
  

  كتاب العالمـة الشـريف التلمساين نظم 

  األصولإىل بناء الفروع على  مفتاح الوصول

  للعامل اجلليل عبد اهللا بن اإلمام اجلكين الشنقيطي

  صاحب احملضرة الشهرية به وبأبنائه بعده رمحه اهللا
  نسخة ابن الناظم الفقيه األصويل البالغي

  حممد حيي بن اإلمام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   هللا الرمحن الرحيمبسم ا
    

ــالل ــه ذي اجل ــم اإلل ــدي باس ــد       يبت ــوغ املقص ــو بل ــده يرج عبي
ــول    محــدا ملــن فــتح للوصــول    ــه واألصـ ــا للفقـ   مناهجـ

ــدليل   ــاء بال ــن ج ــى م ــلى عل ــل   ص ــرعة اجلليـ ــحا لشـ    موضـ

  مــنري فجــر الــدين بعــد الغســق   حممـــد فـــاتح كـــل مغلـــق  

ــد   وآلـــه وصـــحبه املبيـــنني    ــة اهل ــه طريق ــابعني عن  ى والت
ــنن ــن ذاك السـ ــابعيهم ومـ ــنن     وتـ ــه الس ــه حبفظ ــاهم في   قف

ــتعني اهللا يف  ــذا وإين أســ ــي    هــ ــول أقتف ــد أص ــم قواع   نظ
ــد   ــيدي حمم ــريف س ــر الش ــد     نث ــرمي احملت ــد ك ــليل أمح   س

  واجلهل من علومـه عنـها انصـرف     من تلمسان قد حـوت بـه الشـرف   

ــد  ــن القواع ــه م ــا في ــت م ــت أُ خل  نظم ــد ولس ــن الزوائ ــه م    ي

و  ــب ــنظم طل ــذلك ال ــادين ل    ن الذي الطـوع لـه مـين وجـب    م  ق

ــ ــر أح ــدر نث ــذي ال ــاد ال ــر  و   د أحف ــن حض ــه مل ــئ التقاط   هي

ــاعد   ــوال ال تس ــدت واألح ــد     فانق ــه الواح ــانين اإلل ــن أع    لك

ــود   ــل يف املقص ــا أدخ ــا أن ــال واجلــود  وه ــول ع ــون ذي الط   بع

  )ما يتمسك به املستدل(
ــتدل  ــن يس ــه م ــك ب ــا يتمس   م

  

ــل ــه عق ــائل الفق ــم يف مس   للحك

ــدليل     ــمن ال ــيال أو تض ــا دل    إم

  

  والكل قـد يـأيت لـه بعـد مثيـل     

  الـــدليل منـــه مـــا تقـــررامث   

  

  أصال ومـا مـالزم األصـل يـرى    

ــي    ــل إىل نقلـ ــم األصـ   وانقسـ

  

ــي ــروط وإىل عقلــ   وايف الشــ

   فالشــرط يف النقلــي صــحة الســند  

  

ــدم و ــد ع ــالُ يع ــخ واالمج   النس

  



ــا   ــذْ رجح ــارض ال ــدمُ  املع   وع

  

  أو املسـاوي ال الـذي قـد رجحــا   

ــواترا      ــا ت ــه م ــحيح من ــرى     مث الص ــحة ج ــاد بص ــه آح    ومن

ــن  ــذي رواه مـ ــاملتواتر الـ   فـ

  

ــرن   ــع تقت ــهم بقط ــحة نقل   ص

ــة     ــوغ الغاي ــهم إىل بل ــن مثل ــدرك بــاحلس ال الدرايــة    ع   يف م

ــرب  ــرط واخل ــرءان ش ــو يف الق ــحة   وه ــربص ــب تعت ــناد فحس    االس

ــوى  و ــه البل ــم في ــا تع ــو مب   علــى الــذي عــن الكــثري يــروى  ل

ــول    وهو أي الصـحيح مـروي العـدول    ــه الرس ــابطهم إىل بلوغ   ض

ــني    ــل ح ــه اهللا ك ــلى علي ــدين و(   ص ــاة ال ــحب مح   )اآلل والص

ــذ مل  ــند مل يشـ ــل السـ ــد أمل  متصـ ــه اضــطراب ق ــا ب    يعــل م

  الصحيح عندهم هـو احلسـن  رط ش  من قصرت رجالـه يف احلفـظ عـن   

  وباملعــارض الصــحيح يطــرد    وهـــو حجـــة إذا ينفـــرد  

  إن ينكر األصل الـذي الفـرع نقـل   

  

ــل حصــل ــك النق ــرد ذل ــه ف   عن

ــر   ــول احنص ــدليل يف الق ــي ال   ونقل

  

  والفعل والتقرير مـن خـري البشـر    

ــ  والقـــول بـــاملنطوق واملفهـــوم   ــوم  دي ــي الفه ــد معمل   ل عن

ــا   ــم وم ــوق للحك ــة املنط ــا    دالل ــد علم ــه ق ــم ب ــق احلك   تعل

  وفاعــل الفعــل علــى مــا حققــوا  واحلكــم بالفعــل لــه تعلــق   

ــل مبـــا تـــأدى ــ  تعلـــق الفعـ ــؤدى  هب ــذي ي ــالظرف ال   وب

ــيام   ــج والص ــت احل ــه كوق ــرام و  في ــد احلـ ــجد والبلـ   مسـ

  )باب األمر(
ــردو ــا وب    اللفــظ إن دل علــى احلكــم ي ــرا وي ــد تأم ــيري عه    خ

  أو طلب الكـف بنحـو دع وكـف     مر هــو طلـب الفعــل كقــف فـاأل 

ــرد    ــالذن ت ــل ول ــيغته افع ــهد   ص ــو أش ــاد حن ــذاك لإلرش   واك

ــوية ــب والتسـ ــذاك للتأديـ ــةو  كـ ــادر واإلهانـ ــار فـ   االحتقـ



ــرى و ــرام تـ ــان وإلكـ ــرا    االمتنـ ــا اغف ــدعا كربن ــز ال   تعجي

ــي   ــل اجنل ــتمين يالي ــوين ال   وهــي جمــاز يف ســؤال األول    تك

ــرف   بعـد ـي تصـرف   فإن تـرد مـن    ــا يع ــذي قوي ــإلذن يف ال   ل

ــر  ــد األكث ــوب عن ــر للوج ــري و  واالم ــول األ ــل ويق ــدب قي   الن

ــدوب   ــى املن ــولنا عل ــر رس ــوب    أم ــى الوج ــا عل ــر ربن   وأم

ــدارا  ــي الب ــل يقتض ــوا ه   واختلف

  

ــتضٍ  ــل مق ــر وه ــرارا االم   التك

ــاة    ــتكفري والزكـ ــاحلج والـ   فـ

  

ــات    ــرض مبنيـ ــيمم للفـ   تـ

ــت     ــا بوق ــر حيثم ــا واالم   علِّق

  

ــا    ــط تعلق ــت فق ــأول الوق   ب

ــل   لل ــت فه ــآخر الوق ــل ب ــل ب   وقي

  

ــل  ــل وه ــبح أفض ــنا بالص   تغليس

ــغ    ــبيا وبل ــلى ص ــن ص ــد م   يعي

  

  يف آخــر الوقــت بعيــد مــا فــرغ

  )األمر الكفائي(  
ــع   ــى اجلمي ــائي عل ــر الكف   االم

  

  موجــه ال الـــبعض يف الرفيـــع 

ــقط     ــهم س ــل بعض ــه بفع   لكن

  

ــال شــطط ــه ب ــع فعل   عــن اجلمي

ــر    ــحيح احلاض ــازة الص ــل للجن   ه

  

  لـــه التـــيمم البنـــاء ظـــاهر

ــب    ــياء طل ــن أش ــد م   وإن بواح

  

ــب ــون ذا الطل ــا يك ــل جبميعه   ه

ــه   أ   ــد منــها بغــري عين   و واح

  

   ونــــاظر بقلبــــه وعينــــه

   يـــرى بنـــا إمامـــة املســـافر  

  

ــاهر و ــر ظ ــة أم ــد يف اجلمع   العب

  هل يقتضـي أجـزاء مـا بـه أمـر       

  

  االمر وهـذا القـول هـو املنتصـر    

ــديد  اقـــد املـــاء مـــع الصـــعيدفف   ــزئ يف السـ ــالته جتـ   صـ
  



 

   كذاك من عجـزا عـن السـر يصـل    

  

ــل  ــول األج ــزئ يف الق ــه جت    بدون

ــزم     ــاء يلت ــت القض ــر املوق   االم

  

  قيـــل ال إال إن القضـــا علـــمو

ــان    ــا رمض ــل قض ــريه مث ــن غ   م

  

ــيان  ــالة بالنسـ ــائع الصـ   وضـ

   فنــاذرن صــوما بيــوم عينــا     

  

  نـا علـى الب  إن ضيع الصـوم القضـا  

  واألمــر بالــذي لــه وســيله     

  

  أمــر أتــى بتيلــك الوســيلة   

ــب     ــاء جي ــب امل ــل ال فطل    وقي

  

ــلب  ــا س ــه عن ــل إجاب ــل ب    وقي

   عن ضد مـأمور ـى األمـر وقيـل      

  

  عنــه وانــبىن علــى الــدليل مل ينــه

ــر   ــا أم ــري م ــودع بغ   إن ضــاع م

  

   مودعـــه بوضـــعه فيـــه أقـــر

ــام   ــال القي ــلي يف ح ــذا إذا املص ــد    ك ــدا مث بع ــس عم ــام جل   ذاك ق

  النهي
ــال   وطلــب الكــف بــال تفعــل علــى ــهي ج ــتعالء بالن ــة االس   جه

ــتحقري   ــيغة لل ــي الص ــد جت   وق

  

ــامسري  ــيس يـ ــاد والتيئـ   االرشـ
ــة     ــان العاقبـ ــدعاء وبيـ   وللـ

  

ــة   ــؤال الطالب ــاز يف س ــي جم   وه
   وإن جيي من بعـدما الوجـوب هـل     

  

  يصــرف معنــاه عــن الوضــع األول

  رهـا وهـل  هل يقتضي حترميـا أو ك   

  

ــل   ــه حص ــاد ماعن ــزم فس    ملت

ــزرة   ــالة ا ــى األوىل ص ــابن عل    ف

  

   مزبلــــة قارعــــة ومقــــربة

ــام  و   ــل واحلمـ ــن اإلبـ    معطـ

  

ــرام   ــة احل ــر الكعب ــوق ظه   وف

   كــذاك االســتقبال االســتدبار     

  

   هلــا فهــل كــره أو احنظــار   

ــغارا      ــة الش ــى الثاني ــن عل   والبيــع والشــرط واالســتنكارا    واب



ـ     ــل   ي يف حمـل كذا الصـالة وقـت ــك احمل ــب ذل ــي أو ان غص   

ــق  ــان حل ــهي إن ك ــق أن الن ــحق    واحل ــيس يس ــاد ل ــوق الفس   خمل

ــق أ ــن خل ــق م ــان حل ــا إذا ك   فيقتضي الفسـاد يف القـول األحـق     م

  التخيري
ــوية ــيري بالتسـ ــعر التخـ ــة  ال يشـ ــفر وكاجلمعـ ــالفطر للسـ   كـ

ــرعة   ــم الش ــة حبك ــل اإلباح ــلية     ه ــالرباءة األصـ ــي بـ   أوهـ

  متعلق احلكم)ل يففص(
ــؤل   اللفــظ إمــا جممــل حمتمــل    ــص أو مـ ــاهر أو نـ    أوظـ

ــيني ال  ــل معنـ ــظ احتمـ    فلفـ

  

ــال   ــا عق ــل عرف ــان بام   رجح

ــد      ــه ق ــد معنيي ــن أح ــة فقــد  وإن يك ــث الدالل   رجــح مــن حي

ــح   ــن رج ــاهر وإن يك ــو ظ ــح   فه ــد اتض ــارج ق ــل خ ــا دلي    هل

    فهــو املــأول وأمــا الــنص     فهــو مبعــىن واحــد خيــتص  

ــظ إذا  ــية اللفـ ــي نصـ ــذا  ال تنتفـ   مــا احتمــل الغــري احتمــاال نب

  مــن القــرائن لــدى املنتبــه      وقـد يـرى نصــا ملـا احتـف بــه    

ــن و ــراض م ــل االعت ــو ال يقب ــاعلمن     ه ــه ف ــادل علي ــة م    جه

ــال     فالغسل سبعا مـن ولـوغ الكلـب ال    ــه ج ــاف أن ــازع األحن    ين

ــذ  من جهـة اللفـظ ولكـن قـد رووا     ــذهب ال ــدمي م ــه روواتق   ي عن

ــال    ــبب اإلمج ــأن س ــم ب   اعل

  

ــال   ــدد احتم ــن تع ــظ م   يف اللف

ــى  أ   ــالقرء أت ــتراك ك ــا لالش   م

  

ــا    ــا ثبت ــة فيم ــر واحليض   للطه

ــو ال تضــار   ــة التصــريف حن   من الذي ـي عـن هـذا الضـرار      أوجه

  أو جهــة حتــدث يف الشــكل فقــط  أو جهة حتـدث مـن حيـث اللقـط    

ــأ ــال  وف ــىت يفص ــل ح ــال   ل كمث ــاق جمم ــل يس ــالفه    أو مهم

ــا    والثــاين أيضــا مثــل حــىت يفركــا ــر حرك ــتح أو بكس ــل بف   فه



ــف أ ــدما يؤلـ ــال عنـ ــرف   و احتمـ ــل ينص ــركة ه ــرض الش   فتع

ـ  ــ ــدة للْ ــده عق ــذي بي ــىن ال   مع

  

ــل ــا احتم ــال مه ــزوج ك   أبِ أو ال
ــب    ــن تركي ــاء م ــال ج ــب    أو احتم ــة احلبيـ ــل كقولـ   مفصـ

ــاء   ــة ومــ ــرة طيبــ   طهـــــور اختلفـــــت األراء  مثــ

ــيل و احتأ ــن تفص ــاء م ــال ج ــاخليلي    م ــه يـ ــب مثلـ   مركـ

ــه    خبــرب املســح علــى ناصــيته    ــى عمامت ــام وعل ــري األن   خ

ــياقية  ــرجيح للسـ ــرائن التـ ــة   قـ ــم واخلارجيـ ــة تقسـ   لفظيـ

ــان  ــام لألعيـ ــافة األحكـ ــوالن   إضـ ــا قـ ــال أوىل هاهنـ   إمجـ

ــى  ــدق عل ــف الص ــذا إذا توق ــال    ك ــي دخ ــول وكنف ــمار ق   إض

ــظ زادا  ــائق ولفـ ــى احلقـ ــد م  علـ ــاداأحـ ــا أفـ ــه مـ   عنييـ

ــاد   ــني أن يف ــدائر ب ــذلك ال ــاد    ك ــه تف ــة من ــه أولغ ــرع ب   ش

ــعي  ــىن وض ــظ ملع ــذا إذا اللف ــر    ك ــمى ش ــاء ملس ــاء وج   عيج

ــا  ــاظ م ــاهر األلف ــأن ظ ــم ب ــدما    اعل ــا تق ــىن كم ــح يف مع   رج

  وغــريه اســتعماله فيــه نــزر     لكونــه اســعماله فيــه كثــر   

ــه ويف  ــة فيـ ــه حقيقـ ــاز ينت    أوكونـ ــه ا ــواه ال عن ــيس    ف

ــا   هــي مــا اســتعمل فيمــا وضــعاو ــث وقع ــع حي ــذاك الوض ــه ب   ل

ـــ ــة والْ ــرع واللغ ــبت للش ــل    فانتس ــدها عق ــاز ض ــرف وبا   ع

ــلو ــظ احتم ــرع لف ــل     يف لســان الش ــا انتق ــا هل ــرعية وغريه   ش

  حيمـــل إذ هـــي بـــه حريـــة  ويف التخاطـــب علـــى العرفيـــة

ــراد ال اشــتراكو ــذاك    ظــاهر اللفــظ انف ــيس ك ــت تأس ــاين مث   تب

ــتقالل   ــع اس ــب م ــذاك ترتي ــوال   ك ــوم يف األقـ ــا العمـ   مث بقـ

  العـمـوم
  مــن غــري حصــر بــالعموم حيتفــل  لفــظ لفــردين فــأكثر مشــل   

ــتفهام  و  مـن ذلـك املوصـول مـن أســامي     ــرط واس ــى للش ــا أت   م



ــال  و ــث دخ ــالم حي ــف وال   علــى اســم العمــوم فيــه حصــال  أل

ــه  مفردا أو مجعا علـى القـول الرفيـع    ــت علي ــع أو دخل ــل أومجي   ك

ــال    والنفي إن يـدخل علـى كـل فـال     ــا نق ــراد فيم ــغرق األف   يس

  سلب على الذي رآى أهـل الفهـوم    بل ذاك من سلب العمـوم ال عمـوم  

ــرات ــه النك ــي من ــياق النف ــات    ويف س ــيف للمعرف ــا أض ــه م   ومن
  
 

  وعقليــا كمــا أتــى لفظيــا      مث العمــوم قــد أتــى عرفيــا   

  فمن عموم العـرف حمـذوف عـرف   

  

ــال ــرفعب ــوم ينص ــو للعم    رف وه

ــ  مثالـــه حتـــرمي االمهـــات     ــايت  وفه ــا ي ــتمتاع عرف   لالس

ــا  ــا إن عين ــذوف م ــن احمل   عرفــا فاالمجــال هنــا تعينــا      إن يك

ــا   ــع م ــالعموم يف مجي ــل ب   يصــلح تقــديرا ملــن تفهمــا     وقي

ــع     فهـــل جبلـــد مييتـــة ينتفـــع ــه يتب ــالف في ــوفها اخل    وص

ــل  و ومن عمـوم العقـل حنـو ال أكـل      ــا قب ــه م ــة في ــي الني   احلنف

ــراد ــوم لألفـ ــول ذي العمـ    مجيعهــا الظهــور فيــه بــاد     مشـ

ــع دال    ــبعض بق ــى ال ــو عل   فــردا وقيــل اثــنني ال أقــال     وه

ــة واألول   ــل ثالثـ ــل بـ ــوا    وقيـ ــه عول ــن علي ــيوخ ذا الف    ش

  املطلق
ــى مو ــا دلَّ عل ــاظ م ــق األلف   طل

  

  فــرد شــيوعه جبنســه جــال   

  مادل علـى  ومطلق األلفاظ)يف نسخة(  

  

ــال  ــدة خ ــد وح ــن قي ــة م   ماهي

   ــرِد ي ــالَم م ــه ــى إطْالَق ــو علَ هو  

  

   ــد ــرعاً عهِ ش هــاؤ ــده بقَ   تقْيِي

   التخصيص  
  إخراج بعـضِ مالَـه اللفْـظُ شـملْ    

  

   من حكْمه التخصيص حيثُمـا حصـلْ  

  



   وهــو بِغايــة وشــرط جــاءِ   

  

ــال وو ــتثْناءِ متصـ ــف اسـ    صـ

   حكم على بعض الذي احلكـم مشـل    

  

ــل   ــتثاء عق ــاقض باالس ــا ين   مب

   قيــل بــل هــو ســكوت عنــه الو  

  

ــال  ــا خ ــيض م ــه بنق ــم علي    حك

ــتقال م   ــا اس ــيص م ــل التخص   نفص

  

ــوم دال   ــى العم ــذي عل ــن ال    ع

ــرى  و   ــاع ي ــنص وبإمج ــو ب   ه

  

ــتهرا  ــا اش ــاس فيم ــذا القي   وهك

  ــالظين ــي بـ ــص القطعـ   وخصـ

  

 ــين ــاد يف السـ ــرب اآلحـ   كخـ

ــه   ــاملفهوم أي نوعيـ ــذاك بـ    كـ

  

ــه ــذي اجلــل جــرى علي ــى ال   عل

ــبب و   ــوم بس ــص ذا العم   ال ختص

  

ــب   ــل ذه ــه اجل ــا ل   وروده كم

  التقييد  
   والفرد ذو الشـيوع إن يقصـر علـى   

  

  وصف فذا التقييـد عنـد مـن خـال    

  فــإن أتــى مقيــدا ومطلقــا     

  

ــا   ــه اتفق ــبب في ــم والس   واحلك

ــى اإل   ــاحكم عل ــدف ــالق بالتقيي    ط

  

ــديد  ــذهب الس ــبيل امل ــلك س    تس

  التأويل  
ــوح  ــى مرج ــل عل ــظ إن حيم   اللف

  

ــحيح  ــل وللصـ ــذاك تأويـ   فـ

ــدليل    ــوة ال ــان لق ــب إن ك   ينس

  

ــل   ــري دلي ــن غ ــد وم    إال ففاس

ــاد    ــب ال الفسـ ــبه للعـ    فانسـ

  

  أعاذنـــا اهللا مـــن العنـــاد  

  املفهوم  
ــانطق  ــالم أن مـ ــة الكـ    داللـ

  

ــه حلــ   ــكوت حكم ــه فباملس   قب

  



ــه  ــوم إىل املوافقـ ــذاك مفهـ   فـ

  

ــه  من  ــن ماوفق ــإن يك ــب ف   تس
ــوى أ   ــم فح ــم س ــذاك احلك   وىل ب

  

ــروى  ــا ي ــاوي حلن ــاب املس   خط

ــد    ــعر بض ــوق أش ــك املنط   وإن ي
  

ــد ــه ذا عه   احلكــم باملســكوت عن

ــب    ــاب ينس ــيال للخط ــهم دل   عن

  

ــحب ــا يصـ ــة أيضـ   وباملخالفـ

ـ    و     ـمينع اعتبـاره اجلـري علـى الْ

  

ــل ذلــ غَ  ــب أو وي ــلال   ك احمل

ــكال    ــوق ذا إش ــون ذا املنط   أو ك

  

  لفظـــــه ورد يف ســـــؤالوأ

ــاس     ــه أس ــاء لكون ــره ج    أوذك
  

  قاعــدة عليــه غــريه يقــاس   

ــتملوأ   ــاق  اننـ ــاء أو وفـ   جـ

  

ــاقو ــت بالتفـ ــع ذاك الوقـ   اقـ

  جهل السـائل حكـم مـا سـألْ    وأ  

  

  نــه وغــريه حلكمــه عقــل   ع

  منقســـم وغايـــة وصـــفة    هــو لشــرط عــدد وعلــة   و  

  ظــرفني مث اللقــب واحلصــر وال

  

  مث اعتبـــار ذا األخـــري قـــد أيب

  الفعل  
  الفعل من خري الـورى حيـث علـم   

  

ــ ــم بي ــدب وس ــدوب فبالن   ان من

ــب     ــان واج ــى بي ــن أت   وإن يك

  

  فليس عـن وجوبـه مـن حاجـب    

ــة     ــه القرب ــر من ــن تظه   وإن تك

  

ــه    ــع قرب ــق اجلمي ــو يف ح   فه

ــى    ــة انتمـ ــو لإلباحـ   إال فهـ

  

  ال غريهــا علــى الصــحيح املعتمــى

ــب     ــه جي ــا يف حق ــق أن م   واحل

  

ــدب ــا ن ــل م ــا جيــب مث   يف حقن

ــيح أيضــا ماعــدى     كــذاك مــا أب

  

ــدا   ــه بأمح ــم اختصاص ــا عل   م

ــالم    ــالة والس ــل الص ــه أفض   علي

  

  ماوضح الفجر ومـا دجـى الظـالم   

  



ــكوك   ــال ش ــى ب ــه اقتض   وترك

  

ــروك   ــة املتـ ــدم مطلوبيـ   عـ

ــكت     ــا س ــل فحيثم ــره فع   تقري

  

ــت  ــه ثب ــريه فحل ــل غ ــن فع   ع

ــ   ــه وم ــه ب ــىع علم ــدرة عل   ق

  

ــال  ــا خ ــه م ــهي عن ــيريه والن   تغ

ــرا    ــد ظه ــه ق ــل ل ــن الفع   إن يك

  

  كـــان يف زمانـــه واشـــتهرا وأ

  ا من احلكـم جـرى بـني يديـه    مو  

  

  فصــمته يعــد تقريــرا عليــه   

  النسخ  

ــق    ــال ح ــابق ب ــم س ــع حلك   رف

  

  من الـدليل النسـخ عنـد احلـاذق    

ــها     ــان النت ــو بي ــل ه ــل ب   وقي

  

ــها   ــه فانتب ــع ل ــم ال رف   ء احلك

ــيس   ــادة  ول ــم بالزي ــخ احلك   نس

  

ــاده    ــا أف ــف م ــه إذ مل تن   علي

ــرى    ــوم س ــوق ملفه ــخ منط   ونس

  

ــربا   ــض الك ــك بع ــد أىب ذل   وق

ــص    ــاع ون ــخ بإمج ــرف النس   ويع

  

  أو كون راويه علـى التـأخري نـص   

ــورود   ــأخري يف الـ ــذاك بالتـ   كـ

  

ــود   ــن الوج ــري ممك ــع غ   واجلم

ــذا إذا    ــرب  ك ــم خب ــت حك   ثب

  

ــرب  ــارض اخلـ ــاء راو مبعـ   وجـ

  عــد شــرع احلكــمإســالمه مــن ب  

  

ــم   ــه ذوالعل ــذي حقق ــى ال   عل

  ولـيس رفــع ســبب احلكــم التــزم   

  

  رفعا لـه علـى الـذي اجلـل التـزم     

ــاس   ــخ بالقيـ ــواز النسـ   ويف جـ

  

  خلــف بــدا مــن مــتقين األســاس

  التراجيح  

ــرب  ر   ــراوي اخل ــة ال ــح بأعلمي   ج

  

ــرب  ــا والك ــحبة أيض ــرة الص   وكث

ــرا     ــدا أكث ــن رواه ع ــون م   وك

  

  باشــرامأو صــاحب القصــة أو 

  



ــول املتبــع    ــن الرس ــه م   وقرب

  

ــع  ــد مس ــاب ق ــه دون حج   وكون

  أوكونـــه مل خيتلـــف عنـــه ويف  

  

ــلف  ــف الس ــحبة خل ــأخر الص   ت

  ورجــح القــول علــى الفعــل ومــا  

  

ــا   ــا فهم ــى م ــا عل   ورد منطوق

  ومــا ألصــل احلكــم قــد تعرضــا  

  

  على الـذي جـا يف الكـالم عرضـا    

  ومثبتـــا ونـــاقال قـــدم ومـــا  

  

ــدما  ــواه ق ــن س ــاط ع ــه احتي   في

  ا أتـــى لســـبب يقـــدمومـــ  

  

ــدم    ــواه أق ــري س ــه ويف الغ   في

  الصنف الثاين ماهو أصل بنفسه وهو األصل العقلي  
ــحاب   ــل االستص ــل العق   إن دلي

  

  وقـــد رآه حجـــة االصـــحاب

  استصحاب أمـر قـد علـم   وهو إىل   

  

  بالعقــل أو بــاحلس أوشــرعا قســم

ــارض      ــن مع ــلم م ــا يس   وقلم

  

ــارض   ــرجيح يف التع ــب الت   فيطل

  وهو ماكان الزما عن أصل النوع الثاين  
  القيس محـل صـورة قـد جهلـت    

  

  حكما على أخـرى بشـرع علمـت   

  جلـــامع بينـــهما قـــد علـــال  

  

ــرع كمــال ــو بف ــه وه   االصــل ب

ــا    ــه وم ــل وحكم ــه األص   أركان

  

  أحلــق واجلــامع عــدا متمــا   

ــص    ــتمر مل خي ــم مس ــوت حك   ثب

  

ــنص ــادر أوب   باألصــل باإلمجــاع ف

ــال     ــد عق ــا ق ــاه لن ــان معن   وك

  

ــ مث ــال التع ــا حص ــه أيض   دي في

  وكون االصل ليس فرعا عـن سـواه    

  

  شروط االصل عنـد كـل مـن دراه   

  حكـم االصـل مـا تركبـا    ككون   

  

  علــى الــذي يقــول بعــض النجبــا

  وهو الـذي اخلصـمان فيـه ائتلفـا      

  

ــا  ــا اختلف ــة فيه ــم والعل   يف احلك

      



  العلة
  

  وصــف بــه أنــيط حكــم شــرعي

  

  بعلـــة دعـــا وعـــاة الشـــرع

ـ      ف ذي وجـود ذا وجـود  علل بوص

  

ــا الــودود   وعــدم مــن حكــم ربن

  وعــدمي احلكــم عللــه مبــا     

  

ــى  ــفا انتم ــدم وص ــان إىل الع   ك

ــا      ــودي مب ــل الوج ــل يعل   وه

  

ــا   ــف علم ــدم خل ــب للع   ينس

ــر ف   ــحيح احلاض ــيمم الص ــي ت   ف

  

ــاهر    ــالف ظ ــاء خ ــادم امل   الع

  جيب يف الوصـف ظهـور وانضـباط     

  

  كــي يتجلــى مابــه احلكــم ينــاط

ــوا يف اال   ــبواختلف ــل جي ــراد ه   ط

  

  يف الوصف والذي عن الطعن حجـب 

ــانع    ــم ال ملـ ــاء احلكـ   أن انتفـ

  

  مــع وجــود الوصــف جــد مــانع

ــا   ــة وم ــار الوصــف عل ــن اعتب   م

  

ــى  ــع انتمـ ــا ملنـ ــانع مجـ   ملـ

  واختفــوا أيضــا يف االنعكــاس    

  

ــاس   ــي األكي ــدى حمقق ــو ل   وه

  أن ينتفي احلكم مـا الوصـف انتفـى     

  

ــنف ــا   م ــد قف ــتني ق ــع عل    ملن

ــاجلأى اشــترار   ــالطه ومــن ب   مع ق

  

ــال   فإنـــه مينـــع ذلـــك املقـ

ــت     ــاجلمع مث اجتمع ــل ب   وإن نق

  

  االوصاف هـل بكـل واحـد ثبـت    

  ذا احلكـــم أو أنـــيط بـــاموع  

  

ــو ــروع  م ــر يف الف ــا ينظ   ن هن

  من نوى الوضـوء مـن بـول وقـد    ف  

  

ــف اســتمدن ــداه خل ــا ع    ســي م

ــتقني     ــاء امل ــبعض االولي ــل ل   وه

  

ــرين  ــدون االخ ــد ب ــة عق   يف رتب

ــ   ــا  ومين ــيال مب ــاف تعل   ع األحن

  

  على حمـل احلكـم للقصـر انتمـى    

    

  

  

  



  مسالك العلة
ــى   ــادل عل ــة م ــلك العل   ومس

  

ــى   ــنص اعتل ــف ف ــة الوص   علي

  صـــرحيه فظــــاهر يتلــــوه   

  

  االميـــاء يف قوتـــه يقفـــوه  

  أن يذكر الوصـف مـع احلكـم وال     

  

ــال  ــواء أن عل ــذكر س ــي لل   داع

ــن   ــئل ع ــتنطاق أن يس ــه االس   ومن

  

  كـم اقتـرن  وصف ليـذكر بـه احل  

ــة     ــر واقع ــم إث ــره للحك   وذك

  

ــه   ــع يف املواقع ــا وق ــل م   كمث

  ومنـه ذكــر الــراوي فعــال صــدرا   

  

  رسول املصـطفى خـري الـورى   من ال

ــه     ــب عليـ ــريه مث يرتـ   أو غـ

  

 الرسـول أو بـني يديـه     مـن حكما 
ــد   ــنص وق ــا ال   مثــت االمجــاع قف

  

ــقد ــد م ــن نق ــض م ــه بع   ه علي

ــرى    ــي أن يـ ــبة وهـ   مث املناسـ

  

  كـم قـد جـرى   وصف منا سب حل

  على حمـل الوصـف وهـي تنقسـم      

  

  إىل مـــؤثر ومـــا هـــو علـــم

ــني    ــار الع ــا اعتب ــرع ربن ــن ش   م

  

ــ ــني من ــم دون م ــني احلك   ه بع

  مث املالئــم وهــو مــا اعتــرب     

  

ــرب   ــم مث املعت ــنس احلك ــا جب   عين

  جنسا بعـني احلكـم أو مـا اعتـربا      

  

  جنســا جبــنس احلكــم فيمــا قــررا

ــار     ــن اعتب ــال م ــذي خ ــا ال   أم

  

ــم ــمه قسـ ــارفاقسـ   ني وال متـ

  ما ثبت احلكم لـدى بعـض الصـور     

  

  ه هــو الغريــب بااللغــا اشــتهرمنــ

  ثانيهمــا املرســل وهــو مــا انتفــى  

  

ــى  ــل انتف ــوره ك ــم يف ص   احلك

ــ   ــب  ت قل ــر الغري ــد يفس    وق

  

ــ ــب مب ــي الرقي ــى العل ــه ألغ   ا ل

ــال    ــد أرس ــذي ق ــر ال ــا يفس   كم

  

ــ ــال  مب ــا جه ــاره وااللغ   ا اعتب

ــل    ــة للعمـ ــري حجـ   وذا األخـ

  

ــدى خــ  ــه ل ــرون األولب   ري الق

  



ــدم   ــود والع ــدوران ذو الوج   وال

  

ــن ا ــمم ــا وه ــدون م ــالك ب   ملس

  أن يوجد احلكم مىت الوصـف وجـد    

  

  ويفقد احلكـم مـىت الوصـف فقـد    

  والوصــف ذا لــه التناســب حصــل  

  

ــل   ــه حتتمـ ــبة فيـ   أو املناسـ

  ومســلك الشــبه مــا تــرددا     

  

  بـني أصـلني بكـل قـد بـدا     من 

ــوى      ــبعض أق ــو ب ــبهه وه   ش

  

ــذا  ــه بـ ــوىفأحلقنـ   ك األقـ

ــرع     ــاس الف ــان القي ــث أرك   ثال

  

ــرع  ــنص الشـ ــرطه أال يـ   وشـ

ــه     ــامع ب ــوت ج ــع ثب ــه م   علي

  

ــه  ــه فانتبـ ــأخري لـ ــة تـ   مثـ

ــرع    ــدى ورود الش ــله ل ــن أص   ع

  

  ـــذا الفـــرع ويل وقفـــة 

ــوع     ــاين املوض ــع تب ــيس م   والق

  

ــوع ــن املمن ــرع م   يف االصــل والف

ــم أنر   ــاس احلك ــان القي ــع أرك   اب

  

ــه شــرط ق ــن يكــون شــرعيا ل   م

  النفي للحكـم إىل الشـرع انتمـى   و  

  

ــدما   ــه ع ــالقيس في ــل ال ف   وقي

  الفصل الثاين يف أقسام قياس الطرد  

ــه   ــع في ــذي وق ــة ال   إن كــان مجل

  

ــه  ــل وأخي ــني االص ــتراك ب   االش

  هو الـذي الفـرع بـه قـد أحلقـا       

  

  قيــاس ال فــارق قــد حتققــا   

ــف    ــة أض ــنفس عل ــن ب   وإن يك

  

  هلا القيـاس وهـو مـا قبـل عـرف     

  خامتة  
ــدا  ــاعلم ع ــيس ف ــراض الق   مث اعت

  

  ســتة أقســام فخــذها عــدا   

  إمــا بنفــي احلكــم يف األصــل أوأن  

  

ـ وينفي كون ال   ف باألصـل كمـن  ص

ــف أو     ــة ذاك الوص ــي علي   أو نف

  

ــد رأوا  ــف ق ــارض بوص ــأن يع   ب

ــد      ــم وق ــة احلك ــالحه لعل   ص

  

  بـذاك األصـل عنـد مـن نقـد      مقا

  



ــا  ــتني أو أن مينعـ ــود علـ   وجـ

  

  يـدعى  يف الفرع ذاك الوصـف أو أن 

  أن وجـــود مقـــتض يف الفـــرع  

  

ــع    ــرى ذا من ــله ي ــم أص   حلك

  الباب الثاين يف قياس العكس  
  إثبات مـا نقـض حكمـا يف حمـل    

  

ــل  ــري حـ ــريه ألن ذاك الغـ   لغـ

ــا    ــم دع ــة احلك ــيض عل ــه نق   ب

  

  قياس عكس مـن لـذا الفـن وعـى    

  الباب الثالث يف االستدالل  
ــايف  ــتدالل بالتنـ ــع االسـ   يقـ

  

  ئــتالفأي بــني حكمــني واال 

  أي الـــتالزم كـــذاك وانقســـم  

  

  هـــذا األخـــري لثالثـــة تـــؤم

  أن يســـتدل أي مبعلـــول علـــى  

  

ــال    ــا ج ــه أيض ــه وعكس   علت

ــد    ــتداللنا بأحـ ــع اسـ   أو يقـ

  

ــردد   ــال ت ــف ب ــويل الوص   معل

ــه     ــارك يف علت ــذي ش ــى ال   عل

  

  وعظـــم ميتـــة مـــن أمثلتـــه

ــثال    ــا لـ ــم األول أيضـ   وانقسـ

  

ــك وال   ــام تاتي ــن األقس ــة م   ث

  حكمـني وجـود   هي تنـاف بـني    

  

  وعـــدما مث تنـــاف يف الوجـــود

  حســـب وضـــده،وآن الكلـــم  

  

ــزم  ــد يلت ــدليل ق ــذي ال ــا ال   فيم

ــة  و   ــاق األم ــاع اتف ــو االمج   ه

  

ــة   ــوى حج ــو أق ــديها وه   جمته

  فــإن يكــن خــالف االثنــان فقــد  

  

  وقع فيـه اخللـف بـني مـن نقـد     

ــكت    ــض وس ــم بع ــذا إذا حك   ك

  

  ض ففيه اخللـف أيضـا قـد ثبـت    بع

ــى رضــ   ــىإن مل يكــن عل   اه أو عل

  

ــى ــد جل ــل ق ــهم دلي   ســخطه من

  هــو حجــة ولكــن قصــرا   و  

  

ــة اإلمجــاع فيمــا حــررا   عــن رتب

  إن وقع اإلمجاع مـن بعـد خـالف     

  

ــتالف  ــا لالخ ــون را فع ــل يك   فه

  



ــدى األغــر ــة ل   إمجــاع أهــل طيب

  

  مالــك اإلمــام حجــة تقــر   

  قــول الصــاحيب بــه قــوالن     

  

ــان ــة أوىل وللنعمـ ــل حجـ   هـ

ــة    ــو حج ــاس فه ــالف القي   إن خ

  

ــه  إال ــا حج ــمه م ــال وخص    ف

ــه      ــا أردت نظم ــام م ــذا مت   ه

  

  واحلمـــد هللا الـــذي أمتـــه  

  أمحــده علــى مجيــع الــنعم     

  

ــي   ــدوام ينتم ــا لل ــدا عظيم   مح

  صلى وسـلم علـى اهلـادي األمـني      

  

ــابعني  ــحبه والتـ ــه وصـ   وآلـ

    

  انتهى على يد كاتبه لنفسه وملن شاء اهللا من عباده
  الشيـخ أمحد بن سيدي حممد بن مـود

  خه وأحبائهأشياله ولوالديه و غفر اهللا
  واملسلمني
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