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ُسْدٌس َوثُ ْلٌث ِضْعُفُه َتََلَها****فُ ُروُض رَبِّي ِستٌَّة تَ َراَها   
َوزِْدُهَما ثُْم ًنا ِبِه التََّمااُ ****ِ ْ ٌ  َورُْبٌع يَالَفَت  الُهَمااُ   

:قاعدة تأصيل المسائل- 4  
َمْجُموَعٌة ُأوَل  َفُكْن ُمْفَتِهَما****ِ ْ ٌ  َورُْبٌع ثُمَّ ثُْمٌن َمْعُهَما  
َمْجُموَعٌة ُأْ َر  ُهَما َهاتَانِ ****ُسْدٌس َوثُ ْلٌث َمْعُهَما الل  ُللَانِ   

فََأْصُلَها َمَقاُمُه ِبََل َ َ  َ ****فَالَفْرُض ِ ْن َيُكْن ِلَوْحِدِ  فَ َق ْ   
فََأْصُلَها َمَقاُا فَ ْرِضَها الَكِبْير****وَُكل  َواِحَدةٍة ِلَوْحِدَها َتِ يرْ   
َوِ ْن َتُكْن رُبْ عًنا َفِ ْعُفَها ِاْعَمََل ****َوالِ ْ ُ  َواأُلْ َر  ِبِس ٍّت ُأصََِّل   
َمزِيَدةًن بَِأْرَبعٍة َفََل َتُكْن َمْغُبو ًنا*****ولِلُلْمِن َواأُلْ َر  فََأْصُلَها ِعْشُرونَ     

. ذا جاء كّل فرض لوحد  فأصل المسألة هو ذلك المقاا-    
. ذا جاءت المجموعة األول  وحدها فأصل المسألة من أكبر مقاا-   
. ذا جاءت المجموعة اللا ية وحدها فأصل المسألة من أكبرها مقاما-   
".6" ذا جاء ال    مع المجموعة اللا ية فأصل المسألة من -   
".12" ذا جاء الربع مع المجموعة اللا ية فأصل المسألة من -   
".24" ذا جاء اللمن مع المجموعة اللا ية فأصل المسألة من -   
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