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  ٢  

  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
ـ  اِهللا بِ ذُوعنه، و رِفغتسن و هنيِعتسن و هدمح هللا، ن  دمح الْ نَِّإ ـ  ن ِم ش رِرو 
 نلَ فَ 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 بٍركْ بيِب أَِدِيالس ِةمالَّعلْ ِل

  ىالَع ت اُهللاهمِحي رِطوي السِلالَج الِْمامِإل ِلراِئظَالن واهبشا اَألهي ِفصخلَ
     لَّ ِليجو زاُهللا ع رسي لَقَدو ض طَب 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 ،عوبطْمى الْ لَ ع كِلذَ لَ سيانَم 
ـ ِلكَ الْ ِضع ب ِطبض لِ لْفَاداِنيلْعالَّمِة ا  والْحاِشيِة لِ  يِعاِفالش يِزهرجالْ اِتم  
 ،ِمظْي الن اِشو يف ح  كِل ذَ تبثْأَا و هِتاَءر يف قِ  فلَتخ ي د قَ يِت الَّ اِظفَلْ األَ ِوأَ
لَوأَم جِلعالت ِلعالَّ ِإاِتقَييف الض طقَ فَِطب.   
و خاِت            الَ يـزمذِْف الْهح اَءِتِه ِمنِقر فْقو هطْتبض قَد ظْمذَا النفَى أَنَّ ه

        مِقيتسِليِحفِْظِه واَءِتِه والً ِلِقرِهيسا، تاِتهِإثْبكَاِت ورقِْل الْحنا، وِقهِقيحتو
  .وزنُ الْبيِت

ن اِهللا وحده، وما كَانَ ِفيِه ِمن خطٍَإ أَو     وما كَانَ ِفيِه ِمن صواٍب فَمِ      ،هذَا
  .واُهللا أَعلَم. سهٍو أَو ِنسياٍن فَِمني وِمن الشيطَاِن وأَستغِفر اَهللا ِمن ذَِلك

واُهللا ىلَّصلَ عى سِدينا محٍدمو ِهى آِللَعو صِهِبح وملَّس  
             وكتبه                        

  عدي بن حممد الغباري



  ٣  

  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
  

 يقُولُ راِجي عفْـِو ربـِه الْعِلـي       
  

 وهو أَبو بكْـٍر سـِليلُ اَألهـدلِ       
 الْحمــد ِهللا الَّــِذي فَقَّهنــا    

  
  وِلــسلُوِك شـــرِعِه نبهنـــا 

  هانحـــبـــا سنلَّمِبـــالْقَلَِمع  
  

-  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          

  
  )١(ِإنعامــاِصي لَــه ه الَ نحــأَوالَ
 شكْرا يكُـونُ سـبب الْمِزيـدِ        

  
ــدِ  ِديِلِه الْمــض ــن فَ ــِدِه ِم بِلع  

ــسِليمِ    الت ــع م هــالَت ص ــم  ثُ
  

 )٢(علَى النِبي الـرؤِف الـرِحيمِ     
 محمـــٍد وآِلـــِه اَألطْهـــاِر  

  
ــِل اَألبــ  ــحِبِه اَألفَاِض صاِرور  

  هــِتقَام ــاِبِعيِهم ِباِالســ  وتــ
  

ــه امــى الِْقي ــِبيِلِهم ِإلَ ــى س  علَ
      فَـالِْعلْم دعبو مِظـيى  عوـدالْج  

  
 الَ ِسيما الِْفقْه أَسـاس التقْـوى      

ــومِ    ــاِئِر الْعلُ س ــم أَه ــو فَه 
  

ــوِم مالْعِص ووــص ِللْخ ــو ِإذْ ه 
  ــو هو ــِشر تنم ــع ــن واِس   فَ

  
  ــِصر حنالَ ت ــد ِبالْع ــه عوفُر 

وِإنمــا تــضبطُ ِبالْقَواِعــِد     
  

  فَِحفْظُها ِمـن أَعظَـِم الْفَواِئـدِ      
    هــربحةٌ مزــوجــِذِه أُرهو 

  
هرـــرحـــةٌ مقَنتةٌ مـــزِجيو 

      ا لَـها مهِفي تظَمـ    ن  ده ِمـن قَاِع
  

هــد ــا ِللْفَاِئـ ــٍة مقَربـ  كُلِّيـ
                                                  

  .إنعاما: ينعم: أنعم: مصدر لفعل: إنعاما )١(
  )ِميِحالر وِفوؤلري اِبى النلَع: (ةنسخويف . هـ.ا.بالقصر) ِفؤالر: (قال الشارح )٢(



  ٤  

  ــهِهيالْب اِئــدا الْفَرهتيــمس 
  

 ــه الِْفقِْهي ــد ــا الْفَواِئ ِعهمِلج  
 لَخصتها ِبعـوِن ربـي الْقَـاِدرِ        

  
 ن لُجــِة اَألشــباِه والنظَــاِئِرِمــ
 مصنِف الْحبِر السيوِطي اَألجـلّ      

  
 جزاه خيـرا ربنـا عـز وجـلّ         

 ِإشارةً ِمـن شـيِخنا الـشهابِ        
  

 اِلي الْجاِبعِشِد الطُّـالَّبِ   )٣(نرم 
     ِفيِني الصأَعدماِشـرِ    أَحالن ـنب  

  
  حاِوي الْمعاِلي والْجماِل الْبـاِهرِ    

   ــي بر اهــز اِءجــز لَ الْجــض  أَفْ
  

ــاءِ   ــن الْعطَ ــي وزاده ِم نع 
    ــر ــا غَب مِفي ــي ــه أَمرِن فَِإن 

  
رــر ــِد الْغ ــِذِه الْقَواِع ظِْم هــن  ِب

ــا    هتبــةً كَت اسأَى كُرر ــد  وقَ
  

 ِمن ِمنحِة الْوهاِب واستـصحبتها    
 ولَم أَكُن فَرغْـت ِمـن ِنظَاِمهـا         

  
ــ ــافَحثَِّن اِمهملَــى ِإتا عِجــد ي 

 انِظـمِ  ِلي قَواِعـد الِْفقْـِه       وقَالَ  
  

   الـنعمِ  ينفَع ِبها الطُّالَّب مـوِلي    
       رالْقَـداُء وِني الْقَـضاِعدسي فَلَم 

  
      لَـى اَألثَـرِرِه عوأْمِي يف معِبالس 

ــقِ    ــغاِل والْعواِئ ِة اَألشــر  ِلكَثْ
  

ــا ــِقِب ــاِل والْعالَِئ الِْعيفِْس ولن 
   هــر أَم ــت ــت فَامتثَلْ ــم أَفَقْ  ثُ

  
      هـرحـِر بِثيالن رِللـد تضخو  

 وِإنْ أَكُن لَـست ِلـذَاك أَهـالَ         
  

 ــهِمن طْلَِبــياُءفَمعالَالــدفَــض   
 وأَســأَلُ اَهللا تعــالَى ِفيهــا    

  
ــِه ــةً ِبحقِّـ ــاِإعانـ    يوِفيهـ

 وأَنْ يكُونَ نظْمها ِمـن الْعمـلْ        
  

 ِلوجِهـِه وخاِلــصا ِمــن الِْعلَــلْ 
     ــنِلمو ـا ِلـيهفْعن موـدأَنْ يو 

  
ــينا علَهــصحــنميف كُــلِّ ز   

    ــاه عد ــن م ــب ِجيي ــه فَِإن 
  

  ــاهجر ــدأَح ــبِخيالَ يو 
                                                  

   .بفتح اجليم ناحية الرجل أو شق اإلنسان واملراد أنه صاحب قَدٍر عايل: ابنجالْ) ٣(



  ٥  

عج ــد ــواِبوقَ ــى أَب ــا علَ هلْت 
  

ــصوابِ   ــم ِلل ــي الْملِْه ِربو 
    

  
  يف الْقَواِعِد الْخمِس الْبِهيِة :الْباب اَألول

  الَِّتي ترِجع ِإلَيها جِميع الْمساِئِل الِْفقِْهية
ــدِ  ــى قَواِع ــي علَ ــه مبِن  الِْفقْ

  
 اِصـدِ خمٍس ِهي اُألمـور ِبالْمقَ    

  ــد عبالُ وــز الَ ي نــي  ها الْيِق
  

 ِبالــشك فَاســتِمع ِلمــا يقَــالُ
ــِسيرا     يقَّةُ التــش الْم ــب وتجِل

  
ــرا  ِبيــا خ ِبه ــن ــا فَكُ ثَاِلثُه  

  ررــض ــالُ ال ــا يقَ مــا ِفي هاِبعر 
  

        رـِه غَـرِفي سالً لَـيالُ قَـوزي 
 مـه كَّمحلْعـادةُ قُـلْ     خاِمسها ا   

  
     ـهكَمحـا معِميج سمِذِه الْخفَه 

     جر قَد مهضعلْ بِإلَـى    ب الِْفقْـه ع 
  

 قَاِعــدٍة واِحــدٍة مكَمــالَ  
 وهي اعِتبار الْجلْـِب ِللْمـصاِلحِ       

  
ــاِئحِ  ــِد الْقَب ــدرِء ِللْمفَاِس  وال

     ي لْ قَالَ قَدِإلَـى     ب كُلُّـه ِجـعر 
  

ــِبالَ    ــِذِه وقُ ه أَيــز ِل جأَو 
  وِإذْ عرفْت الْخمـس ِبالتجِميـلِ       

  
  فَهاك ِذكْرهـا علَـى التفْـِصيلِ      

    
  اُألمور ِبمقَاِصِدها: ىالقَاِعدةُ اُألولَ

 اَألصــلُ يف اُألمــوِر ِبالْمقَاِصــِد
  

  حِديِث الْـواِردِ  ما جاَء يف نص الْ    
ــاتِ    يــالُ ِبالن مــا اَألع مِإن أَي 

  
ــاِت ــِن الثِّقَ ع ِويــر م ــو هو 

 قَالُوا وذَا الْحِديثُ ثُلْـثُ الِْعلْـمِ        
  

ــالْفَهمِ  ــلْ ِب فَج ــه عبــِل ر ِقيو 
  



  ٦  

ـ        ـا تابب نِعيبيف الـس ِهيلُوخد 
  

اِفِعيــاِم الــش ــِن اِإلمقَــلُعني  
   ــه يــا يف الن لَمالْع ــالَم ــم كَ  ثُ

  
     ـهِفيالْكَيِط ورٍه كَالـشجأَو ِمن 

  ِمنها والْمحلّ  والْوقِْت والْمقْصودِ   
  

 فَهاك ِفيِه الْقَولَ ِمن غَيـِر خلَـلْ       
   هــاد ِللِْعب ــز ِييما التهدوــص  مقْ

  
  ِشـبهها يف الْعـاده     ِمما يكُـونُ  

     زِميا تـ كَم عباضـضِ    هعب ِمـن  
  

 يف رتــٍب كَالْغــسِل والتوضــي
   هــادطُ يف ِعبرــشت كُــنت فَلَــم

  
 هــاد ــا ِبع هئَتيه ِبهتــش ت ــم   لَ

 كَذَِلك التـروك مـع ِخـالَفِ        
  

 يف بعِضها والندب غَيـر خـافِ      
        ـِبسلْتـا يمِفي نِيـيعطُ الترشيو 

  
     ِقـسلَ وفَِظ اَألصفَاح اهنَ ِسوود 

         قَـرِض افْتـِة الْفَـرا ِلِنيكُلُّ مو 
  

 ــر بتعــِه ت ِن ِفيــي ــةُ التعِي فَِني 
 واستثِْنين ِمـن ذَِلـك التيممـا        

  
ـ     ِعن حِض يف اَألصـا  ِللْفَرلَمالْع د 

   نــي ــا ع ثُميحالَ-و نــي  والتعِي
  

  وأَخطَـا بطَـالَ     -يشرطُ تفِْصيالً 
 وخرجت أَشـيا كَرفْـِع أَكْبـرا        

  
  عـن أَصـغرا    ِمن حدٍث ِلغـاِلطٍ   

 )٤(وواِجب يف الْفَرِض أَنْ تعرضـا       
  

اِء وــَألد ــه الَ ِل   الْقَــضاِفيهــا لَ
    ضــر عالت ــب ــه الَ يِج لَِكن 

  
 ِللْفَرِض يف نحِو ِصياٍم والْوضـو      

 وما كَفَى التوِكيلُ ِفيهـا أَصـالَ        
  

 واستثِْنين مهمـا تقَـاِرنْ ِفعـالَ      
 واعتِبِر اِإلخالَص يف الْمنِوي فَـالَ       

  
ـ     مِك ِفيِريـشِبالت ِصحِقـالَ  تا ن 

   ــه ِحياُء كَالتــي أَش تثِْنيــت اسو 
  

      ـهيـا النهِفي ـِصحـا تِرهغَي عم 
  هــاد ــوِل كُــلِّ قَ ــا يف قَ هقْتوو 

  
هــاد ــاِرنٌ َألوِل الِْعبــ   مقَــ

                                                  
  .أي تتعرض بألف اإلطالق وبإدغام التاء يف التاء: تعرضا: قال الشارح) ٤(



  ٧  

  واستثِْنيت ِمنـه صـور     اونحِوِه
  

 كَـر كَالصوِم والزكَاِة ِمما قَـد ذَ     
ــِظ اَألولِ    ــلِّ لَفْ ــا ِبكُ هنقَرو 

  
 ِإنْ كَانَ ِذكْرا واِجب علَى الْجِلي     

        ـارتخالَِة لَِكـِن الْمالـص وحن 
  

     ارـضِتحفًـا اسرع كِْفيِض يعِللْب  
 كَذَاك قَرنهـا علَـى التحِقيـقِ        

  
ــاَألو ــيِب ــسِبي والْحِقيِق ِل الن  

 ولَيس ِذكْرا يِجب اسِتحـضارها      
  

  ِإلَى الْفَراِغ بلْ كَفَـى انـِسحابها      
  ــاِوي الن ــب ــا فَقَلْ لُّهحــا م أَم 

  
       ـاِوينٍع ِبـالَ مـوضويف كُلِّ م 

ـ فْـظُ ِبال  لَّفَلَيس يكِْفـي ال       ساِنلِّ
  

ــانِ  نالْج ــن ــا ِم ِتفَاِئهان ــع م  
 سانُ حيـثُ اختلَفَـا    لِّظُ وال فْلَّوال  

  
 فَلْيعتبر ِبالْقَلِْب ِمـن غَيـِر خفَـا       

   ــالَم اِإلسو ــز ِييما التطُهــر شو 
  

ــام مــا ه ي ِوينــالْم ــم ِب  والِْعلْ
      ا فَقْـدـضأَي دعو    ـاِفينـا يم  

  
ــةَ ِنيوــاِفي نالْم ــن ــِع ِم   الْقَطْ

  ــهِمنو هرالْقُــد ــدةٌ فَعِرد  
  

      هـرأَم فَافْقَـه ِوينلَى الْما عضأَي 
   ددــر التِم وــزالْج فَقْــد ــه ِمنو

  
ــِرد ت اتيثْنتــس ــا م نه ــن   لَِك

         ْـدعت أَو كْنر لْ ِهيا هلَفُوتاخو 
  

     ـدمتعالْم ـوفَه ما قُـدمطًا ورش 
  ـا      ومـا عم تصصِن خِمييف الْي 

  
 )٥(ولَم تعمم مـا يخـص جزمـا       

  )٦(جمـلُ قَـوالً ي  ِفـِظ   الَّوِنيةُ ال   
  

قَاِصدـا فْـِظ   لَّ ال مهلَيـلُ  عمحت   
  يف الْحكْـِم علَـى    ِفـِظ   الَّوِنيةُ ال   

  
  كَمـا قَـد أُصـالَ   فِْظ لَّ ال مقَاِصِد

  تاسو      كَـمح ـنم دِعن نِميالْي ثِْني 
  

 قَـسم  هي علَـى ِنيِتـِه الَ ِذي        فَ
  

                                                
  .. قول جمملونية الالفظ: مث ذكر البيت الذي بعده:  واألحسن ما يف نسخة وهو: قال الشارح) ٥(
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  ٨  

 لُــهى ِفعــأَدــا تمبر ضالْفَــرو 
  

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

  
ــهِفياِب يف الْكَيــوِب اَألبــسِبح  

ــ   الَِة  كَِنيــص ــوِء وال ضِة الْو 
  

ــاةِ  ــصياِم والزكَ ــج وال الْحو 
    

  الْيِقين الَ يزولُ ِبالشك: الْقَاِعدةُ الثَّاِنية
 دِليلُها ِمن الْحـِديِث يـا فَتـى       

  
ــا تثَب ــد ــِرِه قَ غَيِلٍم وــس يف م 

ــدخلُ   ٍة فَتــد ِديٍق عــر ــن طُ  ِم
  

ِميـلُوا      جأَص ا قَـداِب كَمواالَب ع 
   هكْثَرتــس م ــد ــا قَواِع هتحتو 

  
 هــر بحــا م اكَهفَه تجرــد ِان 

 ِمن ذَِلِك اَألصلُ كَمـا اسـتبانا        
  

  بقَاُء ما كَـانَ علَـى مـا كَانـا         
        ـهـلَ اَألِئمـا أَصملُ ِفياَألصو 

  
ــِة اَءةُ الذِّمــر بــه ــا ذَا الِْهم ي  

 وحيثُما شك امـرؤ هـلْ فَعـالَ         
  

 أَو الَ فَاالَصلُ أَنـه لَـم يفْعـالَ        
ــالَ   ــِر حِم الْكَِثيــِل و يف الْقَِلي أَو 

  
  علَى الْقَِليـِل حـسبما تأَصـالَ      

       مـدلُ الْعوا اَألصدا قَعِمم كَذَاك 
  

ِرففَاع ا      فُرمو ِجيا يم عوقَد٧(م(  
 واَألصلُ يف الْحـاِدِث أَنْ يقَـدرا        

  
ــررا ــا قُ مــاِن ِفي مِب الزــأَقْر   ِب

 )٨(الَشيا اِإلباحـةُ إِ    يف األَ  واَألصلُ  
  

ــ ــِبالَ ِرِإنْ دلَّ ِللْحظْ ــلٌ قُ ِلي٩(د(  
  

                                                
)٧ (م: بضم الدال مبعىن: مقدما تقد.  
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  .بالبناء للمجهول: للحظر بالظاء املعجمة أي للمنع واحلرمة، وقُبل



  ٩  

 كَذَا يقَالُ اَألصـلُ يف اَألبـضاعِ      
  

ــاعِ الْح ــالَ ِدفَ ــا ِب ــر مطْلَقً   ظْ
  الْحِقيقَـه  )١٠(ويف الْكَالَِم أَصـلِ     

  
 قَــكزــاُهللا رعقَــهِفيوالَ ت 

 واَألصلُ والظَّاِهر يف الْحكِْم متـى       
  

ــى لٌ أَتــِصي ــِه تفْ ــا فَِفي ضارعت 
ــاِل   ِتماح دــر جــلُ ِإنْ م اَألصو 

  
ـ    ِبج ـحجر ـهضارِم الْقَــاِلعز 

 ورجِح الظَّاِهر جزمـا ِإنْ غَـدا        
  

 ِلسبٍب نـصب شـرعا مـسندا      
ــادٍة أَِو     عٍف وــر ٍب عــب س أَو

  
  ونُ معـه عاِضـد ِبـِه قَـِوي        يكُ
  رجحه علَى اَألصـح ِإنْ     واَألصلَ  

  
     ِكـنز فُهـعاِل ضِتماِالح ببس  

  ـا     وم ـحيف اَألص ِح الظَّـاِهرجر 
  

 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  
ــ   ــِد اَألص ا ِبأَحــو مزجِن يف ولَي 

  
  ِحيٍن ويجِري الْخلْف ِحينا فَاعِرفِ    

  ــةٌ وِتمــا تمباِن رالظَّــاِهر 
  

  تعارضــا وهــو قَِليــلٌ فَاعلَمــا
  نــي ــا الْيِقـ ــد وربمـ  فَواِئـ

  
  نِبيتــسي كِبالــش الُــهوز 

   هــِصرحناِئٍل مــسيف م ذَاكو 
  

  ِفيما ذَكَره )١١(ِن ابِن الْقَاصِ   ع تحكَى
    هــد ــوِوي ِع ــا الن هِفي ادزو 

  
 هــد عب ادز ِكيبــس ــذَِلك ال  كَ

    ثَالَثَه برأَض كالشى  )١٢(وـرأُخ  
  

  شك علَى أَصـٍل محـرٍم طَـرا       
                                                  

  .بفتح اهلمزة وتشديد الصاد املهملة فعل أمر من رباعي مضعف: قال يف احلاشية: لصأَ) ١٠(
)١١ (هو بالتشديد لكن ال يستقيم ضبطه هنا بالتشديد لوزن البيت: ابن القاص.  
هذا غري متعني بل جيوز : وقال يف احلاشية. هـ.ا.بالتسكني لضرورة الوزن: ثالثة: قال الشارح) ١٢(

  .بإسقاط اهلمزة أو وصلها: بالرفع غري منون، وأخرى: ثالثة: أن يكون
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ا     وطْـرـاٍح يبـٍل ملَـى أَصا عم 
  

 ه الَ يــدرىومـا يكُــونُ أَصــلُ 
 والشك والظَّـن ِبمعنـى فَـردِ        

  
  يف كُتــِب الِْفقْــِه ِبغيــِر جحــِد

   ــر بعي ــد ــلُ قَ اَألصــةٌ و اِتمخ
  

    رـضحا يماِب ِفيحِتصِباِالس هنع  
    

  الْمشقَّةُ تجِلب التيِسير: الْقَاِعدةُ الثَّاِلثَة
ــلُها اآل أَصوــار باَألخو ــات ي 

  
 ــار بــا اَألح لَمالْع اهوــا ر ِمم 

 وكُلُّ تخِفيـٍف أَتـى ِبالـشرعِ        
  

ــعِ  ــِر دفْ يــا ِبغ هنع جــر خم 
 واعلَم ِبـأَنَّ سـبب التخِفيـفِ        

  
 يف الشرِع سـبعةٌ ِبـالَ توِقيـفِ       

ــسيانُ    النو اهــر ــك اِإلكْ  وذَِل
  

 والْجهلُ والْعـسر كَمـا أَبـانوا      
    قْــصنو ضــرمو ــفَرسو 

  
ــصوا  ــا ن مةُ ِفيعبــس ــِذِه ال فَه 

  اقِ   وشِط الْمبلُ يف ضالْقَو ِلفتخم  
  

     ـِرفع ا قَدماِل ِفيوِب اَألحسِبح 
   ــِسم ــه تنقَ فَاتِفيخت عرــش  وال

  
  أَنواٍع كَمـا قَـد رسـموا       ِستةَ
       ِلـيٍص يِقـينتقَاٍط وِإس فِفيخت 

  
      ِلـيٍم جقْـِديتاٍل وـدِإب فِفيخت 

       قَـدٍص وِخيـرتٍر وأِْخيت فِفيخت 
  

ــٍر يــزاد فَلْيعــدْتخِفيــ ِييغت ف 
 ورخص الـشرِع علَـى أَقْـسامِ        

  
 درو كَــاِمقَـدِب اَألحــسِبح ت 

ــةٌ   اِجبو طَرــض ــِل ِللْم   كَاَألكْ
  

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

  
        ْـماَألت ـوه كُـهرنُ تكُـوا يمو  

  كَالْقَـصِر يف   كَالْجمِع أَو مكْروهةٌ    
  

ود    رم ِفـي  اِحـلَ نَ ثَالٍَث ِمـنت  
         عـسات ـاقِإذَا ض ـراَألم مِتيخت 

  
      ـعبتالْم اِفِعيلُ الـشقُـوا يكَم 

  



  ١١  

      هالْقَاِعـد ـِذيه كَـسعا تمبرو 
  

 هاِردا وــض أَي ــي ــديِهم فَِه   لَ
 وقَد يقَالُ ما طَغـى عـن حـدهِ          

  
ــِضدِه ــنعِكس ِبـ ــه مـ   فَِإنـ

    
  الضرر يزالُ: الْقَاِعدةُ الراِبعة
       رـرالَ ض ِبـيلُ النا قَـولُهأَصو 

  
       ْقَرـتا قَـِد اسمبسح ارالَ ِضرو  

ــا الَ   ــا م هلَيع ــي ــالُوا وينبِن  قَ
  

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

  
  ى الْمؤلِّـف الْمحقِّـق    كَما حكَ 

   را الضهـ   ِمن  رورات تِبيح الْمحتظَ
  

ـ     ِبشرِط بتلُ اعاَألص لَه ا الَِّذيهر 
  ــِدر ــضرورِة قُ ــيح ِلل ــا أُِب مو 

  
   طَِررـضا كَأَكْـِل الْممتا حِرهِبقَد 

  ــر خ ــه لَِكنرــو ذَا ص ــن ع ج 
  

 عـانُ يـذْكَر   لِّاللْعرايـا و  ِمنها ا 
ــا    نه ــب ــم الْمراِت ــدةٌ ثُ  فَاِئ

  
 تعد خمـسةً كَمـا قَـد زِكنـا         

     ــه فَعنمــةٌ و اجحةٌ وروــر ض
  

 ــه ِبعلٌ توــض ــم فُ ــةٌ ثُ نِزيو  
 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 

  
 فَردهما أَعظَـم ضـرا فَـافْطُنِ      

  ِْخــفي الَّــِذي ــب  فَِإنــه يرتكَ
  

 ِصـف اك يف الْمفْسدتيِن قَد و    كَذَ
 ورجحــوا درَء الْمفَاِســِد علَــى  

  
 جلْــِب مــصاِلٍح كَمــا تأَصــالَ 

   هدــس ــصلَحةٌ ومفْ ــا م ثُميفَح 
  

      هدفْـسالْم فْـعد ما قُـدضارعت 
  هروهــش ــةُ الْم اجالْحــةٌ و اِتمخ 

  
هرورِزلَــةَ الــضنم لَــتزن قَــد  

  



  ١٢  

ــرق أَ ــصاالَ فَ خت أَو ــم عنْ ت 
  

ــصا  ــِه ن لَيــا ع كَم مهــد ِعن 
    

  مةالْعادةُ محكَّ:  الْخاِمسةالْقَاِعدةُ
 وأَصلُها ِمـن الْحـِديِث زِكنـا      

  
ــسنا نَ حوِلمــس الْم آهــا ر فَم 

 واعتِبرت كَـالْعرِف يف مـساِئلِ       
  

ــِص حنت ــم ــرٍة لَ ــِلكَِثي  ر ِلقَاِئ
    ــه ِهمــثٌ م ــا مباِح لَه ــم  ثُ

  
ـــهـــا ِبِهماكَهفَه لَّقَـــتعت  

  ِذي أَو ــت ثْبــِه ت ــا ِب مــا ِفي لُه 
  

ــ ــره مختِل أَمــِذو أْخيف الْم ف 
 فَتــارةً ِبمــرٍة جزمــا ويف    

  
  مِبيـٍع واسِتحاضـٍة قُِفـي      عيِب

   رتــشةً يــارتوركَــرطُ الت 
  

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

  
 ــد مــالثَّالَِث أَع ــار ِب ِتباِالعو  

ــرارِ    ــن تكْ ــد ِم ةً الَ بــار تِهو 
  

 ِهِإلَى حـصوِل الظَّـن كَاخِتبـارِ      
        ِة لَـهاكَـسمِبالْم ِبيالَ الـصح 

  
ــوِغ وِســواها نقَقَبــلَ ــه الْبلُ  لَ

        ـربتعت تـسةُ لَيـادثٌ الْعحبم 
  

  كَمـا اشـتهر    ِإالَّ لَدى اطِّراِدها  
  ثُميحِلـي     والْج فـرالْع ضارعا ت 

  
ــَألولِ  ــدمن ِل ــشرع فَلْيقَ  وال

       اع كْمِع حرِبالش كُني ِإنْ لَم لَـقت 
  

        ْـقٍم أَحقْـِديِبت ـوفَه كُنِفِإنْ ي 
       فَِفـي عضالْو هضارِإنْ ع فرالْعو 

  
       قُِفـي قَـد ِخـالَف مهنٍم عقَدم 

ــةَ ال    ــبعض الْحِقيقَ ــهلَّفَ فِْظي 
  

  ــهِفيرالَلَــةَ الْعالد ــض عبو  
  ــد ــع قُ ضو ــم عــلَ ِإنْ ي ِقياوم 

  
 وِقيلَ غَير ذَاك فَـاحفَظْ واعلَمـا      

 والْعام والْخاص ِمن الْعرِف متـى       
  

ــى ــاِبطٌ أَت ــِه ض ــا فَِفي ضارعت 
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 وهو أَنَّ الْخاص حيـثُ حـِصرا      
  

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

  
 منِزلَةَ الـشرِط ِخـالَف ينقَـلُ      

 وغَاِلب التـرِجيِح يف الْفُـروِع الَ     
  

  يكُونُ كَالـشرِط كَمـا تأَصـالَ      
    مِتيخِف الَّـِذي     ترةُ ِبـالْعـرالِْعب  

  
 قَارنَ مع سـبٍق لَـه يف الْمأْخـذِ        

  والَ وكُلُّ ما لَم ينـضِبطْ شـرعا        
  

 وضعا فَِللْعرِف رجوعـه انجلَـى     
    

  :الْباب الثَّاِني
  يف قَواِعد كُلِّيٍة يتخرج علَيها ما الَ ينحِصر ِمن الصوِر الْجزِئية

 هــد ــين قَاِع ــم أَربِع ــاك نظْ فَه
 

 هــد ــدةً فَواِح ــسرودةً واِح م  
ــن الْقَ  ــي ِم هو ــه ــِد الْكُلِّي واِع

 
ــه ِئيزا الْجهرــو ص ــِصر حنالَ ت  

  رــو ــا ص هِمن ثِْنيــت ــا اس مبرو
 

ــِصر ــةٌ تنحـ ــا قَِليلَـ   لَِكنهـ
   ــهــِق أَغْلَِبيِقيحلَــى التع ــيفَه

 
  ــه ــِد الِْفقِْهي ــِب الْقَواِع كَغاِل

ــرع يف ِنظَاِم  ــا أَش ــا أَن هــا و ه
  

  راِجيــا الْعــونَ علَــى ِإتماِمهــا
ــستثْنى    ــا ي ِبم ــال ــا كُ قِّبعم

 
ِمنها وما يعـِرض ِلـي يف اَألثْنـا       

   
  اِالجِتهاد الَ ينقَض ِباِالجِتهاد: القَاِعدةُ اُألولَى

ــنقَض اَ الَ ي مهــد ِعن ــاد ِتهِالج
 

ــاِد مطْلَ ِتهِباِالج ــِرض عــا ِإذْ ي قً
        لَـهما يف الْجرـوا صهثِْن ِمنتاسو

 
        لَـهقَب ـنـى ماِم ِلِحماِإلم قْضن
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ِقسـ     و  )١٣(ممةَ اِإلجباِر حيثُمـا تقَ
 

  مــس ــِذي قَ ــِط الَّ ــةٌ ِبغلَ نيب
كَذَِلك التقِْويم ِإنْ يعثَـر علَـى        

 
ــٍص أَو ِز ــفَِة نقْ ــالَِص ٍة تــاد ي  

والْحكْم ِللْخـاِرِج ِبالـشهوِد ِإنْ       
 

       ِكـنز ا قَـدماِخلُ ِفيا الدهأَقَام
       روِض ِذي الصعاِء بِتثْنيف اسو قُلْت

 
        ظَـرـِل النأَمالت ـدِذِه ِعنه ِمن

ــضاُء يف    ــنقَض الْقَ يــةٌ و اِتمخ
 

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

 
غَيِر خِفـي ِعنـد كُـلِّ النـاِس         

   ــه الْكُلِّي ــد ــالَف الْقَواِع خ أَو
 

  ــه ِكيحــِذِه م ه ــي عــِن الْقَراِف
           ـلَ لَـهِليالَ د كَـما حكَانَ م أَو

 
 نقَلَــه علَيــِه فَالــسبِكي أَيــضا

        قَـفو نطَ مرش الَفا خمقَالَ و
 

      فـرع ـنم دِعن صِللن اِلفخم  
         ـهعبلُ اَألرِه قَـولَيا عم لْفخو

 
    هِرعشم قُضاِع فَانملِْف ِلِإلجكَالْخ

   
  لِّب الْحرامِإذَا اجتمع الْحالَلُ والْحرام غُ: الْقَاِعدةُ الثَّاِنية

والِْحلُّ والْحرام حيـثُ اجتمعـا      
 

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

 
ــ ــاِد يف اَألواِن ِتها كَاِالجــي يأَش 

 ِمن   الْمنسوج لْ ويف بويف الثِّياِب    
 

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

 
  ِباَألرِض مجروحا فَمات مـسِرعا    

  ــنــلَ مامع لَــوــلَّ وح ــهفَِإن
 

  نهــو ــرام ِل ــِه ح ــر ماِل أَكْثَ
ـ        نيع فـرعي كُـني لَمفَـالَ   و ه

 
 مــر حــي هكُر ــن ــالَ لَِك أَصت ه

                                                 
  تقَام: أي أن األصل. هـ.ا.لفحبذف األ: تقم: قال الشارح) ١٣(
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ــد ــي رأَى توقَ ــه الْغزاِل مِريح 
 

  وهو ِمـن اَألحـوِط يف الْمقَـالِ       
كَذَِلك اَألخذُ ِمـن الـسلْطَاِن ِإنْ     

 
      ِبنـتفَاس ِلـبغي امرِدِه الْحيف ي  

       ِلـفتعاِم ترا ِبـالْحمهاةُ مالشو
 

      ـا ِبالِْحـلِّ ِصـفهردا وهمفَلَح  
     ا اسكَذَا ِإذَا م  امـرالْح لَكهت  أَو 

 
  قَارب اِالسِتهالَك ِفيما قَـد رأَوا     

        رـوـا صهتحةُ تروِذِه الـصهو
 

      رـصحـا انِر ميٍم ِبغِريحلِْط تكَخ  
         ِر ِمـنوـصحطُ ِللْمبالضةٌ وفَاِئد

 
 مـا يِعـنْ     ثْـرٍ مِهم االَشـياِء ِلكُ   

أَلٍْف غَيِر محـصوٍر يعـدْ      فَما كَ  
 

      درو روـصحفَم نِريا كَِعـشمو
وما يكُـونُ بـين ذَيـِن أَلِْحـِق           

 
 ثُم ِقـي    ِبالظَّنفِْت ِللْقَلِْب النتاس  

  هلُ يف ِذي الْقَاِعــدخــدــةٌ تِهمم
 

      هاِحـدو ـيهفْقَةَ وا الـصقُنفِْريت
 و        فَـِردنم قْـدع ـعمجِبأَنْ ي وه

 
رمــا وِبــأَبواٍب يــِرد ِحــال وِح

وحيثُمــا جــرى فَعــن قَــولَيِن  
 

  لَم يخلُ يف الْغاِلـِب أَو وجهـينِ       
فَاَألرجح الـصحةُ يف ِذي الِْحـلِّ     

 
واآلخر الْـبطْالَنُ أَي يف الْكُـلِّ       

 رجطْ       ورتـشـِه يلْـِف ِفيانُ الْخي
 

لَه شروطٌ ولَها اَألصـلُ ضـبطْ       
فَِإنْ تِرد تحِقيقَهـا ِبـالَ خلَـلْ         

 
  فَراِجِع اَألصلَ وجاِنـِب الْملَـلْ     

ــدخلُ يف   ةٌ تــد ــا قَاِع نــا ه هو
 

ــِف ــالَ توقُّ ــا ِب اكَهفَه ــِذي ه  
   ج عمتا اجثُميفَح اِنـب   فَرالـس 

 
      رـضالْح اِنـبج غُلِّـب هِضدو  

  هــد ــا قَاِع هلُ ِفيخــد ــِذِه ت هو
 

      هالْفَاِئـد تِرما الَ حذْها فَخضأَي
        ـعمتـاِنٍع ِإذَا اجم عم ِضيقْتفَالْم

 
ــع ــا وقَ ثُميح ــاِنع الْم ــب   يغلَّ

نهـا ذُِكـر    واستثِْنيت مـساِئلٌ مِ    
 

       كَفَـر ـنى متوِتالَِط مأَلَةُ اخسم
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 الــشهدا ِبمــسِلِمين واخــِتالَِط
 

ِبغيــِرِهم فَغــسلُ كُلِِّهــم غَــدا 
 الصالَِة واِجبا كَمـا ذُِكـر       ِمثْلَ  

 
      ِظـراِم حرثَى ِباِالحلَى اُألنكَذَا ع

     ًءا ِمنزج ترتيف    ِإنْ سـِه وجالْو 
 

ــاعِرِف  ــب ذَاك فَ ــالَِتها يِج ص
       ترـاجثُ هيِبالَِد الْكُفِْر ح ِمنو

 
      تـافَرس ا قَـدهدحنُ وكَوت لَوو  

   هــد ــصحاِب قَاِع ــةٌ وِلل اِتمخ
 

      هاِردو ـِذيكْـِس هةٌ ِبعروهشم
ــرام الَ   الْح مهــد ــا ِعن لَفْظُهو 

 
ــالَلَ الْح مــر حــالَ ي ــا نِق مِفي 

    
  هوركْ مِبرقُالْ ِبارثَياِإل: ةثَاِل الثَّةُداِعقَالْ

      با ِبـالْقُرعـرش ثَاراِإلي هكْريو
 

     ْبحتـسـِه مِفي ـوا فَهاها ِسوأَم 
فَِفــي أُمــوِر هــِذِه الــدنيا ويف  

 
 سنه غَيـر خِفـي    نفُوِس ح حظِّ ال 

ِقيلَ ويف كَـالَِم بعـِض الْعلَمـا         
 

م      حٍب أَنْ ييف قُـر ِضيقْتـا   ا يمر
ــِصيلُ     ــا تفْ نه ِطيويــس وِلل

 
ــلُ    ِليج ــه ــِه فَِإن ــاظْفَر ِب فَ

ــى   ــار ِإنْ أَدى ِإلَ ــلُه اِإليثَ حاِص
 

    ان هظْـرٍب فَحاجاِل وملَـى ِإهج  
ــاِب    ــنٍة أَِو ارِتكَ ِك ســر ت أَو

 
كُــرٍه فَمكْــروه ِبــالَ ارِتيــاِب 

        ْـدعلَـى فَلْيـِر أَوِتكَاِب غَيأَِو ار 
 

ِخالَف      ـدمتعلٌ مقَو وهلَى واالَو 
        هلَـى ِذي الْقَاِعـدا عمبرو عفَر

 
داعــس ــةُ الْم ِبيودنِكلُ مــش ت ه

       الَِة ِمنِر يف الصورجِة الْمرويف ص
 

        ِكـنـا زكَم اَءهرـا وِلم فص
         ـربجان هقْـصأَنَّ ن ـبأُِجي قَدو

 
ْــر ِن اَألبــاو علَ التــض ــِه فَ   ِبنيِل
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  التاِبع تاِبع: الْقَاِعدةُ الراِبعة
  و ــاِبعت ــاِبعــا التهاِبعيف ر

 
مــض ــيم ــد الَ تختِف  وِنها قَواِع

أَولُهــا قَــولُهم التــاِبع الَ    
 

يفْــرد ِبــالْحكِْم كَمــا تأَصــالَ 
كَذَِلِك الْمتبوع ِإنْ يسقُطْ سـقَطْ       

 
ــضبطْ ان ِهميــد ــا لَ كَم ــه اِبعت  

 واستثِْني التحِجيلُ يف نحِو الْيـدِ      
 

ــ ــرةُذَِلكَ الْغ ــِدك متعيف الْم   
والْفَرع ِفيمـا قَعـدوه يـسقُطُ        

 
  قُِط اَألصسطُو   ِإنْ يبض ا قَدالُ كَم  

وربمــا يثْبــت حكْــم الْفَــرِع  
 

واَألصلُ غَير ثَاِبـٍت يف الـشرِع       
   مقَـــدالَ ي ـــاِبعـــا التثَاِلثُه

 
  اى الْمتبوِع ِفيما جزمـو     علَ أَصالً

ــرو ويف   ــوِر اغْتفَ ــِع اُألم ا تواِب
 

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

 
         ـربتعي دـِه قَـصنُ ِفيكُوا الَ يم

 ــر ــا اغْتِف ا ِباالَثْنــالُو  افَربمــا قَ
 

ــا امــر ــٍل مغتفَ ــيس يف أَواِئ   لَ
 و  وــد ــوِد أَكَّ ــِل الْعقُ ا َألواِئ

 
  ــد ــر الَ يؤكَّ ــه اآلِخ ــا لَ ِبم

        ِحـدتـى منعِبم اتـارِعب يهو
 

  ــِرد ــا يطَّ مِفي ــد عــِذِه ت هو
   

  ِة منوطٌ ِبالْمصلَحةتصرف اِإلماِم علَى الرِعي: الْقَاِعدةُ الْخاِمسة
تــصرف اِإلمــاِم ِللرِعيــِة   

 
ــةِ  ِعيرِة الْملَحــص طَ ِبالْمــي   أُِن

 ِه نـص علَيهـا الـشاِفِعي      وهِذ 
 

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

 
ــن  منِز ــوِلي ِم ــةُ الْ ــِهِلمولَ ي 
         ـرمِل عقَـو ِمـن ِويا رلُهأَصو

 
     ا ذَكَـرم ظُرلُ فَاناَألص كَاها حمِفي
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ــصرِف   يف الت ــام اِإلم مــز فَيلْ
 

 يعلَى اَألناِم منهج الشرِع الْـوفِ     
ــِق     ــصبه ِلفَاِس ن زــو جــالَ ي فَ

 
 ــالْخ ــصالَِة ِب ــؤم يف ال الَِئِقي  

       هاِحـدو تـدةُ عروِذِه الصهو
 

      ها الْقَاِعـدهلَيع تطَوان الَِّتي ِمن
   

  الْحدود تسقُطُ ِبالشبهات: الْقَاِعدةُ الساِدسة
ــسقُطُ  ت دوــد ــاٍق الْح  وِباتفَ

  
طُو     ِبالشـبض ا قَـدمبساِت حهاب  
  ــن ــلُها ِم أَصاودرِث وــِدي الْح  

  
 ِمــن طُــرٍق عِديــدٍة واعتِمــدا

 الَ فَرق بين كَوِنها ِفـيمن فَعـلْ         
  

ــٍق يف طَِري ةً أَواِردــلّو حم أَو  
ــرا    ِزيعِقطُ التــس ــا الَ ت هلَِكن 

  
ــرا  كِْفيِقطُ التــس تو مهــد ِعن 

 ا ذَكَـرو  يمـا وشرطُها الْقُـوةُ فِ     
  

زج  ثِّرــؤ الَ ت ــي ِإالَّ فَهــا و م 
    
  : الثَّاِمنة والْقَاِعدةُ الساِبعةُ

  ، وحِريم الشيِء ِبمنِزلَِتهالْحر الَ يدخلُ تحت الْيد
 والْحر غَير داِخٍل تحـت الْيـدِ      

  
ــِد متعــالٍَم م ــلِّ ع ــوِل كُ  يف قَ

  ِعـالَ       وج ـا قَـدم كْمِم حِريِللْح 
  

ــالَ أَصا تمبــس ــا ح مِريح ــه  لَ
ــى   ــين ِإلَ ــالَلُ ب ا الْحــلُه أَصو 

  
 آِخـِرِه ِمـن الْحـِديِث اتــصالَ   

ــتِم    حيف الْم مــِري لُ الْحخــد يو
  

  جزما ويف الْمكْـروِه والْمحـرمِ     
   ــر ــا ح ــلُّ م ــالْحِريموكُ  م فَ

  
مــِري حالت ــه كْمــا ح امود ــه  لَ

ــا    ــِة م جوــِر الز بد مــِري ِإالَّ ح 
  

ــا لَمــا فَاع هيتأَلْي نــي نُ بــو  يكُ
  



  ١٩  

 والِْملْك يف الْحـِريِم ِللْمعمـورِ     
  

 ِلماِلِك الْمعمـوِر يف الْمـشهورِ     
    سالْم مِريح ثُم   ـهكْملْ حعِجِد اج 

  
    ا لَـهكِْمِه يف مكَح    ـهمرح ِمـن  

        ـرجِن حكَـاب هرقَالَ غَيو قُلْت 
  

      ـربتعالْم وهِجِد وسكَالْم كي لَم 
    حيف الر ِةكَذَاكب  لْـفِقـلْ  الْخن  

  
 وهي الَِّتي تبنـى لَـه ِإذْ تتـِصلْ        

ــدها ِم   عو  بــذْه ــِه ي ِإلَي ــه ن 
  

  بذْهالْم وهو روهمكَى الْجا حمِفي  
    

  ِإذَا اجتمع أَمراِن ِمن ِجنٍس واِحٍد: الْقَاِعدةُ التاِسعة
  ولَم يختِلف مقْصودهما دخلَ أَحدهما ِفي اآلخر

     ِرفٍس عِجن اِن ِمنرأَم ِمعتجِإنْ ي 
  

     ِلـفتخي ا لَـممهدوقْصمو فَِزد 
ـ          ـا يف اآلخمهِمن دلَ فَـرخِرد 

  
 أَي غَاِلبا علَـى ِخـالٍَف ظَـاِهرِ       

    
  ِإعمالُ الْكَالَِم أَولَى ِمن ِإهماِله: الْقَاِعدةُ الْعاِشرة

ــالُ مــى اِإلع ــا فَت ــالَِم ي  وِللْكَ
  

 اِل ِفيمـا قَـالُو    ِمن اِإلهما أَولَى  
         هبـسا ِبالنيوـتـا اسِإذَا م ِلِكن 

  
        ـهبن ا قَـدمبـسِإلَى كَـالٍَم ح 

        سأِْسـيلُ التخـدـا يهِفيا وقَالُو 
  

       سِئـيـا رـِد يأِْكيالت لَى ِمنأَو  
    

  الْخراج ِبالضمان: )١٤( عشرةلْقَاِعدةُ الْحاِديةَا
ثُم      ِمـن ـوهاِن ومِبالض اجرالْخ  
  

     ِبنـتفَاس ـِويبِث النِديلَفِْظ الْح 
                                                  

  .هذا العدد مركب على فتح اجلزأين وكذا ما شاه) ١٤(



  ٢٠  

 لَِكنه خـرج عـن ذَا مـا لَـوِ         
  

 قَـِوي أَعتقَِت الْمـرأَةُ عبـدا ِللْ     
   ــو ــلُ لَ ــا والَؤه والْعقْ ِنهفَِالب 

  
  جنــى علَــى عــصبٍة لَهــا رأَوا

ـ  وقَ   ي اِت     دبـصى يف الْعـ ر  هِمثْلُ
  

ثَ لَــهالَ ِإرطَــا وِقــلُ يف الْخعي  
    

  الْخروج ِمن الِْخالَِف مستحب:  عشرةالْقَاِعدةُ الثَّاِنيةَ
 ومستحب الْخـروج يـا فَتـى      

  
  ِمن الِْخالَِف حـسبما قَـد ثَبتـا       

ـ        اةُ الِْخـالَِف ياعرم طْلَِكنرتش 
  

 لَها شروطٌ ولَها اَألصـلُ ضـبطْ      
  نَ يف الِْخــالَِف مكُــوــاأَالَّ يِقعو 

  
  ولَم يخاِلف سـنةً ِلمـن دعـا       

 صحت وكَونه قَـِوي الْمـدركِ       
  

  ِكـي   الَ كَِخالَِف الظَّاِهِريِإذْ ح  
    

  ةرش عةَناِمى الثَّلَ ِإ عشرةالْقَاِعدةُ الثَّاِلثَةَ
 والدفْع ِفيما قَـالَ كُـلُّ حبـرِ       

  
 أَقْوى ِمن الرفِْع فَجـلْ ِبـالِْفكْرِ      

       صخاِصـي الـرعاطُ ِبالْمنالَ تو 
  

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

  
      ْـصن لَى ذَِلكع ِكيبا السِبِه كَم 

  ثُم الرضى ِبالشيِء قُلْ ِرضا ِبمـا        
  

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

  
        ِكـنز أَثَـٍر لَـه ـا ِمـنِه فَمِفي  

  ولَِكِن استثِْني ِمنهـا مـا شـِرطْ         
  

 مةُ الْعقْبى ِبـِه كَمـا ضـِبطْ       سالَ
  ــن مــٍم و ــضرِب زوٍج ومعلِّ   كَ

  
  قَـاٍض فَـاعلَمن    يِلي وتعِزيراتِ 

  ــاد عم مهــد الُ ِعنؤــس ــم ال  ثُ
  

 ا الْجواِب حـسبما أَفَـادو     قُلْ يف 
  



  ٢١  

  قَولٌالَ ينسب ِلساِكٍت :  عشرةالْقَاِعدةُ الثَّاِمنةَ
       بـسنالَ ي ـهأَن تـِديه لَمِاع 

  
 ا ٍت قَولٌ كَما قَـد أَعربـو      ِلساِك

   هرــذْكُو ةُ الْمــار ــِذِه الِْعب هو 
  

      هرـأْثُوم اِفِعيـاِم الـشِن اِإلمع 
        رـوص ـِذيه ِمن ثِْنيتا اسمبرو 

  
     عالِْبكْـِر ِإذْنٌ م تكُوا سهِمن ـربت  

       ـنِه علَيى ععدالْم تكُوكَذَا س 
  

ِبنــت الً فَاســو ــد نكُ ــِه ع  يِميِن
        قَـضـثُ نيٍة حِل ِذمأَه ضعبو 

  
      قَضـتا انـضأَي كُتسي نم دهفَع 

 ولَو رأَى مملُوكَـه يتِلـف مـا         
  

    ِت افْهمِبالـص نمضِرِه ييـا ِلغم 
 وحيثُما يـسكُت محـِرم علَـى        

  
ــالَ  ــداه نِق ــالٍَل فَِف ــِق ح  حلْ

        ـكَتس قَـدا واِلغب اعثُ بيحو 
  

      ـتثَب ا قَدمِفي حاٍف صِترِن اعع  
        قَـدِخ ويِة الـشرضا ِبحقَر لَوو 

  
       ْـدعطِْقـِه يِمثْـلُ ن وفَه كَتس 

ــ   عبوــر ــِذِه ذَكَ ــِر ه يِلغ مهض 
  

 ِكن لَيس يخلُو عن نظَـر     أَيضا ولَ 
 قُلْت وِفيها ِبعضهم قَـد صـنفَا        

  
ــى  ــاد ووفَ ــِه أَج فًا ِفينــص م  

    
   فَضالَ ِفعالً كَانَ أَكْثَرأَكْثَرما كَانَ : الْقَاِعدةُ التاِسعةُ عشرة

 ب لَمِاع      ـتظَمن قَـد ـتكُن يأَن 
  

 ــت ــضى فَقُلْ ــا م مِفي ــِذه   ِلِه
 قَاِعدةٌ مـا كَـانَ أَربـى ِفعـالَ          

  
ــضالَ  ــى فَ ــونُ أَزكَ ــه يكُ فَِإن  

      ـبختنِث الْمِديالْح ا ِمنلُهأَصو 
  

     بصِر النلَى قَدع رِبي اَألجِن النع 
 اك ِبـضع عـشرِ    وأَخرجوا عن ذَ    

  
ــدررِ  ــةً كَال مظُونــا م اكَهفَه  

 وذَِلك الْقَـصر علَـى اِإلتمـامِ        
  

ــامِ   ــِة اَألي ــضلُ يف الثَّالَثَ  يفْ
  



  ٢٢  

      ْـرـاٍت أَبكْعانُ رى ثَمحالض ثُم 
  

      رـشع ـيتا اثْنهأَكْثَر كُنِإنْ يو 
  ــا ِبــثَالٍَث يمهم رتالــوــلُوفْع 

  
ــا ِم هلُ فَِإنــض ــد أَفْ ِزيــا ي م 

 لَِكن علَى قَـوٍل ضـِعيٍف نِقـالَ         
  

 عِن الْبِسيِط واِإلمـاِم ِذي الْعـالَ      
 كَذَا صالَةُ الصبِح كَانت أَفْـضالَ       

  
 ِمن غَيِرهـا وِإنْ يكُـن أَطْـوالَ       

        أَفْـض ِهميِر لَـدتةُ الْـوكْعرلُو 
  

  ِمن سنِة الْفَجِر وأَيـضا تفْـضلُ      
 يـِل وِإنْ كَانـت أَقَـلّ      لَّتهجد ال   

  
 وهو مع الْكَثْرِة والطُّوِل حـصلْ     

 كَذَا صالَةُ الِْعيِد ِمـن كُـسوفِ        
  

 أَزكَى ولَو مع طُوِلها الْمعـروفِ     
ــالَ تطْ   ــِر ِب ةُ الْفَجــن ســِلو ِوي 

  
ــدِليلِ  ــه ِلل عــا م هلُ ِمنــض   أَفْ

ــاالَ    ةٌ كَمرــو الَِة ســص  ويف ال
  

       قَـد لَوٍض وعب لُ ِمنطَـاالَ أَفْض  
 وِقيلَ بلْ ِمن قَـدِرها وذَاك مـا         

  
ــدما ــبعض وِإالَّ قُ ــِرِد الْ ي ــم   لَ

 )١٥(والْجمع يف مضمضٍة ِبالْما ثَالَ      
  

 أَفْضلُ ِمن فَصٍل ِبـِست حـصالَ      
ــرفَتينِ     لُ ِبغــص ــذَِلك الْفَ  كَ

  
  )١٦(أَزكَى ِمن الست ِبغيـِر مـينِ      

 والْحج والْوقُوف ِممـِن رِكبـا       
  

ــا  بأَدا تــي ــه ماِش لُ ِمنــض  أَفْ
  ــذَِلك ــالَِلكَ ِلِإله ــات   الِْميقَ

  
د لُ ِمــنــاِليأَفْــضِة اَألهــريو 

ــرةً   مــلَّى و ــةً ِإنْ ص اعمج  
  

ــى ــالَِتِه وأَعلَ ص ــن ــضلُ ِم  أَفْ
 منفَِردا خمسا وِعـشِرين جِعـلْ       

  
 وهكَــذَا تــصدق وقَــد أَكَــلْ

                                                  
  .واملاء مقصور. هـ.ا.أي ثالثا من باب االكتفاء: باملا ثال: قال الشارح) ١٥(
  :ولو قال. قال الشارح عن هذا البيت هو داخل مبا قبله) ١٦(
الْوــج معيف م ــض مــ أٍَةض ــلُضفْ   ن ِم

  
ـ ى األَ لَ ع ٍلصفَ صـ  ح ـ  خ ن ِم ـ  ز ٍفلْ    نِك

  .لَكَانَ أَخصر  



  ٢٣  

لْــبعض ِمــن أُضــِحيٍة تبركَــا ا
  

  فَهو علَى بذِْل الْجِميِع قَـد زكَـا    
 وينبِغي عـدك كُـلَّ مـا أَتـى          

  
ــا  ثِْبتــِل م لُ ِللْقَِليِليــد ــِه ال ِفي 

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 

  ــِلو أَمِبالت ــك ــى ذَِل ــس علَ  ِق
  

ــضلِ  ــى التفَ ــد ِهللا علَ مالْحو 
    

  الْمتعدي ِعندهم أَفْضلُ ِمن الْقَاِصر: الْقَاِعدةُ الِْعشرون
 والْمتعدي ِعندهم ِمـن الْعمـلْ     

  
 أَنمى ِمن الْقَاِصِر فَـضالً وأَجـلّ       

 طَلَـب الِْعلْـِم الْعِلـي     وِمن هنا فَ    
  

 أَفْضلُ ِمـن صـالَِة ِذي التنفُّـلِ       
         ِن قَـديالـد ِعـز املَِكِن اِإلمو 

  
    ـوهو اِالطْـالَق كَرأَن  ـدمتعالْم   

        هالْقَاِصـر ـضعنُ بكُوي قَالَ قَدو 
  

      هاِصـرـا ذَا الْباِن يملَ كَاِإليأَفْض 
    

  الْفَرض أَفْضلُ ِمن النفْل: دةُ الْحاِديةُ والِْعشرونالْقَاِع
      أَكْثَـر هوـدـا قَعمِفي ضالْفَرو 

  
 فَضالً ِمن النفِْل كَما قَد ذَكَـروا      

 قَالُوا وأَجر الْفَرِض زاِئـد علَـى        
  

 ثَواِب غَيـِرِه ِبـسبِعين اعِقـالَ      
   ا اسمبرو     رـوص ـِذيه ِمن ثِْنيت 

  
      ظَـرـا نهِفي ـِضِهمعا ِلبهضعبو 

    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

 وقِْت أَيضا أَفْـضلُ   والطُّهر قَبلَ الْ    
  

  ينقَـلُ   ِفيمـا  ِمن كَوِنِه يف الْوقْتِ   
  



  ٢٤  

      هاِحـدو ادِن زيالـد ِعز خيالشو 
  

  هاِردو ــرغَي ـيهــا وهِفي ِظـرن  
        ـنِن عيترـوص تأَير قَدو قُلْت 

  
      نماِم يف الْـيِف اِإلميِن أَِبي الصِاب  

  حِديثُ أَجـِر تـاِرِك الِْمـرا      هما  
  

  ثُم حِديثُ أَجِر من قَـد صـبرا       
    

  :الْقَاِعدةُ الثَّاِنيةُ والِْعشرون
  الْفَِضيلَةُ الْمتعلِّقَةُ ِبذَاِت الِْعبادِة أَولَى ِمن الْمتعلِّقَِة ِبمكَاِنها

  ــه ــادِة الْمعلَّقَ لَةُ الِْعبــِضي  فَ
  

ــه ــِسها أَولَــى ِمــن الْمعلَّقَ  ِبنفْ
 ِبما لَهـا ِمـن الْمكَـاِن ِفيمـا          

  
  قَد صرحوا ِبـِه فَكُـن فَِهيمـا        

       رـوـذَا صه ـنع جـرخ هلَِكن 
  

ْــر ــةُ أَب ــةُ الْقَِليلَ اعمــا الْج هِمن 
 يف الْمسِجِد الْقَِريـِب ِإنْ تعطَّـالَ        

  
 كَِثيـِر يف ِسـواه فَـاعِقالَ      ِمن الْ 

 والْجمع يف الْمسِجِد أَولَى ِمنه يف        
  

 غَيٍر وِإنْ كَانَ كَِثيـرا فَـاعِرفِ      
    

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

  
  ِلواِجــٍب ِبغيــِر وهــمِ  ِإالَّ
وقَالَ ِفيهـا قَـوم الْواِجـب الَ          

  
ــالَ  ــا أُص مِة ِفينــس ــرك ِلل تي  

        بـستحالً ينَ قَـووـرقَالَ آخو 
  

      ـبجو ازا ِإذَا جعونما كَانَ مم 
 وجاَء أَيـضا غَيـر هـذَا ِفيهـا          

  
ــ ــاراِت فَكُ الِْعب ــن ــاِم هِبين ن 

 واستثِْنيت أَشياُء ِمنهـا سـجدتا       
  

 سهٍو وما تـالَ كَمـا قَـد ثَبتـا         
         ـعالَِة مـِة يف الـصيلُ ِللْحالْقَتو 

  
     قَـعِإنْ و اِليوِن ِبـالتيـدفِْع الْير 

  



  ٢٥  

 يف الِْعيِد مع ِزيـادِة الركُـوِع يف        
  

 نالَِة سِرِف     صِف فَـاعوِة الْكُـس 
  ــه بطُوخــِب ِللْم ــر الْخاِط  ونظَ

  
ــذَِلك الِْكتابــ  ــهكَ بوبحةُ الْم 

    
  :الْقَاِعدةُ الراِبعةُ والِْعشرون

  ما أَوجب أَعظَم اَألمريِن ِبخصوِصِه الَ يوِجب أَهونهما ِبعموِمه
 عظَم ِبالْخـصوِص الَ ما أَوجب األَ  

  
  يوِجب بالْعموِم االَهـونَ خـالَ      

         هـا اِإلفَـادِبه ـاَءتٍر جويف ص 
  

 هالْــِوالَدفَــاِس والنِض ويكَـالْح 
  فَِإن وا تـ ه ـا    جعلَ مـسالْغ ١٧(ب( 

  
 ِإيجاِبها الْوضوَء أَيـضا فَاسـمعا     

 رِش الْبكَــارِة لَــِزموالْمهـر يف أَ   
  

       ِلـمـا عا كَمرطِْء فَاِسِد الشيف و 
 ادونَ ِبالزنا لَـو رجعـو     والشاِه  

  
      قَـعي اصٍم فَالِْقـصجِد رعب ِمن 

 مع حد قَذٍْف وكَذَا لَـو قَـاتالَ          
  

 أَكْثَر ِمن غَيـٍر وكَـانَ كَـاِمالَ       
ـ       س ـعم هفَِإن    لَـه ـخضرِمِه يه 

  
هذَكَر        قَلَـهن ـا قَـدكَم ـعمج  

    
  :الْقَاِعدةُ الْخاِمسةُ والِْعشرون

  ااهتياِلتو ،ما ثَبت ِبالشرِع مقَدم علَى ما ثَبت ِبالشرِط
 وثَاِبتا ِبالـشرِع قَـدموا علَـى      

  
 مـسجالَ ما ثَاِبتا ِبالشرِط كَـانَ      

وِمن هنا ما صح نـذْر الْواِجـِب          
  

  فَِقس علَيها تحـظَ ِبالْمواِهـبِ     
     مـِتعا اسكُلُّ مو   رح قَـد ـا الُهم 

  
 فَلْــيكُِن اتخــاذُه محرمــا  

                                                  
  .بألف اإلطالق : معا:قال الشارح) ١٧(



  ٢٦  

ــابِ  ٍر يف بوــص ــضت ِب  ونِق
  

 لــصلِْح وهــي فَتحــه ِللْبــاِبا
  ــا يمهــِنم ــن يــسمره ولَِك  كُ

  
 أُِجيب عنهـا ِبجـواٍب مـتقَنِ      

 حِظـر  أَخـذُه  محـر  وكُلُّ مـا    
  

      ـِهرش مهـنا عا كَمضأَي هطَاؤِإع 
   وحثِْن نتاسةٍ  وـوـاِكمِ  )١٨( ِرشِلح  

  
ــاِلِم   ــن ظَ ــِه ِم ــالً ِلحقِّ صوت 

ـ          د بذَلَـه  وفَك مأْسـوٍر ومـا قَ
  

ــِصلَهِلي هــرجه ــافخي ــنِلم 
 وحيثُما خـاف الْوِصـي ظَاِلمـا        

  
  أَعطَى ِمن الْماِل ِليضحى سـاِلما     

 والْبذْلُ ِمن قَـاٍض ِلكَـي يـولَّى         
  

 واَألخذُ ِللـسلْطَاِن لَـن يِحـالَّ      
        ِذي الْقَاِعـد ِمـن بقْرةٌ تفَاِئده 

  
هاِردو ِهميــد ــرى لَ ةٌ أُخــد  قَاِع

      ـرـا حم ِهيو    ِظـرح لُـهِفع م 
  

       ذُِكـر مهـنـا عا كَمضأَي هطَلَب 
       ـاِدقًا فَلَـهص ذَِلـك ثِْن ِمنتاسو 

  
       لَـهِإذْ فَع هكَـرأَن ـنم فِليحت 

ــب وِإنْ    ــذِّمي تطْلَ ــةُ ال يِجزو 
  

حي       ِكـنـا زا كَمـذْلُهِه بلَيع مر  
    
  الْمشغولُ الَ يشغلُ: الْقَاِعدةُ الثَّاِمنةُ والِْعشرون

 وقَعد اَألصـحاب ِفيمـا ينقَـلُ      
  

  لَـيس يـشغلُ    ِبأَنه الْمـشغولُ  
 وِمن هنا ما جاز أَنْ يـرهن مـا          

  
هنهى كَ  ررـا     أُخِلمع ـا قَـدم 

 ولَم يجز ِإيـراد عقْـديِن علَـى         
  

  عيٍن محال واِحدا ِفيمـا انجلَـى      
        ْـدلٌ أَشفْـِصيِل تا ِلَألصنا ههو 

  
      درقْـِد ولَى الْعا عثُميقِْد حيف الْع  

    
                                                

  .بتثليث الراء: رشوة) ١٨(



  ٢٧  

   يكَبرالْمكَبر الَ: الْقَاِعدةُ التاِسعةُ والِْعشرون
ــركَبوا الْمــدــا قَعمِفي كَــذَاك 

  
ــركَبــاَء الَ يلَــى ِخــالٍَف جع  

 وِمن هنا التثِْليـثُ غَيـر نـدبِ         
  

  الْكَلْـبِ  نحِويف غَسالَِت ِرجِس    
        ـرجح نِه ابلَيى عرج الَِّذي قُلْت 

  
     عالْم ـوهـِث وثِْليةُ التينس ـربت  

    
  مِن استعجلَ الشيَء قَبلَ أَواِنِه عوِقِب ِبِحرماِنِه: الْقَاِعدةُ الثَّالَثُون

 ومن يكُن قَبلَ اَألواِن اسـتعجالَ     
  

 عوِقب ِبالِْحرماِن حتمـا أُصـالَ     
ــا   هنع جــر ــا خ هلَِكنرــو ص  

  
 يهـا أَكْثَـر   ِمن الَِّتـي تـدخلُ فِ     

 بلْ قَالَ يف التحِقيِق لَيس يـدخلُ        
  

هاثِ     ِفيـرِللت ـنى مـ  ا ِسو قْتلُ ي 
ــا   هِفي ــد ِزيي مهــض عــانَ ب  وكَ

  
 عن ِخبـرٍة لَفْظًـا ِبهـا يوِفيهـا        

وقَالَ الَ يحتـاج ِفيهـا اسـِتثْنا          
  

ـ      لَ شجعـتِن اسم وهـا  وئًا ِمني  
        هلَحـصالْم سلَـياِنـِه ولَ أَوقَب 

  
      ـهحلْمم فَافْقَـه ِقـبوع هتوثُب 

    
  النفْلُ أَوسع ِمن الْفَرِض: الْقَاِعدةُ الْحاِديةُ والثَّالَثُون
ــعسأَو هوــدــا قَعمفْــلُ ِفيالنو 

  
 ارعـو حكْما ِمن الْفَرِض وعنه فَ    

         رـويف ص ـهنفْلُ عالن قِيِضي قَدو 
  

      ْقَرـتقَـِد اس ِل الَِّذيِلَألص ِجعرت 
 أَي ما يجـوز ِللـضرورِة غَـدا         

  
 مقَـــدرا ِبقَـــدِرها مؤبـــدا

  ممــي الت عرــش ي ســي ــه لَ ِمنو 
  

       ر قَـد ٍه لَـهجفِْل يف وـ ِللن وسا م 
       عرـشي سِو لَيهالس دوجكَذَا س 

  
       عمـسـٍب يٍل غَِريفِْل يف قَـوِللن 

  



  ٢٨  

  الِْوالَيةُ الْخاصةُ أَقْوى ِمن الِْوالَيِة الْعامِة: الْقَاِعدةُ الثَّاِنيةُ والثَّالَثُون
 صــت خت ــي ــةُ الَِّت الِْوالَي ــم  ثُ

  
 هِضد و    ا أَ ِمنـصن ا قَدى كَماقْو  

         ِلـيي ا قَـدقَـالُو ِلياِبطُ الْوضو 
  

     ِلـيكَاِح كَاَألِب الْعالناِل ويف الْم 
  الَ     و كَاحِلي الني قَدرـا  )١٩(غَيكَم  

  
ــا  ِلمع نِبيــص عــاِئِر الْم يف س 

 وكَاَألِب الشِفيِق ِفيمن قَد طَـرا       
  

هفَهى      سـركَـاَألِب ي ـدالْجا و 
  كَالْوِصي )٢٠(وقَد يِلي الْمالَ فَقَطُّ     

  
 طْه يف الْفُروِع لَما تنحـِصي     فَاضِب

  ـــهالِْوالَي اِتـــبرةٌ مفَاِئـــد 
  

 ــه ايرــي الد ــد أُوِل ــةٌ ِعن عبأَر  
        ْـِل ثُـمِكيالْوـِب وةُ الْقَِريِوالَي 

  
 مْ يــؤنــاِظر الْوقْــِف وِوصــايةٌ

 وِإنْ تِرد تحِقيقَها فَـارِجع ِلمـا        
  

  يف اَألصِل ِللسبِكي قَوالً محكَمـا     
    

  الَ ِعبرةَ ِبالظَّن الْبيِن خطَؤه: الْقَاِعدةُ الثَّاِلثَةُ والثَّالَثُون
 قَالُوا والَ ِعبـرةَ ِبـالظَّن متـى       

  
خطَــؤــاهــا بتثَب ــا قَــدنَ كَم  
ـ      واستثِْن    رايت أَشـياُء ِمنهـا ذَكَ

  
  لَو خلْـف مـن يظُنـه مطَهـرا        

        ْـِصحِدثًا فَقُـلْ تحانَ ملَّى فَبص 
  

ــِضحتــِه مِفي ــراَألمو هــالَتص  
 قَــد تيممــاوولَــو رأَى ركْبــا   

  
ــ هعم ــن ــافَظَ مهوت ــاًء او م م  

  ممــي ــلُ التـ ــه ويبطُـ  طَلَبـ
  

       مهـوطَـأَ التأَخ قَـد كُنِإنْ يو 
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  ٢٩  

ــالطَّالَقِ  ــب ِب ــا خاطَ ثُميحو 
  

ــاقِ   تِباِإلع ــد بالْعو ــه تجوز  
 مــع ظَنــِه غَيرهمــا نفَــذَ مــا  

  
 أَوقَعـــه توهمـــا علَيِهمـــا

  وــر ــاةًح هظَنــأْ و ــا يطَ مهم  
  

 زوجتــه الِْقنــةَ أَي فَِإنهــا  
 تعتد قَـرأَيِن علَـى الْمـصححِ        

  
 كَذَاك عكْـسه علَـى الْمـرجحِ      

    
   الراِبعةُ والثَّالَثُونَ وثَالَثٌ تِليهاالْقَاِعدةُ

  وقْصى الْمالُ ِبِسوِتغاِالشو  ِد قَـد 
  

     ْـدعا ياضرِد ِإعوقْصِن الْما عقَالُو 
        لَـفتخالْم كَـرني سلَـيا وقَالُو 

  
لَــفتؤالْم كَــرني لَِكــنــِه وِفي 

 أَعِني الَِّذي صار علَيـِه مجمعـا        
  

  عـا ستثِْنيت أَشـياُء ِممـا فَر     وا
    را أَمهِفي كَرني     ِلـفتـِه اخا ِفيم  

  
    ِصفو الَِّذي بذْهثُ الْميح ذَاكو 

  قَضــنــثُ ييــذًا ِبحأْخم ــدعبي 
  

       ضـرعافُـٍع ِإذْ يرى تكَذَا لَـد 
  قَــدتاع ــاِكٍم فَِبالَّــِذيــِه ِلحِفي 

  
       قَـدعـا قَـِد انكَم هكْمنُ حكُوي  

ــ   ــثُ ِللْمنِك يحــاِر ِفو ــِه كَان ي 
  

ــا انيِم الْبــافْه ــزوٍج فَ ــق كَ ح  
   لُ الْقَِويخديو    ِف قَـدِعيلَى الضع  

  
      درـا وم قِّقفَح كْسالَ عا وقَالُو  

   ــر ــوِر مغتفَ ــاِئلَ اُألم سيف وو 
  

      فَـرتغا يهِد ِمنوقْصيف الْم سا لَيم 
    

ةُ الثَّاِمننالْقَاِعدالثَّالَثُوِر: ةُ ووسعقُطُ ِبالْمسالَ ي روسيالْم  
 كَذَاك ِمما قَعـدوا الْميـسور الَ      

  
  يسقُطُ ِبالْمعسوِر حسبما انجلَـى    

 وهي ِمن اَألشـهِر يف الْقَواِعـدِ        
  

  وأَصلُها ِمـن الْحـِديِث الْـواِردِ     
  



  ٣٠  

ــساِئ م ــت جرخــِرو  لٌ كَالْموِس
  

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

  
 قَطْعـا ِلمـا وراَءه ِمـن الْبــدلْ   

 وقَاِدٍر ِلـصوِم بعـِض الْيـوِم الَ         
  

اكُهــسِإم ــهملْزالَ يــت ــا اعكَم  
     ِإنْ ي عِفيكَذَا الش   نالثَّم ضعب ِجد

  
     لَنقِْص والش طُ ِمنذُ الِْقسخؤالَ ي  

        ـهقَباِء رـى ِبـِشرصثُ أَويحو 
  

        ـهـا طَلَبـا مِف الثُّلْثُ لَغي فَلَم 
  مِبيـٍع اطَّلَـع    ومن علَى عيـبِ     

  
      ـعنتكُـلٌّ ام ارـهاِإلشو دفَالر 

  لْزــِه الَ يلَيعحــضــا اتكَم ــهم 
  

     ْـحِل اَألصِخ يف الْقَولَفُّظٌ ِبالْفَست 
    

  :الْقَاِعدةُ التاِسعةُ والثَّالَثُون
  ما الَ يقْبلُ التبِعيض فَاخِتيار بعِضِه كَاخِتياِر كُلِِّه، 

  وِإسقَاطُ بعِضِه كَِإسقَاِط كُلِِّه
  ضِعيبا التكُلُّ مـلُ   )٢١(وقْبي سلَي  

  
 )٢٢(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

ـ           سرايهثُم هو هـلْ يكُـونُ ِبال
  

ــهالِْحكَاي ــاِئع ش الَ ِخــالَف أَو  
 وما علَى الْكُلِّ يِزيد الْبعض قَـطّ        

  
ــضبطْ  ــاٍر ان ٍع يف ِظهــر  ِإالَّ ِبفَ

    
                                                

  . بنصبه مفعوال ليقبل مقدما عليه: التبعيض:قال الشارح) ٢١(
  ...فباختيار لكان أوضح: قال كذا رأيته وفيه حزازة ولو :قال الشارح) ٢٢(



  ٣١  

  :الْقَاِعدةُ اَألربعون
ةُ عراشبِت الْممةُ قُدراشبالْمو رورأَِو الْغ ببالس عمتاِإذَا اجِهملَي  

هــر اشبالْمو ببــس ــا ال ثُميحو 
  

  هــر ــدمن اآلِخ ــا فَقَ ِمعتجي 
 كَـذَِلك الْغــرور معهـا جِعــالَ    

  
 واستثِْنيت أَشـياُء ِفيمـا نِقـالَ      

    ــرأَمـاةً وش بـا ِإذَا غَــصكَم 
  

   رـرِر الْغـدي لَما وِحها ِبذَبصخش 
   ِقرتــس انُ يمــض ــب ال  فَالْغاِص

  
  رعلَيـــِه ِبـــالْقَطِْع ِإذَا يغـــ

  علَــى زاِئــدامأَســلَكَــذَا ِإذَا   
  

ــستأْ ـ م ــِه فَحمـ  الَجٍر ِلحمِل
ــؤجر جِه   ــتمـ ــه فَتِلفَـ  لَـ

  
      ـتـا ثَبكَم أِْجرتـسا مهِمنض 

ــاِإلتالَفِ     ــاه ِب ــا أَفْت ثُميحو 
  

   فَأَخطَـا فَالـضمانُ واِفـي      أَهلٌ
 علَى الَّـِذي أَفْتـى ِبـالَ خفَـاءِ          

  
  فَاحذَر ِمـن الْخطَـِإ يف اِإلفْتـاءِ       

  ــرــا أَمثُميح ــاماِإلم نمــضيو 
  

       رـدـٍل ِإنْ صاِهـٍل ِبقَتا ِلجظُلْم  
 وحيثُمــا وقَــف ضــيعةً علَــى  

  
ــت انٍم فَبــو ــستحقَ ــالَقَّ م  ةً فَ

  ــض ي ــه ــف ِللْغلَّ  من ِإالَّ واِق
  

ــم توــه ــين جملَ ــم اَألربِع    نظْ
    

  ِفي الْقَواِعِد الْمختلَِف ِفيها: الْباب الثَّاِلث
  وِهي ِعشرونَ قَاِعدة، والَ يطْلَق الترِجيح ِالخِتالَِفِه ِفي الْفُروِع

هاِعـدِ      والْقَو ِمـن نِريِعـش اك 
  

 تحِقيقُها ِمـن أَعظَـِم الْفَواِئـدِ      
       ِلـفتا اخهِفي الَِّتي اِعدالْقَو يهو 

  
      ِلفـأْتي ا لَـمِحهِجيرلُ يف تالْقَوو 

 ولَم يـسغْ ِإطْالَقُـه ِللْخلْـِف يف         
  

 فُروِعهــا وعــدِم التــأَلُّفِ  
  



  ٣٢  

ـا      ومبِع روِض الْفُـرعيف ب مزالْج 
  

 ِبأَحــِد الــشقَّيِن جــاَء فَاعلَمــا
ــا    أَنــا وهِض ِمنعــب لَِكنــه يف الْ

  
ــا  فَطَّنت ــن ِلم هــو حن رــي   أُِش

  ِمنهـا  ِجـنسٍ وقَد جعلْت كُـلَّ       
  

 يف ِضمِن فَصٍل الَ يِزيـد عنهـا       
  رصحـابِ     فَانلُ الْبوِإذًا فُـص ت 

  
ــةٌ عبــاِب)٢٣(أَر هِللْو كْرــش   وال

    
  :الْقَاِعدةُ اُألولَى: الْفَصلُ اَألولُ

     تقُـِصر رةُ ظُهعمِل الْجا هقَالُو 
  

       تـرـا جاِلهـالَةٌ ِبِحيلْ صب أَو 
 ِفيها كَمـا قَـد نقَلُـوا قَـوالَنِ          

  
  قُـوي قَدـانِ    وهجو مهـضعلُ ب 

ـ    ومسلَ    فك الترِجيِح ِفيِهما اختلَ
  

ـ      ِللْخ  ف لِْف يف فُروِعها ومـا ائْتلَ
    

  :الْقَاِعدةُ الثَّاِنية
 ثُم الصالةُ خلْف محـِدٍث غَـدا      

  
 مجهولَ حاٍل ِعند من ِبِه اقْتـدى      

 فَهـلْ تعـدْ    ةٌصِحيحمهما نقُلْ     
  

درو ــد ــرادا قَ ــةً أَِو انِف اعمج  
      ِلـفتخا مضأَي حِجيرالتاِن وهجو 

  
       ـِرفع ِع قَـدوالْفُر ا ِمنا لَهمِفي 

    
  :الْقَاِعدةُ الثَّاِلثَة

 ومن أَتى ِبما ينـاِفي الْفَـرض الَ       
  

ــثَ ا ٍض مــر ــلَ يف أَوِل فَ  الَلنفْ
 يبطُلُ فَرضه وهـلْ مـا صـلَّى         

  
ــالَ ــولُ يبقَــى نفْ ــلُ أَو نقُ  يبطُ

                                                  
  .هي: على أا خرب ملبتدأ حمذوف تقديره. هـ.ا. بالرفع:أربعة:قال الشارح) ٢٣(



  ٣٣  

حِجيــر التالَِن وــو ــِه أَتــى قَ ِفي 
  

 حــِوي ــك التلْ ــف فَلْيكِْف  مختِل
    

  :الْقَاِعدةُ الراِبعة
ــِه يف   والنــذْر هــلْ ســلُوكُنا ِب

  
   ـرِض شلَِك فَرسفِ  مِريا الـشِعن 

 أَو مسلَِك الْجاِئِز قَـوالَِن أَتـى        
  

 وخلْف تـرِجيِح الْفُـروِع ثَبتـا      
 وخرج النذْر عـن الـشقَّيِن يف        

  
 صورِة نـذِْرِه الِْقـراَءةَ اعـِرفِ      

ــاِذِر    ــةُ الن ــا فَِني هِفيــت حتم 
  

ـ        ٍل تلْـزم  ولَيس يف فَـرٍض ونفْ
    

  :الْقَاِعدةُ الْخاِمسة
 ثُم هِل الِْعبـرةُ يف الْعقُـوِد قُـلْ        

  
ــلْ جــا ر ــاٍن ي عِبم ٍغ أَوــِصي  ِب

  حِجيــر ا التــض ِع أَيوــر  ويف الْفُ
  

 لْخلْف ِفيـِه ِعنـدهم صـِريح      ا
    

الْفَصلَى: لُ الثَّاِنيةُ اُألوالْقَاِعد:  
ــانِ وا ِتهِلِالر ــر عِإنْ ت نــي لْع 
  

 هلْ عد ِفيهـا جاِنـب الـضمانِ       
  ــم اِريالْع ــب ــا أَو جاِن لَّب٢٤(ِةغ( 

  
 قَــوالَِن والتــرِجيح كَالْماِضــيِة

         ْـدعي ـوـلْ هلُ هقُوي مهضعبو 
  

ــمانا ــةًض اِريع او  درو لْــفخ  
 سيوِطي وما عبـرت ِبـه     قَالَ ال   

  
       ِبـهتاِت انيِذي االَبلَى كَذَا يف هأَو 

    
                                                

  .هي بتشديد الياء وقد ختفف: العارية) ٢٤(



  ٣٤  

  :ثَّاِنيةالْقَاِعدةُ ال
        الَـهوـى الْحـا فَتي ـدعلْ تهو 

  
   قَالََــه فَا ِخـالَفـِتيـا أَِو اسعيب  

  التـرِجيح يف الْفُـروعِ     فواختلَ  
  

 ب الْمجمـوعِ  كَما حكَاه صـاحِ   
    
  :ةِلثَالْقَاِعدةُ الثَّا

  ِإسـقَاطًا جِعـلْ    ثُم هِل اِإلبـراءُ   
  

 أَو هو تمِليك ِخالَف قَـد نِقـلْ       
 يِن والترِجيح غَيـر مؤتِلـف     قَولَ  

  
      ِصـفو ِع قَدوالْفُر ا ِمنا لَهمِفي 

    
  :ةراِبعالْقَاِعدةُ ال

وــلْ تها اِإلقَالَــهخنُ فَــسكُــو 
  

       قَالَـه ا ِخـالَفعيب كِْم أَويف الْح 
 والْخلْف قَـوالَِن ويف الْفُـروعِ       

  
  يختِلــف التــرِجيح ِللْمــسموِع

    
  :ة الْخاِمسالْقَاِعدةُ
ــِد اِق يف يدــص ــين ال عم ــم  ثُ

  
 مهمـا يعقَـدِ   لزوِج قَبلَ الْقَبِض    ا

  عقْـدِ  هلْ هو مضمونٌ ضـمانَ      
  

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

  
 ا لَهمقُِفـي      ِفي ِع قَـدوالْفُر ا ِمن  

    
  :اُألولَىالْقَاِعدةُ : الْفَصلُ الثَّاِلث

دعبو    ـذَا فَـالطَّالَقِعـي   هجالر  
  

  قَطْـعِ الْهلْ يقْطَع النكَاح كُـلَّ      
  



  ٣٥  

 أَو الَ علَى الْقَولَيِن والتـرِجيح الَ      
  

 يطْلَق يف الْفُـروِع ِفيمـا نِقـالَ       
 وربمــا جــِزم ِبــاَألوِل يف    

  
 أَشيا وِبالثَّـاِني كَـذَاك فَـاعِرفِ     

ـ     وجاَء    م يختلَـفِ   قَولٌ ثَاِلـثٌ لَ
  

ــالتوقُّفِ يف أَ ــولُ ِب ــِلها يقُ ص  
   هــار ــِر ِذي الِْعب يا ِبغوــر بعو 

  
        هكَـارا ِبـالَ نـضـِذِه أَيه نع 

 وهلْ ِهي الرجعةُ تحسب ابِتـدا       
  

 نكٍْح أَِو اسـِتدامةٌ خلْـف بـدا       
    

  :الْقَاِعدةُ الثَّاِنية
 مغلَّـب الْ  هلِ )٢٥(ويف الظِّهار قَالُوا  

  
       لَّـبغـِل الْمب الطَّـالَِق أَو هِشب 

        ِصـفو قَد لْفِه خِن ِفيِميالْي هِشب 
  

     ِلـفتخـِه مِح ِفيِجيرالت جهنمو 
    

  :الْقَاِعدةُ الثَّاِلثَة
ثُم الـشروع هـلْ ِبـِه تعينـا         

  
  ِالكِْتفَـاِء أَم الَ ِعنـدنا     مفْروض ا 

ــح اَألولَ   جر ــالَف ــِه ِخ يفِفي  
  

ــ طْلَِبنــيم ــاِرِزي الْمقْتِف الْبا و 
 ولَِكِن الـشيخاِن لَـم يرجحـا        

  
 شيئًا كَما يف خاِدٍم قُـد شـِرحا       

    حِجيــر الت ــق ــا الَ يطْلَ هَألن 
  

      ـرـا ما ِلمهِفي   حِريـصِبـِه الت 
    ِطيويقَالَ الـس    ْـمـِلِه اَألتِبأَص  

  
ْمــأَع ــذَا ِب ــِدلَ ه بأَنْ ت ــك  ولَ

 ِبأَنْ تقُولَ فَرض اِالكِْتفَـاِء هـلْ        
  

 نعِطيِه حكْم فَرِض عيٍن أَو نفَـلْ       
ـ     ِفيِه    ف ِخالَف والْفُـروع مختلَ

  
  ا التكِْمهيف ح  ِرفا عمبسح حِجير 

                                                  
  ....قَالُوا ويف الظِّهاِر هلْ مغلَّب: ويف نسخة. هـ.ا. بسكون الراء:الظهار:قال الشارح) ٢٥(



  ٣٦  

  :الْقَاِعدةُ الراِبعة
 والزاِئلُ الْعاِئد هـلْ هـو كَمـا       

  
  لَما يزلْ أَو لَم يعد خلْـف سـما        

 والْقَولُ ِبالترِجيِح ِفيـِه اختِلفَـا       
  

 ِإذْ هو يف فُروِعهـا مـا ائْتِلفَـا        
 َألوِل يفلَِكنـــه جـــزم ِبـــا  

  
 الثَّاِني كَما عنهم قُِفـي    أَشيا كَذَا   

    
  :الْقَاِعدةُ الْخاِمسة

 ثُم هـِل الِْعبـرةُ ِبالْحـاِل قُـلِ        
  

  ِلـي      أَوجنم لْـفآِل فيـه خِبالْم 
      ِلـفتخا مضِح أَيِجيرالت لَكسمو 

  
       ِصـفـا وـِر ميا ِبغهنا عوربعو 

 كَقَوِلِهم ما قَارب الـشيَء فَهـلْ        
  

  نعِطيِه حكْمـه ِخـالَف اتـصلْ      
 وما علَى الزواِل أَشـرف فَهـلْ        

  
  خلْف حـصلْ   نعِطيِه حكْم زاِئلٍ  

ــا   قِّعوت ــِذي ــِل الَّ ه ملُهــو  وقَ
  

 يجعلُ يف الْحكِْم كَما قَـد وقَعـا       
 والْجزم جـاٍر ِباعِتبـاِر الْحـالِ        

  
ــآلِ   ِبالْم ــذَاك ــوٍر كَ يف ص  

   ــق ــِذِه تلْتِحـ ــةٌ ِبهـ  مِهمـ
  

  قَاِعدةٌ أُخرى كَما قَـد حقَّقُـوا      
 وِهي تنِزيـلُ اكِْتـساِب الْمـالِ        

  
  منِزلَــةَ الْحاِضــِر أَي يف الْحــاِل

 يضا مختِلـف  والْقَولُ بالترِجيِح أَ    
  

       ِلـفتؤم ـرِع غَيويف الْفُر وِإذْ ه 
ـ     ةٌ أَعفَاِئد     هِذي الْقَاِعـد ِمـن م 

  
هاِردو ِهميــد ــرى لَ ةٌ أُخــد   قَاِع

 يعطَـى حكْمـه  أَما قَارب الشيَء    
  

        هـمسر فْـترع قَد الَ ِخالَف أَو 
    
  



  ٣٧  

  :اُألولَىالْقَاِعدةُ : عالْفَصلُ الراِب
 قَالُوا وحيثُ بطَلَ الْخصوص هلْ    

  
ـ عموم ِفيِه خلْف قَد و    يبقَى الْ  لْص 

 واختِلف التـرِجيح يف الْفُـروعِ       
  

 فَاحِرص علَى معِرفَِة الْمـشروعِ    
 والْجزم ِبالْبقَـا أَتـى يف صـورِ         

  
ِركَــذَاكبا فَــاخــضِم أَيــدِبالْع  

    
  :الثَّاِنيةالْقَاِعدةُ 

    ِلـما عم كْمِه حِطيعلْ نلُ همالْحو 
  

      ِسمر قَد لْفلُ خهجا يم كْمح أَو 
       ِع قَـدوِح يف الْفُرِجيرالت جهنمو 

  
     ِْمدـتاسو ِهميلَـد ِتالَفُهاخ اعش  

  زالْجـا       ومهـاَء ِبكُـلٍّ ِمنج قَد م 
  

 يف صوٍر فَاحفَظْ ِلما قَـد رِسـما       
    
  :ِلثَةالْقَاِعدةُ الثَّا

 ثُــم هــِل النــاِدر ِبــالِْجنِس أَِو
  

 ِبنفِْسِه يلْحق ِخـالَف قَـد رِوي      
 ويف الْفُروِع لَـم يكُـن مؤتِلفَـا         

  
  بـلْ مختِلفَـا   لْقَولُ ِبـالترِجيِح    ا

        رـويف ص ـازِل جِباَألو مزالْجو 
  

      رهـتا قَـِد اشكَم ِبالثَّاِني كَذَاك  
    

  :الراِبعةالْقَاِعدةُ 
 ومن علَى الْيِقيِن يقِْدر هلْ يِحـلّ      

  
ــلْ   ــِه عِم ِبظَنى وــر حتأَنْ ي  

       حِجيـرالتـاَء وج ِه ِخالَفيف ِفي   
  

ــأْتِلِف ي ــم ــاِء لَ لْيــِه الْع  فُروِع
       روِض الـصعِع يف بنا ِبالْمومزجو 

  
ــس اِزحوِبالْج ــذَاك ــكَ   ربما ذَكَ

  



  ٣٨  

  :الْخاِمسةالْقَاِعدةُ 
 وهلْ يكُونُ الْماِنع الطَّاِري كَمـا     

  
ــا  ِلمع ــالَف ــاِرنٌ ِخ ــو مقَ ه 

 فُـروِع ِبـالترِجيحِ   والْقَولُ يف الْ    
  

ــ ــالتلِْويِحمختِل ــاكْتِف ِب  ف فَ
 وقَد أَتى الطَّاِري كَمـا قَـارنَ يف         

  
 مساِئٍل جزما وعكْـسه اعـِرفِ     

   ــن ع ــر بــا ع مبرــةٌ و اِتمخ 
  

        ـنهـِذِه ِبـالَ وه ِد ِشـقَّيأَح 
ــدواِم اغْ   ــوِلِهم ويف ال ــرا كَقَ تِف

  ما
   مغتفَـرا  ما لَم يكُـن يف اِالبِتـدا      

 ولَهــم قَاِعــدةٌ بــالْعكْسِ    
  

ــس ــا ذَا الِْح ي ــذْكَر ــِذِه ت ِله 
   ــه اننَ ِباِإلبورــش ــِت الِْع هتانو 

  
 ــه انــى اِإلع ــد ِهللا علَ مفَالْح 

    ــام ــى النظَ هتــا ان اِئهِتهِبانو 
  

ـ  ِل ا هم    الَمالـسو دوقْـصالْم و 
ــدِ    ــر الْفَواِئ ــذَا آِخ ه ــك فَلْي 

  
ــدِ   ــهِر الْقَواِع ــةً َألش اِويح 

      اِم ِسـتيف ع لَتكَمو  هرـشع  
  

     ِسـِني اَء أَلٍْف ِمـنرو   هـرالِْهج  
ــامِ    مــى اِإلت ــد ِهللا علَ مفَالْح 

  
     لَـةَ اِإلنمج اِفيـوا يدمـامِ حع 

ــدا   أَب الَمــس ــصالَةُ وال ــم ال  ثُ
  

  علَى النِبـي الْهاِشـِمي أَحمـدا      
  ـــحصآِلـــِه ووـــهِبِه اَألِئم 

  
ــه اِة اُألمــد ه ــن ــاِبِعين ِم التو 

        ـهـِل الطَّاعـاِر أَهياِئِر اَألخسو 
  

 هاعــس ــاِم ال ــى ِقي ــربِهم ِإلَ  ِل
  تِانـــهِهيالْب اِئـــدـــِت الْفَوه 

  
ــد ــي الْقَواِع ــهيف نظِْم الِْفقِْهي  

    
 ماتتاِلحالص ِتمِتِه تمِبِنع ِهللا الَِّذي دمالْحو  

 


