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ــما -١ ــو ارتس ــد اهللا وه ــول عب  يق
 

 ســمى لــه والعلــوي املنتمــى   
ــا  -٢  ــا فاض ــى م ــد هللا عل  احلم

 
  مـن اجلــدى الــذي دهــورا غاضــا 

 وجعــل الفــروع واألصــوال  -٣ 
 

 ملـــن يـــروم نيلـــها حمصـــوال
 وشاد ذا الدين مبـن سـاد الـورى        -٤ 

 
ــورى إىل ورا ــى والـ ــو الّـ  فهـ

 ٥-ــدٍٍ م ــحممـ ــوبونـ  ر القلـ
 

ــدى الكــروبوكاشــف الكــرب   ل
ــلما   -٦  ــا وس ــه ربن ــلى علي  ص

 
 وآلــه ومــن لشــرعه انتمــى    

 هذا وحـني قـد رأيـت املـذهبا        -٧ 
 

 رجحانـــه لـــه الكـــثري ذهبـــا
 ومــا ســواه مثــل عنقــا مغــرب-٨ 

 
 يف كــل قطــر مــن نــواحي املغــرب

ــن أصــوله  -٩  ــع م  أردت أن أمج
 

ــةٌ  ــه بغي ــا في ــوله م ــذي فُص   ل
 ١٠-  صـدي مـا ذكـرا     قْمنتبذا عن م 

 
ـ   رارحــمون غــريه لــدى الفنـ

ــعود -١١  ــي السـ ــه مراقـ  مسيتـ
 

 ملبتغـــي الرقـــي والصـــعود  
ــتوه-١٢  ــددا بأس ــرمي امل   اهللا الك

 
ــدا  ــارئني أبــ ــه للقــ  ونفعــ

 مقدمة 
 أول مــن ألفــه يف الكتــب  -١٣
 

 حممـــد ابـــن شـــافع املطَِّلـــيب
ــليقه  -١٤  ــه س ــان ل ــريه ك  وغ

 
ــه  ــن خليق ــرب م ــذي للع ــل ال  مث

ــوع -١٥  ــة املوض ــام واألدل  االحك
 

ــموع   ــط مس ــذي فق ــه ه  وكون
 أصول الفقه 

ــال-١٦  وطــرق التــرجيح قيــد تــال    أصـــوله دالئـــل اإلمجـ
١٧-     ـ وما لالجتهاد من شـرط و ضويطلق األصل علـى مـا قـد رجـح          ح 

 فصل
 والفرع حكم الشرع قـد تعلقـا      -١٨
 

ــا    ــدب مطلق ــل كن ــفة الفع  بص
ــم باألحكــام-١٩  ــه هــو العل  والفق

 
ــامي   ــا الن ــل مناه ــرع والفع  للش

 أدلة التفصـيل منـها مكتسـب      -٢٠ 
 

 والعلـم بالصـالح فيمـا قـد ذهــب    
 ٢١-      فالكل من أهل املنـاحي األربعـه 

 
 ــه ــن متِبعـ ــول ال أدري فكـ  يقـ
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ــا-٢٢  كـــالم ريب إن تعلـــق مبـ
 

ــا    ــف اعلم ــال للمكل ــح فع  يص
ــه مكلــف-٢٣  ــه ب ــث إن ــن حي  م

 
ــرف   ــديهم يع ــاحلكم ل ــذاك ب  ف

 يقد كُلِّف الصِبي على الذي اعتمِ      -٢٤ 
 

ــرم  ــب واحملـ ــا وجـ ــري مـ  بغـ
ــق  -٢٥  ــذي يش ــزام ال ــو إل  وه

 
 أو طلـــب فـــاه بكـــل خلـــق

ــا  -٢٦  ــد فرع ــيس يفي ــه ل  لكن
 

ــا   ــرع ذرع ــد ف ــق لفق ــال تض  ف
 واحلكم مـا بـه جيـيء الشـرع        -٢٧ 

 
ــع   ــر املن ــا يض ــلِّ م ــل ك  وأص

ــراع  -٢٨  ــالفرع ال ي ــرة ب  ذو فت
 

ــزاع  ــهم نـ ــول بينـ  ويف األصـ
ــل -٢٩  ــي للفع ــاب املقتض  مث اخلط

 
ــ ــا فإجي ــلجزم ــدى ذي النق  اب ل

 وغريه الندب وما التـرك طلـب      -٣٠ 
 

ــب  ــه اإلمث انتس ــرمي ل ــاً فتح  جزم
 أوال مــع اخلصــوص أوال فــع ذا-٣١ 

 
ـــذاخـــالفاالوىل وكراهـــةً  خ  

ــاب  -٣٢  ــة اخلط ــذاك واإلباح   ل
 

ــاب  ــل واالجتن ــتوى الفع ــه اس  في
 ٣٣-  ــليه ــرباءة األص ــن ال ــا م  وم

 
 ــرعيه ــت الش ــذت فليس ــد أخ   ق

ــي و-٣٤  ــا وه ــد ترادف ــواز ق  اجل
 

ــلفا  ــن س ــدى م ــق اإلذن ل  يف مطل
 والعلم والوسـع علـى املعـروف      -٣٥ 

 
ــف   ــل ذي تكلي ــم ك ــرط يع  ش

 مث خطاب الوضـع هـو الـوارد       -٣٦ 
 

 بـــأن هـــذا مـــانع أو فاســـد
ــا -٣٧  ــد أوجب ــه ق ــده أو أن  أو ض

 
ــببا   ــون س ــون او يك ــرطا يك  ش

ــا -٣٨  ــم مطلق ــن ذاك أع ــو م وه 
 

ــا  ــد توافق ــب ق ــرض والواج  والف
 كاحلتم والـالزم مكتـوٍب ومـا      -٣٩ 

 
ــه اشــتباه للكراهــة انتمــى     في

 ولـيس يف الواجــب مـن نــوال  -٤٠ 
 

 عنــد انتفــاء قصــد االمتثــال   
ــترطُ  -٤١  ــة ال تش ــه الني ــا ل  فيم

 
ــط  ــه فغلـ ــا ذكرتـ ــري مـ  وغـ

 ٤٢-  مــر حــا ي ــرك مل ــه الت  ومثل
 

ــِد ــري قص ــن غ ــلمم ــم مس   ذا نع
 فضيلة والندب  والذي اسـتحب     -٤٣ 

 
ــت ــبترادفـ ــوع انتِخـ   مث التطـ

 رغيبــة مــا فيــه رغَّــب الــنيب-٤٤ 
 

 بــذكر مــا فيــه مــن األجــر جِبــي
ــل  -٤٥  ــف النف ــه بوص  أودام فعل

 
ــل  ــود أخ ــك القي ــن تل ــلَ م  والنف
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 واألمرِِبــلْ أعلــم بــالثواب  -٤٦
 

 فيــه نــيب الرشــد والصــواب   
ــا-٤٧  ــد واظب ــا أمحــد ق  وســنة م

 
 عليـــه والظهـــور فيـــه وجبـــا

ـ     -٤٨   د أُكـدا  وبعضهم مسى الـذي ق
 

 منــهابواجب فخــذ مــا قيــدا   
 والنفـل لـيس بالشـروع جيــب   -٤٩ 

 
بقـــريف غـــري مـــا نظمـــه م 

 قف واستمع مسائال قد حكمـوا     (-٥٠ 
 

ــدا ــا باالبتــ ــزمءبأــ  ) تلــ
ــا  (-٥١  ــومنا وحجن ــالتنا وص  ص

 
 )وعمــرة لنــا كــذا اعتكافنــا   

ــدي(-٥٢  ــام املقت ــع ائتم ــا م  طوافن
 

 )فيلــزم القضــا بقطــِع عامــد   
  وجـوده جيـيء العـدم      ما مـن  -٥٣ 

 
 ــدام ي ــزوم يف انعـ ــمعوال لـ  لـ

ــدوام  -٥٤  ــع للـ ــانع مينـ  مبـ
 

ــام  ــِر األقسـ ــدا أو آخـ  واإلبتـ
 أو أوٍل فقــط علــى نــزاع  -٥٥ 

 
ــا    ــترباء و الرض ــالطَول االس  عك

 ٥٦-ــرط   والزم ــاِء الش ــِن انتف   ِم
 

ــبط  ــدى ذي الض ــروط ل ــدم مش  ع
ــود الزم-٥٧  ــبب وذا الوجـ  كسـ

 
ــا    ــيء ق ــا يف ذاك ش ــه وم  ئممن

ــاح -٥٨  ــع يف النك ــع اجلمي  واجتم
 

 ومـــا هـــو اجلالـــب للنجـــاح
 والركن جزء الذات والشرط خرج    -٥٩ 

 
ــهج  ــها يف املنتـ ــيغة دليلـ  وصـ

ــبب -٦٠  ــرادف الس ــة ت ــع عل  وم
 

ــه قــد ذهــب  والفــرق بعضــهم إلي
 شرط الوجوب مـا بـه نكلـف       -٦١ 

 
 وعــدم الطلــب فيــه يعــرف   

 مثــل دخــول الوقــت والنقــاء-٦٢ 
 

 نبيـــاء وكبلـــوغ بعـــث اال 
ــل األدا-٦٣  ــن الفع ــع متكــن م  وم

 
 وعـــدم الغفلـــة والنـــوِم بـــدا

ــداد -٦٤  ــه اعت ــحة ب ــرط ص  وش
 

 بالفعــل منــه الطهــر يســتفاد   
 والشرط يف الوجوب شرط يف األدا     -٦٥ 

 
 وعـــزوه لالتفـــاق وجـــدا  

ــوجهني -٦٦  ــاق ذي ال ــحة وف  وص
 

 للشــرع مطلقــا بــدون مــني   
ــور -٦٧  ــدى اجلمه ــادة ل  ويف العب

 
ــقطَ الق ــدهور أن يس ــدى ال ــا م  ض

ــ-٦٨  ــبىن عل ــدىي ــاء باجلدي   القض
 

ــد  ــدى املُجيـ ــِر لـ  أو أول األمـ
ــي ِو-٦٩  ــر وه ــنفس األم ــه ل  فاق

 
ــرب   ــدى ذي اخل ــأمور ل ــن م  أو ظ
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ــر -٧٠ ــون االث ــد يك ــحة العق  بص
 

ــر  ــذا يظه ــس ه ــاد عك  ويف الفس
ــف  -٧١  ــة أو تل ــن حوال  إن مل تك

 
ؤلــف  علُّــتونقــص ي ق احلــق 
 اءكفايـــة العبـــادة اإلجـــز-٧٢ 

 
ــاء  ــقط االقتضـ ــي ان يسـ  وهـ

 أو الســقوط للقضــا وذا أخــص-٧٣ 
 

ــص   خــادة ي ــحة إذ بالعب ــن ص  م
 والصحة القبـول فيهـا يـدخل      -٧٤ 

 
ــل   ــتواء ينقـ ــهم لالسـ  وبعضـ

ــاملطلوب-٧٥  ــزاء ب ــص اإلج صوخ 
 

ــتص بــاملكتوب    ــل بــل خي  وقي
 وقابــِل الصــحةَ بــالبطالن  -٧٦ 

 
ــان ــل الش ــد أه ــو الفســاد عن  وه

ــان -٧٧  ــالف النعم ــادوخ   فالفس
 

 مـــا يـــه للوصـــف يســـتفاد
ــا -٧٨  ــت عين ــادة بوق ــل العب  فع

 
ــا    ــم األداء قُرن ــا باس ــرعا هل  ش

ــل -٧٩  ــض حيص ــل بع ــه بفع  وكون
 

 لعاضــد الـــنص هـــو املُعـــولُ 
ــه أداء-٨٠  ــا يف وقتـ ــل مـ  وقيـ

 
 ومــا يكـــون خارجــا قضـــاء  

 والوقت مـا قـدره مـن شـرعا        -٨١ 
 

 ِمـــن زمـــٍن مضـــيقاً موســـعا
ــد-٨٢  ــا وض ــداركا مل ــا ت  ه القض

 
ــا  ــد علم ــه ق ــذي أوجب ــبق ال  س

ــع-٨٣  ــا مِن  مــن األداء واجــب وم
 

 ومنــه مــا فيــه اجلــواز قــد ســمع
ــاء -٨٤  ــع األداء والقضـ  واجتمـ

 
ــرد األداء ــا ينفــــ  ورمبــــ

 ٨٥-  ــاده ــل والعب ــا يف النف  وانتفي
 

   خارجــاً إعــاده هــا لــوتكرير 
ـ  حكـم غُ للعـذِر والرخصـةُ  -٨٦  راي 

 
 رارذر قُــــإىل ســــهولة لعــــ

ــلي  -٨٧  ــة األص ــام عل ــع قي  م
 

ــنيب  ــة الــ ــا عزميــ  وغريهــ
 وتلك يف املـأذون جزمـا توجـد       -٨٨ 

 
ــردد  ــم تـ ــه هلـ ــريه فيـ  وغـ

ــن -٨٩  ــا أخــرج م ــي مل ــا جت  ورمب
 

 أصــل مبطلــق امتناعــه قمــن   
ــول  -٩٠  ــرب الوص ــه للخ ــا ب  وم

 
ــدليل  ــو الـ ــح هـ ــر صـ  بنظـ

 والنظــر املوصــل مــن فكــر إىل-٩١ 
 

ــجال    ــم مس ــم أو لعل ــن حبك  ظ
 االدراك من غـري قضـا تصـور       -٩٢ 

 
ــتهر  ــديق وذا مشـ ــه تصـ  ومعـ

 جازمـــه دون تغيـــٍر علـــم-٩٣ 
 

ــم    ــاد ينقس ــريه اعتق ــا وغ  علم
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ــابق -٩٤ ــن يط ــحيح إن يك  إىل ص
 

ــق    ــو ال يوافـ ــد إن هـ  اوفاسـ
 والوهم والظن وشك مـا احتمـل      -٩٥ 

 
ــ ــراجح أو ِض ــدلدل ــا اعت  ه أو م

 والعلم عنـد األكثـرين خيتلـف      -٩٦ 
 

ــا وبع ــرف  جزم ــه ع ــهم بنفي  ض
 وإمنــا لــه لــدى احملقــق   -٩٧ 

 
 تفــــاوت حبســــب التعلــــق

ــتم -٩٨  ــاد منح ــن احت ــه م ــا ل  مل
 

ــم  ــوم علـ ــدد ملعلـ ــع تعـ  مـ
ــد والنقصــان-٩٩  ــه الزي ــبىن علي ي 

 
 هــل ينتمـــي إليهمــا اإلميـــان  

 واجلهل جا يف املـذهب احملمـود      -١٠٠ 
 

 هــو انتفــاء العلــم باملقصــود   
ــل نســيان-١٠١  ــم ق ــا عل  زوال م

 
ــان  والع ــه اكتن ــهِو ل ــم يف الس  ل
 مـا ربنـا مل ينـه عنـه حسـن     -١٠٢ 

 
ــتهجن  ــيح واملسـ ــريه القبـ  وغـ

 هل جيب الصوم على ذي العـذر      -١٠٣ 
 

ـ   ــرض وســ ــائض وممـ  ِرفْكحـ
 ١٠٤-ِل رــه يف غــري االو ــوجوب جح 

 
 ه فيــه لــديهم وضــح  فُعوضــ

 وهو يف وجـوب قصـد لـألدا       -١٠٥ 
 

ــدا  ــه بـ ــل بـ ــده لقائـ  أو ضـ
 ١٠٦-بغــري الفعــل وال يكلِّــف  

 
ــل ــا ورب الفضـ ــثُ االنبيـ  باعـ

 فكفنا بالنـهي مطلـوب الـنيب      -١٠٧ 
 

ــذهب  ــحيح امل ــل يف ص ــرك فع  والت
 له فـروع ذكـرت يف املنـهج       -١٠٨ 

 
 وســردها مــن بعــد ذا البيــت جيــي

 من شرٍب أو خيط ذكاٍة فضل ما      (-١٠٩ 
 

 )وعمــٍد رســم شــهادة ومــا   
 عطَّل ناظر وذو الـرهن كـذا      (-١١٠ 

 
ــرط يف ا ــذا مف ــادر املأخ ــف ف  )لعلْ

 وكــاليت ردت بعيــب وعــِدم(-١١١ 
 

 )ها ممـــا علـــمِهبوليهـــا وِشـــ
 واألمر قبل الوقـت قـد تعلقـا       -١١٢ 

 
 بالفعــل  لإلعــالم قــد حتققــا   

 وبعـــد لإللـــزام يســـتمر-١١٣ 
 

 حـــال التلـــبس وقـــوم فـــروا
 ١١٤-        مقـدجـزي مـن لـه يفليس ي 

 
ــدم  ــر يقـ ــه دون حظـ  وال عليـ

ــ-١١٥  ــا وذا التعب ــا متحض  د وم
 

ــى   ــه مرتض ــدمي في ــل فالتق  للفع
 وما إىل هـذا وهـذا ينتسـب       -١١٦ 

 
 ففيــه خلــف دون نــص قــد جلــب

ــه  -١١٧  ــر ال يوج ــال إن األم  وق
 

ــه ــبس منتبــ  إال لــــدى تلــ
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ــبس-١١٨ ــى التل ــه عل ــاللوم قبل  ف
 

ــن   ــي م ــالكف وه ــسأب  دق األس
 وهي يف فـرض الكفايـة فهـل       -١١٩ 

 
ــل  ــد حص ــروع ق ــقط االمث بش  يس

ـ ل-١٢٠  ــال كلَّـ ــبفالمتث   الرقي
 

 فموجـــب متكنـــا مصـــيب  
ـ  -١٢١   دادرأو بينــه واالبــتال تـ

 
 داقَـــفَ عليـــه انٍنشـــرطُ متكُّـــ

 ١٢٢-ــوز وي ــف جي ــه تكلي ــعلي  عقَ
 

 مـع علــم مــن أُِمـر بالــذي امتنــع  
ــأمور-١٢٣  ــر كامل ــن أَم ــم م  يف عل

 
ــورِ  ــِق املنصـ ــذهب احملقَّـ  يف املـ

 كتاب القرآن ومباحث األلفاظ 
ــد -١٢٤ ــى حمم ــرتل عل ــظ م  لف
 

 ألجـــل العجـــاز وللتعبـــد  
 ١٢٥-     عـزى البسـملهوليس للقرآن ت 

 
 وكوــا منــه اخلالِفــي نقَلــه   

ــر -١٢٦ ْ ــراءة نظ ــهم إىل الق  وبعض
 

 وذاك للوفــــاق رأي معتــــرب 
 حـاد روي وليس منـه مـا  باآل      -١٢٧ 

 
ــوي  ــي قـ ــه نفـ ــراءة بـ  فللقـ

 كاالحتجاِج غـري مـا حتصـال      -١٢٨ 
 

 الفيـــه ثالثـــة فجـــوز مســـج
  عـريب  السـناد ووجـه   اصحة  -١٢٩ 

 
ــق ــا أُيب ووف ــرط م ــط  األم  ش   خ

ــة ورجــح النظــر-١٣٠   مثــل الثالث
 

ــرب  ــد غ ــن ق ــدى م ــا ل ــواترا هل  ت
ــوا-١٣١  ــه أمجع ــواتر الســبع علي  ت

 
ــع  ــو يق ــوحي حش ــن يف ال  ومل يك

ــل -١٣٢  ــال دلي ــىن ب ــه يع ــا ب  وم
 

 غـــري الـــذي ظهـــر للعقـــول
ــد-١٣٣  ــد يفي ــم ق ــل باملنض  والنق

 
 قطـــع والعكـــس لـــه بعيـــدلل
 املنطوق واملفهوم 

 معىن له يف القصد قـل تأصـل       -١٣٤
 

  وهــو الــذي اللفــظ بــه يســتعمل
 نص إذا أفـاد مـا ال يحتمـل        -١٣٥ 

 
ــل   ــري احتم ــاهر إن الغ ــريا وظ  غ

 والكل مـن ذيـن لـه جتلَّـي        -١٣٦ 
 

 ويطلــق الــنص علــى مــا دالَّ   
 ويف كالم الوحي واملنطوق هـل     -١٣٧ 

 
 يح فيـه قـد دخـل      ما لـيس بالصـر    

 وهو داللـة اقتضـاء أن يـدل       -١٣٨ 
 

ــتقل  ــه ال يس ــا دون ــى م ــظ عل  لف
ــل ذاتِ  -١٣٩  ــزوم مث ــةَ الل  دالل

 
ــا آت   ــذاك االميـ ــارٍة كـ  إشـ
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ــا -١٤٠ ــظ مل ــارة اللف ــأول إش  ف
 

ــا   ــد علم ــه ق ــد ل ــن القص  مل يك
 داللـــة اإلميـــاء والتنبيـــه-١٤١ 

 
 يف الفــن تقصــد لــدى ذويــه   

  يكـن  أن يقرن الوصف حبكم إن    -١٤٢ 
 

 ــة ي ــري ِعل ــِعلغ بــن ه ــن فط   م
 وغــري منطــوق هــو املفهــوم-١٤٣ 

 
ــوم  ــل معلـ ــة قـ ــه املوافقـ  منـ

 يســمى بتنبيــه اخلطــاب وورد-١٤٤ 
 

 فحوى اخلطـاب امسـا لـه يف املعتمـد         
 إعطــاء مــا للَّفظــة املســكوتا-١٤٥ 

 
ــا    ــا أو ثبوت ــاب أوىل نفي ــن ب  م

 وقيل ذا فحوى اخلطاب والـذي     -١٤٦ 
 

ــاه احمل   ــه دع ــاوى بلحن ــذيس  ت
 داللـــة الوفـــاق للقيـــاس-١٤٧ 

 
ــاس  ــدى أن ــزى ل ــي تع ــو اجلِل وه 

ــاز  -١٤٨  ــع ا ــظ م ــل للَّف  وقي
 

ــواز  ــل ذو جـ ــا للنقـ  وعزوهـ
 ١٤٩-        وغري مـا مـر هـو املخالفـه 

 
 الفــهخت تنبيــه اخلطــاب  مثــ
 كذا دليـل للخطـاب انضـافا      -١٥٠ 

 
 ودع إذا الســـاكت عنـــه خافـــا

 أو جهل احلكم أو النطق اجنلـب      -١٥١ 
 

 سؤل أو جرى علـى الـذي غلـب        لل
ــع -١٥٢  ــاق الواق ــان أو وف  أو امتن

 
ــِل ــامع واجله ــد الس ــد عن   والتأكي

 ومقتضِى التخصيص ليس حيظُـل    -١٥٣ 
 

ــمل  ــيس يش ــرض ل ــا ع ــا وم  قيس
ــدد -١٥٤  ــةٌ وع ــرف عل ــو ظ وه 

 
 ومنـــه شـــرط غايـــة تعتمـــد

 واحلصر والصفة مثل مـا علـم      -١٥٥ 
 

ــنم  ــائم الغ ــامت وس ــنم س ــن غ  م
 ة الغــنم أو مــا يعلــفمعلوفــ-١٥٦ 

 
 اخللــف يف النفـــي ألي يصـــرف 

 أضعفها اللقـب وهـو مـا أُيب       -١٥٧ 
 

ــرب  ــالم الع ــم ك ــه نظ ــن دون  م
ــا -١٥٨  ــد إال العلم ــاله ال يرش  أع

 
ــى    ــعف انتم ــوق بض ــا ملنط  فم

 فالشرط فالوصف الذي يناسـب    -١٥٩ 
 

ــارب    ــه يق ــف ل ــق الوص  فمطل
ــي -١٦٠  ــدمي يل ــت تق ــدد ثُم  فع

 
ــه ــى الن ــة عل ــو حج ــيوه  ج اجلل

 فصل 
 مــن لُطــف ربنــا بنــا تعــاىل-١٦١
 

 توســـيعه يف نطقنـــا اـــاال  
 وما من األلفاظ للمعـىن وضـع      -١٦٢ 

 
 قـل لغـة بالنقـل يـدري مـن مسـع      
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 مــدلوهلا املعــىن ولفــظ مفــرد-١٦٣
 

ــد   ــد يوج ــال ق ــتعمال ومهم  مس
 وذو تركــب ووضــع النكــره-١٦٤ 

 
 ملطلـــق املعـــىن فريـــق نصـــره

 ابن احلاجـب   لدى   وِهي للذهن -١٦٥ 
 

ــب    ــالف ذاه ــام للخ ــم إم  وك
 ولــيس للمعــىن بــال احتيــاج-١٦٦ 

 
 لفــظ كمــا لشــارح املنــهاج   

 واللغة الرب هلـا قـد وضـعا       -١٦٧ 
 

ــمعا  ــطالح سـ ــا لالصـ  وعزوهـ
ــالتعيِن-١٦٨  ــارة وبــ  فباإلشــ

 
ــا والبــ  ــم ذي اخلف ــل فه  نيكالطف

 يبىن عليـه القلـب والطـالق      -١٦٩ 
 

ــاق  ــراب والعت ـــاسقين الش  بكـ
ــاس-١٧٠  ــة بالقي ــت اللغ ــل تثب  ه

 
ــاس    ــدى أن ــرق ل ــث الف  والثال

ــتق-١٧١  ــدهم املشـ ــه عنـ  حملـ
 

ــق   ــه الوف ــاء في ــواه ج ــا س  وم
 وفرعــه املــبين خفــة الكلــف-١٧٢ 

 
ــه الســلف    ــا جبــامع يقيس  فيم

 فصل يف االشتقاق 
ــظ إىل -١٧٣ ــتقاق ردك اللف  واالش
 

ــال   ــذي تأص ــق يف ال ــظ وأطل  لف
ـ     -١٧٤  ويف املعاين واألصـول اشاطِرت 

 
 تناســــباً بينــــهما منضــــبطا

 ال بــد يف املشــتق مــن تغــيري-١٧٥ 
 

مــح ــدير قَّـ ــان ذا تقـ  ق أو كـ
 وإن يكــن ملبــهم فقــد عهــد-١٧٦ 

 
 مطـــردا وغـــريه ال يطـــرد  

 واجلبذ واجلـذب كـبري ويـرى      -١٧٧ 
 

ــن درى   ــا م ــثلم وثلب ــرب ال  لألك
ــتقاق -١٧٨  ــه الش ــي في  واألعجم

 
 كجربئيـــل قالـــه احلـــذاق   

  اجلمع ممـا أُفـردا     كذا اشتقاق -١٧٩ 
 

ــي ــرِطونف ــدا ش ــد عه ــدر ق   مص
 وعند فقـد الوصـف ال يشـتق    -١٨٠ 

 
ــزيلَّ ــوز املعتــ ــقوأعــ   احلــ

 وحيثما ذو االسم قام قد وجـب      -١٨١ 
 

ــب  ــة انتسـ ــه إىل احلقيقـ  وفرعـ
 املَحـلِّ لدى بقـاء االصـل يف       -١٨٢ 

 
ـ    ــد اجلُـ ــان عن ــب اإلمك  لِّحبس

 ثالثهــا اإلمجــاع حيثمــا طــرا-١٨٣ 
 

ــل  ــى احمل ــرى عل ــا ي ــا مناقض  م
 عليه يـبىن مـن رمـى املطلقـه       -١٨٤ 

 
ــه   ــض حقق ــى وبع ــهم نف  فبعض

 فما كسـارق لـدى املؤسـس      -١٨٥ 
 

 حقيقـــة يف حالـــة التلـــبس  
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 أو حالة النطق مبا جـا مسـندا       -١٨٦
 

ــري ــوموغ ــدا ه العم ــد ب ــه ق   في
 فصل يف الترادف 

ــول -١٨٧ ــه حص ــرادف ل  وذو الت
 

ــيل   ــا التفصـ ــل ال ثالثهـ  وقيـ
ــل يف-١٨٨  ــايل للتوه ــد الت ــدأي  يي

 
ــد  ــاز بالتوكيـ ــالنفي للمجـ  كـ

 وللـــرديفني تعـــاور بـــدا-١٨٩ 
 

 ــد ت ــن بواحـ ــعإن مل يكـ  دابـ
 ١٩٠-  ـ    وبعضهم نفـي دا الوقـوع أب 

 
 وبعضــــهم بلغــــتني قيــــدا

 دخول مـن عجـز يف اإلحـرام       -١٩١ 
 

ــالم    ــدخول يف اإلس ــه ال ــا ب  مب
ــدي -١٩٢  ــان يقت ــٍة أو باللس  أو ني

 
ــب ال يف ــف يف التركي ــردواخلل   املف

ــاألعجمي  -١٩٣  ــرآن ب ــدال ق  إب
 

ــذهيب ــيس مبــ ــوازه لــ  جــ
 املشترك 

١٩٤-      يف رأي األكثر وقـوع املشـتكر 
 

ــلك  ــوحي س ــع يف ال ــث للمن  وثال
 إطالقَــه يف معنييــه مــثال  -١٩٥ 

 
 جمــازا أو ضــدا أجــاز النــبال   

 إن خيــل مــن قرينــة فمجمــل-١٩٦ 
 

ــل   ــع حيم ــى اجلمي ــهم عل  وبعض
 ج العــربوقيــل مل يجــزه ــ-١٩٧ 

 
 وقيــل بــاملنع لضــد الســلب   

 ويف اــــازين أو اــــاز-١٩٨ 
 

ــواز  ــالق ذو جـ ــده اإلطـ  وضـ
 فصل يف احلقيقة 

 منها اليت للشرع عزوهـا عقـل      -١٩٩
 

 مرجتــل منــها ومنــها منتقــل    
 واخللــف يف اجلــواز والوقــوع-٢٠٠ 

 
 هلــا مــن املــأثور واملســموع    

ــنيب  -٢٠١  ــه ال ــاد المس ــا أف  وم
 

ــا ــع مطلق ــرعيال الوض ــو الش   ه
  يف املــأذونقِلــطْأُورمبــا -٢٠٢ 

 
 كالشـــرب والعشـــاء والعيـــدين

 ااز 
 ومنه جـائز ومـا قـد منعـوا        -٢٠٣
 

 وكـــل واحـــد عليـــه أمجعـــوا
 ما ذا احتاد فيـه جـاء احملمـل         -٢٠٤ 

 
ــور أولُ  ــة ظهـــ  وللعالقـــ

ــد -٢٠٥  ــيس باملفي ــا ل ــا م  ثانيهم
 

 ملنــــع االنتقــــال بالتعقيــــد
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ـ تنصـل ي  وحيثما استحال اال  -٢٠٦  لْقَ
 

ــل  ــرب حصـ ــاز أو ألقـ  إىل اـ
ــات -٢٠٧  ــب يف اللغ ــيس بالغال  ول

 
ــي آت   ــن جن ــه الب ــف في  واخلل

 ٢٠٨-ختصــيٍص جمــاز ــي وبعــد   فيل
 

ــول   ــى املع ــل عل ــمار فالنق  االض
 فاالشتراك بعده النسـخ جـرى     -٢٠٩ 

 
 لكونـــه يحتـــاط فيـــه أكثـــرا

 ٢١٠- از قـد غلـب     وحيثما قصدا  
 

ــر   ــدى الق ــه ل ــبتعيين نتخايف م 
 ومذهب النعمان عكس ما مضى    -٢١١ 

 
ــى   رتضــه م ــال في ــول باإلمج  والق

 أمجـــع إن حقيقـــة متـــات-٢١٢ 
 

 علـــى التقـــدم لـــه األثبـــات
 وهـــو حقيقـــة أو اـــاز-٢١٣ 

 
 وباعتبـــارين جيـــي اجلـــواز  

 واللفظ حممول علـى الشـرعي     -٢١٤ 
 

ــريف  ــق العـ ــن فمطلـ  إن مل يكـ
ـ   -٢١٥   ي ومل جيـب   فاللغوي على اجلِل

 
 حبث عـن اـاز يف الـذي انتخـب         

 كــذاك مــا قابــل ذا اعــتالل-٢١٦ 
 

ــتقال   ــل واالسـ ــن التأصـ  لمـ
ــا-٢١٧  ــوم وبق ــس عم ــن تأس  وم

 
ــراد ــى  االف ــا ينتق ــالق مم   واإلط

 كذاك ترتيـب إلجيـاب العمـل    -٢١٨ 
 

ــل   ــا يحتم ــان مم ــه الرجح ــا ل  مب
ــالف -٢١٩  ــدليل للخ ــي ال  وإن جي

 
ــالف  ــال خــ ــه بــ  فقَدمنــ

ــ-٢٢٠  ــيل وبالتب ــرى األص ادر ي 
 

 إن مل يـــك الـــدليل ال الـــدخيل
ــِي واالطِّــراد  -٢٢١  ــدِم النف  وع

 
ــاالنفراد  ــظ بـ ــم اللفـ  إن وسـ

 والضد بـالوقف يف االسـتعمال     -٢٢٢ 
 

ــال   ــى احمل ــالق عل ــون االط  وك
 وواجب القيد ومـا قـد مجعـا       -٢٢٣ 

 
ــمعا    ــازا س ــل جم ــالف األص  خم

 املعرب 
٢٢٤-      عملت فيما له جا العـربما است 
 

 يف غريمـــا لغتـــهم معـــرب  
 ما كـان منـه مثـلَ إمساعيـلِ        -٢٢٥ 

 
ــل   ــاء يف الترتي ــد ج ــف ق  ويوس

 إن كان منـه واعتقـاد األكثـر       -٢٢٦ 
 

ــر   ــي للمنكـ ــافعي النفـ  والشـ
ــرع -٢٢٧  ــه ف ــبىن علي وذاك ال ي 

 
ــرع  ــوع در ضـ ــىت أىب رجـ  حـ

 الكناية والتعريض 
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ــع-٢٢٨ ــا وض ــتعمل يف الزم مل  مس
 

 لـــه ولـــيس قصـــده مبمتنـــع
 فاسم احلقيقـةَ وضـد ينسـلب      -٢٢٩ 

 
ــب    ــا جي ــة مل ــل حقيق ــل ب  وقي

 من كونه فيمـا لـه مسـتعمال       -٢٣٠ 
 

 الِقتوالقـــول باـــاز فيـــه انـــ
 ألجــل االســتعمال يف كليهمــا-٢٣١ 

 
ــما  ــل قس ــرع واالص ــاج للف  والت

ــراد  -٢٣٢  ــله ي ــتعمل يف أص  مس
 

ــتفاد  ــه ويســ ــه منــ  الزمــ
 حقيقة واألصـل حيثمـا قُِصـد      -٢٣٣ 

 
ــل الز ــذاك أوبـ ــدالًم فـ   وجـ

 ٢٣٤-وسبالتعريض مـا اسـتعمل يف      م  
 

ــي  أ ــويح يف ــرع لتل ــل أو الف  ص
ــياق -٢٣٥  ــة الس ــن معون ــري م  للغ

 
ـ    ــدى السـ ــب ل ــو مرك اقوهب 

 األمر 
ـ        هو-٢٣٦  فاقتضـاء فعـِل غـِري كَ
 

ــي   ــو كُفـ ــه ال بنحـ  دل عليـ
 هذا الـذي حـد بـه النفسـي        -٢٣٧ 

 
 ومـــا عليـــه دل قـــل لفظـــي

  عنــد جــل االذكيــاءولــيس-٢٣٨ 
 

 شــرط علــو فيــه واســتعالء   
 وخالف الباجي بشـرط التـايل     -٢٣٩ 

 
 وشـــرط ذاك رأي ذي اعتـــزال 

ــوهني -٢٤٠  ــى ت ــا عل ــربا مع واعت 
 

 لـــدى القشـــريي وذي الـــتلقني
 واألمر يف الفعل جمـاز واعتمـى      -٢٤١ 

 
ــا ــض العلم ــه بع ــن في  تشــريك ذي

 وافعل لدى األكثـر للوجـوب     -٢٤٢ 
 

ــدب أو ا  ــل للنـ ــوبوقيـ  ملطلـ
 وقيـل للوجــوب أمـر الــرب  -٢٤٣ 

 
 وأمـــر مـــن أرســـله للنـــدب

 ٢٤٤-ومفهم    ى الشـرعدرالوجوب ي  
 

ــع  ــد الوضـ ــا أو املفيـ  أو احلجـ
 وكونه للفـور أصـل املـذهب      -٢٤٥ 

 
ــأخري أيب    ــد بت ــدى القي ــو ل  وه

 وهل لدى الترك وجوب البـدل     -٢٤٦ 
 

ــنفس األول ــالنص أو ذاك بــ  بــ
 وقال بالتـأخري أهـل املغـرب      -٢٤٧ 

 
ــول األرب ــادر حصــ  ويف التبــ

 واألرجح القدر الـذي يشـترك     -٢٤٨ 
 

ــترك  ــه مشـ ــل إنـ ــه وقيـ  فيـ
ــزم وإن -٢٤٩  ــور أو الع ــل للف  وقي

 
ــن ــن لْقُ ــد زك ــق ق ــرار فوف   بتك
ــرة أِو إطــالق جــال-٢٥٠   وهــل مل

 
ــال   ــن خ ــتالف م ــرِر اخ  أو التك
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 أو التكــرر إذا مــا علِّقــا  -٢٥١
 

 بشـــرط أو بصـــفة حتققــــا  
ــر -٢٥٢  ــاءواألم ــتلزم القض  ال يس

 
ــاء   ــد ج ــاألمر اجلدي ــو ب ــل ه  ب

ــني -٢٥٣  ــن معـ ــه يف زمـ  ألنـ
 

ــين   ــع ب ــن نف ــه م ــا علي ــي مل  جي
 ٢٥٤-ــراِزي إِذ املركــب  وخــالف ال

 
ــحب    ــه ينس ــزء حكم ــل ج  لك

ـ وليس مـن أَ   -٢٥٥  مـ    ر بـاألمر أم ر 
 

ــر   ــن عم ــا يف اب ــث إال كم  لثال
 واألمـر للصـبيان ندبـه نمــي   -٢٥٦ 

 
ــثعم    ــديث خ ــن ح ــا رووه م  مل

 تعليــق أمرنــا باالختيــار   -٢٥٧ 
 

ــتظهار ــوازه روي باســـ  جـــ
ــل  -٢٥٨  ــم ه ــة تع ــر بلفظ  وآم

 
 دخل قصـدا أو عـن القصـد اعتـزل       

 أنب إذا ما ِسر حكم قد جـرى       -٢٥٩ 
 

ــرا  ــة للفقـ ــد خلـ ــا كسـ  ـ
 واألمــر ذوالــنفس مبــا تعينــا-٢٦٠ 

 
ــمنا ــيق تضــ ــه مضــ  ووقتــ

 يا عن املوجـود مـن أضـداد       -٢٦١ 
 

ــ ــهي ع ــس الن ــو نف ــدادأو ه  ن أن
ــا -٢٦٢  ــوب فرق ــمن الوج  وبتض

 
ــا    ــدل مطلق ــل ال ي ــض وقي  بع

ــدا -٢٦٣  ــالة ض ــل يف كالص  ففاع
 

ــدى   ــالف يب ــى اخل ــرقة عل  كِس
ــدى-٢٦٤  ــنص الفســاد أب  إال إذا ال

 
ــدا   ــالة عم ــالم يف الص ــل الك  مث

ــه غــابر اخلــالف-٢٦٥   والنــهي في
 

 أو أنـــه أمـــر علـــى ائـــتالف
 وقيل ال قطعا كمـا يف املختصـر     -٢٦٦ 

 
 هو لدى السـبكي رأي مـا انتصـر         و
 ران غــري املتمــاثلني مــاالَ-٢٦٧ 

 
 عـــدا كصـــم من متغـــايرين  

 وإن متاثال وعطـف قـد نفـي       -٢٦٨ 
 

 بــال تعاقــب فتأســيس قُفـــي   
 وإن تعاقبا فـذا هـو األصـح       -٢٦٩ 

 
ِفقْــوالضــعف للتأكيــد والوــ وضح 

ــع -٢٧٠  ــس ذا من ــن تأس  إن مل يك
 

ــرع  ــا وش ــن حج ــادة وم ــن ع  م
  يكن عطف فتأسـيس بـال      وإن-٢٧١ 

 
ـــرى لـــديهم مـــمنـــع يعالو 

 واألمر للوجوب بعـد احلظـل      -٢٧٢ 
 

ــل  ــى لألص ــد أت ــؤل ق ــد س  وبع
ــب -٢٧٣  ــة لألغل ــي إباح  أو يقتض

 
 إذا تعلــــق مبثــــل الســــبب

ــثري -٢٧٤  ــذهب والك ــذي امل  إال ف
 

ــري  ــه مصــ ــه إىل إجيابــ  لــ
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 بعد الوجـوب النـهي المتنـاع      -٢٧٥
 

ــاع   ــبعض لالتسـ ــل والـ  للجـ
 وللكراهـــة بـــرأي بانـــا-٢٧٦ 

 
ــا   ــا كان ــى م ــا عل ــل لإلبق  وقي

 كالنسخ للوجوب عند القاضـي    -٢٧٧ 
 

 وجلنـــا بـــذاك غـــري راض  
 بل هو يف القِوي رفـع احلـرج       -٢٧٨ 

 
 ولإلباحــة لــدى بعــض جيــي   

 وقيل للنـدب كمـا يف مبطـل       -٢٧٩ 
 

 أوجـــب النتقـــال للتنفـــل  
ــال  -٢٨٠  ــف باحمل ــوز التكلي وج 

 
ــوا   ــة األح ــن ثالث ــل م  ليف الك

 وقيــل بــاملنع ملــا قــد امتنــع-٢٨١ 
 

ــع    ــيس يق ــم اهللا أن ل ــري عل  لغ
ــتحاال -٢٨٢  ــا إذا اس ــيس واقع  ول

 
ــاىل   ــا تعـ ــم ربنـ ــري علـ  لغـ

 طلقـا أُوما وجود واجـب قـد       -٢٨٣ 
 

ـ  ــه وجوبــ ــا بـ ــه حتققـ  ه بـ
 والطوق شرط للوجوب يعـرف    -٢٨٤ 

 
ـ  ــال ال يكلِّــ ــان باحملـ  فإن كـ

 كعلمنا الوضـوء شـرطا يف أدا      -٢٨٥ 
 

ــرض فأم ــدا  ف ــد ب ــه بع ــا ب  رن
 ف نفـاه مطلقـا    وبعض ذي اخللْ  -٢٨٦ 

 
  ــد ت ــني ق ــبعض ذو رأي ــارفَوال  ق

ــب -٢٨٧  ــه مل جي ــه ب ــا وجوب  وم
 

 يف رأي مالـــك وكـــل مـــذهب
 ٢٨٨- احملــفمــا بــه تــركــرىرم ي 

 
ــن درى   ــع م ــه مجي ــوب ترك  وج

ــا -٢٨٩  ــٍل حلق ــني جه ــوين ب  وس
 

ــبقا    ــد س ــا ق ــتعني وم ــد ال  بع
  يف الـتمكن هل جيـب التنجيـز   -٢٩٠ 

 
ــني  ــتمكني ذو تعـ ــق الـ  أو مطلـ

ـ      -٢٩١  ِدعليه يف التكليف بالشيء عم 
 

ــد ع ــرعا خــالف ق ــه ش ــموجب  مِل
 فاخللف يف الصـحة والوقـوع     -٢٩٢ 

 
 ألمـــر مـــن كفـــر بـــالفروع

 ثالثها الوقـوع يف النـهي يـرد       -٢٩٣ 
 

ــد   ــد انفق ــاره إىل القص ــا افتق  مب
ــذيب -٢٩٤  ــد فالتع ــل يف املرت  وقي

 
ــِه والتيســـ  ــبعليـ  ري والترغيـ

 ٢٩٥-لّـــل املـــانع بالتعـــذروع 
 

 وهـــو مشـــكل لـــدى احملـــرر
ــا ويف -٢٩٦  ــن مطلق ــافر آم  يف ك

 
ــا مصــحف ــره فعــل كإلق  مــن كف

 ٢٩٧-     والرأي عندي أن يكون املُـدرك 
 

 نفـــي قبوهلـــا فـــذا مشـــترك
 تكليف مـن أحـدث بالصـالة      -٢٩٨ 

 
 عليـــه جممـــع لـــدى الثقـــات

 



 

 ١٥

 شذرات شنقيطية/ مراقي السعود 

ــي  -٢٩٩ ــب العقل ــه باملوج  وربط
 

ــتم ــي  ح ــى جل ــد أت ــق ق   بوف
 دخول ذي كراهـة فيمـا أمـر       -٣٠٠ 

 
ــد وفَ ــال قي ــه ب ــب ــد حظــرٍلص   ق

ــي األجــر-٣٠١  ــي صــحة ونف  فنف
 

ــري   ــالة جي ــره للص ــت ك  يف وق
 وإن يك األمر عن النهي انفصـل      -٣٠٢ 

 
ــل ــر اتص ــل بالصــحة ال األج  فالفع

ــا-٣٠٣  ــور ذو انتس  بوذا إىل اجلمه
 

 وقيــل بــاالجر مــع العقــاب   
 ٣٠٤-والقضــاُءي الــبطالنُِووقــد ر  

 
 وقيـــل ذا فقـــط لـــه انتفـــاء

 مثل الصالة بـاحلرير والـذهب     -٣٠٥ 
 

 ويف مكان الغصـب والوضـو انقلـب       
 ٣٠٦-  ــربه ــهج ومق ــن ومن  ومعط

 
ــزره  ــيم جمـ ــة وذي محـ  كنيسـ

 من تاب بعد أن تعـاطى السـببا       -٣٠٧ 
 

ــا    ــه وجب ــا علي ــى مب ــد أت  فق
 وإن بقي فسـاده كمـن رجـع       -٣٠٨ 

 
  ــا ي ــة عليه ــث بدع ــن ب ــعع  تب

 أو تاب خارجا مكـان الغصـب      -٣٠٩ 
 

 أو تاب بعـد الرمـي قبـل الضـرب         
 وقال ذوالربهـان إنـه ارتبـك      -٣١٠ 

 
 مــع انقطــاع النــهي للــذي ســلك

 ٣١١-واراألخـف مـن ضـرين     ِبِكت  
 

ــرين لــدى اســتوا هــذين     وخ
كمن على اجلـريح يف اجلرحـى       -٣١٢ 

ــقط  ســــــــــــــ
 وضــعف املكــث عليــه مــن ضــبط

ــاألول ال -٣١٣  ــذ ب ــاآلِخرواألخ  ب
 

ــر  ــى األوامـ ــرجح يف مقتضـ  مـ
 وما سواه سـاقط أو مسـتحب      -٣١٤ 

 
ــب  ــدلك اجنل ــان وال ــذاك الطمئن  ل

 وذاك يف احلكــم علــى الكلــي-٣١٥ 
 

 مــع حصــول كثــرة اجلزئــي   
  احنظـل  ورمبا اجتمـاع أشـياءَ    -٣١٦ 

 
 ممــا أتــى األمــر ــا علــى البــدل

 أو الترتـــب وقـــد يســـن-٣١٧ 
 

ــن   ــة تِعـ ــل إباحـ ــه قـ  وفيـ
  املُوسعالواجب 

 مــا وقتــه يســع منــه أكثــرا-٣١٨
 

  ــري ــو حمــدودا وغ  ه جــرىوه
ــطرار-٣١٩  ــال اض ــوزوا األدا ب  فج

 
 يف كــل حصــة مــن املختــار   

ــزم -٣٢٠  ــول الع ــا يق ــل من  وقائ
 

ــتم  ــه ح ــرض في ــوع الف ــى وق  عل
ــين -٣٢١  ــف يع ــا مكل ــو م  أو ه

 
ــين   ــه ب ــالف في ــف ذي اخل  وخل
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ــل األول -٣٢٢ ــر وقي ــل اآلخ  فقي
 

  األدا يتصـــلوقيـــل مـــا بـــه
 الواجب املخير 

 واألمــر بالواحــد مــن أشــياء-٣٢٣
 

ــتواء   ــى اس ــدا عل ــب واح  يوج
 ذو الكفاية 

 ما طلب الشـارع أن يحصـال      -٣٢٤
 

ــال  ــد فع ــن ق ــار ذات م  دون اعتب
ــ-٣٢٥  فَضــنيوهوم ــى ذي الع  لٌ عل

 
ــويين   ــع اجل ــتاذ م ــم االس  يف زع

 مزه من العني بـأن قـد حظـال        -٣٢٦ 
 

ــلحته إ  ــر مصـ ــالتكريـ  ن فُِعـ
 وهو على اجلميع عنـد األكثـر      -٣٢٧ 

 
 إلمثهـــم بـــالترك والتعـــذر  

 وفعل مـن بـه يقـوم مسـقط        -٣٢٨ 
 

ــط يــرتبط    ــل بــالبعض فق  وقي
ــاعال -٣٢٩  ــهما أو ف ــا أو مب  معين

 
 خلــف عــن املخــالفني نِقــال   

 ما كـان بـاجلزئي ندبـه علـم       -٣٣٠ 
 

 فهــو بــالكلِّي كعيــد منحــتم   
 وهــل يعــين شــروع الفاعــل-٣٣١ 

 
 يف ذي الكفايــة خــالف ينجلــي  

ــاخللف يف األجــرة للتحمــل-٣٣٢   ف
 

 فــرع علــى ذاك اخلــالف قــد بلــي
 وغالب الظن يف االسقاط كفـى     -٣٣٣ 

 
ــا    ــن عرف ــدى م ــه ل  ويف التوج

 فروضــه القضــا كنــهي أمــر-٣٣٤ 
 

ــر  ــاد الكفـ ــالم وجهـ  رد السـ
 فتوى وحفظ ما سـوى املثـاين      -٣٣٥ 

 
ــان  ــرام ذي األركـ ــارة احلـ  زيـ

ــرر إما-٣٣٦  ــع الض ــه ودف ــةٌ من  م
 

 غــرواالحتــراف مــع ســد الثُّ  
 حضـــانة توثـــق شـــهاده-٣٣٧ 

 
 جتهيــز ميــت وكــذا العيــاده   

 ضيافة حضـور مـن يف الـرتع       -٣٣٨ 
 

ــرع    ــوم الش ــائر عل ــظ س  وحف
 ٣٣٩- ــه ــنون كاإلمام ــريه املس  وغ

 
 ــه ــالم واإلقامـ ــدِء بالسـ  والبـ

 )أي النفسي عندهم(النهي  
 هو اقتضاء الكف عن فعـل ودع      -٣٤٠
 

ــع  ــد امتن ــذر ق ــاهيه ك ــا يض  وم
ــىت-٣٤١  ــور م ــدوام والف ــو لل  وه

 
ــا  ــد ثبتـ ــد بضـ ــدم تقييـ  عـ

 واللفظ للتحرمي شـرعا وافتـرق     -٣٤٢ 
 

 ــرق ــدِر الف ــركِة والق ــره والش  للك
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 وهو عن فرد وعـن مـا عـددا        -٣٤٣
 

 مجعــا وفرقــا ومجيعــا وِجـــدا   
ــاد-٣٤٤  ــحيح للفس ــاء يف الص  وج

 
ــداد  ــدليل للسـ ــي الـ  إن مل جيـ

ــل -٣٤٥  ــِد اخلل ــع وزي ــدم النف  لع
 

ــا ِب ــك م ــي ومل ــه ينجل ــع علي  ي
ــدن  -٣٤٦  ــوق أو ب ــري بس  إذا تغ

 
ــرن   ــد اقت ــه ق ــريه ب ــق غ  أو ح

ــدارس -٣٤٧  ــحة يف امل ــثَّ للص  وب
 

 معلـــال بالنـــهي حـــرب فـــارس
 واخللف فيمـا ينتمـي للشـرع      -٣٤٨ 

 
 ولــيس فيمــا ينتمــي للطبــع   

 االجزاء والقبـول حـني نفيـا      -٣٤٩ 
 

ويـــاها قـــد لصـــحة وضـــدر 
 العام 

 ما استغرق الصـاحل دفعـة بـال       -٣٥٠
 

ــثال  ــر م ــظ كعش ــن اللف ــر م  حص
ــاين-٣٥١  ــوارض املب ــن ع ــو م  وه

 
 وقيـــل لأللفـــاظ واملعــــاين  

 هل نادر يف ذي العمـوم يـدخل   -٣٥٢ 
 

ــالف ــٍق أو ال خـ ــلومطلـ   ينقـ
ــلُ  -٣٥٣  ــذة والفي ــري ل ــا لغ  فم

 
ــل ــاىف القيـ ــه تنـ  ومشـــبه فيـ

 تلـف وما من القصد خال فيه اخ     -٣٥٤ 
 

 وقــد جيــيء باــاز متصــف   
ــا  -٣٥٥  ــةٌ إن حكم ــه كلي  مدلول

 
ــا   ــن تكلم ــب م ــه يف التركي  علي

 وهو علـى فـرد يـدل حتمـا        -٣٥٦ 
 

ــا   ــيس جزم ــتغراق ل ــم الس  وفه
 بل هو عنـد اجلـل بالرجحـان       -٣٥٧ 

 
ــان   ــذهب النعم ــه م ــع في  والقط

ــان -٣٥٨  ــوم يف الزم ــزم العم  ويل
 

ــان   ــراد واملكـ ــال لألفـ  واحلـ
ــه يف -٣٥٩  ــرايف إطالق ــك للق  تل

 
نــــايفِقــــوعمــــم التي إذا ي 

 ٣٦٠-أو اجلميـــعه كـــلٌّصـــيغ  
 

ــروع  ــيت الف ــذي ال ــال ال ــد ت  وق
 ٣٦١-ومــاأيــن وحيثمــا ومــن أي  

 
ــا   ــؤاال أفهم ــال وس ــرطا ووص  ش

 مــىت وقيــل ال وبعــض قيــدا-٣٦٢ 
 

عرــا م ــاًوم ــدا ف ــد وج ــأل ق   ب
 أو بإضـــافة إىل املُعـــرف -٣٦٣ 

 
إذا تــح ــد ققُّ ــوص ق ــي اخلص   نف
 ويف سياق النفـي منـها يـذكر       -٣٦٤ 

 
   ــين أو زيــد ِمــن منكــرإذا ب 

 أو كان صيغة هلـا النفـي لـِزم        -٣٦٥ 
 

ــري ــم وغ عــرايف ال ي ــدى الق   ذا ل
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ــوم -٣٦٦ ــالظهور يف العم ــل ب  وقي
 

ــزوم   ــع ال الل ــاد الوض ــو مف  وه
 ٣٦٧- صِِبالقصد خـى    صالتزاما قد أب  

 
  ــض ــاه بع ــه إي ــاختصيص   النجب

 و ال شــربت أو إن شــرباوحنــ-٣٦٨ 
 

ــا   ــد جلب ــدر ق ــوا إن مص  واتفق
ــال  -٣٦٩  ــرك االستفص ــزلن ت  ون

 
ــوال   ــوم يف األقـ ــة العمـ  مرتلـ

ــال -٣٧٠  ــال يف األفع ــام الحتم  قي
 

ــتدالل   ــقط االس ــل مس ــل جمم  ق
ــذم  -٣٧١  ــدح أو لل ــاأتى للم  وم

 
ــم    ــل العل ــل أه ــد ج ــم عن يع 

 وما بـه قـد خوطـب الـنيب        -٣٧٢ 
 

ــين  ــذهب السـ ــه يف املـ  تعميمـ
ــوال-٣٧٣  ــم يشــمل الرس ــا يع  وم

 
ــيال  ــذْكر التفصـ ــل ال ولنـ  وقيـ

 والعبد واملوجود والـذي كفـر     -٣٧٤ 
 

ــر   ــدى ذوي النظ ــه ل ــمولة ل  مش
 وما مشول مـن لالنثـى جنـف       -٣٧٥ 

 
ــوا ــلمني اختلفـ ــبيه املسـ  ويف شـ

ــواع  -٣٧٦  ــوع لألن ــم ام  وعم
 

ــزاع ــر علـــى نـ  إذا ِمبـــن جـ
  ألــق بالتفصــيلوٍملُــ عنكِمــ-٣٧٧ 

 
ــه  ــولللفقـ ــري واألصـ  والتفسـ

 واملقتضى أعـم جـل السـلف      -٣٧٨ 
 

ــف    ــال مختل ــوم ب ــذاك مفه  ك
 ما عدم العموم فيه أرجح 

ــا -٣٧٩ ــوع عرف ــر اجلم ــه منك  من
 

ــا    ــه انعطف ــذي علي ــان وال  وك
ــا -٣٨٠  ــل مب ــة الفع ــائر حكاي  وس

 
ــا  ــد عِلم ــاهرا ق ــوم ظ ــه العم  من

 خطاب واحـد لغـري احلنبلـي      -٣٨١ 
 

  من غري رـ    ِيع  لـي س اجلَ ي الـنص والقَ
 التخصيص 

 قصر الذي عـم مـع اعتمـاد       -٣٨٢
 

ــراد   ــن األف ــِض م ــى بع ــٍري عل  غ
ــع -٣٨٣  ــد يف اجلم ــوازه لواح  ج

 
 أتـــت بـــه أدلـــة يف الشـــرع

 وموجـــب أقلـــه القفـــال-٣٨٤ 
 

 واملنـــع مطلقـــا لـــه اعـــتالل
 أقل معـىن اجلمـع يف املشـتهر       -٣٨٥ 

 
ــريي   ــام احلم ــان يف رأي اإلم  االثن

 راكَّـــنإن مذا كثـــرة أم ال و-٣٨٦ 
 

ــرا  ــد نكِّ ــا ق ــهاء م ــرق يف انت  والف
 وذو اخلصوص هو ما يسـتعمل     -٣٨٧ 

 
ــيف كــل االَ ــلرفْ ــدى مــن يعق  اد ل
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 وما بـه اخلصـوص قـد يـراد        -٣٨٨
 

 جعلـــه يف بعضـــها النقـــاد  
 والثــاينَ اعــز للمجــاز جزمــا-٣٨٩ 

 
ــى  ــرع ينمـ ــل وفـ  وذاك لألصـ

ــد -٣٩٠  ــر القص ــاة وقص  مث احملاش
 

ــمني   ــر القس ــن آخ ــدم  دون جح
 وشــبه االســتثنا لــالول مســا-٣٩١ 

 
ــدما   ــد الق ــمان عن ــد القس  واحت

 وهو حجـة لـدى األكثـر إن       -٣٩٢ 
 

ــنب  ــا يـ ــه معينـ ــص لـ  خمصـ
 وقس علـى اخلـارج للمصـاحل     -٣٩٣ 

 
ورــيٍخب ــاٍع شـ ــانح المتنـ   جـ
 املخصص املتصل 

٣٩٤-حــروف االســتثناء واملضــارع 
 

ــارع  ــا يض ــتثنا وم ــل الس ــن فع  م
 قيض للحكم حصـل   واحلكم بالن -٣٩٥ 

 
ــل   ــلُ متِص ــم قب ــه احلك ــا علي  مل

 وغــريه منقطــع ورجحــا  -٣٩٦ 
 

  ــجــوازه وهــو جمــازا وحاض 
 فلْتنِم ثوبا بعـد ألـف درهـم       -٣٩٧ 

 
ــدم  ــاز أو للنـ ــذف واـ  للحـ

 وقيل باحلـذف لـدى اإلقـرار      -٣٩٨ 
 

ــار  ــه ج ــواو في ــىن ال ــد مع  والعق
ــاال  -٣٩٩  ــالتواطي ق ــركة وب  بش

 
ــا   ــه االتص ــب في ــض وأوج  البع

ــطرار-٤٠٠  ــا اض ــواقي دومن  ويف الب
 

ــمت للتـــ  ــن بالصـ  كارذْوابطلـ
 وعدد مـع كـإالَّ قـد وجـب        -٤٠١ 

 
 له اخلصوص عنـد جـل مـن ذهـب         

 وقال بعـض بانتفـا اخلصـوص      -٤٠٢ 
 

ــوص   ــن النص ــا م ــاهر االبق  والظ
 واملثل عنـد األكثـرين مبطـل      -٤٠٣ 

 
 وجلــــوازه يــــدل املــــدخل

ــد اجلــل-٤٠٤  ــر عن ــوز األكث  وج
 

 ك أوجــــب لألقــــلومالــــ
 ومِنع األكثر مـن نـص العـدد       -٤٠٥ 

 
ــد  ــٍض انفق ــد بع ــه عن ــد من  والعق

ــل -٤٠٦  ــف حص ــدد بعط  وذا تع
 

ــألول   ــجال لـ ــاق مسـ  باالتفـ
ــه اتصــل-٤٠٧  ــذي ب  إال فكــل لل

 
ــد بطــل ــد التســاوي ق ــها عن  وكل

 إن كان غـري االول املسـتغرقا      -٤٠٨ 
 

ــا    ــه حقِّق ــرج من ــل للمخ  فالك
 ول فقــطوحيثمـا اســتغرق اال -٤٠٩ 

 
ــنمط   ــف يف ال ــرب خبل ــألغ واعت  ف

 وكل ما يكـون فيـه العطـف       -٤١٠ 
 

ــوا  ــل يقف ــتثنا فك ــل االس ــن قب  م
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 دون دليل العقل أو ذي السـمع      -٤١١
 

 واحلـــق االفتـــراق دون اجلمـــع
 أما قـران اللفـظ يف املشـهور       -٤١٢ 

 
ــذكور  ــوى امل ــاوي يف س ــال يس  ف

ـ ومنه ما كان من الشـرط أَ      -٤١٣   دِع
 

ــ ــد الِّللكُ ــل أو و عن ــاًفْجل ــ تق  دِف
 أخرج به وإن على النصف مسـا      -٤١٤ 

 
ــا  ــوا كرم ــرم إن يكون ــالقوم أك  ك

ــرطني -٤١٥  ــى ش ــب عل  وإن ترت
 

ــرطني  ــول للشـ ــيء فباحلصـ  شـ
 وإن علــى البــدل قــد تعلقــا-٤١٦ 

 
 ــد ت ــول واحـ ــافبحصـ  حققـ

 ومنه يف اإلخراج والعـود يـرى      -٤١٧ 
 

 كالشرط قل وصـف وإن قبـل جـرى        
 ٤١٨-ــا م ــخوحيثم صــطاص   توس

 
ــبطا   ــن ض ــي م ــا يل ــه مب  خصص

ــمل-٤١٩  ــوم يش ــةُ عم ــه غاي  ومن
 

ــل  ــا ال حيص  ــريح ــان تص ــو ك  ل
 ومــا لتحقيــق العمــوم فــدع-٤٢٠ 

 
 حنوســالم هـــي حـــىت مطلـــع 

 وهــي ملــا قبــلُ خــال تعــود-٤٢١ 
 

ــد   ــي بعيـ ــا تلـ ــا ملـ  وكوـ
 وبدل البعض مـن الكـل يفـي       -٤٢٢ 

 
ــاعرف   ــاس ف ــدى ان ــا ل  خمصص

 فصلاملخصص املن 
 وســم مســتقله منفصــال  -٤٢٣
 

ــال   ــاه الفض ــل من ــس والعق  للح
 وخصص الكتاب واحلديث بـه     -٤٢٤ 

 
ــه  ــا فلتنتبـ ــديث مطلقـ  أو باحلـ

 واعترب اإلمجـاع جـل النـاس      -٤٢٥ 
 

ــاس  ــوم كالقيـ ــمي املفهـ  وقسـ
 والعرف حيـث قـارن اخلطابـا      -٤٢٦ 

 
 ودع ضــمري الــبعض واالســبابا  

 وذكر مـا وافقـه مـن مفـرد        -٤٢٧ 
 

ــذهب  ــى املُوم ــراوي عل ــتعال مد 
 واجزم بإدخـال ذوات السـبب     -٤٢٨ 

 
  ــا ت ــام ظن ــن اإلم ــوارو ع  بِص

 وجاء يف ختصيص ما قد جـاورا      -٤٢٩ 
 

النظــرايف الرســم مــا يعــم خلــف  
 وإن أتى ما خص بعـد العمـل       -٤٣٠ 

 
ــي    ــا جل ــري خمصص ــخ والغ  نس

 وإن يك العموم من وجـه ظهـر     -٤٣١ 
 

ــرب  ــا معت ــالترجيح حتم ــاحلكم ب  ف
 قيد واملطلقامل 

 فما على معنـاه زيـد مسـجال       -٤٣٢
 

ــده األوال  ــريه اعتقـ ــىن لغـ  معـ
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 وما على الذات بال قيـد يـدل       -٤٣٣
 

ــد عقــل  فمطلــق وباســم جــنس ق
 وما على الواحد شـاع النكـره      -٤٣٤ 

 
ــره    ــد نص ــهم ق ــاد بعض  واالحت

ــه طــالق إذا كــان ذكــر-٤٣٥   علي
 

ــر  ــد ذي النظ ــنني عن ــدت الث  فول
 ٤٣٦-ــا ي ــخمب صاص ــوم ــ قَلعم دي 

 
ــدي    ــواه تقت ــان س ــا ك  ودع مل

 ومحل مطلق علـى ذاك وجـب      -٤٣٧ 
 

ــبب  ــم والس ــد حك ــا احت  إن فيهم
 وإن يكــن تــأخر املقيــد  -٤٣٨ 

 
ــد  ــه يعه ــخ في ــل فالنس ــن عم  ع

ــدا-٤٣٩  ــي قُي ــر و  وإن يكــن ام
 

ــدا   ــد وج ــا ق ــد م ــق بض  فمطل
ــال -٤٤٠  ــد ف ــد واح ــا احت  وحيثم

 
ــل العقـــال ــه جـ  حيملـــه عليـ

 ل واحملكم واملالتأوي 
 محــل لظــاهر علــى املرجــوح-٤٤١
 

ــحيح ــد والصـ ــمه للفاسـ  واقسـ
 صحيحه وهو القريب ما حمـل     -٤٤٢ 

 
ــتدل  ــد املس ــدليل عن ــوة ال ــع ق  م

ــريه الفاســد والبعيــد  -٤٤٣   وغ
 

ــد   ــاً يفيـ ــال فلعبـ ــا خـ  ومـ
 واخللف يف فهم الكتـاب صـري      -٤٤٤ 

 
 إيــاه تــأويال لــدى املختصــر   

ــ-٤٤٥  ــىن امل  دفجعــل مســكني مبع
 

ــد  ــاة البعـ ــح مسـ ــه الئـ  عليـ
 ٤٤٦-      كحمل مـرأة علـى الصـغريه 

 
نـــايف احلـــرة الكـــبريهومـــا ي 

ــيام -٤٤٧  ــا روي يف الص ــِل م  ومح
 

 علــى القضــاء مــع االلتــزام   
 وذو وضــوح حمكــم وامــل-٤٤٨ 

 
ــل   ــه جيه ــراد من ــذي امل ــو ال  ه

 وما بـه اسـتأثر علـم اخلـالق        -٤٤٩ 
 

  عليـــه أطلـــقهفـــذا  تشـــاب
 علـم بـه مـن عبـد     وإن يكن   -٤٥٠ 

 
ــد  ــق العه ــن طري ــيس م ــذاك ل  ف

 وقد جيي اإلمجال من وجه ومـن      -٤٥١ 
 

ــن   ــن فط ــان م ــراه ذا بي ــه ي  وج
ــاح -٤٥٢  ــالة والنك ــي للص  والنف

 
ــحاح   ــدى الص ــم ل ــبِه حمك  والش

ــو-٤٥٣  ــداره ويعف ــس يف ج  والعك
 

ــاقفوا  ــاع ف ــع اجتم ــرء يف من  والقُ
 البيان 

ــي-٤٥٤ ــن اجلل  تصــيري مشــكل م
 

 لـــنيبوهـــو واجـــب علـــى ا
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ــا -٤٥٥ ــو مب ــه وه ــد فهم  إذا أري
 

ــوا العمــى ــا جيل ــدليل مطلق  مــن ال
 ٤٥٦-وبيالقاصر من حيـث السـند      ن  

 
 أو الداللــة علــى مــا يعتمــد   

ــد بعــٍض ِعلمــا-٤٥٧   وأوجــبن عن
 

ــا ــاء عمـ  إذا وجـــوب ذي اخلفـ
ــا -٤٥٨  ــل إذا توافق ــول والفع  والق

 
ــبقا   ــد س ــذي ق ــان لل ــامن البي  ف

 فللقـول انتسـب   وإن يزد فعل    -٤٥٩ 
 

ــب ــد طل ــال قي ــل يقتضــي ب  والفع
 والقول يف العكس هـو املبـين      -٤٦٠ 

 
 وفعلـــه التخفيـــف فيـــه بـــني

 تأخر البيان عن وقـت العمـل      -٤٦١ 
 

ــل  ــا حص ــز م ــد املُجي ــه عن  وقوع
ــع  -٤٦٢  ــاج واق ــأخريه لالحتي  ت

 
 وبعضـــنا هـــو لـــذاك مـــانع

ــاملطلق -٤٦٣  ــا ك ــاملنع مل ــل ب  وقي
 

ــق   ــبعض انط ــدى ال ــه ل  مث بعكس
ــه -٤٦٤  ــغ ل ــأخري تبلي ــائز ت  وج

 
ــه  ودرء مـــا يخشـــى أىب تعجيلَـ

 ونسـبة اجلهــل لــذي وجــود -٤٦٥ 
 

 مبـــا خيصـــص مـــن املوجـــود
 النسخ 

 رفــع حلكــٍم أو بيــانُ الــزمن-٤٦٦
 

ــنن  ــرآن أو بالسـ ــم القـ  مبحكـ
 فلــم يكــن بالعقــل أو جمــرد-٤٦٧ 

 
ــتند   ــى إىل املس ــل ينم ــاع ب  االمج

 ومنع نسـخ الـنص بالقيـاس      -٤٦٨ 
 

ــو  ــاس ه ــل الن ــاه ج ــذي ارتض  ال
 ونسخ بعض الذكر مطلقـا ورد     -٤٦٩ 

 
ــد   ــنص معتم ــالنص ل ــخ ب  والنس

ــاب -٤٧٠  ــاد للكت ــخ باآلح  والنس
 

ــواب    ــى الص ــع عل ــيس بواق  ل
 وينسخ اِلخـف مبـا لـه ِثقَـلْ        -٤٧١ 

 
ــا   ــيء عاري ــد جي ــوق ــدلم  ن الب

 والنسخ من قبل وقـوع الفعـل      -٤٧٢ 
 

ــل   ــحيح النق ــا يف ص ــاء وقوع  ج
 لفحوى ونسـخه بـال    وجاز بـا  -٤٧٣ 

 
ــى   ــوازه اجنل ــه ج ــل وعكس  أص

 ورأي االكثــرين االســتلزام -٤٧٤ 
 

ــرام ــة ال يــــ  وباملخالفــــ
 وهي عـن األصـل هلـا جتـرد        -٤٧٥ 

 
 يف النســـخ وانعكاســـه مســـتبعد

 وجيــب الرفــع حلكــم الفــرع-٤٧٦ 
 

ــع   ــرى ذا رف ــله ي ــم أص  إن حك
 وينســخ اإلنشــا ولــو مؤبــدا-٤٧٧ 

 
ــم بــ  ــل أو احلك ــد يف الفع  داوالقي
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 ويف األخري منع ابـن احلاجـبِ      -٤٧٨
 

ــب    ــوم واج ــد ص ــتمر بع   كمس
 خبـار بإجيـاب خـرب     ونسخ اإل -٤٧٩ 

 
ــرب    ــخ اخل ــوز ال نس ــاقض جي  بن

ــه ويف-٤٨٠  ــل ل ــم قاب  وكــل حك
 

ــي  ــد قُف ــاق ق ــوع االتف ــي الوق  نف
 هل يسـتقل احلكـم بـالورود      -٤٨١ 

 
ــود ــه إىل املوجـــ  أو ببلوغـــ

 فالعزل باملوت أو العزِل عـرض     -٤٨٢ 
 

ــرض   ــل للمفت ــاء جاه ــذا قض  ك
 وليس نسـخاً كـلّ مـا أفـادا        -٤٨٣ 

 
ــادا    ــالنص االزدي ــا ب ــا رس  فيم

 والنقص للجزء وللشرط انتقـي    -٤٨٤ 
 

ــي    ــذْ بق ــاقط ال لل ــخه للس  نس
 االمجاع والنص على النسخ ولـو     -٤٨٥ 

 
 تضـــمنا كُـــالّ معرفـــا رأوا  

 كـذاك يعــرف لــدى املُحــرر -٤٨٦ 
 

 بـــاملنع للجمـــع مـــع التـــأخر
ــي -٤٨٧  ــابق واحملك ــول راو س  كق

 
 مبــا يضــاهي املــدين واملكــي   

ــأثري دع-٤٨٨  ــخ والت ــه الناس  وقول
 

 بوفــق واحــد لالصــل يتبــع   
 وكوِن راويه الصـحايب يقتفـي     -٤٨٩ 

 
ــحف   ــأخر يف املصـ ــه تـ  ومثلـ

 كتاب السنة 
 وهي ما انضـاف إىل الرسـول      -٤٩٠
 

 مــن صــفة كلــيس بالطويــل   
 روالقول والفعل ويف الفعل احنص    -٤٩١ 

 
ــرب   ــديثُ واخل ــذي احل ــره ك  تقري

ــاء عصــموا ممــا ــوا-٤٩٢   واألنبي
 

ــه  عنـــه ومل يكـــن هلـــم تفكـ
ــريع  -٤٩٣  ــل ذاك للتش ــائز ب  جب

 
 أو نيــة الزلفــى مــن الرفيــع    

 فالصمت للنيب عن فعـل عِلـم      -٤٩٤ 
 

ــه جــواز ــد فُهــمب ــه ق   الفعــل من
 ورمبـــا يفعـــل للمكـــروه-٤٩٥ 

 
 مبينــــا أنــــه للترتيــــه  

  يف جانبـه مـن القُـرب       فصار-٤٩٦ 
 

 كالنهي أن يشـرب مـن فـم الِقـرب         
ــه -٤٩٧  ــوز يف اجلبلَّ ــه املرك  وفعل

 
ــه   ــيس ملَّ ــرب فل ــل والش  كاألك

من غري ملـح الوصـف والـذي        -٤٩٨ 
 احتمــــــــــــــــل

ــل  ــردد حص ــل ت ــه ق ــرعا ففي  ش
ــري-٤٩٩  ــه جي ــا علي ــاحلج راكب  ف

 
ــر    ــالة الفج ــد ص ــجعة بع  كِض

 وغـــريه وحكمـــه جلـــي-٥٠٠ 
 

 القـــويفاالســـتوا فيـــه هـــو 
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 من غري ختصيص وبـالنص يـرى      -٥٠١
 

 وبالبيـــان وامتثـــاٍل ظهـــرا  
 ٥٠٢-ــوب ع ــوللوج ــداءملَ   الن

 
 كــذاك قــد وســم بالقضـــاء   

ــر -٥٠٣  ــب للتعزي ــرك إن جل  والت
 

ــري    ــن البص ــتقرا م ــم لالس  وس
 ومــا متحــض لقصــد القُــرب-٥٠٤ 

 
ـ عن قيـد االجيـاِب فَ        النـدبِ  يمىِس

 وكلّ مـا الصـفة فيـه جتهـل        -٥٠٥ 
 

 فللوجـــوب يف األصـــح يجعـــل
 وقيل مـع قصـد التقـرب وإن       -٥٠٦ 

 
 فُقـــد فهـــو باإلباحـــة قمـــن

 ٥٠٧-       وي عـن مالـِك األخـريوقد ر 
 

ــري   ــى البص ــي من ــف للقاض  والوق
ــابال -٥٠٨  ــري إن تق ــخ األخ  والناس

 
 فعـــل وقـــول متكـــرراً جـــال

 والرأي عند جهلـه ذو خلـف      -٥٠٩ 
 

ــف  ــرجح ورأي الوقـ ــني مـ  بـ
  بنـا تعارضـا  والقول إن خـص  -٥١٠ 

 
 فينــا فقــط والناســخ الــذي مضــى

ــدليل -٥١١  ــي أذن الـ  إن بالتأسـ
 

ــيل    ــك التفص ــه ذل ــل في  واجله
ــدا  -٥١٢  ــريه واالقت ــم غ  وإن يع

 
ــدا   ــل ب ــا قب ــص فم ــه ن ــه ل  ب

 يف حقـه القـول بفعـل خصـا    -٥١٣ 
 

ــا  ــيس نص ــول ل ــه الق ــك في  إن ي
ــال -٥١٤  ــارض األفع ــن تع  ومل يك

 
 يف كــل حالــة مــن األحــوال   

 وإن يك القـول حبكـم المعـا       -٥١٥ 
 

 فــآخر الفعلـــني كـــان رافعـــا 
 ٥١٦-      والكل عنـد بعضـهم صـحيح 

 
 ــرجيح ــه رِوي التـ ــك عنـ  ومالـ

ــري -٥١٧  ــدم املص ــد ع ــا ق  وحيثم
 

 إليـــه فـــاألوىل هـــو التخـــيري
ــرع  -٥١٨  ــا بش ــن مكلف  ومل يك

 
ــه اهللا- ــلى علي ــع-ص ــل الوض  قب
ــا -٥١٩  ــد كلِّف ــة بع ــو واألم  وه

 
 بــالنص انتفــى إال إذا التكليــف 

 وقيل ال واخللـف فيمـا شـرعا     -٥٢٠ 
 

ــمعا   ــه سـ ــن داع إليـ  ومل يكـ
 ومفهم الباطل مـن كـل خـرب       -٥٢١ 

 
 يف الوضع أو نقص من الـراوي احنصـر        

 والوضـع للنسـيان والترهيــب  -٥٢٢ 
 

ــب  ــنفري والترغيـ ــط التـ  والغلـ
 وبعد أن بعـث خـري العـرب       -٥٢٣ 

 
ــذب   ــا للك ــوة امنه ــوى النب  دع

ـ   -٥٢٤   وده مـن نـص    وما انتفى وج
 

ــد الفحــص ــديث بع ــد ذوى احل  عن
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٥٢٥-ــض ــنيب وبع ــب لل ــا ينس   م
 

اآلحـــاد يف الســـين وخـــرب  
ــواترا-٥٢٦   حيــث دواعــي نقلــه ت

 
ــ ــررا    ن ــه تق ــو قال ــا ل  رى هل
 واقطع بصـدق خـرب التـواتر      -٥٢٧ 

 
 وســـو بـــني مســـلم وكـــافر

 ٥٢٨-ــر ــىن وذاك خب ــِظ واملع  واللف
 

   منحِظــر مهــن عــادةً ِكــذبم 
 عن غري معقول وأوجِب العـدد     -٥٢٩ 

 
 مــن غــري حتديــد علــى مــا يعتمــد

ــأكثرا -٥٣٠  ــرين أو ب ــل بالعش  وقي
 

ــرا   ــين عشـ ــثالثني أو اثـ  أو بـ
ــح -٥٣١  ــه راج ــة في ــاء االربع  إلغ

 
 ومــا عليهــا زاد فهــو صــاحل   

ــند -٥٣٢  ــات الس ــنب يف طبق  وأوج
 

 تـــواترا وفقـــا لـــدى التعـــدد
 وال يفيــد القطــع مــا يوافــق-٥٣٣ 

 
ــاع ــق االمج ــع ينط ــبعض بقط   وال

 وبعضهم يفيـد حيـث عـوال      -٥٣٤ 
 

ــال   ــد خ ــا ق ــه إذا م ــه وانف  علي
 مــع دواعــي رده مــن مبطــل-٥٣٥ 

 
ــي  ــة علـ ــدل خلالفـ ــا يـ  كمـ

ــأول -٥٣٦  ــني ذي ت ــاالفتراق ب  ك
ِ 

ــٍل ــولوعامـ ــى املعـ ــه علـ   بـ
 ومذهب اجلمهور صـدق خمـرب     -٥٣٧ 

 
 مــع صــمت مجــع مل يخفــه حاضــر

ــنيب مسعــ -٥٣٨  ــن ال ــودع م  اوم
 

ــا  ــد قطعـ ــا ويفيـ ــد ظنـ  يفيـ
 ولــيس حامــل علــى اإلقــرار-٥٣٩ 

 
ــار   ــن اإلنك ــمت ع ــع الص  مث م

 وخرب اآلحـاد مظنـون عـرى      -٥٤٠ 
 

ــواترا    ــذي ت ــود يف ال ــن القي  ع
 ٥٤١-      ـو أربعـهواملستفيض منـه وه 

 
أقلـــه وبعضـــهم قـــد رفعـــه 

 عن واحد وبعضهم عمـا يلـي      -٥٤٢ 
 

 وجعلُــه واســطةً قــولٌ جلــي   
ــد -٥٤٣  ــاإلطالقوال يفي ــم ب  العل

 
 عنــد اجلمــاهري مــن احلُــذَّاق   

 وبعضهم يفيـد إن عـدل روى      -٥٤٤ 
 

 واخـــتري ذا إن القرينـــةَ احتـــوى
 ويف الشهادة ويف الفتوى العمـل     -٥٤٥ 

 
ــل   ــد حص ــا ق ــه اتفاق ــه وجوب  ب

 ٥٤٦-       ـهكذاك جـاء يف اختـاذ األدوي 
 

  ــه ــفر واألغذيـ ــا كسـ  وحنوهـ
 ومالــك مبــا ســوى ذاك خنــع-٥٤٧ 

 
ــايف   ــا ين ــع  وم نــةَ م ــلَ طيب  نق

 إذ ذّاك قطعــي وإن رأيــا ففــي-٥٤٨ 
 

ــي  ــد قُف ــف ق ــدمي ذا وذاك خل  تق
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 كذاك فيمـا عـارض القياسـا      -٥٤٩
 

ــايوِر ــم األساســا  ت ــن أحك  ا م
 وقد كفى من غريمـا اعتضـاد      -٥٥٠ 

 
ــاد ــٍد ِمـــن اآلحـ  خـــرب واحـ

  واجلزم من فرع وشك األصـلِ      -٥٥١ 
 

ــلِ   ــذاك النقـ ــه لـ  ودع جبزمـ
ــ-٥٥٢  ــال ب ــفوق  القبول إن مل ينت

 
 اصــل مــن احلــديث شــيخ مقتــف

 ٥٥٣-ــه ــدح يف العدال ــيس ذا يق  ول
 

  كشـــاهد للجـــزم باملقالـــه 
 صل وزيـد اللفـظ    رفع والو وال-٥٥٤ 

 
 مقبولـــة عنـــد إمـــام احلفـــظ

 ٥٥٥-      إن أمكن الذهول عنـها عـاده 
 

إال فــــال قبــــول للزيــــاده 
 وقيــل ال إن احتــاد قــد علــم-٥٥٦ 

 
ــذي   مــر رســموالوفــق يف غــري ال

 ٥٥٧-  ــرِمــي املغيوللتعــارض ن 
 

ــر  ــد رآه األكث ــض ق ــذف بع  وح
 دون ارتباط وهـو يف التـأليف      -٥٥٨ 

 
ــف   ــال تعني ــق ب ــوغ يف الوف  يس

ــدور املعتــرب-٥٥٩   بغالــب الظــن ي
 

ــاعترب ــرب ف ــن غ ــل م ــالم ك   اإلس
 وفاســق وذو ابتــداع إن دعــا-٥٦٠ 

 
ــمعا  ــلّ  سـ ــا رد لكـ  أو مطلقـ

ـ   كذا الصيب وإن ي   -٥٦١   واكـن حتمل
 

  مبنــــع نفــــي قُبلــــواداًمث أَ
 من ليس ذا فقـه أبـاه اجليـل        -٥٦٢ 

 
 وعكســــه أثبتــــه الــــدليل

ــاهل-٥٦٣  ــريه تس ــه يف غ ــن ل  وم
 

ــل  ــى يقب ــل منم ــة أو جه  ذو عجم
 كخلفـــه ألكثـــر الـــرواة-٥٦٤ 

 
 وخلفــــــه للمتــــــواترات

 وكثــرة وإنُ لِقــي ينــدر  -٥٦٥ 
 

 فيمــا بــه حتصــيله ال يحظــر   
  الذي قـد أوجبـوا     عدل الرواية -٥٦٦ 

 
 هــو الــذي مــن بعــد هــذا جيلــب

 والعدل مـن جيتنـب الكبـائرا      (-٥٦٧ 
 

 )ويتقـــي يف األغلـــب الصـــغائرا
 ومــا أبــيح وهــو يف العيــان(-٥٦٨ 

 
ــان  ــروءة اإلنسـ ــدح يف مـ  )يقـ

ــدا -٥٦٩  ــد والع ــة وعب  وذو أنوث
 

ــهدا  ــالف الشـ ــة خـ  وذو قرابـ
ــرار -٥٧٠  ــع اإلص ــغريةَ م  وال ص

 
 راملبطــــل الثقــــِة باإلخبــــا

 ٥٧١-  ـ فدع ملن ج  ل مطلقـا ومـن    ِه
 

ــن   ــا بط ــلُ أو فيم ــه يجه  يف عين
 ومثبــت العدالــة اختبــار  -٥٧٢ 

 
ــار   ــديل واالنتشـ ــذاك تعـ  كـ
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 ويف قضا القاضي وأخذ الـراوي     -٥٧٣
 

 وعمـــل العـــامل أيضـــا ثـــاوي
 وشرط كـلّ أن يـرى ملتِزمـا       -٥٧٤ 

 
 ردا ملــن لــيس بعــدل علمــا   

ــدا-٥٧٥  ــاق أب ــدم باتف  واجلــرح ق
 

ــإن  كــان مــنج ح أعلــى عــددار 
ــني  -٥٧٦  ــري م ــو بغ ــريه كه  وغ

 
 وقيـــل بـــالترجيح يف القســـمني

ــرد-٥٧٧  ــه املنفـ ــا يثبتـ  كالمهـ
 

 د ــد ــه روي التعـ ــك عنـ  ومالـ
 ٥٧٨-  ــه ــدد ذو دراي ــال بالع  وق

 
 ــه ــاهد ال الروايـ ــة الشـ  يف جهـ

  اإلخبار عمـا خـص إن      شهادةٌ-٥٧٩ 
 

ــن   ــي زك ــع إىل القاض ــه تراف  في
ــ-٥٨٠  ــةوغ ــحب ريه رواي والص 

 
 تعديلـــهم كـــل إليـــه يصـــبو

 واختار يف املالزمـني دون مـن      -٥٨١ 
 

ــؤمتن ــام مــ ــرةً إمــ  رآه مــ
 ٥٨٢-     إذا ادعى املعاصر العدل الشرف 

 
ــلف    ــلّ الس ــه ج ــحبٍة يقبل  بص

 ٥٨٣-      ومرسلٌ قولةُ غري مـن صـِحب 
 

ــرب   ــني والع ــام األعجم ــال إم  ق
 عنــد احملــدثني قــول التــابعي-٥٨٤ 

 
 ري قــال خــري شــافع  أو الكــب

 وهــو حجــة ولكــن رجحــا-٥٨٥ 
 

ــححا   ــس ص ــند وعك ــه مس  علي
 والنقل للحـديث بـاملعىن مِنـع      -٥٨٦ 

 
 ــِمع ــد س ــواز ق ــه اجل ــك عن  ومال

ــزم-٥٨٧  ــاه ج ــم معن ــارف يفه  لع
 

 وغالب الظـن لـدى الـبعض احنـتم        
ــال -٥٨٨  ــاء واجلَ  واالســتواء يف اخلف

 
ــال    ــا حص ــوِزين حتم ــدى ا  ل

ــار وبع-٥٨٩  ــع يف الِقص ــهم من  ض
 

ــطرار  ــول الضـ ــيت تطـ  دون الـ
 وبــاملرادف جيــوز قَطعــا  -٥٩٠ 

 
ــهم حيكــون فيــه املنعــا     وبعض

 وجوزن وفقـا بلفـٍظ عجمـي      -٥٩١ 
 

ــرِجم   ــدالَ للمتـ ــوه اإلبـ  وحنـ
 كيفية رواية الصحايب 

 أرفعهــا الصــريح يف الســماع-٥٩٢
 

ــاع    ــتىب املط ــول ا ــن الرس  م
 منه مسعـت منـه ذا أو أخـربا        -٥٩٣ 

 
ــــيثنيــــِه صراشــــافهين حد 

ــرا -٥٩٤   فقــال عــن مث نهــي أو أُِم
 

 إن مل يكن خـري الـورى قـد ذكـرا          
 ٥٩٥-      ـروى والتحـقِة يكذا من السن 

 
 كنــا بـــه إذا بعهــده التصـــق  
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 كيفية رواية غريه عن شيخه

 للعرض والسماع واإلذن اسـتوا    -٥٩٦
 

 مــىت علــى النــوال ذا اإلذن احتــوى
  اإلجـازة روي   واعمل مبا عـن   -٥٩٧ 

 
ــوي  ــد ق ــن ق ــه بظ ــح مسع  إن ص

 لشبهها الوقف جتي ملـن عـدم       -٥٩٨ 
 

ــتم    ــه منح ــيل في ــدم التفص  وع
 والكتبِ  دون اإلذن بالذي سِمع     -٥٩٩ 

 
ــع  ــط وإال ميتنـ ــرف اخلـ  إن عـ

ــرد -٦٠٠  ــه ا ــف يف إعالم  واخلل
 

ــند   ــحيح الس ــه ص ــن من  وأعمل
 واألخذ عن وجادة ممـا احنظـل      -٦٠١ 

 
ــا ــل الن ــا وج ــلوفق ــع العم  س مين

 ومـا بــه يـذكر لفــظ اخلــرب  -٦٠٢ 
 

 فــذاك مســطور بعلــم األثــر   
 كتاب اإلمجاع 

 وهــو االتفــاق مــن جمتهــدي-٦٠٣
 

ــد    ــاة أمح ــد وف ــن بع ــة م  االم
ــق -٦٠٤  ــر واملتف ــن يف العص  وأطلق

 
ــي   ــم انتق ــن ع ــا مل ــه فاإللغ  علي

ــي  -٦٠٥  ــل يف اجلل ــل ال وقي  وقي
 

   ــي ــج ال اخلف ــا واحل ــل الزن  مث
 ال يف كـل مـا التكليـف       وقيل  -٦٠٦ 

 
  بعلمــه قـــد عمـــم اللطيـــف 

ــا -٦٠٧  ــاج أو أن يطلق  وذا لالحتج
 

 عليــه االمجــاع وكــلّ ينتقــى   
ــر -٦٠٨  ــة يكفَّ ــن ببدع ــلّ م  وك

 
ــرب   ــال يعت ــواء ف ــل االه ــن أه  م

 والكل واجب وقيـل ال يضـر      -٦٠٩ 
 

ــر   ــا كث ــن عليهم ــان دون م  االثن
 ٦١٠-      واعتربنْ مع الصحايب مـن تِبـع 

 
 وجـــودا وإال فـــامتنعإن كـــان م

 ٦١١-ــواتر ــراض العصــر والت  مث انق
 

ــر   ــه االكث ــا ينتحي ــى م ــو عل  لغ
 وهــو حجــة ولكــن يحظــل-٦١٢ 

 
ــلُ   ــالعلم دور حيص ــه ك ــا ب  فيم

 ومــا إىل الكوفــة منــه ينتمــي-٦١٣ 
 

ــاعلم  ــدين فـ ــاء الراشـ  واخللفـ
ــدين  -٦١٤  ــة للم ــنب حجي  وأوج

 
ــين  ــره ب ــف أم ــى التوقي ــا عل  فيم

 مـا قـد أَمجعـا     وقيل مطلقـا و   -٦١٥ 
 

ــا    ــا مِنع ــت مم ــل البي ــه أه  علي
 ٦١٦-        وما عـرا منـه علـى السـِني 

 
  مـــن األمـــارة أو القطعـــي 
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 شذرات شنقيطية/ مراقي السعود 

ــد-٦١٧ ــامنع لقــول زائ ــه ف  وخرقُ
 

ــد  إذ مل يكـــن ذاك ســـوى معانـ
ــيل -٦١٨  ــرق والتفص ــل إن خ  وقي

 
ــدليل  ــه الــ ــه منعــ  إحداثــ

ــا  -٦١٩  ــل مل ــِة ال اجله ةَ األمورد 
 

ــا   ــد علم ــه ق ــف ب ــدم تكلي  ع
 وال يعـــارض لـــه دليـــل-٦٢٠ 

 
ــل   ــدليل والتأويـ ــر الـ  ويظهـ

ــا -٦٢١  ــا خالف ــى م ــه عل وقدمن 
 

ــفا   ــرى متص ــالقطع ي ــان ب  إن ك
ــول -٦٢٢  ــاهد أو املنق ــو املش وه 

 
ــولُ  ــواتر املقــ ــدد التــ  بعــ

 ويف انقســامها لقســمني وكــل-٦٢٣ 
 

 يف قولــه مخـــٍط تـــردد نِقـــل 
 وجعل من سكت مثلَ مـن أقـر       -٦٢٤ 

 
ــالف بي ــه خ ــتهر في ــد اش ــهم ق  ن

 فاالحتجــاج بالســكوِتي نمــي-٦٢٥ 
 

ــدما  ــن تقـ ــه مـ ــه عليـ  تفريعـ
 وهو بفقد السخط والضد حـرى   -٦٢٦ 

 
ــر  ــة للنظـ ــي مهلـ ــع مِضـ  مـ

ــع-٦٢٧  ــد اتب ــذي ق ــر ال  وال يكف
 

 إنكــار االمجــاع وبــيس مــا ابتــدع
 والكافر اجلاحد مـا قـد أُمجعـا       -٦٢٨ 

 
ــا    ــد وقع ــه ق ــا علم ــه مم  علي

 ري مــن الــديينعــن الضــرو-٦٢٩ 
 

ــوي  ــهور يف القـ ــه املشـ  ومثلـ
إن كــان منصوصــا ويف الغــري -٦٣٠ 

 اختلَـــــــــــــــف 
ــلف  ــالم الس ــد باالس ــدم العه  إن ق

 كتاب القياس 
 حبمل معلوم على ما قـد عِلـم       -٦٣١
 

ــم   ــم وِس ــة احلك ــتوا يف عل  لالس
ــد -٦٣٢  ــا فس ــه مل ــرد مشول وإن ت 

 
ــد أســد ــِل والزي ــدى احلام ــزد ل  ف

ــق -٦٣٣  ــل املطل ــدواحلام   واملقي
 

  مــا رواه الواحــد وهــو قبــلَ 
 وقبله القطعي مـن نـص ومـن       -٦٣٤ 

 
ــن  ــن فط ــع م ــد مجي ــاعهم عن  إمج

 وما روِي من ذمـه فقـد عـين        -٦٣٥ 
 

 بــه الــذي علــى الفســاد قــد بــين
 ٦٣٦- ــدير ــارةُ التق ــد والكف  واحل

 
 جـــوازه فيهـــا هـــو املشـــهور

ــها والســبب-٦٣٧   ورخصــة بعكس
 

ــب   ــاق ينسـ ــا لالتفـ  وغريهـ
 وإن نمي للعرف مـا كـالطُّهر       -٦٣٨ 

 
 أو احملــيض فهــو فيــه جيــري   

 أركانه 
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 االصل وحكمه وما قـد شـبها      -٦٣٩
 

ــها  ــا فانتبــ ــةٌ رابعهــ  وعلــ
 واحلكم أو حملـه أو مـا يـدل        -٦٤٠ 

 
ــيلُ ــل  تأص ــا نق ــد مم ــلِّ واح   ك

 وقس عليـه دون شـرط نـص       -٦٤١ 
 

ــالنوع أو بالشـــخص  يجيـــزه بـ
   وعلَّـــة وجودهـــا الوفـــاق 

 
  شـــرطه احلـــذَّاقعليـــه يـــأىب

 وهو احلكم: الركن الثاين 
 وحكم االصل قد يكون ملحقـا      -٦٤٣
 

 ملــا مــن اعتبــار االدىن حقِّقــا   
 مستلِحق الشرع هـو الشـرعي     -٦٤٤ 

 
ــي  ــريه مرعــ ــريه لغــ  وغــ

 ومــا بقطــع فيــه قــد تعبــدا-٦٤٥ 
 

ــدا  ــذاك عهـ ــق كـ  ريب فملحـ
 وليس حكم االصـل باألسـاس     -٦٤٦ 

 
ــاس   ــنن القي ــن س ــد ع ــىت حي  م

ــل -٦٤٧  ــيس يعق ــاه ل ــه معن  لكون
 

ــل    ــيس حيص ــه ل ــدي في  أو التع
ــان -٦٤٨  ــدرج احلكم ــا ين  وحيثم

 
ــيان   ــل س ــاألمران ق ــنص ف  يف ال

 والوفق يف احلكم لدى اخلصـمني     -٦٤٩ 
 

ــني   ــيس دون م ــواز الق ــرط ج  ش
ــا  -٦٥٠  ــتني اختلف ــن لعل  وإن يك

 
ــن ســلفا ــدى م  تركــب األصــل ل

 ٦٥١-     ـعمركب الوصف إذا اخلصم من 
 

  الوصـِف يف االصـِل املُتبـع       وجود ذا 
ــلُ  -٦٥٢  ــل يقب ــي وقي  ورده انتِق

 
ــل   ــالف ينقـ ــدم خـ  ويف التقـ

 الفرع 
ــبها -٦٥٣ ــا تش ــم يف رأي وم  احلك
 

ــا    ــل النبه ــد ج ــل عن ــن احمل  م
ــا -٦٥٤  ــه متمم ــامع ب ــود ج  وج

 
 شـرط ويف القطـع إىل القطـع انتمــى   

ــاألدون -٦٥٥  ــةً ف ــن ظني  وإن تك
 

 دونلـــذا القيـــاس علـــم مـــ
 والفــرع لألصــل بباعــث ويف-٦٥٦ 

 
ــي   ــنس يقتف ــا أو جب ــم نوع  احلك

ــيض-٦٥٧   ومقتضــِى الضــد أو النق
 

ــيض  ــع الب ــرع كوق ــم يف الف  للحك
 بعكس ما خالفَ  حكم يقتضـي      -٦٥٨ 

 
ــرض   ــذا املعت ــرجيح ل ــع بت  وادف

 وعدم الـنص واالمجـاع علـى      -٦٥٩ 
 

 وفاقـــه أوجبـــه مـــن أصـــال
 ٦٦٠-منع    ـ   الـدليلني وحكـم  رع الف

 
 ــرى ذا منـــع ظهــوره قبـــلُ ي 
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 العلة

 معرف احلكم بوضـع الشـارع     -٦٦١
 

 واحلكـــم ثابـــت ـــا فـــاتبع
 ووصفها بالبعـث مـا اسـتبينا      -٦٦٢ 

 
 منــه ســـوى بعـــث املُكلفينـــا 

ــرين -٦٦٣  ــع أو األم ــدفع والرف  لل
 

ــني    ــور دون مـ ــة الظهـ  واجبـ
 ومن شروط الوصف االنضـباط    -٦٦٤ 

 
ــاط ــا ينــ ــة ــ  إال فحكمــ

 اليت من أجلها الوصف جرى   وهي  -٦٦٥ 
 

ــن درى  ــلِّ م ــد ك ــم عن ــةَ حك  عل
 ٦٦٦- ــه ــة واحلقيقـ ــو للغـ  وهـ

 
 ــه ــى اخلليق ــرف من ــرع والع  والش

ــا  -٦٦٧  ــا تركب ــلُ مب ــد يعلَّ  وق
 

ــا    ــد أذهب ــا ق ــة مل ــع لعل  وامن
 واخللف يف التعليل بالذي عـِدم     -٦٦٨ 

 
ــم   ــيب علـ ــا كنسـ ــا ثبوتيـ  ملـ

 ٦٦٩- ــه ــالت ِعلًَّ ــف يف املُعلَّ  مل تل
 

ــةٌ ــه  خالي ــة يف اجلملَ ــن حكم   م
 ورمبـــا يعوزنـــا اطِّـــالع-٦٧٠ 

 
ــاع  ــه امتنـ ــيس بـ ــه لـ  لكنـ

 ويف ثبوت احلكم عنـد االنتفـا      -٦٧١ 
 

  ــالف ــي خ ــن والنف ــاللظ   عرف
 ٦٧٢-       ـهوعلّلوا مبا خلـت مـن تعدي 

 
 لـــيعلمَ امتناعـــه والتقويـــه  

 منها حمل احلكـم أو جـزٌء وزد       -٦٧٣ 
 

ــا يــرد    ــلٌّ لزومي ــفا إذا ك  وص
ــب-٦٧٤  ــتق دون اللق ــاز باملش  وج

 
ــد أُيب   ــفة فق ــن ص ــن م  وإن يك

 وِعلَّــةٌ منصوصــةٌ تعــدد  -٦٧٥ 
 

ــد   ــف يعه ــتنباط خل  يف ذات االس
 ٦٧٦-      اطلقـه وذاك يف احلكم الكـثري 

 
        كالقطع مـع غُـرِم نصـاِب السـرقه 

 ٦٧٧-خــد ت ــوق صــم عمــد ت  ص وق
 

 مألصـــلها لكنـــها ال ختـــرِ  
ــيني وا-٦٧٨  ــرطها التع ــديروش  لتق

 
ــر ــوازه هـــو التحريـ  هلـــا جـ

 ومقتضى احلكم وجوده وجـب    -٦٧٩ 
 

ــبب  ــانع س ــود م ــن وج ــىت يك  م
 كــذا إذا انتفــاء شــرط كانــا-٦٨٠ 

 
ــا  ــالف ذا أبانـ ــرهم خـ  وفخـ

 مسالك العلة 
 ومسلك العلـة مـا دلَّ علـى       -٦٨١
 

ــال   ــا حص ــىت م ــيء م ــِة الش ِعلِّي 
 



 

 ٣٢

 شذرات شنقيطية/ مراقي السعود 

ـ االمجاع فالنص الصـريح مِ    -٦٨٢  لُثْ
 

ــو  ــبب فيتلــ ــة فســ  لعلــ
 من أجل ذا فنحو كـي إذاً فمـا        -٦٨٣ 

 
لمـــاظهـــر الممثـــت البـــا ع  

ــهِ  -٦٨٤  ــارع فالفقي ــاء للش  فالف
 

ــبيه  ــع بالشــ ــِريه يتبــ  فغــ
  الوصـف  والثالث االميا اقتـرانُ   -٦٨٥ 

 
 بـــاحلكم ملفـــوظني دون خلـــف

ــنظري -٦٨٦  ــف أو ال ــك الوص  وذل
 

ــري  ــا يضــ ــه لغريهــ  قرانــ
 كما إذا مسـع وصـفا فحكـم       -٦٨٧ 

 
 ه يف احلوذكـرّكــم وصــفا قــد ألَــم 

 إن مل يكــن علتــه مل يفــد  -٦٨٨ 
 

ومـــنعفيـــت اســـتفدهممـــا ي  
 ٦٨٩-ه احلكـم عليـه واتضـح      ترتيب 

 
ــق حكمــني بوصــف املصــطلح  تفري

ــٍة-٦٩٠  ــرٍطأو غاي ــتثناء ش   أو اس
 

ــاء   ــى البن ــف عل ــب الوص  تناس
 ٦٩١-   رابـع   والسرب والتقسيم قسـم   

 
ــامع ــا ج  أن يحصــر األوصــاف فيه

 يبطـلَ الــذي هلـا ال يصــلح  و-٦٩٢ 
 

ــح  ــه متضـ ــي تعيينـ ــا بقـ  فمـ
 ٦٩٣-مِرعتض      احلصر ِفي دفعـه يـرد  

 
 حبثــت مث بعــد حبثــي مل أجــد   

 أو انفقاد مـا سـواها األصـل       -٦٩٤ 
 

ــل   ــن حظ ــر لظ ــيس يف احلص  ول
ــا -٦٩٥  ــا نمي ــي إذا م ــو قطع  وه

 
ــواه وعيــا    ــع والظــين س  للقط

ــر -٦٩٦  ــي رأي األكث ــة الظن  حجي
 

ــا  ــق نـ ــاظريف حـ  ظر ويف املنـ
 إن يبد وصـفا زائـدا معتـرض       -٦٩٧ 

 
و ــرض ــان الغـ ــه دون البيـ  ىفَ بـ
 وقطع ذي السـرب إذن منحـتم      -٦٩٨ 

 
ــهم   ــه منبـ ــر يف إبطالـ  واألمـ

 أبطل ملا طـردا يـرى ويبطـل       -٦٩٩ 
 

 غـــري مناســـب لـــه املنخـــزلُ
 كذاك  باإللغـا وإن قـد ناسـبا     -٧٠٠ 

 
ــتىب   ــذي اج ــفه ال ــدي وص  وبتع

  
ــهمث امل-٧٠١ ــبة واإلخالــ  ناســ
 

 مــن املســالك بــال اســتحاله   
ــتهر -٧٠٢  ــاط يش ــريج املن  مث بتخ

 
ــرب  ــهم ال يعتـ ــا وبعضـ  خترجيهـ

 وهـــو أن يعـــين اتهـــد-٧٠٣ 
 

ــريد   ــا سـ ــذكر مـ ــة بـ  لعلـ
 من التناسب الذي معـه اتضـح      -٧٠٤ 

 
ــدح   ــد ق ــا ق ــِن مم ــارن واألم  تق
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ــتقالل-٧٠٥ ــق االس ــب حتقي  وواج
 

 بنفـــي غـــريه مـــن األحـــوال
ــمنا -٧٠٦  ــذي تض ــب ال  مث املناس

 
ــا   ــا اعتن ــه م ــم علي ــب احلك  ترت

 به الـذي شـرع مـن إبعـاد        -٧٠٧ 
 

 مفســـدٍة أو جلـــب ذي ســـداد
 وحيصل القصد بشـرع احلكـم     -٧٠٨ 

 
 شـــكا وظنـــا وكـــذا بـــاجلزم

 وقد يكون النفي فيـه أرجحـا      -٧٠٩ 
 

 كــآيٍس لقصــد نســل نكحــا   
ــوا-٧١٠  ــح علَّلُ ــالطرفني يف األص  ب

 
قَـــلُفقصـــر متـــرف عليـــه ين 

ــه -٧١١  ــت احلكم ينــب ع  مث املناس
 

 منـــه ضـــروري وجـــا تِتمـــه
 بينــهما مــا ينتمــي للحــاجي-٧١٢ 

 
ــرواج   ــوي يف الـ ــدم القـ  وقـ

 ديــن فــنفس مث عقــل نســب-٧١٣ 
 

ــب    ــرورٍة تنتسـ ــالٌ إىل ضـ  مـ
ــاويا -٧١٤  ــتعطفن مس ــنب ول  ورت

 
ــا  ــن موافي ــال تك ــى امل  عرضــا عل

 فحفظها حـتم علـى اإلنسـان      -٧١٥ 
 

 ل ِشــرعٍة مــن األديــان  يف كــ
 أحلق به مـا كـان ذا تكميـل        -٧١٦ 

 
 كاحلــد فيمــا يســكر القليــل   

 وهو حالل يف شـرائع الرسـل      -٧١٧ 
 

ــذي نســخ شــرعه الســبل  غــري ال
ــالم -٧١٨  ــا يف أول اإلسـ  أباحهـ

 
ــام    ــن األحك ــت م ــراءة ليس  ب

ــاجي -٧١٩  ــارة احل ــع فاإلج  والبي
 

ــي  ــق جلـ ــع الحـ ــار بيـ  خيـ
ــذاق -٧٢٠  ــدى احل ــتمم ل ــا ي  وم

 
ــالق   ــارم األخ ــى مك ــث عل  ح

 منـه موافـق أصـول املـذهب    -٧٢١ 
 

ــب  ــريف املنِص ــِد ش ــلِْب األعب كَس 
ــاق  -٧٢٢  ــذر واإلنف ــة الق  وحرم

 
 علـــى األقـــارب ذوي اإلمـــالق

ــلم -٧٢٣  ــةٌ س ــارض كتاب ــا يع  وم
 

  مــؤ ــيد ي ــا ص ــل م ــوه وأك  وحن
ــر -٧٢٤  ــؤثر ذك ــب م ــن املناس  م

 
  ــر ــه اعتِب ــاع نوع ــالنص واإلمج  ب

 وع للحكـم وإن مل يعتبـر      يف الن -٧٢٥ 
 

ــر  ــم ظه ــب احلك ــل ترت ــذين ب  ب
ــم -٧٢٦  ــذا املالئ ــه ف ــى وفاق  عل

 
  ــم ــلُ القاس ــر قَب ــا ذك ــواه م  أق

 من اعتبار النوع يف اجلنس ومـن      -٧٢٧ 
 

ــآخر زكــن  عكــس ومــن جــنس ب
 أَخص حكٍْم منـع ِمثْـِل اخلمـر       -٧٢٨ 

 
 أو الوجـــوب ملضـــاهي العصـــر
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ـ   -٧٢٩  ده الطلـب  فمطلق احلكمني بع
 

 وهو بـالتخيري يف الوضـع اصـطحب       
 فكونه حكما كمـا يف الوصـف      -٧٣٠ 

 
 مناســـب خصصـــه ذو العـــرف

 مصــلحة وضــدها بعــد فمــا-٧٣١ 
 

ــا   ــذ علم ــن ال ــها م ــون حمل  ك
 ٧٣٢-  ــب ــص والغري ــدم األخ   فق

 
ــب   ــي الرقي ــاره العل ــى اعتب أَلْغ  

 والوصف حيـث اإلعتباريجهـل   -٧٣٣ 
 

ــل  ــل واملرس ــالح ق ــو اإلستص  فه
 نقْبلَـــه لعمـــل الصـــحابه -٧٣٤ 

 
  كــالنقط للمصــحف والكتابـــه   

ــاروق   -٧٣٥  ــديق للف ــة الص  تولي
 

ــيق     ــجد للض ــار مس ــدم ج  وه
 وعمِل السـكة جتديـد النـدا      -٧٣٦ 

 
ــدا  ــدواوين ب ــدوين ال ــجِن ت   والس

ــزم-٧٣٧  ــد ل ــبا مبفس ــرم مناس  اخ
 

 للحكــم وهــو غَيــر مرجــوح علــم
ــبا -٧٣٨  ــتلزم املناس ــبه املس  والش

 
ــا   ــتلزم التقرب ــو يس ــل الوض  مث

 مــع اعتبــار جنســه القريــب-٧٣٩ 
 

ــب  ــم ال الغريـ ــه للحكـ  يف مثلـ
 صــالحه مل يــدر دون الشــرع-٧٤٠ 

 
ــمع  ــب بالسـ ــنطْ مناسـ  ومل يـ

 وحيثمــا أمكــن قــيس العلــة-٧٤١ 
 

 فتركُــــه باالتفــــاق أثِبــــِت
ــردد-٧٤٢  ــه تـ ــي قبولـ  إال ففـ

 
 غلبــة األشــباه هــو األجــود   

 صــفِة مث احلكــِميف احلكــم وال-٧٤٣ 
 

ــم   ــدى ذي العل ــط ل ــفٍة فق  فص
 وابــن عليــة يــرى للصــوري-٧٤٤ 

 
ــري   ــى احلم ــل عل ــالقيس للخي  ك

 أن يوجد احلكم لـدى وجـود      -٧٤٥ 
 

ــود   ــدى الفق ــي ل ــف وينتف  وص
 والوصف ذو تناسب أو احتمـل     -٧٤٦ 

 
ــزل    ــد اعت ــن القص ــه وإال فع  ل

ــرين ســند-٧٤٧  ــد األكث  وهــو عن
 

 يف صـــورة أو صـــورتني يوجـــد
 أصل كـبري يف أمـور اآلخـره       -٧٤٨ 

 
 والنافعـــات عـــاجال والضـــائره

 وجود حكم حيثما الوصف حصل    -٧٤٩ 
 

 واالقتــران يف انتفــا الوصــف احنظــل
ــذات -٧٥٠  ــب بال ــن تناس  ومل يك

 
 أو تبـــٍع فيـــه لـــدى الثقـــات

ــحابه -٧٥١  ــن الص ــل ع  ورده النق
 

ــه   ــد أجاب ــل ق ــن رأى باألص  وم
 والعكس وهو الدوران العـدمي    -٧٥٢ 

 
 س مبســلك لتلــك فــاعلم  لــي
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 أن ينتفي احلكم مىت الوصف انتفى    -٧٥٣
 

ــا  ــره اقْتف ــود إث ــدى الوج ــا ل  وم
 وهــو أن جيــي علــى التعليــل-٧٥٤ 

 
ــل   ــن الترتي ــاهر م ــف ظ  بالوص

 أو احلديث فاخلصـوص يطْـرد     -٧٥٥ 
 

ــد    ــارع اته ــار الش ــن اعتب  ع
 فمنه مـا كـان بإلغـا الفـارق        -٧٥٦ 

 
ــق    ــل رائ ــن دلي ــري م ــا بغ  وم

 من املنـاط أن جتـي أوصـاف       -٧٥٧ 
 

 فبعضـــها يـــأيت لـــه احنـــذاف
 عن اعتبـاره ومـا قـد بقيـا        -٧٥٨ 

 
 ترتــب احلكــم عليــه اقتفيـــا   

ــا -٧٥٩  ــا ائتلف ــة عليه ــق عل  حتقي
 

ــا    ــاط ألف ــق من ــرع حتقي  يف الف
 والعجز عن إبطال وصف مل يفـد      -٧٦٠ 

 
ــد   ــذي اعتم ــى ال ــه عل ــةً ل  علي

 كــذا إذا مــا أمكــن القيــاس-٧٦١ 
 

ــذي ــى ال ــه عل ــاسب ــاه الن   ارتض
 منها وجود الوصف دون احلكـم     -٧٦٢ 

 
 مســاه بــالنقض وعــاة العلــم   

 واألكثـرون عنـدهم ال يقـدح   -٧٦٣ 
 

ــحح   ــيص وذا مص ــو ختص ــل ه  ب
 وقد روى عن مالـك ختصـيص      -٧٦٤ 

 
ــيص   ــتنباط ال التنص ــك االس  إن ي

 وعكس هـذا قـد رآه الـبعض      -٧٦٥ 
 

 ومنتقــى ذي االختصــار الــنقض  
 ظــاهرإن مل تكــن منصوصــة ب-٧٦٦ 

 
ــائر   ــتنبطت بض ــا اس ــيس فيم  ول

 ٧٦٧-        ـعنإن جا لفقد الشرط أو ملـا م 
 

 والوفْــق يف مثــل العرايــا قــد وقــع
 جوابه منع وجـود الوصـف أو      -٧٦٨ 

 
 منـع انتفـاء احلكــم فيمـا قــد رووا   

 والكسر قـادح ومنـه ذَكَـرا      -٧٦٩ 
 

ــن درى   ــه م ــة عن ــف احلكم  ختل
ــه إبطــال جلــزء واِحليــلْ-٧٧٠   ومن

 
ــاقت عل ــدل ض ــئ بالب ــه يف اي  ي

ــاد-٧٧١  ــع احت ــس م ــدم العك  وع
 

ــادي  يقـــدح دون الـــنص بالتمـ
 والوصف إن يعـدم لـه تـأثري       -٧٧٢ 

 
 فــــذاك النتقاضــــه يصــــري

 خــص بــذي العلــة بــائتالف-٧٧٣ 
 

ــالف ــتنباط واخلــ  وذات االســ
 جييء يف الطردي حيـث علِّـال      -٧٧٤ 

 
ــال    ــا أُص ــيء فيم ــد جي ــه وق  ب

 كــموذا بإبــدا علــة للح -٧٧٥ 
 

 ممـــن يـــرى تعـــددا ذا ســـقم
 وقد جيي يف احلكم وهو أضـرب      -٧٧٦ 

 
ــب   ــد جيل ــيس بفي ــا ل ــه م  فمن

 



 

 ٣٦

 شذرات شنقيطية/ مراقي السعود 

 وما لفيد عـن ضـرورة ذكـر       -٧٧٧
 

ــد ســطر  أو ال ويف العفــو خــالف ق
 والقلب إثبات الذي احلكم نقض    -٧٧٨ 

 
ــرض  ــه ال يعت ــدح ب ــف والق  بالوص

 فمنه ما صـحح رأي املعتـرض      -٧٧٩ 
 

ــتق  ــه من ــم في ــع أن رأي اخلص  ضم
ــالتزام  -٧٨٠  ــلُ ب ــا يبِط ــه م  ومن

 
ــام ــاق رأي ذي اخلصــ  أو الطبــ

 ومنه مـا إىل املسـاواة نسـب       -٧٨١ 
 

ــِلب  سنــل ي ــني لألص ــوت حكم  ثب
 حكم عـن الفـرع بـاالئتالف      -٧٨٢ 

 
ــالف   ــن ذو خ ــن ذي ــد م  وواح

 ٧٨٣-      ـِردلِْحق الفـرع باألصـل فَيفَي 
 

 كونُ التسـاوي واجبـا مـن منتقـد        
ــه خالفــ -٧٨٤  ــه في ــيقبول  ا حيك

 
 بعض شروح اجلمـع البـن السـبكي       

 والقول باملوجـب قدحـه جـال    -٧٨٥ 
 

ــجال   ــدليل مس ــليم ال ــو تس  وه
 من مـانع أن الـدليل اسـتلزما       -٧٨٦ 

 
ــما   ــه اختص ــور في ــن الص ــا م  مل

ــوت-٧٨٧  ــي ويف الثب ــئ يف النف  جيي
 

 ولشـــمول اللفـــظ والســـكوت
 عما من املقـدمات قـد خـال       -٧٨٨ 

 
ــال   ــه أن تحظَ ــهرة خلوف ــن ش  م

 والفرق بني األصل والفرع قدح    -٧٨٩ 
 

 إبــداء خمــتص باألصــل قــد صــلح
 أو مانع يف الفرع واجلمع يـرى      -٧٩٠ 

 
 إال فـــال فـــرق أنـــاس كـــربا

 تعدد األصـل لفـرع معتمـد      -٧٩١ 
 

ــند  ــثري الس ــوة تك ــب الق  إذ يوج
 فالفرق بينه وأصـٍل قـد كفـى       -٧٩٢ 

 
ــا   ــض العرف ــه بع ــال ال يكفي  وق

 ٧٩٣- ــق ــل إنْ أُلِْح ــاجلموعوقي   ب
 

ــع   ــه ال اجلميـ ــد يكفيـ  فواحـ
ــان -٧٩٤  ــتغل بالتبي ــل إذا اش  وه

 
ــوالن   ــٍد ق ــواب واح ــي ج  يكف

 من القوادح فسـاد الوضـع أن      -٧٩٥ 
 

 نــن ــن الس ــدا ع ــدليلُ حائ ــي ال  جي
 كاألخــذ للتوســيع والتســهيل-٧٩٦ 

 
ــديل   ــن ع ــات م ــي واإلثب  والنف

 منه اعتبـار الوصـف باإلمجـاع    -٧٩٧ 
 

ــه امل  ــذكر أو حديثـ ــاعوالـ  طـ
 بنــاقض احلكــم بــذا القيــاس-٧٩٨ 

 
 جوابـــه بصـــحة األســـاس  

 واخللف للنص أو إمجـاٍع دعـا      -٧٩٩ 
 

ــى  ــن وع ــلُّ م ــار ك ــاد االعتب  فس
 وذاك من هـذا أخـص مطلقـا       -٨٠٠ 

 
ــا ينتقــى    ــِه مم جــه ذا الو  وكون

 



 

 ٣٧

 شذرات شنقيطية/ مراقي السعود 

 ومجعـــه بـــاملنع ال يضـــري-٨٠١
 

 كـــان لـــه التقـــدمي والتـــأخري
 من القـوادح كمـا يف النقـل       -٨٠٢ 

 
 جـــود علـــة لألصـــلمنـــع و

ــلُ  -٨٠٣  ــا يعلَّ ــة م ــع علي  ومن
 

ــولُ  ــو املعـ ــه هـ ــه وقدحـ  بـ
ــتمال-٨٠٤  ــيم أن حي ــدح التقس  ويق

 
 لفــظ ألمــرين ولكــن حظــال   

ــد -٨٠٥  ــأمر واح ــة ب ــود عل  وج
 

ــالوارد   ــهم ب ــد بعض ــيس عن  ول
ــوارد -٨٠٦  ــع يف ال ــه بالوض  جواب

 
ــه باشـــتهاد   ــور فيـ  أو الظهـ

 وللمعارضــة واملنــع معــا  -٨٠٧ 
 

ــِري ــاأو األخـ ــراض رجعـ   االعتـ
ــدليال -٨٠٨  ــق ال ــراض يلح  واالعت

 
ــبيال   ــال سـ ــة فـ  دون احلكايـ

ــال -٨٠٩  ــرض املث ــأنُ ال يعت  والش
 

ــال  ــرض واالحتم ــى الف ــد كف  إذ ق
ــن -٨١٠  ــروض إذا مل يك ــو مف  وه

 
ــبين  ــه ين ــص علي ــن ن ــم م  للحك

ــل -٨١١  ــوث واجللي ــي للغ  ال ينتم
 

ــل   ــن التأوي ــرب م ــى ض  إال عل
 صــولوهــو معــدود مــن األ-٨١٢ 

 
ــول   ــه والرسـ ــرعة اإللـ  وشـ

 ما فيه نفي فـارق ولـو ِبظـن        -٨١٣ 
 

ــتنب   ــه اس ــاخلفي عكس ــي وب  جِل
 كون اخلفي بالشبه دأبا يسـتوي     -٨١٤ 

 
ــا روي    ــح مم ــن واض ــني ذي  وب

 قيل اجللي وواضـح وذو اخلفـا      -٨١٥ 
 

ــا  ــد عرفـ ــاو أدونٌ قـ  أوىل مسـ
 وما بـذات علـة قـد جمعـا        -٨١٦ 

 
ــمع    ــد س ــة ق ــيس عل ــه فَقَ  افي

 جامع ذي الداللـة الـذي لـزم     -٨١٧ 
 

 فـــأثر فحكمهـــا كمـــا رِســـم
 قياس معىن األصل عنـهم حقِّـق      -٨١٨ 

 
ــاِرق  ــي الف ــع بنف ــي اجلم ــا دع  مل

 ما ليس بـالنص مـن الـدليل       -٨١٩ 
 

ــل  ــاع والتمثيـ ــيس باإلمجـ  ولـ
 منه قيـاس املنطقـي والعكـسِ      -٨٢٠ 

 
ــبس   ــرط دون ل ــد الش ــه فق  ومن

  ممـا يرتضـى    مث انتفا الُمـدرك   -٨٢١ 
 

 كــذا وجــود مــانع أو مــا اقْتضــى
ــاجلزئي -٨٢٢  ــتقراُء ب ــه االس  ومن

 
 علــى ثُبــوت احلكــم للكلــي   

 فــإن يعــم غــري ذي الشــقاق-٨٢٣ 
 

ــاق  ــةٌ باالتفــ ــو حجــ  فَهــ
 وهو يف البعض إىل الظن انتسـب      -٨٢٤ 

 
 يسمى حلـوق الفـرد بالـذي غلـب        
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 ورجحن كـون االستصـحاب    -٨٢٥
 

ـ  ــلي مـ ــدم األص ــابللع  ن ذا الب
 ٨٢٦-     فَلَم قصارى البحث عن نص بعد 

 
 يلْـف وهــذا البحــثُ وفْقــا منحــِتم 

 وإن يعارض غالبـا ذا األصـل      -٨٢٧ 
 

ــل ــدم تنـــايف النقـ  ففـــي املقـ
ــبب -٨٢٨  ــه للس ــى ثبوت ــا عل  وم

 
ــلَ ذاك استصــحب ــدل مث ــرع ي  ش

ــال-٨٢٩  ــٍت للح ثبــاض م ــا مب  وم
 

ــايل   ــس اخل ــوب وعك ــو مقل  فه
 ا جِهلَ فيـه املصـرف     كجري م -٨٣٠ 

 
ــرف   ــذاك يع ــذي اآلن ل ــى ال  عل

 واألخذ بالـذي لـه رجحـانُ      -٨٣١ 
 

 مــن األدلــة هــو استحســان   
 أو هو ختصيص بعرف مـا يعـم       -٨٣٢ 

 
ــؤم  ــهم ي ــالح بعض ــي االستص  ورع

ــدح  -٨٣٣  ــيال ينق ــه دل  ورد كون
 

ــح    ــه متض ــبري عن ــر التع ويقص 
 رأي الصحايب على األصحاب ال    -٨٣٤ 

 
ــةً ب ــون حج ــال يك ــن خ ــِق م  وفْ

ــر -٨٣٥  ــا إذا انتش ــريه ثالثُه  يف غ
 

   ــر ــطُّ ظَه ــه قَ ــالف ل ــا خم  وم
ــد-٨٣٦  ــم باته ــن ع ــِدي م  ويقت

 
 منـــهم لـــدى حتقـــق املعتمـــد

ــد-٨٣٧  ــرأي ال يقلِّ ــابعي يف ال  والت
 

  ــد ــهاد أح ــل االجت ــن أه ــه م  ل
 مــن مل يكــن جمتهــدا فالعمــل-٨٣٨ 

 
ــل   ــا حيظ ــنص مم ــىن ال ــه مبع  من

 ع إىل احملــرمســد الــذرائ -٨٣٩ 
 

ــتم  ــا إىل املنحـ ــتم كفتحهـ  حـ
ــدٍب وردا-٨٤٠  ــة ونـ  وبالكراهـ

 
ــدا    ــاد أبع ــك الفس ــغ إن ي  وأل

 أو رجح اإلصـالح كاألسـارى     -٨٤١ 
 

 تفــدى مبــا ينفــع للنصـــارى   
ــب -٨٤٢  ــدلِِّي دوايل العن ــر ت  وانظ

 
ــرب   ــل مغ ــرق وك ــل مش  يف ك

 وينبـــذ اإلهلـــام بـــالعراء-٨٤٣ 
 

ــاء  ــام األوليـ ــه إهلـ ــين بـ  أعـ
 وقـد رآه بعـض مـن تصــوفا   -٨٤٤ 

 
ــا    ــب اقِْتف ــنيب توج ــمة ال  وِعص

ــل -٨٤٥  ــال دلي ــويل ب ــم ال  ال حيك
 

ــل   ــن التأوي ــوص أو م ــن النص  م
 ٨٤٦-يف غــريه الظــن وفيــه القطــع 

 
ــع   ــه نق ــا علي ــف م ــل كش  ألج

 والظن خيـتص خبمـس الغيـب      -٨٤٧ 
 

 لنفـــِي علمهـــا بـــدون ريـــب
 قد أُسس الفقه على رفع الضـرر      -٨٤٨ 

 
ــق  ــا يش ــوطر وأن م ــب ال   جيل
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 ونفِي رفع القطـع بالشـك وأن      -٨٤٩
 

ــن   ــن فط ــرف وزاد م ــم الع  يحكَّ
 كــونَ األمــور تبــع املقاصــد-٨٥٠ 

 
ــع تكَلُّـــٍف بـــبعض وارد    مـ

ــا  -٨٥١  ــارض إال مل ــي تع  وال جي
 

ــى   ــن انتم ــدليلني إىل الظ ــن ال  م
ــع-٨٥٢   ــائز يف الواق ــدالُ ج  واالعت

 
ــامع  ــن الس ــد ذه ــوز عن ــا جي  كم

 لُ مـن عنـه روي قـوالن       وقو-٨٥٣ 
 

ــان ــؤخر إذ يتعاقبــــ  مــــ
 إال فمـــا صـــاحبه مؤيـــد-٨٥٤ 

 
ــردد   ــه تـ ــه لـ ــريه فيـ  وغـ

 وذكر ما ضعف لـيس للعمـل      -٨٥٥ 
 

ــل  ــد احنظ ــاِقهم ق ــن ِوف  إذ ذاك ع
ــنا-٨٥٦  ــدارج الس ــي مل ــل للترق  ب

 
ــا  ــه اعِتن ــن ل ــدرك م ــظَ الُم  وحيف

ــتهر -٨٥٧  ــالف املش ــاِة اخل  وملراع
 

 ســطرأو املراعــاة لكــل مــا   
ــه يلجــي إليــه الضــرر-٨٥٨   وكوِن

 
ــور    ــه اخل ــتد في ــان مل يش  إن ك

ــا -٨٥٩  ــد حتقق ــزو وق ــت الع  وثب
 

ــا    ــه تعلَّق ــر ب ــن الض ــرا م ض 
 فقـولُ مـن قلـد عاملـا لقــي    -٨٦٠ 

 
ــق ــري مطْلَــ ــاملا فغــ  اهللا ســ

 إن مل يكن لنحـو مالـك أُلـف        -٨٦١ 
 

ــرف   ــا ع ــذي ويف نظريه ــول ب  ق
ــا املُخــ -٨٦٢   ــه ــذاك قول  رّجف

 
جــر ــه حـ ــزوه إليـ  وقيـــل عـ

ــا  -٨٦٣  ــه مطلق ــابه إلي  ويف انتس
 

 خلف مضـى إليـه مـن قـد سـبقا          
ــن نصــني-٨٦٤  ــرق م ــأ الطُّ  وتنش

 
 تعارضـــــا يف متشـــــاني 

 ٨٦٥-تقويــة الشــق هــي التــرجيح 
 

ــحيح   ــه الص ــذ ب ــب األخ  وأوج
ــي -٨٦٦  ــاه القاض ــه أب ــلٌ ب  وعم

 
ــي   ــون القاض ــن يك ــه الظ  إذا ب

 جب مىت مـا أمكنـا     واجلمع وا -٨٦٧ 
 

 إال فلألخــــري نســــخ بينــــا
 ووجب اإلسـقاط باجلهـل وإن     -٨٦٨ 

 
ــن  ــيري زكـ ــه ختـ ــا ففيـ  تقارنـ

 وحيثمــا ظُــن الــدليالن معــا-٨٦٩ 
 

ــمعا  ــوم سـ ــيري لقـ ــه ختـ  ففيـ
 أو جيــب الوقــف أو التســاقطُ-٨٧٠ 

 
ــابط   ــاه الض ــيل حك ــه تفص  وفي

ــالظن  -٨٧١  ــعر ب ــدم مش  وإن يق
 

ــن   ــدى ذي الف ــآخر ل ــخ ب  فانس
 ذو القطع يف اجلهل لديهم معتـرب      -٨٧٢ 

 
 وإن يعـــم واحـــد فقـــد غـــرب
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 قد جاء يف املرجحـات بالسـند      -٨٧٣
 

ــد   ــظ يع ــد يف احلف ــوه والزي  عل
ــة والنحــو ورع-٨٧٤   والفقــه واللغ

 
ــدع    ــد الب ــةٌ فق ــبطُه وفطن  وض

 عدالـــة بقيـــد االشـــتهار-٨٧٥ 
 

 وكونــــه زكــــي باختيــــار
 ٨٧٦-ــر ــي األكث ــرحيها وأن يزك  ص

 
ــ ــرواوفق ــد ذك ــا ق ــدليس كم  د ت
 حرية واحلفـظُ علـم النسـب      -٨٧٧ 

 
ــنيب   ــحاب ال ــرب أص ــه أق وكون 

 ذكــورة إن حالُــه قــد جهــال-٨٧٨ 
 

ــال   ــد فص ــهم ق ــل ال وبعض  وقي
 ما كـان أظهـر روايـة ومـا        -٨٧٩ 

 
ــا   ــد علم ــه ق ــل ب ــه التحم  وج

 تأخر اإلسالم والـبعض اعتمـى     -٨٨٠ 
 

 تــرجيح مــن إســالمه تقــدما   
ـ -٨٨١  ــه مباشـ ــاوكون  را أو كُلِّف

 
 أو غري ذي امسـني لالمـن مـن خفـا          

 أو راويا بـاللفظ أو ذا الواقـع       -٨٨٢ 
 

ــانع    ــري م ــن  رواه غ ــونُ م  وك
 وكونـــه أُودع يف الصـــحيح-٨٨٣ 

 
ــيخ ذي التــرجيح   ــلم   والش  ملس

ــه  -٨٨٤  ــدليل والرواي ــرة ال  وكث
 

ــه  ــدى ذوي الدرايـ ــرجح لـ  مـ
 ٨٨٥-  ــلُ فــالتقرير ــه فالفع  وقولُ

 
 غــــي الكــــثريفصــــاحةٌ وأُل

ــل -٨٨٦  ــة القبيـ ــادةٌ ولغـ  زيـ
 

 ورجــــح اــــل للرســــول
 وشهرة القصـة ذكـر السـبب      -٨٨٧ 

 
ــب    ــاه دون حجـ ــه إيـ  ومسعـ

 واملــدين واخلــرب الــذي مجــع-٨٨٨ 
 

ــع  ــن رج ــل م ــةً كقت ــا وعل  حكم
 ٨٨٩-   مقَــدومــا بــه لعلــة ت 

 
 ومــا بتوكيــد وخــوف يعلَــم   

 وما يعـم مطلقـا إال السـبب       -٨٩٠ 
 

 ِض حكمــا قــد وجــبفقدمنــه تقْــ
 ما منه للشـرط علـى املنكَّـر       -٨٩١ 

 
ــه دري   ــذي ل ــل ال ــى ك ــو عل  وه

 معرف اجلمع على مـا اسـتفهما      -٨٩٢ 
 

 بــه مــن اللفظــني أعــين مــن ومــا
ــرف -٨٩٣  ــى املع ــةُ عل  وذي الثالث

 
 ذي اجلنس الحتمال عهـد قـد يفـي        

 تقدمي ما خص على ما مل يخـص       -٨٩٤ 
 

ــلٌّ أتــ  ــه ك ــصوعكس ــه ن  ى علي
ــا يرتضــى-٨٩٥  ــارة وذات اإلمي  إش

 
ــا  ــد ذات االقتض ــن بع ــا م  كونهم

 ٨٩٦-مهــا علــى املفهــوم واملوافَقَــه 
 

ــه    ــذوذ وافَقَ ــري الش ــك غ  ومال
 



 

 ٤١

 شذرات شنقيطية/ مراقي السعود 

 وناقــل ومثبــت واآلمــر  -٨٩٧
 

ــر    ــذا اآلخ ــواهي مث ه ــد الن  بع
 على اإلباحـة وهكـذا اخلـرب      -٨٩٨ 

 
ــر ــواهي وعلــى الــذي أَم  علــى الن

ــرب-٨٩٩  ــر يف خ ــة وحظ  ي إباح
 

 ثالثهـــا هـــذا كـــذاك جيـــري
 واجلزم قبل اجلزم والـذي نفـى      -٩٠٠ 

 
ــا  ــه أُلف ــد في ــا احل ــى م ــدا عل  ح

 ما كـان مـدلول لـه معقـوال        -٩٠١ 
 

ــيال   ــى دل ــع أت ــى الوض ــا عل  وم
 رجح على النص الذي قد أُجِمعا     -٩٠٢ 

 
ــا  ــن تبع ــى م ــحيب عل ــه والص  علي

 كذاك ما انقرض عصـره ومـا      -٩٠٣ 
 

ــوم ــه العم ــا في ــن علم ــوا م   وافق
ــاس  -٩٠٤  ــت ذا األس ــوة املثب  بق

 
ــاس  أي حكمـــه التـــرجيح للقيـ

 وكوِنــه موافــق الســنن عــن-٩٠٥ 
 

ــن   ــب ظَ ــة أو غال ــالقطع بالعل  ب
ــوِة املســلَِك ولْتقَــدما  -٩٠٦   وق

 
 مـــا أصـــلُها تتركُـــه معممـــا

 وذات االنعكـــاس واطـــراد-٩٠٧ 
 

ــاد ــر بـــال عنـ ــذات اآلِخـ  فـ
ــنص -٩٠٨  ــةُ ال ــا أصــالنوعل  وم

 
ــان     ــر جيري ــد م ــا ق ــا كم  هل

 يف كَثرة الفروع خلـف قـد أمل       -٩٠٩ 
 

 ومـــا تقَلِّـــلُ تطـــرق العـــدم
ــه  -٩١٠  ــدم وذات تعدي ــةً ق  ذاتي

 
ــيه   ــت مقْتِض ِلمــا ع ــا احتياط  وم

 وقدمن ما حكم أصـلها جـرى      -٩١١ 
 

ــرا   ــن غَب ــدى م ــا ل ــال وفق  معلَّ
ــريفُ -٩١٢  ــى الع ــي أت ــد احلقيق  بع

 
 تــى الشــرعي وبعــد هــذين أ 

 ويف احلــدود  األشــهر املقــدم-٩١٣ 
 

 ومـــا صـــرحيا أو أعـــم يعلـــم
ــا -٩١٤  ــل مطلق ــق لنق ــا يواف  وم

 
 واحلــد ســائر الرســوم ســبقا   

 وقد خلت مرجحـات فـاعترب     -٩١٥ 
 

ــر   ــها ال ينحص ــأن كل ــم ب  واعل
ــه -٩١٦  ــوة املِظن ــا ق ــب رحاه  قط

 
 فهـــي لـــدى تعـــارٍض مِئنـــه

 سـع أن حيصـال    بذلُ الفقيه الو  -٩١٧ 
 

 ظنـــا بـــأنَّ ذاك حـــتم مـــثال
ــف  -٩١٨  ــد ردي ــع جمته  وذاك م

 
 ومـــا لـــه يحقِّـــق التكليـــف

 وهو شديد الفهم طبعا واختلـف     -٩١٩ 
 

 فــيمن بإنكــار القيــاس قــد عــرف
 قد عـرف التكليـف بالـدليل      -٩٢٠ 

 
ــول  ــارف النق ــل ص ــل قب  ذي العق

 



 

 ٤٢

 شذرات شنقيطية/ مراقي السعود 

 والنحو وامليـزانَ واللغـة مـع      -٩٢١
 

ـ    ــة مجـ ــول وبالغ ــم األص  ععل
 وموضع األحكـام دون شـرط     -٩٢٢ 

 
ــد أهــل الضــبط ــون عن ــِظ املت  حف

 ٩٢٣-       ـرذو رتبة وسطى يف كل مـا غَب 
 

ــا يعتــرب    ــم االمجاعــات مم  وعل
 كشرط اآلحـاد ومـا تـواترا      -٩٢٤ 

 
 وما صـحيحا أو ضـعيفا قـد جـرى         

 وما عليه أو بـه النسـخ وقـع        -٩٢٥ 
 

ــع    ــرط متب ــرتول ش ــبب ال  وس
ــحاب-٩٢٦  ــرواة واألص ــة ال  كحال

 
 وقلـــدن يف ذا علـــى الصـــواب

 وليس االجتهاد ممن قـد جهـل      -٩٢٧ 
 

ــل  ــالم ينحظ ــروع والك ــم الف  عل
 كالعبد واألنثى كـذا ال جيـب      -٩٢٨ 

 
 عدالــة علــى الــذي ينتخــب   

ــد -٩٢٩  ــق واملقي ــو املطل ــذا ه  ه
 

 منســفل الرتبــة عنــه يوجــد   
ــق -٩٣٠  ــول ذاك املطل ــزم أص  ملت

 
ــيس يعــدوها علــى احملقَّــق     فل

 ذهب مــن أصــولهجمتهــد املــ-٩٣١ 
 

 منصوصــة أو ال حــوى معقولــه  
ــام-٩٣٢  ــريج لألحك ــرطه التخ  وش

 
ــى نصــوص ذلــك اإلمــام     عل

ــا الــذي يــرجح-٩٣٣   جمتهــد الفتي
 

ــح   ــول وذاك أرج ــى ق ــوال عل  ق
 جلاهل األصـول أن يفـيت مبـا       -٩٣٤ 

 
 نقَــل مســتوىف فقــط وأممـــا   

 جيوز االجتـهاد يف فـن فقـط       -٩٣٥ 
 

ــط   ــد رب ــض ق ــية وبع  أو يف قض
 واخللف يف جواز االجتـهاد  أو      -٩٣٦ 

 
 وقوعــه مــن الــنيب قــد رووا   

 ٩٣٧-     ـفوواجب العصمة مينـع اجلَن 
 

ــوع عصــره الســلف  وصــحح الوق
ــي -٩٣٨  ــيب يف العقل ــد املص  ووح

 
ــي ــك رآه يف الفرعـــ  ومالـــ

ــين  -٩٣٩  ــه مع ــاحلكم يف مذهب  ف
 

ــين   ــا يب ــحيح م ــى الص ــه عل  ل
ــا  -٩٤٠  ــه احنتم ــه وإن علي  مخِطئُ

 
ـ   ه الثــواب ارتســما إصــابةٌ لـ

 وما رأى كـال مصـيبا يعتقـد       -٩٤١ 
 

ــد  ــن اتهـ ــع ظـ ــه يتبـ  ألنـ
 ٩٤٢-        كَـمح احلكـم نأو مثَّ ما لو عي 

 
 بـــه لـــدرء أو جللـــب قـــد أمل

ــداء  -٩٤٣  ــوبون يف ابت ــذا يص  ل
 

 واالجتـــــهاد دون االنتـــــهاء
 واحلُكِم وهو واحد مـىت عقـل      -٩٤٤ 

 
 يف الفـرع قــاطع ولكــن قــد جهــل 

 



 

 ٤٣

 شذرات شنقيطية/ مراقي السعود 

ــو آ-٩٤٥ ــرا وه ــا قص ــىت م  مث م
 

 يف نظــر وفْقــا لــدى مــن قــد رأى
 واحلكم من جمتهد كيـف وقـع      -٩٤٦ 

 
ــع   ــد  امتن ــه ق ــذوذ نقض  دون ش

ــاع أو -٩٤٧  ــنص أو اإلمج  إال إذا ال
 

ــد رووا   ــا ق ــالف فيم ــدةً خ  قاع
 أو اجتــهاده أو القــيس اجللــي-٩٤٨ 

 
ــي   ــري املعتل ــح أو بغ ــى األص  عل

ــه وإن وصــل-٩٤٩  ــم يف مذهب  حكَ
 

ــة  ــل لرتب ــالنقض احنظ ــرجيح ف  الت
 وقدم الضعيف إن جـرى عمـلْ      -٩٥٠ 

 
ــل   ــد اتص ــبب ق ــل س ــه ألج  ب

 وهل يقيس ذو األصول إن عـدم     -٩٥١ 
 

ــِزم    ــه لَ ــذي ل ــه ال ــص إمام  ن
 مع التـزام مـا لـه أو مطلقـا         -٩٥٢ 

 
 وبعضــــهم بنصــــه تعلقــــا

 ومل يضــمن ذو اجتــهاد ضــيعا-٩٥٣ 
 

ــا    ــد رجع ــاطع ق ــك ال لق  إن ي
 ٩٥٤-  ضـمن     إال فهل يضـمن أو ال ي 

 
 إن مل يكـــن منـــه تـــول بـــين

ــالنظر -٩٥٥  ــبا ف ــن منتص  وإن يك
 

 ذاك وفاقــا عنــد مــن يحــرر   
 وهو التزام مـذهب الغـري بـال       -٩٥٦ 

 
 علـــم دليلـــه الـــذي تأَصـــال

 يلزم غـري ذي اجتـهاد مطلـق       -٩٥٧ 
 

ــق  ــدا إذا مل يطـــ  وإن مقيـــ
ــع  -٩٥٨  ــدين ممتن ــو للمجته  وه

 
ــوه م ــد رزقـ ــر قـ ــعلنظـ  تسـ

 ٩٥٩-  ــعبتفـت يولـيس يف فتــواه م 
 

 إن مل يضــف للــدين والعلــم الــورع
 من مل يكن بالعلم والعدل اشـتهر      -٩٦٠ 

 
 أو حصــل القطــع فاالســتفتا احنظــر

 وواجب جتديد ذي الرأي النظـر     -٩٦١ 
 

إذا مماثـــل عـــرا ومـــا ذَكَـــر 
ــددا -٩٦٢  ــا إذا جت ــل م ــنص مث  لل

 
ــددا ــن يجــ ــر إال فلــ  مغيــ

 وهــل يكــرر ســؤالَ اتهــد-٩٦٣ 
 

ــد  عــوى ي ــلُ الفت ــم إن مماث ــن ع  م
 وثانيا ذا النقـل صـرفا أمهـل       -٩٦٤ 

 
ــبل   ــتواء الس ــدى اس ــرين ل  وخ

 وزائدا يف العلـم بعـض قـدما       -٩٦٥ 
 

ــدما  ــلُّ القـ ــدم األورع كـ  وقـ
ــهاد -٩٦٦  ــد ذي اجت ــائز تقلي  وج

 
 وهــو مفضــول بــال اســتبعاد   

ــيلة إىل  -٩٦٧  ــذهب وس ــل م  فك
 

ــالدار ــور جعـ ــور والقصـ   احلبـ
 وموجب تقليد األرجـح وجـب    -٩٦٨ 

 
ــب  ــام منتخ ــن إم ــث ع ــه حب  لدي

 



 

 ٤٤
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ــك -٩٦٩ ــام مال ــت فاإلم  إذا مسع
 

ــدرك ــذي ال ي ــه الشــأو ال  صــح ل
 لألثر الصحيح مع حسن النظـر     -٩٧٠ 

 
ــر   ــاب واألث ــن كالكت ــل ف  يف ك

 واخللف يف تقليد من مـات ويف      -٩٧١ 
 

 بيــع طــروس الفقــه اآلن قــد نفــي
ــت  -٩٧٢  ثَبــأل للت ــك أن تس  ول

 
ــت  ــؤول ال التعن ــذ املس ــن مأخ  ع

ــان-٩٧٣  ــة البيـ ــه غايـ  مث عليـ
 

ــان  ــذر باالكتتـ ــن عـ  إن مل يكـ
 يندب للمفـيت اطراحـه النظـر      -٩٧٤ 

 
ــوطر  ــا ال ــل الرض ــام جاع  إىل احلط

ــار-٩٧٥  ــة الوقـ ــفا حبليـ  متصـ
 

 حماشـــيا جمـــالس األشـــرار  
ــائم جمتهــد-٩٧٦   واألرض ال عــن ق

 
ــزل ا  ــو إىل تزلـ ــدختلـ  لقواعـ

ــل -٩٧٧  ــم العق ــائز حبك ــو ج  وه
 

 مــع احتمــال كونــه بالنقــل   
 وإن بقول ذي اجتهاٍد قد عِمـل      -٩٧٨ 

 
ــه منحِظــل ــالرجوع عن  مــن عــم ف

ــزم -٩٧٩  ــزم أو ال يل ــل يل  إال فه
 

ــِزم   ــرع أو يلْتـ ــذي شـ  إال الـ
 رجوعــه لغــريه يف آخــر  -٩٨٠ 

 
 جيــوز لإلمجــاع عنــد األكثــر   

 ِقـل وذو التزام مذهب هـل ينت     -٩٨١ 
 

ــل   ــا نق ــق م ــيل أح  أو ال وتفص
 ومــن أجــاز للخــروج قيــدا-٩٨٢ 

 
ــدا ــد أن يعتقــ ــه ال بــ  بأنــ

ــدع -٩٨٣  ــه مل يبت ــه وأن ــال ل  فض
 

ــع  ــاع وإال ميتنـ ــف االمجـ  خبلـ
 وعدِم التقليد فيمـا لـو حكـم       -٩٨٤ 

 
ــؤم  ــه ي ــالنققض حكم ــه ب ــاض ب  ق

ــري األول -٩٨٥  ــذهب بغ ــا التم  أم
 

 فصـــنع غـــري واحـــد مبجـــل
 م والطحــاويكحجــة اإلســال-٩٨٦ 

 
ــاوي  ــد ذي الفت ــق العي ــن دقي  واب

ــحيح -٩٨٧  ــرض ص ــل لغ  أن ينتق
 

ــرجيح  ــهال أو التـ ــه سـ  ككونـ
 وذم من نـوى الـدنا بـالقيس       -٩٨٨ 

 
 علــــى مهــــاجر ألم قــــيس

 وإن عن القصـدين قـد جتـردا       -٩٨٩ 
 

ــدا  ــا قص ــه م ــِبح ل ــم فَلْت ــن ع  م
 مث التــزام مــذهب قــد ذُكــرا-٩٩٠ 

 
ــرا  ــن قَص ــى م ــه عل ــحةُ فرض  ص

 وامع اليـوم عليـه األربعـه      -٩٩١ 
 

 وقفــو غريهــا اجلميــع منعــه   
 حـىت جيــيء الفـاطمي اــدد  -٩٩٢ 

 
ــد ــه جمتهـ ــن اهلـــدى ألنـ  ديـ

 



 

 ٤٥

 شذرات شنقيطية/ مراقي السعود 

ــهادي-٩٩٣ ــه اجت ــا مجع ــت م  أي
 

ــاد   ــع األجن ــوار م ــريب األغ  وض
ــربره  -٩٩٤  ــه درس ال ــا أفادني  مم

 
ــره  ــب امله ــه كت ــوت علي ــا انط  مم

ــيح-٩٩٥  ــيح والتنق ــرح للتنق  كالش
 

ــع  ــويحواجلمـ ــات والتلـ  واآليـ
 مطالعا البـن حلُـولُ الالمعـا      -٩٩٦ 

 
ــا    ــب املطالع ــواٍش تعج ــع ح  م

ــزل  -٩٩٧  ــي ا ــد هللا العل  فاحلم
 

 املــانح الفضــل لنــا املكمــل    
 ٩٩٨-  ــد ــل الع ــها يك ــنعم عن  ل

 
ــد   مــا يف األرض يل ي ــان م ــو ك  ل

 مث صـــالة اهللا والســـالم -٩٩٩ 
 

ــالم  ــه الظ ــى ب ــذي اجنل ــى ال  عل
 ذي سما فـوق السـما    حممد ال -١٠٠٠ 

 
ــا  ــا األرض مس ــد م ــن بع ــه م  وأهِل

 أسأله احلسىن وزيـدا والرضـا     -١٠٠١ 
 

 واللطف يب يف كـل أمـر قـد قضـى          
  

 
 


