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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

على مقدمة ابن رشد األصولية  أما بعد فهذه تعليقات لشيخنا حممد حمفوظ البحراوي التطواين
معهد اإلمام أيب القاسم الشاطيب  على كتاب البداية. وهي تعليقات وضعها لتدريس الكتاب يف

 للتعليم العتيق بتطوان

 
 مقدمة بداية المجتهد البن رشد

 حممد على السالم  و  ة  والصال حمامده، جبميع 2هللا محد   1بعد   أما الرحيم الرمحن هللا بسم
 .وأصحابه وآله رسوله

 االحكام مسائل من التذكرة جهة على لنفسي فيه أثبت أن الكتاب هذا يف غرضي فإن 
 جمرى جيري ما فيها، اخلالف نكث على والتنبيه أبدلتها، فيها واملختلف عليها املتفق
 وهذه الشرع، يف عنها املسكوت املسائل من اجملتهد على يرد أن عسى ملا القواعد لاالصو 

 املسائل 3ذهوه قريبا، تعلقا به تتعلق أو الشرع يف هبا املنطوق املسائل هي االكثر يف املسائل
                                                 

الرمحن الرحيم.مث تبني بعد كتابة ما كتبت أن اإلضافة متعينة , وإال كان جواب )أما( خاليا عن الفاء, أي أما بعد بسم هللا  1
وعلى اإلضافة يكون الكالم هكذا: )أما بعد محد هللا جبميع حمامده والصالة والسالم على حممد رسوله وآله وأصحابه فإن 

 غرضي...(
 طارق: وهذا الذي اختاره شيخنا هو ما أثبته .قال أبو عبد هللا 

, عامله حمذوف تقديره : يف بعض النسخ )محدا هلل( وعليه فتكون )بعد( مقطوعة عن اإلضافة, و)محدا( مفعوال مطلقا 2
  معطوفة على اجلملة الفعلية على مذهب من جيوزه مطلقا أو مع الواو. (..( ومجلة)والصالة والسالم على.)أمحد

  ال ي يتعر  إلياا,وال ي اشار إلياا بقوله: )مسال  احأحكام...(يعين  3
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 الصحابة لدن من سالمينياإل الفقهاء بني فيها اخلالف اشتهر أو عليها، االتفاق وقع اليت
 .التقليد فشا إىل عنهم هللا رضي
 أصناف وكم الشرعية، االحكام منها تتلقى اليت طرقال أصناف 4كم  فلنذكر ذلك، وقبل

 .ذلك يف ميكننا ما أبوجز االختالف أوجبت اليت سباباأل أصناف وكم الشرعية، حكاماأل
: ثةثال ابجلنس والسالم الصالة عليه النيب عن االحكام تيتلق اهمن اليت الطرق إن: فنقول

 .إقرار وإما فعل، وإما لفظ، إما
 هو عليه الوقوف طريق إن: اجلمهور فقال حكام،األ من الشارع عنه سكت 5ما وأما

 .القياس
 .ابطل الشرع يف القياس: الظاهر أهل وقال

 بني 7الوقائع أن وذلك بثبوته، يشهد لالعق ودليل ,6له حكم فال الشارع عنه سكت وما
 يقابل أن وحمال ،8متناهية قراراتواإل فعال،واأل والنصوص، هية،متنا غري انسياأل أشخاص

 .يتناهى مبا يتناهى ال ما
 ورابع عليها، متفق ثالثة: أربعة السمع من حكاماأل منها تتلقى اليت لفاظاأل 9وأصناف

 .فيه خمتلف

                                                 
 عدد أصناف , فكم استعملاا مبعىن عدد, وأما كم االستفاامية واخلربية فلاا الصدارة. 4
 أي مما ال تعلق له ابملنطوق , وإمنا يستفاد من العلة. 5
كان من املضار يكون حكمه التحرمي,وإن كان عبادة ويبقى داخال حتت الرباءة احأصلية إن مل يكن من املضار, فإن   6

 فحكمه املنع,إذ احأص  يف العبادة التوقيف.وأما اجلماور فقالوا : إن طريق الوقوف عليه القياس.

 تجدات ال ي مل تكن يف زمن النبوة وزمن نزول الوحي.يعين املس 7

ني إىل قيام الساعة, لقوله صلى هللا عليه وسلم )بعثت إىل فعله صلى هللا عليه وسلم وإقراره حأحد احأمة هو لسالر املسلم 8
 الناس كافة(

 من احأقسام  الثالثة ال ي هي احأألفاظ واحأفعال واإلقرارات...()راجع للفظ   9
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 أو خصوصه، على حيمل خاص أو عمومه، على حيمل عام فلفظ عليها املتفق الثالثة أما
 ابالعلى التنبيه يدخل هذا ويف العموم، به يراد خاص لفظ أو اخلصوص، به يراد عام لفظ
 املساوي، على وابملساوي االعلى، على وابالدىن االدىن، على

 اتفقوا املسلمني فإن ،( اخلنزير وحلم والدم امليتة عليكم حرمت: )تعاىل قوله االول فمثال
 االسم عليه يقال مما يكن مل ما خلنازيرا أصنفا جلميع متناول اخلنزير لفظ أن على

 أمواهلم من خذ: )تعاىل قوله اخلاص، به يراد العام ومثال املاء، خنزير مثل ،10ابالشرتاك
 ( هبا وتزكيهم تطهرهم صدقة

 به يراد اخلاص ومثال املال، أنواع مجيع يف واجبة الزكاة ليست أن على اتفقوا املسلمني فإن
 يفهم فإنه االعلى، على ابالدىن التنبيه ابب من وهو ،(أف هلما تقل فال: )تعاىل قوله العام

 .ذلك فوق وما والشتم الضرب حترمي هذا من
 به يراد اخلرب، بصيغة أييت أن وإما مر،األ بصيغة فعله هبا 12املستدعي أييت أن إما 11وهذه 

 به يراد اخلرب، غةبصي أييت أن وإما النهي، بصيغة أييت أن إما تركه، املتسدعي وكذلك االمر،
 أو الوجوب على هبا الفعل استدعاء حيمل فهل الصيغ، هبذه االلفاظ هذه أتت وإذا النهي،

 الدليل يدل حىت 13يتوقف أو إليه، واملندوب الواجب حد يف سيقال ما على الندب على
 صيغ يف احلل وكذلك الفقه، أصول كتب  يف مذكور خالف العلماء بني فيه أحدمها؟ على

 اخلالف فيه منهما؟ واحد على تدل ال أو التحرمي، أو 14الكراهية على تدل هل النهي
 معىن على لد  ي   بلفظ عليها لد  ي   أن إما ماحلك هبا يتعلق اليت 15عيانواأل .أيضا املذكور

 العمل وجوب يف خالف وال ابلنص، الفقه أصول صناعة يف يعرف الذي وهو فقط، واحد
                                                 

 , وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد املعىن.أي االشرتاك  اللفظي 10
 أي احأنواع احأربعة من العام املراد به العموم ...( 11
 املطلوبأي   12
 يتوقف فيه 13
 وهو أقرب إذ الكراهية حالة نفسية, والكراهة حكم شرعي, واملراد هذه احأخرية.يف بعض النسخ)الكراهة( بدون ايء. 14
 هذا انتقال إىل متعلَّقات احأحكام. 15
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 تكون أن إما: قسمان وهذا واحد، معىن من أكثر على يدل ظبلف عليها لد  ي   أن وإما به،
 يف خالف وال ابجململ، الفقه أصول يف يعرف الذي وهو ابلسواء، املعاين تلك على داللته

 .16حكما يوجب ال أنه
 إىل ابالضافة يسمى وهذا بعض، من أكثر املعاين تلك بعض على داللته تكون أن وإما 

 اقل عليها داللته الىت املعاين إىل ابالضافة ويسمى ظاهرا، أكثر عليها داللته اليت املعاين
 على الدليل يقوم حىت فيها اظهر هو الىت املعاين تلك على محل مطلقا ورد وإذا حمتمال،

 قبل من ذلك لكن الشارع، أقاويل يف للفقهاء اخلالف فيعرض احملتمل، على محله على محله
 :معان ثالث

 لفاأل يف االشرتاك قبل ومن احلكم، به علق الذى 17العني ظلف يف االشرتاك قبل من 
 ؟19البعض أو الكل هبا أريد هل العني، تلك جبنس املقرونة 18واالم

 من يفهم ان فهو الرابع الطريق واما والنواهي، وامراأل لفاظأ يف يالذ االشرتاك قبل ومن 
 ما شئ عن احلكم ىنف من أو الشئ ذلك عدا عما احلكم ذلك نفى ما لشئ احلكم اجياب
 اصل وهو اخلطاب، بدليل يعرف الذى وهو عنه، نفى الذى الشئ ذلك عدا ملا اجيابه

 منه فهموا قوما فان ،" الزكاة الغنم سائمة يف: " والسالم الصالة عليه قوله مثل فيه خمتلف
 .السائمة غري يف زكاة ال ان

                                                 
من احأمكنة واحأزمنة كالقرء يف احأازمنة من املتعلقات. واملتعلقات أنواع: فمناا فع  املكلف وما حيتاج إليه يف الفع    16

فإن واحليوان يف اهلدي واحأضحية والعقيقة والزكاة., والصعيد للتيمم,واآلالت كالوقت للصالة واملكان  كذلك, واملاء للوضوء
 هذه احأخرية آالت يتأدى هبا احلكم.

اا أجاز التيمم بك  مث  الصعيد يف قوله تعاىل: فتيمموا صعيدا طيبا. فمن محله على ك  ما صعد على احأر  من جنس 17
 ذلك , ومن محله على الرتاب قصر إجزاء التيمم على الرتاب.

مث  قوله صلى هللا عليه وسلم : )أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول( فحملاا اجلماور على العاد, أي بول اإلنسان  18
ى العموم. فقال بنجاسة مجيع احأبوال . بدلي  ما جاء يف بعض الرواايت : فكان ال يستنزه من بوله( ومحلاا ابن حزم عل

 والراجح ما ذهب إليه اجلماور.

 ( معني إن كان عاد.2.)إن مل يكن عاد ( مبام1يصدق مبثالني : ) 19
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 عنه املسكوت ابلشئ ابلشرع ما لشئ 21الواجب احلكم احلاق 20فهو الشرعي القياس ماأو  
 كان  ولذلك بينهما، جامعة لعلة أو احلكم ذلك له الشرع اوجب الذى ابلشئ لشبهه
 .علة وقياس شبه، قياس: صنفني الشرعي القياس
 اخلاص على يكون القياس ان: العام به يراد اخلاص واللفظ الشرعي القياس بني والفرق

 جهة من به ابملنطوق يلحق عنه املسكوت ان اعين غريه، به فيلحق اخلاص به اريد الذى
 من به ابملنطوق عنه املسكوت حاقإ الن ،22اللفظ داللة جهة من ال بينهما الذى الشبه
 جدا يتقارابن الصنفان وهذان اللفظ، داللة ابب من هو وامنا بقياس، ليس اللفظ تنبيه جهة

 .23جدا كثريا  هاءالفق على يلتبسان ومها به، مبنطوق عنه مسكوت احلاق الهنما
 .القطع يف ابلنصاب 25والصداق احلد، يف ابلقاذف اخلمر شارب 24حلاقإ القياس فمثال

 فتأمل ،26العام به ريدأ اخلاص ابب من ابملطعوم أو ابملكيل أو ابملقتات الربوايت حلاقإ واما
 .غموضا فيه فان هذا

 .فيه تنازع ان للظاهرية ينبغى الذى هو االول واجلنس
 من نوعا يرد ذلك يرد والذى السمع، ابب من النه فيه تنازع ان هلا يينبغ فليس ينالثا واما

 .العرب خطاب

                                                 
هذا التعريف فيه ركاكة,واحأوىل أن يقول : إحلاق جماول مبعلوم جبامع بيناما يف احلكم. واجلامع قد يكون العلة وقد   20

 قياس العلة وقياس الشبه. فيدخ يكون الشبه...

 أي الثابت 21
 خبالف اللفظ اخلاص يراد به العام حأن إحلاق ...  22

 وهو التباس ال يضر, حأن املعىن مراعى على كال احلالتني , وقد جع  أبو حنيفة ك  مفاوم من ابب القياس وهللا أعلم. 23
 لقياس بثمانني.وهو قياس يغين عنه النص, مث هو فاسد حأن النص جاء أبربعني وا 24
والسرقة معصية, واليد تقطع والفرج ال يقطع,  وليس مبعصية وكذلك قياس الصداق بنصاب السرقة, فإن النكاح طاعة 25

 والنكاح من ابب التكرمي خبالف احلدود, فليس فياا تكرمي, فبط  هذا القياس
شتار بني الفقااء اخلالف يف علة حترمي الراب هذا خالف ما عليه الفقااء واحأصوليون من جعله من ابب القياس , وقد ا 26

 فليتأم  وال غمو  فيه
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: قوم وقال الشرعية، االحكام منها تتلقى الىت الطرق من كثراأل عند فانه الفعل واما
 اختلفوا االحكام منها تتلقى اهنا قالوا والذين صيغ، هلا ليس إذ حكما تفيد ليست االفعال

 الندب، على تدل: قوم وقال الوجوب على: قوم فقال عليه، تدل الذى احلكم عنو  يف
 بياان اتت وان الوجوب، على دلت واجب جململ بياان اتت ان اهنا احملققني عند واملختار

 القربة جنس من كانت  فان جململ، بياان اتت مل وان الندب، على دلت إليه مندوب جململ
 .االابحة على دلت املباحات جنس من كانت  وان الندب، على دلت

 أو االحكام منها تتلقى الىت الطرق اصناف فهذه ،27اجلواز على يدل فانه قراراإل واما 
 .تستنبط

 ومل منها واحد يف وقع إذا انه اال ،28االربعة الطرق هذه احد اىل مستند فهو االمجاع واما
 غري من بذاته مستقال اصال اعاالمج وليس القطع، اىل الظن غلبة من احلكم نقل قطعيا يكن

 بعد زائد شرع اثبات يقتضى لكان كذلك  كان  لو النه ،29الطرق هذه من واحد اىل استناد
 .املشروعة االصول من اصل اىل يرجع ال كان  30اإذ وسلم، عليه هللا صلى النيب
 بشئ امر اما: ابجلملة فهى للمكلفني، اللفظية الطرق هذه من ديةأاملت املتداولة املعاين واما
 .فيه ختيري واما عنه، هنى واما

 العقاب وتعلق اجلزم منه فهم وان واجبا، مسى برتكه العقاب وتعلق اجلزم منه فهم ان واالمر
 مسى بفعله عقاب تعلق غري من تركه على احلث منه فهم وان وحمظورا، حمرما مسى ابلفعل

 واجب،: مخسة الطرق هذا من املتلقاة الشرعية االحكام اصناف فتكون 31مكروها
 .املباح وهو فيه وخمري ومكروه، وحمظور، ومندوب

                                                 
 غري القرب, وأما ما كان من ابب القرب فإنه يدل على الندبيف   27
 احأقوال واحأفعال واإلقرارات والقياس 28
 احأربعة, القول والفع  والتقرير والقياس  29
 يف بعض النسخ )إذ( وهو أقرب لتضمنه معىن التعلي . 30

 كان عليه أن يزيد: )وإن أذن الشارع يف الشيء كان مباحا, فتكون ...   31
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 اعين: 32االربع الطرق هذه بني االلفاظ تردد: احدها فستة، ابجلنس االختالف سبابأ ماأو 
 أو العام، به يراد عاما أو العام، به يراد خاصا أو اخلاص، به يراد عاما اللفظ يكون ان بني

 .له يكون ال أو خطاب، دليل له ونيك أو اخلاص، به يراد خاصا
 الذى القرء كلفظ  ،34املفرد اللفظ يف اما وذلك ،33االلفاظ يف الذى االشرتاك: والثاىن
 الندب، أو الوجوب على حيمل هل االمر لفظ وكذلك احليض، وعلى االطهار على ينطلق
: تعاىل قوله مثل املركب اللفظ يف واما ؟35الكراهية أو التحرمي على حيمل هل النهى ولفظ

 الفاسق على يعود ان وحيتمل فقط، الفاسق على يعود ان حيتمل فانه ، 36(اتبوا الذين اال)
 .القاذف شهادة وجميزة للفسق رافعة التوبة فتكون والشاهد،

 .37االعراب اختالف: والثالث
 اما هي الىت اجملاز، انواع من نوع على محله أو احلقيقة على محله بني اللفظ تردد: والرابع

 .االستعارة أو احلقيقة 38على تردده واما التاخري، واما التقدمي، واما الزايدة، واما احلذف،
 وتقييدها اترة، العتق يف الرقية اطالق مثل اترة، وتقييده اترة اللفظ اطالق: واخلامس
 .اترة ابالميان

 االحكام لشرعا منها يتلقى الىت االلفاظ اصناف مجيع يف الشيئني 39يف التعارض: والسادس
 تعارض أو االقرارات، يف أو االفعال يف اييت الذى التعارض وكذلك بعض، مع 40بعضها

                                                 
 .الطرقاملتقدمة يف أصناف   32
 أي احألفاظ الدالة على احأحكام.  33

 أي الدال على املتعلق. 34

 الكراهة  35

 أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح()وقوله تعاىل :  36
اآت واختالف الرواايت يف احلديث. مث  آية الوضوء, فقراءة النصب ويلحق ابإلعراب الصرف,ويتفرع عنه اختالف القر  37

تقتضي حكما غري الذي تقتضيه قراءة اجلر.ومثاله يف احلديث حديث ذكاة اجلنني ذكاة أمه يروى ابلرفع والنصب.ورواية 
 الرفع هي الصحيحة, ورواية اجلر بـ)يف( موقوفة على عبد هللا بن عمر كما يف املوطأ.

 واب : بني احلقيقة واالستعارة.لصلع  ا 38
 لع  احأوىل : التعار  بني الشيئني. 39
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 معارضة: اعين الثالثة، االصناف هذه من يرتكب الذى التعارض أو انفسها، القياسات
 االقرار ومعارضة للقياس، أو لالقرار الفعل ومعارضة للقياس، أو لالقرار أو للفعل القول

  .41للقياس

                                                                                                                                                 
 أي تعار  الشيئني بعضاما مع بعض.(بعضاما مع بعض)لع  الصواب :  40

ومل يذكر من احأسباب االختالف يف ثبوت احلديث , فمن ثبت لديه احلديث قال به إن توفرت الشروط , ومن مل يثبت   41
باب االختالف أيضا االختالف يف احأصول مثال القياس, من قال به بىن عليه حكما , ومن مل يق  لديه مل يق  به. ومن اس

به ألغى ذلك احلكم, وكذلك عم  أه  املدينة واملصاحل املرسلة, ومن اسباب االختالف اجلا  ابلدلي  من قب  بعض 
ختالف االختالف يف مح  فعله على الوجوب اجملتادين, وعلم غريه به, وهذا أكثر ما يكون يف احلديث, ومن اسباب اال

عالم البن  تيمية, وتقريب الوصول للتلمساين, واإلنصاف البن السيد والندب. وينظر لذلك رفع املالم عن احألمة احأ
 الَبطَْليَـْوسي
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