج الْاِممِإل ِلراِئظَالن واهبشا اَأليه ِفصخلَ
      لَّ ِلي ضجو زاُهللا ع رسي لَقَدوطَب ذَ ه كَاِمالً، ِمظْا الن  ِدقَ و اع ـ ت ميف  دت 

ـ  ِن ب  اهللاِ ِدب ع ِةمالَّع الْ ِحرى ش لَ إِ دتع و ،وعبطْمى الْ لَ ع كِلذَ لَ سيانَم 
ـ علَيـِه     والْحاِشيِة ِللْعالَّمِة الْفَاداِني   يِعاِف الش يِزهرجالْ ـ  ب ِطبضِل ِضع 
ـ ِتاَءر يف قِ  فلَتخ ي دي قَ ِت الَّ اِظفَلْ األَ ِو أَ اِتمِلكَالْ ه ـ ثْأَا و بـ  ذَ ت  يف  كِل
حاِشوِمظْي الن، لَوأَم جاِشي ِلعوالَّ ِإالْحيف الض طقَ فَِطب.   
فَى أَ  وخالَ ي       اَءِتِه ِمنِقر فْقو هطْتبض قَد ظْمذَا الناِت    نَّ هـزمذِْف الْهح 

م َءِتِه وِحفِْظِه وِليستِقي  الً ِلِقرا ركَاِت وِإثْباِتها، تسِهي  ِقها، ونقِْل الْح  وتحِقي
  .توزنُ الْبي

 أَوِه ِمن خطٍَإ  وما كَانَ ِفي ده،ِه ِمن صواٍب فَِمن اِهللا وح      وما كَانَ ِفي   ،هذَا
  .واُهللا أَعلَم.  وِمن الشيطَاِن وأَستغِفر اَهللا ِمن ذَِلكسهٍو أَو ِنسياٍن فَِمني

واُهللا ىلَّصلَ عى سِدينا محٍدمو ِهى آِللَعو صِهِبح وملَّس  
                                 كَوتبه:  

ِدعيب نم حالٍْدم غياِرب  



  ٣  

  ِمسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِب
  

  عفْـِو ربـِه الْعِلـي      يقُولُ راِجي 
  

 لُ اَألهـدلِ  وهو أَبو بكْـٍر سـِلي     
  فَقَّهنــاالْحمــد ِهللا الَّــِذي   

  
  ِك شـــرِعِه نبهنـــاوِلــسلُو 

 الْقَلَِمعلَّمنـــا ســـبحانه ِبـــ  
  

-  ها ِمننمالً ولَـمِ     -فَضعن ا لَـمم  
ــانِ     يِل اَألدــض ــصنا ِبأَفْ خو 

  
ــرآنِ   ــراِء والْقُ ِة الْغنــس  وال

 فَكَــم لَــه ِمــن ِنعمــٍة علَينــا  
  

ــا  ــلَها ِإلَينـ ــٍة أَوصـ   وِمنـ
 فَالشكْر داِئمـا لَـه علَـى مـا          

  
الَهــأَو حالَ ن  ــه ــِصي لَ امعاِإن  

ـ          ِدشكْرا يكُـونُ سـبب الْمِزي
  

ــ ِل ــضِلِه الْمِدي ــن فَ ــِدِه ِم بِدع  
ــسِلي    الت ــع م هــالَت ص ــم  ِمثُ

  
 ِم الـرِحي  )١( النِبي الـرؤفِ   علَى
 محمـــٍد وآِلـــِه اَألطْهـــاِر  

  
ــرارِ  ــِل اَألب ــحِبِه اَألفَاِض صو  

  ــاو ــِتقَامهِبِعيتــ  ِهم ِباِالســ
  

ــِبي ــى س ــهعلَ امــى الِْقي  ِلِهم ِإلَ
      فَـالِْعلْم دعبِظـي وعى  موـدالْج  

  
 الَ ِسيما الِْفقْه أَسـاس التقْـوى      

ــو    ــاِئِر الْعلُ س ــم أَه ــو ِمفَه 
  

ــو مالْعوِص وــص ِللْخ ــو ِمِإذْ ه 
   م ــع ــن واِس ــو فَ هوــِشر تن 

  
ــِصر  فُرو حنالَ ت ــد ِبالْع ــه ع 
وِإنمــا تــضبطُ ِبالْقَواِعــِد     

  
  فَِحفْظُها ِمـن أَعظَـِم الْفَواِئـدِ      

 زةٌ محبــرهوهــِذِه أُرجــو   
  

 زةٌ متقَنـــةٌ محـــررهوِجيـــ
  ِمـن قَاِعـده    ها ما لَـه   نظَمت ِفي   

  
ــٍة مقَ ــدهكُلِّيـ ــا ِللْفَاِئـ  ربـ

    ــهِهيالْب اِئــدا الْفَرهتيــمس 
  

 ــه الِْفقِْهي ــد ــا الْفَواِئ ِعهمِلج  
                                                  

)١(-الرأي بضم اهلمزة مقصورة وهو قراءة سبعية بالقصر:ِفؤ .  



  ٤  

 لَخصتها ِبعـوِن ربـي الْقَـاِدرِ      
  

 ن لُجــِة اَألشــباِه والنظَــاِئِرِمــ
 ِطي اَألجـلّ  مصنِف الْحبِر السيو    

  
   ا رـريخ اهزـلّ      ججو ـزـا عنب 

 ِإشارةً ِمـن شـيِخنا الـشهابِ        
  

 اِلي الْجاِبعِشِد الطُّـالَّبِ   )٢(نرم 
     ِفيِني الصأَعدماِشـرِ   أَحالن ني ب 

  
   والْجماِل الْبـاِهرِ   حاِوي الْمعاِلي 

ــي   بر اهــز اِء جــز لَ الْجــض  أَفْ
  

ــي نعــن ــاِء وزاده ِم   الْعطَ
ــي ِفي    ــه أَمرِن فَِإن ــر ــا غَب م 

  
رــر ــِد الْغ ــِذِه الْقَواِع ظِْم هــن  ِب

ــا    هتبــةً كَت اسأَى كُرر ــد  وقَ
  

 ِمن ِمنحِة الْوهاِب واستـصحبتها    
 ولَم أَكُن فَرغْـت ِمـن ِنظَاِمهـا         

  
ــفَحثَِّنــي اِمهملَــى ِإتا عا ِجــد 

 انِظـمِ  قَواِعـد الِْفقْـِه       ِلي وقَالَ  
  

   الـنعمِ  ِليينفَع ِبها الطُّالَّب مـو    
       رالْقَـداُء وِني الْقَـضاِعدسي فَلَم 

  
 ِرِه علَـى اَألثَـر    ِبالسعِي يف مأْمو  

ــقِ    ــغاِل والْعواِئ ِة اَألشــر  ِلكَثْ
  

ــاِل والْعالَ الِْعيفِْس وــالن ــِقِب  ِئ
   هــر أَم ــت ــت فَامتثَلْ ــم أَفَقْ  ثُ

  
   بحـره  وخضت ِللـدر النـِثريِ    

 وِإنْ أَكُن لَـست ِلـذَاك أَهـالَ         
  

   فَــضالَالــدعاُء ِمنــه فَمطْلَِبــي
 هــاوأَســأَلُ اَهللا تعــالَى ِفي   

  
ــِه يو ــةً ِبحقِّـ ــاِفيِإعانـ   هـ

 مها ِمـن الْعمـلْ    نَ نظْ وأَنْ يكُو   
  

 ِلوجِهـِه وخاِلــصا ِمــن الِْعلَــلْ 
  وِلمــنوأَنْ يـدوم نفْعهـا ِلـي     

  
ــينا علَهــصحــنميف كُــلِّ ز   

ـ    ــه يِجيـ فَِإن ــاه عد ــن م ب 
  

 ب أَحــد رجــاه والَ يِخيــ
ــواِب   ــى أَب ــا علَ هلْتعج ــد  وقَ

  
الْم ــي ِربابِ ووــص ــم ِلل  لِْه

                                                  
   .بفتح اجليم ناحية الرجل أو شق اإلنسان واملراد أنه صاحب قَدٍر عايل: جنابالْ-)٢(



  ٥  

  يف الْقَواِعِد الْخمِس الْبِهيِة :الْباب اَألول
  ع الْمساِئِل الِْفقِْهيةِتي ترِجع ِإلَيها جِميالَّ

ــدِ  ــى قَواِع ــي علَ ــه مبِن  الِْفقْ
  

 ر ِبالْمقَاِصـدِ  خمٍس ِهي اُألمـو   
  ــد عبوِقنيــي ــزالُها الْ الَ ي  

  
 ِبالــشك فَاســتِمع ِلمــا يقَــالُ

  تو ــِسري يقَّةُ التــش الْم ــب ا جِل
  

  ــِبري ــا خ ِبه ــن ــا فَكُ اثَاِلثُه  
ــا ِفي   هاِبعرررــض ــالُ ال ــا يقَ م 

  
ـ        ِه غَـرر  يزالُ قَـوالً لَـيس ِفي

 مـه كَّمحخاِمسها الْعـادةُ قُـلْ        
  

  ج سمِذِه الْخِميفَه   ـهكَمحـا مع 
     جر قَد مهضعلْ بِإلَـى    ب الِْفقْـه ع 

  
 قَاِعــدٍة واِحــدٍة مكَمــالَ  

 وهي اعِتبار الْجلْـِب ِللْمـصاِلحِ       
  

ــاِئحِ  ــِد الْقَب ــدرِء ِللْمفَاِس  وال
 بلْ قَالَ قَد يرِجـع كُلُّـه ِإلَـى          

  
ـ أَوِل جزئَــ  ِبالَ ي هــِذِه وقُـ

ـ    وِإذْ       ِلعرفْت الْخمـس ِبالتجِمي
  

فْـِصي      فَهلَـى التـا عهِذكْر ِلاك  
    

  ر ِبمقَاِصِدهااُألمو: ىلَالقَاِعدةُ اُألو
 ِر ِبالْمقَاِصــِداَألصــلُ يف اُألمــو

  
  ِث الْـواِردِ  ما جاَء يف نص الْحِدي    

ــالُ ِبالنيــ    مــا اَألع مِإن اِتأَي 
  

ــاِت ــِن الثِّقَ ع ِويــر م ــو هو 
 ثُ ثُلْـثُ الِْعلْـمِ    ا وذَا الْحِدي  قَالُو  

  
ــ ــالْفَهِملَوِقي ــلْ ِب فَج ــه عبر  

     ِعنيبيف الـس ِهيـ    و ـا تابلُ بخد 
  

ــلُ ــاِم الــشاِفِعي ينقَ ــِن اِإلمع 
   ــه يــا يف الن لَمالْع ــالَم ــم كَ  ثُ

  
 وجٍه كَالـشرِط والْكَيِفيـه    ِمن أَ 

  ِمنها والْمحلّ  ِدوالْوقِْت والْمقْصو   
  

 ِه الْقَولَ ِمن غَيـِر خلَـلْ      فَهاك ِفي 
  



  ٦  

ــ ــصودها التمِيي ــادهمقْ ِللِْعب ز 
  

 نُ ِشـبهها يف الْعـاده     ِمما يكُـو  
ـ ز  كَما تِمي    عباضـضِ    هعب ِمـن  

  
 يف رتــٍب كَالْغــسِل والتوضــي

   هــادطُ يف ِعبرــشت كُــنت فَلَــم
  

 هــاد ــا ِبع هئَتيه ِبهتــش ت ــم   لَ
 ك مـع ِخـالَفِ    كَذَِلك التـرو    

  
 يف بعِضها والندب غَيـر خـافِ      

 مـا يلْتـِبس    ِفي  التعـِيني  ويشرطُ  
  

 فَِظ اَألصلَ وِقـس   نَ ِسواه فَاح  دو
         قَـرِض افْتـِة الْفَـرا ِلِنيكُلُّ مو 

  
ــِيِني ِفيــ  عــةُ الت فَِنيــر بتعِه ت 

 واستثِْنين ِمـن ذَِلـك التيممـا        
  

 ِللْفَرِض يف اَألصح ِعنـد الْعلَمـا      
  وــي ــا ع ثُميح ن-ــِيني عالتالَو  

  
  وأَخطَـا بطَـالَ     -الًييشرطُ تفْصِ 

 وخرجت أَشـيا كَرفْـِع أَكْبـرا        
  

  عـن أَصـغرا    ِمن حدٍث ِلغـاِلطٍ   
 )٣(وواِجب يف الْفَرِض أَنْ تعرضـا       

  
ــَألداِء والْقَــضاِفي ــه الَ ِل   هــا لَ
    ضــر عالت ــب ــه الَ يِج لَِكن 

  
  والْوضـو  اِم الصي ِللْفَرِض يف نحوِ  

 هـا أَصـالَ   وما كَفَى التوِكيلُ ِفي     
  

 واستثِْنين مهمـا تقَـاِرنْ ِفعـالَ      
  تاعو الَصاِإلخ ِوي  ِبرنفَـالَ   يف الْم  

  
 مـا نِقـالَ   تِصح ِبالتـشِريِك ِفي   

   ــه ِحياُء كَالتــي أَش تثِْنيــت اسو 
  

    ـِصحـا تِرهغَي عِفيم   ـهيـا النه 
  هــاد ــوِل كُــلِّ قَ ــا يف قَ هقْتوو 

  
هــاد ــاِرنٌ َألوِل الِْعبــ   مقَــ

  ِوهحناو     رـوص ـهِمن تثِْنيتاسو  
  

      ذَكَـر ا قَـدكَاِة ِممالزِم ووكَالص 
ــِظ اَألولِ    ــلِّ لَفْ ــا ِبكُ هنقَرو 

  
 ى الْجِلي ِإنْ كَانَ ِذكْرا واِجب علَ    

        ـارتخالَِة لَِكـِن الْمالـص وحن 
  

   عرفًـا اسِتحـضار    ِللْبعِض يكِْفي 
                                                  

  .أي تتعرض بألف اإلطالق وبإدغام التاء يف التاء: تعرضا: قال الشارح-)٣(



  ٧  

ـ      كَذَ  ِقاك قَرنهـا علَـى التحِقي
  

ــاَألو ــسِبي والْحِقيِب ــيِل الن   ِق
 ولَيس ِذكْرا يِجب اسِتحـضارها      

  
      ابـِسحلْ كَفَـى اناِغ باِإلَى الْفَره  

ــ   ــاِويأَم الن ــب ــا فَقَلْ لُّهحا م 
  

 ٍع ِبــالَ منــاِوييف كُــلِّ موِضــ
ـ فْـظُ ِبال  لَّ ال فَلَيس يكِْفـي      ساِنلِّ

  
ــانِ  نالْج ــن ــا ِم ِتفَاِئهان ــع م  

 سانُ حيـثُ اختلَفَـا    لِّفْظُ وال لَّوال  
  

 فَلْيعتبر ِبالْقَلِْب ِمـن غَيـِر خفَـا       
ــ   شــو ــالَم رطُها التمِيي اِإلسو ز 

  
ــام مــا ه ي ِوينــالْم ــم ِب  والِْعلْ

      ا فَقْـدـضأَي دعـاِفي    ونـا يم  
  

ــةُ ِنيــاِفيو نالْم ــن ــِع ِم   الْقَطْ
    هرالْقُــد ــدةٌ فَعِرد ــهِمنو 

  
      هـرأَم فَافْقَـه ِوينلَى الْما عضأَي 

   ــه ِمنو ددــر التِم وــزالْج فَقْــد
  

ــِرد ت اتيثْنتــس ــا م نه ــن   لَِك
 ا هلْ ِهي ركْن أَو تعـدْ       واختلَفُو  

  
     ـدمتعالْم ـوفَه ما قُـدمطًا ورش 

ـ  خصصت مـا عم    ويف الْيِمنيِ    ام 
  

 ولَم تعمـم مـا يخـص جزمـا        
  ِفـِظ يف الْحكْـِم علَـى      الَّلوِنيةُ ا   

  
  )٤(كَما قَد أُصـالَ   فِْظ  لَّمقَاِصِد ال 

  )٥(جمـلُ قَـوالً ي  ِفـِظ   الَّوِنيةُ ال   
  

   تحمـلُ  علَيهـا فْـِظ   لَّمقَاِصد ال 
  ِعند مـن حكَـم     نيواستثِْني الْيمِ   

  
 قَـسم  هي علَى ِنيِتـِه الَ ِذي الْ      فَ

 فَــرض ربمــا تــأَدى ِفعلُــه والْ  
  

 ــه ــتبانَ نقْلُ ــِل اس ــِة النفْ ِبِني 
   ــه يــأَنَّ الن ــم ِب ــةٌ واعلَ اِتمخ 

  
ــهِفياِب يف الْكَيــوِب اَألبــسِبح  

ــصالَِة      ــوِء وال ضــِة الْو كَِني 
  

ــاةِ  ــصياِم والزكَ ــج وال الْحو 
  

                                                
  ...ونية الالفظ قوال جيمل: مث ذكر البيت الذي بعده: واألحسن ما يف نسخة وهو: قال الشارح-)٤(
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  ٨  

  لُ ِبالشكالْيِقني الَ يزو: اِنيةقَاِعدةُ الثَّالْ
 ِث يـا فَتـى    دِليلُها ِمن الْحـِدي   

  
ــا تثَب ــد ــِرِه قَ غَيِلٍم وــس يف م 

ــ   ــرٍق عِدي ــن طُ ــدخلُِم ٍة فَتد 
  

 ع االَبواِب كَما قَـد أَصـلُوا      جِمي
   هكْثَرتــس م ــد ــا قَواِع هتحتو 

  
ــدرجت فَها ِان هــر بحــا م كَه 

 ِمن ذَِلِك اَألصلُ كَمـا اسـتبانا        
  

  بقَاُء ما كَـانَ علَـى مـا كَانـا         
 مـا أَصـلَ اَألِئمـه     واَألصلُ ِفي   

  
 ــه ــا ذَا الِْهم ــِة ي اَءةُ الذِّمــر ب 

 وحيثُما شك امـرؤ هـلْ فَعـالَ         
  

        لَـم ـهلُ أَنالَ فَاالَص ـالَ أَوفْعي 
ــِثِري   ــِل والْكَ ــالَأَو يف الْقَِلي   حِم

  
ـ     ِل حـسبما تأَصـالَ    علَى الْقَِلي

       مـدلُ الْعوا اَألصدا قَعِمم كَذَاك 
  

ِرفو فَاعا      فُرمِجي وا يم عقَد٦(م(  
 واَألصلُ يف الْحـاِدِث أَنْ يقَـدرا        

  
ــاِن ِفي مِب الزــأَقْر ــِب امرــر   ا قُ

 )٧(الَّشيا اِإلباحـه إِ    يف األَ  واَألصلُ  
  

ــ ــِبالَ)٨(ِرِإنْ دلَّ ِللْحظْ ــلٌ قُ   دِلي
 كَذَا يقَالُ اَألصـلُ يف اَألبـضاعِ        

  
ــاعِ  ــالَ ِدفَ ــا ِب ــر مطْلَقً   الْحظْ

 قَــه الْحِقي)٩(ويف الْكَــالَِم أَصــِل  
  

 قَــكزــاُهللا رِفيعوالَ تقَــه 
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  ٩  

 واَألصلُ والظَّاِهر يف الْحكِْم متـى     
  

ــِصي ــِه تفْ ــا فَِفي ضارعــىت لٌ أَت 
ــاِل   ِتماح دــر جــلُ ِإنْ م اَألصو 

  
 عارضـه رجـح ِبجـزِم الْقَــالِ   

 ورجِح الظَّاِهر جزمـا ِإنْ غَـدا        
  

 ب شـرعا مـسندا    ِلسبٍب نـصِ  
ــبٍب    س ٍة أَِو أَوــاد عٍف وــر ع

  
  نُ معـه عاِضـد ِبـِه قَـِوي        ويكُ
  رجحه علَى اَألصـح ِإنْ     واَألصلَ  

  
     ِكـنز فُهـعاِل ضِتماِالح ببس  

 ورجِح الظَّـاِهر يف اَألصـح مـا       
  

 كَــانَ قَِويــا ِبانــِضباٍط وِســما
ــالَنِ    اَألص ضــار عــا ت ثُميحو 

  
ــاِن يلَــى بى عــو ــِرجِح اَألقْ  فَ

 وقُوةُ اَألصـِل ِبعاِضـٍد حـصلْ        
  

ـ      ِرِه كَمغَي ظَاِهٍر أَو ـلْ  ِمنصا و  
ــو   مزجِن يف وــلَي ــِد اَألص ا ِبأَح 

  
  نا فَاعِرفِ ٍني ويجِري الْخلْف ِحي   ِح
  ــةٌ وِتمــا تمباِن رالظَّــاِهر 

  
ــوهــا وضارعــا قَِليــتلَملٌ فَاع  

  ِقنيــي ــا الْـ ــد وربمـ  فَواِئـ
  

  ِبنيتــسي كِبالــش الُــهوز 
   هــِصرحناِئٍل مــسيف م ذَاكو 

  
  ما ذَكَره ِفي)١٠( عِن ابِن الْقَاصِ   تحكَى

ــده  وزاد ِفي   ــوِوي ِع ــا الن ه 
  

 هــد عب ادز ِكيبــس ــذَِلك ال  كَ
  و  ثَالَثَه برأَض كى  )١١(الشـرأُخ  

  
  شك علَى أَصـٍل محـرٍم طَـرا       

  ا     وطْـرـاٍح يبـٍل ملَـى أَصا عم 
  

 نُ أَصــلُه الَ يــدرىومـا يكُــو 
 والشك والظَّـن ِبمعنـى فَـردِ        

  
  يف كُتــِب الِْفقْــِه ِبغيــِر جحــِد

ــ   ــلُ قَ اَألصــةٌ و اِتمخ ــر بعي د
  

  ما يحـضر  عنه ِباِالسِتصحاِب ِفي  
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  ١٠  

  لْمشقَّةُ تجِلب التيِسريا: الْقَاِعدةُ الثَّاِلثَة
 ــار باَألخو ــات ا اآليــلُه أَصو 

  
 ــار بــا اَألح لَمالْع اهوــا ر ِمم 

ـ      ٍف أَتـى ِبالـشرعِ    وكُلُّ تخِفي
  

ــا ِبغ هنع جــر خــِعم ــِر دفْ ي 
  اعـ      و  ِفلَم ِبـأَنَّ سـبب التخِفي

  
ـ      يف ا   ِفلشرِع سـبعةٌ ِبـالَ توِقي
ــسيانُ    النو اهــر ــك اِإلكْ  وذَِل

  
 والْجهلُ والْعـسر كَمـا أَبـانوا      

    قْــصنو ضــرمو ــفَرسو 
  

ــسبعةُ ِفي ــِذِه ال وا فَهــص ــا ن م 
  لُواقِ   الْقَوشِط الْمبيف ض  ِلفتخم  

  
 ما قَد عـِرف   ِبحسِب اَألحواِل ِفي  

ــشرع تخِفي   ــِسموال ــه تنقَ فَات 
  

   أَنواٍع كَمـا قَـد رسـموا       ِستةَ
 تخِفيف ِإسقَاٍط وتنِقـيٍص يِلـي       

  
 تخِفيف ِإبـداٍل وتقْـِدٍمي جِلـي      

 ٍص وقَـد  ٍري وتـرِخي  تخِفيف تأْخِ   
  

ــِيٍري غت ِفيــفختْــد عفَلْي ادــز ي  
 ورخص الـشرِع علَـى أَقْـسامِ        

  
 قَـد وردت ِبحــسِب اَألحكَــامِ 

ــةٌ   اِجبو طَرــض ــِل ِللْم   كَاَألكْ
  

ــِر ــم الِْفطْ ــصِر ثُ ــنةٌ كَالْقَ سو 
  لَمكَالــس ــاحبــا يمِطِه ورِبــش 

  
  نُ تركُـه هـو اَألتـمْ      وما يكُـو  

  كَالْقَـصِر يف   هةٌكَالْجمِع أَو مكْرو    
  

  تِفـي  نَ ثَالٍَث ِمـن مراِحـلَ     دو
 م اَألمـر ِإذَا ضـاق اتـسع       تخِتي  

  
 لُ الـشاِفِعي الْمتبـع    كَما يقُـو  

  الْقَاِعـده  وربما تعكَـس هـِذي      
  

ــ ــضا واِرده لَ أَي ــي   ديِهم فَِه
 وقَد يقَالُ ما طَغـى عـن حـدهِ          

  
ــِضدِه ــنعِكس ِبـ ــه مـ   فَِإنـ

    
  



  ١١  

  الضرر يزال: لراِبعةالْقَاِعدةُ ا
       رـرالَ ض ِبـيلُ النا قَـولُهأَصو 

  
       ْقَرـتا قَـِد اسمبسح ارالَ ِضرو  

  بنيــالُوا و ــيقَ ــا الَِن ــا م هلَيع  
  

ــاالَ ــِع الْمقَ ــا فَ ابوأَب رــص حي 
    ــق ــد تعتِل ــا قَواِع ِبه ــم  ثُ

  
     قِّـقحالْم لِّـفؤكَى الْما حكَم  

   را الضهِبي ِمنت اتـ  ور  رح الْمحتظَ
  

ـ    ها الَِّذي ِبشرِط بتلُ اعاَألص لَه ر 
ــضرو   ــيح ِلل ــا أُِب مورــِدر  ِة قُ

  
   طَِررـضا كَأَكْـِل الْممتا حِرهِبقَد 

  ــر خ ــه لَِكنرــو ذَا ص ــن ع ج 
  

   ـا وايرا الْعهلِّالِمن   ـذْكَرـانُ يع 
   ه ــب ــم الْمراِت ــدةٌ ثُ ــافَاِئ ن 

  
 تعد خمـسةً كَمـا قَـد زِكنـا         

ــرو   ض  ــه فَعنمــةٌ و اجحةٌ ور
  

ــضو وِزي ــم فُ ــةٌ ثُ نــه ِبعلٌ ت  
 وكُلُّ مـا جـاز ِلعـذٍْر بطَـالَ          

  
ــالَ  أَصــا ت ــِه كَم ــد زواِل ِعن 

        رراِعـِد الـضالْقَو ِتلْك ِمن دعو 
  

       ررالُ ِبالـضـزاِم الَ يولَى الدع 
  م ثِْنيــت اس ــه ــِنلَِكن ــا يكُ مه 

  
 ا أَعمهدفَر ظَـم  ـرا فَـافْطُنِ   ض 

ــب الَّــِذي     يِخــفْفَِإنــه يرتكَ
  

 ِصـف اك يف الْمفْسدتيِن قَد و    كَذَ
 ا درَء الْمفَاِســِد علَــىورجحــو  

  
 جلْــِب مــصاِلٍح كَمــا تأَصــالَ 

   هدــس ــصلَحةٌ ومفْ ــا م ثُميفَح 
  

      هدفْـسالْم فْـعد ما قُـدضارعت 
  وخهــش ــةُ الْم اجالْحــةٌ و اِتمهر 

  
وقَــدرِزلَــةَ الــضنم لَــتزن هر  

ــصا    خت أَو ــم عأَنْ ت قــر  الَ فَ
  

ــصا  ــِه ن لَيــا ع كَم مهــد ِعن 
    
  



  ١٢  

  مةالْعادةُ محكَّ:  الْخاِمسةالْقَاِعدةُ
 ِث زِكنـا  وأَصلُها ِمـن الْحـِدي    

  
ــا ر وفَمِلمــس الْم اآهنــس نَ ح 

 واعتِبرت كَـالْعرِف يف مـساِئلِ       
  

ــِثري ــِلكَ ــِصر ِلقَاِئ حنت ــم  ٍة لَ
    ــه ِهمــثٌ م ــا مباِح لَه ــم  ثُ

  
ـــهـــا ِبِهماكَهفَه لَّقَـــتعت  

  ــا ِفيأَو ِذيلُه ــت ثْبــِه ت ــا ِب م 
  

ــ ــره مختِل أَمــِذو أْخيف الْم ف 
 فَتــارةً ِبمــرٍة جزمــا ويف    

  
ـ  عيِب  ٍع واسِتحاضـٍة قُِفـي     مِبي

    ركَــرطُ الترتــشةً يــارتو 
  

 ردــص ــا ي ــرتيِن أَو ثَالَثً م أَي 
    ديــص ــِه الت ــا ِب مــاِئٍف و كَقَ

  
 ــد مــالثَّالَِث أَع ــار ِب ِتباِالعو  

   ت ــن ــد ِم ةً الَ بــار تاِروــر  كْ
  

 ِل الظَّـن كَاخِتبـارِ    ِإلَى حـصو  
  الـصِبي ِبالْمماكَـسِة لَـه      حاِل  

  
ــهِغ وِســواها نقَلُــو الْبقَبــلَ  لَ

        ـربتعت تـسةُ لَيـادثٌ الْعحبم 
  

  كَمـا اشـتهر    ِإالَّ لَدى اطِّراِدها  
  ثُميحـ     و  يا تعارض الْعـرف الْجِل

  
ــد ــشرع فَلْيقَ ــَألوِلوال  من ِل

        لَـقتاع كْمِع حرِبالش كُني ِإنْ لَم 
  

  أَحـقْ    يكُـن فَهـو ِبتقْـِدميٍ      ِفِإنْ
  فرالْعفَِفـي     و عضالْو هضارِإنْ ع  

  
قَدقُِفـي       م قَـد ِخـالَف مهنٍم ع 
ــبعض الْحِقي   ــةُفَ ــهلَّ ال)١٢(قَ فِْظي 

  
ــض الدالَلَــةُ  عبوــهِفيرالْع   

ــ   ــدماوِقي ــع قُ ضو ــم علَ ِإنْ ي 
  

 لَ غَير ذَاك فَـاحفَظْ واعلَمـا      وِقي
 والْعام والْخاص ِمن الْعرِف متـى       

  
ــ ــا فَِفي ضارعــىت ــاِبطٌ أَت ِه ض 
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  ١٣  

 وهو أَنَّ الْخاص حيـثُ حـِصرا      
  

 م يعتبـر أَصـالً وِإالَّ اعتِبـرا       لَ
ــزلُ   نــلْ ت ةُ هــاد ــثٌ الْع حبم 

  
 منِزلَةَ الـشرِط ِخـالَف ينقَـلُ      

 ِع الَوغَاِلب التـرِجيِح يف الْفُـرو     
  

  نُ كَالـشرِط كَمـا تأَصـالَ      يكُو
  الِْعبـرةُ ِبـالْعرِف الَّـِذي     م  تخِتي  

  
ـذِ        قَارأْخيف الْم ٍق لَـهـبس عنَ م 
  والَ وكُلُّ ما لَم ينـضِبطْ شـرعا        

  
 عـه انجلَـى   لْعرِف رجو وضعا فَلِ 

    
  :الْباب الثَّاِني

  يف قَواِعد كُلِّيٍة يتخرج علَيها ما الَ ينحِصر ِمن الصوِر الْجزِئية
ــم أَ ــاك نظْ فَهــني ــده ربِع  قَاِع

 
ــسرو مهــد ــدةً فَواِح   دةً واِح

  ــه ــِد الْكُلِّي ــن الْقَواِع ــي ِم هو
 

ــه ِئيزا الْجهرــو ص ــِصر حنالَ ت  
  رــو ــا ص هِمن ثِْنيــت ــا اس مبرو

 
ــا قَِلي ــِصرلَِكنهـ ــةٌ تنحـ   لَـ

ِق أَغْلَِبيــه فَهــي علَــى التحِقيــ  
 

  ــه ــِد الِْفقِْهي ــِب الْقَواِع كَغاِل
ــا   يف ِنظَاِمه عــر ــا أَش ــا أَن هو

  
  راِجيــا الْعــونَ علَــى ِإتماِمهــا

ــستثْنى    ــا ي ِبم ــال ــا كُ قِّبعم
 

ِمنها وما يعـِرض ِلـي يف اَألثْنـا       
   

  جِتهاداِالجِتهاد الَ ينقَض ِباِال: لَىالقَاِعدةُ اُألو
ــنقَض اَ الَ ي مهــد ِعن ــاد ِتهِالج

 
 ــِرض عــا ِإذْ ي ــاِد مطْلَقً ِتهِباِالج

        لَـهما يف الْجرـوا صهثِْن ِمنتاسو
 

        لَـهقَب ـنـى ماِم ِلِحماِإلم قْضن
 



  ١٤  

ِقسـ     و  )١٣(ممةَ اِإلجباِر حيثُمـا تقَ
 

ــِذي  ــِط الَّ ــةٌ ِبغلَ نيبــس م  قَ
   قْـِوميالت لَـى      كَذَِلكع ثَـرعِإنْ ي 

 
ــالَ ٍة تــاد ِزي ــٍص أَو ــفَِة نقْ   ِص

ِد ِإنْ   ِللْخـاِرِج ِبالـشهو    لْحكْموا 
 

ما قَـد زِكـن     أَقَامها الداِخلُ ِفي  
       روِض ِذي الصعاِء بِتثْنيف اسو قُلْت

 
لنظَـر  ِمن هِذِه ِعنـد التأَمـِل ا      

ــضاُء يف    ــنقَض الْقَ يــةٌ و اِتمخ
 

ــاِلِف  خِإنْ ي هــض ــٍع فَانقُ مواِض
ــاِس    ِقي ــاٍع او مِإج أَو صــن ِلل

 
غَيِر خِفـي ِعنـد كُـلِّ النـاِس         

   ــه الْكُلِّي ــد ــالَف الْقَواِع خ أَو
 

ــي ــه  عــِن الْقَراِف ِكيحــِذِه م ه 
 ـ    كَ أَو ـ   انَ ما حِك لَ لَـه   م الَ دِلي

 
 قَلَــها نــضأَي ِكيبــِه فَالــسلَيع

        قَـفو نطَ مرش الَفا خمقَالَ و
 

      فـرع ـنم دِعن صِللن اِلفخم  
         ـهعبلُ اَألرِه قَـولَيا عم لْفخو

 
    هِرعشم قُضاِع فَانملِْف ِلِإلجكَالْخ

   
  ِإذَا اجتمع الْحالَلُ والْحرام غُلِّب الْحرام: لْقَاِعدةُ الثَّاِنيةا

والِْحلُّ والْحرام حيـثُ اجتمعـا      
 

ــا  قَعــا و مهم امــر ــِب الْح فَغلِّ
وخرجــت عنهــا علَــى بيــاِن  

 
ــ ــاِد يف اَألواِن ِتها كَاِالجــي يأَش 

 ِمن  ِج الْمنسو لْ ويف بِب  ويف الثِّيا  
 

         ِكـنز ـا قَـدلَى مِرِه عغَيو زخ
ــا    قَعــاِئٍر فَو ــى ِلطَ مر ــو ولَ

 
  حا فَمات مـسِرعا   ِباَألرِض مجرو 

  ــنــلَ مامع لَــوــلَّ وح ــهفَِإن
 

  نهــو ــرام ِل ــِه ح ــر ماِل أَكْثَ
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  ١٥  

ـ       نيع فـرعي كُـني لَمفَـالَ   و ه
 

 مــر حــي هكُر ــن ــالَ لَِك أَصت ه
 ــد ــوقَ ِرميحأَى تــي ر  ه الْغزاِل

 
  وهو ِمـن اَألحـوِط يف الْمقَـالِ       

كَذَِلك اَألخذُ ِمـن الـسلْطَاِن ِإنْ     
 

   الْحرام يغِلب فَاسـتِبن    )١٤(ِدِهأَييف  
ـ  والشاةُ مهمـا ِبحـرامٍ      ف  تعتِل

 
      ـا ِبالِْحـلِّ ِصـفهردا وهمفَلَح  

       امـرالْح ِلكهتا اسكَذَا ِإذَا م  أَو 
 

  ما قَـد رأَوا   قَارب اِالسِتهالَك ِفي  
رةُ تحتهـا صـور     وهِذِه الـصو   

 
   ِبغيِر مـا انحـصر     كَخلِْط تحِرميٍ 

 ِمـن    ِراِئدةٌ والضبطُ ِللْمحـصو   فَ  
 

  مـا يِعـن    ثْـرٍ مِهم االَشـياِء ِلكُ   
   را كَأَلٍْف غَيو )١٥(فَمصحم   ْـدعٍر ي

 
ر ورد  وما كَِعـشِرين فَمحـصو    

نُ بـين ذَيـِن أَلِْحـِق       وما يكُـو    
 

 ثُم ِقـي    ِبالظَّنفِْت ِللْقَلِْب النتاس  
قَاِعــده مِهمــةٌ تــدخلُ يف ِذي الْ 

 
قُنا الـصفْقَةَ وهـي واِحـده      تفِْري

         فَـِردنم قْـدع ـعمجِبأَنْ ي وهو
 

رمــا وِبــأَبواٍب يــِرد ِحــال وِح
وحيثُمــا جــرى فَعــن قَــولَيِن  

 
  لَم يخلُ يف الْغاِلـِب أَو وجهـينِ       

ِحـلِّ  فَاَألرجح الـصحةُ يف ِذي الْ   
 

واآلخر الْـبطْالَنُ أَي يف الْكُـلِّ       
ـ  وجريانُ الْخلْـفِ    ِه يـشترطْ    ِفي

 
طٌ ولَها اَألصـلُ ضـبطْ      لَه شرو 

قَهـا ِبـالَ خلَـلْ      فَِإنْ تِرد تحِقي   
 

  فَراِجِع اَألصلَ وجاِنـِب الْملَـلْ     
ــدخلُ يف   ةٌ تــد ــا قَاِع نــا ه هو

 
ــِذ ــِفيه ــالَ توقُّ ــا ِب اكَهفَه   

    اِنـبج عمتا اجثُميفَح   فَرالـس 
 

      رـضالْح اِنـبج غُلِّـب هِضدو  
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  ١٦  

ــدخلُ ِفي ــِذِه ت هو هــد ــا قَاِع ه
 

      هالْفَاِئـد تِرما الَ حذْها فَخضأَي
 مع مـاِنٍع ِإذَا اجتمـع       فَالْمقْتِضي 

 
ــ الْم ــب ــعيغلَّ ــا وقَ ثُميح اِنع  

 اسا ذَ   وهاِئلٌ ِمنسم تثِْنيـ ت  )١٦(ركَ
 

 اخِتالَِط موتى مـن كَفَـر       مسأَلَةَ
 ِلِمنيــســِتالَِطِبم اخا  ودهــش  ال

 
ِبغيــِرِهم فَغــسلُ كُلِِّهــم غَــدا 

 الصالَِة واِجبا كَمـا ذُِكـر       ِمثْلَ  
 

  لَى اُألنكَذَا ع    ِظـراِم حرثَى ِباِالح
ِإنْ سترت جزًءا ِمن الْوجـِه ويف         

 
ــاعِرِف  ــب ذَاك فَ ــالَِتها يِج ص

 هـاجرت   حتماوِمن ِبالَِد الْكُفِْر     
 

  نُ وحدها قَـد سـافَرت     ولَو تكَو 
   هــد ــصحاِب قَاِع ــةٌ وِلل اِتمخ

 
ـ     كْـِس هةٌ ِبعورهشِذيم  هاِردو 

ــرام الَ    الْح مهــد ــا ِعن لَفْظُهو
 

ــالَلَ الْح مــر حــالَ  ِفيي ــا نِق م
    

  وهركْ مِبرقُالْ ِباريثَاِإل: ةثَاِل الثَّةُداِعقَالْ
ثَار شـرعا ِبـالْقُرب     ويكْره اِإلي 

 
ـ      ِه مـستحبْ أَما ِسواها فَهـو ِفي

 هــِذِه الــدنيا ويف ِرفَِفــي أُمــو 
 

 ِس حسنه غَيـر خِفـي     نفُوحظِّ ال 
لَ ويف كَـالَِم بعـِض الْعلَمـا        ِقي 

 
ِضي مقْتا ي     حٍب أَنْ يـا    يف قُـرمر
ــِصي    ــا تفْ نه وِطييــس لُ وِلل

 
ـ   ــه جِليـ ــِه فَِإن ــاظْفَر ِب لُ فَ

ــلُه اِإلي  ــار ِإنْ أَدى ِإحاِص ــى ثَ لَ
 

مـالَ     ِإهجان هظْـرٍب فَحاجاِل و  
ــاِب    ــنٍة أَِو ارِتكَ ِك ســر ت أَو

 
ه ِبــالَ ارِتيــاِب كُــرٍه فَمكْــرو

        ْـدعلَـى فَلْيـِر أَوِتكَاِب غَيأَِو ار 
 

ِخالَف      ـدمتعلٌ مقَو وهلَى واالَو 
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  ١٧  

       هلَـى ِذي الْقَاِعـدا عمبرو عفَر
 

 هداعــس ــةُ الْم وِبيدنِكلُ مــش ت
ِر يف الصالَِة ِمن    ِة الْمجرو ريف صو  

 
        ِكـنـا زكَم اَءهرـا وِلم فص

ـ    ب أَنَّ نقْـصه انجبـر      وقَد أُِجي
 

ْــر ِن اَألبــاو علَ التــض ــِه فَ   ِبنيِل
   

  التاِبع تاِبع:  الراِبعةالْقَاِعدةُ
راِبعهــا التــاِبع تــاِبع ويف   

 
مــض ــيوم ــد الَ تختِف  ِنها قَواِع

أَولُهــا قَــولُهم التــاِبع الَ    
 

يفْــرد ِبــالْحكِْم كَمــا تأَصــالَ 
ع ِإنْ يسقُطْ سـقَطْ     كَذَِلِك الْمتبو  

 
ــضبطْ ان ِهميــد ــا لَ كَم ــه اِبعت  

لُ يف نحِو الْيـِد     لتحِجيواستثِْني ا  
 

ــ ــرةُذَِلكَ الْغ ــِدك متعيف الْم   
ه يـسقُطُ   والْفَرع ِفيمـا قَعـدو     

 
  قُِط اَألصسطُو   ِإنْ يبض ا قَدالُ كَم  

وربمــا يثْبــت حكْــم الْفَــرِع  
 

واَألصلُ غَير ثَاِبـٍت يف الـشرِع       
ــاِب  ــا التـ ــدم  ثَاِلثُهـ ع الَ يقَـ

 
  اما جزمـو  بوِع ِفي ى الْمت أَصالً علَ 

ــوويف   ــِع اُألم ــروتواِب ا ِر اغْتفَ
 

         فَـرتغـا يِرهيف غَي كُـني ا لَمم
 وحنو      فَـرتغا ينِع ِضمرا يف الشه

 
ـ     ـ    ما الَ يكُونُ ِفي ر ِه قَـصدا يغتفَ

ــالُو  ــراافَربمــا قَ ــا اغْتِف ِباالَثْن  
 

ــا امــر ــٍل مغتفَ ــيس يف أَواِئ   لَ
 ــو و ــِل الْعقُ ــدوَألواِئ ا ِد أَكَّ

 
  ــد ــر الَ يؤكَّ ــه اآلِخ ــا لَ ِبم

        ِحـدتـى منعِبم اتـارِعب يهو
 

ــد ِفي عــِذِه ت هو  ــِرد ــا يطَّ م
   
  



  ١٨  

  طٌ ِبالْمصلَحةماِم علَى الرِعيِة منوتصرف اِإل: الْقَاِعدةُ الْخاِمسة
تــصرف اِإلمــاِم ِللرِعيــِة   

 
ــي ــةِ أُِن ِعيرِة الْملَحــص طَ ِبالْم  

 ِه نـص علَيهـا الـشاِفِعي      وهِذ 
 

ِإذْ قَالَ قَوالً ما لَـه ِمـن داِفـِع          
ــه منِز  ِعيرم ــن ــاِم ِم ــةُ اِإلم  لَ

 
ــمنِز ــن لَ ــوِلي ِم ــهِلومةُ الْ ي 
         ـرمِل عقَـو ِمـن ِويا رلُهأَصو

 
ما حكَاه اَألصلُ فَانظُر ما ذَكَـر     ِفي
 ــام اِإلم مــز ــصرِف فَيلْ يف الت 

 
  جهناِم ملَى اَألنفِ  )١٧(عِع الْوري الش 

ــو  جــالَ ي ــِق  فَ ــصبه ِلفَاِس ن ز
 

ــؤم يف الَِئقِ يــالْخ ــصالَِة ِب    ال
رةُ عـدت واِحـده     ِه الصو وهِذ 

 
 انطَوت علَيها الْقَاِعـده     ِمن الَِّتي 

   
  د تسقُطُ ِبالشبهاتالْحدو: قَاِعدةُ الساِدسةالْ

ــدو  ــاٍق الْح ــسقُطُوِباتفَ ت د 
  

طُو     ِبالشـبض ا قَـدمبساِت حهاب  
ــِدي   الْح ــن ــلُها ِم أَصاودرِث و 

  
 دٍة واعتِمــداِمــن طُــرٍق عِديــ

 من فَعـلْ  الَ فَرق بين كَوِنها ِفـي       
  

ــ ــلٍّقواِردةً أَو يف طَِري حم أَو  
ـ لَِك   ــسِقطُ التعِزيـ ــا الَ ت هانر 

  
ــتكِْفري ِع ــسِقطُ ال تو مهــد ان 

 ا ذَكَـرو  مـا قُـوةُ ِفي  وشرطُها الْ   
  

زج  ثِّرــؤ الَ ت ــي ِإالَّ فَهــا و م 
    

  الْحر الَ يدخلُ تحت الْيد: الْقَاِعدةُ الساِبعةُ
 والْحر غَير داِخٍل تحـت الْيـدِ      

  
ــِد متعــالٍَم م ــلِّ ع ــوِل كُ  يف قَ

                                                  
  .بالرفع فاعل مؤخر ليلزم وإضافته ملا بعده بيانية: منهج: يف احلاشية-)١٧(



  ١٩  

  كْم ما هو حِرمي لَهالْحِرمي لَه ح: الْقَاِعدةُ الثَّاِمنة
  حكْم مـا قَـد جِعـالَ       وِللْحِرِمي

  
ــ ِرميح ــه ــالَلَ أَصا تمبــس ا ح 

ــى   ــين ِإلَ ــالَلُ ب ا الْحــلُه أَصو 
  

 ِث اتــصالَآِخـِرِه ِمـن الْحـِدي   
  ــِرمي لُ الْحخــد يِم وــت حيف الْم 

  
  ِمِه والْمحـر  جزما ويف الْمكْـرو   

   ِرميــالْح ــرم فَ ــا ح ــلُّ م  وكُ
  

ــ ــِرميلَ حالت ــه كْمــا ح امود ه 
  ــِرمي ــا ِإالَّ ح ــِة م جوــِر الز بد  

  
ــين أَ ــونُ ب ــايكُ لَمــا فَاع هيتلْي 

 ِروالِْملْــك يف الْحــِرِمي ِللْمعمــو  
  

 ِرِلماِلِك الْمعمـوِر يف الْمـشهو     
   ح ثُمِرمي    ـهكْملْ حعِجِد اجسالْم  

  
    ا لَـهكِْمِه يف مكَح    ـهمرح ِمـن  

        ـرجِن حكَـاب هرقَالَ غَيو قُلْت 
  

      ـربتعالْم وهِجِد وسكَالْم كي لَم 
  نِقـلْ  الْخلْـف كَذَاك يف الرحبِة      

  
  تبنـى لَـه ِإذْ تتـِصلْ       وهي الَِّتي 

    بــذْه ــِه ي ِإلَي ــه ا ِمنهــد عو 
  

  ر وهو الْمذْهبِفيما حكَى الْجمهو  
    

  ِإذَا اجتمع أَمراِن ِمن ِجنٍس واِحٍد: الْقَاِعدةُ التاِسعة
   غَاِلبادهما دخلَ أَحدهما ِفي اآلخِرولَم يختِلف مقْصو

  ِمن ِجنٍس عِرف   ِإنْ يجتِمع أَمرانِ  
  

 دهما لَم يختِلـف   قْصو وم )١٨(فَرٍد
ـ          ـا يف اآلخمهِمن دلَ فَـرخِرد 

  
 أَي غَاِلبا علَـى ِخـالٍَف ظَـاِهرِ       

    
                                                

: من الزيادة وهي اليت عليها شرح الشيخ اجلرهزي، ولكنه قال يف احلاشية) فَِزد: (يف نسخ-)١٨(
هذا سبق قلم من الشارح أداه : مث قال تعليقا على قول الشارح. احد باجلر نعت للجنسأي و): فَرٍد(

  ...بالفاء والزاي أَمر من زاد) فِزد(يقرأ ) فرد(إىل ذلك توهم أن قوله 



  ٢٠  

  ِإعمالُ الْكَالَِم أَولَى ِمن ِإهماِله: الْقَاِعدةُ الْعاِشرة
ــالُ مــى اِإلع ــا فَت ــالَِم ي  وِللْكَ

  
 امـا قَـالُو   ِمن اِإلهماِل ِفي  ولَى  أَ

         هبـسا ِبالنيوـتـا اسِإذَا م ِلِكن 
  

        ـهبن ا قَـدمبـسِإلَى كَـالٍَم ح 
 سا وِفيهـا يـدخلُ التأِْسـي      قَالُو  

  
  سأَولَى ِمن التأِْكيـِد يـا رِئـي       

    
  ِبالضمانالْخراج : )١٩(ة عشرلْقَاِعدةُ الْحاِديةَا

      ِمـن ـوهاِن ومِبالض اجرالْخ ثُم 
  

 ِث النبـِوي فَاسـتِبن    لَفِْظ الْحِدي 
 لَِكنه خـرج عـن ذَا مـا لَـوِ           

  
 قَـِوي أَعتقَِت الْمـرأَةُ عبـدا ِللْ     

  لَــو)٢٠(والْعقْــلَِالبِنهــا والَؤه فَ  
  

ــا رٍة لَهبــصلَــى عــى عناجأَو  
ـ د يـرى يف الْعـصباِت       وقَ    هِمثْلُ

  
ثَ لَــهالَ ِإرطَــا وِقــلُ يف الْخعي  

    
  ج ِمن الِْخالَِف مستحبالْخرو:  عشرةالْقَاِعدةُ الثَّاِنيةَ
 ج يـا فَتـى    ومستحب الْخـرو  

  
  ِمن الِْخالَِف حـسبما قَـد ثَبتـا       

 ةُ الِْخـالَِف يـشترطْ    لَِكن مراعا   
  

و لَهرطْ     ا شـبـلُ ضا اَألصلَهطٌ و 
 ِقعــاونَ يف الِْخــالَِف مأَالَّ يكُــو  

  
  ولَم يخاِلف سـنةً ِلمـن دعـا       

 صحت وكَونه قَـِوي الْمـدركِ       
  

  ِكـي   الَ كَِخالَِف الظَّاِهِريِإذْ ح  
    

                                                
  .هذا العدد مركب على فتح اجلزأين وكذا ما شاه-)١٩(
  .رأوا: مفعول مقدم لقوله: العقل: يف احلاشية-)٢٠(



  ٢١  

  ةرش عةَناِمى الثَّلَ ِإ عشرةالْقَاِعدةُ الثَّاِلثَةَ
 ما قَـالَ كُـلُّ حبـرِ      والدفْع ِفي 

  
 أَقْوى ِمن الرفِْع فَجـلْ ِبـالِْفكْرِ      

       صخاِصـي الـرعاطُ ِبالْمنالَ تو 
  

 صخــر ــاٍص الت ِلع حــب ي ــم  فَلَ
        صخا الـرـضاطُ أَينالَ ت كالشو 

  
  ا السِكيِبِه كَمب    ْـصن لَى ذَِلكع  

   ِبالشيِء قُلْ ِرضـا ِبمـا  ثُم الرضا   
  

 ينشأُ عنه حـسبما قَـد رِسـما       
  أُ        و ـهنا عـشـا نقَالُ مي ِذنْقَد  

  
  ِه فَمـا ِمـن أَثَـٍر لَـه زِكـن        ِفي
  ولَِكِن استثِْني ِمنهـا مـا شـِرطْ         

  
  ِبـِه كَمـا ضـِبطْ      سالَمةُ الْعقْبى 

  ــن مــٍم و ــضرِب زوٍج ومعلِّ   كَ
  

  قَـاٍض فَـاعلَمن    راِتيِلي وتعِزي 
  ــاد عم مهــد الُ ِعنؤــس ــم ال  ثُ

  
 ا الْجواِب حـسبما أَفَـادو     قُلْ يف 

    
  قَولالَ ينسب ِلساِكٍت :  عشرةالْقَاِعدةُ الثَّاِمنةَ

ـ   ه لَمِديِاع     بـسنالَ ي ـهأَن ت 
  

 ا ٍت قَولٌ كَما قَـد أَعربـو      ِلساِك
  ــذْكُو و ةُ الْمــار ــِذِه الِْعب ههر 

  
 رهعِن اِإلمـاِم الـشاِفِعي مـأْثُو      

  ـِذي    وه ِمن ثِْنيتا اسمبر  رـوص  
  

  ت الِْبكْـِر ِإذْنٌ معتبـر     ِمنها سكُو 
 ت الْمدعى علَيِه عـن    كَذَا سكُو   

  
ــو ــد نكُ ــِه ع ــتِبنيِميِن الً فَاس 

        قَـضـثُ نيٍة حِل ِذمأَه ضعبو 
  

      قَضـتا انـضأَي كُتسي نم دهفَع 
 كَـه يتِلـف مـا     ولَو رأَى مملُو    

  
 ِلغيِرِه يضمن ِبالـصمِت افْهمـا     

 ت محـِرم علَـى    وحيثُما يـسكُ    
  

ـ أُفَِفـداه   حلِْق حـالٍَل      )٢١(الَنقُ
                                                  

  .فعل ماض مبين للمجهول: نِقالَ: ويف نسخة.. فعل أمر أي أنت : نقالأُ: حلاشيةايف -)٢١(



  ٢٢  

      ـكَتس قَـدا واِلغب اعثُ بيحو 
  

  ما قَد ثَبـت   عِن اعِتراٍف صح ِفي   
        قَـدِخ ويِة الـشرضا ِبحقَر لَوو 

  
       ْـدعطِْقـِه يِمثْـلُ ن وفَه كَتس 

ــِذِه   ــِر ه يِلغ مهــض عبوــر   ذَكَ
  

  عن نظَـر   ن لَيس يخلُو  ِكأَيضا ولَ 
 عضهم قَـد صـنفَا    ها ب قُلْت وِفي   

  
ــ ــصنفًا ِفي ــىم ــاد ووفَ ِه أَج  

    
   فَضالً ِفعالً كَانَ أَكْثَرأَكْثَرما كَانَ : الْقَاِعدةُ التاِسعةُ عشرة

 ب لَميِاعظَ     أَنن قَـد ـتكُن  ـتم 
  

ــ ِفيِله ِذهــت ــضى فَقُلْ ــا م م  
 قَاِعدةٌ مـا كَـانَ أَربـى ِفعـالَ          

  
ــو ــه يكُ الَفَِإنــض ــى فَ   نُ أَزكَ

 ِث الْمنتخـب  وأَصلُها ِمن الْحِدي    
  

     بصِر النلَى قَدع رِبي اَألجِن النع 
 ِرا عن ذَاك ِبـضع عـش      وأَخرجو  

  
ـ    رمـــةً كَـــدا منظُوفَهاكَهـ

 وذَِلك الْقَـصر علَـى اِإلتمـامِ        
  

ــامِ   ــِة اَألي ــضلُ يف الثَّالَثَ  يفْ
        ْـرـاٍت أَبكْعانُ رى ثَمحالض ثُم 

  
 تـي عـشر   نوِإنْ يكُن أَكْثَرهـا ثِ    

 تر مهمــا ِبــثَالٍَث يفْعــلُوالــِو  
  

ــا ِم هــفَِإن ــا يِزي م لُدــض  أَفْ
 ٍف نِقـالَ  لَِكن علَى قَـوٍل ضـِعي       

  
 ِط واِإلمـاِم ِذي الْعـالَ     عِن الْبِسي 

 كَذَا صالَةُ الصبِح كَانت أَفْـضالَ       
  

 ِمن غَيِرهـا وِإنْ يكُـن أَطْـوالَ       
 تِر لَـديِهم أَفْـضلُ    وركْعةُ الْـوِ    

  
   تفْـضلُ  ِمن سنِة الْفَجِر وأَيـضا    

 يـِل وِإنْ كَانـت أَقَـلّ      لَّتهجد ال   
  

الطُّو   وِة والْكَثْر عم ولْ  هـصِل ح 
 ِفكَذَا صالَةُ الِْعيِد ِمـن كُـسو        

  
 ِفأَزكَى ولَو مع طُوِلها الْمعـرو     

  ــ و ــالَ تطِْوي ــِر ِب ةُ الْفَجــن ِلس 
  

ــدِلي أَ ــه ِلل عــا م هلُ ِمنــض   ِلفْ
  



  ٢٣  

ــو الَِة ســص ــاالَويف ال ةٌ كَمر 
  

       قَـد لَوٍض وعب لُ ِمنطَـاالَ أَفْض  
 لَ بلْ ِمن قَـدِرها وذَاك مـا       وِقي  

  
ــدما ــبعض وِإالَّ قُ ــِرِد الْ ي ــم   لَ

 )٢٢(والْجمع يف مضمضٍة ِبالْما ثَالَ      
  

 أَفْضلُ ِمن فَصٍل ِبـِست حـصالَ      
ــذَِل   ــرفَتينِ كَ لُ ِبغــص  ك الْفَ

  
  )٢٣(أَزكَى ِمن الست ِبغيـِر مـينِ      

 ف ِممـِن رِكبـا    والْحج والْوقُو   
  

ــا  بأَدا تــي ــه ماِش لُ ِمنــض  أَفْ
  ــذَِلك ــالَِل الِْميكَ ِلِإله ــات  قَ

  
 أَفْــضلُ ِمــن دويــرِة اَألهــاِلي

ــرةً   مـ و ــةً ِإنْ صـ اعملَّى ج 
  

ــى ــالَِتِه وأَعلَ ص ــن ــضلُ ِم  أَفْ
 ن جِعـلْ  منفَِردا خمسا وِعـشِري     

  
ـ      )٢٤(لْوهكَذَا تـصدق وقَـد أُِك

 ِمــن أُضــِحيٍة تبركَــا لْــبعضا  
  

  ِع قَـد زكَـا  فَهو علَى بذِْل الْجِمي  
 وينبِغي عـدك كُـلَّ مـا أَتـى          

  
ــ ــِهِفي ــدِلي ال ــالُ ِللْقَِلي ثِْبتِل م 

ــساِجدِ    ــِة الْم حِِيت ــي تكْعكَر 
  

ــدِ  ــِه ِبزاِئ ــن ِإتياِن ــضلُ ِم  أَفْ
 فْــظُ يف اســِتعاذٍَة ِبمــا وردواللَّ  

  
      ـدمتعٍة يف الْمادِزي يف الذِّكِْر ِمن 

ــِل   أَمِبالت ــك ــى ذَِل ــس علَ  وِق
  

ــد ِهللا مالْحِلوــض ــى التفَ   علَ
    

  
                                                

  .واملاء مقصور. هـ.ا.أي ثالثا من باب االكتفاء: باملا ثال: قال الشارح-)٢٢(
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  .لَكَانَ أَخصر  
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  ٢٤  

   ِعندهم أَفْضلُ ِمن الْقَاِصرالْمتعدي: دةُ الِْعشرونالْقَاِع
  ِعندهم ِمـن الْعمـلْ     والْمتعدي

  
 أَنمى ِمن الْقَاِصِر فَـضالً وأَجـلّ       

 وِمن هنا فَطَلَـب الِْعلْـِم الْعِلـي         
  

 ي التنفُّـلِ  أَفْضلُ ِمـن صـالَِة ذِ     
 ِن قَـد  ولَِكِن اِإلمام ِعـز الـدي       

  
    ـوهو اِالطْـالَق كَرأَن  ـدمتعالْم   

 نُ بعـض الْقَاِصـره    وقَالَ قَد يكُو    
  

 لَ كَاِإلميأَفْض     هاِصـرـا ذَا الْباِن ي 
    

  ن النفْلالْفَرض أَفْضلُ ِم: الْقَاِعدةُ الْحاِديةُ والِْعشرون
 ه أَكْثَـر  مـا قَعـدو   والْفَرض ِفي 

  
 فَضالً ِمن النفِْل كَما قَد ذَكَـروا      

 ا وأَجر الْفَرِض زاِئـد علَـى      قَالُو  
  

  ِعنيبــِرِه ِبـساِب غَيِقــالَثَـواع  
  ـِذي    وه ِمن ثِْنيتا اسمبر  رـوص  

  
 ا ِلبهضعبِفي  و ـِضِهمـ ع ه  ظَـرا ن 

    ــه ــِسٍر فَِإن عا مــر ِإب ــي  وِه
  

       هـنس ـوهظَـاِر واِإلن كَى ِمنأَز  
 والْبدُء ِبالـسالَِم ِمـن رد أَجـلّ         

  
ــضلْ  ــِة فَ امــذَا اَألذَانُ ِلِإلم   كَ

 والطُّهر قَبلَ الْوقِْت أَيضا أَفْـضلُ       
  

 نقَـلُ  ي مـا  ِفي ِمن كَوِنِه يف الْوقْتِ   
        هاِحـدو ادِن زيالـد ِعز خيالشو 

  
  هــا وهـي غَيــر واِرده نِظـر ِفي 

 رتيِن عـن  قُلْت وقَد رأَيت صـو      
  

      نماِم يف الْـيِف اِإلميِن أَِبي الصِاب  
 ثُ أَجـِر تـاِرِك الِْمـرا      حِدي هما  

  
   صـبرا  ثُ أَجِر من قَـد    يثُم حدِ 

    
  
  



  ٢٥  

  :الْقَاِعدةُ الثَّاِنيةُ والِْعشرون
  لَةُ الْمتعلِّقَةُ ِبذَاِت الِْعبادِة أَولَى ِمن الْمتعلِّقَِة ِبمكَاِنهاالْفَِضي

ــِضي ــه فَ ــادِة الْمعلَّقَ لَةُ الِْعب 
  

ــه ــِسها أَولَــى ِمــن الْمعلَّقَ  ِبنفْ
ـ      ِب    مـا اِن ِفي ما لَهـا ِمـن الْمكَ

  
  مـا قَد صرحوا ِبـِه فَكُـن فَِهي       

       رـوـذَا صه ـنع جـرخ هلَِكن 
  

ــةُ الْقَِلي اعمــا الْج هِمنْــر ــةُ أَب  لَ
ـ       ِب ِإنْ تعطَّـالَ   يف الْمسِجِد الْقَِري

  
  يف ِسـواه فَـاعِقالَ     ِمن الْكَـِثريِ  

 نه يف  والْجمع يف الْمسِجِد أَولَى مِ      
  

    ِإنْ كَـانَ كَـِثريٍر وِرفِ غَيا فَـاع 
    

  الْواِجب الَ يترك ِإالَّ ِلواِجب: الْقَاِعدةُ الثَّاِلثَةُ والِْعشرون
 الَ يترك الْواِجب يـا ذَا الْفَهـمِ       

  
 ِإالَّ ِلواِجــٍب ِبغيــِر وهــمِ  

هـا قَـوم الْواِجـب الَ       وقَالَ ِفي   
  

ِة ِفيينــس ــرك ِلل ــالَت ــا أُص م  
 نَ قَـوالً يحتـسب    وقَالَ آخـرو    

  
 عا ِإذَا جاز وجـب    ما كَانَ ممنو  

  ـذَا ِفي       وه ـرا غَيـضاَء أَيـا جه 
  

ــن نِبي ــاراِت فَكُ الِْعب ــن ــاِم ه 
 واستثِْنيت أَشياُء ِمنهـا سـجدتا       

  
  كَمـا قَـد ثَبتـا      سهٍو وما تـالَ   

         ـعالَِة مـِة يف الـصيلُ ِللْحالْقَتو 
  

اِلي    روِن ِبـالتيـدفِْع الْي قَـعِإنْ و  
 ِع يف  يف الِْعيِد مع ِزيـادِة الركُـو        

  
 ِف فَـاعِرِف   صالَِة سنِة الْكُـسو   

ــر الْخا   ــِب ِللْمخطُوونظَ ــهِط ب 
  

الِْكت ــذَِلك ــكَ واببحةُ الْمــه ب 
    

  



  ٢٦  

  :الْقَاِعدةُ الراِبعةُ والِْعشرون
بجا أَوومما ِبعمهنوأَه وِجبوِصِه الَ يصِن ِبخيراَألم ظَمِمه أَع  

 ِص الَ أَوجب اَألعظَم ِبالْخـصو   ما
  

  ِم االَهـونَ خـالَ    والْعمِجب بِ يو
ـ        ِبه ـاَءتٍر جويف ص  ها اِإلفَـاد 

  
 هالْــِوالَدفَــاِس والنِض ويكَـالْح 

  فَِإن وا تـ ه جـا    )٢٥(بعلَ مـسالْغ   
  

و ِإجيضا الْوا    اِبهعـما فَاسـضَء أَي 
   ِة لَــِزمكَــارِش الْبيف أَر ـرهالْمو 

  
       ِلـمـا عا كَمرطِْء فَاِسِد الشيف و 

 انا لَـو رجعـو    نَ ِبالز دووالشاِه  
  

      قَـعي اصٍم فَالِْقـصجِد رعب ِمن 
 مع حد قَذٍْف وكَذَا لَـو قَـاتالَ          

  
 أَكْثَر ِمن غَيـٍر وكَـانَ كَـاِمالَ       

          لَـه ـخضرِمِه يـهس ـعم هفَِإن 
  

هذَكَر        قَلَـهن ـا قَـدكَم ـعمج  
    

  :نشرودةُ الْخاِمسةُ والِْعالْقَاِع
  ااهتياِلتو ،ما ثَبت ِبالشرِع مقَدم علَى ما ثَبت ِبالشرِط

 ا علَـى  وثَاِبتا ِبالـشرِع قَـدمو    
  

 ما ثَاِبتا ِبالشرِط كَـانَ مـسجالَ      
وِمن هنا ما صح نـذْر الْواِجـِب          

  
  فَِقس علَيها تحـظَ ِبالْمواِهـبِ     

     مـِتعا اسكُلُّ مو   رح قَـد ـا الُهم 
  

 فَلْــيكُِن اتخــاذُه محرمــا  
ــابِ    ٍر يف بوــص ــضت ِب  ونِق

  
 لــصلِْح وهــي فَتحــه ِللْبــاِبا

ــِن   ــن يــسمره ولَِك  مهمــا يكُ
  

 ب عنهـا ِبجـواٍب مـتقَنِ      أُِجي
 ِظـر ح أَخـذُه  محـر  وكُلُّ مـا    

  
      ـِهرش مهـنا عا كَمضأَي هطَاؤِإع 
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  ٢٧  

 وحثِْن نتاسةٍ  وـوـاِكمِ  )٢٦( ِرشِلح  
  

ــاِلِم   ــن ظَ ــِه ِم ــالً ِلحقِّ صوت 
 ٍر ومـا قَـد بذَلَـه      وفَك مأْسـو    

  
ــوجه ــافخي ــنِلمــِصلَهِلي ه 

 وحيثُما خـاف الْوِصـي ظَاِلمـا        
  

  ى ِمن الْماِل ِليضحى سـاِلما     أَعطَ
 والْبذْلُ ِمن قَـاٍض ِلكَـي يـولَّى         

  
 واَألخذُ ِللـسلْطَاِن لَـن يِحـالَّ      

        هِذي الْقَاِعـد ِمـن بقْرةٌ تفَاِئد 
  

هاِردو ِهميــد ــرى لَ ةٌ أُخــد  قَاِع
      ـرـا حم ِهيو    ِظـرح لُـهِفع م 

  
 ضأَي هطَلَب      ذُِكـر مهـنـا عا كَم 

       ـاِدقًا فَلَـهص ذَِلـك ثِْن ِمنتاسو 
  

 ف مـن أَنكَـره ِإذْ فَعلَـه       تحِلي
ــب وِإنْ    ــذِّمي تطْلَ ــةُ ال يِجزو 

  
       ِكـنـا زا كَمـذْلُهِه بلَيع مرحي  

    
  يشغلالْمشغولُ الَ : دةُ الثَّاِمنةُ والِْعشرونالْقَاِع

 مـا ينقَـلُ   وقَعد اَألصـحاب ِفي   
  

  لَـيس يـشغلُ    لُِبأَنه الْمـشغو  
 وِمن هنا ما جاز أَنْ يـرهن مـا          

  
هنهـا       رِلمع ـا قَـدى كَمرأُخ 

ـ       راد عقْـديِن علَـى    ولَم يجز ِإي
  

  مـا انجلَـى   عيٍن محال واِحدا ِفي   
     ِل تا ِلَألصنا ههفْـِصي و  ْـدلٌ أَش 

  
      درقْـِد ولَى الْعا عثُميقِْد حيف الْع  

    
  الْمكَبر الَ يكَبر: دةُ التاِسعةُ والِْعشرونالْقَاِع

 مــا قَعــدوا الْمكَبــركَــذَاك ِفي
  

ــركَبــاَء الَ يلَــى ِخــالٍَف جع  
 يـثُ غَيـر نـدبِ     وِمن هنا التثْلِ    

  
  الْكَلْـبِ  نحِويف غَسالَِت ِرجِس    
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  ٢٨  

  جرى علَيِه ابن حجـر     قُلْت الَِّذي 
  

ـ     ِث وهـو الْمعتبـر    سنيةُ التثِْلي
    

   ِبِحرماِنه قَبلَ أَواِنِه عوِقبائًيش مِن استعجلَ: نالْقَاِعدةُ الثَّالَثُو
 كُني نمالَ    وجعـتاِن اسلَ اَألوقَب  

  
 ِقب ِبالِْحرماِن حتمـا أُصـالَ     عو
ــا   هنع جــر ــا خ هلَِكنرــو ص  

  
 هـا أَكْثَـر   ِمن الَِّتـي تـدخلُ ِفي     

 ِق لَيس يـدخلُ   بلْ قَالَ يف التحِقي     
  

ـ  ا ِسوى مـن ِللتـراثِ     هِفي قْتلُ ي 
  هــض عــانَ ب ــد ِفيوكَ ــام يِزي ه 

  
نع       ـا يٍة لَفْظًـا ِبهـرـا ِفيو ِخبه 
هـا اسـِتثْنا    وقَالَ الَ يحتـاج ِفي      

  
  وهو مِن اسـتعجلَ شـيئًا ِمنـا       

        هلَحـصالْم سلَـياِنـِه ولَ أَوقَب 
  

 ِقـب فَافْقَـه ملْمحـه     ثُبوته عو 
    

ةُ واِديةُ الْحضا: نالثَّالَثُوالْقَاِعدالْفَر ِمن عسفْلُ أَولن  
 ه أَوســعوالنفْــلُ ِفيمــا قَعــدو

  
 ارعـو حكْما ِمن الْفَرِض وعنه فَ    

   ي قَدِضيو      رـويف ص ـهنفْلُ عالن ق 
  

  قَـِد اسـتقَرْ    ترِجع ِلَألصِل الَِّذي  
ـ    أَي ما يجـو       داز ِللـضرورِة غَ

  
 مقَـــدرا ِبقَـــدِرها مؤبـــدا

  ممــي الت عرــش ي ســي ــه لَ ِمنو 
  

       ر قَـد ٍه لَـهجفِْل يف وو ِللنـما س 
 د السهِو لَيس يـشرع    كَذَا سجو   

  
ـ       ٍب يـسمع  ِللنفِْل يف قَـوٍل غَِري

    
  ى ِمن الِْوالَيِة الْعامةِوالَيةُ الْخاصةُ أَقْوالْ: نثُوالْقَاِعدةُ الثَّاِنيةُ والثَّالَ

ــي ــةُ الَِّت الِْوالَي ــم ــتصثُ خت  
  

 هِضد و     ِمنـصن ا قَدى كَماا أَقْو  
  



  ٢٩  

 وضاِبطُ الْوِلي قَـالُوا قَـد يِلـي       
  

  والنكَاِح كَاَألِب الْعِلـي    يف الْمالِ 
  الَ   و كَاحِلي الني قَد رـا  )٢٧(غَيكَم  

  
 ِبنيــص عــاِئِر الْم ــايف س ِلمع  

 من قَد طَـرا   وكَاَألِب الشِفيِق ِفي    
  

 سفَهها والْجـد كَـاَألِب يـرى      
  كَالْوِصي )٢٨(وقَد يِلي الْمالَ فَقَطِّ     

  
 طْه يف الْفُروِع لَما تنحـِصي     فَاضِب

 الَيـــهفَاِئـــدةٌ مراِتـــب الِْو  
  

ــد أُو ــةٌ ِعن عبأَرــه ايرــي الد   ِل
ـ        ِل ثُـمْ  ِوالَيةُ الْقَِريـِب والْوِكي

  
ةٌ وــايقْــِفِوصالْو ــاِظرنــؤي ْم 

 قَها فَـارِجع ِلمـا    وِإنْ تِرد تحِقي    
  

  يف اَألصِل ِللسبِكي قَوالً محكَمـا     
    

   ِبالظَّن الْبيِن خطَؤهالَ ِعبرةَ: نثَّالَثُودةُ الثَّاِلثَةُ والالْقَاِع
 ا والَ ِعبـرةَ ِبـالظَّن متـى       قَالُو
  

ـ  )٢٩(هخطَا ب يـا      نتثَب ـا قَـدكَم   
ـ      واستثِْن    رايت أَشـياُء ِمنهـا ذَكَ

  
  لَو خلْـف مـن يظُنـه مطَهـرا        

 حْصلَّى فَبانَ محِدثًا فَقُـلْ تـصِ        
  

  ِه متــِضحصــالَته واَألمــر ِفيــ
 قَــد تيممــاوولَــو رأَى ركْبــا   

  
ــا مهوت ــاًء او م ــم هعم ــن   فَظَ

  ممــي ــلُ التـ ــه ويبطُـ  طَلَبـ
  

       مهـوطَـأَ التأَخ قَـد كُنِإنْ يو 
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امسها وخربها مقدر وهذا ما ذهب إليه ابن هشام ) غري(و) ليس(عاملة عمل ) ال(وذلك على أن 
وذكر أنه ال جيوز فيها إال وجه واحد وبعضهم غلّط ابن هشام يف هذا فقال سمع عن العرب نصبها، 

  .أفادين به بعض األفاضل). إن(عاملة عمل ) ال(وتكون 
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  ٣٠  

ــالطَّالَقِ  ــب ِب ــا خاطَ ثُميحو 
  

ــه والْ تجوــاقِ ز تِباِإلع ــد بع  
 ا نفَــذَ مــامــع ظَنــِه غَيرهمــ  

  
 أَوقَعـــه توهمـــا علَيِهمـــا

  ــر حــاةًو هظَنــأْ و ــا يطَ مهم  
  

 زوجتــه الِْقنــةَ أَي فَِإنهــا  
 تعتد قَـرأَيِن علَـى الْمـصححِ        

  
 كَذَاك عكْـسه علَـى الْمـرجحِ      

    
  ها الراِبعةُ والثَّالَثُونَ وثَالَثٌ تِليالْقَاِعدةُ

  قَـد  ِدِالشِتغالُ ِبِسوى الْمقْصو  وا
  

 ِد ِإعراضا يعـدْ   قَالُوا عِن الْمقْصو  
        لَـفتخالْم كَـرني سلَـيا وقَالُو 

  
 ِه ولَِكــن ينكَــر الْمؤتلَــفِفيــ
  صار علَيـِه مجمعـا     أَعِني الَِّذي   

  
  عـا ستثِْنيت أَشـياُء ِممـا فَر     وا
ـ         ِه اختِلـف  ينكَر ِفيها أَمر ما ِفي

  
  وِصف اك حيثُ الْمذْهب الَِّذي   وذَ
  قَضــنــثُ ييــذًا ِبحأْخم ــدعبي 

  
 ضكَذَا لَـدى ترافُـٍع ِإذْ يعـرِ       

  اعتقَــدفَِبالَّــِذيِفيــِه ِلحــاِكٍم   
  

  نُ حكْمه كَمـا قَـِد انعقَـد       يكُو
ــ   ــثُ ِللْمنِك يحــو ــاِر ِفي ِه كَان 

  
ــا انيِم الْبــافْه ــزوٍج فَ ــق كَ ح  

 ِف قَـد  ويدخلُ الْقَِوي علَى الضِعي     
  

  ا والَ عكْس فَحقِّق مـا ورد      قَالُو
ــاِئِل   سيف وــوو اُألم غِر مــر  تفَ

  
 ِد ِمنها يغتفَـر   ما لَيس يف الْمقْصو   

    
  رالْميسور الَ يسقُطُ ِبالْمعسو: دةُ الثَّاِمنةُ والثَّالَثُونالْقَاِع

 ر الَ اك ِمما قَعـدوا الْميـسو     كَذَ
  

  يسقُطُ ِبالْمعسوِر حسبما انجلَـى    
  الْقَواِعـدِ  وهي ِمن اَألشـهِر يف      

  
  ِث الْـواِردِ وأَصلُها ِمـن الْحـِدي    

  



  ٣١  

ــساِئلٌ كَالْمو م ــت جرخــِرو  ِس
  

ــِر ــِة الْمكَفِّ قَبر ــن ــالْبعِض ِم  ِب
   الَ ي  ضعالْـب ِتققَـلْ    عتـا انمِإنو  

  
 قَطْعـا ِلمـا وراَءه ِمـن الْبــدلْ   

        ـوـِض الْيعِم بوقَاِدٍر ِلـصِم الَ و 
  

اكُهــسِإم ــهملْزالَ يــت ــا اعكَم  
ِجد بعض الثَّمن   ع ِإنْ ي  كَذَا الشِفي   

  
     لَنقِْص والش طُ ِمنذُ الِْقسخؤالَ ي  

 راِء رقَبـه  اشـتِ وحيثُ أَوصـى بِ     
  

        ـهـا طَلَبـا مِف الثُّلْثُ لَغي فَلَم 
ـ  ومن علَى عيـبِ        اطَّلَـع  ٍع مِبي

  
      ـعنتكُـلٌّ ام ارـهاِإلشو دفَالر 

  حــضــا اتكَم ــهملْزــِه الَ يلَيع 
  

     ْـحِل اَألصِخ يف الْقَولَفُّظٌ ِبالْفَست 
    

  :ندةُ التاِسعةُ والثَّالَثُوالْقَاِع
  ِه، ض فَاخِتيار بعِضِه كَاخِتياِر كُلِّالتبِعيما الَ يقْبلُ 

  اطُ بعِضِه كَِإسقَاِط كُلِّهوِإسقَ
  لَيس يقْبـلُ   )٣٠(ضوكُلُّ ما التبِعي  

  
 )٣١(فَهو اخِتيار بعِضِه ِإذْ يحـصلُ     

ــسقُطُ   يــِه و ــاِر كُلِّ ِتيــلُ اخ  ِمثْ
  

 كُلٌّ ِببعٍض ِمنـه حيـثُ يـسقُطُ        
 ِكنه ِنصف طَلْقَـٍة أَو بعـض      وِم  

  
ــي ــا حِك ــةٌ كَم ــق فَطَلْقَ  مطَلَّ

 نُ ِبالـسرايه  ثُم هو هـلْ يكُـو       
  

ــهالِْحكَاي ــاِئع ش الَ ِخــالَف أَو  
 د الْبعض قَـطّ   وما علَى الْكُلِّ يِزي     

  
ــضبطْ  ــاٍر ان ٍع يف ِظهــر  ِإالَّ ِبفَ

    
                                                

  .بنصبه مفعوال ليقبل مقدما عليه:  التبعيض:قال الشارح-)٣٠(
  ...فَِباخِتياٍر، لكان أوضح:  كذا رأيته وفيه حزازة ولو قال:قال الشارح-)٣١(



  ٣٢  

  :نالْقَاِعدةُ اَألربعو
ِإذَا اجالس عموترأَِو الْغ بببالْمو ةرراشبِت الْممةُ قُدراش   

هــر اشبالْمو ببــس ــا ال ثُميحو 
  

  هــر ــدمن اآلِخ ــا فَقَ ِمعتجي 
 ر معهـا جِعــالَ كَـذَِلك الْغــرو   

  
 مـا نِقـالَ   ستثِْنيت أَشـياُء ِفي   وا
ــ     أَمـاةً وش بـا ِإذَا غَــصكَمر 

  
   رـرِر الْغـدي لَما وِحها ِبذَبصخش 

   ِقرتــس انُ يمــض ــب ال  فَالْغاِص
  

ــ ــالْقَطِْع ِإذَا يغـ   رعلَيـــِه ِبـ
  علَــى زاِئــدامأَســلَكَــذَا ِإذَا   

  
ــستأْ ـ م ــِه فَحمـ  الَجٍر ِلحمِل

ــؤجر جِه   ــتمـ ــه فَتِلفَـ  لَـ
  

 ر كَمـا ثَبـت    ضِمنها مـستأْجِ  
ــاِإلتالَفِ     ــاه ِب ــا أَفْت ثُميحو 

  
   فَأَخطَـا فَالـضمانُ واِفـي      أَهلٌ
  أَفْتـى ِبـالَ خفَـاءِ      علَى الَّـِذي    

  
  فَاحذَر ِمـن الْخطَـِإ يف اِإلفْتـاءِ       

  ــرــا أَمثُميح ــاماِإلم نمــضيو 
  

       رـدـٍل ِإنْ صاِهـٍل ِبقَتا ِلجظُلْم  
 وحيثُمــا وقَــف ضــيعةً علَــى  

  
حتــس م ــت انٍم فَبــو ــالَقَّقَ  ةً فَ

  ــض ي ــه ــف ِللْغلَّ  من ِإالَّ واِق
  

ــم توــني ــم اَألربِع ــه نظْ    جملَ
    

  هاقَواِعِد الْمختلَِف ِفي الْيف: الْباب الثَّاِلث
طْلَقالَ يِتالَِفِه وِالخ ِجيحرويف التو، ِع الْفُررِعش ِهيةونَ قَاِعد  

 ن ِمـن الْقَواِعـدِ    وهاك ِعـشِري  
  

 قُها ِمـن أَعظَـِم الْفَواِئـدِ      تحِقي
 ها اختِلـف  وهي الْقَواِعد الَِّتي ِفي     

  
 ِحها لَـم يـأْتِلف    لْقَولُ يف ترِجي  وا
 ولَم يـسغْ ِإطْالَقُـه ِللْخلْـِف يف         

  
 ِعهــا وعــدِم التــأَلُّفِ  فُرو
  



  ٣٣  

 ِع ربمـا  والْجزم يف بعِض الْفُـرو    
  

 ِبأَحــِد الــشقَّيِن جــاَء فَاعلَمــا
ــا    أَنــا وهِض ِمنعــب لَِكنــه يف الْ

  
ــ ــا ريأُِش فَطَّنت ــن ِلم هــو حن   

  ِمنهـا  ِجـنسٍ وقَد جعلْت كُـلَّ       
  

ـ   يف ِضمِن فَصلٍ    د عنهـا   الَ يِزي
 لُ الْبـابِ  فَانحصرت ِإذًا فُـصو     

  
ــةٌ عبــاِب)٣٢(أَر هِللْو كْرــش   وال

    
  :لَىالْقَاِعدةُ اُألو:  اَألولُالْفَصلُ

 ا هِل الْجمعةُ ظُهر قُـِصرت     قَالُو
  

       تـرـا جاِلهـالَةٌ ِبِحيلْ صب أَو 
 ا قَـوالَنِ  لُـو ِفيها كَمـا قَـد نقَ       

  
 لُ بعـضهم وجهـانِ    وقَد يقُـو  

ـ  ك الترِجيِح ِفي  ومسلَ    فِهما اختلَ
  

و  ِللْخـ    لِْف يف فُر  ف ِعها ومـا ائْتلَ
    

  :الْقَاِعدةُ الثَّاِنية
 ثُم الصالةُ خلْف محـِدٍث غَـدا      

  
 لَ حاٍل ِعند من ِبِه اقْتـدى      مجهو

 فَهـلْ تعـدْ    حةٌصِحيمهما نقُلْ     
  

درو ــد ــرادا قَ ــةً أَِو انِف اعمج  
 ح أَيضا مختِلـف   وجهاِن والترِجي   

  
 ِع قَـد عـِرف    روما لَها ِمن الْفُ   ِفي
    

  :الْقَاِعدةُ الثَّاِلثَة
 ومن أَتى ِبما ينـاِفي الْفَـرض الَ       

  
ــلَا ــثَالَ لنفْ ٍض مــر   يف أَوِل فَ

 يبطُلُ فَرضه وهـلْ مـا صـلَّى         
  

ــلُ أَو نقُــو ــالَيبطُ  لُ يبقَــى نفْ
                                                  

  .هي: على أنه خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: ويف احلاشية. بالرفع:  أربعة:قال الشارح-)٣٢(



  ٣٤  

ــرِجي التالَِن وــو ــِه أَتــى قَ  حِفي
  

خــِوي م ــك التلْ ــف فَلْيكِْف  حتِل
    

  :الْقَاِعدةُ الراِبعة
ــِه يف والنــذْر هــلْ ســلُو  كُنا ِب

  
م     ا الـشِعنـرِض شلَِك فَرِفِريس 

 أَو مسلَِك الْجاِئِز قَـوالَِن أَتـى        
  

 ِع ثَبتـا  وخلْف تـرِجيِح الْفُـرو    
 وخرج النذْر عـن الـشقَّيِن يف        

  
 رِة نـذِْرِه الِْقـراَءةَ اعـِرفِ      صو
ــاِذِر    ــةُ الن ــا ِفيفَِني هــت حتم 

  
  فَـرٍض ونفْـٍل تلْـزم     ولَيس يف   

    
  :الْقَاِعدةُ الْخاِمسة

قُـو      ثُمةُ يف الْعـرِل الِْعبِد قُـلْ   ه 
  

ــلْ جــا ر ــاٍن ي عِبم ٍغ أَوــِصي  ِب
ــرِجيويف ا   ا التــض وِع أَيــر  حلْفُ

  
 حلْخلْف ِفيـِه ِعنـدهم صـِري      ا

    
ةُ :  الثَّاِنيلُالْفَصاِدالْقَاِعدةالسس:  

ــانِ  ِتهِلِالر ــر عِإنْ ت نــي الْعو 
  

 هـا جاِنـب الـضمانِ     هلْ عد ِفي  
  ــم اِريالْع ــب ــا أَو جاِن لَّب٣٣(ِةغ( 

  
 ح كَالْماِضــيِةوالتــرِجيقَــوالَِن 

 لُ هـلْ هـو يعـدْ      وبعضهم يقُو   
  

ــمانا ــضاِريع ةً او درو ــف   خلْ
 ِطي وما عبـرت ِبـه     الَ السيو قَ  

  
       ِبـهتاِت انيِذي االَبلَى كَذَا يف هأَو 

    
                                                

  .ء وقد ختففهي بتشديد اليا: العارية-)٣٣(



  ٣٥  

  :الساِبعةالْقَاِعدةُ 
        الَـهوـى الْحـا فَتي ـدعلْ تهو 

  
  فَا ِخـالَف قَالََــه بيعـا أَِو اسـِتي  

 ِع التـرِجيح يف الْفُـرو     فواختلَ  
  

ـ   كَ ص كَاها حـو  ممجالْم ِعاِحب 
    
  :ةِمنالْقَاِعدةُ الثَّا

  ِإسـقَاطًا جِعـلْ    ثُم هِل اِإلبـراءُ   
  

 ك ِخالَف قَـد نِقـلْ     أَو هو تمِلي  
 ح غَيـر مؤتِلـف    يِن والترِجي قَولَ  

  
 ِع قَد وِصـف   ِفيما لَها ِمن الْفُرو   

    
  :التاِسعةالْقَاِعدةُ 

 نُ فَــسخا اِإلقَالَــهكُــولْ توهــ
  

       قَالَـه ا ِخـالَفعيب كِْم أَويف الْح 
 ِعخلْف قَـوالَِن ويف الْفُـرو     والْ  

  
  ِعف التــرِجيح ِللْمــسمويختِلــ

    
  :الْعاِشرة الْقَاِعدةُ
ــِد اِق يف يدــص ــين ال عم ــم  ثُ

  
  يعقَـدِ  لزوِج قَبلَ الْقَبِض مهمـا    ا

  عقْـدِ  نٌ ضـمانَ  هلْ هو مضمو    
  

ــِد انَ أَيــم ــلْ ض ب ــِدِه أَو يف ي 
 ح لَـم يـأْتِلفِ    قَوالَِن والتـرِجي    

  
  ِع قَـد قُِفـي    ا ِمن الْفُرو  ما لَه ِفي
    

  :الْحاِديةَ عشرةالْقَاِعدةُ : الْفَصلُ الثَّاِلث
دعبو    ـذَا فَـالطَّالَقِعـي   هجالر  

  
  قَطْـعِ الْهلْ يقْطَع النكَاح كُـلَّ      

  



  ٣٦  

  الَ ع ِجي   أَوـرالتِن ولَيالَ لَى الْقَو ح 
  

 مـا نِقـالَ    ِفي ِعيطْلَق يف الْفُـرو   
 وربمــا جــِزم ِبــاَألوِل يف    

  
  كَـذَاك فَـاعِرفِ   أَشيا وِبالثَّـاِني  

ـ  قَولٌ ثَاِلثٌ لَـم ي     وجاَء   ت٣٤(ِفخ( 
  

ــو يف أَ ــِلها يقُ قُِّفصوــالت   لُ ِب
ــرو   بعو هــار ــِر ِذي الِْعب يا ِبغ 

  
        هكَـارا ِبـالَ نـضـِذِه أَيه نع 

 وهلْ ِهي الرجعةُ تحسب ابِتـدا       
  

 نكٍْح أَِو اسـِتدامةٌ خلْـف بـدا       
    
  :عشرة الْقَاِعدةُ الثَّاِنيةَ

ـ  هلْ يغ  وا ويف الظِّهارِ  قَالُ   )٣٥(بلَّ
  

       لَّـبغـِل الْمب الطَّـالَِق أَو هِشب 
 ِه خلْف قَد وِصـف    ِشبه الْيِمِني ِفي    

  
ـ   و  ِه مختِلـف  منهج الترِجيِح ِفي

    
  : عشرةالْقَاِعدةُ الثَّاِلثَةَ

ع هـلْ ِبـِه تعينـا       ثُم الـشرو  
  

فْرا      ومنـدالَ ِعن اِالكِْتفَـاِء أَم ض  
ــ   ــح اَألولَِفي جر ــالَف   يفِه ِخ

  
ــ طْلَِبنــيم ــاِرِزي الْمقْتِف الْبا و 

 ولَِكِن الـشيخاِن لَـم يرجحـا        
  

ـ     ش  حاد شـر  يئًا كَما يف خاِدٍم قَ
ــرِجي  َأل   الت ــق ــا الَ يطْلَ هنح 

  
 ح ِبـِه التـصِري    ها ِلمـا مـر    ِفي
  ِبأَصـِلِه اَألتـمْ    ِطيقَالَ الـسيو    

  
ْمــأَع ــذَا ِب ــِدلَ ه بأَنْ ت ــك  ولَ

                                                  
  .مل خيتف، من االختفاء: هكذا يف مجيع النسخ وصوابه: مل خيتلف: قال يف احلاشية-)٣٤(
 -الظهار: أي يف كلمة-بسكون الراء : قال الشارح: قالوا ويف الظهار هل املغلب: ويف نسخة-)٣٥(

ب، فعليه ال حاجة هل يغلَّ: أي للوزن بناء على نسخة الناظم وإال ففي نسخة أخرى: قال يف احلاشية
  .إىل تسكني الراء الستقامة الوزن بدونه



  ٣٧  

 لَ فَرض اِالكِْتفَـاِء هـلْ     ِبأَنْ تقُو 
  

 ِه حكْم فَرِض عيٍن أَو نفَـلْ       نعِطي
ـ   ِخالَف والْفُـرو   ِهِفي    فع مختلَ

  
  را التكِْمهِجييف ح  ِرفا عمبسح ح 

    
  : عشرةالْقَاِعدةُ الراِبعةَ

 والزاِئلُ الْعاِئد هـلْ هـو كَمـا       
  

  لَما يزلْ أَو لَم يعد خلْـف سـما        
ـ       فَـا ِه اختلَ والْقَولُ ِبالترِجيِح ِفي

  
 فَـا ِعهـا مـا ائْتلَ    ِإذْ هو يف فُرو   

 اَألوِل يفم ِبـــلَِكنـــه جـــِز  
  

  كَما عنهم قُِفـي    الثَّاِنيأَشيا كَذَا   
    

  : عشرةالْقَاِعدةُ الْخاِمسةَ
 ثُم هـِل الِْعبـرةُ ِبالْحـاِل قُـلِ        

  
  آِل فِ أَوِلـي    يـهِ ِبالْمجنم لْـفخ  
 ِح أَيضا مختِلـف   ومسلَك الترِجي   

  
  مـا وِصـف    ا عنها ِبغيـرِ   وعبرو

 كَقَوِلِهم ما قَارب الـشيَء فَهـلْ        
  

  ِه حكْمـه ِخـالَف اتـصلْ      نعِطي
 وما علَى الزواِل أَشـرف فَهـلْ        

  
ِطيناِئلٍ  عز كْملْ   ِه حـصح لْفخ  

ــِذي   ــِل الَّ ه ملُهــو ــاوقَ قِّعوت  
  

 عـا يجعلُ يف الْحكِْم كَما قَـد وقَ      
 والْجزم جـاٍر ِباعِتبـاِر الْحـالِ        

  
ــآلِ   ِبالْم ــذَاك ــوٍر كَ يف ص  

   ــق ــِذِه تلْتِحـ ــةٌ ِبهـ  مِهمـ
  

  قَاِعدةٌ أُخرى كَما قَـد حقَّقُـوا      
ـ      لُ اكِْتـساِب الْمـالِ    وِهي تنِزي

  
  منِزلَــةَ الْحاِضــِر أَي يف الْحــاِل

 ِح أَيضا مختِلـف   يوالْقَولُ بالترجِ   
  

 ِع غَيـر مؤتِلـف    ِإذْ هو يف الْفُرو   
ـ     ةٌ أَعفَاِئد     هِذي الْقَاِعـد ِمـن م 

  
هاِردو ِهميــد ــرى لَ ةٌ أُخــد   قَاِع

  



  ٣٨  

 يعطَـى حكْمـه  أَما قَارب الشيَء  
  

        هـمسر فْـترع قَد الَ ِخالَف أَو 
    

لُ الرالْفَصةُ : اِبعةالْقَاِعدرشةَ عاِدسالس:  
 ص هلْ الُوا وحيثُ بطَلَ الْخصو   قَ

  
ـ ِه خلْف قَد و   عموم ِفي يبقَى الْ  لْص 

 ِع التـرِجيح يف الْفُـرو     فواختلَ  
  

 ِعص علَى معِرفَِة الْمـشرو    فَاحِر
 والْجزم ِبالْبقَـا أَتـى يف صـورِ         

  
 كَــذَاك ِبالْعــدِم أَيــضا فَــاخبِر

    
  :عشرة الساِبعةَالْقَاِعدةُ 

 ِه حكْم ما عِلـم  والْحملُ هلْ نعِطي  
  

      ِسمر قَد لْفلُ خهجا يم كْمح أَو 
 ِع قَـد  ومنهج الترِجيِح يف الْفُرو     

  
  دْخِتالَفُه لَـديِهم واسـتم    شاع ا 

 والْجزم قَد جـاَء ِبكُـلٍّ ِمنهمـا         
  

 يف صوٍر فَاحفَظْ ِلما قَـد رِسـما       
    

  :عشرة الثَّاِمنةَالْقَاِعدةُ 
 ثُــم هــِل النــاِدر ِبــالِْجنِس أَِو

  
 ِبنفِْسِه يلْحق ِخـالَف قَـد رِوي      

 ِع لَـم يكُـن مؤتِلفَـا      ويف الْفُرو   
  

  ِح بـلْ مختِلفَـا    ولُ ِبـالترِجي  لْقَا
        رـويف ص ـازِل جِباَألو مزالْجو 

  
   كَما قَـِد اشـتهر     كَذَاك ِبالثَّاِني 

    
  :عشرة التاِسعةَالْقَاِعدةُ 

  يقِْدر هلْ يِحـلْ    ومن علَى الْيِقنيِ  
  

ــلْ   ــِه عِم ِبظَنى وــر حتأَنْ ي  
  



  ٣٩  

  يف  حف جـاَء والتـرِجي    ِفيِه ِخالَ 
  

ــأْتِلِففُرو ي ــم ــاِء لَ لْيــِه الْع  ِع
 ا ِبالْمنِع يف بعِض الـصور     وجزمو  

  
ــس اِزحوِبالْج ــذَاك ــكَ   ربما ذَكَ

    
  :الِْعشرونالْقَاِعدةُ 

  كَمـا  وهلْ يكُونُ الْماِنع الطَّاِري   
  

ــ  ِلمع ــالَف ــاِرنٌ ِخ ــو مقَ اه 
 ِحوالْقَولُ يف الْفُـروِع ِبـالترِجي       

  
ــ ــالتلِْويمختِل ــاكْتِف ِب  ِحف فَ

  كَمـا قَـارنَ يف     وقَد أَتى الطَّاِري    
  

   كْـسعا ومزاِئٍل جسـِرفِ  ماع ه 
   ــن ع ــر بــا ع مبرــةٌ و اِتمخ 

  
        ـنهـِذِه ِبـالَ وه ِد ِشـقَّيأَح 

   ِلِهمــو ــرا كَقَ ــدواِم اغْتِف ويف ال
  ما

   مغتفَـرا  ما لَم يكُـن يف اِالبِتـدا      
 ولَهــم قَاِعــدةٌ بــالْعكْسِ    

  
ــس ــا ذَا الِْح ي ــذْكَر ــِذِه ت ِله 

ــشرووا   ــِت الِْع هتنــه اننَ ِباِإلب 
  

 ــه انــى اِإلع ــد ِهللا علَ مفَالْح 
   ــى الن هتــا ان اِئهِتهِبانوــام  ظَ

  
 د والـسالَم  ِلما هـو الْمقْـصو    

  ــر ــذَا آِخ ه ــك ــِدفَلْي   الْفَواِئ
  

ــدِ   ــهِر الْقَواِع ــةً َألش اِويح 
      اِم ِسـتيف ع لَتكَمو  هرـشع  

  
     ِسـِني اَء أَلٍْف ِمـنرو   هـرالِْهج  

ــامِ    مــى اِإلت ــد ِهللا علَ مفَالْح 
  

  جملَـةَ اِإلنعـامِ    حمدا يـواِفي  
ــدا   أَب الَمــس ــصالَةُ وال ــم ال  ثُ

  
  علَى النِبـي الْهاِشـِمي أَحمـدا      

  ـــحصآِلـــِه ووـــهِبِه اَألِئم 
  

ــ التواِبِعنيــه اِة اُألمــد ه ــن   ِم
        ـهـِل الطَّاعـاِر أَهياِئِر اَألخسو 

  
 ــس ــاِم ال ــى ِقي ــربِهم ِإلَ  اعهِل

  ـــهِهيالْب اِئـــدـــِت الْفَرهتِان 
  

ــد ــي الْقَواِع ــهيف نظِْم الِْفقِْهي  
  



  ٤٠  

  
  
  
  

 مكتاربالْم ظْمذَا النه  
 . ِبِنعمِتِه تِتم الصاِلحاتوالْحمد ِهللا الَِّذي


