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 الثانى الباب
 ولاأل الفصل

 الباسورواني الحميد عبد الشيخ حياة عن لمحة
 عبد الكياهي العارف باهللا المؤلف ترجمة من يرةـيس نبذة ذهـه
، كاملـال الشيخ هو الباسورواني الالسمي اهللا عبد بنا الحميد

 فى الحسنة ةووالقد، بصيرة على اهللا إلى الداعى، الواصل والمرشد
 يعلم بين الجامع، منقاد له والعلم، القاد الفهم بصاح، سيرة آل

 باهللا العارف، مشاحن لحقود الإ خالف بال، والباطن الظاهر
 بن دـمحم بن عربى بن عمر بن اهللا عبد بن دـالحمي عبد الكياهي

 بن الرحمن عبد بن هاشم بن الرحمن عبد بن مـالعظي عبد بنا دـأحم
 بن باشيبان بكر أبى ماماإل بن أحمد بن محمد بنا عبد بن اهللا عبد
 علي بن محمد المقدم الفقية علي بنا الترابى حسن بن اهللا أسد محمد
 محمد بن علوي بنا قسم خالع علي بن المرباط صاحب محمد بن
 بنا النقيب عيسى بن أحمد المهاجر ماماإل بن اهللا عبيد بن علوي ابن

 الباقر دـممح بن الصادق جعفر بن يـالعريض زين علوي بن محمد
 وبن وجهه اهللا آرم علي بن الحسين بن العابدين زين علي بنا

 .وسلم عليه اهللا صلى الرسول بنت الزهراء فاطمة
 السم بمدينة م 1911سنة الموافق ـه 1333 سنة الشيخ ولد

 لمحافظة التابعة الوسطى  جاوى شمال سواحل مدن ىحدإ
 معاهدها وتقدم ،اهئامعل وآبار  بالعلم شهيرة مدينة وهي،رمبانج

 معروف البيت في الكريمين أبويه حضانة في الشيخ نشأ .ومدراسها
 األ بشرف مشهورة أسرة ىوف ،الدين وصالبة الوارع بالصالح

 نعومة منذ وتربى.متدنية مثقفة بيئة في و الصالحين وساللة صل
 بنت ويحانة والسيدة عمر بن اهللا عبد الكياهى والديه على أظفاره
 .تعإلى اهللا رحمهم يقصد محمد
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 وفقهاء عصره علماء لةـأج على أمره ةـبداي في مـالعل وتلقى
 عبد بن بيضاوى الكياهى العزيز الفذ جده مقدمتهم وفي.قطره
 اهللا عبد بن صديق محمد الكياهى باهللا العارف بجده والتحق، العزيز

 اللطيف عبد بن خليل الكياهى القطب وواليته ببرآته شهد الذى ـ
 جمال هـعلي وقرأ اشرقية اوىـبج جمبر بمدينة الساآن ـ بنكالنيال
 األول الجزء الغزالي إلمام  الدين علوم أحياء جملة من،  الكتاب من
 .جدا المبكر سن في وهو

 فى والغربة للرحلة بدأ عمره من  سنة 12 الشيخ بلغ ولما
 قرأف،رمبانج مدينة بقلب الواقع آاسيعان بمعه فالتحق ،العلوم طلب
 مالك بن ألفية شرح هارون بن خليل  الكياهى العالمة شيخه  على
 شرح المحلى الدين اللـلج الراغبين آنز النحو في عقيل البن
 سنة حوإلى مدة المعهد هذا في أقام، النواوي لالمام الطالبين منهاج
،  فاجيتان مدينة شمال الواقع ترماس بمعهد بعد التحق ثم.  واحدة
 العلوم جميع اهللا عبد بن  دمياطى الكياهى البحر هشيخ على وقرأ

 سنة  12 إلى المعهد هذا في  ومقمه مكثه واتسع،  الدينية والفنون
 آل من فأخد، خاللها االجتهد آل واجتهد وساعاتها  الفرص واغتنم
 علوم فى وبرع، األآفى وقسطه األوفى حظه الدين علوم من علم

 أبيات استظهاره لقدرة" الجمان عبد" ـب اشتها حتى والبيان البالغة
 أخيرا وعين ،واتقان جودة بكل الجمان  عقود مة منظو وشواهد
 مرة ألول أنشئت التى المدرسة الدارة ومديرا للمعهد وعمدة مديرا
 .للمعهد

 واهتمام نظر محل يزال ال ونشأته صغره من الشيخ آان ومذ
 اهللا عبد بن  صديق محمد الكياهى باهللا العارف جدة وعناية  ورعاية

 فحينما.والعمرة الحج ألداء الحرمين إلى مرة ألول معه رحل وقد، 
 وهذا.عيانا وسلم عليه اهللا صلى اهللا الرسول استقبالها المدينة زارا
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 العزيز دهـج اشار وقد. بعد الشيخ تولية إلى اشارة العلماء قال آما
 يزوجه ان صديق محمد بن قشير احمد كياهىـال العالمة خاله إلى
 سيكون بانه وبشره، نفيسة السيدة التقيته بنته فتزوجه، بناته احد

. ابدا والمسرات بالخيرات محفوفا،مسددا موفقا،سعيدا مباوآا زواجا
، والسنا والمنى الهنا لهما فحصل، البشارة وتحققت االشارة فتعينت
 من صالح بخلف لهما وعقب، والعطر والذآر، الخير لهما وبقي
 اساطين ولدينهم،امجاد سادة لقومهم هم الذين، واالحفاد داالوال
 هذا بعد العلم من والزيادة االستفادة على حرصه يتوقف ولم.واوتاد
 لطلب العالية همته تتالش ولم،  الميمون والقرأن المبارك الزواج
 الظروف آانت ومهما، المعاش بامر انشغاله رغم الشريف العلم

 العلم ومجالس الشيوخ عن يبحث اذخرج. وشديدة قاسية العاءلة
 بن الحبيب القران  افطـالح الرحمن بولي وصادف لقى ان فوفق،

 عليه فقرأ، تالمذته وخاصاة صفوة من وصار السقاف  انـشيخ
 من وغيره هـنهايت إلى الثان جزأ من للغزالي الدين علوم احياء

 توفاه نأ إلى الحبيب السةـومج وخدمة صحبة في يزال وال .كتبـال
 ،نازلة وأولياءه أهله على اهللا مواهب بأن منه علما القيوم الحى اهللا

 ،ةبطل وأحبهم وجالسهم وخدمهم صحبهم من على جوده ونفحات
 واالهتدء وآالمهم أنفسهم جواهر والتقاط تذاآريهم على واالستماع

 والتوبة ،وبـالقل لعلل ربـمج ترياق بأثرهم واالقتداء رهمانوأل
 أآب ثم .الغيوب ومشادة الفتوح وسبب ،الذنوب وغفران وحـالنص
 مدينة ضواحى إلى وخرج ،وفاته بعد والتعليم التدريس على

 فذع ،بالتوان واالرشاد والدعوة الذآور مجالس لعقد ،باسروان
 .حبا الناس إلى وزاد أمره واشتهر ،وغربا شرقا صواته
 دـعب كياهىـال خـالشي وفاة بعد السلفي المعهد ةـمشيخ تولى ثم

 دهـجه ذلـوب فيه مـوالتعل الدريس وثابر المعهد فالزم .ياسين بنا اهللا
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 وتصفية عقولهم وتزآية علومهم وترقية الطلبة تربية فى هـوأوقات
 وتنزيه ،والرياء ابـعجواإل بئلشواا نام أعمالهم وتخلص فكارهمأ

 افبه ،األولياء طريق على السير فى الموبقة ثئالخبا من قلوبهم
 .للغيوب والمطالعة والمشاهدة المكاشفة تكون و باهللا المعرفة تكون

 ،الصراط هذا وعلى الطريق هذا على الشيخ  يزال وال
 والشهداء ينـوالصديق النبيين من عليهم اهللا أنعم الذين صراط

 لقاء أحب أن إلى اهللا ىـلق أن إلى ،رفيقا أولئك وحسن .والصالحين
 من 9 السبت يوم ىـإل رـفج عنه راض هوف لقاءه اهللا أحب و اهللا
 1.م 1982 دسمبر 25 الموافقةـ ه 1403 سنة األول عـربي

                                                 
 2002 السلفية، معهد مؤسسة واإلعالم للبحث اإلسالم معل مرآز: باسروان. التوفيق سلم نظم عبداهللا، بن الحميد عبد الشيخ  1
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 الثانى الفصل
 "التوفيق سلم نظم" آتاب لمحة

 الشعرية األبيات تأليف وجود فى يعرف ما العربية التقاليد فى
 والعلم لنظم، با يسمى ما وهذا القراءة من ويغنى عالية، أدبية قيمة

 يـالتاريخ التطور فى. العروض مـبعل ىـيسم العربي األدب يدرس
 الذين والعلماء التجار من اندونيسيا فى المـلإلس دعى من بأن ينظر

 .تطورها فى حتى العربية بالتقاليد يحملون
 اندونيسيا فى اإلسالم انتشار قواعد من احد اإلسالمي والمعهد

 دـقواع من احد يـإلسالما دـالمعه ة،ـالعربي دـالتقالي من ينفصل الو
  ،العربية التقاليد من ينفصل ال و اندونيسيا فى اإلسالم انتشار
 والطالب علماء أيدي في. الدينية ومـلعلا تطور في وصـوبالخص

 علماء أيدي في الدينية العلوم تطور في وبالخصوص  المعهد هنا
 .المعهد هنا والطالب

 الناس من آثير ويتطور يدرس علومه وفروع العربي األدب
 فىها التي الصفراء الكتبو  والسنة، القرآن فهمل العلم لمعرفة
 .اإلسالم العلوم مصدر وهي ،العربية اللغةب يستعمل

 
 :الحميد عبد الشيخ

 ونيتصارع الذين العلماء آثرا من حدأ هو الحميد عبد الشيخ
 .العروض علم وخصوصا العربي، األدب

 
 توفيقال سلم

 أعمال من واحد وهو المطرز مـبالنظ يقتوفال مـسل آتاب
 .دقيق نحو على  عروضال علم إتقانه يعكس مما ،حميدال عبد حـشيال
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 العمل وجدان هي بل وحده، قبله من الكتاب هذا نشر يكن لمو
 .إدريس حامد شيخ ابنه وجد قبل من اآتشافه تم الذي ،)النتائج(

 آان انه الوق حياته، اللـخ عندما كتابـال هذا نشر قبل حتى
 هو لـالعم هذا ألن ربما، أو. هـقلب في اءري طبيعة يءـمج من خائفا
 .إعداد فى والعاطفة هوايته فى له المتعة أجل من العمل ردـمج
 

 بالنظم
 وآذلك النثر وجد الكالسيكية، العربية الكتب من آثير مثل فيه
 العقيدة مثل مجمل بحثه و. حفظه عند تعلمه فى لتسهيل النظم

 .اآلداب وآذلك والفقه  ،)لتوحيدا(
 التخصيص، فى واحدا آتابا ليس أنه الكتاب هذا رادـافت سبب

، كيةـكالسيـال صفراء آتب في اـتواجهه التى كتبـال مثل هو بل
 الفقه، مناقشة ىـعل ترآيزا ثرـأآ هو كتابـال أن من مـالرغ على
 .واآلداب ،)التوحيد( العقيدة عن أيضا يتحدث لكنه

 ويـيحت آتاب ذاـوه ، التوفيق مـسل شرح كتابـال أن اـوآم
 .فصول عدة على

 من تتكون التي العقيدة يناقش الكتاب هذا من األول الباب
 فى ونواهيه ، اهللا وصفات والجماعة، السنة ألهل وفقا المبادئ
 .الردة إلى شخص يغرق أن يمكن التي األشياءب والعلم التوحيد،
 الشافي، مذهبنا لفقه وفقا يبحث تابكـال هذا الثانى، ابـالب

 النقاش يبدأ الكتاب هذا. أخرى الشافعي مدهب الفقه آتب مثل اماـتم
 الزآاة الصالة، أخرى العبادة مناقشة استمرار واألشكال، المطهارة
 .والحج والصيام
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 ،مناآها الفقه عن الـقلي كتابـال ذاـه ويناقش ،الثالث الباب
 ،شامل وـنح ىـعل مناقشتها كنـيم ال ةملعامال الفقه مناقشة استمرار
 .فقط وبيع شراء حول يناقش الفصل هذه في ألن وذلك

 مختلف مع الكريم أخالق يناقش كتابـال هذا ،الرابع الباب
 والعينين واألذنين أخالقية حول الفم مثل ،األخالق مكارمو جوانبه

 العقل حول ،ذلك إلى وما ،الجسم التناسلية، واألعضاء الساقين،و
 تجنب وآيفية الخ، تواضع،وال والشكر الصبر مثل ،)القلب( الخلقي
 2.ذلك إلى وما ،رياء

                                                 
 2 Dotspot Studiohttp:© Salafiyah.org Yayasan Ma'had Salafiyah Pasuruan | Site by  
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 الثالث الفصل
 

 بعض فى التوفيق سلم النظم الباب هذا فى الباحث يذآر
 معاصى بعض فى والنظم القتل ودية السارق وحد األيدى معاصى
 .الطريق قاطع وحد األبدان

 
 القتل ودیة السارق وحد دىاألی معاصى بعض فى النظم
 َوِقَياٍس َوَوْزٍن َآيٍل ☼ ِفى التَّْطِفْيُف اْلَاْيِدي َمَعاِصى َوِمْن

 َفاْعِرِف
 ِحْرِزِه ِمْن َداـَب ِدْيَناٍر ُرُبَع ☼ ِلَاْخِذِه َساِرًقا َواْحَدْد َوالسَّْرُق

 الرِّْجَلْيِن َنِم َفاْلُيْسَرى َعاَد ِإْن ☼ َدْيِنـاْلَي ِمَن اُهـُيْمَن ِعـِبَقْط
 َفُيْمَنى اْلُيْسِرى اْلَيِد ُثمَّ ☼ اْلُكلِّ ِفى َوَآْعِبَها ُآْوِعَها ِمْن

 الرِّْجِل
 َآَذا َواْلَمْكُس َواْلَغْصُب ☼ الرُُّسوُل َنَهى النَّْهُب َذِلَكـَآ

 اْلُغُلْوُل
 ْلُعُيْوِبا َةـَسِلْيَم ًةــُمْؤِمَن ☼ اْلُوُجْوِب َعَلى َاْعِتْق َذا َواْلَقْتُل
 َبْعَد َئـــَلاَشْي َتَتاُبعًا ☼ ْهَرْيِنـَش ُصْم َعْنُه َعَجْزَت َفِاْن

 َذْيِن
 اَناــمجَّ َاْو َيِةِبالدِّ اْلَعْمِد ِفى ☼ اَناــِإْحَس َعَفا ِاْن ِإالَّ َواْقَتصَّ
 ِهيَّْهرِّــاْلُح ِفى اْلِاِبِل َوِماَئُة ☼ ْةـالدَِّي َوِشْبِهِه ْالَقْتِل َخَطا َوفِى

 اْلَاْصِل َحْسَب الرَِّقْيِق َوِديَُّة ☼ اْلُمْسِلَمِة رَِّةـاْلُح ِفى َوِنْصُفَها
 ِلــِلَفاِص َدْفُعَها َاْو ☼ الرِّْشَوِة َوَاْخُذ ُعْدَواًنا َوالضَّْرُب

 اْلَقِضيَِّة
 ِلَذا ُمْوِجٍب ِبَغْيِر ُهـِإْحَراُق ☼ َذاـــَوَآ ِباْلَحَيَواِن َوَمْثَلٌة
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 ِقَماٌر ِفْيِه َما ُآلِّ ِمْن ☼ الَلِعْب َواِعـَوَاْن ْرِدـِبالَن اللَّْعُبَو
 َفاْجَتِنْب

 َوالَطْنُبْوِر اْلِمْزَماِر َآَاَلِة ☼ ُظْوِرـَمْح ٍةـَاَل ِوـَلْه َوَلْعٌب
 ُعِهْد الَثْوِب ِمَن َحاِئٍل ِبَغْيِر ☼ ْدــُقِص َأْجَنِبيٍَّة َلْمُس َآَذاَك
 ِبَمْحَرِمَيِة َاْو ِبِجْنٍس َوَلْو ☼ ِبَشْهَوٍة َلِكْن ٍلــَحاِئ َمَع َاْو

 ِمْثَل َلا َحْسُب ِلْلَحَيَواِن ☼ َوْرـالُص َةـَاَي الَتْصِوْيُر َآَذِلَك
 الَشَجْر

 ِبَها َوالَتَمُكِن اْلُوُجْوِب َبْعَد ☼ َهاـَبْعِض َأْو ُآِلَها الَزَآاِة َمْنُع
 َيْسَتِحُقَها َلْيَس َمْن َدْفُعَها َاْو ☼ اـِزُئَهُيْج َلا ُيْخَرُج َما َوَآْوُن
 َما اْلُمْضَطَر َوَمْنُعَك ☼ َرُهـَاْج اْلَاِجْيَر الَشْخَص َوَمْنُعَك

 َيُسُدُه
 ِفْيِهَما ُعْذٍر َغْيِر ِمْن َوَجْدُتُه ☼ َحْيُثَما ٍقــَغِرْي ِاْنَقاِذ َوَتْرُك
 َاْهُلَك َيْسَعُد ِبَما ْنَصْح َفا ☼ ِهــِب الُنْطُق َيْحُرُم ِفيَما َواْلَخُط

 3ِبِه
 

 الطَِّرْيِق َقاِطِع َوَحدُّ اْلَأْبَداِن َمَعاِصى ِفى َفْصُل
 ْرـَتِف اِهللا َوَرْحَمُة ِاْبَناُؤُه ☼ َيِبْر ْمـَل َواِلَدْيِه ِبرَّـَي َلْم َمْن

 اْلَواِلَدْيِن ُقْوِقُع ِمْنَها َآِثْيَرُة ☼ َمْيِن ُدْوَن َجدَّا اّلَاْبَداِن َمْعِصَيُة
 الزَّْحِف ِقَتاِل ِمْن اْلِفَراُر ُثمَّ ☼ َآُأفٍّ َذاــَف ْؤِذيـُي َوُآلُّ

 ِفى ِبالسََّواِد َواْلَخْضُب ☼ َوِاْيَذااْلَجاِر ىـاْلُقْرَب َوَقْطُعَك
 اْلَاْشَعاِر

 ُمْطَلَقًا اْلَاَدِميِّ ِبَشْعِر ☼ َراْمـُي َمْرَأٍة َرْأِس َشْعِر َوَوَصُل
 َحَراْم
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 ِلِاْخِتَياِل َواْلِاْسَباُل َواْلَعْكُس ☼ اِلـــِبالرَِّج النَِّساِء ُهـَتَشُب
 الرَِّجاِل َوِفى  النَِّساِء َتَشُبُه ☼ َدْيِنــــالَي الِحنَّاُء َآَذِلَك

 الُعْمَرِة ُثمَّ الَحجِّ َنْفِل َوَقْطُع ☼ ُرْوَرِةــِبَلاَض اْلَفْرِض َوَقْطُعَك
 اْلَوَرى َعْيِب َعَلى َتَجسٌُّس ☼ َراـُمْسَتْحِق ُمْؤِمٍن اِآىَتَح ُثمَّ

 َيْنَتِمى َصَلاَح َلا َثَلاٍث َفْوَق ☼ اْلُمْسِلِم َوَهَجُر َتْزِيْيًنا َواْلَوْشُم
 ِللتَّأُنِس اْلِبْدَعِة َصاِحِب َاْو ☼ ِسـِبالتَِّجاُل ِقـاْلَفاِس َوُصْحَبُة
 اِلـِللرَِّج َوالتِّْبُر َخاَتٍم َلا ☼ َخْلَخاِلَآاْل ِةـِباْلِفضَّ َواللُّْبس
 ُرـَحِرْي ُآلُُّه َوَاْوَلى َوْزنًا ☼ ُرـــَحِرْي َاْآَثَرُه َما َوُلْبُس
 اْلِفَتْن َفاْخَش اْمَرَأَة َثمَّ َتُك َلْم ☼ ِبَأْن َنِبيٍَّةـِبَأْج َوُةـــَوَخْل
 َعَلى اْلُحرَّ َوُآْرُهَك ☼  َرِمـَمْح ُدْوَن الْمَرَأِة َوَسَفَر

 التََّخدُِّم
 اْلَكاِهِل ُثمَّ اْلُمْسِلِم َوالشَّاِءِب ☼ اْلَعاِدِل اِمـــِلْلِاَم َواْلِأْحِتَقاُر

 َهىـَِللّن  َمْعصَيٍة ِفى َواْلَعْوُن ☼ ِهللا ىِّـــاْلَوِل اَدُةـَمَع  ُثمَّ
 ْواــَقاُل ْبِرَوِت ِفضٍَّة ِإَناِء ☼ اُلـاْسِتْعَم َآَذا  َزاِءٍف َتْرِوْيُج
 اْسِتْعَماِلَها ِبَلا َخَزاَنِة َعَلى ☼ َهاـَيَضاَع َآَأْن ِاتَِّخُذَها َآَذا

 اْسِتْعَماِل ِبَلا َاِواتَِّخُذَها ☼ َلاِلـــِخ َنْحُوِمْرَوٍد َوِقْيَس
 َاْوُرْآٍن ِفْيِه َشْرٍط َتْرِك َمَع ☼ ْعُلُهــَاْوِف َعاِمًدا َفْرٍض َوَتْرُك

 َلُه
 َمْأُمْوَرًة َجَماَعًة َوَتْرُآُهْم ☼ ُرْوَرٍةــَض ِبَلا ُجْمَعٍة  ُكَوَتْر
 ُعْذٍر ِبَغْيِر َوْقِتَها َعْن ☼ ْرِضـاْلَف َصَلاِة َتْأِخْيُر َآَذاَك

 ْرِضىـَم
 َهَدَفا اْلَحَيَواِن ِاتَِّخاُذ َآَذا ☼ َذفََّفا ِبَسْوٍط ْيِدـِللصَّ َوالرَّْمُي

 اْلُمَعدَّْة ِتَها ُبُيْو ِمْن ُعْذَر َلا ☼ ُمْعَتَدٌة َةاْمَرَأ ُرْوُجـــَخ ُثمَّ
 ِلَمْوت ِزْيَنٍة ِبَتْرِك ☼ دَِّتَهاــِع ِفى اْلِاْحَداِد َوَعَدُم

 َزْوِجَهاـال
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 َآَما َمْسِجٍد ِفى ِبَطاِهٍر ☼ ْوـَوَل َوَتْقِدْيٍر َتْنِجْيٍس َوُعْمُد
 َرَوْوا

 َيُمْوُت َاْن َحتَّى اْلَحجِِّب ☼ ُناُوــالتََّه اْلِاْسَتَطاَعِة َوَبْعَد
 اْلُمْمِكِن

 َيْلَتِجى ِلَوْجِه َدْيُنُه َوَفاَء ☼ ْرَتِجىــــَي َلا َواْلِاْسِتَداَنُة
 َمَعاِصى ِفى َماٍل َوَبْذُل ☼ ِسِرــالُمْع َدْيِن اِلاْنَظاِر َوَعَدُم

 اْلَقاِدِر
 َغْيَر َواْلتَّْمِكْيُن َوالشَّْرِع ☼ َنىـَس ِبُمْصَحٍف َواْلِاْسِتَهاَنُة

 اْلُمُمِكِن
 ِبَغْيِر َشاِرِع َوَشْغُل ☼ اْلَاْرِض َناِرـَم َتْغِيْيُر َذاَكـَآ
 اْلَمْرِض

 ُعِلَما ِممَّْن اْلِاْذِن اْقَتَضاُه َقِد ☼ َرَماـــَغْي ِباْلُمَعاِر َواْلِاْنِتَفاُع
 النَّاُس َمْعِدِنِه ِمْن َآاْلِمْلِح ☼ ْدـــِلَاَح َلْيَس ُاِبْيَح َوَحْجُرَما

 اتََّخْد
 َقْد ِبَشْرٍط َتْعِرْيِف  َقْبُل ِمْن ☼ ْدــُوِج َقْد ِبَلِقْيٍظ َواْلِاْنِتَفاُع

 ُعِهْد
 ــَْلم ِاْن  الُمَغنَِّيِة ِمْثَل ☼ اْلُمْنًكِر ُشُهْوِد َمْع اْلُجُلْوُس َآَذاَك

 ُيْعَذْر
 ُلواـَاْدَخ َحَياًء َاْهَلَها ِانَّ َاْو ☼ التََّطفَُّل الَوَلاِءِم ىــِف  َوِمْنُه
 َعاَداِتِه َعَلى َرْمـُيْك َلْم َلْوَلاُه ☼ َشرِِّه اتَِّقاِء اْلَمْرِء ْكُرُمـــَوَم

 ِمَن َراِءِرـاْلَح َبْيَن ☼ َباِتـاْلَم ْسِوَيِةـَت َعْن َوالَتْرُك
 الزَّْوَجاِت
 َتَستََّرْت َوَلْو َتَزيََّنْت ْدـَق َاْو ☼ َرْتــَتَعطَّ  اْمَرَأَة َخُرْوُج ُثمَّ
 َمرَّْت الرَِّجاِل ِاَجاِنِب َعَلى ☼ ْتـَآاَن ِاْن َزْوِجَها ِبِأْذِن َوَلْو

 اِمـاْلِاَم َطاَعِة َعْن َواْلِاْنِثَنا ☼ اْلَاَثاِم َاْآَبُر َوُهَو ُرــَوالسِّْح
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 ِلَنْقِصِه ِقَياِمِه ْنَع ِزتِباْلَعْج ☼ ْلِمِهـِع اْلَاْمِرَذاَمْع َتَولى َآَذاَك
 اْلُحُقْوِق َاِخِذى ِمْن َوَمْنُعُه ☼ ْوِقــاْلَمْغُل ِفى َظَلَم َوَلْجُأَمْن
 َجاِنى َجَنى َحْسَبَما َوُحدَّ☼ الطَِّرْيِق َقْطُع َآَذا ُمْسِلٍم َتْرِوْيُع

 الطَِّرْيِق
 َوَصْلٍب َاْوَقْتٍل َاْوَقْتٍل ☼ َلاْفـِخ ِمْن َوَقْطِع ِبَتْعِزْيِر ِامَّا
 ِباْخِتَلاِف
 الصَِّياِم ِفى َواْلَوْصُل ☼  ُذْوِرـِبالنُّ اْلَوَفاِء َدُمـَوَع
 ِلْلَمْشُهْوِر

 َما َفَكمِّْل ُتْؤِذى َزْحَمٍة َاْو☼ ْدـاْلَاَح َوَنْوَبِة َمْجِلٍس َوَاْخُذ
 4َفَسْد
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