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القيمة

بممشاساف,ضاسش

سيئاتومن أنفسنا، شرور من باتله ونعوذ ونستغفره، وستث نحمده س اثحمد 
وحدهاض إلا إنه ألا وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن ثه، مضل فلا الله بهده من أعمالنا، 

حقألاه اتقإ امنؤا الدين أيها ^يا عبده محمط4ا أن وأشهد له، شريك لا 
؛ديملكم أتقؤإ ألماص أيها ^يا ، ( ١^٢٠١عمران; آل سورة ) ه نيرن ؤأنتم إلا تمؤتن ولا ئماته 

الب،ي١^١ ؤإتقؤا ونساء رحالأ معهما ؤيث زوحها م،-ها ؤحلئ وا-ضع،ة نفس همن حلمكم 
١^١١^٠١ الذ،ين أيها ؤيا ، ( الآيسةا النساء: وثيي1ه)سورة عليكم كآن ١^ !ن ؤإلأؤنحام به نتاءنئ 

ويٍبرلهالله يطع ؤهمن ذنحيكم لكم ؤيغفر أ■ع٠-المنم لكم يصيح محديدأ 3ترلأ وئورلوا الله 
بعد؛أما الآيتان،'ا،الإ( الأحزاب: عفلماه)سورة فرزا فاز قم 

؛ئأللم،٠

ضرالذي النافع، العالم طويق ث به يسلك أن العيد على الله نعم أعظم من فان 
أنالطريق بهذا وحري الدين، ِق يفقهه حيرا بص الله يرد من فان الميالح؛ العمل 
طريما،أددكا ءمن بقوله: ذلك عن ه النيئ أخبر محا الجنة، إلى م،احيه يوهيل 

وغيره،(، ٢٦٩٩)صيلم رواه و لجتة ا الى طريما به له اتله ،،مهل علما فيه يلتمس 

ورثواولكن درهما، ولا دينارا يورثوا لم الذين الأنبياء عن هوالوروث العلم وهدا 
ميراثْعك يكون أن من أعظم نعمة نجي، وهل وافر، بحظا أحد أحده فمن العلم؛ 

الأسياءور

الشومةالورمحات. ماى على إضاءات 



قسبميناإثى تعلمه ذكم ؤ ينقسم اتنيوي ائيواث ذا 

ويأئمجهله، الناس من أحدا س،ع لا ض، 
وقدوا^لآحرة، الدنيا ه الأليم للعداب نفسه عرءس ربما بل عته، العرهس تاركه 

ؤأومنتعالى؛ قال كما جهنم، نار  iLوالخلود.بالله، الكفر إلى ذلك يوممله 
(،٤١٢ الأمة طه؛ سؤرة ه) أعس القيامة يوٍم وذحشرإة حقتمكا معيشه ثه يان ذكني عن أعهمحض 

هرايانبح من هرى مجني يأتسكم' ؤؤر\ تعالى: قوله بعد ذلك قال وشد 
أنزلهالذي الهدى هو هتا فالذكر (، ١٢٣الآ؛ة من طه: يشسيم)سة ولا يمحل علا 

ه؛محمد قلب، على أنزله ما وأكمله وأشرفه وأعظمه ر،،دله، ألسئة على 
نورايلم،إلى والشيطان، الهوى وعيادة الجهل، ظلمات من به الناس ليخرج 

الرحمن.الواحد وعيادة 

ربوبيتهودلائل ومماته، أّسائه ومعرفة وتوحيده، الله، هومعرفة العلم وهذا 
الإيمان،وأركان ه، محمد نبئتا ومعرفة والممربه، الطاغوت ومعرفة وألوهيته، 

استطاعلن وحج عليه، وجبت لن وزكاة وصيام صلاة من العبادات؛ أذكام ومعرفة 

بصيرةعلك، الله بمبد حتى الأمور، هذه من واحد بكل يتعلق ومجا سبيلا، إليه 
فيمايقع لا حتى منها، يحرم وما فيها، لحل إذا العاملات احتكام ومعرفة وهدى، 

الخمر،كتحريم جهلها؛ أحدا ي،دع لا النتى الكبار الحرمات ومعرفة عليه، حرم 
ونحوذللث،.والأمهات، الأخوات ونكاح والزنا، 

تعلمه،وسائل توفر مع بتتركه يأثم بل جهله، الؤمن يسع لا مما ذللثا فكل 
والنة.الحمد ولله هذا، ز٠اذنا ث وبخاصة 

زادوهومجا الباقين، عن الإثم سقملر البعض به قام إذا كفاية، فرض تعلمه ما يانيهما؛ 

وطيقالسائل، ودقيق الدلالات، وأوجه الأح؛كام، دلائل لعلم من سبق؛ ما على 
لضياع،١ من اللغة بها ئحفظ التي الألة وعلوم أدلتها، من استخراجها 

وسرحه٠ار١ا.وفهمهما، والحليم،، ^يراكرآن 

اتعلوم،بين ومرتبته اتهمه أصوو تزنة م <

عليهئبنى لأته كفاية؛ فرض، تعلمه مما الثاني، القسم تحت يتدرج الفقه أصول علم 

(. ٦٢" ٥٦/١ر وفضله الدا بيان جامع 

الهدمة- الورقات مش على إصاءات 



بهويسنمن الاجتهاد، مرتبة إلى من اسم طالب ينتقل وبه الفقه، م،،دائل 

قليل.بعد سدكوها التي الفوائد من غيرذلك إلى وعلله، مقاصدالثيايخ فهم على 

ليرجحأو الناس، ويفتى بيلم، الفقه يتممم.% أن أراد من على يجب وهوقد 
شرحاشرحها ولا فهمها يمنكن لا التي السائل، من مسألة ليشرح أو آخر، على قولأ 

اصم.بهذا بالأستعانة إلا صحيحا 

النونأ،،دهل من الحرمين( )إمام الجويتى للإمام الفقه أصول ث الورقات مهن 
سلممراتب من مرتبة وهوأول كثيرة، مم،ائل على اشتماله مع وأوميحها، الأصولية 

والايمماحالثمرح بها قممي التي اليسيرة، التعليقات هده ف>كاذما الفقه، أصول 
الشرحيكون أن مراعاة مع والأمثلة، الدلائل ذكر مع الفقه، أصول مسائل  ٢١لأ٠اتل
ائتبدئ.القارئ لستوى مناسبا 

اثسرح

يلي:بما الثيرح يتميرهذا 

وتقسيموالهاوية، العرفية الأهداف ذكر حيث من التربوي، بالجاب اساية ١- 
الجملة—،—ث الواضيع تناسب التقسيم ث روعي وقد دروس، مجموعة إلى الكتاب 

درس.كل كمية تقارب مجع 

الشرح.ذكر.ق  ١٠أهم على تشتمل درس، لكل حلاصات ذكر ٢- 

التفكيرملكة تثري التي التطبيقية، والناقشات الأسئلة من مجموعة إيراد ٣- 
القواعد.على التطبيق سلامة على وتعين والأستتياط،، 

مقدمةمنها وقدوصعتانماذج و٠ومدوع١تمح. الكتاب مسائل تجمع هجرة وميع ٤- 

كلها.الدرس مسائل نجمع درس، كل 

تختلفوهي والتلقي، القارئ إلى الملومة وصول تيسر التي التوضيحية، الرسوم ٥- 

فهيالقيجرة أما ال،،ائل، بعمى لايضاح التوضيحية فالرسوم الكتاب، شجرة عن 
الثيجرة.أرقام عن التوضيحية الرسوم أرقام احتلضت، ولهدا كله، الكتاب لميائل 

)ل(.مادة الخيط،، اكاصس 

٧القيمة . الورقات( مش على إضاءات 



الإجابةكيفية ■\ يحتذي نموذجا لتكون عليها؛ والأجوبة الأسئلة من مجموعة وضع ٦- 
النموذجية.

ماىالورقات، شرح هجرة للدروس، عرض شرائح على يشتمل مدمج قرص وجود ٧— 

مختارة.التكترونية وكتب اامدْللءحات، الورقات، 

٠،صادراممرح.^٠^ 
تربويا،كتاباتعليميا يئون وأن والبيان، بقصدالت،،،هيل قد الشرح هدا أن اعلم 

الأحاديث،أوتخريج العلم، أهل كتم، إلى الإحالة من الواضع كثيرمن يخلو-ؤ قد ولهذا 
كتم،فمن الفوائد من فيه وما الإيمهاح، وزيادة الجمع، إلا فيه لى وليس كاملا، تخريجا 

موائدهم.على متطفلون نحن ؤإتما الفميل، فلهم استقيتها، قد اسلم أهل 

الثمرح.هذا منها استقيم، التي ال،كت4-، بأهم قائمة اممتإب آخر -k الله شاء وسأذكرإن 

محمحسئبن ءبروسمهّم ربتبء 

٣١٩٨٢الأساء ، ٩١٠١ص.د،: 
abdusn@yahoo.com

ه■.';.•
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بأسلوبك،صم متحدث؛ اثت،مثين بهز اثفؤق تأمل أ

4KL موضومهثأئيأ؛

الأمور،من عدد يبءءهث،-ق، الفقه أممول أن تلاحظ، ابق الشفالتعريف سوء تث 
ءالىبها يتوصل التي القواعد وهو منها، الأا،،تفادة كيفية اثئاني، الإجمالية، الأدلة الأول، 

والهي،تئش.الفتي أحوال الثالث، الأحكام، استباط 

ومراتبها،حجيتها، حيث من الأدلة؛ هو الباحمث، هده عليه تدور الذي الوممؤع لكن 
ومامنها، ال،،،تنبهل، وثروط منها، الاسعتضادة وطرق وه،،،ادلها، عنها، تنثعأ التي والأحكام 

فموصهؤعهدا: وعلى الفقه، أملول مباحث، من ذللئا وغير م،،،ائل، من وبال،،،تفتى به يتعلق 
هوالأدلة)ا(,الفقه أم،ول 

علىالوقوف بقحيد ال،،دلمون أبدعها التي العلوم أحد فهو حدا؛ عقليمة فانهل فائدته أما 
تتابعماولقد أحكامه، واتباع هديه، على والسر مراده، ومعرفة وأسراره، الث،ارع مقاممد 

وات،،عيث،إليه، وين،،،،_، فيه، برز من به يلسا م،،،تقلأ فثا غدا حتى العلم، بهذا العلماء عناية 
ومنمقاميده، ومعرفة الكلام، تفسر _ق إليه يرجع قانوئا مهار حتى فائدته، حدود 
الفوائد،هده 

الشرعيةالأذكام ا،،،تنباط( على الفقيه بها يسعين التي والقواعد الأسس وضع ١— 
الأدلة.من 
استثمارسبل وتتميح يغوى، ولا يزل فلا الأدلة مع تعامله ؤ العقل ينم،يحل، العمل ا وبهذ 

وأبينهل١(.طريق وأوْنمح وأتقنه،، وجه أكمل على التقحميلية الأدلة من الأحكام 

مظانها.ِق عليها الاطلاع يمكن الفقه أصول مؤضؤع تحديد _قت أخرى أقوال وهناك ~ ١ 

الأولالدرس - الورقات مان على إضاءات ١ ٦ 



منها*اماحح واختيار الأقوال، بين المرجيح على القدرة ٢— 
يعرفأن يمكعه كيف ومراتبها، منها، الأستولأل ووجه الأدلة، أنواع يعرف لا ضن 

دلك،من العلم طالب يتمكن العلم هدا وبمعرفة قول؟ كل أدلة بثن ؤيوازن الراجح، 
والضعف.فيه القوة ووجه قول، كل مآخد على الوقوف ؤيستطيع 

النحرضنقبل من بالشربمة التلاعب عدم وضمان الاجتهاد، عملية ضبط ٣- 

لسدصءم،ا )ظ تصيرا ا عن 

الفقه،أصيول ِق مثله يمال قاء، إذا ثاء من الدين لقال—ق، الأسيغاد لولا قيل: فكما 
منالدين ئ - ؤيتكلم جاهل، كل معه يلج مكهمورا، الاجتهاد باب، لكان العلم هدا فلولا 

باب،الفقه أميول فعلم دلالتها، وطرق أدلته يعرف، ولم ومقاصيده، باميراره يحط، لم 
ا,لتعالين.أفواث، ؤثيمكئتا المجتهدين، زمرة يتأهل.L، لم من دحنول من يمنع محكم 

ببعفى،بعضها ويضرب والسنة، الكتاب، بنصوص يتلاعب، من على الرد ٤— 

الثمرعية.الاحتكام من يتنملهى أن ويحاول 
يعلم،بغير بالتكلم الله على المجترئين بالث،ريعة، التلأعبيرj( من كثيرا فان 

ؤيلتييونالقول، من بزخرف الناس ؤيخدعون العقلية، الطرق بعض يميتخدمون 
عنالناس أبعد من وهم العلم، أهل وأقوال وال،،نة، بالكتاب بالاممتدلأل عليهم 
ؤيقضيحيلجمهم، ردا عليهم الرد من يتمكن ؤإنما الباطل، إلى وأقربهم الحق، 

كيفيةوعرف منه، وتمكن العلم بهذا أحاط من قولهم، خبايا عن ؤيكثف، أمرهم، 
قواعده.مع التعامل 

علىوالوقوف والاستدلال، الاستنباط، -ق ومناهجهم الفقهاء، كلام معرفة ه- 

استنباطهم.ه ومعناهبهم احتتهادهم، طريقة ومعرفة اثجتتيجدين، الأئمة ماحي، 

علىوالقدأرة الوقائع، ِق الثيؤع أذكام ومعرفة الاجتهاد، ونية إلى الوصول ٦- 
الأدلة.بين التعارض ودفع والماسع،، الصمالح بين الوازنة 

الأحكامتنزيل وكيفية الولألأت،، أوجه على يتعرف أن يمكنه هذا من الممكن فان 
الله.حكم عرق الواي، ِق والواجب، الثيؤع، _ق الواجب، عرق فمن الواي، على 

الآسى.لامكام عفيمي الرزاق عيد مقدمة انظر: ~ ١ 
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لوقائعجديدة أحلكم واستخراج أقضية، من جد ما على الأئمة قواعد تطبيق ٧- 
عليها.باثتخريج الأئمة، أصول طريق عن حديثة 

وس|ذه.تيه مسإ ثإتثا، 

الرسمث مبين هو كما أركان، أربعة تعم، ومباحثه الفقه، أصول مم،ائل إدراج يمكن 
(:٢١)صفحة ( ١ ز التوصيحى 

الوصولالمحسود إذ الفقه؛ أصول تعلم من القحيودة الثبمرة وهو الحكم، الأول،؛ الركن 
الشرعي.الحكم إلى 

أربعةتعم، تندرج وهى بالحكم، التعلقة السائل تبمث، الركن هدا و_ق 
أمور؛

تكليفيإلى ينقسم وأنه الحكم، تعريف، فيذكر نهسه، الحكم الأول؛ 
ينقسمحيث، وتعاريقها، الحكمين، من واحد كل وأقسام ووميعي، 
ورودقبل الأثيياء وحكم أربعة، والو۵دعىإش حمسة، إلى التكليفي 

والتقبيح.والتحسعين ^٤، ٣١١
تعالى.وهوالله الحاكم، الثاني: 

والكره،الناسي، ححلاب، فيدكر وهوالكلم،، عليه، الحكوم الثالث،: 
الميكران،وحط_او_، الشريعة، بفرؤع الكفار وحح؛لال_، والصيبي، 

يجوز،لا ومن تكليفه يجوز ومن والخطي، الجاهل، أيصا ؤيذكر 
التكليف،.وهوشروط، 

بالأفعال،وتعلقه بالتكليف،، التتصى فيذكر فيه، ائحكوم الرابع: 
بالأعيان.يتعلق لا وأنه بالترولث،، تعلقه _ق، والخلاف، 

الأحكام.منها ت،،،تغرج التي وهي دلة، الثاني؛ الركن 
وهوالكتاب،، يذكر ثم الأدلة، وأقأ،،ام الدليل، تعريف، يذكر ف ٠

وماثبوته، وطريق منه، ليس وما منه هو وما تعريفه، القرآن؛ 
ومنتابه.ومحكم وعجمة، وتيربية ومجاز، حقيقة من عليه يثلتمل 

وطرىالكتاب،، من ومنرلتها وحجيتها، تمرين،ها، اللبؤية؛ ال،،نة م ث ٠
روايتها،وطرق منهما، واحد كل وحكم وآحاد، تواتر من ثبوتها 

الرسل،وحكم يواتها، وصفة وتثريرية، وفعلية قولية من وأق،،،امها 
الأصوليينبين مشتركة مباحث، الجملة ه وهى الأخبار، ومباحح، 

والحدثين.
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يطولكثيرة، مباحث وفيه النسخ، كتاب بهذين ؤيتصل ٠
٠بذكرها التام 

ومستنده•وأقسمامه، وأهله، وحجيته، تعريفه، الاجماع؛ يذكر ثم 
وأقسامه،النفي، على دالا وكونه تعريفه، الاستصحاب؛ م ث ٠

قسم.كل وحكم 

والاستحسان،الصمحابي، كقول فيها؛ المحتلف الأدلة تذكر م ث ٠
الذرائع،وسد والمرق، سا، قبلتمن وس٠رع والأستحملاح، 

ونحوذلك،والأستقراء، 

وسيلةيعتبره ومن معها، يذكره الأدلة من القياس يعتبر من و ٠
الثالث.الركن نحيت يذكره الاستنباط وسائل من 

وأهمالفقه، أصؤل لب وهي الاستدلال، وقواعد الاسسياط، طرى الركن 
الاجتهاد،إلى التقليد من العلم طالب ينتقل ؤإتقانه وبضميطه أبوابه، 

الفقهاء،كلام فهم على تعينه التي الفقهية اللكة بمعرفته ؤيحصل 
الحادثة.للوقائع الأحكام واستنباط الأقوال، بين والترحيج 

قسمين:اتى ينقسم الركن وهذا 

ومنفلومه،بصميغته إما اللفظ، من ستضاد لغوية، كلية أحكام الأول؛ 
القسم:هذا أبواب ومن ومعقوله، أويمعناه ومفهومه، بفحواه أو 

والأمروالجان، والحقيقة واللغات، والأسماء وأقسامه، الكلام 
والبينوالبيان والقيد، والطلق والخاص، والعام والنهي، 
والمخالفة،الوافقة ومقهوم والؤول، والنص والظاهر والجمل، 

هذهوتحت به، يتعلق وما والقياس والتضمن، الاقتضاء ودلالة 

كثير.شيء المسيايل من الأبواب 
تحتالقياس يدخل من العلم أهل من أن إلى التنبه ؤينبغي 

يدخلهامن منهم الرسؤل أفعال دلالة وكذا السابق، الركن 
يدخلهامن ومنهم دلالتها، وحه إلى نظرا الركن؛ هذا تحت 
هناك.بها يتعلق ما كل ؤييحث السابق، الركن تحت 

منالتىتستضاد الكلية، وقواعدها العامة، اتشريعة مقاصد الثالي: 
ته.وتعليلا الشرع حكم 

ومراتبها،وأقسامها، المحيالح أنواع عن يبحث القسم هذا وث 
بها.الاحتجاج وحكم 
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حديثهعند القياس، باب اكدالح-ٍقء على يتكلم من العلم أهل ومن 
عنحديثه عند ذلك على يتكلم من ومنهم وأنواعه، النا؛،،،_، عن 

المرسلة.المصمالح أو الأستمهلاح، 

بهؤيلحق منهما، كل وأحكام وهوالمقلد، والسمتي وهوالمجتهد، اثقتي الرابع؛ الركن 
بينها.الترجيح وطرق الأدلة، بين التماريص 

تضورللدهن يقرب حتى الوجه هده على ذكرتها وانما الفقه، أمح،ول ميمائل حملة هده 
_ق،الغزالي هو الأربعة الأركان هذه على الفقه أم،ول مميائل وزع من وأول ومباحثه، م،،،ائلص 

المنطقأهل كتب من والحح،ر التق،،،يم هدا استتفاد وقد أقهنابا، وسماها المد،،،م،فى، كنابه 
ماعلى الذكي الناظر يقف حتى ومقالاته، العلم أبواب ْتيبعل على يحرصون حيث والفل،،،فة؛ 

وفاصيله)ا(.من أثنائه _ق؛ 
وغيرهما،والأمدي، كالرازي، تقسمه؛ على يمييروا قلم بعده، حاء من أكابر حالفه وقد 

كتابه)؟(.بينها_قن طريقه منهما واحد ولكل 

يتسرعونثم العلم، الم،،،تغدمةثهذا ااح،طلعات، أولأ يذكرون ذلك قبل العلم أهل وكان 
_قتواحد كل طريقة وتختلف، هذا، الورقات، مق _ق، كما وسيائله، الفقير أمعول أبواب كر ذة 

بيانها.موميع هذا ليس مثيتركة، قواسم هناك كان وان والتاحير، التقديم 

اثورقات؟لأبواب منهجا تكتسص ان تستطمع هل 

•/٨٩( ١ ) الروضة مختمعر شرح ' نظر ا ١
ذلك._ق الناهج من عدد إلى أشار حيث ( ١ ٠ ا/ا ) الروضة ممصر شرح ت وانظر ٢" 
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حته

الادثة
الاستنباططرق 

الاستدلالوقواس 

الفتي
والستفش

ثيله^مشفق 

فهامختلف 

لغويةكلية احأكام 

الشريعةمقاصد 

الكليةوقواعدها اأعامة 

ص(نائله رضسانج
T

سميمفيهعليه)اصف(أئحكوم 

(١ ر ومباحثه الفقه أصمول مسائل أركان 

تأ1يفه.وسبب ئشأته ! رابنا 
لمعرفةالوحيد المحسدر كان حيث ه، النبي رمن ه الفقه لأصول الأولى النواة تبدأ 

ماعنه يتلثؤن حوله من والحمحابة يسلها، بسنة أو عليه، ينزل بقرآن إما الله؛ حكم 
منضمهمؤن المسا-ما_مه، السليمه لقطره وا والبيان، الفصياحه أهل وهم منه، ر لصمي 

بعضهأدهانهم؛ _قت موجودا العلم هدا كان فقد ومراده، مقصموده وفحواه كلامه ظاهر 
البيانوأضرب العرب، كلام دلالة بها يعرفون التي العربية، سليقتهم بسبب مفحلورفيهم 

مناستمادوه وبعضه به، نزل الذي وأسلوبه القرآن، بها نزل التي اللغة ؤيعرفون فيه، 
سببمن الأية دلالة كمعرفة التنزيل؛ مشاهدة ومن كلامه، وسمماع ه^بمصماحيته، النبي 

واحدكل وحمل والمقيد، والمطلق والخاص، والعام والمنسوخ، الناسخ ومعرفة نزولها، 
الأحكامنزول وكيفية ه^، النبي أحوال معرفتهم بسبب به، وتفسيره الأحر على منهما 
عزيمة،أو رححنحمة نزل وما عليه، 

والمنةالقرآن ألفاظ الصمحابة عن فاحدوا التابعون، الصمحابة بعد من حاء ثم 
منهما.الأحكام استنباط وكيفية ومعانيهما، 

،العلم مع للطلاب ئلمن وسليقة ، متفرقة أقوالأ إلا الفترة هده _قن الفقه أصول يكن لم 
وسعةوذكائه، منهم، واحد كل ملكة بحسب الاستنباط _قن بينهم التفاوت يظهر ؤإنما 

اطلاعه،

الأولالدرس الورقات- مش على إصاءات 



فيهل١(:ونصهم الصحاه عند العلم هدأ وجود مسا الله رحمه تيمية ابن يقول 
الرأي،واجتهاد والاجبماع، والسثة، الكثاب، ءاثى وئمسييمها الفصه أصول في )رالكلأم 

محمدأصماب زمن من معروف أمر الأحكام، عنى السرعية الأدلة دلالة وجه في والكلام 
انسبهيا أقد كائوا وهم يئ، أئمة من بعدهم ومن بإحسان، لهم واكابعين .، 

إلىعنه~ الله —رضي الحطاب بن عمر كثب ومحي بعدهم، ممن الدبمية اليلم فنون من ؤعيره 
محبمايكن لم محان ه، الله رسول سثه في محبما يكن لم محان الله، مثاب ض بما رراكض ت سريح 
ئجمهدأن شمت شان مجد لم محإن الصالحون، به شصي محبما كظ— —وفي الئاس، عليه اجممع 

رأيك((،
الأص-وليين<(.عند الأحاديث، أشهر من معاذ وحويث، عباس، وابن مسعود ابن محال وكيلك 

_قتالحيحيح النهج عن الناس بعص أعرض البدع بعض وظهور الأمة لتفرق ونتيجة 
فزلتناسبها؛ لا ومحائع على الأيات بعض وأنزل الفهم، _قت فأحطأ ورسوله؛ الله كلام معرفة 
حطأإلى الصمحابة نبه وقل المأ،دتميم، صراطه وعن الله، دين عن وانحرفا دلكا، بسيسا 
هداولكن الفهم، —ق انحرافهم سببا لهم وبينوا بعميهم، وناظروا أدركوهم، حين هؤلأء 
أتباعا،•حولهم كونوا اللدين الأفراد من عدد ه استمر قد والاستنباط الفهم ه الحلل 

كتب،من كثير وترجمة والروم، الفرس من بغيرهم الهرب احتلاط لكثرة أيصا ونتيجة 
واحتاإف،ت،أذواقهم، وتاثرت، كلامهم، وأساليب لغتهم، _ق العرب من كثير استعجم اليونان، 

القؤيمالنهج ليظهرللناس تقييلر^آ(؛ إلى العلم هدا فاحتاج أعراضهم، وتغيرت، مناهجهم، 
4r'  رسولهوكلام الله كلام فهم الفهم؛

العلمالأمام بها قام التي هي مستثل كتاب _ق الملم هدا قواعد لضبط، محاولة وأول 
الرحمنعبد إلى رسالته كتبط حيث الله، رحمص الشافعي الطلبي القرشي إدريس بن محمد 

بناصيريكب أن عحسره استحق وقد الفقه، أصول مسائل أصول فيها ودون مهدى، بن 
الصمحابةمنيجج وبيان البدع، أهل ومناظره عنها، الدب ه جهود من به محام ما بسيبا السنة؛ 

والاستنباط،الأستولأل _قت والتابعين 

بينالناظرات، بكثرة اشتهر بعده، والدي الشافعي فيه وجد الذي انمسر ذلك إن ثم 
والبح،ثوالتنقيب،، التفتيش تسuلعى والمناظرة وعقيمة، فقهية كثيرة قضيايا _قت العلماء 

لهداالستقل التأليف حركة ولكن ومسائله، الفقه أصول _قت الأراء من عددا فأيمرت، والنظر، 

.( ٤ * • / Y ٠ ) الفتاوى مجمؤع ~ ١ 
الامدي.لأحكام عقيقي الرزاق عيد مقدمة انظر: ٢" 
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كتبمبثوثة-ؤت والأقوال الاراء هد0 بقيت بل مباشرة، الشافعي بعد بقوة تنشط لم العلم 
والعقائد.والحديث، والتفميير، الفقه، 

وايرادعليها، الأدلة وذكر م،يا.غتها، ؤإعادة الأقوال، هده بنقل ذلك  Jjtiالعلماء فبدأ 
فيه،االؤلفات ؤافراد العلم، بهيا المتكلم؛rن اهتمام وظهر عنها، والجواب الاعتراينمات، 

وظهرتالس،ائل، من عدد وافتراض الأمثلة، من فيه القواعد وتجريد أبوابه،، وتنذليم 
هالعلم جعل -حيث النعح،ب، أثر وظهر والتبوي،_،، والجمع التاليم،، ه مختلفة مناهج 

معه،.الءثق يكن ولولم التبؤع' لقول للأنتميار وو،،ياة الأم-ان بعض 

اصمولنشأة عن نفيس ةلأم البحرالخيط، كتابه ممدامة الله.ق رحمه، وللرركثمي 
فيقول:الفقه، 

فيض،در علمه، اللسان أراب وئبه إلمه، كيمه جوامع بي، . الننكى ))أسار 
إدريسبن محمد المجثهد الأمام جاء حمى حفية، ورمور سنية، حمته منه الأول الصدر 

ساعدعن محثيمر ياره، )تنيوء إلى ومشى بهثاره، كاهنيى، عنه~ الله ~رهنمى السافعإإ 
وكثوزه،دشائذه وأظهر الجهاد، حى السس العرض هدا وءمم،يل فى وجاهد الأجتهاد، 

وأجملمعتى أكمل في وأبرزها مسيتوره، وكايت، محباته وأبرز ورموزه، إثداراته وأوتتيح 
ثماق.إلى الكساد بدو سوقه وأعاد الأفاق، دجى الأص،ول بعلم ثور حمى ميورة، 

المديةفايئ،ى الماينييان؛ جاء حمى وشرحوا، وثهيهلوا وأوص،حوا فبينوا بعده، من وجاء 
وبقاالأسارات،، وفكا العبارات، فوسعا اتجبار، عبد المعئزلة وقاضي الحلم،—،، بن ابوبكر 

فحرروائارهم، لأحب على و،يتاروا بآيارهم' الثاس واقفى الإسكال، ورفعا الأجمال، 
الجراء.حير الله فجراهم وصموروا، وقرروا 

شاسعا،كان ما وأبعدوا واسعا، كان ما فحجروا المثاحرين، من أحرى جاءت ثم 
ثملعلى واقصروا والدلائل، الشبه من وكتروا السائل، رؤوس بعض على واكئصروا 

وصل،.حقيمته والى أمز، النس لهدا من أكوار وئركوا الف-رمح،' من المءئالف-ين مذاهب 
أوهاشم، لأبى حلأكا فيقولون؛ المعول، بهجة تثه وئذهب ١^١؛، إلى أمره يعود شكاد 

وفائهممخحيوصة، بالاعتناء أصحابه وبين منحيوصه، للسافعي وئكون للجبائي، وفاشا 
عجيبة،،.ومباحث، غريبة، وذقول فائمة، وقريرات رائقه، عبارات الس١بقاrن كلام من 
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اثتأتيفحركة ه اتنشاط إني أدت أحرى أساب! هناثى أن نعتقد حل 

مادته.منها واستمد الفقه، أصول عليها بني التي الحسادر بالأستمداد القصمود 
الصمادرهى:وهده 

علىأدلته منهما الأصولي يستمد حعث اتنيوية، والسنة الكريم القرآن ١— 
القواعد.امن كثيرا يمتثرج معانيهما باستقراء أنه كما قواعده، من كثير ص-حة 

الناس،مع التعامل .L؛ وهلريقته وتقريراته، ه النبي أثيال السنة ضن ؤيدخل 
وحضرا٠سمرا وأحواله 

كثير.به واستدلابي؛ الفقه، أصول محسادر من فهومحمدر الصالح، السلف احماع ٢- 

ورسولهالله بمراد معرفتهم وكمال فهمهم، فلمحة والتابعين، الصحابة هن الروية الاثار ٣- 
مسائله.على بها والاستدلال الفقه، أصول قواعد بناء الأصوليون يعتمدها أقوالهم فان ه^، 

وأشرفهم،الهرب أفحسح . والرسول عربي، الكريم القرآن فإن العربية، اللغة ٤— 
قهمالكلام، بها نزل التي اللغة يعرف أن ومقحيوده الكلام معنى معرفة مريد فيحتاج 

فالعمومالتعدية، بفنونها العرب لغة معرفة على متوقف رسوله وكلام الله كلام 
والفحوىوالفهوم، والنطوق والإجمال، والظهور والتقييد، والإطلاق والححيوص، 

يمكنلا كله ذلك، وعير الحروف، ومعاني والإيماء، والإشارة والاقتضاء والتنبيه، 
منها.مستمدا الفقه أصول كان وليلك العرب، لغة بمعرفة ٍالأ المعرفة حق معرفته 

لأهميتص.إليه يرجع أن يمكن الرسالة _قت جيد كلام هدا ولاشافعي_قت 

إلىالأصولي يحتاج حيث واستنباطاتهم، العلماء اجتهادات من الشرعية، الأحكام ه- 

الأولالدرس الورقات- مش على إصاءات  ٢٤



أنكيا عليها، والشواهي، الأمثلة بضرب اليسائل إJضاح من ليتمكن يحقائقها؛ العلم 
تتبعها،هلريق عن أصولية، قواعل، والفرؤع الأحكام هد،ه ْبن يخرج العلماء بعص 

٠( ١ فيهال الحكم وسبب سها، الرابط ومعرفة 

بهد,اتسمينه على المتكلمون اصحللح وقيه اللابن، أصول به ؤيئصي، التئلأم، علم ٦- 
الشرعيةالأدلة توقف، ___، مله الئقه أصول واستمداد فيه، الكلام لكثرة الاسم 

للأحكامؤإفادتها حجيتها لتعلم رسوله ق وصي، وعلا، حل الباري معرفة على 
اوهي، ليل، والل، والبرهان الحجية بين التمييز إلى فيه يحتاج الأممؤل فن ولأن شرعا، 
الكلام.علم ٍق، يثررِ

والحمينبها، يتعلق وما الحاكم، مميألة العلم: ا  jjtمن الأصوليون اسمد،ها التي الم،ُيائل ومن 
مجتها،رأا.عن وحلوالزمان محس،؟ مجتهلي كل وهل البعثة، قبل الأثيياء وحكم والقبح، 

ؤانماعليه، دخيلة هي بل الأصول، ل،—، من لي،دس، الممياثل _،>، أن لي يظهر والذي 
جرئناأننا ولو به، وتعلقهم عليهم، الكلام لغلبة الأصول علم الكلام.L، علماء أيحلها 
العلم،ْلال،_، على يؤثر نقص فيه يكن لم الكلامية المأ،،ائل ه ص، من الفته أصول 

بعل،ه،حاء ومن كالغزالي الأصوليين؛ من الناحرين إلى بالن،،،ية اليوذاذى،وهذاا النطق ٧- 
والتنذليمر'اا.الترتيب، وكيفية ال،لألأت،،  'هوالكلام القاد،ماتا، بعض منا؛< استمادوا وقع، 

إيجابياأمالكلام ملم ص الققه تأثيراستمدادأصول كان هل ~ ١ 
سلإويا؟ولاذا؟

صعوبته،إلى أدى الفته أصول النطقه دخول أن ت،دتقال، هل ٢- 
ساحقه؟وتثي، 

معالمالآما،أي؛ لأحكام عقيقي الرزاق عبئ هقدمة (؛ ١٢٤لا!باحاّدين والغاية لمؤضؤع وا الخو الفقه أصول انظر: ~ ١ 
(.٥٠، ٢٣)للمجيراني الفقه أصول 

(.١٢١)للبامييثنح والغاية والمؤضؤخ الخو الفقه أصول انظر: ٣" 
•اليونانية والفلسفة النطق من الأصوليين مؤقف س،.ورعن الرحمن عبي، لمحمد كلمة من الكاشف ومشومة السابق، المعسور انظر: ٣" 
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 Iموثفأته،وأهم شه اثتأيف منام سادسا
اعتمدوهاالتي والؤساش كتابتهم، المؤلمؤزه عليها سار التي الطرق بالمناهج يقحيد 

ونحوذلك.والتمثيل، والاستدلال والتصنث، للترتيب 

الشيمةهده —قن الأصوليين الناهج يقيما وصما أعطي أن أستطح ولا كثيرة، والناهج 
لأمرين:الحتيسرة؛ 

بهايقحيد لم مختصمرة، مقدمة وهده كثيرة، كتابات يستدمب الوضؤع هدا الأول؛ 
التاليماهمناهج عن عامة فكرة وضع القحسود ؤإنما الناهج، عرض ه التوسع 
الميتدئ.للطالب الفقه أصول 

كثيرة.كتابات يستدعي الوصؤع هدا بل لدلك، يتسع لا الوقت أن الثاني: 

أننستحليع بحيث الناهج، من كثير فيها تشترك عامة ملامح نتلمس أن يمكن أنه ءالأ 
مناهج:أربعة إلى نمينفها 

منه-جاصهاء.الأول؛ 
المالكيةالثلاثة؛ المداهب أتباع من والحديث،، بالفقه عنايته كانت من بالفقهاء وأعنى 
الظاهر،أهل علماء وبعض جرير، كابن الستقلين، المجتهدص ومن والحنابلة، والشافعية 
وعيرهم.

عقيقيالرزاق عبد وصض وقد الله، رحمه الشافعي كتاب هو النهج هدا _ق كتاب وأول 
كقال)اا:منهجه الله رحمه 

إجمالأ:أمرين بين رسالته شن الشافعي »حمع 
منهجهؤإيضاح والسنة، الكتاب من عليها الأدلة واقامة الأصولية، القواعد تحرير ~ ١ 

العربية.اللغة من بالشواهد وتأييده الاستدلال، شن 
أممولشن قضايا على الأدلة من لكثير والتيلييق الإيضاح، لزيادة الأمثلة من الإكثار ٢" 

للمخالفين((.نقاش مع وفروعها، الشريعة 

سرداأكثر كان لكنه الإحكام، كتابه شن الأمرين ش تبعه الله رحمه حزم ابن أن ذكر ثم 
بهاحتجوا وما فيها العلماء مداهب ذكر مع الفقهية، للفرؤع وايرادا النقد، مع للادلة 

قشتهم.ومنا 

الأمدى.لأحكام مقدمته ١— 
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النهج:هذا مميزات وأهم 
ؤإجماعواللغة والسنة الكتاب من عليها الأدلة ؤإقامة الأصولية، القواعد تحرير ١" 

وأقوالهم.والتابعين، الصيحابة 
القواعد.على بالتيلمبيق والعناية الأسلة، من الإكثار ٢— 
منها.هائية التيلأ الجدلية الميائل الأغراى_قن عن البعد ٣— 
اليوناني.بالنحلق الناثر عدم ٤— 
اللفثلية.ائناقث،ات، الدخول_قن دون العرف يوتتيح بما التعريفات، ِق الاكتفاء ٥— 

حرم؛لابن والاذكام الرسالة كتاب عدا النهج هذا على الكتب، ومن 

٠(  ٤٦٣)ت، الث.ادى للخهلسء والتفقه الفقي،، كتاب ١— 

هوإنما بحثه كان ؤإن ، (  ٤٦٣)ت، البر عبد ابن للحاقظ، وفض،له العلم بيان جامع ٢" 
الهمة.الأصولية السيائل من لكثير تعرض د-ون الكبار، الأصولية للم،،،ائل 

_قنجيدا تحقيمأ حقق وقد جليل، وهوكتاب ا،  ٤٨٩رن، ال،،معاني لابن الأدلة قواْلع ٣' 
مجلدانا.خم،،،ة 

النهج:هذا تحت، إدراجه دم،كن ومما 

بتحريريهتمان حيث، ، ( ١٧٥ )ت، القيم ابن وتلميذه ، ؛ ٧٢٨)ت، تيمية ابن كتابات، ا~ 
التقليد٠من والتحرر والثمواهد، الأمثلة من والاستكثار ، القواعي، 

فهوالفتاوى، مجمؤع فهرس إلى الرجؤع ؤيمكن ومنتثير، كثير تيمية ابن وكلام 
تيميةابن ككتاب طبع؛ بعم،ها الأصولية، آرائه _قت علمية رم،ائل توجي، أنه كما ، مفيي، 

بعيه.يطبع لم وبعضيها تيمية، ابن عني، النيرعية الأحكام وكتاب الفقه، وأصول 
كتبه،متفرق-ق نفيس كلام له ولكن الموقعين، إعلام الأصولية القيم ابن كتب، وأبرز 

القيم.ابن لعلوم التقريب، كتابه -ق أبوزيل، بكر بعميه جمع وقد 
حقيفهمه عالم إلى يحتاج لكنه عظيم، وه-وكتاب، ' ( ٠٧٩ رن، للسعاطبى الموافقات، ٢" 

هوعلىنص ا ولهن الفن، ا هي، يحكموا لم أناس كلأمه معنى فهم زل-4، حيعث، فهمه، 
الشريعة.علوم من متمكئا القارئ يكون بأن كتابه، قراءة شرط، 

شرحوكتاب قال،امة، الناظرلابن روضة كتاب المنهج ا هي، تحت، الباحثين بعض ويال،رج 
التجاررا(.لابن المسر الكوكب، 

.٦( • — ٥٥ر للجيرانى الفقه أصول معالم نظر: ا ■
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هذاالنهج؟إدحاثها يبمأكن كتباأحرى سرق هل 

^^جاصنمين.الثاني: 

تأثرومن مؤلفات، فيه وله الدين، أمهول _قن بالكلام عنايته كانت من بالتكامين والراد 
الترتيب-4 فروق وجود مع لكن ال،سابق، النهج يشبهؤن منهجهم وهم-4 ْلريقتهم، 4 - بهم 

ءاليها.الحاجة أوتقل فيها، حاجة لا مس،ائل وفرض الجدال، من والكثرة والتنْليم، 
النهج.سا وتحم، السابق، المنهج تحت، الدخول تحتمل مؤلفات توجد ولهدا 

المنهج؛هذا معالم أبرز ومن 
ومناقثيتها.الأدلة ،،،وق القول—ق، ب،يط، مع بالأدلة، ياثباتها بالقواعد، العناية ١" 
ذلك،.والخيال_قن الجدلوالنقاش، الإكثارمن ٢- 

يقللمميائل والفروض وعدمه، وجودهيا عن النغلر بقطع مقدرة أمسول _قن الكلام تجريد ٣" 
ءء

تقلأو أوسيم، وقوعها، 
عنالأخر يرثها تقليدية أمثلة وهي القاعدة، إيضاح بقحمد إلا الأمثلة، من الإكثار عدم 

الأوورا(.

ذثلف!؛ث اأؤلفاسا أبرز ومن 
٤(. ٠٢)ت الماقلأني بكر أبي للخاضي والإرشاد التقريب ١- 
٠(  ٤٣٦)ت البحيرى الحس-ين لأبى المعتمد ٢" 
٠(  ٤٧٦رن الشيرازي إبراهيم إسحاق لأبي اللمع شرح ٣" 
٠(  ٤٧٨رت الجؤينى العالي لأبي البرهان ٤" 
٠( ٥ ٠ ٥ ت ر الغزالي محمد حامد لأبي السش،ض( ه~ 
٦٠( ٠ ٦ )ت الرازي عمر بن محمد الله عبد أبي الدين لفخر الححيؤل ٦" 

ى.JuaSUللإحكام عقيقي الرزاق عبد مقدمة انظرن ~ ١ 

الأولالدرس الورقات- مش على إضاءات ٢ ٨ 



.(  ١٦٣ ت ) الامدي محمد بن لطي الأذكام أصول _قء الأحكام ٧" 
•الكتب هده على الجملة ه يعتمدون إنما الناخرين وجل كثير، وغيرها 

اثراي.اهل منهج الثاثث: 

منكثير عند سميته على اصطلح وهوما الحنفية، فقهاء الرأي بأهل وأعنى 
الطريقة:هده مميزات أبرز ومن الفقهاء، بمنهج البا.ثن 

وتلاميذه.حنيفة أبى الإمام عن الرؤية الفرؤع على بناء الأصولية القواعد تقرير ~ ١ 
القرؤعمن ٢" 

أصول4لا(.وتقرير الاشيارسذم(، ٣— 
_قتذلك، ذلأحظا كما الطريقة، هده على يسيرون الأحرى الداه،—، أصحاب، وبعض 

الحنبلي.يعلى لأبي العد.ة كتاب، 

الطريقة؛هده على الؤلفات أبرز ومن 
وهومطيؤع.، ( ٣٧٠رن، الجحياص على بن أحمد بكر لأبي الأمعول الفحدول-ق ١" 
وعليهوهومطبؤع ، (  ٤٨٢رن، البزدوي محمل، بن علي الإ،،،لام لفخر البزدوى أصول ٢" 

الأسرار.كثيق، بعنوان ( ٧٣٠)ت، البخاري العزيز أ عبالثيرح منها كثيرة، قروح 
١ا  ٠٤٩ رت، ١لسرخسمي أحء،ل، بن محمد بكر لأبي اليممرحييس أميول ٣" 

الرأي.وأهل التكلمين طريقة بين الجمع منهج الرابع: 
أقوالقتداخك، الحلقية، وهلريقة التكلمثن يلريقة بيت فجمع العلماء بعض حاء 

الفريقين.

منها:بمميزات الطريقة هذه وتمتاز 

علىمبنية الأصولية القواعد تذكر حيهث، والحنفية؛ التكلمين طريقة بين الجمع ١" 
الفقهية.الفرؤع ذكر مع والعقلية، التقلية الأدلة 

إلىنحتاج لذلك، ونتيجة الإلغاز، حد إلى يمل حتى والإيجاز، العبارة الاحتممارمق، ٢" 
المراد.يغلهر حتى منها أحذت، التي الأصول ومراجعة سمرح، 

الجاذ،_،:هذا ط الزلفات أبرز ومن 
البزدويكتابي بيت الجامع النظام ببال،دع المعروف، الأصول، علم إلى الوصول نهاية ١" 

(.٦٩٤رن، اليماعاتى ابن على بن لأحمي. للامدي، والإحكام 

للامدى.للإحكام عقيقي الرزاق عيد مقدمة انظرت ١— 
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بنالله عبيد الشريعة ليسير التنقيح غوامص حل _قن التوضيح وشرحه الأصول، تنقيح ٢" 
للرازي،والححسول البزدوي، كتاب ، jrtJفيه جمع وقد (، ٧٤٧)ت ١احبوين مسعود 

الحاجب,لأبن النتهى ومختحسر 

ذكروقد ، ؛ ٧٧١)ت السبكي علي بن الوهاب عبد الدين تاج نممر لأبي الجوامع جمع ٣" 
محسنف.مئة من أكثر من جمعه أنه 

كثيرة*حواشي الشرح هدا وعلى المحلى، الدين جلال شرح أحسنها من شرؤح وعليه 
الهمامبابن المدروفا السيواسي، الواحد عبد بن محمد الدين التحريردكمال ف~ 

(.)ت١٦٨

محمدبن محمد الدين شبمس الله عيد أبي تلميده شرح أهمها من شرؤح، وعليه 
التحرير.شرح ه والتحبير التقرير سماهت ، ( ٨٧٩رت الحاج أمير بابن المعروف 

بقوله:التحرير كتاب العلم أهل بعض وصف وقد 
المعميات،فتح تحاول فكأنما قائله، مراد تفهم أن وحاولت شروحه، من حريته ر>ءاذا 
ءاليه،عدت ثم الحاجب، ابن شروح فيه~ تنظر أن ~قيل قرأت ا إذ أنك الغريب ومن 

العبارةاضحلمرت حتى بوزنها وأحل إلماحا فأدمجها عبارتهم أحد قل وجدته 
*ا ١ واستغلقت<(ر 

ويمكنهباقتنائها، العلم طالب ينصمح التي الكتب من عدد بدكر القيمة هده أحتم 
ذلك:ومن الله، شاء إن وسهولة بيسر منها الاستفادة 

شاكر*أحمد تحقيق: للشافعي، الة الرس_ا~ 
السليمانى.محمد تحقيق: القحسار، لابن القيمة ٢" 

اكدادي.سحليب قه ٣" 

للشيرازي*اللمع وشرح اللمع، 
الأثمقر*محمد تحقيق: للغزالي، الستمشى 0~ 
الحكمي*تحقيق: السمعانى، لابن القواطع ٦" 

التركي.الله عيد تحقيق: للطيؤن، الروضة مختحسر شرح ٧" 
للقراشن*المحمول تنقيح شرح ٨" 
للتلمساني*الأصول على الفرؤع بناء إلى الوصول مفتاح ٩" 

للشاطيى*لموافقات ا ٠

النجار.لابن المنير الكوكب شرح " ١ ١ 

للشنقيحلى*الممعود مراقى شرح الورود نثر  ٠١٢

(٢٢*٢"  ١٣١للربيعة اكمه أصمول علم كتاب سبق قيما وانظر هوالحضري، القائل ~١ 
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ائ^مرمين٠لإمام سمرة ترحمة ثاني!» 

حيؤيهبن محمل بن يوسف بن الله عبد بن يوسف بن الله عبد بن اللك عبد هو 

الشافعي.النيسابورى، الطائي السثسس، الجؤيس، 

منعددا تضم جؤين، تسمى نيسابور نواحي من كبيرة ذا-حية إلى نسبة ؛ اتجويني 
إليها٠ونسب أبؤه، فيها ولد المرى، 

سنبس،تسمى مدينة إلى وقيل هتي، قبائل من كبيرة قبيلة إلى نسبة ؛ اثسنيسى 
أرجح-والأول 

المشهورة.اكبيلة إلى نييبة : الطائي 
(.١١المدن من عددا تميم عقليمة بلدة وهي نيسابور، إلى نسبة : النيسابوري 

مذهبه.إلى ينتسب حيس، الثيافعى، الأمام إلى نسبة : الشافعي 

إلىووصل الأمور، معالي يطلب، لكونه وتثريم،؛ تعفليم كنية وهي العالي، بأبي بجي 
مكةجاورٍِق، لأنه الحرمين؛ بإمام ؤيلقب، والفضل، العلم -ق عالية مرتبة 

إني،وقيل بدللثا، قلمب، المدهب،؛ طرق ؤيجمع فيها، يدرس سنين، أربع مدة 
أشهر.والأول أخرى، سنين أربع أيصا المدينة جاور-ق 

عقرةسبع وقيل وأربعمثة، عثيرة تسع سنة المحرم عثيرمن الثامن الله.L، رحمه ولد 
وأشهر.أرجح والأول وأربعمئة، 

يوسمابن الله عيي، أبومحمد الجهيد العلم الأمام هو فأبؤه وقمل؛ علم بيمتا مقت نثيأ 
عظيمهمؤلفات له عممره، ثت الثمافعمه شعغ الأددم_،، الأصؤلى الفهمه المفسر الحؤينى، 

وفضله,علمه سعة على تدل 

الأديب.بيوسف، معروف، مرموق أديب، الله، عبد بن يوسما وجده 
مؤلقات٠له صو_قن، فميه الحجاز، بثليخ المعروف، يوسما، بن علي أبوالحمس وعمه 

والد،هأولأعلى فقرأ طاقته، بكل العلم إلى الحرمين إمام توجه العلمي البيم، هدا ؤؤن 
الحادي(ث،،_ق، العلم أهل من غيرث، على قرأ ثم والأدب، والأصول والفقه التقأ،،يروالحلي،ق،، 

علماءأكابر وقال العلوم، أنواع من وغيرها والنحو، والقراءات، والفقه، الكلام، وعلم 
منهم.واستفاد عم،ره، 

مشهل،.غربى ميلأ ٥ * بعل- طى تقع بائران، خراسان -ق بلوة نيسابور: ~ ١ 
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الطلب،ه جد مع ذكاءوقطنة، يتوقد وذهتا لاقطة، و.حافظة نادرة، ذاكرة الله حباه وقد 
الأمام((،هدا مثل للعلم رأي،ت،عاثثا ))ما فيه: المجاشيإ قال حتى الوقت،، اغتنام على وحرص 

معوكان عشرة، التاا،،عة مس ه وهو درس فقد أبدا، واكتحييل العلم عن ينقحلع يكن فلم 
أبوقدم لما أنه ذلك< من أعجب، بل الكبار، الث،ايخ من ؤيتزود العلم، طق على يتردد ذللئ، 

قراءة_ق، وأخذ بالإكرام، الحرمين إمام قابله ني،،،ابور إلى ا,لجاشص فصال بن على انحمس 
سنة.حمسين وقتئد الحرمتي إمام عمر وكان النحوعليه، 

والخاصالعام عند إليها وصل التي الثيريقة والنزلة احتلها، التي العخليمة المكانة ومع 
منم،بهكان أيا مماحبها، إلى يميتفيدها التي الفائدة ين،،،،—، الجميع، مع متواضئا كان إلاأنه 

ومكانته.

الأدلةقواطع إلى والإرشاد الفقه، أم،ول _قت البرهان منها: عفليمة؛ مؤلفات، ألف، وقئ. 
فيهقال الفقه،، عذليم_قن وهوكتاب المدهب،، دراية المهللب،_قت ونهاية والنذلامئة، الاعتقاد، أم،ول 

كثيرة.أحرى ومؤلفات، مثله((، الإسلام يتممينفا_قت >)لم ا: /٦٩ ١ ز٦ والنهاية البال،اية كثيرسق ابن 

الإمامأشهرهم من طالب،، ثلاثمئة من درسه مجلس بجضر كان حتى كثير، عليه وتتلمد 
كثير.وغيرهم المثيهؤر، المف،،،ر الله رحمه الهراسى والكيا الله، رحمه الغزالي أبوطمد الإسلام حجة 

مسائلص وغيرها الحيفات،، السلم،_قن منهج عن انحرافه عليه أحد طقل، ذللئ،؛ كل ومع 
ه.المحمطفى إلا ؤيترلئ، قوله من وكل وعنه، عنا ؤيتجاوز وله، لنا يغفر والله العقيال،ة، 

ربيعشهر من والسدرين الخامس الصياء، ميلاه بعد الأربعاء، ليلة الله رحمه تؤق وقد 
أيام.أشهروسبعة بثلاثة والخم،،،ين التاسعة عمرناهز عن وأربعمئة، وسبعين ثمان سنة الأحر، 

عليه،ومملى عفليمة، حنازته وكانت، وفاته، يوم الأسواق وعكت، لفشوه، الناس حزن وقد 
أبوالخاسم.العلم الإمام ابنه 

٠٠وكرمه بمنه، وعنهم عنا وعفا الجميع الله رحم 

البرهان،محقق مقدمة —٧٩(، ٩٥/ ١٦)كثير لابن والنهاية الباو.اية الترجمة: مراحع 
الفركاح.لابن الورقاي، شرح محقق مقدمة التلخيهس، محقق مقدمة 

الأولالدرس - الؤرقات، مش على إصاءات  ٣٢



شروحها♦وذكربعض ياثورقات ثاثثاءتعريف ^٠٠^^ 
اأحرم-تيإمام ألفه الفته، أصول ه مختتسر صغير مش ~الورقات~ الؤلف هدا 
منكثيرا عددا حوي أنه إلا صغره وهوعلى مراجعته، ولتسهل ليحفظ وعمره؛ للهبتدئ 

الأث^ء,اصيؤل طئ مسا 

تمرطىالتي المصطلحات من عددا عرف ثم مفردا، الفقه أصول بتعريف ابتدأه وقد 
فنؤ الدائرة الكلمات بمعاني معرفتك لأن جليل؛ منهج وهو الضن، هدا ث العلم طاف 

معنىلك ؤيقرب المؤلف، مقحيود معرفة عليك يسهل بها أصمحابها ومراد الضنؤن، من 
كلامه,

ثمإجمالأ، الفقه أصول أواب استعرض ثم مركبا، الفقه أصول عرف دلك بعد ثم 
صفةبباب واحتتم وأقامه، الكلام بباب فابتدأ بابا؛ بابا شرحها _ق دلك بعد شرع 

المجتهدين.وأحكام سني 

عنوجرده وفائدة، حاجة وأكثرها الفقه أصول مسائل أهم على المؤلف اقتصمر وقد 
النادر.القليل 4 إلا والتمثيل، والأدلة الخلاف ذكر 

منأكثر على ذلك زاد حتى ونفلما، وتعليما، وسرحا، حفظا، به العلخاء اهتم وقد 
منها:عملاً؛ ثلايش 

القركاحبابن المعروف المراري، بزإبراهيم الرحمن عبل الدين لتاج الورقات شرح ~ ١ 
)ت.ا،ا"(.

٠( ٨٦٤)ت الخلي أحمد بن محمد الدين لجلال الورقات شرح ٢— 
•( ٨٧١)ت المارديني عثمان بن شممي الورقات ألضاظ حل الزاهران_ق الأنجم ٣— 
٠( ٨٨٩رن الكيلأنى محمد بن أحمد بن للحساrن الورقات شرح  "يالتحقيقات غس 

التلمسانىزكريا بن أحمد المياس لأبي الأمام مقدمة شرح المرام_قت غاية — ٥ 
،^(٩٠٠.)

المعروفالرعيتي محمل بن لخمد الخرمتي إمام ورقات شرح ط العين قرة — ٦ 
(,٩٥٤)ت بالخطاب 

(,٩٩٤رن العبادي قاسم بن لأحمد للخحلى وشرحها الورقات على الكبير الشرح ٧— 
السابق.من مختحسر وهو أيئسا، للعبادي الحيسر الشرح ٨" 

1٣٣?؛؛^ الدرس الورقات_ مهى طى إصاء١ت 



لجطيلي،حمد بن الرحمن لعبد الورقات مش على التعليقات ٩
الفوران.صمالح بن الله لعبد الورقات شرح " ١٠

ضين,بن صمالح بن محمد وشرحه رمضان، موسى بن يحيى العمريطى نفلمه وممن 
الجميع.الله رحم 
وفائدته.المن هدا أهمية على يدل مما كشر، وعرها مطبوعة، الشروح هده وكل 

الكتاب،ضح ه متهجي رابعاء 

التالي:اليهج الكتاب شرح —ق اتبعت 
وأبينالممح،، هدا كلمات من إيضاح إلى نحتاج كلمة كل على أمر بحيث النحس؛ تحليل ١" 

بها٠يتعلق وما معناها، 

والمقبه، المتعاشة الشجرة درس كل بداية ه ووضعت دروس، عشرة إلى المق قسممح ٢" 

كاملأ.سماشرحه الدى 
لدلك؛حاجة وجود عند إلا عليها، الزيادة وعدم الكتاب، مسائل شرح على الاقتحسار ٣" 

يكونأن الشارح حق من ولأن مباحثه، تطؤيل يناسب فلا للمبنيين، موضؤع الكتاب لأن 
غيرمشكلاته، من به يتعلق ما ؤإيضاح كتابه، بشرح القصمود على مقحيورا كلامه 
عباراته.فك _ق عليه يعرج ولا إليه يحتاج لا ما إلى عادل 

والحرصالأصولية، السائل على الاستدلال ف والسنة الكتاب نصموص على الاعتماد ٤" 
ذلك.تيسر إن العرب كلام من الدليل ذكر مع بدليلها، مسألة كل قرن على 

حينماإلا بدليله، الراجح القول على والاقتصار والأدلة، الخلاف يكر من الإكثار عدم - ٥ 
فائدته.ومملهر الخلاف يقوى 

معناها٠وودسور يوضحها بما الأصولية القواعد على والتملبيق الأمثلة، من الإكثار ٦— 
التقاسيموتجمع المسالة، فهم على تعين الش التوضيحية الرسوم من عددأ وضعت ٧" 

وضعتولى والدي هدا،  'يالعلم طلاب بأحد استعنت وقل فيها، الموجودة والتعريمات 
إيضاح،زيادة إلى تحتاج التي السائل ورسم الثجرة 

الأولالدرس الورقات- مش على إضاءات  ٣٤



الأولاتدرس خلاصة 

منالشرعية الأحكام استنباط إلى بها يتوصل التي المواعد هو لفقه: ا أصول 
اليفصسله,أدلتها 

الاستدلال،وقواعد الاستنباط طرق الأدلة، الحكم، ومباحثه: مساس أركان 
والسمتمتي,المفتي 

الإجمالية.الأدلة ث موضوعه 

الأقوال،بين الترجيح على القدرة للفثيه، والقواعد الأسس وضع فوائده: من 
والمنة.الكتاب بنيسوص يتلاعب من على الرد الاجتهاد، عملية ضبط 

حتىبعدهم، لمن وعلموه أصحابه، عنه وأحده .، النبي رمن ه ذسأمم؛ 
متباينة.ومناهج عظيمة مؤلفات فيه فظهرت والتأليف التدؤين مرحلة جاءت 

الحيالح،الملف إجماع النيؤية، والمنة الكريم القرآن نميوص استمداده: 
علمععة، الض الأحكاح ممة، العر اللغة والتالعم■/، انميحاية عؤ■/ وية المح الأياز 

منهجالرأي، أهل منهج المتكلمين، منهج الفقهاء، منهج فيه: التأليف مناهج 
الرأي.وأهل المتكلمين طريقة بين الجمع 

الصطلحات:أهم 

الفقهأصول 

الورقات
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<٠

ساقشةامئالة 

الأولءالموال 

حطإ:أوعلامة صح، علامة بوضع التالية العبارات صحة بين 
إقت- الحدهى-ء7 النمء واساء الاحتمال، عملمة صط، الفقه / أهيوا ائاد فه ض ١" 

,نسالأيم.
عبمليةه واضحة معالم على يسيرون الله رسول أصحاب كان ٢" 

رسالتهيولف أن الشافعي اسحلاع عنهم نقل ما خلال ومن الاستنباط، 
 A- الفقه.أصول

بتعلمإلا الاجتهاد درجة إلى نمل أن ولا الفقه، أميول نفهم أن يمكن لا ٣" 
الكلام.علم وم،،،ائل التملق، 

دراستها.عن الأنمهراف مقت الأسباب ، أ>حارالأصولية الؤلفات صعوبة ٤" 

الرأي.أهل ومنهج التكلمين منهج بيي فرق لا ه~ 

الثاذيًالموال ٠>
فيه،التأليف إلى بحاجة كانم، الأمة أن تعتقد فهل الفقه، أصول نثيآة عرفم، أن بعي، 
وئاذا؟مميتقلأ؟ علما وجعله 
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الثالث:السؤال 

مؤلصات4؟أهم هي وما الفقهاء؟ منهج م4دزات ما 

الرابع:اتسؤال 

موصوئ؟وما الفقه؟ أحسول تعريف ما 

٣٧الأول الدرس - الورقات مش على إضاءات 
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و'

ر,٠, 
١^^نمرس ا .

تمماتالمؤلف، مقاومة 

اكرس؛عناصر أولأ؛ .. 
مقدمةشرح ~ ~١ 

واتفرع.الأصل، تعريف ٢- 
الفقه.تعريف ٣- 

وتعريفاتها.ائشرصة، الأحتكام - ٤ 
وأتوامه.اتعلم، تعريف — ه 

وأنواعه.الجهل، تعريف ٦- 
والشك.والظن، والاستدلال، واثدليل، النظر، تعريف ٧— 

الفقه.أصول تعريف ٨- 

اكرس:أهداف ثانيا; >
على:قادرا تكون أن الدرس هذا وفهم قراءة بعد يتوقع 

وائركب٠الفرد وبين والتاليف، التركيب بين التفريق — ١ 

والفؤع.الأصل مضى شرح ٢- 
الفقه٠معنى شرح - ٣ 

الثيرعى.الذكم تعريف - ٤ 

والوضعية.التكليقية الأ،ئئام بين التمييز ٥- 
والباطل.والصحيح، واثكروه، والندوب، والياح، والحقلور، تٌريفالواجب، - ٦ 

بينها.والتمييز الاصهللاحات،، تعدد فائدة استنتاج ٧- 
الأستدلألى•والنظري الضروري العلم بين التفريق ٨- 

والشك•والظن، والدليل(، والأا،ت،لأل، النفلر، معنى شرح ٩— 
والتفصيلية.الإجمالية الفقه طرى بين والتمييز الفقه، أصور تعريف — ١٠

٣٩الثاني الد،رس الؤ؛وقاتس ماز على إضأءات 



 ;;;-ً

مقدمة

تعريفات

آبواب
أصول
الفقه

الأصل

الفرع

الفقه

الشربالأحكام 

العلم

الجهل

النظر

الاستدلال

الدليل

الظن

الشك

الفقهأصول 

تعريقات.الورقات، شرح )٢(: شجرة 

بالكتاب،ائرفقين واللحّيق الدمج القرص مراجعة يمكنك الورمان شرح شجرة تماصيل .لمرفة ملأحملة: 
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▼
اآ،محويتيلالعاثي لأبي اثئقه اصوو ه اثورقات مأى 

الرحمالرحمن الله بمم 
هه م ْا َُْ ٌَ 

مهَ َ  ُ

.الفقه أصول ْن فصول معرفه على تمحل ورقات 
<وش>مسمخمثردن:

الأصول.:لخُنا
.الس : والةاني 
:ماتنىل؛(تيِوْ/يُ
•ْامحنىضهمرْواكرع:

.الاجتهاد طربمها الني عثة السن الأحكام معرقه : والفمه 
والأ;كايءٌ:

وات١طلل٤(.، والممح ، ر١لمكنوه ، وانمطور ، وانماح ، والمئدوب ، الواجب 
.نكهعز وبمافب ، فنله عاى قاب ما : فالواجب 

.ركه عز ئعاهبُ ولأ ، فنك عز >-! ١٥ ١٠:
.نكه عز نعافُ ولأ ، ق عز طابُ لأ  ١٠: والتاحُ 

.فنبه على ويعاقب' ، ركه عز قاب  ١٠: والمحظور 
.فغله عز يعاقب ولا ، ركه عز قاب  ١٠: والمكروه 
.يه وثنتد ١^ يه بجُ  ١٠; والس 

.ثديه المموذ'ولأ ثءأقُي4 لأ  ١٠: وات١طل 
جٍبمنلم.

به)ه()ا"(.هو ها على العلوم معرفة ت والعلم 

.( U)(Aم؛4) ١٠خلاف على القيء صور : والجهل 
اأحواسً^ /١٥؟ ءج ؛ واشلأل م،ْي لإ ٢ :U امحز'وريً واْلعلم 

•)أوباكوار(را'ا ، والدوق واللمس واكم والصر السمع وهي؛ ، الخْس 
.والاستدلال اكفلر على الوقوف فهو : المكتسب اسم وأنا 

.فيه المنظور حال م الفكن هو ; والنظر 
١^^طلب محلألُ: 

.المًئلوب إز المنشدُ نو : والدولُ 
•الأحر من أظهد أحدهما أنرين تجويز : والظن 

■الأخر ء؛ى لأحدهما مزية لا أمرين فزيذ  '■والشك 
.يها الأشلألِ ومحق' ، الإخ<ال سٍل عز طنههُ :  ٠١٥٥١١أًتولُ و)-ا( 

الثانيالدرس - الؤرقات مان على ءاضاءات 

■0  ه

شتشدخاسوصءءأح١4" 

الطبوعات،من عدد على 

الورقاتشرح ١- وهى: 
اشرحالفركاح. لابن 

ادءبي.طىالدين جلال 
تحقيقا-حداهما 

انة.عغالدين حسام 
الكبير.العبادى شرح ٢" 
شرحالتعقيقاته ٤" 

الكيلأنىللحسان الورقات 

قاوان.بابن العروق 

السميالحطاب شرح ه~ 
الرامغاية ٦" انمي• بقرة 

الأماممتيمة شرح مقن 
للتلمسانى.

هصوابا أراه مجا جعلت وقد 
زيادةمن كان وما انمهلب، 

ولمالهامش، -ق، وضعتها 

اكراJيى*^^رأليسبع 
رأيتهما على نبهت ؤانما 
مهما.

منبد لا إنه بمال؛ والحق 
ائانمضلوطات إحضار 

هدالكن منه، وتصحيحها 

ضيرولعله الأن، يمكن لم 
آخر.وقت —قن 

والبادي:اس شرح 4 ٢- 
)افهدى(.

ابالحطشرح 4 ٣' 
اابنى«.والمبادئ: 

 "٤4r  والمبادي:المحلي شرح
»الباطل«.^ل ءالفاسده، 

ابنقرح محقق نال ٥- 

ررعليهء.الفركاح؛4ررع(؛: 
4شرحالحليوالمبادي٦- 

الواقع(<.هه' زيادة؛ 
قالالحطاب؛و4بعص٧" 

راعليه<أ.النسخ: 

4شرحالمحلىوالعبادي٨" 
الواقع(،.'4 زيادة؛

المرام،غاية من زيادة ٩" 
4لكنها الحطاب، وشرح 

باء.بيض الأخير 
زيادة:المطبوعات يعص 4 ~ ا* 

فيماأجدها ولم أاعلم،ا، 
مناص عليه ص—عحت 

شرح4 وردت ؤانما الكتب، 
منلا الشرح، من الحطاب 

المش.



٠
الثانيالدرس 

n

هاثوحيم اثمرحمن اممم بسم ٠٠

أوأؤلف.أصنف، الله بميم أي أصنف، تقديره; محدوف،، بفعل سعلق الله بميم الجاروالجرورث يشي 
إماه؛ النبي على والحملأة بالحهدلة يتضهأ ولم اليمعملة، على الؤلن_، اقتيسر وقد 

باسم^١^١ قال؛ ما أول لنبيه فيه تعالى الله قال مث العزيز؛ بالكتاب اقتداء أو اختم،اوا، 
علىوالثناء للحمد البسيملة أوضيس الفاتحة، ؤق،،،ورة (، ١ الأنة العلق: سورة ه) حنق الذ،ي ؤبك 
اقتمسركما •عليها، ؤيقتيسر بالبسيملة، الملوك إلى يبتدؤر،،دائاه النبي. كان وقد تعالى' الله 

وال،ثدهادةإنماالحمد لفثل، أن منسا العلماء بعض أخد وقئ الحديبية، الب|،،ملة_قنصاح على 
مجرىأجراه بخعلبة كتابه يفتتح لم لما المحينف فكان الرم،ائل، دون الخحلب -ق إليه يحتاج 

صيلم؛أما الب،ددملة، على اقتحهر حيث صحيحه؛ _ق، البخاري كمنيع وهدا والوثائق، الرميائل 
• ٢١١النبي على والحيلأة الحمدلة أمامه قدم بخهلمبة كتابه افتتح فلما 

هفهاتهورقات ٠>

والكمر،الميكون هائه _قن يجوز ،؛،، ٥٢مفرد إثيارة ا،،،م وذه للتنبيه، الهاء هذه: ،ء
حاصيرةالكتاب جمل كانت الكلمة لهده كتابته عند وهوأنه ذهني، أمر إلى إما هنا والاثمارة 

بحرفالشرح ؤإلى ص، بحرف الش إلى أشير ملاحفلق; 
(.١٠-١٩/١-انظر:فتحااباري)

الثانيالدرس - الورقات مش على إضاءات 



الشارإبأصبح الكتاب هدا انتهاء وهوبعد أمروجودى، إلى ؤإما فأشارإليها، ذهنه -ق 
وموجود 

دلهوما القلة وجمع سيبؤيه، عند القلة جمؤع وهومن سالم، مؤنث جمع وورهاس 
الطالب،على السهيل القلة جمع ذكر من الؤلف ومنممود العشرة، إلى ثلاثة على 

فرض—قت تعالى فقال المرير، الكتاب هدا مثل جاء وقد وفهمها، لحففليجا والتنشيط 

فبكمثن الذين على كتب كما الصمام علّكم كشّس، امنإ ألذ،ون أيها ^با ان؛ رميثمؤم صم 
الكاملالشهر فوصيف، ، (  ١١٨٤لآيةومن الآية*اما، البقرة سورة ه) مءردلأ،ات أياما تتقؤيتا، لعلكم 
فيهاءالأقوال أحد على الكلف-تي، على للتسهيل معدودات؛ بأيام 

اتققهاصول ض فصول سرقة على تقضل ٠>

منفحمميول على مشتبملة أنها صمتها الورقات هده أى: للورقات؛ صفة الجملة هده 
الفقه.أصول 

إنمعناها بيان وسيأش بعضها، من وساقطة النسخ، بعحس _قت مثبتة معرفه وكلمة 
اش.شاء 

منالعفلمين ملتقى يسمى ولهدا كيئين، بين الحاجر وهو فصل، جمع فصول وال 
علىالمشتملة الباب من القطعة هنا والمقصمود العذلمين، بين يحجر لأنه ممصفلأ؛ الجسد 

عنبعضها الكتاب أو الباب مسائل يفصل لأنه فصملأ القمز وسمى المسال، من عدد 
بعض.

هدهإن أي بيانية؛ أو الفقه، أصول بعض هى الفصمول هده أي تبعيضية؛ إما ومي•* 
أصولية.ومواصيعها مسائلها الفصمول 

همحفرديى جزأين م، مقك ولتك 

ذلك،أو ذاك، تقول: أن فيجوز زائدة؛ واللام للبعد، والكاف إشارة، اسم ذتك محن 
مؤلف»اللفظ هدا إن أي الفقه؛ أصول هولقظ إليه والمشار 

الظاهر،حالف لعله لكنه البعيد، دون للقريب الإشارة باسم يعير أن الذلاهر وكان 

٣٤ الثاني الدرس - الورقات ماى على إصاءات 



وهويربدمخحيوص، فن على علث أصبحت اللفظة هده أن إلى إشارة البعد بكاف وعبر 
الفقهأصول هنا المذكور لأن للبعد؛ الإشارة باسم فأشار الفن؛ لا اللففد، أجزاء تعريف 

هوبل وفقه، أصول هما كلمتين من مركبا ليس الفن وهدا مخحموص، فن على علما باعتباره 
اللففليذكر وهولم نفسه، الفن يرد ولم الفقه، أصول لفذل، أراد فلما الفقه؛ عن مستل فن 

البعد)اا.بكاف عبر الفن، ذكر ؤإنما 

علىؤيدل الثييء، إلى ال،ث،يء انضيمام على اللغة —ق، يدل الكلمة هذه أصل موتما؛ وقوله 
واحد،باسم تسمى بحيمث، مختلفة، أشياء بين والجمع هوالحثيم فالتأليف الكثيرةل؟ا، الأشياء 

مؤلما.الكتاب ؤيسعمى a^،_،، كتابا: جمع لمن قولهم ومنه 
وبينبينه وفرقوا وتاك، تناسب أجزائه بين يكون بما التأليف اسم بعفيهم وحمى 

لأر؟؛.أم الوهتسع مرتبة لا، أم كانت مؤتلفة الأشياء؛ ضمم فالتركيب بهذا، التركيب 
علىمترادفان فهما واحدل؛ا، بمعنى والتركيب، التأليف، فجعل بينهما؛ يقرق لم وبعضيهم 

ذلك،.

سواءبعض؛ على الثييء بعض وميع فالتركيب، التأليف،؛ من أعم التركيب، أن والصواب 
يظهربميث أو تناسب،، بينهما يكون بما مختمى والتأليف، لا، أم وتألف، تناسب، بينهما 

وبعلبك.حضيرموت، المركب،: ومثال زيد، قام قوللئط: ١^٥، فمثال التركيب،، حالة التناسب، 

ت؛عيربهاموتم،؛ كلمة احتارأبوالعاتي احله ص اتذى انسب قكرِأ، 
اثئقهءأصول هس 

انظر١~ 
انظر٢- 

انظر٣- 

انظر٤- 

إ,١٥١ر١رللعبادى الكبير الشرح 
ْتاسسالست)ا/ا-آا(.

١(.ل/ا• ) الننؤن امطلاحات، كثاف، (؛ ٢٨٨)الكليات 
;١ الفبن)ا/ا• اسللاحات كشاف (؛ ٤٩■ ٤٣التعريفات)

الثانيالدرس الورقات. ماى على إضماءات 



منهالشيء يتركب ما هنا: به والمراد البعص، بمعنى اللغة _ق الجزء جرأخt وقوله 
ومنغيره)ا(,

يقابلما به المراد هنا والأفراد مفردان، جزآن أي للجنأين؛ مشة مقرديى: وقوله 
علىجزؤه يدل لا هوما هذا على والفرد جمع، أميول كلمة لأن الجمع؛ يقابل ما لا المركب،، 

المعنى.جزء على تدل لا لكنها الكلمة، من جزء فالهمزة هنا، أصمؤل ككلمة معناء، جزء 

مركبأنواع■ وهوخممية معناء، جزء على الدلالة لفظه بجزء أريد هوما وائرىب> 
عشر،كخم،،ية ،عد،ادي؛ وعركب زيد، كغلأم إضاث؛ و4زكب زيد، كقام إستادي؛ 
كديبويا؛،رأدصوتي؛ ومركب كبعليك،، مزجي؛ ومركب 

معنىليعرفلث، الجزأين؛ هذين من مركب، الفقه أميول أن الله رحمه المؤلذ_، ذكر وانما 
المركب،أن إلى منه إشارة وذللئ، مهنمموص، فن على علما معناء يعرفلئ، أن قبل الجزأين 

التركيب،.معرفة قبل الأجزاء معرفة من بد فلا مئيرداته، معرفة قبل معرفته يمكن لا 

بهقميد إهسافيا، تركيبا ركبت قد الفقه أص،ول كلمة لأن غيرصحيح؛ مندي وحدا 
فلاأفرادها؛ عن النظر وقطع معين، فن على هذا بؤه،،عها تدل بحييثا علما، يكون أن 

بهاأريد التي التراكيب، كأ،،ائر وذللئ، أجزائه، معرفة على الفقه أم،ول معنى معرفة يتوقف، 
علمهذا أن تعرف، فأنم، كني،،،ابور، أجزائها، عن النظر بقطع معين، شيء على الدلالة 

المعروف،.المللك، وهو وسيابور؛ التحما، وهو ثي؛ أميلها أن تعلم ولولم معروفة، مدينة على 

مقمعودةدلالة معناه جزء على جزؤء يدل ما هو الركب، إن قائل؛ يقؤل، قد لكن 
دلالةمعناه جزء على ~وهوأممول— جزإه يدل الفقه، أممول ا: وقولنحالمدةر٢(، 
اللغويالمعنى هذأا بالأمل يريد الله رحمه والمؤك، غيره، عليه يبنى ما فالأمل مشمولة؛ 

لث،همحاحتاج مقرئا، علما لا مركبا الفقه(( ))أميول قولنا: ميار فلما هذا وعلى غيره، لا 
مركبا.معناه بيان قبل مقرديه، 

العلمية،معنى قثييها لم خالحية دلالة هنا الجزء دلالة لوكانم، يْطح إنما هذا فيقال: 
معناهجزء على جزئه فدلألة صخص،وهس، فن على علما أه،بح هنا الفقه أمهؤل لكن 

العلبمدة)إ(,شوو_، ضها ل حالص،ة، دلالة لأءمد،ت، 

)؛/؛٧(المؤل نهاية الميالة: حؤلهده بيان لزير انظر ٤— را"ا(. التعريفات، انْلر: ١— 
،.؛قت^،؛١ ،_قصما، )رقم١ المْويعيعليه و،حاشية (.  ١٩٩، التعريقات،انظر: ٢— 
(■١١٤)الفرلكح لابن، الؤرقايت، شرح ,(؛ ص٢٦(* ١٧)للأث،دقيْلر، والناظره البءدءث، آداي، انظر: ■١— 

٤٥الثاني الدرس الؤرقات،- مش على إصياءات، 



٠قيوهعليه امايبش فالأصل ٠٠

اللغة،_قء الأمل كلمة معاني وهوأجد لغة، هنا عرفه وص، الأصل، تعويق سروع_قن هذا 
متباعي،أميول، ثلاثة واللام والحياد ))الهمزة (؛ '١  ٩/١) اللغة مقاييس -A فارس ابن قال 

بعدالنهار من كان ما والثالث؛ الحية، والثاني؛ الييء، أمياس ها؛ أحي، سض، عن بعصيها 
الأول.االعنى هو هنا واكحيود العثيى{(، 

ماوأحسها بعض، من بعصيها متقارب، اللغة كثيرة_قن معاني للامعل الأميوليون ذكر وقئ 
هنا،ا,لؤلم، ذكره 

بالأمليريد لأنه منها؛ مسا الؤله_، يذكر لم متعددة، معاني الاصطلاح وتلأصل 
هنابه الراد الأمل أن ءالى بعصيهم وذهي-، ذلك،، الأقوال_قت وهوأحل، قءث،س،، اللغوي العني 
أصولتعريف عند مينعلم كما الراحح، هو ١^١!^، ذكره وما أدلته، الفقه فاصمول الدليل؛ 

ا1فمهعوها.

غيرهعلى يبنى اU واصع ٠

العلم؛هدا على مبني الفته أن الفؤع، بتعريف، يريقه أن نامم، الأصل عوفط نا ش ،, 
مء َ ُ  ب

غيره،على مبني لأنه الفقهية؛ الفرؤع يممى ولهدا فلع، فالفقه 

هطريقهاالأحته1د اثني اتسرcية، الأذكام هعرفة i واثققه 

لكنّإولء اكه-مل مطلق اثممة ث واممقه الفقه، أصول كلمة من الثاني الجزء هو هدا ؛ ٠٠۶
يفقهونيكادؤن لا المؤآ هذِلأء وفال تعالى: قال كد،لكا، ليس لشيء أو دقيق، لأمر فهما 

منالإسراء: سورة ه) تبيحهم تفقهؤن لا ؤوؤن تعالى: وقال ، ( UA^VIمن الساء: حليثايم)سورة 
(.٩١الأية من هود: )سورة ه تقؤل هما كثينأ تفته ^هما تعالى: وقال ، ( ٤ ١^٤ 

الثانيالدرس الورقات. مش على إضاءات 



عددذكر وقئ التعريفات، أمد وهو االؤلف_،، ذكره فهوما اوع1ماء؛ اصطلاح ث وأما 
علىنقممو ؤإنما لذكرها، حاجة بنا ليس الانتقادات، من كثير وعليها التعريفات، من 

االؤلف_،.ذكره ما سمرح 

العلمعن وتفترق ، ١( ا،دواه) عما مفحملأ الثييء بعين علم هي■ العرفة معرفه؛ قوله 
ألتإثى:)٢( التوضحي الوسم ث هومبين كما منها، أوجه من 
بالفحل.تختص والمعرفة والجمل، الفحل يثيمل العلم أن ١" 
بعميهم.وميعفه بالعلم، مختص والعلم والظن، العلم تثممل العرفة أن ٢" 
عاركارآ(.الله يسمى لا ولهذا العلم، بغلاف، بجهل، مسيبوقة تكون العرفة أن ٣" 

اللهعلى يطلق أن وجوز مترادفين، والمعرفة العلم فجعل ذللئ،؛ _قن بعميهم ؤجالما 
أحمد،روآه .ة(( الشله يعرشك الرخاء _هت الله إلى ))تعرف هؤ• قوله من أخذ،أ المعرفة؛ اميم 

السيرك*_قت والحاكم 

المواطن.بعض ث الأخر على أحدهما يطلق قد كان وٍان ، بينهما الفرق ثبوت واثصحيح 
العليم*أسمائه ومن العارف، أسمائه من ليس الله أن كما 

يضحك،الله أن كما اسم، الفعل من يشتق ولا الفعل، بحسيغة ورد فانه الحديث وأما 
اسمر'أا*الفعل هدا من له يشتق ولا 

يترككفلا الشدائد؛ من ؤينجيك دعاءك، يجيب أي >ريعرفك،«؛ قولهث معنى إن ثم 
المعرفةمعناها وليس دعائك، ؤواجابة وحمحلمه، بعلمه، معك يكون بل الشدة، وقت 

بذكره،والاطمثنان إليه، قلبه ميل معناها ربه، العبد معرفة أن كما بالجهل، السبوقة 
والرصارإء*والمحبة والامتثال، الطاعة من العبودية بحق والقيام 

اسمبين المروق 

I

س

والجملالفصل يشمل 
.آ

I باسمختص م
I  جهليسقه لا

بالفصلتختص 

والظناّم تشمل 

حما/يسيمصا 
^٠٧ ٠٢٧٠^ ٠

)٢؛والعرفة العلم ، jrUالفروق 

السالتكينسارج : يراجع والعرفة العلم بتي، للفرق (* )٢٦اللغؤية الفروق ١" 
)ه'؟-\'ف(.للزنيدي الرقة مصادر (، rro/v)(• ١٩٧)الشريفات السابق؛ انظر: ٢- 
(.٣٥٥—٣٥٤زاّوموالخكم جامع اظرت ٤— معرفة ولزيد (' ٥٢٢)اللفظية الناهي معجم انظر؛ ٣" 

٧;الثانيالدرس، - الورقات من علم، إصاءات 



'حكنا؛القضاء سمي ومنه والحبس، والرد النع اثلغا؛'ا وهوه حكم، جمع والأحكام•* 
قائم،زيد كقولك: عنه؛ أونفيه لأمر أمر ءاثبات الاصطلاح: ه .والقضى، غير من يمنع لأنه 

•بقائم ليس أوزيد 

محيلولهدا شرعي؛ وحكم عادي، وحكم سإنيج حكم أصام؛ ثلاثة وينقسم 
والعادية.العقلية ليخرج بالشرعية؛ هنا الأحكام 

الشرع.ثبوتها طريق الأحكام هده أي: الشؤع؛ إلى نسبه واتسرعيه: 

يخرجوهدا الاجتهاد، طريقها العرفة هده أي الاجتهاد؛ طريقها اتتي وقوله؛ 
والزناالربا وتحريم والزكاة، والصموم الحسلأة كوحوب اكطعواليقتي؛ طريقها التي الأحكام 

معرفتها_ق ؤيشترك فيها، للاجتهاد مجال لا بيقين، ثابتة أحكام فهده الأمهات، ونكاح 
طريقهاالتي الأحكام وأما فقيها، يسمى لا بها والعالم فقها، ليسمن فمعرفتها وغيره، العالم 

بمعرفتهاؤيختص لعرفنها، وسع واستمراغ جهد بدل إلى تحتاج التي فهي الاجتهاد 
تكونالتي هي فهده ودلائله، العلم مساثل يعرفون الدين العلم، أهل أحكامها واستخراج 

الفقه.مساثل من ككثير وذلك فقها، معرفتها 

بأنه:هؤلاء الفقه يعرف ولهذا النوعين، هدين لكلا الفقه شمول يرى من العلماء ومن 
العبادزالأفعال أحكام معرفة 

واٌيظور،والماج، والندوب، ، اثواجم، t سمة والأح؛كام ٠>
واتماطلواتصحيج، والهموه، 

سبعة.عددها الفقه تعريف _قت ذكرها التي الشرعية، الأحكام أي محن ٠ ،• ٠٠
اقتضاءا.لككين بأفعال التعلق الله حطاب بأئه; الشرعي ار،صئم الأصوتيؤن وعوق 

وضعا.أو 

^ام،شمينأ
تقتضياى: ))اقتضاء((؛ التعويم، 'إبقولنا القحيودة تك،ليمية،وص احتكام الأول: القسم 

والإباحة.والكراهة، وادهظر، واثتيرب، الإيجاب، حمسة: وهى تكليفا، وفيها الفعل، 

وضعهاأي ))وضعا((؛ التعريف، بقولنا_قء القحيودة وهى وضعية، أحءكام الثاني: والشمم 

لأ/أها.الأستقائ انظر؛ ١" 

الثانيالدرس - الورقات مش على إصاءات ٨;



اثصحيح،ا,ألؤلض: يكرمنها وه_يى!يرة، اككليفية، الأحكام عش علامة الشائع 
واثباطل.

رةه(ءصفحة )٤( ألتوضيحي أثرسم انخير 
فقال؛الأذكام هده من واحد كل تعريض ٤ شيع ثم 

٠٠
#ءش

مد ٦١٢

تهدا 

هتركه على ويعاقب ضام، على امايثاب فاتواجب 

مآلهما فالواجب ومآله؛ الشيء بنتيجة وهوتعريف اصطلاحإ، اتواجب عريف 
يعاقب؛أن وشأنه التارك فمآل ترك ؤاذا الفاعل، يثاب أن امتثالأ فعل إذا وشأنه 

كثير.ذلك وغير الوالدين، وبر والحج، والح،وم، والطهارة، كالصيلأة، 

الفعل،على الثواب ترتب، حيث، من واحد بمعنى فهما فرصا؛ الواحب، يسمى وقد 

الح،،دنات،،وكثرة الأهمية، من.حيث، تتقاوت، الواحبات، كانمت، وان الترك، على والعقاب 
الواحبالتابعض يختمر قد وهنا بعص، _قت أو،،هقوطها الأحوال، حميع ال،،قوطشت وعد،م 

ونءءوذلك،.والفرض، كالركن معين؛ بامم الفقهاء كت،؛ا —ق 

وحب،ومنه ووقوعه، الشيء /،،توط، على تدل وجب، فإن اللغة؛ الواجب^ تعريف، وأما 
أي:( TV_Iمن حنودهايم)برةالخج; وحست،  ١٥^^!تعالى: وقوله ووقع، ثبم، أي البيع؛ 

٠ا ١ ى،ث^^^^ت،ر 

أته4ع ركى، بعضهاباسم يختص مل الصلاة ه الواجمة أضالك ناهل ز-هةهلِ
واحبِه.الأصل؟ولاذا؟

■■

■

,.,راآا-"—

:

١•؛:،------,إ

.س-ّ.ّ

■  ■■

ز.:.

اللغةمقاييس انظر:  ٠١
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تركمعلى ولابعاقب فعله، على امايثاب والندوب ٠>

عنهؤيختلف الفعل، على الثواب ترتب الواجباه مع فهويشترك اصطلاحا، تعريفه ا هل ؤ م' 
وكلهاوتطوعا، وشلا، وفضيلة، وسة، مسحبا، يسمى: وقئ الترك، على العقاب عدم ق _ ء

واحد.بمعنى 

مننمنعه لا فهدا الاخورا(، عن يختلف، بمعنى بعصيها وخص بينها، فرق من العلماء من لكن 

نفسيرون لا لأنهم العلم؛ أهل من غيرثا إلى مصطلحه ننقل لا لكننا يخصه، مص،ه؛!اح وضيع 
غيره.امطلاح على لا هو، اهييللاحه على كلامه ؤيحمل العالم، كلام يفهم أن فينبغي ام،يللاحه، 

النبيومل،اومة الثواب، وكثرة الأهمية، حيث، من مراتبه تختلف، المندوب أن يعلم أن ؤيج،—، 
حمها.مرتبة كل قتعحلمى ونحوذلك،؛ ماداومته، وعدم ه، 

الث،اعر:قال والحللب،، اكعاء منها: كثيرة؛ معاني له اممية والتدابث 

برهائاقال ما على النائبات، _قت يندبهم حين أخاهم يأ،،ألون لا 

عرف،ٍقء - المندوب سمى ومنه حفيف،، أى ند،ب؛ رحل يقال: الثنيء، 4، - الخفة ومنها: 
الواحد_،ل'آا.من أحف، لأنه الس،رع؛ 
لقوةالثاني؛ إلى أميل ولكني واكعاء، الطلب، وهو الأول، المعنى من ماحوذأ يكون وقد 
والاصطلأّئي.اللغوي المعنى بين العلاقة 

٠ثابعلىفعله،ولأيع1قبعلىدركم 

بعضهامن كان إلا اللفظ،، ه،ذا على النسمخ أغلب، اتفقت، وقد اصطلاحا، تعريفه هذا نن ث ِ
I الثيارحكلام من وأنها إسقاطها، والص،واب الثاني، ا وفعله، الأول، ط وتركه ويادّة ن م

النقص.من وي،،،لم التعريف،، يهيج لكي زاد-ها المحلي، 
ولكنهمجردا، إليه بالنظر وترى،، فعلا؛< عقاب_قء ولا ثواب لا هوما فالمباح حال؛ أية وعلى 

)ا/س-س-ا(اللمع شرح انظر: ١- 
(.٤١٣)؛،/اللغة مقاييس انقلر: ٢- 

الثانيالدرس - الورقات( مش على إصاءات 



وسمرإليه، ومييلة كان ما حكم حكمه فيكون لشيء؛ وسيلة كان ا إذ آخر حكما يأخذ قد 
الله.شاء إن الأمر باب شت هذا على التنبيه 

ونحوذلك.والجناح الحرج، وموفؤخ والعفو، والجائز، والحلأو، الطلي، أس4أئع) ومحن 
ضا.يقال اكدوب أسماء ة قيل وما 

عليه،بها يتعرف، التي الطرق( معرفة إلى يحتاج لكن ومعلومة، كثيرة عليه والأمثلة 
ذللئ،.بعض الثيرح أثناء يمر_قء أن ولعله 

فيهفانباح ، ٢١و۵لهورهروبروزه، الثييء، وهوسعة البؤح، اثلغة: ساح^ كلمة وأصيل 
والترك(.الفعل ِؤء عنه للعرج ورفع الكلف، على سعة 

الإباحةtبهاذكم قعرق اثني الأساليب اذكربعص 

\

;
سض

ز: :

...ست-سسّ.ِت-ّ

'■'■■،:ز■■■'■■ ... . ■■■■■

٠ضاه على ويعاقب ، تركه على واأتءمحظورامايثاب 

فيهمايمال هنا والثواب والعقاب الواجم،، وهوضد اايءذئوراصطلاحا، تعريف، هذا 

الواجم،.تعريف، عند قيل( ما 

عنه،وائرجور والقبيح، والذنب،، والعممية، الحرم، أو الحرام، أسمائه، ومن 
الحرمات،من لعدد ذكره بعد تعالح( كقوله م،ةروها، اللص كلام _قت ؤيييمى عليه، والتوعد 

والأئمةالآية٨٢(، الإسراء; مكرأوها؟هزسورة يإك' عنغ، صيته كان( ذلل ^^j^( الإسراءت سورة _قت 
كلامهم.غالبا _ق، التحريم به ويريد.ون الكروه _i، بحللقون وغيرهما وأحمد كالشافعي 

والحجر.التع واآ،هظرممةا 

بؤح.مائة السابق انظرت ١" 

٥١الثاني الدرس الورقات- مآى على إصاءات 



٠ضامعلى ولابعاقب تركه، على والكروءامايثاب ٠٠

الأولى.خلاف أسمائه: ومن وصده، الندوب عكس المكروه مغ ءر • ؤإوٍ. 
العلمطالب على فحق اصعلملاح، ذلك وكل الأولى، وخلاف المكروه، بين بعحثيهم يفرق 

الحيحيح.محمله على كلامهم يحمل متى ؤيعرفها، العلماء اهده؛للأ>ات، يص،بطا أن 

سق.كما الحرام به ؤيراي، المكروه يهللق كما 

للجنبالوضوء وتترك بالثيمال، النعل ولبس بها، والإعطاء بالشمال، الأخذ أمثلتته: ومن 
خلاف،محل هده وبعض ونحوذلك، عث،اء، أوبحضيوة وهوحاقن، والميلأة الأكل، عند 
التمثيل.المقحيود لكن 

حمها.مرتبة كل فتنملى ذلك، دون ما ومنها الحرمة، من يقرب ما منها هومرائتب،؛ ثم 

والكروه،امحمرام بئت محيرلها أن يمكن اثتئ الأسادب قكرث 

للأحكاموالعقاب الثواب معاد^لآلت، يمين )٣( توضيحي وسمم يلي وفيما 

التكليفيةللاذكام والعقاب الثواب معادلات 

ثواب= فعاله الواجب: 

عقاب= ي،ركه 

عقاب= فعله المحغلور: 

ثواب= تركه 

أوعقابثواب نحؤ فعاله الباح؛ 
أوعقابثواب / تركه 

ثواب= فعله التد،وب: 

عقابنحز تركه 
•~ة-ء~ءجءء؛،،م-

فعاله/ادكروه; 

ع'ًُصسبج

)٣(التكليفية للأحكام والعقاب الثواب معادلات 

الثانياثمرس الورقات. مق على إصاءات ٥ ٢ 



هاتتقوذويصدبه به يتعلق اU واتمميج ه<

وصقثن:جمع ما أفعال من الصحيح أي ن حمإ 
يقدرلا الذي التصرف، الاصطلاح، والنفوذ«عتاهث نافذا، بكون ا'ن ؛ احدصا 

رفعه.على طيه متعا 

علىالعبادات؟ وث فيها أويدخل النفوذ-، -أي باثعاملأت يختص وهل 
أينافذ؛ وعقد منها، القحسود بلغت أي نافدة؛ عبادة فيقال الثاني؛ والحيحيح قولاrنل١ا، 

نفدا.قد لأنهما أم؛،هما؛ يرفع أن الكلف يستطيع لا ولهدا به، القميود حمل قد ماض، 

سواءاأثاره، عليه تترتب معسر الفعل أن أى الاعتبار؛ ومعناه ألأمهداد. أ وثإسهها 
معاملة.أم عبادة كان 

فرق؟والاعتداد النفوذ بين هل 

ؤانماواحدا، معنى تؤديان عبارتان هما بل والاعتداد، النفوذ بين لافرى ا ص. وعلى 

العني.لايمياح التنؤيع؛ باب من ، ٥١٢١أوردهما 
الثدارعر٢(٠فعل من والاعتداد الكلف،، فعل من النفوذ إن يقول: من ومنهم 

وذللئ،يخممه، مقميود فعل ولكل الفعل، من الراد هوئرو،_، الحيحيح أن والقميود: 
الوانع.وانتقاء الثيروط، بتوافر يكون إنما 

عنه.النهى واجتناب الأمر، لامتثال أثر والميحة 

هاتنئوذولايصدبه به امالايتعلق واثماطل 

عيادةالفعل كان فان الفعل؛ من القميود به يحمل فلا الحيحيح؛ ضل الباطل 
القحيودترتبا عدم فييللأنه معاملة كان ؤان إعادتها، ووجوب اعتبارها، عدم فبيللأنها 

ونحوذللئ،.الثمن، ت،،،ليم ووجوب اللك،، انتقال من عليه 

قواعد(؛ ١١)االورقات دح التحقيقات (؛ ٩٤)للمحلي الورقات شرح (؛ ١٠٢)الفركاح لأبن الورقات شرح انظرن ا~ 
.( ٩٩٢— ١ / ١ ) للموزان وشرحه الأصول، 

(.١  ١٦)التحقيقات انظر: ٢— 

٣٥ الثاني الدرس الورقات- مش على إصاءات 



س4.النهى أوصل الأمر، لترك أثر وهو 
الأ۵دوليين.جمهور عند بينهما فرق فلا الفاممد الباهلل: أسماء ومن 
يختمنلا كلهم، الفقهاء كتب، جار_قت وهليا والباهلل،  Jl،،jالفا، j؛rjيفرق من العلماء ومن 
كتبامحله والمعاملات، العبادات، الباهلل من الفاسد فمعرفة ولهدا الأحناف، بمدهب، 

ودراستها.المس،ائل هده بتتبع الفقه، 

ا؛الأحكام يبين زأ( لتالي اي ١أالرسما 

الشرعيةالأحلكم 

وشمية
عس■

سمح الايحاى

الفرض(الواجبا، 

الندب
نفل(فهنميلة، سمنة، ائسسحبه، رالتدوبا، 

)الفاسد(الباهلل 

٠٠

الحظر
اتكووه(هليه، التوعد الزجورعته، المبيح، الذئب،، اضميية، الحرام، )الحظور، 

الكراهة
الأولى(خلاف، )الموه، 

الإباحة
الجناح(الحرج، مرفوع العفو، الجائر، الحلال، الطالق، )الباح، 

الشرعيةالأحكام 

الملمص أحص واثمقه 
 :ِ■:;

الفقهيشل والعلم قليل، قبل ذكر U الاصطلاح ساه_ق ف1ممقمح أيثالأم،طلأح؛ 
أوالنحو، -ق عالما يكون فقد فقيه؛ عابم كل وليس عالم' فقيه فكل ولهدا العلوم، من وغيره 

تعريفاذكرؤ بما المتضم، هو الفقيه، بل ققيها، يسمى فلا تهلمبيق، بلا تنذليرا الأهيول _ق، 
الفقه.

الثانيانمرس الورقات- مش على إضاءات 



مهوبهU على الأملوم معرفة { وامملم 
٣

وهوالعلم، عدم يخرج قيد الااالوم، م1مرفه فقوله: اصطلاحا؛ اممم تعريف هذا مئ 
البسيط.الجهل 

هوطيها،التي حيقته أي الواقع، طيه.L، هو ما طى أي هوبه؛ ما على وقوله: 
هوطيه.ما خلاف طى الثييء صيامه يتممور الذي المركب؛ الجهل يخرج وهذا 

حتىواسسكالأت، مناقثيات _قن وطولوا العلم، تعريف  'هالعلماء آراء اص،طريم، وقد 
بأنهالعلم اللغة أهل عرف وقد تعريف، إلى يحتاج لا أي يحد، لا العلم بعف،هم: قال 

العلم.تعريف ث كاف وهذا المعرفة، وبانه الجهل، نقيض 

مهمتين:قضيتين أشيرإلى تكن 
فعرفوابالتجربة؛ يحمل بما العلم ا،،،م خص،وا المعاصيرين الملأ،،،فة أن الأولى: 

وهمالتجربة((، إلا له طريق ولا الطبيعية، للظواهر الحقيقية القوادين ررمعرفة بأنه العلم 
الأمورمنإضار.عن به يتعلق وما المعم،وم كلام محيدره الذي العلم يخرحون بذلك 

اك،حللحهذا سل الت،،مليم ؤغ 
الحسأم العقل، مم،د،رها كان (،،واء المعارف؛ أنواع جميع يثمل فالعلم العلم، تعريفا -ق 

ذلك()١(.من ثميء من ركب ما أم والسماع، النقل أم والتجربة، 

Iالث،ريعة طوم طى ؤيطلقون تطبيقي' وطم نفلري، طم إلى العلم تقسم الثانية: اج 
وأمورا ولييممت ء تطبيقية طوم الشريعة علوم فان خاطن؛ وهوإطلاقا اللمظرية' لعلوم ١ اسم 

Sبحتة٠ نظرية 

ههوبه  ١٠حلاق اتسيءعلى تصور t وايجهد 

ذلكاعتصده ما بخلاف الشيء وذلك أمر، على الشيء كون اعتقاد هوء اتجهل أى ء ئ ، ج أ 

[٤٨" ٤٧)لارنيدى المعرفة محمادر انظر؛ ١" 

٥٥الثانيالدرس الورقاتس مش على إصاءات 


































































































































































































































































































































































































































