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مــقدمــــة
كًتعغ ،وظؾقف كتق َّـؾ ،احلؿدُ هلل
افرحق ِؿ ،وبف
ُ
افرمحـ َّ
بًِ ِؿ اهلل َّ
افذي َّبغ ؿقاظدَ افديـ ظذ فًِون رشقفِف أمحدَ  ،و َؾ َّؼف َمـ أراد بف
حمؿ ٍد ،وظذ آفف
وأشؾؿ ظذ أؾضؾ الَ ْؾؼ َّ
خرا وأ َّيدَ  ،و ُأصع ُ
ً
ِ
وأصحوبف افر َّـع افً َّجد ،وبعدُ :
ى ِ
مذ َه ِ
ؾنن ـتوب (قواعدُ الف ْق ِه) ظذ ْ
َّ
محدَ ْب ِـ حـْ ٌَؾ
ال َمو ِم َأ ْ َ
افشقٌون ،افذي أ َّف َػف ُذو ادؼوم افرؾقع ا ْفـؿ ِش ِ
قد ،فؼد حقى ِم َـ احلُ ًْ ِـ
َّ ْ َ
َ
وجع ادعون مو بف ظـ ؽره َت َػ َّر َدَ ،أ َّصؾ ؾقف ؿقاظدَ َبـَك ظؾقفو ِمـ
َْ
ِ
ؾروع افػؼف مو َتٌَدَّ َد ،وـون ِمـ افصعى ِح ُ
افؼقاظد،
ػظ هذه
اختصور ؿقاظدَ  ،وح ْذ ِ
ِ
بػروظفو َّ
ف
ؾوشتخرت اهلل تعوػ ذم
افش َق ِار ِد،
ُ
َ
ِ
ؾروظفوَ :ت َؼر ًبو إػ اهللِ تعوػ ،ورجو ًء فًفقفي ِحػظِفو.

ِ
ـؿ ْذ َه ِ
ُ
ى ـذا ،أو ظـ
ـؿ ْذ َه ُ
ى ،أو َطوه ُر ا ْف َ
وحقٌ ؿؾً« :وا ْف َ
ِ
ٍ
ى إفقف
ى» ؾؿـ ظـدي ،وادرا ُد بف مو َذ َه َ
ـؿ ْذ َه ُ
ؿقل وهق ا ْف َ
ِ
لؿ ِع
ـصوح ٌَل « َ
ادتلخرونَ ،
ادـتفك» و«الؿـوع» ،و ُمرادي بضؿر ا َ
إصحوب ادتلخ َ
ِ
بوفشقخ َب ْح ُر اف ُعؾقم أمحد بـ ظٌد احلؾقؿ ب ُـ
رون ،و
ُ

ظٌد افًالم ابـ َتقِ ِؿق َي احلران ،وشؿق ُتف « َىول الَرب ِمن َقو ِ
اعد ابن
َ
َّ ْ
َ
ْ
َ َ َّ

َر َجب».

ِ
ُ
أشلل ْ
خوفصو
ي َع َؾ ُف
واهللَ
ً
أن يـ َػ َع بف ،ـام َك َػع َبل ْصؾف ،وأن ْ
ٍ
ِِ
ؿوظدة إػ صػحتِفو
أشكو َح ْذ َو ُـؾ
فقجفف ،إكف َج َقا ٌد َـ ِر ٌ
يؿ ،وؿد ْ
ِ
ِ
ً
افـوطر.
تًفقال ظذ
إصؾ
مـ
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القاعدة الثالثة عرش :ذم إثر ادعؾقم 12 .........................
القاعدة الرابعة عرش :ذم وجقد يشء مـ أحد اثـغ 12 ...........
القاعدة اخلامسة عرش :ذم تغقر إصؾ حغ افقجقب 13 .......
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القاعدة اخلامسة والربعون :ذم افتعدي ذم إموكي 21 ............
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