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�  
ــزالَمــد ِهللا الّــاحلَ أَن ي قَــدذ  

  

ــالَ    مجمــالً و فَصم ــه ابتك  
 

 ــه الزيف إِن ــة كْمــبِ احل سبِح  
 

 ــه المــانُ يف إِج اَألذْه قبــت فَاس  
 

  فَسلَكَت عقُولُ أَهـلِ الصـدقِ   
 

  صادقِ الفكْـرِ سـبِيلَ احلَـق   بِ 
 

  وسقَطَت أَفْهـام أَهـلِ اجلَهـلِ   
 

  لـى ما عهمهطْـلِ  بِوـاوِي البه  
 

  ـهمنِع ـعى ملَى اهلُدع هدمأَح  
 

  سـتمد شــكْره مـن كَرمــه  وأَ ٥
  

  االرسـولِ أَحمـد  ياً علَـى  مصلِّ
  

  ــالَكَــأَزى صو ــالَةاســدمٍ أَب  
  

و هآلـ  و م بِهـحص ـتا اساخجر  
  

ـ  يلِ حكْر من الدلفكْ   لَجامـاً أَب  
  



10

 ــدبعفَــ: والف بفَــن لمالْعقْــه  
  

     قْـهـولِ الفأُص ـتحت رِجدنم  
  

  د منضـــبِطَه اعـــنـــه قَوَأل
  

ــا   ــاَ بِه مع ــه ــله مرتبِط نِي أَص  
  

   هفـرش ـعم ـهيف فَن أَجِد لَمو  
  

  يـك دره مـن صـدفه   نظْماً يرِ  ١٠
  

  ابــالدمت رِجــالً طَاملَــا قَــوطَ
  

ــهنِظَ   ــا  ام ارِبه ترــر ــم فَ   ثُ
  

ــ ــدما فَ عب ترــر ــم كَ   ررت ثُ
  

  ــربِموي فاد قَــد يــهتــرظَف  
  

فَه محــر ــننِ ال م ــن م ــه   نِاكَ
  

   ـوظْماً حن ـوـاينِ ى جاملع راه  
  

  ياً علـى طَرِيقَـة السـلَف    منطَوِ
  

     ـفيزو قْـدكُـلِّ ن نقَّحاً منم  
  

عجاَهللا أَنْ ي تــو جر ــد ــهوقَ   لَ
  

ــهوبــاقي اعمــ  ١٥   الي خالصــاً لَ
  

 ـــدحقْــــهــــولِ الفأُص  
  رصولِ الفقْه علْـم يقْتـد  حد أُ

  

  السـور  اط أَحكَامِبنى استبه علَ  

  

ــ  ماِإلجــولِ و سالر ةــن ساعِو  

  

  اعِاس مــع نِــزك القيــلكَــذَ  

  

ـ     مِومذْهب الْجمهورِ أَهـلِ العلْ

  

ــأَ   يلْنَّ القل ــت ــمِاس مثْبِ   حكْ

  

  ح لـورود الـنص  وهو الصـحي 

  

ــاً علَ   ــه أَمنبه ــيي قْصتسم و  

  

ا علُ مـ لَفَاَألص يغَ ه تاب هـرـ ي ىن  

  

  صلُ وضـعه لحسـي البِنـا   وأَ  ٢٠

  

ل ــوه ــدلونقَلُ ــحِل اضيلِ الو  
  

  حِقَـالِ الـراجِ  واستعملُوه يف املَ  
  

  بِه خفَـا  فَهم ما: والفقْه وضعاً 
  

  عــت اسوــاً و ــاملُوه علَم   عرفَ
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ـ  علْم النفْسِ ما: فَقيلَ  ـا لَهما و  
  

  هملْزي ـالً وعلَ ا فكـاً فَاعرـا تم  
  

ــدحالتوخالَقِ وفَــالْعلْم بِــاَأل   ي
  

  ا عجرخ بِـذَ  قَد ـهقْيِنـ ا الت   دي
  

ولــثُ الــديح ثُــهحــا بتيلُ أَثْب  
  

ـ   ٢٥ نم ثُ احلُكْمحيكْماً وحثَب ـا هت  
  

نموتـ ه م اهـ  ن ـ   هلَ ملع اقَـد  
  

  عكْيح رِفاِهللا ف ـ م ـ يم كَماا ح  
  

تنــفَي ــعي إِهِ اَألىل س ةادــد ب  
  

ــإِ   ــىل مقَ ــدهيامٍ لَ عب س ــد أَم  
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القساَأل ملُو من الكيف اَأل ابِتلَّدة الشرعية  
بلُ يف ماَألو كْنابِالرتالك ثاح  

  أَما الكتاب فَهـو نظْـم نـزالَ   

  

ــ   ــعلَ نبِيــالَ ى ن قن ــه نعا و  

  

ــو ت ــه الزــانَ يف إِن   اتراً وكَ

  

    ويف أَح اهـاون ـنم ازجـ إِع اله  

  

ــولٍ بِــ  ــلُّ منقُ ــوفَكُ رِالَ تات  

  

ـ  لَم يعـطَ حكْ   ٣٠   الَ تنـاكُرِ مـه بِ

  

وــإِنْ يلُنمع ــكُــنا بِمرــد ا ن  

  

  نم  ـرالق ـوج ـ اَءات اش هازتره  

  

ــ ــذَاك مثْ ــفَ ــرِ اآلح بلُ خاد  

  

  ــه ــ َألن ــنِ النبِ ــع   اديي اهلَ

  

و ثُ اخلَـــاصحبكَمأَحامــِه  
  عـىن مفْـرد  اص مـا دلَّ لم اخلَ

  

  كَرــلٍ و جم دــد يف الع ــة   ائَ

  

ــوِ ز حنو ــي ــاً عينِ ــد علَم ي  

  

  نـ و ــوِ إِنسـ حيعــو ذَا نو ان  

  

ــدا  قَيالْمو ــق ــملُ املُطْلَ شيو  

  

ــي إِ  ٣٥ هالنو ــر اَألمــو جذَا تدار  

  

  بِمـا علَيـه دلّ   مه القَطْعوحكْ

  

ــارِ   عــانَ ل ــزلْإِالَّ إِذَا كَ ضٍ ن  
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ــرِ ــــ اَألم  ــر   ذكْـــ
  طَلَب فعلٍ غَير كَـف الَ علَـى  

  

  عالد هجـ و أَم وـالَ اِء فَهصح ر  

  

ــالْقَو ــلِ وبِاِإللِ وبِ عــالف شهار  

  

  هتجِـي العبـار   ت وقَدفُهِم إِنْ  

  

قيقَحةً نح و " : لَنافْعـلِ وفْعلْت"  

  

  غَوهريا نح فَ  "و تـرـلِ أَماقْب"  

  

نه نـ  ا املَفَم م وبـدأْنـ م   هور بِ

  

٤٠  قو  لَ ـ الَ ـ ويلَفْظ بِاخلُلْف يه  

  

 ـرِفصت ا لَمم وبجالو هكْمحو  
  

  الـوفي رِينةٌ لَه عـنِ الْمعنـى   قَ  
  

ــه ــ فَإِن شي ــن ــا وإِنْ يكُ لُ مم  
  

ـ تحجوب انالوجوبِ فَالوسوى    ام  
  

ــن ذَ ــارِجٍ ع خــال ــه وذلكَ ات  
  

  " مرتكَـا ذْ أَمالَك الَ تسجد إِ "  
  

نــو هوــح شا واال اعدــت الَلُس  
  

ـ جـوبِ ف علَى الو هبِ   ـ يم   الُواا قَ
  

و نكَــري كُــني لَــمواعــيالش  
  

ـ يـرِ إِن من غَ  ٤٥   مـاع  ارٍ لَـه إِج كَ
  

ـ : قيلَ للندبِ، و: وقيلَ  شمتكر  
  

  بيا ومهقَنو  ْـكشو ضعالـب ف  
  

ـ وحكْ إِنْ ج هاحلَظْـرِ  م ـدعاَء ب  
  

  كْوبِ حدالنم ـ م ضرِ ا مـدى فَلْت  
  

راَألمـأْ  وي قَد  قَـدـداً وقَيي مت  
  

  نْ قَيـد ورد تي بِالَ قَيـد فَـإِ  يأْ  
  

ــزِم ــده لَ قَي قْــتيف و ــه   فَفعلُ
  

  عـذْرٍ أَثـم   ومن يفَوتـه بِـالَ    
  

  انِي ووجــب القَضــا بِــأَمرٍ ثَــ
  

ــوانِي   ٥٠ الت ــه تفَو أَو ــات   إِنْ فَ
  

ـ  بِـاَألمرِ : وقيلَ    ي تقَـدما ذالّ
  

  لُ الصحيح عندي فَافْهمـا وواَأل  
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  ت فَــالَوإِنْ يكُــن غَيــر مؤقَّــ
  

  فَور والَ تـراخِ منـذُ حصـالَ     
  

  بِـالفَورِ وبعـض وقَفَـا   : وقيلَ 
  

  وصــحح اَألولُ منهــا فَاعرِفَــا  
  

ــد إِوقَيم كُــننْ يدــداً بِع  
  

    ــدامِ اَألبوبِــد أَو ةــركَم  
  

ـ    ي علَيـه دلّ ذفَاعتبِرِ القَيد الّ
  

  الذي فيـه نـزلْ  واحكُم علَيه بِ  ٥٥
  

   ــفصبِو ــدقَيكَــذَا مهو  
  

     فـرـبِ العسبِح ـدالَقَي ربتعي  
  

  ثَابِـت اَألوصـاف   نْ يكُن منفَإِ
  

  ــر ــاد تكْ ــالَفارأَفَ ــالَ خ   اً بِ
  

  ه فَـالَ يفـد  وإِنْ يكُن من غَيـرِ 
  

  ــدقُص يلٍ قَــدلإالّ بِــد ــكذَل  
  

  القُيـود   نْ عرى اَألمـر عـنِ  وإِ
  

ــ   ــدلَّ علَ ــودى حقيقَ املقْص ة  
  

 كْـررِ تغَي نم  قْـتـرِ وغَيارٍ و  
  

ــأْتي   ٦٠ اخٍ يــر ترٍ وــو ــرِ فَ غَيو  
  

  ه يـــدلُّ بِاســـتلْزامهلَكنـــ
  

   ـزتلَى اجع لاِء فَـاع ـهكَامي أَح  
  

  انَ ذَا قَيد وإِنْ منـه خـالَ  إِنْ كَ
  

  و  ـدـضٍ الَ يعلُ بـالَ  قَوطلُّ أُب  
  

 ـيبِالش رلُّ اَألمدالَ يلَـى  وِء ع  
  

ـ  الضد عنِنهيٍ      ذي تحصـالَ الّ
  

ــتلْزِماً لنْ وإِ سم ــن ــفلْيكُ   كَ
  

  ا الَ يكْفــيفَجعلُــه نهيــاً بِــذَ  
  

  ٍء أَمــريمــر بِــاَألمرِ بِشــواَأل
  

٦٥  الش كبِذَلقَالَ يِء و : رـد١(الب(  
  

  صـحْ لَيس بِأَمرٍ وهو الَقـولُ األَ 
  

      ـحضيـلٍ اتلد ـنم ـهلَيا عمل  
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  نهـي مـن أُمــر   نـه يصـح  َأل
  

ــأَ   ــر مرِبِ ــاقُضٍ ذُك نــالَ ت   ه بِ
  

  ــن م ــأْثَم أَنْ ي مــز ــه يلْ أَنو  
  

  قُولُ لي ديأَنْ  : لس كـدبع ـرم  
  

  نْ أَتى اَألمـر وقَـد تكَـررا    وإِ
  

ــق املَ   ــرراواتفَ ــالَ تكَ ــى فَ نع  
  

 مــو ــالَ قَ ــه : وقَ إِنرــر   مكَ
  

ــن قَرِ  ٧٠ ــرمــا لَــم تكُ يغت ــهين  
  

  إِنْ كَـانَ هنـاك نسـق   : وقيلَ 
  

  سـبق ضعف منهـا األَ كُرر واَأل  
  

  إِذْ أَصلُه الوجـوب يف احلَـالَينِ  
  

ــذَينِ   والَ   ى هــو ــلَ لِس   دلي
  

وأْكــلَ الت متحم ــن ــدإِنْ يكُ   ي
  

  مخـــالف التقْعيـــدنـــه فَإِ  
  

و ــف ــاً بِعطْ ــن مقْترِن   إِنْ يكُ
  

   فـعالض ذَاك قفاً فَوعض اددزي  
  

  
  اخلامتَة

ــو الشــاي ــح أَنْ يعلَّقَ صُء الَ ي  

  

٧٥  و رفَقَـا    أَمـثُ اتيح يـهف ـيهن  

  

  ن إِذَا مـا اختلَـف املَحـلُّ   كلَ

  

  ينح ــه ــلُّ فَإِنـ ــذ يحـ   ئـ
  

ـــيِ ــر  النهـــــ   ذكْــ
 نم كَف طْلَبأَنْ ي يهى النـوس   

  

  نقالى  خـوتاح لَفْظُ ذَا احلَـدا و  

  

  ائق الصـــيغْ فَدخلَت فيه حقَ

  

  مـن نقْـد فَـرغْ   ا مجازها وكَذَ  

  

 وحـا   : فَنميقَـةٌ وقـلْ حفْعالَ ت  

  

  ن وـا   : حملع ـازجم كُمـتيهن  
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 اموــد ــرِمي وال حالت ــه كْمحو  

  

٨٠  امــلَ احلَــرفْعالَ يكَــي رالَفــوو  

  

  ما ملْ يكُن ثَـم دليـلٌ اقْتضـى   

  

ـ     ضـا ميمف هتا ذَكَرم الَفىخ  

  

و مــو ــالَ قَ ــو ل: قَ هــه   لتكْرِي

  

  التنزِيــه  حقيقَــةً كَراهــةَ   

  

ـيِ   وعـنِ التع ضعالـب قَفنيِو  

  

  بِــزعمهِم لعــدمِ التبــيِنيِ    

  

ــلَ و ــا : قيِ مهنيب هاكرــت بِاش  

  

  وأَرجـح اَألقْــوالِ مــا تقَــدما   

  

و ــهنلُّ مدــتسي سلَــي ــيهالن  

  

٨٥       ـهنـا عهِينـا نم ـادلَى فَسع  

  

يلَولْ  :  قـدي ضعالَـبلُّ ودتسي  

  

  إِنْ كَانَ ذَا النهي لذَاتـه جعـلْ    

  

وف ــفَة صل ــن ــالَإِنْ يكُ ــه فَ   ي

  

  لَه بِـوطِْء حـائضٍ قَـد مـثِّالَ      

  

  الـمقَيدالـمطْلَقِ و  ــرذكْـ
وعِ وــي لَّ بِالشــا د م ــق   مطْلَ

  

ــدلِ املَ   بِب ــه ــوعِويف جِنِس ض  

  

 ــوم مالع ــه ــا فَارقَ نه ــن فَم  

  

  ــوم ــدلٌ معلُ ب ــه ــيس في   إِذْ لَ

  

ــو املُ  فَه ــد قَيــإِنْ ي ــدفَ قَي  

  

٩٠  ــد جأَم خــي ــاَء ش كَج ــه   مثَالُ

  

  ـداحكَـلُّ و رجا أَنْ يمهكْمح  

  

  ــد اعبــعِ الت اضويف م اهــر جم  

  

  يتحــدان يف الســببا وحيثُمــ

  

  هناك قَد وجـب  واحلُكْمِ فَاحلَملُ  

  

  فَيحملُ املُطْلَـق منهمـا علَـى    

  

  نم دي القَيرِ  ذغَيالَفـالَ  خصح  

  

ــدا حتــا م مهكْمح ــن   وإِنْ يكُ

  

  واختلَف املُوجِب فَـاخلُلْف بـدا    
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ا وــن ضعــالَ فَب مح يعــاف الش  

  

٩٥  ا وــن عضبــالَ و ــي قَ فالَ: احلَن  

  

  إِنْ كَانَ هنـاك جـامع   : وقيلَ 

  

  انِعيحملُ أَو ـ  الَ ـ فَالصواب املَ   
  

ــام ـــــ ثُ العحبم  
  العــام لَفْــظٌ دلَّ دفْعــةً علَــى 

  

  ما لَم يكُـن منحصـراً فَكَمـالَ     

  

 ـعٍ ومج نم فرا عم معو  ـنم  

  

   ـنكز قَد دهع كي سٍ إِذَا لَمجِن  

  

  وإِنْ أَتى ذُو الَالَّمِ وهو محتمـلْ  

  

  حمـلْ جِنسِ للجِنسٍ والعهد فَللْ  

  

إِىل ثَالَو ــع اجلَم ــص صخــة   ثَ

  

  لَــةا أَدنــاه يف الدالََألنهــ  ١٠٠

  

و  ـداحو ـهنم قبى يتح سناجل  

  

  و ) نم (و ) ام ( ـدائالَ ز فْهِمتسم  
  

  عقَـالَ للْ )من ( الشرط و كَذَاك يف

  

ــا أَوالَ    هتقَبإِنْ أَع ــت صصخو  

  

ــاءَ و سالنو ــذُكُور ــملُ ال شت  

  

  املُوــؤنــاءَ مبِياالَن ــمونَ ع  

  

ــذُّ  والَ  ــيغةُ ال ص ــم عكُورِت  

  

  ؤــم ـ نث ــبِ اُألمـ ورِاً يف غَال  

  

ــا   ــبٍ كَم ــه بِتغلي معت ــد   وقَ

  

  مني الصـاحلني الكُرمـا  سليف املُ  ١٠٥

  

ـ  ــيغةُ النسـ ص ــم عالَ توانو  

  

  انالــذُكْر ــدــالٍ أَحبِكُــلِّ ح  

  

ا ( وم (   ذَاتقَـالَ والع ـفصول  

  

   ــم ــرِهم ثُ غَي )مج ــع   آت) ي

  

  )كُلّ ( جتماعِ ثُم يلِ االعلى سبِ

  

  لكُلِّ فَرد أَو لجـزٍء قَـد يـدلّ     
  

 ) نأَي (و )ُيثومِ ) حمعل  ـهنكاَألم  

  

  لعمومِ اَألزمنـه ) مهما ( و )متى (   
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و)طْلَقَـا   ) أَيم ـيفأُض ا لَـهمل  

  

ــ  ١١٠ ــبِقَا ذَكَ ــيٍ س ــر بِنفْ   ا منكَّ

  

 هرــر ــةٌ مكَ مكَل ــت إِنْ أَتو  

  

  يفَغــا إِذَا أُع هرهــر كن تــد   ي

  

ويعــا إِذَا أُع هنــه ــدت معرِفَ   ي

  

   لد ثَّـم كُني ا لَمم  فَهـريـلٌ ص  

  

ـلْ  وخد يـها فالُ مخإِد هكْمح  

  

  يص فيه محتمـلْ إِذ التخص اظَن  

  

  مطْلَقَـا  بِاخلُصـوصِ  ضيمن ثَم نقْ

  

ــبقَا     س أَو ــه نإِنْ قَار ــه   علَي

  

  يالظَّنومــن هنــا خصــص بِــ

  

١١٥   ــي لسٍ جــائ ــرٍ وقَ بخ ــن م  

  

    عافـوالشو باملَـذْه ـوذَا هه  

  

  لَياَألعو ه افنوا قَـالُ ح : عقَـاط  

  

بجــأَو ــفَ ــه بِ يصصخالقَطْعِوا ت  

  

ــابلُ   ــنا بِــ وقَ يصصخاملَوا تعِن  

  

ــأَخرا  ــا ت ــأَنَّ م ــوا بِ معزو  

  

  و هنم يذ  ـخاسوصِ ناخلُص  ـرىي  

  

سنفَي ـ خ   ى اخلُصوص منه ما اقْتض

  

  وحكْم ما عداه حكْم ما مضـى   

  

هِــلْوإِنْ جــا ونقَارإِنْ ت ــصخ  

  

ــلْ  ١٢٠ متيف املُح ــذ ئينــا ح ضعارت  

  

لـومِ  وعـصٍ مصخم نثُ عحالب  

  

ــ     العمومِيلْــزم قَبــلَ اَألخــذ بِ

  

ـ     ومٍ فَهـلْ  وإِنْ يكُن لَـيس مبعلُ

  

ـ  فَاخلالَف فيه - الَ -زم أَو يلْ   لْح  

  

 قَالَ قَـوو م :ـلِ  بِومـوبِ العج  

  

  ما يكُونُ مـن محتمـلِ   )١(بِأَدنَ  

  

ـ وَألنــه املَ   التحقُّقِجــود بِـ

  

  قَّقِوــاملُح ــيس بِ ــداه لَ ــا ع م  
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  نْ أَتى لَفْظُ العمـومِ مسـتقلّْ  وإِ

  

١٢٥   ـؤنِ السـلْ  عمع ـهوممالِ بِع  

  

  يــهإِلَوإِنْ يكُــن مفْتقــراً  

  

  ا انبِ مسبِح وفَه  ـهلَيى عطَـو  

  

  والفعــلُ الَ يعــم مهمــا أُثْبِتــا

  

ــ   عإِنْ تــاو تثْبي ــم   دى الَ إِذَا لَ

  

   ْــم عــرٍ ي ــلُ منكَّ ــه مثْ َألن  

  

  ــي وفالَإِذَا ن ــوتيف الثُّب ْــمعي  

  

  والنفْي لَفْظي كَحـرف النفْـيِ  

  

ـ    كْمح هنمـيِ  وهـا يف النكَم ي  

  

 طرالشـلْ وكَه هامفْهتاسو  ـرىت  

  

١٣٠  يز نم مى   أَكْرـرجِيـلِ القعبت د  

  

  الــمخاطب  يدخلُ ويف اخلطَابِ

  

  يش اكنه كُني ا لَمم اجِـبٌء ح  

  

و دــر ــه لمفْ طَابخ ــن   إِنْ يكُ

  

  يعـم احلُكْـم كَـلَّ أَحـد    فَالَ   

  

ــم بِ ــروعِاملَلَكنـــه يعـ   شـ

  

  يـعِ ي علَى الواحد يف اجلَممحكْ  

  

ــا   صخ ــاب ــا خطَ نمعالَ يو  

  

  نبِينـــا إِالَّ بِشـــرعٍ نصـــا  

  

قــلَ و ــا إِالَّ إِذَا  : ي نمعــلْ ي ب  

  

  دلَّ دليــلٌ أَنـــه لغيـــرِ ذَا   ١٣٥

  

  وعم مفْهـوم اخلطَـابِ مطْلَقَـا   

  

  فيمدا الّا عـ ذ   ه قَـد نطَقَـا  ي بِ

  

ــذَلك العلَّــ  ــاكَ هادةُ يف أَفْر  

  

  مج بِاطِّر ــم عــا ت هــايعهاد  

  

  مي شــربِ اخلَمــرِمثَالُــه تحــرِ

  

  َألجلِ ما خامرهـا مـن سـكْرِ     

  

قبِ: يلَ واللَّفْظ  ـوممالع  ـفَهالصو   

  

  اعرِفَـه يـه فَ عمـوم ف  الَ: وقيلَ   

  

  يوعم أَيضـاً مـا رواه الـراوِ   

  

  بِلَفْظه إِنْ كَـانَ لَفْظـاً حـاوِي     ١٤٠
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  رـرـعِ الغيب نع بِيى النهن وحن  

  

  عموم يف هـذَا اخلَبـر   الَ: وقيلَ   

  

ــا ــي  َألمنَّ كيلُ يف املَحلــد   ال

  

ــنِ  الَ   ع ــة كَايــ يف احل   يالنبِ

  

  نقُـولُ غَيـر الواقـعِ   ويمكن املَ

  

ــامعِ   ــلُ الس ــر نقْ قَص ــه نلَك  

  

ــا  ــا: قُلْن ــدلٌ عرفَ ع اهوإِذَا ر  

  

    ان كفَـذَل اللَّفْـظ عواضفَـى مت  

  

 قــد ص ــن ــا نظُ نلَِألنــد الع  

  

ــلِ    ١٤٥ َألصل فــال خم ــه ذْبفَك  

  

  واللّفْظُ بعد أَنْ يخـص أُطْلقَـا  

  

  ي يبقَى مجـازاً مطْلَقَـاَ  ذعلى الّ  

  

 ــض عــالَ ب ــه حق: وقَ إِن ــه   يقَ

  

     ي الطَّرِيقَـهذ ـرضـاً غَيأَي يهفو  

  

ـ   يمـةً فجكُونُ حلْ يهـي وقا ب  

  

ــ   لد ــه ــه في نكَوــيو قتيالً ان  

  

ــلِ الَّإِ مجم ــظ ــص بِلَفْ إِذَا خ  

  

  املُجمـــلِنـــه حينئـــذ كَإِفَ  

  

  ا عـنِ املُخصـصِ  نْ أَنبإِ: وقيلَ 

  

ــ  ١٥٠ ذَل ودرــلَ و ــصِقَب صاملُخ ك  

  

ــا معزــةٌ و جح ــاك نه ــو فَه  

  

  قَبـلُ مبهمـا   ا لَم يـك بعض إِذَ  

  

  غـاُء مـا   لْواَألولُ الصحيح إِذْ إِ

  

  بقــي يكُــونُ عنــدنا تحكُّمــا  

  

ــازا  جم ــه ــن إِطْالَقُ   وإنْ يكُ

  

  ا فَاالــاز ــازِ ج بِاملَج ــاج جتح  

  

ـانِي    ويف املَع ـوممـى الَعأَت قَد  

  

  يقَةً وقـاين   حش ـنذَا م سلَـي  
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كــر   ذكْـــر الـمشتـ
ــى شــ  ــترك دلَّ علَ شمنِيئَي  

  

ــاعداً بِ  ١٥٥ نِ فَصيتــر ــعِ م ضالو  

  

جــرقْــلٍ فَخــرِ نيداً بِغــاعفَص  

  

    جفَـررٍ وـخقُوالً كَصنا كَانَ مم  

  

ــه ــةٌ بِمعنييـ ــو حقيقَـ   فَهـ

  

  ـــهيلَد قُّـــفوت ـــهكْمحو  

  

وــع نــالَقِ ام ــه يف إِطْ يقيقَتح  

  

ــاِإلطْالَقِ    ــوز بِ ج مــه ضعبو  

  

    نِـعتمي إِنْ لَـم زـوج مهضعبو  

  

  ا يمتنِــعجمعهمــا ومنعــوا مــ  

  

  زــو جت هزــو ج مــه ضعباو  

  

١٦٠  ــاقُونَ أَو الب ــف ــرزاوقَ حت ي  

  

  فَقَـطْ بلْ يصح يف النفْيِ : وقيلَ 

  

  واخلُلْف يف اجلَمعِ علَى هذَا الـنمطْ   
  

  ى ثُبـوت الْمنـعِ  وبعض من رأَ

  

  جائز يف اجلَمـعِ : يف الفَرد قَالُوا   

  

ــو ــع مطْلَق ا املَنمــد ــا تقَ اً كَم  

  

  لْيعلَمـا هو الصـحيح عنـدنا فَ    

  

ــررَِأل ــعه املُكَـ ــه بِوضـ   نـ

  

ــ   ــررِدلَّ علَ ــوعه املُقَ ضوى م  

  

  الُهمعــت اس هــع ضول ــابِع تو  

  

ــالَ  ١٦٥ ــالُه فَ سا إِرنــد نع ــح صي  

  

   تـدـا إِنْ فُقاعِ مزالن عضومو  

  

  إِنْ وجِــدت عالَقَــةُ املَجــازِ الَ  

  

  يــراد معنيــاه   نْوصــح أَ

  

ــاهفإِ   ــذ نرضـ ــا حينئـ   ننـ

  

   هـودجو ـنم ـعنمي مهضعبو  

  

  و ــه ــق يف ورودهبِنفِْسـ   احلَـ

  

  ف هاهنــا لَفْظــيومــا اخلــالَ

  

  ــه نلَك  ــوِي نعم ابــو الص  
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  ذكْـــر اجلَمعِ الـمنكَّــرِ    
  بِالوضـعِ علَـى كَـثريِ   ما دلَّ 

  

ـ    ١٧٠ ي التذ ـعمرٍ جصرِ حيريِبِغكن  

  

 و ـهومميف ع اخلُلْفو ـراَألظْه  

  

  ف وممأَنْ الَ عو األَ يه ـوه رـهش  

  

 ــه كْمحو هاقرغــت مِ اســد عل  

  

ـ   الَ   نلُ القَليـلَ ممشي هـمإِس ه  

  

مِ وونِبِالييموـ  الي   س يحنـثُ يلَ

  

  يمكُـثُ  يامـاً هنـا الَ  من آلَ أَ  

  

  ذكْـــر التخصيصِ
  إِخراج بعضِ مـا يعـم اللَّفْـظُ   

  

  ــرِجٍ و خــظُ بِم ــا لَفْ إِم ذَاك  

  

ــا   يــمِ اللَّفْظ قَسو هــر غَي أَو  

  

ــا   ١٧٥ ــه وأجنبِيـ ــالً بِـ   متصـ

  

طٌ ورـةٌ  شغَاي ـفصلُ  وـدبو  

  

  اؤه املُتصـلُ ا اسـتثْن بعض كَـذَ   

  

  الشرطُ نحـو أَكْـرِمِ الرجـاالَ   فَ

  

  اآلمـاالَ نْ جانبوا اَألطْمـاع و إِ  

  

ـا ولَمالَ العجأَكْرِمِ الر فصالو  

  

  يعلَمـا  اهـلُ إِذْ لَـم  فَيخرج اجلَ  

  

ـى   قَوتـاةَ حغلِ البـوا اتجِعري  

  

  سـمعوا ويىل اهلُـدى  عن بغيِهِم إِ  
  

  بـرضِ كَـأَكْرِمِ الععلُ البدبو  

  

١٨٠   ـيمٍ ومين تب ـيشيقُر  ـبسالن  

  

  مـن ظَلَـم   الَّوأَكْرِمِ الرِجـالَ إِ 

  

    مالكَـر ـنوا مرِجونَ أُخمفَالظَّال  

  

َألنَّ اال  ــن اَء مثْنــت ســت ثَبم  

  

  و فْيكْسِ إِ نذَبِـالع  ـتثْبي ا لَـم  

  

  وت عـن نه من املَسـكُ إِ: وقيلَ 

  

ـ ثُبوته ونفْيِـه أَ    يح ي ْـنثُ ع  
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   هـلأَص ـنع ـلُهفَص حصالَ يو  

  

   مقَــالَ قَــوو :ــوبِجهــلازِ فَص  

  

ــإِ ضقرِ ىل انــه ش أَو ةــن اِء س  

  

ــرِأَ  ١٨٥ ــنتينِ أَو دوامِ العمـ   و سـ

  

قفَقَـطْ  : يلَ و زـائسِ جليف املَج  

  

  ويف كَــالمِ اِهللا بعــض اشــترطْ  

  

  اه من حـنيِ نطَـق  نْ نوإِ: وقيلَ 

  

  و حـ  ص   املَنعِ أَحـقْ إالَّ القَـولُ بِ

  

ــ ــع مطْلَق املَنوــار تاملُخ ــو اً ه  

  

ــاه االأَا ذَإِالَّ إِ   ــطرارلْجـ   ضـ

  

  نْ يسـتغرِقِ املُسـتثْنى   وامنعه إِ

  

  و هنـ   م نعـاوِي ميف املُس ـازىج  

  

  اخلُلْـف ورد كْثَرِ وكَذَاك يف اَأل

  

١٩٠    ـنِ اجلَـونِ لَكيف ذَي ـدمتعم از  

  

  واحكُم بِه للْكُلِّ إِنْ تـالَ جمـلْ  

  

ــةً   ــلْ معطُوفَ صــانِعٍ ح   إِالّ لم

  

  السـائالَ  واعط مخزومِ كَاكْرِم بنِي

  

   رأَيتــه مجــادالَ  فَــىت إِالَّ  

  

 مــو ــالَ قَ ــريه: وقَ َألخل ــو ه  

  

  و  هريــث ــذَاهب كَ ــا م ناهه  

  

ــنِ أَ  ذَي ــح نِأَصلَيــو   ولُ القَ

  

  وــو ــائر اَألقْ ــنِس ونَ ذَيالِ د  
  

وطُ ورالشةُ وايـا الغلَه فصالو  

  

  سـتثْنا خـالَ أَولَهـا   ام االأَحكَ  ١٩٥

  

ـــوغَي ـــةـــلٌ كَآيفَصنم هر  

  

   ى وــرأُخ ــةبِآيوبِالرــةاي  

  

و ـيصِ بِ اخلُلْفصخيف الت ـاداآلح  

  

  لِ ـ أَ وعـ الف  ي بِيلِ النعف ياهلَاد  

  

  نْ نظَـر يرِ نحـو إِ بِالتقْرِاك كَذَ

  

ـ  من خالَ     قَرْأَف العموم فعـالً فَ

  

ــذَ ــاملَكَ ــفْهومِ واك بِ ياسِالق  

  

  اع عند النـاسِ مجوخصص اِإل  
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اوِي فَوالر بذْهـا  الَمم صخي  

  

٢٠٠  ى ووــا ر لَمالع ــض عب آهإِنْ ر  

  

ــادةُ  الع كــذل ــصكَ صخالَ ت  

  

    قَالَ قـومـ : و هإِن ـصصخا ت  

  

 ــذُوف املَح رــد ــذلك املُقَ   كَ

  

  فيمـ ا ع   ى عمومـه معطُـوف  لَ

  

القَوريِ إِومإِىل  لُ يف الض ـادنْ ع  

  

  يخـص عـدالَ   بعضِ العمومِ الَ  

  

  يخـص حكْمـه   يضاً الَكَذَاك أَ

  

ــذكْ   ــرِبِ ل هــه معــا ي ضِ معب  

  

ــومِ   ملعل ــنِد ــي إِذَا أُس   يعنِ

  

ــ  ٢٠٥ أَت ــم ــثُ ــه املَعلُ ضعبومِى ل  

  

  يخــص ذكْــره للْــبعضِ الَفَــ

  

   ضعقَالَ بـ  :و ـي  وصِبِاخلُصقْضي  

  

و   بِهـببِس ـهيصصخـى تضم قَد  

  

  الـب بِـه  يف بابِه فَلْيكْتـف الطَّ   

  

وــيقْلالع ــوه ــرــا مم ــرغَي  

  

   ــي لعِ أَوــر لشل ــه يصصخت  
  

  فَخـرج ) ق لكُلِّ شيٍء الخ( كَـ

  

   و ـهقْلِ ذَاتـ بِالع هغَري جرـدا ان  

  

  الَمحسـوس  خصـص  كَذَاك أَيضاً
  

٢١٠  كُلِّ ش نمبِلْ ي ـتيٍء أُوت ـيسق  

  

   ـذَرـا تٍء ميكَلَّ ش ادع رِيحو  

  

ــ      انِع منـه يف اخلَبــر فَسـقَطَ املَ

  

  اخلَبـرِ  خصص نفْـس  لَوو: وا الُقَ

  

  لَكَانَ موجِبـاً لكـذْبِ املُخبِـرِ     

  

ــا  ــلْ : قُلْن صتبِم ــه صصإِذَا خ  

  

  ـالَ وخ ازج وِهحـلْ نفَصاملُن ف  

  

ــمَأل ــه لَ ــا ن ــعِ الكَالَم   يقْطَ

  

  امــامعنــاه يــرى تم و إِالَّ  

  

أَ و ـدعا   ببِـرخكُـونُ مي ـمنْ ت  

  

  الَ قَبلَــه حتــى يعــد مفْتــرى  ٢١٥
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ابِهشتكَمِ والـمحثُ الـمحبم  
و   ـمقَسان ـاهنعارِ مبتاللَّفْظُ بِاع  

  

  ــمٍ و ــابِه لمحكَ شتممهــب ان  

  

 كَمـى الّفَاملُحناملَع ي بِهذ  ـحضات  

  

  بِـنص أَو بِظَـاهرٍ رجـح    كَانَ  

  

ا لَمم صفَالن ىنعلْ ممتحى  يـوس  
  

  نعمو ى   الظَّاهـوتاح ا لَـهم راه  

  

  م النص ما لَم يحتمـلْ فَالقَطْع حكْ

  

  الً ومتحـلْ  ممتحي ـنيح الظَّن  

  

رِ   والظَّـاه كْـمح ادبِـاملُر الظَّن  

  

ــذَاك إِالَّ  ٢٢٠ ــدل كَ ــاهرِبِ   يلٍ ظَ

  

ولــد ــرجحِ ال ــاإِنْ ي ناطيلُ الب  

  

  اطنـا فَالباطن اَألولَى فَكُن لي فَ  

  

ولبِالـــد ـــهإِلَي فُهـــريلِص  

  

  يــلِبِالتأْوِي يعــرف ذهــو الّــ  

  

ـ  و قْبم ـركُونُ غَيي ـا قَدولٍ كَم  

  

  يــلُ أُمهاتنـــا بِالعلَمـــا تأْوِ  

  

  بعيـداً بِحســب يبــاً ويـأْيت قَرِ 

  

  يلِ املُنتخـب لك الـدل ظُهورِ ذَ  

  

  أَما ذُو االشتباه فَهو ما اختفَـى  

  

٢٢٥  و ــاهنعأَم لَــه فَــانْ احلُكْــمقت  

  

و  ــه ــونُ في ــالٍ يكُ مذَا ِإلج  

  

  يهو كَانَ فيـه ظَـاهر التشـبِ   أَ  

  

 ــه كَمحإِىل م دــر ــه ال كْمحو  

  

  أْتــلٌ ي مجموــه مهبيف م ــك   ي

  

  ملْ كَصلَّى حيـثُ  يكُونُ يف الفعلِ

  

  قح لَمعـ ت   ة فَـانبهم ةُ الصـالَ يقَ

  

  املُشـترك  اللَّفْظ كَمثْلِوجاَء يف 

  

  كَّبٍ إِوريف م  ـكبتـى ارنذَا املَع  

  

إِو اتــازيف املَج تــذَّرعذَا ت  

  

٢٣٠  قح  تجِـركَـذا إِنْ ه يقَةُ اللَّفْظ  
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 ـمجِعِ الضرموريِ و و ـتعيف الن  

  

     فـرعت لَـم ـفَةصصٍ وصخم  

  

ــقٍ و سنوا وــد تباالــف   الوقْ

  

   )ونَ وخاسالر (  طْـفلْعثَـلٌ لم  

  

يف و اخلُلْفموِ إِجحالِ ن " ـتمرح  

  

    كُمـاتهام كُملَيع " ـتهِمإِذْ أُب  

  

و ــي ــالَةَ الَ ص ــوِ الَ ص حانام  
  

  رالَ إِح ــاح ــج الَ نِكَ ــاالَ ح ام  
  

ــالُ  مــذَا اَألع ــاتوهكَ يبِالن  
  

٢٣٥  الَّتــز ــن ال ــا م ــع اخلَطَ فرو  
  

الَو ووا يومصـرِ  تحالن يـدع م  

  

ــدرِ    فَلْت مــائ ــي ص ــوِ إن حون  

  

  ه عـدم غيـرِ وصوب البـدر كَ 
  

  ْــم ــراد ثَ ــا املُ نلْمعــا ل هالمإِج  

  

ــرإِ ـ ذ املُ ــةُ النكَـ مرح احِاد  

  

  يف وــوالباحِاقــحالص مــد ي ع  

  

و إِ يف اخلَطَا املُـر فْـعر ثْاد ـهم  

  

  ووالص ـهكْمى بِحعِ أَتريف الش م  

  

وححـذَ صه قُوعـابِ وا وا الب  

  

٢٤٠  الر ةــن ــيف س سولِ وــالك ابِت  

  

ــا    انيالب سمــت ــه نلْ كْمحو  

  

ــرِ ففَ   جإِن ــه كْمح ــه ــا عالَي ن  

  

ــائ جــلِ و قَب ــن م هريــأْخ ت ز  

  

ــلِ   عضِ الفــر ــه بِفَ ــا لَ نتاجح  

  

ــالَ ــدها فَ عبــا و قَطْع ــوز جي  

  

  إِذْ لَم نكَلَّـف املُحـالَ شـرعا     

  

 نم سلَي ي اجلَـالَ أَيذ ةكْملِح  

  

  كْلــالِ  تبِاملُح ــادبالع يفُــه  

  

  ــوز جــذَا ي ــولِللروهكَ س  

  

٢٤٥  ــأَخ ولِتــز ــنِ الن مز ــن ع هري  

  

ــ و يجِــي البي قُولِقَـدانُ بِــاملَع  

  

ـ وقَد يجِي من جانِـبِ املَ      ولِنقُ
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 ـابِ وتكُونُ بِالكي   ـنم ةـنالس  

  

ـ فعـلٍ و لٍ ووقَ   مبِإِج ـنكاعٍ ز  

  

 جِي أَقْـوي قَدنِ   ىوـياملُب ـنم  

  

  ومثْلَـــه يف متنِـــه املُعـــينِ  

  

نجِي أَدي قَدومأَى و عن ـدم١(ح(
  

  

  ــذَي ل ــرِه يكَغــد يج ــر نِ غَي  

  

ــو ــا إِنْ تكَ مكــانُ ح يالب رر  

  

ـ بِأَ  ٢٥٠ ــو الّـ ه ــه انمــد   ذي تقَ

  

وأْكت ــان ــا الثَّ نيعو ــه ــد لَ   ي

  

    ـوحجاملَر مهضعـا  بنيب ـنيح  

  

ــاقَطَا  ست ــد ــا فَقَ ضارعإِنْ تو  

  

  جمـالُ لَـيس سـاقطَا   وبقي اِإل  

  

إِوــاَألقْو ــا فَبِ تفَاوــلْنْ ت مى ع  

  

  هــر غَيو ــلْو مه ــه ارِضعإِنْ ي  

  

ــو ــاف طَ ــا إِذَا طَ ملْكَمنِ وافَي  
  

ــأْمر إِالَّ   ي ــو ــزمبِطَ لْتم اف  
  

 لُــهــا : فَقَومطْلَقــاً وــانُ ميالب  
  

ــا    ٢٥٥ مزلْتأَنْ ي بــد ني ــه   يفْعلُ
  

  مبحثُ احلَقيقَة واملَجازِ
  هـوعضولَ يف ممعـتإِنْ لَفْظٌ اس  

  

ــى تنوِ   ــةٌ علَ ــو حقيقَ فَهــه يع  

  

ــرعِ  ــعِ الش ضــا بِو إِم ــه َألن  

  

  لُغــوِي الوضــعِو م أَأَو عــرفهِ  

  

  بات مـا بِهـا ثَبـت   وحكْمها إِثْ

  

  ـ  الو   ي مـا لَـه ثَبـت   يصح نفْ

  

  ـحجرـازِ ولَى املَجع تحجرو  

  

  اكرتي االشلى ذع  ـحضها إِذْ ونم  

  

ــه ــراد منـ   وإِنْ تعـــين املُـ

  

٢٦٠   ــه نىل مأَو ــاز ذَا املَج ســي   فَلَ
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  ـعضو ا لَـهرِ ميف غَي كُنإِنْ يو  

  

     ِسـعاملُت ـازاملَج ـوالً فَهمعتسم  

  

  هينــةٌ تصــرِفُ وشــرطُه قَرِ

  

  ــفُهكْشلْقَــةٌ تعو هــلأَص ــنع  

  

  من نحـوِ تشـبِيه وكَـون أَولِ   

  

  و طــربٍ شــبسٍء كُــلِّوــزج  

  

ــذَل ــكَ ــتعدادولُ وك احلُلُ اس  

  

  ونــا ي ــراد نوعه ــلُ الَ اَألفْ   قَ

  

ــبها   ةً إِنْ شعارــت اس هــم سو  

  

  ومرسالً إِنْ كَـانَ غَيـره بِهـا     ٢٦٥

  

ــ ــةٌ حسـ ــهيعقْليـ   ةٌ عاديـ

  

  و حاليــهينــةُ املَجــازِ أَ قَرِ  

  

  و ـعاقـحيحِ ولَى الصع وهيفو     

  الكتابِ منه مـا الَ يختفـي  آيِ   
  

و و ــه قُوعــى و ــهإِنْ نفَ عنم  

  

ـ       ن نسـمعه قَوم فَإِنَّ مـنعهم لَ

  

 ــرِد ــلِ وأَالَّ يطَّ ــرف بِالنقْ عي  

  

ــد القَرِ   عب ــه مفَهوــرِد ي ــة ين  

  

  إِىل الذِّهنِ من املَعنـى سـبق   فَما

  

٢٧٠     ْـقاللَّفْـظُ أَح يقَةٌ بِـهقح وفَه  

  

زبِــالْتــلِ ولْفَصل هــدامِ قَي  

  

  بِعكِْسـها مثْــلُ جنـاحِ الــذُّلِّ    

  

لَـــوع قُّـــفوبِتــو   اهى سـ

  

    اهــاه ض ــه يف لَفْظ ــه   لكَونِ

  

ــزاِء ــميةُ اجلَـ ــه تسـ   مثَالُـ

  

ــ   ــداءِ املَكْرِ وبِ تبِاع ــاد هاجل  

  

ــرعيا ش هالمعــت ــونُ يف اس   ايكُ

  

ــ   ــاو او لُغوِيـ ــى عرفيـ   أَتـ

  

  مـهضعقَالَ ب ثَم نكَـا : متبهو  

  

  أَنكَحتكَايجِ عن التزوِتجزِي لَدى   ٢٧٥

  

  وحكْمه إِثْبات مـا قَـد قُصـدا   

  

   مع ا بِـهدروصــاً وصخ ومـاً أَو  
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ــذُنا  أَخ ــاز جو ــه فْين ــح صو  

  

ــه إِذَ   ــا بِ نيعت ــه ــذُ بِ ا اَألخ  

  

  مكَنـت حقيقَتـه  وإِنْ تكُن قَد أَ

  

  نــه مســلُوكَةٌ طَرِيقَتــه  َأل  

  

ارِ  وــم اِإلض ــن ىل مأَو ــه إِن  

  

  ــارِ و بتعــامِ اال ــلِ يف مق   النقْ

  

واعِ الــد ــتعمالهال س ــه الَغَتب  

  

٢٨٠  وو يعــد الب ــه عونهتقَامــت اس  

  

ــان ــادةُ البيـ ــف زِيـ   تلَطُّـ
  

ــاين   علمــراعِ ل تخاال ــن سحو  
  

   ريقحوالـت ـيمظعالت ـكذَل نم  
  

  فريــن والت يــبغرــا الت شإِنْ تو  
  

ـــــر ــر احلُــــ ــــ   وفذكْــــ
ــازِ و جلْمول ــم ــواه تنقَِس س  

  

  الكَلـم تلْك احلُروف مثْلُ سائرِ   

  

  قُلْ لمطْلَقِ الَجمعِ بِالَ) الواو ( فَـ

  

  و ــة يعــالَ م ــبٍ ت   دونَ ترتي

  

  فَيحنثُ الفَاعلُ مـا قَـد حلَفَـا   

  

  علَيــه إِنْ كَــانَ بِــواوٍ عطَفَــا  ٢٨٥

  

ــوف أَإِنْ أَ ــر املَعطُ خــه مقَد و  

  

   ــه لَمعنِ فَلْيــي ــرنَ الفعلَ   أَو قَ

  

و ارعتست ) لْ) الواوـا لالِ كَمح  

  

  يف اعتق فُالناً وعلَـي مـا نمـا     

  

قَـــهتإِنْ أَع ـــهملْزي ـــهفَإِن  

  

      فَقَـهأَن ـهلَيمـا كَـانَ ع يعمج  

  

  فَاحلنثُ انتفَـى للتعقيبِ ) الفَاُء ( و
  

  إِنْ فَصلَت أَو قَدمت مـا عطفَـا    

  

 ــة ــت للْعلَّ أَت ــد ــا وقَ قُرِن أَو  

  

  لنكْتـة واستعملَت يف غَيـرِ ذا    ٢٩٠

  

و ) ــم ــبِ) ثُ ــة والترتي   للْمهلَ

  

ــونُ بِالتعقيــبِ     فَاحلنــثُ الَ يكُ
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وميٍ وقْــــدالَ ال بِتانــــرق  

  

  واستعملَت يف غَيـرِ ذي املعـاين    

  

لْ ( وـنِ  ) باضِ عرعالل طُـوفاملَع  

  

  ــوفك املَخارــدت ــعم ــهلَيع  

  

  علَـيْ : فَيثْبت اَألخري إنْ قَـال  

  

     ْـيالفُت اكـذَيل ـانلِ اثْنب فَلْس  

  

ــا   ــثَّالثُ إنْ طَلَّقَه ــت ال ثْبتو  

  

ــا   ٢٩٥ قَّهنِ عــي تــلِ اثْن ــدةً ب احو  

  

 ) نـا   ) لَكمهوـا تم اكردتِإلس  

  

ــا   مزلْتم ــه فْيــابِ ن ــن اخلطَ م  

  

  وإنْ أَتــت مــا بــين جملَتــينِ

  

ــينِ     ــاير اللَّفْظَ غت ــب   فَواجِ

  

ــرو  مع ــار ــا كَس هِميينعم أو  

  

   ــر اضح ــوه أَب ــن ــرلك   وبكْ

  

  واستؤنِفَت يف نحوِ ال أجيـز ذَا  

  

  لَكن أُجِيزه بِـأَلْف مـن كَـذَا     

  

 و ) نِ  ) أَوئَيـيالش ـدأَحل تأَت  

  

ــينِ    ٣٠٠ ت أَو هــذ داً كَهــاع فَص  

  

ــاءِ  شيف اِإلن ــيِري خالت ــر ثْمفَت  

  

ــتواءِ    ــى اس ــةَ عل احأَو اِإلب  

  

  وتنتج الشـك لَـدى اإلخبـارِ    

  

ــارِ   مــو ع أَب أَو ــد يــاَء ز كَج  

  

و ـنعبِم تأَت ـى و إِىل   )١(قَدتح  

  

ــبِالَ    ــازاً قُ جإِالَّ أَنْ م ــن عمو  

  

  احملـلّْ لِإللْصاقِ تـدخلُ  ) الباُء ( 
  

  فَالَ تحـيطُ بِالّـذي فيـه دخـلْ      

  

 ةعانــت سوالنــثَّم ــدخلُ ال فَت  

  

٣٠٥     نمفَـافْه بِـأَلْف هتيرـتاش وحن  

  

و  ـتأَت لَـى (قَدالءِ ) ععـتسالل  

  

  ــةً و ــاءِ حقيقَ ضقْتــتمِ اال ح  

  

                                                
)١(  
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  والشرط نحو طَالق علـى كَـذَا  

  

  عــوضٍ كَبِعتــه علَــى كَــذَا و  

  

و ) نى ) مـدبم يضٍ وعبتل  ـةايالغ  
  

  و ةــاد زِي سِ أَوــن اجل ــان يبل  

  

  أَتـت  و) حتى ( و ) إِىلَ ( ية لغا

  

  ومعناهـا ثَبـت   ) حتى ( عاطفَةً   

  

   ــو ــةَ يف العلُ ايالغ ــف طعفَت  

  

٣١٠   ونــد ــةُ يف ال ايــذَا الغ   و هكَ
  

ــا   يــةُ يف املُغ ايلُ الغخــد تو  

  

  إِنْ عطَفَت كالناسِ حتى يحـىي   

  

لُوخــد ةً فَتورــر جم ــن   إِنْ تكُ

  

  راً ولُ  طَوخـدت يـهف سراً لَيطَو  

  

  ـتأَت قَدـى  ( وتاءِ ) حـدتبالل  

  

ـ      )الفَـاِء  ( وقَد أتت لعلَّة كـ

  

ــر أَ ــروفذكْــــ ـــ ــــاِء الظُّــ   سمــ
 فلظَّرها ) يف ( لكُمحت  إِنْورـمأُض  

  

  أُظْهِـرت مع الزمان حكْمهـا إِنْ    

  

وــد ــان للتقْييِ ــع املَكَ م ــي ه  

  

٣١٥  ــد ــت أَو يف البِي ييف الب ــه   مثَالُ

  

 ــت ــده يف الوقْ ــاً تفي   ومطْلَق

  

  )طَالق يوم سـعيد يـأْتي   ( كَـ  

  

و ــران قْتال ) ــع مِ ) مــد   وللتقَ

  

  املُقَـدمِ عكْس ذَا ) بعد ( و) قَبلُ(   

  

ــا   ــت إِنْ طَلَّقَ ــثَالث طَلُقَ   فَبِ

  

ــا    ــينِ مطْلَقَ تاثْن ــع ةً مــد احو  

  

ــا و لَهقَب ــذاك ــدكَ عــا ب أَم  

  

  فَإنْ تكُـن موطُـوَءةً ذَا يبـدو     

  

قُلْ وـا    : إِنْ ينِ فَكَمـيتـلَ اثْنقَب  

  

  بعدها اثْنتـان فاعلَمـا   : لَو قَالَ   ٣٢٠

  

و ) دني ) عـدنع وحن ةرضلْحل  

  

  أَلْــف وديعــةٌ لهــذا اجلُنــدي  
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طــــر ـــ الشـ ــــات   كَلمــــــ
 طرإِنْ(للش(و)لَو(و)الن(و)لَولَئ(  

  

  لٌ وقْبتسم  ) لَو ( ـنكز ملاضٍ قَد  

  

و  ) الالَّم ( َوابِها اليف ج) ُالفـاء(  

  

  املنـع االسـتثْناءُ  ) لَوالَ ( ومثْلُ   

  

  ـدقَي معو )  ـنأَي (  كَـانلْمل  

  

  يعــم للزمــان) مــىت ( كــذا   
  

  فَطَـالق أَيـن تشـائي أَو متـى    

  

ــا    ٣٢٥ تثَب ــد ــا قَ ــاً طَالقُه   فَمطْلَق

  

  ِسـهلجيف م الطَّـالَق اَءتإِنْ ش  

  

    ــه ــه لنفِْس ملَو و هــد عب أَو  

  

  لظَرف وأَتـت ممتزِجـه  ) إِذَا ( 

  

   ـةً وصالالَ خ طرـةْ بِالشجرخم  

  

  اخلامتَة
و ) فالٍ ) كَيح نالِ عؤلسفَإِنْل  

  

  و كَنأَم  نـنكمي اُء إنْ لَـماِإللْغ  

  

و ) غَري (  ـفَةً وـأْيت صا تثْنـتاس  

  

ـ عان حسب املَماختلَف احلُكْفَ   ىن  

  

ــعِ  بر ــر غَي ــي ــدرهم علَ   فَ

  

  ربـاعِ إِنْ لَـم ترفَـعِ   ثَالثَةُ اَأل  ٣٣٠

  

ــا  عفــا ر و إِذَا م ــر جت ــم   ولَ

  

  رج ـا    أَوعم ثَابِـت مهرفَالـد  

  

اَءهثْنـــابِها اســـتصتَألنَّ يف ان  

  

  وــاَءه ــا إِلْغـ   إِنَّ يف انجِرارِهـ
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ـــة ـــــ ــــــحِ و الكنايـــ   مبحثُ الصرِيــــ
  أَما الصرِيح مـن مجـازٍ كَانـا    

  

ــا     انب ــراد ــه املُ نم هــل أَص أَو  
  

   ـبجو ـا بِـهم وتثُب هكْمحو  

  

   ــب ــاًء مرتقَ قَض ــة ــرِ نِي يبِغ  

  

  وما اختفَى مـراده مـن ذَيـنِ   

  

٣٣٥   ـةٌ وايننِ  كــيكْمـا حلَه اثْبِـت  

  

   ـدإِنْ قُص ـا أُرِيـدا بِهم وتثُب  

  

  و  ــرِدت ةهــبإِذَا بِش ــهفْعد  
  

 الَلَــــةثُ دحبلَى احلُكْمِمع اللَّفْظ  
ــارة بلُّ بالعــدي اللَّفْــظُ قَــدو  

  

  وةـــارلُّ بِاِإلشـــدةً يـــرم  

  

وو هــــائضبِاقْتــة   بِالداللَــ

  

   ــادة ــيق لِإلفَ ــا س لٌ مــأَو   فَ

  

ــاين   ــا فَالثَّ رِهيغل ــق سإِنْ يو  

  

  لُولُ ذَا وــد مانــود قْصم ذَاك  

  

ــا و ــا توقَّفَ م ــو ــاُء ه   االقْتض

  

٣٤٠    ةُ الكَـالَمِ وـحص هلَيفَـا عالو  

  

ــي  فاكْت ــرِه يإِنْ بِغ ــم عالَ يو  

  

     رِففَـاع ـهإِلَي جـتحإِنْ ي معو  

  

قَــهتي أَعــدنك عــدبع ثَالُــهم  

  

    ي ونم هـ بِع ـ أَي ائَةبِم قَـهاطْل  

  

ــدالَّ   ــامِ أَنْ ي اَألقْس ــع   ورابِ

  

  الَ من محلِّ النطْـقِ حـني دالَّ    

  

ـى  وطَابِ إِنْ أَتى اخلوفَح همس  

  

ــكَتا    ــا س م ــه ــاً منطُوقُ   موافق

  

طُـوقِ   واملَن ـاوِيسجِـي مي قَد  

  

  يف احلُكْمِ أَو أَوىل لَدى التحقيـقِ   ٣٤٥

  

و هكْمـرِضِ  حعي إِذَا لَـم القَطْع  

  

  علَيه عـارِض سـواه يقْتضـي     
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و ــه كْمحــاً ل ــن مخالف   إِنْ يكُ

  

   هــم ــابِ س ــدليلِ للْخطَ   فَبِال

  

 ــيالً و لد مــو ــه قَ تــى أَثْب   نفَ

  

  قَوم ثُبوت احلُكْمِ منـه فاعرِفـا    

  

ــونَ و ــرطُه أَالَّ يكُ ــىش ضقْتم     

  يمنع من تخصصِ احلُكْمِ الرضـا    

  

بِ وــر لْعل ةــاد ــلُ ع   ذَاك مثْ

  

  يف نحوِ أَنْ يجرِي مجرى اَألغْلَبِ  ٣٥٠

  

ـأَالَ   وس ي قَـدلَّـذوابٍ لكَج  

  

  هِـالَ   وج قَـد ـنميمٍ للعثْلُ تم  

  

   درـواعٍ وأَن ةعـبلـى سع وهو  

  

   و ـةغَاي ومفْهفْمم  دـدالع ـومه  

  

طُ وروالش راحلَصو ومفْهم اللَّقَـب  

  

  و  ـبختنإِذْ ي هاؤثْناْسـت فُهصو  

  

  احلَصـر معـا  الغايةُ والشرطُ وفَ

  

   و يمفَـاهى مـا  أَقْوعقولَـى مأَج  

  

ثْلَ وم طَى القَرِينأَع مهضعـا بم  

  

  أَعطى قَرِينه من احلُكْـمِ اعلَمـا    ٣٥٥

  

  فَحــرم القُــرود حــني عطَفَــا

  

   و ـازِيرا اخلَنفَا  لَهـعض ـضعب  

  

ــــخِ ـــــ   مبحثُ النســ
  النسخ أَنْ يرفَع حكْـم الشـرعِ  

  

ــرعي   ــمٍ ش ــه بِحكْ وتثُب ــد عب  

  

يف و ــالف ال خو ــوازِه جــد   قَ

  

  ــلٍ و ــه بِنقْ قُوعو ــح صدــن س  

  

رِ وكُونُ يف اَألمي ـيِ وهإِنْيف الن  

  

     بِنـتـاَء فَاسـارِ جباِإلخ ةيغبِص  

  

  ما لَم يكُونا يف صفَات البـاري 

  

٣٦٠  ــارِو بَألخل ــخ سالن ــوز جالَ ي  

  

و ــا و يهِمف ــح اصــد قَيإِنْ ت  

  

  بِمقْتضى الـدوامِ نحـو أَبـدا     
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 ّالت ــن م ــه ــا في َألنَّ مــد   أْبِي

  

  ّالت ــك يف ذَل ــر صحنمــد   مدي

  

  ا نحــوِ صــوموا أَبــداً َألنمــكَ

  

  معناه حتى ينسخ احلُكْم اعلَمـا    

  

و يف اللَّفْظ خسالنى ونـا يف املععم  

  

   فيهـا   وقَعضـاً وأَي ونَ اللّفْـظد  

  

و   ْـحصي ـاهنعِء مـزكَذَا يف جه  

  

  و كَـركنٍ متضـح   أَ قَيدكَنسخِ   ٣٦٥

  

و  وطـرالشو ـدالقَي خسن سلَي  

  

   و قْيِيـدي التذخاً لسن وطـراملَش  

  

  ةـادبـوِء يف العضلوخِ لسكَالن  

  

   ــدالقَيوةــان يف الكَفَّــارمبِاَألي  

  

  والَ يكُونُ نسخ بعـضِ الفَـرضِ  

  

  نسخاً لَه كَـذَا مزِيـد الـبعضِ     

  

ثالُهـرِ    مالفَج ضفَـر زِيـد لَو  

  

  بِركْعــة أَو نقصــت يف الظُّهــرِ  

  

وو١(الفَح(  ـخسنا الَ تهلونَ أَصد  

  

٣٧٠  لُ واَألص خسنييـلَ  وق : ـخسنت  

  

نِوــت ــوم دونَ املَ املفْه ــخ سني  

  

  ـي   وليلَ الظَّنالـد وا بِـهخسن  

  

و   هـلأَص ـخسن ـيساملَق خسني  

  

  و ــه مرــذُ ح أَخ ــه نإذْ مــه   حلِّ

  

ـلِ   وعـلَ الفاحلُكْمِ قَب خسن حص  

  

ــلِإِنْ أَ   ــه يف العقْ ــن امتثَالُ   مكَ

  

ـلْ   وثتمـلْ يه هـاربتةُ اخكماحل  

  

  فَيحــرِز الثَّــواب أَو الَ فَيضــلْ  

  

لِوــد ــرِ ب يبِغ ــخ سالن ــع   وق

  

٣٧٥  وو فــاَألخ ــلِ بِ ــى بِاَألثْقَ أَت  

  

 ــر ــخ القُ سنيوآنــالقُر   آنُ بِ

  

  األَ و ــة الثَّابِت ةــن الســان   ركَ

  

                                                
)١(  
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ـ  اي بِهأَعنِ الّت ـوي ت ـتراً أَتات  

  

     ـتـا بِهـا ثَبآنُ مالقُر خسنيو  

  

رِ واتــو لتل ــخ سالن ــوز جالَ ي  

  

  بِغيرِه مع غَيـرِ أَهـلِ الظَّـاهرِ     

  
  

ال وــح صــاسِ ي يبِالق ــخ سالن  

  

  ــاسِو ــعِ الن ــاعِ جمي مالَ بِإِج  

  

و   ـاكنه ـملَه كُنإِنْ ي دنـتسم  

  

٣٨٠     ـدمتعليـلٍ يد ـنم أَو ةنس نم  

  

ــلِ  ــن دلي ــانَ ع ــه إِنْ كَ ألن  

  

  فَــذَلك النســخ بِــذَا الــدليلِ  

  

  وإنْ يكُن الَ عـن دليـلٍ فَهمـا   

  

  مع ورود النص بطْـلٌ فَاعلَمـا    

  

  إِذْ لَم يكُن عنـد ورود الشـرعِ  

  

ــرعِ    ــرِ ش يــلٍ بِغ قَائلٌ لــو   قَ

  

نِ وــي صصخم ــان كُوني ــد   قَ

  

ــينِ   ــان مبينـ   كَمـــا يكُونـ

  

ـابِقِ  ولْـمِ السبِع خسالن فرعي  

  

٣٨٥   نِ ويلَيلالـد نـقِ  ملْـمِ الالَّحع  

  

و   مهِـلَ املُقَــدج قَـد كُـنإِنْ ي  

  

ــالوقْف إِالَّ    ــم فَ ــدليلٍ يعلَ   بِ

  

  الرسـالَه كَذا بِقَـولِ صـاحبِ   

  

  الدالَلَـه قَد نِسـخ احلُكْـم أَوِ     

  

  أَمــا الصــحابِي فَلَــيس يقْبــلُ
  ج

ــدلُ    ــه مبـ ــاره بِأَنـ   إِخبـ
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  السنـــة مباحث يفالركْن الثَّانِي 

   ـنلُ مةُ القَــوـنــولِالسسالر  

  

  وــلُ و عــولِالف فْعلمل ــر   التقْري

  

و  و نـاطب ـهنم يحالو رظَـاه  

  

٣٩٠  وــر ــا اَآلخ ــةٌ فَأَم جالكُــلُّ ح  

  

  ـحضتأَنْ ت أو عـمسأَنْ ي اهأَقْو  

  

    ــام ةٌ فَإِلْهــار إِش ــه ــلَ ضوح  

  

وــع نإِنْ مو هــاد هتاج نــاط الب  

  

ــوم فَإِ    ــه قَ قُوعو ــع ــه وقَ ن  

  

وو ــه طَئيف خ ــف ــرْاخلُلْ   الَ يقَ

  

  بِـه اسـتمر   فَـإِنْ  علَيه إِجماعاً  

  

ــع نتــلٌ ام ــن اِهللا دلي م ــو فَه  

  

   عــر ــا ش مم ــه َألن ــه   خالفُ

  

يثـــد   مبحثُ احلَــــ
ـلْ  وصتـا يإِم يثلُ يف احلَدالقَو  

  

٣٩٥  قْــالً ون هادــنــلْإِسفَصنــا يإِم  

  

ــلُ  ــا كَام نِ إِميعــو لُ النأَوو  

  

  وهو الـذي رواه جمـع ناقـلُ     

  

و همثْلم نع   ـنةُ مـادالع  عنمت  

  

    ـنكنٍ زـيلَى مع هِمثْلي ماطوت  

  

 ــي اللَّفْظ راتــو الت ــو ــذَا ه   فَ

  

ــى     نــلَ املع قن أَوــوِي نعفَم  

  

ـورِ   واُألم هـذقِ هـدبِص اقْطَع  

  

  ورِوــه ــةُ املَشـ   دونَ ذَاك رتبـ

  

وونــر ــذي يف أَولِ القُ ــو الَّ ه  

  

٤٠٠     ـوناملَص هطـربِش ـفصيت لَم  

  

 و ـيهِمف فَاضتاس هنلَك ـرشتان  

  

  و ــد نع ــوه ــتمرذَاك وقَبِلُ اس  
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و ادــن ــلَ اِإلس صتم ــن   إِنْ يكُ

  

ــادي   اآلح ــو ــالٍ فَه بِــالَ كَم  

  

  والَ يفيِد العلْـم لَكـنِ العمـلْ   

  

  كُلٌ قَد حصلْ: قيلَ الَ و: وقيلَ   

  

ــدينِ  ــولَ ال أُص ــه ــأَثْبتوا بِ   فَ

  

ــيقنيِ     ــرةُ ال ــا ثَم هأَن ــع م  

  

ــالَ يف خ ــوه ــيوقَبِلُ القَطْع ف  

  

ــالفَرعِ  ٤٠٥ ــولُهم بِ أُص لَطَــتتفَاخ  

  

  ــاس يالق ــه ضارــا إِذَا ع أَم  

  

  ــاس اَألكْي ــك النه ــت   فاختلَفَ

  

و مقَــو يــاسالق مفَقَــدــراخلَب  

  

   ـربتاع مقَو فصى الونعمو مقَو  

  

ــدموا ذَا  ــة فَقَ يالقَطْع ــة   العلَّ

  

  و ــة يالظَّن ــة ــروا ذَا العلَّ أَخ  

  

  ولَيس غَير مـا تعـم البلْـوى    

  

  شرطُ القَبولِ لحـديث يـروى     

  

و ــه تايرِو تدــد عي تــذ   الَ الَّ

  

٤١٠    ـهاللَتد ـتأَت يف احلَد سلَي أَو  

  

و  ــارِفعل زــائجبِــاللَّفْظ  

  

  اللَّفْــظ ونــىن بِــدــةُ املعايرِو  

  

يلَ وق : ـحصي هضعب ذْفحالَ و  

  

   ـحضتم طرداً كَشقَي كُنا ملْ يم  

  

اءِ  وثْنــت ــوِ االس حن و ــة غَاي  

  

  ــاِءو بيف اَألن ادز ــن م بــاذ   ك

  

 ــة ــن ثقَ ةٌ مــاد زِي ــت   وقُبِلَ

  

ــة  إِالَّ    ــلُ الغفْلَ ــام دلي   إِذَا قَ
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ــــراوِي    ذكْــر شروط الــــ
ـ   و   مِشرطُ راوِيـه بلُـوغُ احلُلُ

  

٤١٥  قْلُ وطُ والعبالضمِ وـلاملُس فصو  

  

و هــون صت وَءةــر ــانَ ذَا م   كَ

  

     هـينشي أَو يـهدرـا يلِ معف نع  

  

  الـذي جهِـلْ  فَسقَطَت رِوايـةُ  

  

  عمـلْ ومن يكُن بِعكْسِ ما يروِي   

  

اهــو ــا س ــذَ بِه اَألخ كــر ت أَو  

  

  اهوــا ر ــن لمـ ــه طَعـ   فَإِنـ

  

ــا و اوِيهــا ر لَهإِنْ أَو ــف   الوقْ

  

ــا ذَاك لشــيٍء فيهــا     مَألن  

  

يسِ ولــد ــةُ الت ايرِو ــقَطَت س  

  

ــا   ٤٢٠ هــيسَِألن ــن التلْبِ م عــو ن  

  

ـا   ويهـاَء فج ـامالَّيت اِإليه يه  

  

  يهـا بِأَنها مـن غَيـرِ مـن يروِ     

  

  ـهِرـا شرِ مياوِي بِغالر ذَكَر أَو  

  

     ـرـا ذُكيمف ةـمصول همسنِ ام  

  

ــدلِ ــمِ ع بِاس اهــم س ــه أَن أَو  

  

  و ــه نيبي ــم ــلِلَ عِ فَصــو بِن  

  

 لَـتطاةَ أُبولُ الراَألص إِنْ كَذَّب  

  

  درِي بِهـذَا قُبِلَـت  أَ الَ: أَو قَالَ   

  

ولِ وــذُّه ــحة ال صل انــي سالن  

  

٤٢٥     ـانساِإلن ـفَةص ـنا موِهحون  

  

  ذكْر صفَة العدلِ وحكْمِ التعديلِ
لُوفْعي نلُ مدالع  جِـبا يكَلَّ م  

  

  و ــه لَيعــب ــات يجتنِ مراملُح  

  

و ـداحقْلُ الويلِ ندعزِي يف التجي  

  

  و لَه  يـهيلَ فق :  دـاهثْـلُ الشم  

  

يلَ وق :  ـراخلَب ـةايزِي يف رِوجي  

  

  ــربتعم طــرشل ةادــهنَ الشود  
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و قَرــتــا اسبِمذُو كَــذ ــهأَن  

  

ــبِ   نتجفَلْي ــوع ضاملَو كــذَل   فَ

  

  
   

يـلَ  وق كَذَا قَدـرِيحِ يف : هجالت  

  

ــحيحِ    نِ يف الصيــاثْن ــه بِ نلَك  

  

   ـفصـذَا الواِء هيلَ يف أَدق و:  

  

  إِطْالَق نفْسِ القَولِ فيـه يكْفـي    ٤٣٠

  

يلَ وي : قكْفلْم يي العذ نمو ـبذَه  

  

  ببى السدزِي إِذَا أَبجي مهضعب  

  

نِ ولُ عدى العوـولِ إِنْ رهاملَج  

  

  فَاخلُلْف هلْ هذَا مـن التعـديلِ    

  

و ــه ــه بِ كْمح ــذَاك ــهكَ   عملُ

  

    لُـهقْبـا ييميلُ فدعطَ الترشأَنْ ي  

  

  عـدلُ : أَما الصـحابِي فَقيـلَ   
  

  يلَ وق :  و ـرِهثْـلُ غَيـلُ مالفَص  
  

نــتــنيِ الفلٌ إِىلَ حــدع ــهبِأَن  
  

٤٣٥   نحــت مفَلْي ــرِه يا كَغهــد عبو  
  

  

  ذكْر اخلَبرِ غَيرِ املُتصلِ
ـلْ  وفَصاملُن ـوارِ فَهبلُ اَألخسرم  

  

  فَإِنْ يكُن مـن الصـحابِي قُبِـلْ     

  

  درو قَـد ـالفاخلو الَفبِالَ خ  

  

  و يابِعيف الت  ْدـرالَ ي يحـحالص  

  

 اةوــر ــة ال مأَئ ــن م ــذَاك   كَ

  

ـ   من     اتكُلِّ من يروِي عـنِ الثِّقَ

  

ــاملَ ــيس بِ ــوفقْطُوعِ وولَ   املَوقُ

  

  ــةٌ و جح ــوم ــعيفتقُ الَ الض  

  

  هدـنـا يف سم وفَه يفعا الضأَم  

  

  وهن كَطَعنٍ جـاَء يف مسـتنده    ٤٤٠

  

  سناد نقْلُـه انقَطَـع  وما عنِ اِإل

  

     ـعنتام ـذُهأَخ املَقْطُـوع كفَذْل  

  

ووبِ ياحلَى الصا عفَـا  أُومـاً  مق  

  

  سـما فَاعرِفَـا  يعرف بِاملَوقُوف إِ  

  

ـ    ديث مـا الَ يقْبـلُ  ومنكَر احلَ

  

  قَـلُ   ونـيالً يـا قَلم ذوذذُو الش  
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 ــــه    �مبحثُ فعلــــ
 ــد ــي وقَ ــه جِبِلِّ نم ــه   وفعلُ

  

٤٤٥   درــاً و ــاً ومخصص ــى بيان أَت  

  

  ومنه ما يخصــه مـن دونِنـا   

  

  ومنه أَيضـاً غَيـر ذَاك فَافْطنـا     

  

  فَأَولُ اَألقْسـامِ نحـو اَألكْـلِ   

  

  وبِ ورالشمِ ووـلِ النسِ اَألهلَم  

  

وطْلَقَـا    حكُـلٍّ مـلُّ لاحل ـهكْم   

  

  و الثَّـان قَا  وــبـثُ كُـلُّ سالثَّال  

  

  وما بِـه خـص فَـذَاك منِعـا    

  

  من غَيرِه كَتسعِ زوجـات معـا     

  

رِفَــا    وع ـمسق انـمسق هـرغَي  

  

  ما حكْمه فَهو علَى مـا وصـفَا    ٤٥٠

  

والثَّان و فرعي فَـا  لَملتاخ يـهف  

  

  بعـض وقَفَـا  واجِـب و : فَقيلَ   

  

يلَ وق :   يحـحالص ـوهو بدن  

  

  يــلَ وق : بِــيحم ــهنالَ لَك  

  

ا   وبـدـا النهنم تحـحا صمإِن  

  

ــا     بىن قُرأَد ــق لْحل ــه   لكَونِ

  

ـ  ش وفَه وبجا الوأَمي ـدائٌء ز  
  

    ارِدذَا الـو ـهاتيف إِثْب كْفي لَم  
  

 قْرِيرِهثُ تحبم�   
وهــركني لَــمــلَ وعأَى الفإِنْ ر  

  

٤٥٥  و  ــد ــادراً فَقَ ــانَ قَ ــررهكَ   قَ

  

  لَكن بِشرط أَنْ يكُونَ مـا فُعـلْ  

  

  احتفـلْ لَيس بِمعلُـومِ احلَـرامِ فَ    

  

  فَلَيس يف السكُوت عـن مـرورِ  

  

  من ضلَّ للضـالَلِ مـن تقْرِيـرِ     

  

كَـانَ   و هـارشبتا اسدلّْإِنْ بأد  

  

  علَى جوازِ ما أَتـاه مـن فَعـلْ     
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ــا  و صصخم هــر ــى تقْرِي إِنْ أَت  

  

ـ      صصضـاً خأَي رقُـر نم ريافَغ  

  

  فَق الوصف الَّذي لَه أُقـرْ إِنْ وا

  

٤٦٠     ـرقُص لِّـهحـي مي فَففإِنْ خو  

  

  
  

  اخلامتَة
  وشرع من مضى إِذَا لَـم يبـدلِ  

  

  اَألعـدلِ شرع لَنا علَى املَقَـالِ    

  

 ــار ــه اُهللا أَوِ املُختـ   إِنْ قَصـ

  

  كَــارإِن كُــنملْ ي ــا وعاً لَنــرش  

  

  يلْـزم : قيلَ  ومذْهب الصاحبِ

  

...  و ــهاعبيــلَ اتق :ملْــزي سلَــي  
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  الــركْن الثَّالثُ في اِإلجمــــــــــاعِ
  العلْـمِ  إِجماعنا اتفَـاق أَهـلِ  

  

  منا علَـى بيـان نـوعِ حكْـمِ      

  

   مالُهأَقْـو فَقَـتـا اتا إِذَا مكَم  

  

٤٦٥   مــالُه أَفْع ــأَت ــه أَو تواطَ لَيع  

  

ــلِو معي أَو مــه ضعــلْ ب   إِنْ يقُ

  

ـ      بعض فَـدونَ اَألولِ وسكَت ال

  

ـابِقَا   وـين السأَع ـيالقَطْع همس  

  

  ـقَا   وفَاس ـارص ـيالقَطْع ارِكت  

  

و يــكوت ــانِي بِالس ــم الثَّ فَس  

  

     ـانيف اِإلمي ـالَفخ ـنقِ مأَبو  

  

  لَكنــه يوجِــب نفْــس العمــلِ

  

  ــا ــدلِ ظَن ــرِ املُع بــا يف خ كَم  

  

و  ــه لْمعو ــه قُوعو ــن كمم  

  

ــأَى   ٤٧٠ ن ــن مل ــه ــمهونقْلُ سرو  

  

ــام ــوده النظَّ جــى و )١(وإِنْ نفَ
  

  

   ــالَم ــه مـ ــره فَإِنـ   وغَيـ

  

بِـــعاملُت هِـــدتاملُج لُـــهأَهو  

  

  و ــق الفَاس جــر خفيعــد تاملُب  

  

ــدا  ــرِه مقَلِّ يغا لــد ــن غَ مو  

  

ـ    حا   فَالَ يـدقـا عم ـملْفُهلُّ خ  

  

زِي وجي سلَي  ـةاُألم ـضعب يهف  

  

  و   ائَـةم أَلْـف وا أَلْـفكُونإِنْ ي  

  

ــة ينذَوِي املَد ــاع مإِج ســي   فَلَ

  

٤٧٥  ــةجحب مــرِهغَي ــالَفخ ــدنع  

  

  كَذَاك أَيضاً أَهلُ بيت املُصـطَفَى  

  

  و أَي ــان يفَتــذَا اخلَل ــاكَ   اخلُلَفَ

  

و يــابِع التــر ــحابِي اعتبِ كَالص  

  

  و وِفَاقُه   ـرذُك ـنم مـع لْفُهخ  

  

                                                
)١(   ، . 
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و مقَالَ قَو :  ةابـحيف الص ـوه  

  

     ـةاعرِ اجلَمـائس ـنم مرِهالَ غَي  

  

ــدا   ــا وجِ ةٌ مــي قَض ــه   محلُّ

  

  فيهـا خـالَف يف زمـان أَبــدا     

  

وــملفَــإِنْ ع دنــتسم طُهــرش  

  

٤٨٠     بِهِـم ِسـنِ الظَّـنإِالَّ أَحو وفَه  

  

  ــص ن ــاك نه ســي ــه لَ أَنو  

  

    صــن ي ــه ــا بِ مل فــال خم  

  

 ضعطَ البرتاشـرِ وصالع اضرقان  
  

  فَهو خـالَف يجـرِي   الَ: وقيلَ   
  

ــر فَراجِــع مــن أَهلــه الَ بتعي  
  

   هقَــادعان ــدعبقيــلَ و :ــربتعي  
  

 راتــو الت ــه قْلــى يف ن إِنْ أَتو  
  

  و بِــه قْطُــوعم فَــذَاكــراآلخ  
  

ــا  ــه َألمنَّ ــوعٍ بِ ــيس بِمقْطُ   لَ
  

  غَايتــه ظَــن الوقُــوعِ فَاعلَمــا  ٤٨٥
  

  واخلُلْف يف إِحداث قَولٍ بعـدما 
  

  جاؤوا بِقَـولَينِ فَقَـوم حرمـا     
  

يلَ وق :و مرحلُ  الَ يـداَألع ـوه  
  

  إِذْ بِاخلالَف صح فيـه املَـدخلُ    
  

يلَ وا    : قمقَـدـا تمإِنْ كَـانَ ل  
  

  لَــيس بِرافــعٍ يجــوز فَاعلَمــا  
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  الركْن الرابِــــع في مباحث القيـَـــــــاسِ

  مـا جهِـلْ  أَما القياس فَهو حملُ 

  

  حكْماً علَى معلُومِ حكْمٍ قَد عقلْ  

  

ـ     اَألولُبِجــامعٍ بينهمــا فَـ

  

٤٩٠  لٌ وأَصا الثَّانـلُ   أَممحي عفَـر  

  

و جِـدو ي بِهالّذ فصالو عاجلَام  

  

   ـدالَ فُقفَإِنْ ز هكْملِ حيف اَألص  

  

ــانُ  ــةٌ أَركَـ ــذه ثَالثَـ   فَهـ

  

  ــانُ و يب ــه ــم لَ ــع احلُكْ   الرابِ

  

لِ وثُ اَألصحبمعِ واالفَرهِموطرش  
  درو صـا الـنةٌ بِهورلُ صاَألص  

  

  و ْدـرلِ تلَى اَألصةٌ عورص عالفَر  

  

نِويــر اَألم ــاوِي سطُوا ترــتاش  

  

  وصـفاً وحكْمــةً وغَيـر ذَيــنِ    

  

  نـزلْ احلُكْم فاعتبِرِ الوصف الّذي 

  

٤٩٥  و ـلْ  لَهخـا دثُميح رِ احلُكْمأَج  

  

  و ـدـارِ القَيبتاع عم وطـرالش  

  

   و قْيِيـدى التين لَدأَع وطـراملَش  

  

 ــانِعٍ و ــعِ م ــترطُورفْ شالَ ي  

  

  عــدم خالَفــه لمــن يســتنبِطُ  

  

ـلِ وكْم اَألصحضاً لطُوا أَيرتاش  

  

  أَالَّ يعــم أَصــلُه للفَصــلِ    

  

ــوخاً و سنم ســي ــاولَ يقْلالَ ع  

  

  ا ويعــر ش ــه كْمــونَ ح   أَنْ يكُ

  

 و ــاس ــاللُّغوِي الَ يقَ ــرى فَ ي  

  

  بعضــهم قياســه معتبــرا    ٥٠٠

  

ــاسِ  ــى أَس ــارٍ علَ ج ــه فَإِن  

  

  الَ خارِج عـن سـننِ القيـاسِ     
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ــذْكَر ت ــور أُم ــه نع ــارِج فَخ  

  

  نم   ـرظْهالَ ي يلُـهلعي تا الّـذه  

  

  كَركَعات الصـلَوات اخلَمـسِ  

  

  ا وهــد يف عا وهــف صسِوــن اجل  

  

وو ــر ظْهــا ي ــا م هنمريظــن   ال

  

   ثَالُـــهم مـــدعنمـــريقْصالت  

  

ــفَر الس ــقَّة شمل ــالَة لصل أَي  

  

٥٠٥   ـرمنِ ائْتمع يففخةُ التكْمواحل  

  

 ـةُ وكْماحل هذـا  فَهعم ـفصالو  

  

  رِفَــا وع ىقَــدعــدي ــريظالَ ن  

  

و ــه فَإِنــر ا يف احلَضنــد جإِنْ و  
  

  غَبـر مشقَّةً لَم تعطَ حكْـم مـا     
  

ــانتقَلُوا  ــباطها فَ ضمِ انــد لَع  
  

ــوا     ــا فَعلَّلُ لِّهحــا إِىل م هنم  
  

و  و ـفُهصو ـرظْها يا مهنم قَـد  
  

     درو يـهـا فبِم ـهكْمح صخي  
  

  و هِهـبش ـودجو عم ـالَ أَيعج  
  

ــثَالَ   ٥١٠ ــامِ م ــا للْمقَ ايرالع ــع يب  
  

ـــــةمبحثُ  ــــــ   العلَّ
  إِنَّ اَألصلَ يف اَألحكَـامِ : وقيلَ 

  

  تعليلُهــا بِحســبِ املَقَــامِ    

  

 مقَــالَ قَــويــلِ: ولعالت مــدع  

  

ــلِ     ــاج إِىل دلي تحــلٌ فَي أَص  

  

و   رظَـاه ـفصو لَّـةفَةُ العص  

  

   ــر الَ قَاص ــاوِز جــبِطٌ م ضنم  

  

كُـونُ  وي قَد ـا الَزِمـاً وارِضع  

  

  و ــا ــذَا جلي ــاكَ ضغَام ــا   خفي

  

وداً وفْــرــامكَّبرجِــي مي قَــد  
  

  و قَد يكُونُ اسماً وحكْماً رتبـا   ٥١٥

  

  و ـهلَيوصـاً عصنم ـى  كَذَاكأَت  

  

  طاً وبنــتســا متكُــلٍّ ثَب كْــمح  
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 وطرش ـــر ــــةذكْــــ ــــــ   العلَّ
  وشرطُوا وجودهـا يف اَألصـلِ  

  

  و الَفـلِ  بِالَ خكَـذَا يف الفَص  

  

و ــص ن مــد عــانِعٍ و م مــد ع  

  

ــتقْ   ســا م هكْمحــارِضٍ و عصِم  

  

ـذَا احلَـالِ    وـاعٍ بِهمإِج مـدع  

  

  طَـالِ   وـلِ بِاِإلبَألصل ـدعت لَم  

  

و  كُـني ا  لَمرخـؤـا مهودجو  

  

  عن حكْمهـا أَو عـدماً مقَـدرا     ٥٢٠

  

مِ  وــد ــا بِالع يلَنلعوا تزــو ج  

  

ــاعلَمِ     ــود فَ جومٍ الَ لــد عل  

  

و  لَهمــت شم ــة كْمحــا ل هأَن  

  

  وــلَهصةُ املُحــلَحــةُ املَصكْماحل  

  

و فِْسدا يم فْعد الثَّـاين  أَو ْـمأَه  
  

  و حلصا يلْبِ مج نم ـمقَسالكُلُّ ان  
  

  إِىل ضــرورِي كَحفْــظ العقْــلِ
  

  وينِ والد عـاً وفْسِ مـلِ النسالن  
  

وــاً و ــالِ أَيض ــاجِياملَ   إِىل احلَ
  

٥٢٥  عِ ويــالب ــبِي كَ لصل ةــر اُألج  
  ج

ـ  و   ى استحسـان ما بين منـه علَ
  

  ــا و ثُهثَال انــم ســلُ ذَا ق أَص  
  

  إِذْ قَد يجِـي موافـق القيـاسِ   

  

  مثْلُ النظَافَات مـن اَألنجـاسِ    

  

ــامِ و حاَألر ــلَة ص اتــو   الزكَ

  

ــرامِ   ــالَقِ يف الك ــارِمِ اَألخ   مكَ

  

ـا  ولقَضـالً لكُونُ أَهالَ ي دبالع  

  

  ـهِيداً   وش امـاً أَوــىالَ إِمضترم  

  

ثـلُ أَنْ   وـاسِ ميـنِ القع ارجخ  

  

٥٣٠  و دبالع بكَاتي  ـنسٌء حـيذَا ش  

  

دــيــالِ السم ــوِيضعت ــهنلَك  

  

  و ــه البِمــد هعي ــم ــلُ ذَا لَ   مثْ
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  ذكْر حصولِ املَقْصـــود من شرعِ احلُكْمِ
ــاليقنيِ  ــود بِ ــلُ املَقْص صحيو  

  

  و و ــالظَّن ــارةً بِ نيِتمخــت   ال

  

ـــاوِياً وسةً مـــارتـــا ومبر  

  

ــدما    ــا تقَ ــاً فَم ــونُ فَائت   يكُ

  

ــلِّ و لْحعِ ليــاينكَــالب   أَمــا الثَّ

  

     انـيصـنِ العـرِ عجلزل كَاحلَد  

  

و   ـنفَكَم فَـاهى طَرـاوسا تم  

  

  للنسـلِ اعلَمـن  تزوج الفَتـاةَ    ٥٣٥

  

ـالَ  وعـلِ اجسلناآليِسِ ل حاكن  

  

  لراجِحٍ ضـد احلُصـولِ مـثَالَ     

  

و  ـةجِ اَألماُء فَـرربتاس تالفَائ  

  

     ةـرـا يف احلَضهاعب رٍ قَـدتشمل  

  

ــو هميعج هــذ ــوا ه ــد علَّلُ   ا قَ
  

  ا وقَـلُ   بِهني لْـفـريِ خيف اَألخ  
  

  ذكْر أَقْسامِ كُلِّ واحد من احلُكْمِ 
  والعلَّة إِلَى اجلنسِ والْعينِ

وو احلُكْم   قَِسـمنلَّـةُ كُـلٌّ يالع  

  

  سِ ولْجِنلنِ ويالع  ـملع كُلٌّ قَـد  

  

نِ    وـفَيصالو ـنم ـداحكُـلُّ و  

  

٥٤٠   ــي احلُكْم ــك ــؤثِّر يف ذَينِ نِم  

  

و ِســينيف اجل سنفَــاجلنِــييالع  

  

  ــي ــي واجلنِس ــين يف العينِ العو  
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ـــــــة ـــــة الْمنصوصــ   ذكْر طُرقِ العلَّـ
وصــن ــا ال هنم ــة ــرق العلَّ   طُ

  

  صــن ــا ي بِه ــاع مإِج ــذَاك   كَ

  

اوــريِحةً صــارــأْيت تي صالــن  

  

   ــو حنــلِ و لْوَِألجــى ت ــا       أَت حي                                 

ــاُءو اِإلمي ــو ــذَا ه ه مهــد نع  

  

ــاُء   ــة اِإلميـ   إِذْ فيـــه للْعلِّيـ

  

احلُكْــمِو ــدنع ــذْكَرأَنْ ي ذَاك  

  

  وصف يرى اسـتبعاده ذُو فَهـمِ    ٥٤٥

  

  لَو لَم يكُـن لعلَّـة قَـد ذُكـرا     

  

  وهو علَى مراتـبٍ كَمـا تـرى      

  

  فَمنه أَنْ يـذْكَر وصـف ناسـبا   

  

  طَالبـاَ للْحكْمِ نحـو الَ نـولِّي     

  

وي وقْضالقَاضِ الَ ي ـبغَض يهف  

  

  و ــب تالر ــم ــواه ثُ ــذه أَقْ ه  

  

و هنم   قُضـنـلْ يـا هكَم ريظنت  
  

    ضـمضمالت كامـيي صلائا سي  
  

و   طَــبالر ـفخأَي ـوحن ـهنم  

  

٥٥٠     أَبـدي يـهيـلُ فلعفَالت فإِنْ ج  

  

ـا    ونِ كَمئَيـيش نـيب قفَر هنم  

  

  للْفَارِسِ السـهمان ممـا غَنِمـا     

  

طُ يف ورـبِ الشاتي املَرذ ةحص  

  

  ــولُه صــبِحاسا يف قَالَــبِ املُن  

  

يلَ وق :الَ و مطْ : قَالَ قَورـتشي  

  

  الت إِنْ فُهِمفَقَـطْ   ع هـدنيـلُ عل  
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طَةبنتلَلِ املُسقِ العطُر كْرذ  
  ســتنبطَههــذَا وأَمــا طُــرق املُ

  

   و ـباسنم ربس  ـبِطَهفَاض هـبش  

  

وو دانُ الطَّرروا  الدـدب اخلُلْـف  

  

  يف الكُلِّ لَكن بعضها أَقْوى يـدا   ٥٥٥

  

رصحأَنْ ت ربفَالس  فصلِواَألص  

  

ــلِ    ــورِ العقْ بِن ــه ــراً لَ   مختبِ

  

ــلِ  ــلُح للتعلي صــا ي ــقِ م بفَت  

  

  الـدليلِ وتحذف البـاقي عـنِ     

  

ــه يف  ــةمثَالُـ ــاِءالر علَّـ   بـ

  

  و مـاءِ  الطُّعصـلُ إِىل اِإلحالكَي  

  

ــلٌ واطــلُ بفَالكَيــمــا الطُّعأَم  

  

     احلُكْـم ـهلَيىن عـبأَنْ ي حصي  

  

و   ثْـتحب قُـولَ قَـدأَنْ ت كْفي  

  

٥٦٠     تي ذَكَـرالّـذ ـرغَي أَجِد فَلَم  

  

  بدا وصـف سـواه لَزِمـا   فَإِنْ 

  

)١(إِبطَالُه فَـإِنْ فَعلْـت سـلِّما     
  

  

وذَفحي  فصيالوما الّذلع قَد  

  

  إِلْغاؤه مـن الرسـولِ فَاعلَمـا     

  

   ـباسـرِ املُنظْهي ا لَـمم كَذَاك  

  

   ــب ــه مراقَ هجــإِنَّ و ــه فَ   في

  

 ةقُــو ــنا مــدإِنْ بوهــب اساملُن  

  

    هــباساملُن كــا فَــذَلمهنيب  

  

  وســمه إِذَا أَتــى معتبــرا  

  

ــؤثِّراَ  ٥٦٥ م هِمــاع مإِج أَو صــالن   بِ

  

ــكَارِ   ِإلسل ــرِمي حالت ــه   مثَالُ

  

  ــارِ  و ــالُ لِإلكْفَ تــذَا الق   هكَ

  

وــى و ــلِّإِنْ أَت حيف م ــم   احلُكْ

  

   ـــهالَفَإِنلِمجــت ــم فَاسـ   ئـ

  

ــغرِ  نِ الصــي ع ريــأْث ت ــه   مثَالُ

  

  جِنس الوِالَيات لطفْـلٍ أَصـغرِ    

  

                                                
)١( 
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ى وإَنْ أَتهِـلْ  وج قَـد اربتعاال  

  

  فَذَاك مرسـلٌ أُجِيـز أَو حظـلْ     

  

لَّـالَ  وعابِ أَنْ يـحاَألص بذْهم  

  

ــ  ٥٧٠ مل ــه ــه بِ لَيلَّ عــالَا د مجم  

  

ــا  ــم املرياثَـ   مثَالُـــه جعلُهـ

  

  لطَــالقٍ يف مــرضٍ ثَالَثَــا    

  

  غــاؤه قَـد علمــا  وإِنْ يكُـن إِلْ 

  

  فَهو الغرِيب أَخذُه قَـد حرمـا    

  

  كَعــدمِ اجتزائــه بِــالعتقِ  

  

    ــق ــرضٍ يف احلَ غل رــاه   مظَ

  

و ــه ــا أَوجبـ ــدماَربنـ   مقَـ

  

ــا   إِنْ لَزِم هــد عب امــي الص ــم   ثُ

  

ــداِء تيف اب امــي الص ــب جأَوو  

  

ــاِء  ٥٧٥ اِإللْغ ــكذَل ــع م مهــيهفَق  

  

ــب اساملُن مــد عنأَنْ ي هــب الشو  

  

   ــارِب ــبه مقَ ش ــه ــق في بي و  

  

 ــو ــبِ اَألح يف غَال ههــاب الِش  

  

   دبكَاملَـالِ   كَالع أَو ثْـلُ احلُـرم  

  

رِ   وـوهاً يف الصـبكُـونُ شي قَد  

  

  كَاخلَيلِ يف الزكَاة مثْـلُ احلُمـرِ    

  

وــر ــه النظَ نم ــر جحي رــع ش  

  

  ــر جحرٍ الَ يــع ــلُ ش ــني مثْ   أُبِ

  

و ـعم فصالو وردانُ أَنْ يروالد  

  

٥٨٠  و اركْــمٍ إِذَا دحــع   إِنْ زالَ ارتفَ

  

ــم ــدوران يعلَـ ــه بِالـ   فَإِنـ

  

  و ــه ــه علَّتـ ــمبِأَنـ   يحكَـ

  

ةــدالش ــدنع ــرِميحالت ثَالُــهم  

  

  ةــدفَــاِء احلتان ــدنــي عفتنيو  

  

ا وجِـدثُ ويح دجوأَنْ ي دالطَّر  

  

  فُقـدا والَ يزولُ الوصف حيثُ   

  

  ـباً واسنم كُـني لَملُ وـداَألع  

  

ــلَ     ــه وقيِ ولقَب دــلُ: ر قْبي  
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  اخلامتَة
ــاس للْ  يوا القــم قَسوــي لج  

  

٥٨٥  ــحاً و اضــانَ و ــيإِنْ كَ فلْخل  

  

  أَما اجلَلي فَهو مـا قَـد علمـا    

  

  أَنَّ الّــذي يفْــرق فيــه عــدما  

  

لَـمِ   وعي إِذْ لَـم ـياخلَف هكْسع  

  

ــاعلَمِ    ــن فَ ــن يظَ لَك ــه مدع  

  

 ــة ــرحاً بِالعلَّ صم ــن   وإنْ يكُ

  

  ــة ــاسِ العلَّ يى بِقعــد فَي ــه   في

  

الَ و ــة ــالَزِمِ العلَّ ــن بِ   إِنْ يكُ

  

ــالَ    عاج ــة ــها فَبِالدالَلَ   بِنفِْس

  

ـــــوادحِمبحثُ    القَ
يلِ ولــد ــدحِ يف ال ــه بِالقَ عنم  

  

ــيلِ  ٥٩٠ فْصى التــد ــارِضٍ لَ عبِم أَو  

  

ــريِ ــبِ التفِْس ــوا بِطَلَ ضرتفَاع  

  

  عن لَفْظـه املُجمـلِ يف التعـبِريِ     

  

  وهكَذَا عـن لَفْظـه الغرِيـبِ   

  

  ــبِ  و ــانُ للْمجِي يالب ــه كْفي  

  

ــارِ و بتعاال ــاد بِفَسأَنْو ــو ه  

  

   اسيالق ارِضعي ـناحلَس ص١( بِالن (
  

  

ــؤولُ  ي أَو ــب ــيطْعن املُجِي   فَ

  

  إِنْ لَم يصح الطَّعن فيمـا ينقَـلُ    

  

   ــه أَن ــه نم ادــر ــين املُ ب أَو  

  

٥٩٥   ــه نيــا ب مل فــال خم ــر غَي  

  

 أَو   ـهثْلم صبِـن صالـن ضارع  

  

  هــلأَص ــدنع ــاسيالق ــلَّمسو  

  

  وبِفَساد الوضعِ وهـو أَنْ تجِـي  

  

ــرجِ   املَخ ذَاك ــد يف ض ــه لَّتع  

  

  فَيظْهِــر املُجِيــب فيــه املَانِعــا
ــا   انِعم نــي بي ــم   وباطــلٌ إِنْ لَ

                                                
 )١ ( 
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  التقِْسيمِحكْمِ اَألصلِ بِ ) ٢( ومنعِ

  

  أَو دونه كَالكَلْـبِ يف التحـرِميِ    

  

  فَللْمجِيبِ منع حـرمِ الكَلْـبِ  

  

  لمـا لَديـه مـن دليـلٍ ينبِــي       ٦٠٠

  

ــلُو متحم ــه يف لَفْظ ــن   إِنْ يكُ

  

  للْحق يف وجـه ووجـه يبطُـلُ     

  

 نــيبي لَــموــرِضتجِــي املُعفَي  

  

    فَضتـري يالّـذ هجالو فُضرفَي  

  

و ــيم ــذَلك التقِْس ــحفَ اَألص  

  

  ــح جن ــه ــانَ في ــه إِنْ كَ   قَبولُ

  

ــة   وبِادعــا عــدمِ وجــود العلَّ

  

  مِ أَوــدع  ــةكْتنــا لهتلِّيع  

  

ــرعِ ذَا بِالش ســائ ــت القَ   فَيثْبِ

  

٦٠٥  قْلِ إِنْ كَانَ أَوبِالع عِ  أَوـمبِالس  

  

و  هــذْكُور ــةَ املَ لِّيالع ــت   يثْبِ

  

   هورــه املَش كــال املَس ــد بِأَح  

  

ى    وـرأَنْ ي ـوهريِ وـأْثمِ التدع  

  

   نم فصىوناملَع يدى  املُفرع قَد  

  

  يف اَألصـلِ معـا  يف الوصف ويكُونُ 

  

  واحلُكْمِ والفَرعِ الّـذي تفَرعـا     

  

و طــخ ــا كَالس هفَائــا خ عبِاد  

  

    طـبامِ الضـدعى أَوِ انضكَالر أَو  

  

  ــة يفلْخل ــب ــب املُجِي صنفَي  

  

٦١٠     ـفْقَةالص ـدنع قْـدةً كَالعارأَم  

  

  ويضبِطُ الّيت أَبـت أَنْ تنضـبِطْ  

  

  بِحالَة كَـادت بِهـا أَنْ تـرتبِطْ     

  

رِ وـوالص ضعب يأْتقْضِ أَنْ يالن  

  

  احلُكْمِ و نارٍ مـرِي  عـا عا مهنم  

  

ــفَا شكْتأَنْ ي ــب ــزم املُجِي   فَيلْ

  

  عن مانِعِ احلُكْمِ الّـذي تخلَّفَـا     

  

وى وإِنْ أَت   ـةكْماحل عـون يـهف  

  

  لَّــةالعــا وهكْمفَــاِء حتان ــعم  

  

                                                
 )٢ ( 
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  يـففخطَلَـبِ الت وحن رفَالكَس  
  

٦١٥  ــوف املَخ ــفَرِه ــرِ يف س بِالقَص  

  

و كَّبـاً ورم فصالو كإِنْ ي قَـد  

  

     قَـدتني فَـذَاك ضعالـب لَّفخت  

  

 حجــر ــالَحِ ي لصل ــاد بِفَسو  

  

  و ــن ــدحإِنْ يكُ ــاوِياً فَيقْ سم  

  

و  هـلَحصلمل هـائحِ يف إفْضالقَد  

  

    هحـلصـى يتح املُجِيب فَعدفَي  

  

ا  وأَكْثَـر ـفصجِيَء ذَا بِوأَنْ ي  

  

   ذَا و ـفصو نم هوعا فُررـهأَش  

  

  أَو يمنعن وجودهـا يف املُـدعى  

  

  قَـد ادعـى   فَيثْبِت اَألولُ مـا   ٦٢٠

  

  عندي غَيـر ذَا املُعتبـرِ  : أَو قَالَ 

  

  ينتج عكْـس فَرعـك املُقَـررِ     

  

ـعِ   ونم عـون ظْهِـرقِ أَنْ يالفَر  

  

  لـذَلك احلُكْـمِ بِهـذَا الفَـرعِ      

  

  وكَانَ يف اَألصـلِ مزِيـةٌ عـرى   

  

   ي قَدالّذ عا الفَرهثْلم نا عـرذُك  

  

 هـلَحصم أَو ابِطض الَفتكَاخو  

  

    هـحضإِنْ أَو حذَا قَـادكُلُّ هو  

  

يالَولــد ــدعي ال ــبِ أَنْ ي   القَلْ

  

  علَى الّذي قَد أَظْهـر املَـدلُوالَ    ٦٢٥

  

و حيمِ  إِنْ صـلسالت ـنكمم وه  

  

ــقيمِ    ــرح بِالتسـ   إِالَّ إِذَا صـ

  

ـي  وضقْتي عـونِ نيعولَى نع وه  

  

  تصــحيحه لمــذْهبِ املُعتــرِضِ  

  

لْ  ودـتلِ املُسقَـوطَالٌ لإِب الثَّان  

  

  والكُلُّ تصرِيح وتلْـوِيح جعـلْ    

  

ا وــلِّمسلِ بِاملُوجِــبِ أَنْ يالقَــو  
  ج

  و لُولَهدـا   ملَمـاقٍ فَاعب اخلُلْـف  
  ج

   ْـزـا اَألعهنم نـرِجخلَي ثَالُهم  
  

٦٣٠  ا وأَذَلَّن   ْـزنِ اَألعـيمف اخلُلْـف  
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  الركْن اخلَامس يف مباحث االستدالَلِ

الَلُ    ودـتاس ـوه ـرـا مم رغَي  

  

  الُ وــد ــه جِ ضعب ــوت يف ثُب  

  

ــراين  قْتاال ــاس يلُ القــم شفَي  

  

  كَذَا وـاسِ الثَّـاين   هيالق عـون  
  

ابِ وحصتسثُ االحبكْسِمالع  
    هـوللَـى أُصـا كَـانَ عقَاُء مإِب  

  

ــ  ٦٣٥ ــد ظَن ــه ايفيِ لُولدــا م   بِبقَ

  

  إِالَّ إِذَا صــح لَـــه منقِّـــلُ 

  

ــلُ     قتني هــل أَص ــن ع ــه فَإِن  

  

ـ  لْبِ أَوِ اِإلجيابِإِنْ كَانَ يف الس  

  

  ى وعدي يالّذ وابِ هـحصتسبِاال  

  

ـيضِ احلُكْـمِ  وقن اتإِثْب كْسالع  

  

  لضد ذَاك الشـيِء إِذْ يف الفَهـمِ    

  

  تعاكُس الوصفَينِ أَو قَد وجِـدا 

  

  موجِب ذَا أَو مـانِع لَـه بـدا     

  

و   طـرالش ـودجو كَذَا فَقْـده  

  

٦٤٠   مدعو   طـبالض ـدنلُّ عـدا يم  

  

ــراِء   مبحثُ االستقــــــْ
اوبِعتــت ساُء أَنْ يقْرــت ساال ــه نم  

  

  أَفْراد ذَاك اجلنسِ حتـى يقْطَعـا    

  

  بِأَنَّ هذَا اجلنس حكْمـه كَـذَا   

  

  كَعدة احلُيضِ يف أَقْصـى اَألذَى    

  

  نوعنيِ نـوع كَامـلُ  وهو علَى 

  

  وهو الّذي اَألفْراد طُـرا شـاملُ    

  

 ــص ــزاعِ ونقَ ةَ النــي إِالَّ قَض  

  

   ْـصخي ا قَدهنبِ مالإِنْ كَانَ بِالغ  
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لَةسحِ املُرالثُ املَصحبم  
  ومنه وصف لَـم يكُـن معتبـرا   

  

٦٤٥  ارِعِ احلُكْمِ وش نا مرـدهم سلَي  

  

ةُوــلَح صم ــه ــا بِ لَن تــر ظَه  

  

  ــلَةُ و ساملُر حــال املَص هــم إِس  
  

ـــان   مبحثُ االستحســـ
ا  وحقَـدنـانُ أَنْ يسحتساال هنم  

  

  يف ذهنِ ذي العلْمِ دليلٌ وضـحا   

  

ةُ   وـاربالع كْـرِهذ ـنع ترقَص  

  

  أَخذُ ما اقْتضـته العـادةُ  : وقيلَ   

  

  االنتقَـالُ مـن قيـاسِ    : وقيلَ 
  

ــاسِ   يف اَألس اهــى إِىل أَقْــوهأَو  
  

ــامِ ـــ   مبحثُ اِإللْهــــ
ـ و ــه إِلْهـ نم جــثَل ني ــه   ام بِ

  

٦٥٠     جلـتخي ي يف قَلْبِـهالّـذ قَلْب  

  

  العصـمة ولَيس حجـةً لعـدمِ   

  

  ةيــوف بِ الصــذْه مل فــال خم  
  

  مبحثُ حكْمِ اَألشيــاِء قَبلَ الشرعِ
  واحلُكْم يف اَألشياِء قَبلَ الشـرعِ 

  

ــعِ    نــرِ م يــلِّ بِغ ــةُ الكُ احإِب  

  

  وإِمنَّــا حــرم مــا قَــد حرمــا 

  

   طَاباَء اخلا جم دعب نـا ملَمفَاع  

  

و مقالَ قَو :  و احلَظْـر ـهكْميف ح  

  

  بِـأَنَّ احلَـق يف التوقُّـف   : ولٍ قَ  
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قْــهالف داعـةٌ يف قَوماتخ  
 ــه ــو ال يزِيلُ فَه نيقــي ــا ال أَم  

  

٦٥٥    ــولُهصح ثْلُــهم ــنيقإِالَّ ي  

  

  ــد بِاملَقَاص ــور ــا اُألم مإِنو  

  

  وانِــدعبِــالَ م فُــوعرم ــرالض  

  

و ــقَّة شبِالْم ــري ــب التيِس   يجلَ

  

   ـةاُألم ذَابينِ عيف الد سإِذْ لَي  

  

ــى   ــاً فَعلَ ــادة حكْم لْعإِنَّ لو  

  

  ما قَد ذَكَرت أَسس الفقْه اُأللَـى   
  

  الترجِيحاتخاتمـَـةٌ علَى قسمِ اَألدلـَّـة يف 
ــالَ  ــا بِ ضارعت يالَنلــد   إِذَا ال

  

ــلَ     ــاقَطَا وقي سحٍ تجــر الَ: م  

  

 و ـارتخا نننلَك  قَـفو ضعالـب  

  

٦٦٠     فـرصان لَـه حجـرا مدإِنْ بو  

  

ــينِ   يقَطْع نــي ب ــح صالَ يو  

  

  تعــارض أَو بــين ظَنيــينِ    

  

  هذَا هو احلَـق وقَـوم حسـنوا    

  

    ـنكمنِ مــيـييف الظَّـن هبِأَن  

  

  وإِنْ أَتــى مــوهم ذَاك وجهِــلْ

  

  َألي شيٍء فَعلَى النسـخِ حمـلْ    

  

ـا   ولَمعي إِنْ لَـم عسِ اجلَاممالْت  

  

ــدما    ــذي تقَ ــدليلَينِ الّ   أَي ال

  

  وارجِع إِىل الترجِيحِ إِنْ لَم يمكنِ

  

  جمعهما يف قَالَـبٍ مستحسـنِ    ٦٦٥

  

  ـهونـا دلَى مى عحِ اَألقْوجفَر  

  

  ــه ونتم أَو ادــن اِإلس ــق   إِنْ وافَ

  

  فَاملَتن ما انطَوى علَى النصـوصِ 

  

   ـومِ ومانِبِ العج نـوصِ ماخلُص  

  

 و ـيهالنو راَألمكَـا   وذَل ـوحن  

  

ِ حبسـبِ مـا هنالكَـا      هجِيحرت  

  

ــرِيحِ ــدم الصـ ــه تقَـ   مثَالُـ

  

  علَى الكنايات لَـدى التـرجِيحِ    
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وةــار ــدم العبـ ــه تقَـ   مثْلُـ

  

٦٧٠     الَلَـةالد ـعم اتـارلَى اِإلشع  

  

و مــد ــذَا تقَـ ــينِهكَـ   املُبـ

  

  عن مجمـلِ اَأللْفَـاظ للتعـينِ     

  

أَذْكُـرِ   و ـا لَـمكُلَّ م هلَيع سق  

  

ــرِ   ــي للْمعتبِـ ــه اجلَلـ   فَإِنـ

  

و   ادـنانِـبِ اِإلسج ـنى ما أَتم  

  

     ـادلَـى اآلحريِ عـاهثْلَ املَشم  

  

  فَفي الروايـات كَهـذَا املَثَـلِ   

  

  لِوــد عاوِ بِالتقَبِيــلِ الــر ــنم  

  

   يــهــةُ الفَقايرِو تمفَقُــد  

  

٦٧٥   ــه ــيس بِالفَقي ــنيٍ لَ ــى أَم   علَ

  

   ةابـحأَكَـابِرِ الص ـنكَانَ م أَو  

  

    ـةابـسِ ذَا قَرلكَانَ يف املَج أَو  

  

  من الرسولِ أَو مشـافهاً علَـى   

  

  من لَم يشافه أَو بِها قَـد عمـالَ    

  

ــببِ  لســراً ل اشبم ــه نكَو أَو  

  

  أَو دأْبه يـروِي عـنِ املُنتخـبِ     

  

  علَى سواه إِنْ يكُـن يف مرسـلِ  

  

  ــلِو فَضيف الت ورــه املَش مــد   قُ

  

ـالَ   وملُـوغِ حالب ـدعا بلَه نم  

  

  الّذي مـن قَبلـه تحمـالَ   علَى   ٦٨٠

  

ــدما  ــابِعي قُ ت ــن ــلٌ مسرم و  

  

  علَى الّذي من بعـده فَلْيعلَمـا    

  

و   وِيانِـبِ املَـرج ـنكَذَا مه  

  

     بِـيـنِ النع ـنم تعمثْلُ سم  

  

ـا   وانِبِ احلُكْـمِ فَمج نى ما أَتم  

  

ــدما     ــرِميِ فَلْيقَ حــى الت   دلَّ علَ

  

  وقَـدمن مـا جـاَء بِــالوجوبِ    

  

  علَى الّذي قَد جـاَء بِاملَنـدوبِ    

  

وو ــرِه غَي ــد ــدرِء احلَ ــا بِ م  

  

ــدي   ٦٨٥ املُع ــه ثْبِتــى م ــدم علَ   قَ

  

الطَّالَقَـا  و وجِـبا ييمف اخلُلْف  

  

  اقَــاوتالع وجِــبــا يكَــذَا مه  
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  وقَدموا مـا يقْتضـي التكْليفَـا   

  

  عِ وضطَابِ الولَى خيفَـا عفخالت  

  

ــلٍ و ــى مثَقِّ ــى علَ ــاً علَ   مثْبِت

  

  و افـثِّالَ  نماحلَـالُ أَنْ ت اقض  

  

ــاسِ   يالق ــق وافوا ممــد   وقَ

  

ــالً     ــى معلَّ ــا أَت مــيو اسأُن  

  

ــرِ   بــداً بِخ يؤــى م ــا أَت مو  

  

  وإِنْ يكُن يف ذَاك لَـم يشـتهِرِ    ٦٩٠

  

  وما بِـه بعضـهم قَـد عمـالَ    

  

  أَو فَسر الناقلُ مـا قَـد نقَـالَ     

  

ــود قْصلمل بــر ــدموا اَألقْ   وقَ

  

   ودهــاملَع ــب بِ ســذَا اَألن   وهكَ

  

ــى و ــا أَت مبِهــب حاً بِســر صم  

  

     بِـهتفَان اهـوـا سيعِ مملَى جع  

  

  ــة يالقَطْع ــة ــدموا ذَا العلَّ   وقَ

  

    ــة قَوِي ـــة ـيظَـن ــة   فَعلَّ

  

  ومفْرد الوصف علَـى املُركَّـبِ  

  

٦٩٥  ـطَرِبِ ولَى املُضع أَي اطبضذَا ان  

  

ذَا و ــم ــراد ثُ ــاسِذَا اطِّ   انعكَ

  

  وقس علَى ما مـر يف القيِـاسِ    

  

 و ــابِقالس مقَــديرخاملُــؤ  

  

     رخـؤـارِضٍ يعل كُـني إِنْ لَم  

  

  فَما أَتى بِـالنص قَدمـه علَـى    

  

  الَ: و قيلَ  )١(ما قَد أَتى إِجماعنا  

  

ــا  فَم رــب مِ اِإلميــاَء فَالســد   وقَ

  

  بعدهما اَألقْـدم ثُـم اَألقْـدما     

  

  وحاصــلُ املَقَــامِ أَنَّ اَألرجحــا

  

  ما كَانَ يف الظَّن بِمعـىن رجحـا    ٧٠٠

  

  ولَيس ما ذَكَرتـه حصـراً لَهـا   
  

ــاومــا علمــت أَ   لَهــداً كَمح  
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كَامِ وابِ يف اَألحتالك نالثَّانِي م مسالق كَانةُ أَرعبأَر يهف  
  الركْن اَألولُ يف احلُكْمِ

ــابِ  ــر اخلطَ ــو أَثَ ه ــم   احلُكْ

  

  عِ وضكَالو ـيِريِ وخـابِ التاِإلجي  

  

  رِيـفعيف الت يـعضا الودا عمو  

  

  عدطَابِ ياخل ن١(م(  يفكْلبِـالت  

  

ــونُ  ــد يكُ ــراوقَ ــفَا أَثَ صوو  

  

  كَاملُلْك والوجوبِ فادرِ الوصـفَا   

  

ــا   وِيينــونُ د ــوده يكُ قْصم  

  

ــذَا يكُــونُ أُخروِيــا    ٧٠٥   وهكَ

  

ــد ــارِ ال بتفَبِاعــم   نيوِي ينقَِس

  

  يحٍ وــح إِىل صــم لع ــد فَاسل  

  

   ـداملَقْص ذَاك ـهلَيـى عنبا انفَم  

  

  و يححالص وفَه  فِْسـدم اهـوس  

  

ا  وـدفَس ا قَـدلَ ماطالب فادر  

  

ــا وردا   يمف ــاف ناَألح قــر   وفَ

  

ا وــم قُس وِيــر ــارِ اُألخ بتبِاع  

  

ــا     من ــة صخر و ــة زِميإِىل ع  

  

ــدآ تبم هعــر ــى يف ش ــا أَت فَم  

  

ــدآ   ٧١٠ ــا ب ــةٌ م صخرــةٌ و   عزمي

  

ــوِ  حبِنــذْرٍ و لْعــز ن ــه لَألج  

  

  كَاَألكْلِ للْميتة عن ضر حصـلْ   

  

طْلُــوبِ وــمِ اُألوىل إِىل مقَس  

  

  بِ وــد كَالن ــه انيــوبِإِت جالو  

  

ــاملُحرمِ ــوب كَ ــه املَطْلُ كرت أَو  

  

  مِوــد ــروه يف التقَ ــذَا املَكْ   هكَ

  

و    ـنارِيـاً مع ـاكطَلَـبِ إِنْ أَت  

  

ــبِ    سكَاملُكْت ــاح املُب كــذَل   فَ

  

ــاءُ  شــا ي كَم ــد بالع ــه   يفْعلُ

  

  إِذْ فعلُــه وتركُــه ســواءُ    ٧١٥
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ــالنوى   ــه بِ ــاب في ــه يثَ نلَك  

  

  كَاَألكْلِ إِنْ كَانَ نوى به القُـوى    

  

و  الطَّلَـب يـهإِنْ كَانَ ف اجِبو  

  

   مـاً وزإِالَّ ج  بــدتنـا يم ـوفَه  

  

   ابالثَّـو ـهلعي يف فالّـذ وهو  

  

     قَـابع لَـه كـريف الت سلَيو  

  

وــلُوكَه ســةً م ــن طَرِيقَ   إِنْ يكُ

  

   ــه ــن متروكَ ــنةٌ وإِنْ يكُ فَس  

  

فْلٌ ون فَذَاك  ْبحـتسى مـمسي  

  

٧٢٠  وو ضعب قفَر كُنإِنْ ي   ْبحـتاس      

و  هكَّــدةَ فَاملُؤــنعِ الســو ن  

  

   هــد عــا أَب م مــو ــا ملَ ارِكُهت  

  

ا   واهــوس ــارِكت ــالَمالَ ي  

  

  وحـائز للْفَضــلِ مـن حواهــا    

  

ــوعِ ــب للْمقْطُ ــم الواجِ قَسو  

  

  و ــه ــعِبِ ــدى التوزِي ــي لَ ظَن  

  

يف و ـلِ احلُكْمعالف وبجالكُلِّ و  

  

  لِّوحــت سمالَ ل ــق سف كــر الت  

  

  فَإِنَّ يف استحالَلِ ترك القَطْعـي 

  

٧٢٥  كاً ورعِ  شـربِالش هفَافخـتيف اس  

  

ــتحالَّ   سم ــي الظَّن ــارِك تو  

  

ــتدالَّ    ســانَ م ــوب إِنْ كَ صم  

  

املَقْو ــولُهصح كُــناإِنْ يــودص  
  

  فَرض اكْتفاٍء فَـافْهمِ التحديـدا    
  

لَــهــا فَعفَــإِذَا م كُــال ملْــزي  

  

     ـلَهصح ـنيطُّ ححـني مهضعب  

  

ا وــر ــوه طُ ــوا إِنْ تركُ   هلَكُ

  

  ا وــر ــروه كُفْ ــوا إِنْ أَنكَ لَبِس  

  

و ـبطُل داحكُلِّ و نم كُنإِنْ ي  

  

٧٣٠     جِـبي نِـييع فَـذَاك ولُهصح  

  

 ــه ــد بِنفِْس احــلَّ و ــزم كُ   يلْ

  

    ـزتجاال يـهف سلَيو ِسـها بِجِن  

  

نِوــيعم ــداحجِــي يف وي قَــد  

  

ــ   ــيس بِ ــي ولَ ــد يجِ   املُعينِوقَ
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ــالتخيِريِ  ــك بِ يف ذَل ــد بفَالع  

  

ــالُ يف    صاخل ــه ــتكْفريِمثَالُ   ال

  

و  مـوبِ الكُـلِّ  : قَالَ قَـوجبِو  

  

ــلِ   عيف الف ــد احــزِي بِو تجيو  

  

   ـزِمج كـرالت طَلَـب اماحلَر ثُم  

  

٧٣٥  و يهف   ـمسر وهكْـرم ـوإِالَّ فَه  

  

ــالوجوبِ  ــرام بِ ــلِ احلَ   فَقَابِ

  

  وبِ وــد بِاملَن وهــر ــلِ املَكْ   قَابِ

  

طاعو  هـدكْمِ ضح كْسكُلٍّ عل  

  

  لِ وعكَالفو الكَف  هـدعب ـنا مم  

  

ــرم   والَ حم ــد احو ــح صي  

  

      ملْـزي ـهلَيـا عمل لَـةمج نم  

  

حالقُــب ــاريف الكُــلِّ ص ــهَألن  

  

   مــو ــالَ قَ ــح: وقَ صي ــه إِن  

  

 ــم ــح احلُكْ صالَ ييِريِوخــالت   بِ

  

٧٤٠    ـاِء وضقْتاال نـيا بـيِريِي مخالت  

  

الَو   اجِـبٍ وو نـيب حصـا  يم  

  

  و بدنيو وهـا  املَكْرمراللَّـذْ ح  

  

   ـةصخلرـا لريِفُنعـى تضم قَدو  

  

     ةـمسالق ـهجو ا أَذْكُـرنا ههو  

  

   كَلَفْـظ ـييققا حهنالكُفْـرِ م  

  

ــاجلَبرِ   ــره بِ ــان مكْ ســى ل   علَ

  

  وحكْمه اَألجر لمن قَـد تركَـا  

  

ــا    ــه إِىل أَنْ هلَكَ ــاً بِ   ترخص

  

  ـفَرـانَ يف السضمطْرِ رف وحنو  

  

٧٤٥     رـرـا بِـالَ ضلَه كرالت بدنفَي  

  

  بـدني اكنه فعض فخإِنْ يو  

  

  جِــبي ــرض ــدنعو صخــرت  

  

  ومنه رخصةٌ مجـازاً وهـو مـا   
  

  حطَّ من اَألغْالَلِ عنـا فَاعلَمـا    
  

  كَتوبــة بِقَتــلِ نفْــسِ التائــبِ

  

ــ    صمِ القـتحكَتاجِــبِواصِ الو  

  

  لَـه كرالت هكْمححـلّْ  فَـالَ وي  

  

   ــذَاك ــلْإِتيانــه كَ ميِ عــذ   للَّ
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ـعِ   وضوـا يف ملَن وعـرشم هنم  

  

  ويف سواه حكْمـه لَـم يشـرعِ     ٧٥٠

  

  كَاَألكْلِ للْميتـة عنـد الضـررِ   

  

  ـفَرِ  وـالَ السح الَةلصرِ لالقَص  

  

و ـةصخالر ذأَخ وبجو هكْمح  
  

  ــا و هقْتيف و ــذ اَألخــة زِميبِالع  
  

 و ـرِهكَــا يف غَيرت ـنم ــكاله  
  

  أَكْالً مـن املَيتـة حتـى هلَكَـا      
  

  
يعضثُ احلُكْمِ الوحبم  

ــابِ و ــرِ اخلطَ ــى يف أَثَ إِنْ أَت  

  

ــبابِ    ــمِ كَاَألس ــق للْحكْ   تعلُّ

  

 ــة كْنِيكَالر يــع ضالو كــذَل   فَ

  

٧٥٥  و ــة ــة علَّ ــببٍ يف اجلُملَ سو  

  

و  ــه ــةُ املُعرفَ الَمــذَا الع   هكَ

  

  و  ــه ــدودها املُعرفَ ح هــذ ه  

  

 ـيا الشم كْنـا  فَالرمقَوت ُء بِـه  

  

  ــي ا فَالشمــد هت ــه فَائتُء بِان  

  

و   ـؤي يالّـذ ـفصلَّةُ الوالعثِّر  

  

  يـذْكَر بِنفِْسه يف احلُكْمِ حيـثُ    

  

و   ــهــالً إِلَيصوم كُــنإِنْ ي  

  

  ــه ــتند علَيـ ــط مسـ   بِوسـ

  

احلُكْــم ــمضي قَــدو بــبفَس  

  

٧٦٠  و لَـــهـــمضالَ ي ـــريف آخ  

  

ــرِ يالغ ــك ــرِ بِملْ ــافر البِئْ فَح  

  

ــالبِريِ    ــه بِ ــا أَتلَفَ م نــم ضي  

  

باقنو    اللِّـص ـازفَح ـتيالب  

  

  ــص ــه الَ يلْــزم إالَّ القَ   مــا في

  

  ي بِه ضـمانَ نقْـبِ الـدارِ   أَعنِ

  

  الَ قَطْع كَـف ناقـبِ اجلـدارِ     

  

قَفَـا  وو ـهلَيع ا احلُكْمطُ مرالش  

  

ــى     ــي إِذَا انتفَ فتنوي هــود جو  
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ــةً إِنْ   الَمع هــم ســفَاو كَش  

  

  عن صفَة احلُكْمِ غَياهـب اخلَفَـا     ٧٦٥

  

  مثَالُه إِلْحـاق حكْـمِ النسـبِ   

  

ــبِ    ــا وِالَدةَ املُنتِسـ   بِعلْمنـ
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  اكمِالركْن الثَّانِي يف بيان احلَ

  وقَد قَضى الشرع علَى الصحيحِ

  

  نِ والقَبِـيحِ   بِاحلُس ـنحِ مالقُـب  

  

 مقَالَ قَوـى   : وقْـلُ قَضا العمإِن  

  

  و ـى   بِذَاكضتي املُرـدنلُ عاَألو  

  

  َألنمــا املُــراد مــن ذَا البــابِ

  

   ابِ وــو ــب الثَّ ترــابِت   العقَ

  

ــلٌ إِىل   صوــلِ ت ــيس للْعقْ   ولَ

  

٧٧٠  و ــه اتإِثْبــالَ و ــالَإِنْ ع كَم  

  

و ــه ــن أَنْ يدرِكَ ــن أَمكَ   إِنْ يكُ

  

     ـلُكَهسي لَـن ـاتاِإلثْب جهنفَم  
  

  وإِنْ يكُن صـح ثُبـوت املَـدحِ   

  

  نِ وحِ   بِاحلُسـلِ القُـبعبِف الـذَّم  

  

  من عقْلِ قَومٍ غَريِ أَهـلِ شـرعِ  

  

  وزٍ وــائ ــعِالَ دروا بِجـ   منـ

  

ــف الؤــا ي ــارِ م بتبِاع ــذَاك   فَ

  

   و مـهاضأَغْرفــالخــا هلَــا يم  

  

نِ وارِ احلُسبتـا  الَ بِاعحِ كَمالقُـب  

  

  هما فَمن ثَم ترى اخلُلْف انتمـى    ٧٧٥

  

  فَهؤالَِء حسـنوا مـا اسـتقْبحا   

  

  غَيـرهم فَمـن هنـاك وضــحا     

  

ىورا يـنِ    مـارِ احلَسيتـنِ اخم  

  

  مع حصولِ الغرضِ املُستحسـنِ   

  

  للْكُــلِّ فَهــو لمزِيــد الغــرضِ

  

ــي    ضقْتت ــذَاك ل ــه الَ أَنَّ ذَات  

  

و ملْـزلِ قَطْعاً يذَا القَو نم سلَي  

  

  مـوا فْحام رسلِ اِهللا فيمـا حكَ إِ  

  

ـولُ  وسإِنْ قَالَ الر ذَاك ـدَألح  

  

٧٨٠   ي وقـدص رِفعت لَنأَمت ـدشالر  

  

ظُــرأَن ــتــمِ لَسفْحلْمفَــإِنَّ ل  

  

   ــر ــي النظَ ــح علَ إِالَّ إِذَا ص  

  

  ومـا علَـي ذَاك حتـى أَعرِفَــا    

  

  صدقَك أَنك الرسولُ املُصـطَفَى    
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ــولُ  ــا نقُ نفَإِن :ــر ــا ذُك إِنَّ م  

  

  عنـد املُعتبِـر   شرطُ حصولِ العلْمِ  
  

طورش سـولِ احلُكْـمِ  لَيصحاً ل  
  

  ــاع باِإلت مــز ــمِ فَيلْ ــلَ العلْ قَب  
  

ــالُ  املُح مــز ــه يلْ نم ســي   ولَ

  

ــالُ    ٧٨٥ ــا يقَ اِهللا كَم ــفَة يف ص  

  

هِملعِ    : كَقَوـرـلَ الشقَب ملْـزي  

  

  تجوِيز مـا كَـانَ بِحـد املَنـعِ      

  

ــعِ   ــلِّ املَن حم ــر َألنَّ ذَا غَي  

  

  فَالعقْـلُ فيــه حــاكم بِــالقَطْعِ   

  

ــدما    ــا قُ م ــه ــا محلُّ مإِنو  

  

  شيٌء بِـه يسـتوجِب التأَلُّمـا     

  

وقْلَ أَحي العطعن نحـا نكَاماً بِه  

  

ــا   بِهتنم ــن ــق فَكُ ــرهن احلَ بن  

  

ــمِوفَه عــوــنِ نسلْحل ــهطعن  

  

  والقُبحِ لَكن لَـيس ذَا بِـاحلُكْمِ    ٧٩٠

  

  كَـمقْـلَ يف ذَا حأَنَّ الع حص لَو  

  

  مــز ــالٍ يلْ بِح ــه كْملَكَــانَ ح  

  

ـ وقَد رأَينا  ضِ الصعيف ب ناحلُس رو  

  

  يكُونُ قُبحاً إِنْ نشا عنه الضـرر   

  

  وقَد رأَينـا القُـبح يف مواضـعِ   
  

  يوسم بِاحلُسـنِ لَـدى املَنـافعِ     
  

  فَمثِّـــلَ اَألولُ بِالصـــدقِ إِذَا 
  

  أَدى إِىل قَتـــلِ نبِـــي أَو أَذَى   
  

  والكَذب املُنقـذُ للثَّـاين مثَـلْ   
  

  فَقَد رأَينا احلُكْم هاهنـا انتقَـلْ    ٧٩٥
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كُومِ بِهثُ يف املَحالثَّال كْنالر  

فَقَـطْ    و لَّـهكُـونُ لي قَـد احلَق  

  

  مثْلُ العبادات وما بِهـا ارتـبطْ    

  

ــا مــالَحِ علصــالٍ ل ــلُ م   ومثْ

  

  وقَــد يكُــونُ للْعبــاد حكْمــا  

  

  وقَد يجِي النوعان فيه مثْـلُ مـا  

  

  القصاصِ ممـن أَجرمـا  القَذْف ويف   

  

ــولِ ــوقِ اِهللا يف املَنقُ ــن حقُ مو  

  

  الرســـولِاِهللا وإِمياننـــا بِـــ  

  

  ةورـرينِ بِالضى يف الـدا أَتمو  

  

٨٠٠  ـو   وصبِاملَح سلَـي ـورأُم يهةر  

  

ــ    ال مــا انتهــى إِلَيــهيلْـزم كُ

  

      ـهلَيع كُـني لَـم اهـدا عمو  

  

وــدصــا اِإلميــانُ تمــا إِنبِم يق  

  

  مر وأَما النطْـق شـرطٌ لَزِمـا     

  

   هـولصلَـى حع ين احلُكْـمبنفَي  

  

  ــه لقَو ونبِــد ــالم إِس سفَلَــي  

  

يلَ ويقِ يف  : قـدصبِالت اِإلميـان  

  

  ــانطْــقِ بِاللِّسونَ الند زِيــهجي  

  

ــاِإلقْرارِ  ــب بِـ   إِالَّ إِذَا طُولـ

  

٨٠٥  و ــه نيــا ب يمف ــارِيإِذْ ذَاك الب  

  

و  ـاناِإلذْع ـعقِ مدبِالص ماجلَز  

  

  ــان ــق العرفَ ــديقُنا الَ مطْلَ صت  

  

ــالالَّزِمِ  ــاً بِ ــونُ قَائم   والَ يكُ

  

  حتــى يــؤدي عمــلَ اللَّــوازِمِ  

  

  إِذْ لَيس بِالتصـديق دونَ نطْـقِ  

  

    ى يف احلَـقـزتجلٍ يعونَ فد و  

  

ــذَارِ  و ــقُطُ بِاَألع ســا ت كُلُّه  

  

  أَي ما عدا التصـديق الَ تمـارِ    

  

  ثُم الفُـروع أَصـلُها الصـالَةُ   

  

٨١٠    ـنم قَتلَحكَـاةُ  وا الزهـدعب  

  

ــادهفَاجل احلَــج ثُــم مــوفَالص  

  

  ادــز ــادةٌ تـ ــدها عبـ   وبعـ
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  فيهـا مؤونـةٌ كَصـاعِ الفطْــرِ   

  

  وعكْسها أَيضاً كَمـا يف العشـرِ    

  

ــراجِ   ــةُ اخلَ ونؤــذَا م   وهكَ

  

ــ   هناجِ لَكــر ــةُ اِإلخ قُوبا ع  

  

ــونُ  ــد يكُ ــاوقَ مهنيــراً ب ائد  

  

  مـا تقَـدما  ي العقُوبـات و أَعنِ  

  

   جِـبت سفَلَـي ريالكَفَـاف يهو  

  

٨١٥    و ـبِيثَ الصـدإِنْ أَحبــباملُس  

  

ــه ــاً بِنفِْس ــونُ قَائم ــد يكُ   وقَ

  

    ِسـهمخ ـوحن نديف املَع ذَاكو  

  

ــةً و قُوبــي ع ــد يجِ ــاوقَ عون  

  

  لِ وذَا إِىل الكَامـا  هعقْصِ مالـن  

  

  فَكَاملٌ إِنْ حـلَّ نفْـس اجلَـاين   

  

  انــد ــالِ الَ اَألب ــاقص يف املَ نو  
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هلَيكُومِ عحيف الـم ابِعالر كْنالر  

  لَـى املُكَلَّـفع احلُكْم جِبيو  

  

     كَلُّـفالت ـفَةـولِ صصح دعب  

  

  تعــرف بِاَألهليــة وهــي الّــيت

  

٨٢٠     ةرـالُ القُـدكَم ـيهو مهدنع  

  

    ـهتكَمـالُ قُو ـيهو ـهقْليف ع  

  

     هتـحص ـاممت ـيهو همجِسو  

  

ــا  ــه خفَ قْلع ةــو ــن يف قُ لَك  

  

  ــفَاوكُش قَــد الُــهلُوغِ حبِــالب  

  

 ــهطْنِ أُمبِــب امــا دفَالطِّفْــلُ م  

  

     ـهكْمح ـضعب ـاكنه طَى لَهعي  
  

 و ي لَـهصا أُوطَ معفَي ـبسالن  
  

  و ــه ــب وإِرثُ ــه يجِ لَيــا ع م  

  

  حتى إِذَا من بطْنِها قَـد انفَصـلْ  

  

  صار علَيه ما لَـه كَـانَ أُهـلْ     ٨٢٥

  

 ةــر ــدان وكَفطْ اَألبــاة   الزكَ

  

     اتاَألقْـو ـنم ـطُراض ا لَهمو  

  

 ــي صالو ــرِج خــذَا فَي   وهكَ

  

ــويلُّ    ــك وال ذَل ــه الم ــن م  

  

  ويثْبِت املُلْك لَـه عقْـد الـويل   

  

  و عيالبـلِ   وقْبـا يمهم كَـاحالن  

  

  وما علَيـه أَبـداً مـن قَبـلِ أَنْ    

  

  يبلُغَ شيٌء من عبـادات البـدنْ    

  

مِ ووكَالصو الَةـا   الصمو احلَـج  

  

  أَشبهها من واجِـبٍ قَـد لَزِمـا     ٨٣٠

  

و  ــه ــر الَزِمٍ لَ غَي ــاد   االعتقَ

  

     لَـهمإِنْ أَه ـرِكشضاً فَـالَ يأَي  

  

ــالَو أَه ــار ــغَ ص ــد أَنْ يبلُ عب  

  

ــا    مــالَل عف ــه لَيــا ع مو ــه   لَ

  

ــاداً و ــرِي أَوِ اعتقَ جت ــه لَيع  

  

ــرِ    ــه وكُفْ ــان لَ ــام إِمي   أَحكَ
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تعي تارِضِ الّتوالع كْرةَـذيلرِي اَأله  
ــةَ اَألداءِ  ــرِي أَهليـ   و تعتـ

  

  عوارِض جـاَءت مـن السـماءِ     

  

 ــه تــونُ ع اجلُن ــي هورــغ صو  

  

٨٣٥   ــر ــوم يخطُ نانٌ وــي نِسو رِق  

  

و ضاحلَيو ضـرم توم فَاسالن  

  

    ـرِضعي ـنياُء حكَذَا اِإلغْمهو  

  

ــزلِ  ه ــع م ــفَر سو ــفَه سو  

  

ــلِ   كَاجلَه ــب سكْتا مــه ضعبو  

  

وكْرِ والساخلَطَاِء و ـرِ واجلَب قَـد  

  

  واحـد حكْـم يعـدْ    أَتى لكُلِّ  

  

  رـغالص كْـمطْلَقاً حم وننلْجفَل  

  

     ـربتعكْمـاً مح ـوهتاملَع ككَذَل  

  

  إِذْ بِاجلُنون يعـدم العقْـلُ ومـا    

  

  يف الطِّفْــلِ إِالَّ نقْصــه فَلْيعلَمــا  ٨٤٠

  

ــق اهللاِ  انُ حــي سطُ النــق سيو  

  

   ي إِنْ لَمـاهراً ذَا السقَصم كُني  

  

و ــه ملْزــراً ي قَصم ــن   إنْ يكُ

  

  و   ـهمرغى يرالـو ـقطْلَقاً حم  

  

ــنع طَــاباخل ــرــامِ أُخبِاملنو  

  

  و بِهــاح صــن سالو ــد عب الَزِم  

  

و ْمــت ــالَ ي ــه فَ ــت أَلْفَاظُ يأُلْغ  

  

  وِيجــز تو ــع يب ــه بِلَفْظ ــم لع  

  

ـا   وتثَب ـالَةـا يف الصهنع فْوالع  

  

٨٤٥  الَ ن قْضـى   فَالنـا أَتبِه نمل قْض  

  

كْمِوكَح طـاءِ   اعِإلغْممِ لـوالن  

  

ــاءِ    يف البِن ــالَة ى الصــد   إِالَّ لَ

  

  نــه ينقُضــها كَالصــومِ  فَإِ

  

ــومِ    ونَ النــوعِ د ــدرة الوقُ نل  

  

وّقالِ    الرـوَألمل ـي املُلْـكفني  

  

  وهكَذا ينفـي كَمـالَ احلَـالِ     

  

  فَالعبــد الَ إِرثَ لَــه والَ يحــلْ

  

  ــداً و ى أَبــر ســلْأَنْ يت إِنْ كَم  
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 ــة ــب اخلالَفَ صنــالُ م نالَ يو  

  

  القَضا أَو منصـب الشـهادة   أَوِ  ٨٥٠

  

ويضِ وــاحمل ــرا  بِ ــاسِ أُخ   النفَ

  

ــرا   طْهــا إِىل أَنْ ت هنا عهامــي ص  

  

  ووجب القَضـاُء بعـد الطُّهـرِ   

  

ــرِ     سلْيا لهــالَت ص ــت عفرو  

  

ــع ــواف ومنِ ــيامها الطَّ كَصو  

  

   ــع ــجِدنا فَلْتمتنِ ســا م ولُهخد  

  

ــرآن إِذْ  ــالَوةَ القُ ت ــت نِعمو  

  

  شرطُ الطَّهارات لكُلٍّ قَد أُخـذْ   

  

  ومرض اجلسمِ بِـه يحـطُّ مـا   

  

  مــن العبــادات مشــقا علمــا  ٨٥٥

  

ــف ــبباً للتلَ ــونُ س ــد يكُ   وقَ

  

    فـرصـنِ التع راحلَج وجِبفَي  

  

  ـــهتبه كَــذَاك در ــهعيفَب  
  

  وــهثُلْث ــنم تزــوج هتــيصو  
  

ــق اِهللا   ح ــرِج خأَنْ ي ــح صو  
  

  من ماله لَو كَانَ نِضـواً واهـي    
  

و جِـدفَإِنْ و صالخ زجع تاملَو  

  

     ـدفُق هـدنع يـفكْلالت رائفَس  

  

ـ   اناً مـما إِالَّ ضفَــركَبِئْـرٍ ح ن  

  

ــرا   ٨٦٠ ــا كَس م ــه ملْزياً يــد تعم  

  

  وأَجر ما سن مـن اخلَيـر ومـا   

  

  سن من الشـر بِـه قَـد أَثمـا      

  

ــالِ مرِ اَألعــائ اِء ســز ج ــع م  

  

  من اهلُـدى كَـانَ أَوِ الضـالَلِ     

  

  ويوجِب انتقَـالَ حكْـمِ املَـالِ   

  

  وِوــز ــالِآذَنَ التـ   يج بِانفصـ

  

  الَ : لَكن لَهـا تغِسـيلُه وقيـلَ    

  

  ورجح اجلَـواز مـا قَـد نقـالَ      

  

قَـلْ   وتان قَـد ـهتمذ نم نيالد  

  

  وصار يف ذمة من كَـانَ كَفَـلْ    ٨٦٥

  

  أَو صار يف املَـالِ مقَـدماً فَـالَ   

  

  يأْخذُ وارِثٌ سوى مـا فَضـالَ    

  

 ــن مهتــي صو ــازِه جِه ــه   دينِ

  

     ـهكَتري تـاقارِثُ بالـو قِْسميو  
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بـــَةسارِضِ املُكْتوالع كْرذ  
 ارِضالعـا   وـلِ مهثْلُ جم بِيالكَس  

  

  قَد أَوجب املَنـانُّ أَي أَنْ يعلَمـا    

  

  واجلَهلُ منـه باطـلٌ الَ يقْبـلُ   

  

ــلُ     قْبــاً ي ــه أَيض نمــةً و انيد  

  

  ومنه ما يصلُح عـذْراً فَاعلَمـا  

  

  ومنــه أَيضــاً دونَ مــا تقَــدما  ٨٧٠

  

  ـنـلِ مهثْلُ جامِ ملُ اَألقْسفَأَو  

  

  ثَنالــو إِلَهِــه وند ــنم ــدبعي  

  

 ــه ــلٌ وجهلُ اهــذَا ج ــإِنَّ ه   فَ

  

  كُــلِّ شــرعٍ فعلُــهمحــرم يف   

  

  وحكْمه إِجراُء حكْـمِ الشـرعِ  

  

ــمعِ    ــا بِالس نابإِنْ أَج ــه لَيع  

  

  وحربـه حــىت يــدين إِنْ أَبــى  

  

ــا    بإِنْ غُل هــلْح ص ــح صالَ يو  

  

ـلْ  وفَع هـلْحص امأَى اِإلمإِنْ ر  

  

  خلَلْ الدينِإِنْ كَانَ يف احلَربِ علَى   ٨٧٥

  

ـبِ  وـلِ الكُتلِ أَههثْلُ جم الثَّان  

  

  من قَبلنا من عجـمٍ أَو عـربِ    

  

ــرعنا    شــا و نابتك مهدــر   بِ

  

  فَجهلُهم يوجِب عـنهم دفْعنـا    

  

 هِمــي ــنا علَ اضرتاع فَعــد فَي  

  

ـ    يف كُلِّ م   هِميلَـد ـوا بِـهانا د  

  

 زِيـرٍ ونـرِ  كَأَكْلِ خمبِ خـرش  

  

ــرِ   جاحل اتوِيجِ ذَوــز ــلِ ت   ومثْ

  

  ويضمن املُتلف خمـرهم ومـا   

  

ــا  ٨٨٠ ــاً غَرِم ــه جميع ــوا بِحلِّ اند  

  

   ـهلعف ـنـوا عهن ا فَقَدبا الرأَم  

  

     ــهثْلكُـوبِ مر ـنـونَ معنمفَي  

  

ــذَا إِذَا  ه ــة مــكُوا بِذ سمت  

  

  و  ـةيزوا بِاجلنـذْعى يتح باحلَر  

  

  ومنه لَكن دونه من قَـد غَـوى  

  

  معتقداً يف دينِـه زيـغَ اهلَـوى      
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ــاىل  ــفَاته تعـ ــه صـ   بِجهلـ

  

  عــن وصــفه أَو جهلــه املَــآالَ  

  

  ومن بغى علَى الـورى تمـردا   

  

  اعتـدى  اَألرضِ فَساداً ووعاثَ يف   ٨٨٥

  

  فَجهلُ ذَيـنِ الَ يكُـونُ عـذْرا   

  

  ا   وـرم ي قَـدونَ الّذد كُنإِنْ ي  

  

ــه نــمِ لَك ــض احلُكْ عب ــع   يرفَ

  

ــالغرمِ     ــذُه بِ أْخــاغِ الَ ن فَالب  

  

  وإِنْ يكُن أَتلَف مـا قَـد أَتلَفَـا    

  

ــدى و إِذَا أَ   لْهــاَء ل ــا  فَ اعترفَ
  

ــدرأُ  ةٌ فَتهــب ــاً ش ــه أَيض نمو  

  

  و وداحلُــد أُبِــهــربن قَــد بِــه  

  

ــهتجوزــةً لى أَمــرست ــنكَم  

  

ــلِ أَ   ٨٩٠ ــه كَمثْ ــا لَ هظُنيــه تم  

  

 ــه فَإِن مجــر ــه ال نع ــع   يرفَ

  

   ــم ــه احلُكْ لَيــا ع بِم ــه لهجل  

  

ــى  صإِذْ ع ــه نأُ مــر بي ــه نلَك  

  

  و وبؤىت يـا  حصلخم ـوبتي  

  

  أَما الّذي يكُـونُ عـذْراً فَكَمـا   

  

  لَو جهِلَ الوكيـلُ عـزالً علمـا     

  

   ـعيب يعـفهِلَ الشج أَو هتـفْعش  

  

   ـهتطْبخ دنع ابسهِلَ اَألنج أَو  

  

  أَو جهِلَ اللَّحم الّذي قَد فُصـالَ 

  

٨٩٥  أَكَـالَ    و قَـد زِيـراً لَـهنكَانَ خ  

  

  فَإِن َّ هذَا اجلَهـلَ عـذْر فَـإِذَا    

  

  تصــرف الوكيــلُ فيــه نفَــذَا  

  

و ــدعب يعــفــذَ الشأَخــه لْمع  

  

    ــهكْمــةً يف حثَابِت هتــفْع ش  

  

مِوــر حم ذَات حــاك الن رــذ ع  

  

  إِنْ كَانَ بِاَألنسابِ لَمـا يعلَـمِ    

  

ــا مرــمٍ حــلُ لَحكَــذَا آكهو  

  

  من اخلَنـازِيرِ علَـى مـا قُـدما      

  

و ـبسكْتم ارِضضاً عأَي كْرالس  

  

٩٠٠  بِه    بـذْهـاالً يِء حاغُ املَـرمد  
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    أَكْلُـه ـا أُبِـيحمم كُـنفَإِنْ ي  

  

  ــه ــه عقْلُ نالَ مــز ــربه فَ ش أَو  

  

ــاِء يف  ــونُ كَاِإلغْم ــه يكُ فَإِن  

  

     رِففَـاع ـاكنه ـرا ميعِ ممج  

  

ــببه حرامــا   س ــن   وإِنْ يكُ

  

    ــه باكر نــأَلْزِم ــافَ كَاماَألح  

  

ــا  ــةُ إِنْ طَلَّقَه جوالز ــق   فَتطْلُ

  

ــا    قَهتــةٌ أَع ــذَا مملُوكَ   وهكَ

  

  ويجبر الكَـافر مهمـا أَسـلَما   

  

  وشاَء بعد الصـحوِ أَالَّ يسـلما    ٩٠٥

  

 ــد تــنِ املُر ع ــد ــع احلَ   ويرفَ

  

   ــد ــبهة يف احلَ شل ــكْرِه يف س  

  

  واهلَزلُ أَيضاً وهو لَفْـظٌ أُهمـالَ  

  

  ولَم يكُن يف أَصـله مسـتعمالَ    

  

ــا   بطُل ــن لَكو هــاز جالَ مو  

  

  بِـه خطــاب احلَاضــرِين لَعبــا   

  

ْدــرتو يــهف كَــاماَألح ــتثْبفَت  

  

  ــد ــذْب فَقَ ــا ك هَألن هــار بأَخ  

  

  م فيــه ويحــدْويلْــزم اِإلســال

  

٩١٠    ـدحجو يـهف كَرأَن نم فيبِالس  

  

و ــاح ــت النكَ ثْبيوــالَق   الطَّ

  

  و ــع ــذَاك اخلُلْ ــه كَ ــاقبِ تالع  

  

 مــد هنت الَتــام املُع رــائ سو  

  

  فيها قَد علم الْهزلِكَانَ شرطُ إِنْ   

  

 ــام ــفيه يفوتثْبــت اَألحكَ لسل  

  

    فــرصرِ التــائ سو ــة انيد  

  

  ـفَهلُـوغِ ذَا سلَ البقَب كُنفَإِنْ ي  

  

  هفَيمنع املَالَ َألجـلِ ذي الصـفَ    

  

هــدشبِســاً بِرلْتى مــرــى يتح  

  

٩١٥   هرِفْــد يــعمطَــى جعإِذاً ي ثُـم  

  

  وإِنْ يكُن بعـد البلُـوغِ منِعـا    

  

  من التصرف الّذي قَـد شـرِعا    

  

 ـفَرلِ السأَج نم يففخلَ التصحو  
  

     ـفَرس ـنم ـاتياعبالر رقْصفَي  
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ا وامــي الص رخــؤ أَنْ ي ــاز ج  

  

  ا   وـامص راً قَـدـافسم كُنإِنْ ي  

  

  ــهمِ  َألنــويف الص ــريخم  

  

  والفطْــرِ مطْلَقــاً بِــدون لَــومِ  

  

ــدى   عإِنْ ت ــت ثْبي ــه كْمحو  

  

ــدا   ٩٢٠ قَص اهــو ن نِ أَويــخ سلْفَرل  

  

  أَما اخلَطَا فَقَـد يكُـونُ عـذْرا   

  

  يسقطُ من حـق اِإللَـه الـوِزرا     

  

و ــد لْحطٌ لــق سمــاصِو صالق  

  

    ـلِ وعيف الف ةهـبشـالَصِ لاِإلخ  

  

  لَكنـــه يلْزمـــه يف القَتـــلِ

  

  ةٌ وــار ــلِكَفَـ ــةٌ لَألهـ   ديـ

  

اخلَلْـقِ    و ـقحطاً لـقسم سلَي  

  

   قحــت سمل اتانــم ــلَ الض   مثْ

  

ــابِ و ــر للْخطَ ــايف اجلَب نالَ ي  

  

  البـابِ فَتثْبت اَألحكَـام يف ذَا    ٩٢٥

  

  لَكنــه يجــوز للْمجبــورِ  

  

  تــرخص بِقَولَــة الكَفُــورِ    

  

ــا  كَهرتــأَنْ ي ــادات بِ ببالعو  

  

  إِذَا رأَى يف نفِْســه مهلكَهــا   

  

   ْـحصـا يـا مهنم اتمرا املُحأَم  

  

     ْـحصـا الَ يهنمو صخـرت بِه  

  

لُ وفَالقَت ـاُء ونـا  الزمو حاجلَـر  

  

ــا    لَمفَاع ــات مرحا مههــب أَش  

  

 ــة تــوِ املَي حــلِ ن ــائز بِأَكْ جو  

  

٩٣٠     ةورـريف الض ـا أُبِـيحكُلِّ مو  

  

ــرِه وإِنْ   ــالِ غَي بِم زــائ جو  

  

    نــم ض ــه ــه لَ نلَك ــه   أَتلَفَ

  

ــتالَ  ــاً فَقُ ــى ترخص أَب ــن مو  

  

  نالَ مـن اِهللا املَقَـام اَألكْمـالَ     
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ــــاد ـَــةُ يف االجتهــ   اخلَاتمــــ
  االجتهــاد هــو أَنْ يستحصــالَ

  

  حادثَــةً بِحكْــمِ شــرعٍ نــزالَ  

  

 ــد هتجمو ــد ــه مجتهِ كَانأَر  

  

     درو قَـد كْـمح يـهكُلٌّ فو يهف  

  

  فَالّـذي يشـترطُ  وفيه شـرطٌ  

  

٩٣٥   ـينِ أَشيكْنلِ الرطُ يف أَوـبضا ت  

  

ــا ــاً بِم ــونَ عالم   وذَاك أَنْ يكُ

  

  إِلَيه يحتـاج اجتهـاد العلَمـا     

  

   فـرصو ـةـوٍ لُغحلْمِ نع نم  

  

  ومن أُصولٍ حسبما قَـد يكْفـي    

  

ــى   نــمِ املَع فَهل ــة ــن بالغَ مو  

  

ــتغنى   سالَ ي ــهنع كُــلِّ فَــنو  

  

و ةــن ــمِ الس ــابِ وبِحكْ تبِالك  

  

  و  تاج ـى بِـها أَتم  ـةاُألم ـاعم  

  

  ومــن يكُــونُ عالمــاً بِحكْــمِ

  

ــمِ  ٩٤٠ ــرِه ذَا علْ يبِغ ــن ــم يكُ   ولَ

  

ــه يف ذَاك أَنْ ــلْ لَ ا فَهــد   يجتهِ

  

  االَ فَاجتهِـد : نعم وقيِـلَ  : قيلَ   

  

لَفَـا  وتنِ اخيهِـدتجيف م اخلُلْف  

  

  فَصوب اجلَميع بعـض فَاعرِفَـا    

  

  إِنمـا املُصـيب واحـد   : وقيلَ 

  

  ـــداعاملُب ـــأْثَمالَ ي ـــهنلَك  

  

انــر أَج ــه ــاب فَلَ أَص ــن فَم  

  

  طَـى الثَّـاين   وعي ـادهتجاال رأَج  

  

  فُهم يف الـدينِ يك اخـتالَ  وإِنْ

  

  فَاحكُم بِفسقِ واحد مـن ذَيـنِ    ٩٤٥

  

ــئالَ  إِنْ س هــاد هتاج ــب   ويجِ

  

  عنه وإِنْ شـاَء بِـه أَنْ يعمـالَ     

  

 ــالَن اَألص ضــار عــا ت مبرو  

  

   ــب ــرانفَيجِ يلْحل ــوف   الوقُ

  

نِ وــي ضاقنتم ورــد ص ــع نام  

  

ــ   سمٍ لــال ع ــن ــنيِم لٍ يف حائ  
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ــينِ  قْتــانَ يف و ــائز إنْ كَ جو  

  

ــينِ   ثْنال ــوعِ أَو جالر ةــح صل  

  

  وباطلٌ حكْم الّذي قَـد عـدالَ  

  

  يف حكْمــه عمــا رأَى أَو نــزالَ  ٩٥٠

  

  وإِنْ رأَى اجلَــواز يومــاً فَفَعــلْ
  

  ثُم رأَى احلُرمةَ فَالفعلُ انحضـل   
  

ــا مرح ــاد هتجاال ــاق   وإِنْ أَطَ

  

ــا   لَمفَاع اهــو س ــد ــه تقْلي لَيع  

  

  الَ يحرم حتـى يجتهِـد  : وقيلَ 

  

  ــرِدي عفَــاملَن ــادهتجاال ــدعبو  

  

  يف بلْ يجـوز مطْلَقـاً و  : وقيلَ 

  

  هذَا من البطْالَن مـا الَ خيْتفـي    

  

  إِنْ كَانَ صحابِيا يصـحْ : وقيلَ 

  

  الَ وهو املَقَـالُ املُتضـح  : وقيلَ   ٩٥٥

  

  إِنْ كَانَ يفُـوت العمـلُ  :  وقيلَ

  

  بِاالجتهاد جـاز وهـو أَسـهلُ     

  

   هِـدتـرِ املُجغَي يـدقْلت اجِبوو  

  

     هِـدتجم يـهفَقـالً لعاَء فإِنْ ش  

  

  وجـائز لـذَا الضـعيف يفْتـي    

  

ــيت     ــذي رآه املُفْ ــواه بالّ س  

  

ــيت و ــرة املُفْ ضيف حــه تبيف غَي  

  

  الَ يجـوز يف حضــرته : وقيـلَ    

  

  مطْلَقـاً ومـا  الَ يجـوز  : وقيلَ 

  

  قَدمته هـو الصـحيح فَاعلَمـا     ٩٦٠

  

  وجــائز تقْليـــد عـــالمينِ 

  

ــيئَينِ    ــانَ يف ش ــائلٍ إِنْ كَ سل  

  

ــا   مل ةــي يف قَض ــوز جال يو  

  

  يلْزم مـن تنـاقُضٍ قَـد علمـا      

  

  وجائز تقْليـد غَيـرِ اَألفْضـلِ   

  

  إِنْ كَانَ موثُوقاً بِـه إِنْ يسـأَلِ    

  

  ةابــحــنِ الصميف ز ــهَألن  

  

     ـةاعمج ـنـاُء ماِإلفْت هِرش قَد  

  

ــلُ و الفَاض ــيهِم فــولُو املَفْض  

  

٩٦٥  ــولُ  و ــنهم منقُ ع ــري كالَ ن  
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ـا  وقَعو طَفَى قَـداملُص انميف ز  

  

    ةابـحالص نا  معـمس ـادهتاج  

  

   ظَـةيـرِ يف قُرصالع ـالَةثْلُ صم  

  

  و   ـةاللِّين ريِ قَطْـعظين الـنيف ب  

  

  وممكن خلُـو بعـضِ الـزمنِ   

  

  علَى الصحيحِ من فَقيـه فَطـنِ    

  

  أَما محلُّ االجتهـاد فَهـو مـا   

  

  لَم يكُـنِ اِإللَـه فيـه حكَمـا      

  

  ولَم يـرِد فيـه عـنِ الرسـولِ    

  

  والَ عنِ اِإلجمـاعِ يف املَنقُـولِ    ٩٧٠

  

 ةــي ي القَضــلِ ذ ــه يف مثْ فَإِن  

  

   ــة ــاِء اُألم لَمع ــاد هتاج ــم ت  

  

ــــــَّـــــةٌ ـــــ   تتمــ
  يف سما قَد أَشرقَت شمس اُألصولِ

  

  وأَظْهـرت مـا أُبهِمـا   تحقيقها   

  

و ــن ــدرات الفَ خم تزــر أَب  

  

  يف قَالَبِ النظْمِ البـديعِ احلُسـنِ    

  

  ا العلْـمِ وبينت عجـاب هـذَ  

  

  ولَينــت صـــعابه للفَهـــم   

  

  وذَلَّلَــت قُطُوفَــه تــذْليالَ  

  

ــ  ٩٧٥ صــبِيالَ و س ــه   يرت مخوفَ

  

ــفَ لسل لَتــه سكاالــد قْصم ني  

  

  ل ــت ــورِدا وأَهلَ م ينــد ائلر  

  

نِ وــن ــلَ امل ــد اَهللا اجلَزِي مأَح  

  

ــننِعلَــ   ــذَا الس ــا بِه هاممى ت  

  

  كُونُ من أَهـلِ الوفَـا  حمداً بِه أَ

  

  و ــه ــطَفَىبِدينِ املُص نيــابِع الت  

  

ــلَّما   ســا و نبر ــه لَيــلَّى ع ص  

  

ــا    مكَرو هــل فَض ــن م هادزو  

  

  ــدــواَء احلَماُهللا ل فَــعرو  

  

  ى كُــلِّ محــق مهــدلَــه علَــ  ٩٨٠

  

  ته أَهـلَ اهلُـدى   وشملَت صـالَ 

  

  من آله وصـحبِه سـم العـدا     
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ــارِ يف بِالض ــام ــاِءني اهلَ جاهلَي  

  

  حتى اسـتقَامت سـبلُ العلْيـاءِ     

  

وــابِع التفــت ــرهمني املُقْ   ني إِثْ

  

  ول نيلــاذ ــِإلالب ــرهملَ صن ه  

  

ــوس أَ  ــذَلُوا النفُ ــذْلِفَب ب ي  

  

٩٨٤  ــو ختــلَ اُهللا م هــالفَبِ م لِض  
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