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  ".�بتداء�والدوام"إتحاف��نام،�بفروع�قاعدة�

  :جي الغفران والرضوان من ربھالناظمھ ر

  .شاويإبراھیم مزوز السباعي الشیأبو مریم 

  

  مقدمة

 وفيها مفهوم القاعدة لغة واصطالحا

  وفــــــــــــي الــــــــــــــدوام واهـــــــــــــــــــــِب اآلالء*****الــــحـــــمــــــد للـــــه فـــــي االبـــــتــــــــــــــــــــــــــداء  

  مـــــرِجــــع َمن أصَّــــل فـــقـــــــــَه الــمذهــــــب*****ثــــم الـــــصـــــالة والـــــســــــالم للــــنــبــــــــــــــــي      

  وقـــــــصــــــــدنــــــا قـــــاعـــــــدة الـــــــــــــــــــــــــدوام*****ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراموآلــــــــــــــــه وصحبـــــــه الك      

  تــــفـــــــــز بالــــفـــائـــــــــدةبــــلــــغـــــة الُعــــــــْرب *****وخــــــــذ َمعــانيـــــاً للــــفـــــــــظ الـــــقـــــاعـــــــــدة      

  والجــــعـــــل مـــــع طــــفـــــــــق دون لَــــبــــــــس*****فـــــللـــجــــلــــوس قــــد أتــــــت والــــحبــــــس      

  ــــتــــطــــــتــــه صـــاحبــــــــات الفلَـــجقــــــــــد ام*****وقــــــــد أتـــــــــت لخــــــشــــــبات الهــــــــودج      

  وذا هـــــو الـــــمـــــشــــهـــــــور عـــنــــد النــاس*****ومــــعـــــنــــــى صـــــــــــار ثــــــــم لــــــــألســـــــــاس      

  عــلـــيــــهـــــا كــــالجــــــــــــدران بالتمـــــــــــــــــــــام*****ــــــاموذاك البـــتــــنــــاء ذي األحـــــكـــــــــــــــــــــ      

  "قــــــــــواعــــــــــــــداً مـــــع ابنـــــــــــه الحـــــليــــــمُ *****إذ يـــرفــــــــع إبـــــــراهـــــيــــــــــــــــــــــمُ : "ومـــــنــــــه      

  تـــــرجـــــــــع كــــــــلــهـــــــــــــا لدى الثقـــــــــات *****وهـــــــــذه الـــــمــــــعـــــانــــــي للـــثــبــــــــــــــــــــــــات      

  ـاريـــــف وجلُّهـــــا انتُـــِقــــدمـــــــن الـــــتـــــعــــــــ*****وعُــــرِّفـــــت فــــي االصـــطـــــالح بعــــــــــــدد      

  فادريــْه       ..." حكــم"وعند سعد الدين *****"القضايا الكليـــةْ ):"الصدر(فهي لدى       

  "جـــــالجــــزئــــيـــــة لـــــعـــــلــــم حكــــــــم قد *****كــــلـــي انطــــبـــــق عندهــــــــم علــــــــــى"...      

  قضــــيـــــــــــًة والـــــــثــــْمــــــــــَر بالنقصــــــــــــان *****واستبدلن حكما لــــدى الجرجــــــانــــــــــــي      

  واْحـــــُد علــــى هـــذا النسق" وما يلـــــي*****منطبــــــــق"واذكـــــــــره واحـــــذف للمحلــي      

  ِفيما َمرْ " القضايــــــا"و" حكــــم"بــــدل *****"صــــــــور" َعــــبَّــــــر الــــنجـــــــــار عـــنـــهـــا بــو       

  ألن ركــــنـــــهـــــــــــا بـــــهـــــذي مـــــطـــــــــــويــة   *****"القضيـــــة"ورجــــــح الباحسيــــــن لفــــــــظ       

  إذ أســــنـــــدت للشــــــــرع عنــــــــــد القوم*****"الـــحــــــكـم"والعكس للــــروكـــي، لـــفـظ       
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  "فـــــاعـــــــــل أتى بالضــــــم:"عـــــــمـــــت كـــــ*****وذي الـــتــــعــــاريـــــُف فــــنــــــــــوَن العلـــــــــــم      

  :القاعدة في اصطالح الفقهاءمفهوم 

  والـــعـــرُف بــــعـــد قـــد أتـــــــــــــى. وفــــطــــنـــة*****والـــفـــقـــه للـــفــهـــم وعـــلـــــــم ثــــبـــــتـــــــــــــــــا     

  ــــفــــصَّـــل الــــدليــــــــــل قـــد نُقــــــــــلومـــــن مُ *****الـــعـــلــــم باألحكــــام شــــرعــــا وعمــــــــــــل     

  تــــأتــــيــــك كــــن لـــهــــا عــلى انتظـــــــــــــــــار*****أمـــا الــقـــواعــــد لــــدى الـــنـــظــــــــــــــــــــــار     

  أخــــص مــــن كــــل مـــعــــانــــي العقـــــــــــــــل*****كـــل كــــلـي" وهــــي: قـــال الـــمـــقـــري     

  في المحمـــــــــــــود" أعــم، والـــضــــــــابـــطِ *****بـــعـــد األصــــول، ومن الــــــعــــقـــــــــــــــــود     

  جـــــــــــــال" ألـــصـــــــــق الـــتـــعـــاريـــف"إنـــــه*****:قــــــد نــــبــــه الــــــروكي عـــنـــه قائــــــــــــال     

  وجــــلٌّ اصطـَــــــــَفــــــى. كــــذا يـــعــــقـــــوب*****وبـــعــــــــــــده حــــمـــــويٌّ ومـــصـــطـــفـــــــى     

  كـــم إلى الكــــــــــل نمـــي مستنِـــــــــدــح"***** :مــــا قــــالــــه الـــروكــــي فـــْهـــو األجـــود     

  )وبَـــــْلـــغـــــــــــــا(مـــــجــــــردا ومـــــحــكــمــــــا *****إلــــى دلــــيــــل الشـــرع صيــــغ صـــــوغــا     

  خــــــذه بـــــــال انـــتـــقـــــــاد " أو أغـــــلـــــب *****مـــنـــطـــبــــٌق للـــجــــزء بـــــاطـــــــــــــــــــــــــــراد     

  ا من الــــــدقـــائـــــــــقأدرك مـــــا فــــيــــــهــــــــــ *****ومــــن تــــأمــــل بــــذي الحــــقــــائـــــــــــــــــــــق      

  وبــــعـــُضــــهـــــــم ذا الكــلَّ عنها َقد نَفـــــــا*****فـــبعــــضــــهـــــــم بالكـــــل فيهــــــا وَصَفــــــــــا     

  اك َحـــــــدُّ الرُّوكـــي وحَده اجتُبِــــــــــيلـــــــذ*****وإنــــمــــــا وصــــفــــهــــــا بــــاألغـــــلـــــــــــــــــــــبِ      

  فـــــــــاشدد به يديك يا من قد وعـــــــــــى*****إلنــــــــه بــــيـــنـــــهمــــــا قــــــــــــد جــــمـــــعـــــــــــــــا     

  مفهوم قاعدة الدوام وأقسامها

  ودخــلــــت عـــلـــى الكــالم المــوَجــــــــب*****وهـــل لتصـــديـــق أتـــت في الــطــلــــــــــب     

  والــــفــــنـــــــــــــــــونثـــــــبـــــــــت فـــــي اللـــغـــة *****أمــــــا الــــــــدوام فـــــهـــــو للــــســـــكــــــــــــــــون      

  وثـــــانـــــيا ، أصـــــغ لــــهـــذا َمــــسَمـــعــــــــــــا*****مـــــا يــــجــــــيء تــــبــــــعـــــــــا: وْهــــو بعـــــرف     

  ـــتـــــدأ الــــشـــــــيء الـــــــذي ال يــــذكـــــــرابـ*****وبـــعــــده االبــــتــــدا وهــــو مــــصــــــــــــــــــــــدر     

  وشـــــرُحـــــه فـــــي العرف جـــا في اِإلثْـــــر*****بــــمـــــعــــنـــــى أوجــــده قــــبـــــل الــــغــــيـــــــــــــر     

  وَعــــــدَّد الـــــــصـــــيــــــــغ قــــــــــوٌم نــــــبــــــــــــال*****ــــال أوالوْهــــــــــو الــــــــــذي ثـــــــبـــــــت أصـــــ     
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  مـــــــا لـــــيــــــس يــــغــــتــــفــــــر في اإلبـــــــان *****وِهـــــي يــــغــــتــــــفـــــــر فـــــي الـــــثـــــوانـــــــــــــــــي     

  فـــــي مــــوضــــــع الــــدوام يــــا من يُبِصــــر*****عــــكــــســـــهـــــا وبـــــالـــــبـــــقـــــــاء عـــــبـــــــــرواو      

ـــــــــــــد        ــــــد ال يـــــــوجــــــدوذاك فـــــي اآلخـــــــر قـ*****أوائــــــــُل الـــــــــعــــقـــــــــود قــــــــــد تــــــــؤكَّ

  "تـــــــابــــع"قــــــــاعــــــــدٌة ُمـــــــكــــــَمـــــــلــــة بــــــ"*****التابـــع"وانـــــــدرجـــــــت جـــــمـــــيـــــعــــهــــا بـ     

  أربــــــعـــــة تــــــأتـــــــيـــــك بــــــاســـــتــــــيـــــفـــــــــاء*****ــــــــــداءوأقـــــــــســـــــــام الـــــــــــــــدوام وابـــــــــــتـــــ     

  أو األصــــــح خــــــــذه يــــــا ذا الــــفـــــهــــم***** الـــــــدوام كـــــابـــــــتــــدا بــــــالجـزم،: وْهـــــــي     

  يــــــقـــــطــعـــــه الــــــرضــــــــاع في الصِّحاح*****ول بــــــــــــالـــــــــــنـــــــكـــــــــــــــــــــــــــــاحومـــــثـِّــــل األ     

ت        دى الصــــــالةلـــــمـــــســــتـــحــــــاضــــــة لـــــ*****والــــثـــــــانــــــي كـــــــالشـــــــفــــــــــاء من ِعـــالَّ

  نـــــعــــــــوذ بـــــــاهللا مــــــن اعــــــوجـــــــــــــــــــاج*****ومــــــــثـــــــــلـــــــــه الــــــــــردة للــــــــــــــحــــجـــــــــــــاج     

  بـــــكـــــثـــرة الــــقــــســــمــــيـــــن للنُّبــَّـــــــــــــــاه*****وصـــــــــرح الســـــــبــــــــكـــــيُّ فـــــي األشبـــــــاه     

  بـــــالـــــجــــــزم أوال بــــــــاألصـــــــــح جائي*****أو الــــــــــــــــدواُم لـــــــــيـــــــــس كــــــــــــابـــــــتـــــــداء     

  يـــــــــــطرأ فـــــــــي الـــــــنكاح خذ نظامي*****للـــــجـــــــزم بــــــــاإلحـــــــــــــــــــــــــرامومــــــثـــــلــــــوا      

  للماء في الصالة يمضــــــــــــي باختيار*****ولـــــــألصــــــــح مــــــثــــلــــــوا بــــــاالقــــــتــــــــــــدار     

 دورهـــــمـــــا يــــقــــــــــــــــل دون ميـــــــــــــــن *****وجـــــاء فــــــي األشـــــــبـــــــاه أن ذيـــــــــــــــــــــــــــن     

  تأصيل قاعدة الدوام وأقسامها

  قسمين في الكــــــــالم: مــــــــــع ابتـــدا*****وقـــــد حــوت قــــــــاعــــــــدة الـــــــــــــــــــــــــــــدوام     

  لــــيـــــــس الـــــدوام كـــابــتدا، شــقـــــــــــان*****وْهــــــي الـــــدوام كـــابــــتــــــدا، والــــثــــــانــــــــــي    

  وْهـــــــو خـــــلــــــع النعل للخبيـــــــــــــــــــث*****ــديـــــــــــــثوُأصِّــــــــــــــل األول بــــــــــــــالــــــــــحــــــ    

  فـــــي وســــــط كــــــاالبتــــداء فائتـــــــــــــس*****فـــــــدل ذا أن حـــــصـــــــــول الــــــنــــــَجــــــــــس    

ـــــــــبــــــــهوأصَّــــــلــــــوه بـــــالــــــــقــ       بـــــيــــــن الـــــــــدوم وابــــــتـــــــدا لمن نبَــــه*****ـــــيــــــاس للـــــشَّ

  حـديث إلقـــاء السَّلــــى على النبـــــــي*****:أمــــا دلـــــيل الــــثــــان جــــا في المذهـــــب    

  إذا: بـــــــــــــابٌ "فــــــقـــــال فــــــي جامعه *****ـــــــم البخــــــــاري لــــــــــــــــذالــــــــــذاك تـــــــــــرجــــ    

  وْهـــو األشهــــر"لــــم تفســـــد الصـــالة*****ألــــِقــــي عــــلــــى ظــــهـــــر المصلــــي قــــــــَذر    
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  عــــــن جــــــابــــــر رووه بــــالسمـــــــــــــــــــاع*****غــــــــزوة الـــــــــرقــــــــــــــــــــــــاع ومـــثـــــلـــــــــــه فــــي    

  ــــــــــــــداموالــــــــدم سائــــــل إلى األقــــــــــــ*****إذ رجـــــــل رُمــــــي بـــــالـــــســـــــهــــــــــــــــــــــــــــــــام"    

  "ثـــــــم هـــــوى إلى السجود ما قطـــــــع*****ثم مضـــــــــى لدى الصـــــــالة فركـــــــــــــــــــــع     

  تفريعات القاعدة في الصالة والحج

  الـــــــدوام بالتطـــبـــيـــــــــــــــققـــــــــاعــــــدَة ***** -بالــــتحــــقــــيــــق -وُحــــق أن نـــبــدأ          

  فــــقــــيـــــهـــــنـــــا الــــزقــــاق إذ قد حــــررا*****مـقـتـصـرا عـلــى الـــــــــــــذي قــد ذكــــــرا        

  ـــب الجليـــــــلوشــــرَحــــه مــــثــــل مواه*****مـــحــــاذيــــــا مختصــــر الشيخ خليــــل        

  مـــــن الـــفــــــروع هــهـــنـــا قد نَـــــــــَشـــــرا*****وَمـــــثـَّــــل الـــــزقــــاق باثــــنــــي عَشـــــــــرا         

تاقــ: أولــــهـــــــا*****مـــنــــهـــــا ثـــــالثــــــة لــــــدى الــــصـــــــــــالة           ــتــــــــداء ذي الِعـــــــــالَّ

  ــَداــــبتـــــــــن كـــــان البـــقـــــا كاال أتـــــم إ*****بـــمـــثــــلـــــه فــــصــــح غيـــــُر المقتـــــَدى        

  ـأمــــــوم، هــــــذا ُجـــــــــوِّداانــــــفـــــرد المــــ*****وإن يــــك الــــدوام ليــــس كــــــــابــــتــــدا        

  قـــــبــــــل تمـــــام غســـلــــه، فقد نقـــــــــل*****مــــــن أحدث وْهـــــــو يغتسـل: والثان        

  قصــــدا طُِبيزيـــد، عليــــه جـــــــــددن *****أن الـــــدوام كـــــابـــــتـــــدا البــــــن أبـــــــــي        

  للـــقـــــابســــي في كتبهــــم قــــد ذكـروا*****-وهو األظهر -وعكس هذا الحكم        

  وبــــعـــــــد أن أكــــمــــلـــــــه وجـــــــد مـــــــــا*****بــــــدا لــــمــــــن تــــيـــمــــمــــــــــا: وثـــــالـــــث        

  ولــــيــــــس يَــــــبــــطـــــُل إن العكس بدا*****ـــِطـــلــــه إن كـــــان الــــدوام كــــابــــتــــداأبْ         

  نــــخـــــصـــــــهــــــا في اإلثـــــر بالبيـــــــــــان*****ومــــنــــهـــــــا للــــــحــــــج بــــــــدا فـــــرعـــــان        

  بــــعـــــرفــــــات مــــخــــطــــــئـــــا أو دنِفـــــــا*****مــــــن فــــاتـــــه أن يـــقــــفــــــــــــا: أولـــــهـــــــا        

  اَقبــــــــالألشــــــهـــــــر الحج الذي قد *****ثـــــم تــــــراخـــــــى تـــــاركــــــا تــــحـــــــلُّـــــــــال        

  بـــــدا تــــحـــلــــل لـــــه بعــــد الزمـــــــــــن *****فــــلــــيــــتـــــركــــــن تحــــلــــــال حتمـــــا فإن        

  ـــاملـــيــــس كاالبتـــــــداء أيهــــا الهمـــــــ*****مــــضــــــى التحـــلـــــل على أن الـــــــدوام       

  فــــما مــــضـــــــى تــــحـــلــــل، ولــــتــــــزدا*****أمـــــا عــــلــــــى أن الــــــدوام كــــــابتــــــــــــدا       

  تـــمــــــــتــــــع لــــــــــــــــهمـــــــــع إضـــــــافـــــــــة *****يــــمــــضـــــي تـــحــــــــلــــل له: ثــــالــــثَــــهــــــا       
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  أرســـــلـــــه وزال مــــــلك لـــــــــألبــــــــــــــــد*****مــــــن أحـــرم والـــــصــــــيُد بيد،: والثان       

   ـــــلـــــُكــــــه مـــــــا فُــــــقــــداأرســـــلـــــــه وم*****أمـــــا عــــلـــــى أن البــقـــــــا ال كابتــــــــــــدا       

  .تفريعات القاعدة في األيمان وتقييده بالعرف

  فــــرعا وتـــحـــتـــــه اختبت جل الصـــــور*****ومـــنـــها لــــأليمــــان شيخـــنــــا ذكــــر        

  وفيهــــا قد وقــــــــــــــف لســــت  بداخل*****كمــــن على دخول دار قد حلـــــف        

  أو تــــــطـــهـــــــــــري فأنـــــت للبغـــــــيــــــض*****أو قـــــــال للزوجة إن تحيــــــــــــضـــــــــي       

  ىوالعـــكـــُس ال يحَنث وهــو المنتـــــق*****يحَنث إن كــــان كــــاالبـتـــــــدا الــبـقـــــا       

  ذواِت االربـــــــع عـــلـــيـــهـــــا ركــــبـــــــــــــــــــا*****ومـــثـــلــــه الـــحـــالــــف أال يــــركــــبــــــــــــــا       

  وشـــــــهـــــــــــــرواأن الــــــدوام كـــــابــــتـــــــدا *****فـــلــــيــــنــــــزلـــــن من فوقها قد قـــــرروا       

  واالبـــــتــــدا بـــالــــعرف في اإلقســـــــــام*****وقـــــيــــــدوا قـــــــاعـــــــــدة الــــــــــــــــــــــــدوام       

  لـــــذي ُعـــــرف عند البشــــــــرعــــلـــــى ا*****ألنـــــــــــه مــــــــنــــــــــزل فـــــي األكـــــــثـــــــــر       

  إن لـــــم يـــصــادم نصَّه بالــُخـــــــلــــــــــف*****والـــشـــــرع قـــــــــد أقـــــر كـــــل عــــــرف       

  في باب النكاح  والشراء والغصب تفريعات القاعدة

  :فروُعـــهــــا لـــــذا الــــــدوام مــــــا يــــــجـــــي*****أمـــا المعـــامــــالت جـــــا في المنهــج       

  والــــغــــصــــــب والــــشــــراء لألربـــــــــــــــــــاح*****وْهـــــي ثــــالثـــــة فــــللــــنــــكــــــــــــــــــــــــــــــاح       

  مــــنـــهــــا الـــذي أسلم بعـــــــد أن كــــفــــــر*****ــــل الصــــــــورأمـــــا النكــــــاح فـــلــــه جـ       

  أهــــل الـــكتـــــاب زوجــــــــــة فــــلتـــــــبــــنــا***** وتـــحـــتـــــه مــــن الـــمجـــــــــــــوس أو ِمَنا       

  مـــثـــــل ابـــــتـــــداء قـــــالـــــه األعــــــــــــــــــــالم*****وال تــــــَبــــــيــــــُن إن يـــــك الـــــــــــــــــــــدوام       

  ثـــــــم ثـــــــــِري فــــــــي الحـــــولبــــأمـــــــــــــــــة *****كــــمــــن تــــــزوج لفقـــــد الطـــــــــــــــــــــــول        

  وهــــــاك فـــــــي الشــــــراء فرعا واحـــــــدا*****فــــارقــــهــــا إن الـــبـــقـــــا كــــاالبــــتــــــــــــدا       

  :مــــــه فــــهـــــــاك حــــكــــمـــــــــــــهأو زوج أُ *****مـــــن اشــــتــــرى زوجــــة والــــــد لـــــــــــــــه       

كـــــــابــــــتـــــدا فـــــال يُـــــَعــــدْ           إذ ال تَــــــَزوُج الـــنــــســــــــا عـبــــد الولــــد*****إن الــــــدوام ُ

  فـــــال يُـــقــــــر ذا الـــنـــكــــاُح أفــــِســــــــــــد*****ـــــــــدوال الـــــرجـــــال إلمــــــــاء الـــــولــــــــــــــ       
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  بــــأرفـــــٍع أم ســــيـــــراعى الــــــزمـــــــــــــــــن؟*****وبــــعــد ذا المغصوب هل سيضمــــن       

  ــدوام كــــابــــــتـــــــدا لـــــذا علَـــــــْواأن الـــ*****فــــأشــــهـــــب ونجــــــل وهب قـــد رأوا       

  رعـــــوا فـــــقـــــط وشــــهـــــروه مــــذهـــــبا*****وجــــــل أهــــــل الـــفــــقــــه يــــــوم ُغصبـــــا       

  .في شبه ما تقدم، ومستثنياتها  ت القاعدةتفريعا

 أن الـــــفــــروع جــــــمـــــــٌة ال تــــنـــــــتــــهــــــي*****وقـــــد أشــــــــــــــار شــيـــخــــنــــا بالشـــــبـــــه     

  ــــــريإن الــــقــــيـــــاس بـــالــــقـــــواعـــــد حــــ*****فـــلـــيــــقــس الطـــــالــــــب مــــا لم يذكـر      

 ركـــوب هــــدي للــــذي قـــــد ســــُقـــــــمــــا*****وذكــــر الــــمـــنــــجـــــور فــــرعين هـــمـــــا     

  ـــولإِن الـــــــدواُم كــــابــــتـــــــداء يــــا سئــــــــــ*****فـــــزال عـــــذره، عـــلـــيــــه بـــالــــنــــــــزول     

  ال فــــديــــــٌة إن ابــــتـــــداء كـــــالــــبـــــقـــــــــــا***** والـثـان مـــــن أحرم والـــطيـــــــــب بَقــى     

  ــــــــــــالمنـــقــــلـــــتُــــــــه مـــــن كــــــتــــــــب األع*****وهــــــاك مــــا اســــتــــثــــنـــــوه مـــــن دوام     

  ولــــم يُـــــزلــــــه، بـــــاتــــفــــاق قـــــد كـــــفــــــــر*****كمن رأى القـرآن في وســـط القذر      

  ـــكـــــــذاــه هـــــــتـــــؤخـــــذ مــــنـ ومــــــا غــــــزا*****ومـــــــــن زكـــــــــــاًة للــــــــجــــهــــاد أخـــــــذا     

  ثـــــم أقــــام فــــــهـــــي مـــــنــــــه تُــــســـــتــــــــرد*****وابــــن الســــبــــيــــــل كـــــي يسير للبلـد     

  قد بـــــدافـــــقـــــط، ومــــا يـــــلـــي بعكس *****فــــهــــذه فــــــيــــهـــــا الــــدوام كـــابـــتــــــدا     

  عـــلــــيــــه، يــــقــــطـــــــع لـــــدى الــــثــــقــــــــاة*****مــــــن طـــــــرأ الـــحـــدث فـــي الصـــالة     

  ــــورومـــثــــلُـــــه الخــــبــــــث فـــــي المشهــــ*****ومـــــا لـــــه الــــبـــــنــــا لــــدى الــجــمهـور     

    ثــــم ثـــــري فـــــال يـــــــــرد فــــــا عـــــلـــــمــــــا*****كـــــذاك ذو فــــقـــــر زكـــــــــاًة ُســــلِّــــمــــا      

  بــــكــــثــــيـــــر قــــدمتقــــبـــــيـــــل حـــــــول *****ولـــــيـــــس تـــــجــــــزئ زكـــــــاة عــــجــلت     

  ووجـــــد الـــــعــــــبـــَد بــــعــــيــــَد االلــــتــــــزام*****وشــارع لـــدى الـــــظــهار في الصيـــام     

  يـــتــــم الــــعــمـــــالإلـــــى الــــرقـــــاب بـــل *****فــــلــــيـــــــس بالــــــــواجـــــب أن يـــــنتـــقال     

  فـــــي االبـــتــــــدا يُــــــحـــــمــــــد والــدوام   *****والــــحـــمــــــد هللا عــــلـــــى الــــتــــــمــــــــــــــام     

  لــــنــــبـــــي صــــاحــــب الختــام عـــــلـــــى ا*****ثــــم الــــــصــــالة يـُــتــــلـــــى بــــالــــســـــــالم     

  تمت بعون اهللا وتوفيقه                                    

 




