










اكضهيةئئث __ ضم 

شرورمن باش ونعوذ ونستغفره، وسمينه، نحمده، ض الحمد إن 
أعإلنا.سيئات ومن ، أتمسنا 

إلهلا أن وأشهر له، هادى فلا يضلل ومن له، مضل فلا القه ^٥ ٌن 
.ورموله عبده محمدا ن أ شهد وأ له. شريك لا وحده افه إلا 

ملموزهوأنتم إلا ولامموتن ته نقا حق الله انفوا الذينآننوا ؤياأنها 
[.١٠٢^:]آل 

وحلقواحدة ثنى مى حليكم الذي وبخز اموا الناص أنجا ^يا 
لهثتتاءلول الذي افه راموا ؤنساء كشرأ رجالأ مئهتا وبئ روجها ثبجا 

ا[.اضًلكنهإئه]س:ؤ\لأثمأو 
ولكم أعإ ل\5م يصالح نديدأ قولأ وقولوا اض انفوا آمنوا الذين أ;اا ^يا 

٧[١ ٧- • عظيأهلالأحزاب؛ ئوزأ ئاز ممد ورسوله اش ^ ajومن ذنوث^كم محم يغفر 



اافقه£|ة0اظث __ ثم 

يعدنأما 

اللار؛نق المقاصد وأعل وأعظمها، الفضائل أجل من الدين ق فالمهه 
استقامتمن إلا إليه يتشوق ولا همته، عللم، من إلا يهلله فلا وأكرمها، 

محللته.الدنيا عن امت، ونفهلرته، 

ذكره،ورفع فضله وأجل الدين، ق التفقه عل الإسلام حث لقد 
سفيان\لي بن معاوية بث، حل من المحيحن ق جاء كإ فيه، الخيمّية وجعل 
،.١١٠٠الدين ق حرآيفقهه به الله يرد هؤ الكب 'ءّها-أن افّ -رصي 

منالدائم الازدياد ق الخهد بدل( عل الدين هدا أتبلغ الوحي حشا فقد 
الفقهشأن تعظيمهم ق الأمة هده من الأول، الرعيل دأب ذللقؤ وعل الفقه، 

الفقها(لآأ.بمثل اتنه عبد ررما يقول،• الرهمتم، الإمام أن فنجد الدين، و< 
مراديفهمون والفقهاء البقاع، أربح الفقه رابضاعة الحوزكا• ابن قالا 
الطاع((،من العاصي تميز وفتاويم واقع، كل ق الحكمة ويفهمون الشاؤع، 
التفقهق فليكن للتزيد الزمان انح فان العلوم؛ مدار عليه ٠ااافقه ت وأماف 

)أنمن البغدادي الأطسس، نقله ما ذللثؤ ق الطرائف ومن الأنفع،،أم. فانه 
فّالم، بن، وحلم، وأبوجثمة، معمن، بن محي فيه محلى عل، وقمتا امرأة 

رقمالحديث ، الدين ل يفقهه حثرآ به افه يرد من باب* العلم، كتاب البخاري، ( ١ ) 
١س،ادثرقإ)عن اض ،باب:  ٠٣٧.)

٢(.٠  ٤٧٩رنم)مصنفه، ق الرزاق عبد أحرجه: )٢( 
(.١٧١الخا>،ص)اإلعاد)ة/هص،وصيد الإضاف)مآأا(،وزاد اظر:)٣( 





اكضيةردثتث تقص ثق 

يملكونفقهاء، علم طلة نحريج يتأتى حتى الداربن، ب؛ن الفقهية ايكة تنمية 
الواقع؛فهم وبجدون اكد، ؤيستوعبون نصوص ين الواءمة مالطان 

تْلبيقإجادة متوى إل ذاكا يتجاوزون بل الفقه، دراسة محرد عند يقفون ولا 
قالملمن حاجة لد فيتأهالون التجدايتج، ْع وتفاعل بحيوية الوحي 

علومبناه أساسه الذي الحي بالفقه البالغ التعقيد ذايت، الحياة وقاغ تغهلية 
يكونأن التاهيل ذللث، محوز حتى العلم لطالب بد لا ذلك، إطار وق الوحي.. 
جهودهفتكون تحقيقها، إل يسعى نبيلة غاية لقسه يضع وأن رويته، ق منضبطا 

عمل،عليها يتبني لا مسألة ءكل الثاطبي: الإمام يقول، لقمي. وعلمه هادفة 
بالعملدأعكا شرعيا، دلل استحسانه ض يدل ع نيا حوض فيها فالحوض 

ذلك،عل والدليل مرعا. معللوب! هو حينا من الحوارح، وعمل القلب، عمل 
ا.؛هءر مكلفآ عملا يفيد لا ما يعرض الشاؤع رأينا فانا النريحة، اّتقراء 

لتنميةمنها متاص لا التي والوسائل الشروط كل قبل التأكيد يلزم وهنا 
هدابركة محقت، ؤإلأ وجل، عز ف الية إحلاص ضرورة عل الفقه ملكة 

كلمن ، حلفهي التي التقوى من ب لا ك،ا صاحبه، وبالأعل وكان التفقه 
والاحرين.الأه_تعال_للأولن وصية هي والتي منها، حلف ولا ثيء 

أنؤإياؤم ملكم بن الكثاب أء.وا الي"ين ؤص؛ثا تعال - قال 
تعال- قال نافع، علم كل لتحميل ّب_، هي ئم [، ١٣١انموا 

الوا؛قات)ا/م؛(.



اكضأءيه□!ظذ وقعارأ فيف 

[.٢٨٢افه]اوقرة: افأوتنككم ؤواموا -ت 
راسخأساس عل يشيد أن بد لا الفقهية اللكة تكوين صرح فإن وعلته 

هو؟ما فلتنمن وحل؛ عز ف الإخلاص من 
واحدأصل والصاد واللام )الخاء الاحلاص! معرفا فارس ابن يقول 

العمل؛ق الرياء هوترك والاحلاصى وترذسه(لأا. الثيء وهوتنقية مْلرد، 
فالعمل[، ٣٦سنئاه]الاء: بؤ تشركوا ولا اف، ءؤواءبد.وا تعال_ت اش يقول 
أولاهمايص.فتين، يتصف أن بد لا — ذكره حل — اف مقبولأعند يكون حتى 

ينحولماء'كان جض عفلمته؛ حيت، اض قال الأتباع، واكاتية الإحلاص، 
وفاو[، ١١•أحد.اه]الكهف; رثؤ بعبادة يثرك ولا صالخا عملا قليعمل رثو 

إلتلئ،أنزلثا ؛اؤإJا ذكره; حل وقال الخالصه]الزعر:م[، الدين ^ألأفه تعال؛ 
ءؤؤأيمواتعال: وقال ٢[، الدينهلالزر: له محلصا اطه قاعتي بالخى الكثان، 

ذلكالد.يرره]الأءراف;بمآ[، له ق1صيرن وادعوه منحد ثل عند وحوهئم 
أمزقت،تعال يقول يالخاره، مؤذن للعمل محبهل الشرك أن 

-هريرة ش دعن، ْا"ا، الخابرينهتالزم؛ بن دقكوئن عملك لطن 
يقفىالناس أول ،إن يقول: ه اطه رسول اسمعت، قال: — عنه اطه رصي 

فاقالقرآن، وقرأ وعلمه، العلم تعلم ورحل ... ٠٠قال: ءايAاا القيامة يوم 
تعلمت،قال: فيها؟ عملنتؤ فإ قال: فعرفها. نعمه — تعال — اطه فعرفه به، 

مائة)خلص(.اللغة.، ممايس معجم 



العصيةهلظك تنعس ضم 

العلمتعلمك ولكنك كذبت، قال القرآن، فيلث، وقرأت وعلمه، العلم 
فببه أمر ثم قيل، فقد قارئ؛ هو ليقال؛ القرآن وقرأت ؛، iLf•ليقال! 

.٢١١٠اكار...ل ألقي حتى وجهه عل 
افهوجه وعلمه يردبعماله لر فيمن الخدين، اوهذا الر؛ عبد ابن قال 
نمبكى الحديث، هذا عنهإ- النه رمحي - سفيان أي بن معاوية سمع ولما 

إثهمنوفث، ونيسها الدثيأ الخيام يريد ُؤمن'كاى ورسوله؛ افص ررصدق قال؛ 
^^بم،شينملهلموالآخنةإلآ

؛.[١٦١٣. ١ ٥ ]هود: ينملموذ4 كاثوا ما وباطل محها صثنوا ما وخبط النار 
افلخر العلم طلب، من  ٠٠قال؛ ه المي أن - عنهإ اض رضي - عمر ابن وعن 

الخعلوةهي الصالحة قالية المار«ُ؛أ. من مقعده فلميبوأ - اممه غثر به أراد و أ- 
الحق.إل والوصول الخوفيق طريق j( الأول 

الوالإ4_تعال_ اممه، إل القرب، أجل من يعد إنا الشرعي العلم أن ذللن، 
راكلالشاطئ؛ الإمام يقول فيه، له الإخلاص بحد ممع با إلا إليه يتقرب 

فبه المد إل وسيلة هو حيث، من يكون إنا له الث-ارع فهللبح شرعي علم 
والقصدقالع أخرى جهة اعتار فه ظهر فإن أحرى؛ جهة من لا تعال، 

(.١٩٠٥)رنم الحدين، المار، اٌتحق والسمعة للرياء قاتل من باب،* الإمارة، كتاب لم، م( ١ ) 
الحاْعلأحكامامآن)ا/با_ها(.اظر:)٢( 
انذلر:فرامي)ي/أا(.)٣( 
الألمانقال ٢(، وه،ح)حه والعمل بالعلم الأذمماع باب السنة، كتاب ماجة، ابن سن )٤( 

الحا«عح)يما"ه(.صعم، وانْلر؛ •صعيفغ•. داولت ش متن عل علقه تل 



اوا£قهيهئتثقث سما ضف 

اك1فلأباصالأوللأا؛.

تماطا تعلم ررمن قال: المي. أن س محه اش رصي - هريرة أبى وعن 
عرفمحي إ الدنيا من عرصا به ليصيب إلا يتعلمه لا الله وجه به يبتغى 
بنحماد مثل أحدأ أر لر ت) مهدي بن عبدالرحمن يقول ا،رأأ'. القيامة يوم الحنة 

الحديث(لم.ق محتسبان كانا أنى بن مالك أو سلمة 
العملومحلص ويصدق ه نفق الله يتقي أن العلم طالب عل فيجب 

^١^والإخلاص، الصدق — الله رحمه — أحمد للأمام يكر فحين تعال، لله 
المسارونصحح والإنابة بالتوبة يبادر أن وعليه القوم(ل؛؛• ارتع )هذا 

الاخرة،والدار الله وجه ابتغاء بحلمه فصده ومحعل والهلاو_ا، لعمل اق 
ثيءولا الدنيا، من ١^٤ قليل إل والإخلاد هع والتالرياء عن بعيدأ 
لكلوإنإ الأعإل؛اليات،، ر)إنإ الض قول من دلالة ذلك ق أعفلم 
التهلا؛ق؛؛نمن الحلم لمتهللب بد لا الإطار هدا وق نوى((رْ؛. ما امرئ 

(؛٣٦٦رقم)٤ حديث اف، لضر العلم ?u؟، ق باب العلم، كتاب آيوداود، أحرجه )٢( 
(،٢٥٢)رقم حديث به، واليمل يالُلم الأنمميع باب الستة، كتاب ماجة، ابن وأحرجه 
عليهإ.تعليقه ق الألباق وصححه 

(.٢٣/٣اكارخاسمرسارى))٣( 
كاتالحابلةلأينشخم)ا/ي؛ا(.)٤( 
عليهاطه صل الثه رسول إل الوحي بدء كان كيفا باب• الوحي، بدء كتاب البخاري، )٥( 

فيهيدحل وأنه بالية؛ا الأعإل ءإنإ باب• الإمارة، كتاب ومسلم، (؛ ١ ر رقم الحديث وملم، 
٧(.٠ ٩ ١ ) رنم الأعإل، من الغزووغر0 



اإ0قهىوآأهكئنث وإأأس ثم 

التناقضقبلنا من الكتاب أهل عل - تعال - اممه نعى فقد والعمل؛ القول 
وأنمآنقنقم وسنور٠ بالإ الناس ؤففوو0 ت فقال والعمل، القول 

وعدهالأمة، هده عل نعاه كإ [، 11دعقلوله]اومرة:أثملا الكتاب ثتلول 
مامولول لإ آمنوا الدين آبما ^^١ تعال• ثمال شأنه، جل مقته أسباب من 

وقدلأمذلولهلاكف:أ_ص، مولواما أن ص م،تلول لا 
يقولذلك وق والعمل، القول بان التطابق عل قائأ الأنبياء منهج كان 

أيا'قلمنا إل أخاشكب أن رد ؤثu شبب: عن نقلا ذكره. ل ج- 
العلمحملة )يا قال: عنه اض رصي -، Jlifأيى بن عل وعن عئك4لمد:حح[. 

أقواموسبكون عمله، ، ^Juووافق علم بإ عمل من العانر فإنا به، اعملوا 
مريرممونحالف، علمهم عملهم نحالف ترانهم نحاوو لا العلم نحملون 

علليغضب الرجل إل حز بعضا بعضهم ساهي حلقا نحلون علانتتهم، 
الذيارالعلم الشاحلبي: الإمام يقول ٢، ويدءه(ُ •٤،^، إل نحلس أن جليه 

الإمحللاقعل أهله ورسوله اف مدح الدي أعني — شرعا المعبر العلم هو 
هواهمع جاريا صاحبه بجل لا الدي العمل، عل الباعث العلم و ه— 

طوعآقوانينه عل له الخامل بمقتضاه، لصاحبه القيد هو بل كان، كيفا 
المرالعالم لمع الزجل كان )إن افن: بن محلي وقال كرهآ«ءأ؛. أو 

حمسيناليوم لروى ؤإثه وورعه، صدقه ق ذلك ، يحرفزمانه أهل به فيسود 
(.٢٤_٢٣/١الج٠رع))١( 
الواسات،)؛/ا'\ّ(.)٢( 



ااإ£ضو|يةئظنث __ ثم 

القائل!قول أحن وما قالنوته(أا،. عل شهادته تحوز لا حديث ألف 
العملمحن لر إن العلم ينفع لا الرجل أيبما تغنم بعلمك اعمل 

ثغلعلمهم ي لهم والقول نيته افه وتقوى زين والعلم 
ذهالأولأالحللأالكريفع افومبايى وسافهياذا

٢،اللهووالحدلا عنه يلمهينك لا به استطعت ما واعمل العلم تعلم 
حتىبه، عملت حديثآإلأوقد كتبت )ما أحمد: ؛ JJLs)وقال 

دينارأالحجام فأعطيت دينارأ، طيبة أبا مأعهلى قواحتجم اليي أف بى مر 
تطبيقابعلمه العمل من الفقهية المالكة بد فلا احتجمت((أم حين 

العلم ق -جمر ولا عليه، حجة علمه كان ؤإلأ عمليا والتزاما 
الإمامقال ربانيا؛ يكن لر ما مبتغاه الملكة لهنالب يتحقق ولا عملا. يورث 

كونواعباس: ابن وقال والعمل،... القول قبل العلم )باب البخاري! 
قبلالعلم بصغار الناس يربى الذي الرباق: ويقال فقهاء. حلماء ربانتتن؛ 

كبارْ(ل،؛ا

ص:أ.للخف علم j الكفايت )١( 
للخطسبالعمل العلم واقتفاء ، ص؛'٤ ام، علابن يعالمه يعمل لا من ذم انفر؛ )٢( 

ص:تمامآ.العدائي، 
اتر)؛؛/"؛؛أ(.)٣( 
العلم.اثمح،كتاب )٤( 

و







الغضية0اأثتض __ ضم 

وقفات:عدة عبمر يمر الفقهية ١^٠ سمية عن الحديث إن 
واصطلاحا:لغة الركب هدا تعريف أولها: 

والعلووالرفع.والعزووالكثرة الزيادة ومعناها: والنإء: التنمية - ١ 
الإصلاح.وجه عل رفعته وثمنته: 

قال:ه اش أن عنها، افّ رمي ٌعتط أبا بننإ كلثوم أم حديثا ومنه 
.٢١١tأوينمي.جمرأامحرآ فيقول الناص بان يملح الذي الكذاب ارليس 

الأعورالثني:قول ومنه وكأرْ، زاده وذء1ْ• 
مال؛'،ص المتم—ى صن إذا جارى أن عمترة علمت لقد 

النابغة:قول ومنه نميته، فقد رفعته ثيء وكل 
۶^١^١^١٣٢عل القتود وانم فعدءإترىإذلأارنحاعله 

ومماعفةوالتقوية والتهلوير الرقية فتعني اصملاحآ: التنمية وأما 
القدرات.

قوىإذا وملكة: وملكوتا ملكا يملك ملك ص فهي الملكة: وأما 
رقمالحديث الناص، ي؛ن بملح الذي الكاذب لص باب: الملح، كتاب الخاري، )١( 

الخويثمنه، والماح الكذب، تحريم باب• والآداب، والملة البر كتاب لم، وم(؛ ٢٦٩٢)

التذكرةانظر: ولانواو. الختلوب j بممري دإذ(لأأضءلاينص دبعدءت ، ٢١
(.١٣٧المري)؛/ الحّن لأي المرة والحائ ٢. ص:آ للمدي، عدة ال

الت:وثل (. ٦٩٧٠٢٩٦ا/ )ض(،)٤ ان:اللمانفلر: )٣( 
لبد.عل أحنى الذي ا عليهى أحناحتملوا أهلها واصحي خلاء أصحت، 

٢(.•  UIالعرب)١ حدائق ق الأدب ومحاق . ٨٦صتالعلمان نرح انظرن 





اا0ضهأةاظتءث y؛naLj 0فيف 

بالأحكامالعلم دائرة ق الفقه حمر إل ااعلء١ء من ا،لتاحرون ذهب ومل 
اJيضاوىتالإمام يقول التفصية. الأدلة من التنبطة العملة الشرعية 

أدلتهاالمممساوةاالا،.من ادكتسب العمالية الشرعية بالأحكام العلم ااالفقهت 
اكتسابعل )القدرة هي." إذآ الفقهية اللأكة فان تقدم ما عل وتأسيسا 

مهممن صاحبها تمغن سجية بمتر حتى وممارسة، تنفلرأ الشرعي الفقه 
الصوصبتنزيل تسعفه ألية امتلاك إل وتقوده عليه، العروصة ائل الم

الأراء،بثن ترجيحا قللها، ل الشرعية الأحكام واستتبامحل الوقائع عل 
وا،لفامد(.اكالح بين وموازنة الفقهاء، مداهبا عل ونحرثبا 

الفقهية;اللكة بناء أسس ثانيات 
أسسعل الركين من له بد لا الفقهية ماكته العلم >طاو_ا يتمي ولكي 

تعليها طلبه بنيان يشيد يقم 

الراّخن:الأحنءنالمال،اء ١. 
العناءيد عل العلم أحذ من بد لا راسخة علمية ملكة وكحصيل 

ا،لوصلةالعلم ءلرق أنفع ءامن الشاطئ؛ الإمام يقول فيه، الراسخن 
،،٢١والامااالكال عل به المحقمن أهله عن أخذه به الحقيق عناية إل 

يؤخذلأذ أهل هم الذين العلياء صفة مبينا الثامحلبي الإمام ؤيضيف 

الإ:ااجشم)\/خأكاظر:)١( 
مافقات)ا/ا<'آ>(.)٢( 





ااذضو|ييهدثيث وإهس فيف 

العدولالأئمة عن اكبمل ند الاخدم أن الدين ويتعلم العلم يهللب من 
الأحذل إليهم ؤيمنع التعليم ل إليهم يرجع أن وموهلون أهله، هم الدين 

والامتغناءبعضهم، عل الأحداث نتلمذ عن يعيدا والقضاء، والفتوى 
عنالعلم أحذ جواز عدم بدللث، الهمود وليس المناخ، كبار عن بهم 
فاأحن من وكل المزمن، صالة الحكمة أن الأصل بل علم، طالب، أي 

عمنبديلا اعتباره نعتي لا منه الاستفادة ولكن عنه، أحد لبدله مهيأ وكان 
السلم،؛منها حدر التي الانحراف، مكامن من ذلك لأن منه، أعلم هو 

ومتىالماص صلاح متى علمثإ )قد ئ.' الله رصي الخطاب ن عمر يقول 
جاءؤإذا الكير، علميه امتعمى المغير قبل من الفقه حاء إذا ائهم ف

عودمن الله عبد وقال فاهتديا(أا؛. الصغير تابعه الكثير قبل من الفقه 
رسولأصحاب من العلم أuهم ما بخير الناس يزال )لا عنه! الله رصي 

حننفدللثح أمحاغرهم قبل من العلم حاءهم فإذا أكابرهم، ومن قو الله 
قالمذكور المغير إن العلمت أهل بعمى )قال عمرت أبو قال هلكوا(؛ى. 

علمولا يستفتى الذي به يراد إنإ الأحاديث، من مثله كان وما عمر حديث، 
كانؤإن صغير الحاهل وقالوا• سنكان• أي ل العالإ هو الكثير وأن عنده، 

رصيعمر أراد الأمور أي أعلم •وافه حدثا• كان ؤإن كبير والعاiإ شيخا، 

(.٦ ١ ٥ / ١ ) وفضله العالم بيان جامع ( ١ ) 
لبوي)ا/باآ(.نرحالسة )٢( 







اافضه1ةطظث  OUliJقش 

اضتوفيق نفعا وأعظمها التوفيق أساب أجل ومن الكتب. إل الرجؤع 
أهلهعن العلم أخذوا الذين الربانين ااعلإء اصطحاب العالم لطالب تعال 

علومهمق وزكوا دثارهم، والسنة شعارهم الكتاب كان الذين الصالح؛ن 
وشملتهموأعالهم، اعتقادهم ق النبوي الهدي والتزموا أقوالهم ووزنوا 

عدوله<ااا؛.خلف م ص ام سا قول:»بمل هول اض تني 
العناءمحبة العلم طلب ق التوفيق أمارات أميز فمن 

وجلعز اغ خشية عل ؤيدل ودلهم، وسمتهم مرآهم باق يذكر الدين 
قالجلاله، جل اش وين اكمحلمم ين حجة ؤيكونون نحبمرهم، استجلأء 

وذلك،اف(أى، وين بيني حجة باللث، )رصيت؛ افت رحمه الشافعي الإمام 
علوحرصه والمسه، للكتاب اف رحمه ماللئ، حب من الشافعي علمه لما 

والتابعن،الصحابة من الصالح السلف، تيدي والتزامه يالص، القيد 
فقدالربان، للعالم التعلم وفق فإذا جلاله، جل الله وبن بيته حجة قرصيه 

وعملهبقوله تعال الله عل الدلالة من إليه يقوده لما العلم، مفاتح أخذ 
يالخواصعالله لرحمة والعرض بالرك_ا العلمإء مزاحمة ْبن بد فلا وسمته. 

لوالتمر والمع والأنفاس الخهلوات لكون الذكر، حالق ق والخلوس 
سالرجل عن بمال الفقه أهل من الرجل باب ٢( • ٧ • • ايىرىح) j او؛هقي رواْ )١( 
القتٍا(.يمر لا لم'س،عاأوأنه يا أوتجدث يغالط لأنه حديثه عن ت)مموا فيقول الحديث أهل 
فعانظرت تعال، افه رحمه أحمل الإمام وصححه ، ٣٨دمشقج٧/ مدينة تارخ ل اكر عوابن 

(٢٩٧/١ساوىج)الغث 
(٤١٥)أ/ _ UIوالفكر ٤(، الذهب)ا/ الديباج انظر: )٢( 



او0ْلأءيز؛سس ضم 

ومنالصدور. من يوحد كإ الطور من يوحد لا العلم أن ذلك اف؛ سل 
العناءعن العلم أحاز عل الحرص شدة من السلف عن أثر ما ذلك أدلة 

الكسب.من ولس القادتا 

شهرجرة ماف عبله بن جابر )ورحل افه؛ رحمه البخاري الإمام يقول 
سرينبن محمد عن وثبت واحد(أاا— حديث ل أنيس بن اف عبد إل 

دينكم(لأأا.تاحذون عمن فانطروا دين العلم هذا )إن  ijliأنه اف رحمه 
قالوا!الفتنة وقعت ءال،ا الإستاد، عن يسألون يكونوا )لر قال؛ أنه أيضا وعنه 

أهلإل وينظر حديثهم، فيوحل السنة أهل إل فتنظر رجالكم، لنا سنوا 
،١حديثهم(أ يوحذ فلا البيع 

الدين،من )الإسناد قال: أنه اف رحمه المارك بن الله عبد عن وحاء 
تنميةعل للعامل بد لا وكذلانج شاء(؛؛،. ما ثاء من لقال الإستاد ولولا 
حلدون!ابن يقول عنهم، يآحذ اللءين المشايخ تنوع من الفقهية الملمكة 
الختياف!وقال ٢؟ ورسوحها*؛ الملكات حصول يكون الشيوخ كثرة *عل 

٠.غجره®' نحالن حتى معلمك خطأ تعرف لا ااإناائ، 

٩١ باب البخاري، صحح من العلم كاب )١( 
صح-حهمقدمة ل ملم رواه )٢( 
ضالرجع )٣( 
هنفالمرتع )٤( 
القدمت،صإاأه)٥( 
جعياناسإوكااه)\/ها؛(رقإ)ماآ(.)٦( 



اكضهيةطذقذ __ ضم 

عباداتأوكفائة، لكث عثة الفرعية؛ الشرعية الأحكام معرفة ٢. 
معاملات!أو 

منالشريعة موص عل تعتمد أن يد لا الأحكام تلك فمعرفة 
بالصحةالثريعة لها نهدت التي اكادر إلتها تضاف نبوية، ومحنة قرآن 

والمصالح...القاصد ومراعاة والقياس كالإحماع والاعتبار 
علتعال افه من المنزلة الأحكام عل مبناها المباركة الشريعة فهدم 

غيدلرأى فيه محال ولا محالفته، محرم إلهيا تشريعا بوصفها ه محمد نبيه 
فيهيعدر لا نؤع ~ نوعين1 الأحكام هد0 م تنقهدا وعل عنه؛ منبثق 

علمما وهو ينحدم، يكاد أو والاجتهاد الرأي حاب فيه ويضعف بالحهل 
والخمر..الزنا وتحريم والزكاة الصلاة كوجوب بالضرورة، الدين من 

لخلأنهاوارّأي للقياس فيها حاجة ولا محالفتها، تحوز لا الأحكام فهده 
فهمهل الناس يستوي لا ما فهو الثاف النؤع أما ~ مدركها• وقرب 

وهوإليه، للحاجة والاجتهاد الرأي جانب علميه ويغلب إليه، والوصول 
منالؤع وهن.ا دلالته، أو وروده ل قهلحيا يكن لر أو دليل، فيه يرد ل؛ محا 

اداًلحب الدليالن أقوى إل التي الاختلاف فيه سوغ الأحكام 
قبيلمن تعبر ذلك من المجردة المخالفة لأن المازلة، وظروف والمقعد 

الفقهمن النؤع وهدا للأحكام، تندا م نجعل أن بجون فلا الهوى، اتثيع 
الوقاغ. iJUCJيتعدد 



اافاضوأيةطأثتث _ nijضش 

منهجين1عبر يتم إتإ بأنواعها الشرعية الأحكام هده وتحصيل 
والسة،الكتاب من المحوص 'طريق عن الأحكام هدم معرفة ١( 

مصادرتمييز عل القائم الداق للبناء واستخلاصا. وفهأ ودرامة امتقراء 
الوحيبنور القاو_ا وملء الصحيحة، الاستدلال مناهج وانتقاء التلقي، 

عاصمذلك فإف والخإعة، السنة أهل إحماع ملازمة مع والسنة، الكتاب من 
ومحببقواصمالوقؤعلالخهلآومهاويالانحرافومعاضالزلل، من 

تعال~اش وهو~يعون المفتنة، والثهوايت، المضلة، الثبهايت، باب د لأكيد 
الغواية.قالومدارك الحهل ٠للإرتإ من العلم مريد عقل حماية عل اعد م

بالحكمة،نملق قولأوفعلأ ه نفعل السنة أمؤ ت)من ابوري اليأبوعثإن 
يقول؛تعال اممه لأف نهلق؛البدءة؛ وةعالآ قولأ ه نفعل الهوى أمر ومن 

اعتبارعل الإسلام عيإء اتفق لقد ا. متدواهلالورتأْالتهليعوه 
ومنعوابدليل، إلا اويله أو عنه الخروج ورفضوا وظاهره، النص حوهر 

الملك،ذلك، عل واتفاقهم قهلعية، ضر ظنية دلالته لكون حجته محسلبه من 
التوازن؛؛ننحقق إل الهلريق وهو الفقه، أصول علم ق حل ظاهر العلمي 

المنضيهلةالاستفادة عل ينبني منهج وفحواه، وظاهره ومعناه، النص لفظ 
الدينعنميوعة بعيدا ومقاصدها، العميقة ومعانيها النصوص منإثارايت، 

المقاصدإعإل ذريعة تحت وأمزحتهم، أهوائهم حسسِ، النص يفهمون 

اظر:محموعاكاوى)أا/اأآ(



اكضهيآأ0إظنذ نكص ضم 

منباطلة طرائق فستمرمن زعموا؛ يالتيسثر والاحتجاج المصالح ونحرى 
والقاصية.والتوقيمة وانمرانية العقلانية والقراءات الكشف قبيل 

أصولوتحكيم النصوهى استنْلاق ق السالف منهج إل يالتفتوا أن غثر من 
قولعل علق حنن القيم ابن أحن ولقد الاجتهاد، ءلراس وسر الاستنباط 

هوبنيءالنه رسول خصكم هل ت سئل عندما ~ عنهم النه رصي ~ بهلن الأي؛؛( 
عيدآاض يزتيه فها إلا السمة، وبرأ الحبة فالق والدي )لا، فقال: الاس؟ دون 

اللففلموضع معرفة عل زايو ثدر الفهم هدا أن )ومعلوم فانلأ: تابه(. كق 
العرُب،،لغة يعرف، من سائر مشوك؛،ن مدر هدا فان خصوصه؛ أو وعمومه 

حدودومعرفة بكلامه التكلم ومراد ونفلائرْ المنى لوازم ثهم هذا ؤانيأ 
الراد((لن.من ثيء مها نحرج ولا الراد، ضر فيها يدخل لا بحتث كلامه؛ 

إلا؛الارتباطتكون لا الفقهية اللأكة لأسيس الألكت الحجة أن ذلك 
ونصاودلالة جوهرا بمإ اجلكتن واكُلق، وستة، قرآنا بالوحي الأصيل 

ومقصدا.

الكتاُت،هدا بدراسة إلا بالأحكام التحالقة السائل تحصيل يمكن فلا 
حفظآحيازته منه الستهلاع يعد دلاله وتحصيل عليه، والعكوف، العزيز 

وعامهومترخه، ناسخه العالم طالت، يفقه حتى وفها، وتفوأوأحكاما 
مداركبمعرفة وذتألق ومووله. ونصه ومرجوحه، وراجحه وخاصه، 

(.T-Aإءلأماالونمنصرباس:)؛/ 



niHuuiJI  طظنث ٧١٥٧ضم

بلواسعا؛ وفقها جا عليا احتوى قفد وحرامه. حلاله ومناءلات أحكامه 
والعارف.العلوم كل هوأصل 
مدىالبلغاء له ويركن العصور، عر درره تخرجون يالعلعاء زال ولا 
مجهعل بالمر الحمح ؤيسعد الأعإر، طلة الفقهاء خمانه ويتنبهل الدهور، 
الخيات؛ن.ق منجاة للقلوب، للنفوس، مكينة فهو بأمره، والأتتار 

يقرأم؛ ثي يض ١^ يدا ^ يقول• دجل م واف لا ؤف 
وهوالإّراء:؟[. صورة أجرالهم أى الصالحات ينملونى الذين الؤٌمحذ 

\لإ'\إأمن تعال؛ ئال< الاحرْ؛ ل والرحمة الدسا ل والشفاء الهداية 
الإمراء:أح[.إلأحثارا؟هتسوره الظالين ولأيزيد للمؤمير< ورحمه هوشماء ما 

الشوالكب عام، ذكل الضر كتب، عل الامحللاع من بد لا الإءلار هذا ول 
واستيعابمعانيها لإدراك الأخص الوجه عل الأحكام آيات بتفسير عنيت 

تحال:محال ك،ا له؛ تبيان إلا المًلهرة المة وما دلألأما. وفهم ماصها 
أوتيتوقوله ه، ولعلهم نزل.؛انجم ما للناين ُؤلتيرت 
٣معه ومثله القرآن 

بهعامل الذي ه نقالهلريق يسللث، أن الفقهية الملكة لومل بد فلا 
فهيالحكمة، افه لشريعة الثال الرافد بوصفها اليوية المنة ْع القرآن 

الكدي.معديكرب بن المدام حديث من (،  ١٧٢ ١٣الند)ذ احد الإمام أحرجه )١( 
المحيحرحال ثقات رحاله صحح، )إمنادْ تعاليقه ل الارنووثل شعيب عنم وتال 
وموثقة(.داكار داود أن رحال فن الحرثي عروق ايا بن الرحمن همد غم 



اوْضأءية□!ظذ تنهس ضم 

المرجحةلعامه، المخصصة معانيه، من اسغالق لما الموضحة للقرآن البينة 
وجوامعهاانيدها وموسننها صحاحها قراءة من مناص فلا لأحكامه، 

للأحكامرئيس مصدر هي إذ عام؛ بشكل الحديث وكب بل ومصنفاتبما. 
جهابدةلها قيض أن الباركة الأمة ببده اض رحمة من كان وقد الشرعية، 

وعملواالشوائس،، من وتنقيتها السنة حفظ عل قاموا فحولأ ونقادا علمإء 
ابرحعلوم عمّ عليها قديرد الساس كل عنها ونفوا ومحبعلها، تدؤينها عل 

والتحقيق،والتحرج للأسانيدوالمتون الحديثي النقد ومقاييس والتعديل 
تللثجعل الحكم إل التوصل ملكة لنيل العلم ءلاو-ه محتاجها علوم وهم، 

وتحليقا...ؤإرّالأ وانقهناعا واتصالا وضحفّا صحة الأسانيد 
الفقهطالي، يكون أن بد لا والعارف، العلوم هده تحصيل سيل وق 
الالدين ق الفقه إذ التامؤ؛ وأعفلم الشاق أصعب، لتحمل متعدأ 
أبابن بحى بقول والدعة- الراحة إل والركون الهوى ان-اع ْع ينجم 

ومحلولوالخلد الصبر من بد فلا ، ٠١الخم،؛'براحة العلم يّتهلاع *لا كثثر- 
محلولعل الصبر الحاجة نجح ررمفتاح صفوان؛ بن حالي يقول التقى، 

٠٠٢١٠دوما(الكل اعتراض ومغلاقها المدة، 

الثنقيهلي:اليوحسض حنبل ابن ويقول 

٦(.١ رنم)٢ الخص، الصلوان، أرنات باب: الماجد، كتاب لم، م)١( 
الشوالفرد)ا/ه-\(.)٢( 



اكقهيةطقيث  v/UlLJثق 

ونغبدل المرين تمص برعاصر(ضمح—جله 
؛١^١١نمار ؤإبارانمل مطاف!ض الشوك لأخ 

وأذاه،لأوانه من يصيبه بإ يعبا لا مرغوب أي ثمرة ق فالراغب 
مهإالشدائد عل صرا ثيء عل يلوي لا العلم وطالب والتعلق؛العال 

تحصيله.سبيل ل منه بلغتا 
القائل:قال كا 

ببيانتفعيلها عن ّأنيلث، بتة إلا العلم تنال لن أحي 
زمازرآ،وطول أستاذ وصحبة وبلغة واجتهاد و"مءس ذكاء 

يتحلأن لأبد وحملته أه-له من يكون أن يريد الذي العلم طالبا إن 
إلابعضه يعطه لا العلم إذ بالقليل؛ يرنحى ولا الء؛للبا ل وبجد بالصر، 

طالبجأبدأ، يشبعان لا اللذين ١^٣^( من يكون أن ويجب كله، أءهلا٠ إذا 
منامتطاع ما ويدرس عالية، همته تكون أن يلزم يا العلم، وطالبؤ الدنيا 

أمثلعل يدله محرب بشيخ العلوم تللثؤ لدراسة ترتيبه ق وبتعين العلوم، 
أولوياته.ترتيب ق وأنجعها العلرق 
المتبوعة:المداهبج من مدمج عبر الفقه معرفة ٢( 

معارفه،من والازدياد الفقه من للارتواء إلا تقم ر التمح، الذامط هذه 

(،ايسث٩٩/٦٤دفىصلجث))١( 
ديواناكاض،صآاا.انظر: )٢( 

٩



|اهقهئاأطظنث __ فيف 

دلائلها،وتفرع الفقه ائل متشقيق من العلم ءلاو_ا يتمكن طريقها فعن 
عليهيمهل ترتيبا وترتيبها المعالم، واصحة أبواب نحت جزئتات،ا وحصر 
أئمةبلغ فمل وكبارها..؛ صغارها وجع دثارها وكنف غارها حوض 

القصوىالغاية وبلوغهم ودرايتهم علمهم ق الشأن أبع،- المذاهب هده 
الفتوىو يعولون كلهم الناص وصار والفتوى، بالأحكام العلم رنة مل 

يضبهلمن تعال اض أقام وقد إليهم، الأحكام معرفة ق ؤيرحعون عليهم، 
أصولهمنهم؛ إمام كل ميما صسهل حتى قواءل.هم، ومحرر مذاهبهم 
ذللت،وكان والحرام، الحلال ائل مق الكلام فانفبهل وفصوله، وقواعده 

الدين.هذا حفغل. ق عوائده حملة ومن الؤمنين، بعباده اض لعلفا من 
لالعلم طالبح التزام به يراد الدين j للتفقه الثاف اسم، هذا إن 

لهتتضح حتى وتفقها، وتفها نحرحا الذام، هذ>ْ أحل. الطيم، بداية 
لديهومحتمع الدلائل، له وتستقيم المسائل، عنده وتنضبهل الفقهية الروية 

ديدنهيكون أن بد لا بل الممتؤ، والتقليد المذموم التعمج، عن بعيدأ الفقه 
لقتضاّْوالاستسلام له والانقياد إليه والركون بالدليل التعلق 

أر؛ا-باسبل عليه واتفقت، شرعي حكم عل احتمعّتج إن الذاهج، هن>ه 
وأبوابه،ومسائله الفقه كتسج ق والاتفاق عنه؛الإحماع الع،ر هوالحكم كان 

أئمةعليه أطبق ثما هو بل الذاهس،، من لأي حصوصية يعد لا الؤع وهذا 
خصوصياتص يعد فاته فيه، المختلف الشرعي الحكم بعكس الإسلام. 



|وفضهي\؛طظث تقْما ضم 

ذلكلإمام هول فهو مفرداتم؛ من يكون قد بل |هاله به أحذ الذي ا،لدهب 
ؤيوصنونالوجه، هذا من إليه ينتسبون المذهب إل بون والمتتالذهب، 

•حنبليتهم أو ثافعيتهم أو مالكيتهم أو بحنفيتهم لذلك تبعا 
الإمام!فيه يقالد ا مه 

أمورعن نحرج لا فيه الملكة وتنمية تحصيله بصدد تحن الذي والفقه 
أمورخمسة الإمام فيه يقلد الذي )الذم، بقوله! القراؤ، الإمام ببمها خمسة، 

كالعاطاة،والأساب! الوتر، كوجوب الأحكام! أولها! لها! مادس لا 
والحجاج!الزكاة، ق كالدين والموانع! الوضوء، ق كالئة والشروؤل! 

منهاثيء عل اتفق إن الخمسة فهذه واليمثن، والشاهد الصبيان كشهادة 
فاليسمذهئالأحد(اا/

الاجتهادية،الفروعية الشرعية حكام سق_الأ الخمسة_ي هذه فأول 
الصلاةق الفاتحة كوجوب المعاملات؛ أو بالعبادات تعلقها أكان مواء 

الحج.ق الهلواف وركنية 
بضعليها متفقا يكون أن إما والتي الأحكام، تلمك أسباب وثانيها! 

تلكتكون أو الشهر، دخول لثبوت سببا الهلال رؤية ككون المذاهب،؛ 
وصنتها،عددها ق الحرمة الرصعات ثمان هو كا فيها؛ محتلفا الأسباب 

فيها.الخلاف وفر قد فهذه 

(٤٠ ٥ ٩ ٤، ٤ ٦ الفروق)أ/ أنواء j اJروق أنوار انظر: 



اكضهية0ائث تنعمآ ثق 

حولانلكشتراط عله؛ النفق منها التي الأحكام، تلك، شروط وثاكها؛ 
النكاح.ق والشهود الول كاشتراط فيه؛ الختلمؤ ومنها الزكاة، لوجوب الحول، 

الحيضكانع عليه؛ الفق منها والتي الأحكام، تللئ، موانع دا.اد"ها• 
الزكاة.وجوب من الدين كاغ فيه؛ المحتلم، ومنها والصوم، للصلاة 

تعلمهاأكان سواء الأحكام، تللثج -يا تثبنؤ التي ابجاج هات وحام
المتفقالثست، منها التي الحجاج هده الموانع، أو الشروط أو يالأسباب 

،الختلفومنها الدعاوى، باب ق عدل بشاهاأ-ى الأموال كجوت عليه؛ 
هيالذكورة الخمسة فهذه والحراحايتح. القتل ق الصبيان كشهادة فيه؛ 

ولهذهودراسة؟ ومعرفة فها الواهب,، أحد عل والتحرج بالتفقه المقصودة 
أحدعر الفقه يتعلم عندما فالدارس الكشر؛ الثيء المحاسن من الهلريقة 
كاوالستة، الكتاب ق عليها المنموصى المائل عل ، يتعرففانه الذامب، 

أوالصحاي، قول أو القياس أو Jالإ•حماع تثبنتؤ التي ائل المإليها بموز 
عرالفقه دارس أن ذللث، إل ، يتفافوعملهم. السلف بفتثيا تثبنه الض 
لمحموعة مرتبة الفقه مسائل محي وتفقها محرجا المثبوعق الذاهب، أحد 

ملكةمحوز المذهي بالفقه المبتدئ أن مع بأحكامها، مقرونة وأبواب كتته 
مذهب،أهل قول ق ك،ا مصهللحايم، عل ؤيتعرف، الفقهاء، لغة استمال 

الناحرون،به وحزم رواية، وق الأصحاب، وعلميه الإمام، )قال مات 
وتللث،اللغة هذه معرفة من الفقه لهلال٢ؤ بد فلا الذهب،...(، ظاهر وهو 



اكضهيةو|إقتث و،صيى فيف 

الفقهاء.، uljUإل الانضإم له يتسنى حتى الصطلحات 
اشتهاربعد وريادْ، ذكر لهم كان الذين والجتهدين العناء كل إن 

المازاهّثا؛هاز0 أحد عل التخرج ْن منهم أحد نحل لآ الأربعة، ا،لداهب 
الفقهعل نحرج تيمية واثن الشافعية، ميما عل نحرج - مثلا — حزم فابن 

ا،لتهقهانعامة طريقة فهي ا.لالكي..؛ ١^٥—، عل نحرج والثاطبي الخنبل، 
ينبغيالتمدمب، أن فنوكد نعود أنتا غثر الدين• ؤ، إمامة لهم كاث الذين 

بالوحيمتعثد ا،لومن إذ الروية؛ وصيق والجمود التعصب عن بعيدأ يتم أن 
السائللأدلة الحالم طالب، حمر اشت، الذموم ومن الرجال،، بأقوال لا 

لهاستبان ولو له تشهد يولا بقوله يستشهد معتز؛ إمام نول ق الفقهية 
نحعلهالأفق نحيق من دائرة ل متقوقعا يفلل بل التعليل؛ له واتضح الدليل 

قإلا حقا علما ولا انتهجه، الذي المذهب، ق إلا صحيحا قولا يرى لا 
التعصب،هزا أسم سكل المتاحرين من كير انهلع وقد الذهب،، ذللث، إطار 

ممرهحماعات من ، iUJJثديدأ الكير فجاء الأعمى، والتقليد الأصلع 
الوسن،إعلام ق القيم وابن الجامع، j، الثر عبد كابن الأعلام؛ الأئمة من 

والوافقاُتؤ.الاعتصام ق والشاطئ 
الالشارع نصوص بمنزلة بعينه رحل أقوال )اتحاذ القيمت ابن يقول 

متصوصوافقت، إذا إلا الشاؤع نصوص إل ولا بل سواه، قول إل يلتفت، 
ول؛— تعال - النه دين ل محرم أنه عل الأمة أحمعت، هوالذي واف فهن-ا — قوله 



اأ3أقهيةهلفانث  tjiuLiفيم 

الفاصالة(لآ،.القرون انقراض بعد إلا الأمة ق يظهر 
النصوصق الفلر عد الفقهاء الأئمة أقوال اعيال أهميه قرر وقد 

قالهما ذلك ومن الإسلام، أئمة به~ أو النتس عن لها استقلال ~دون 
أمثالهم،بجهال فاقتدوا صلوا، عنهم المور هدا )فبانطإس تالشاطئ 
آرائهمعل القرآنية والأيات الموية الأحاديث يقرؤون وأحيوا 
التقتم(اأ/الصراط فخرجواعن فيها، العلم أهل ماقال لاعل 

يطالعأن وسنة كتابا الشاؤع نصوص ق الفلر محي العلم لهلاو_، فينبض 
يقرأثم وأتباعهم، التابعين من بعدهم فمن - عنهم اش -رصي الصحابة أقوال 
بينهاقولأٌن ومحار النصوصى، لتللئ، التيوعة المذاهب أصحاب وفهوم أقوال 

ارواني-ْع وتناسبه دليله قوة عل بناء ولوجزئية، اجتهاد، أهلية له كانت إن 
تالخلاف فقه معرفة أ!ب 

والمقصودالخلاف؛ فقه فهم ق التقصير محير أن العلم لءلاو_، بد لا 
وقؤععل يترب وماذا الاإم؛ن، بين فيها المختلف الأحكام معرفة به 

متىالمخالف حالف، ؤإذا يّوغ؟، لا وما فيه الخلاف يؤغ وما الخلاف؟ 
النوق؟أو بالكفر يوصف ومتى عليه؟ يهللق وماذا يعدر؟ لا ومتى يعدر 
لأحادمتروك منه ، الوقفمحييي أو الخالفح عل الحكم إطلاق وهل 

كثيرون.يجهله أمر ذلك، تفصيل إن الماس؟، 
إعلامانغلر: )١( 
 )Y(.لأصام)\ا\'ي\



ااْقهىواأهلثلث تنمس فيف 

اقلا حتى الفقهاء؛ أقوال استغلهار يستلزم المحوص إل فالنلر 
عليه..له دليل ولا فيه. له سلف لا بقول المتفقه 

اسا:sJأولوياتطا٣. 
طالببما ييتم أن ينبغي التي الأولويات عل التب ل يْلتب وهنا 

يقوليالاهتام، قمن علم كل وما بالدراسة، حرى علم كل فليس العلم، 
ملحهو ما ومنه العلم، صلب من هو ما العلم أرمن الشاطئ٠ الإمام 
الرناسةفمن مالحهااُه. ولا صلبه من ليس ما ومنه صلبه، من لا العلم 

قربوموهلاته، ومداركه وقدراته ه نفالمتفقه يعرف أن والموصوعية 
العالمن التديج مراتب عل يتأس مستقيم منهج حب للعلم أحده 

العلميطال منهج الكبثر، إل الضر ومن الأهم، إل الهم ومن الأعل، إل 
ءثيمانأابن العلامة يقول والعمل. 

آخرهفيه الكادح يلغ لن ناحرة بحور فالعلم وبعد 
نحدمبيلأفاحرص ليله تمهيلأ أصوله ق لكس 

،الوصولا؛ بحرم نقته فمن الأصولأ المواعد اغتنم 
القاتل!قول أحن الفهم(؛'آ؛ؤوما مضلة السمع ق العلم )ازدحام قيل؛ وقديإ 

)١(

يتقنلر لقاءا-ه!)من وانظر صت٤. ء؛يمين، ابن منظومة نرح ق الثمين العقد )٢( 
[.١٤٤ص! وااتكلم، السامع ]تذكرة الوصول( حرم الأصول، 

(.٣٣٤الدين)ا/ إحياءعلوم )٣( 



او0قهءيآ؛أدثتث _ iijثق 

٢١ألمأأوطيف زار صف والعمر حم العلم إن الأهم وقدم 
الخزائريطاهر يقول طاقتها، طور عن ه نفأن؛نرج له يثبغي ولا هذا 

الحدثففي تطيق، لا ما محملها ولا الطلب، ق ه نفمحهد )ولا I الدمشقي 

طال_،الزهميت)من وقال ، ٢٢١تطيقون ما الأعإل من حذوا ت المحيح 
،،^Jiiله يالمكاثرة أحدته إن العلم هذا وقالت)إن حملة(، فاته حملة العلم 
قالرفق كان راقا به(ر"آا• تفلفر رفيقا أحذا والليال الأيام مع حذه ولكن 

غلوونزغةنرغة نزغتان فيه ولالشيْلان إلا عمل من وما زانه®؛؛،، إلا تيء 
أوسطها.الأمور وأفضل تقصر 

لذاتيا؛مقصودة علوم ت صرين عل الشرعية العلوم أن واعلم 
وعلوموالفقه(، والحديث، والنضر، )العقيدة، وهي• كالشرعيايتج، 

إل-يا يتوصل التي الوسائل )علوم وهي؛ العلوم؛ لهذْ ووسيلة آلة 
يتمرأى المالكي العربي( بن بكر أبي( وللقاصي والسنة(• الكتاب فهم 

فاتربإ )ولكن يقول؛ حيث الطالب! أولويات ترتيب ق غرابة بنؤع 

بن،تال.فال محمد الشقر العلامة ص القاتل لمل )١( 
العبادةق اكثديد عن يكره ما باب التهجد/ أبواب كتاب البخاري/ أحرجه )٢( 
(٧٨٢ح) / وغيره اللبل ثبام من الدائم العمل فضيلة باب الصيام/ كتاب لم/ وم(. ١١٥١/ح) 
الفلرإلأهولالأتر)آ/مآآي(.توجيه )٣( 
افّصل النس ب وغيره الذمي عرض إذا باب افلرتدين/ استتابة البخاري/ انفلرء )٤( 

ارمح،ح)؛ههآ(.كل باب ١ل^رواكالةوالأدب لكب 



اكشهية□1ظنث تقعص ضف 

العرييةعلم تعلم إل وأولهاIالممد الطلبت كيفية الناس من كشر 
.اللغات اد فصرورة إليها دفعت التي العرب ديوان فإمإ والأشعار 

لهعفليم علم فانه القوانين، ترى حتى فيه فتتمرن الحساب، إل تنتقل يم 
الأرضحكمة عل به سبحانه اض نبه وقد والأرض، السإوات حلقت 

القرآندرس إل انتقل ثم الحركات. منتهى إل المعاملات من والسإوات 
بكتابالهلفل تاحد أن ق بلادنا غفلمة ويا القا.مات، برنْ للئ، يتيسر فإنه 

عندهحينئذ— — غثره أمر ق ؤينصب يفهم، لا ما فيقرأ أِه، أول ق افه 
؛١،نثاؤله. له يعد ولا اكله، بالعفليم المهللوب لهدا يتبسهل ولا أهم، 

علوتطلع )التومحهل(لآأ كتاب تضمنه ما أقل ولا الدين أصول ق تنفلر نم 
قتننلر ثم . امتطاله إن نكته أو ك)المءحصول(أم الفقه أصول من ثيء 
النيبه بدأ الذي العلم فانه تضيعه، ولا )المحمول( ق وهو الحيل علم 
تشغلولا جؤ، افه رسول حديث تروى نم . أعوام عثرة العرب ع ٌه 

كله،ذاك محكم أن إلا صياعا، ودينك عمرك فيذهب الصحيح بغر لث، نف
القيممعرفة ومنهات الحلءيث علوم مهإت عل الاطلاع من للثح بد فلا 
قلك وتبناه كإ القرآن، آي عل الحمّع تركيب تتعلم ثم . المحيح من 

الالظروف أن إلا حسن مذهب إنه وقال مهدمته ق خلدون ابن القطة هد0 عل علق ( ١ ) 
قبلالفرصة اغتنام فيجب البالؤغ، سن وصوله عند ومرب تفلت ربإ الولد فإن عليه ساعد 

(.٤٣٦ صن اكاويل )قانون حاشية القرآن.انفلرت تحفيفله ذلك 
الصمات.تأؤيل ل الأصاعرة طريقة عل أنه والغالب الاعتقاد(، ق )التوسط كتابه يقصد ( ٢) 

•الأصول( علم ق كتاب)الم،حصول يقصد )٣( 



اكضهيةهإظن1ث __ ثق 

محملا. UUإليه أثرلأ وكا تفصيلا، و)الأحلكم(لأ، )اسملين(لا، 
منق للنفلر الوقت وفريغ والحدة الذهن جودة من كان ؤإن 

اللهرحمه العربي( ابن من ا،لةارح هذا أن ورغم ءاليفعل(١٣/ العلوم؛ هذه 
أنهإلا علمية، ودلألأُت، فوائد من نحلو لا العلم طلس، ترتيب، ق تعال 

مفتاحوحعلهإ والستة، الكتاب عل الطلة تربية صرورة مع بنجم لا 
فهوأيضالذاته، مقصود تعلمهإ أن إل فاصافة الفتون؛ من لخرمما التعلم 
والانسجامالسس،، الأّأفصح عل وتحويده اللسان لامحتقامة وميالة أنجع 

•بالوحي، الارتباط عل والتحود الفكرة ونضج الحتمي وملامة الفهلرة مع 
حتىوالوسائل المقاصد علوم من؛ يؤمله بإ الفلفر للطالس، يتاتير ولا 

مداحلمه،من، إليه ؤيلمج أولياته، مح، بالحلم ويبتدئ له، تحن، فرصة يضح لا 
بجهل،فيه يعذر لا ما إل جهله يضر لا ما بمللبا التشاغل عن؛ وينصرف، 

العلمطلس، عل الشر، فيجمع عليه، استعصى ما إدراك تحصيل ؤ، ويلح 
أعلبلؤخ إل عي والتحصيله عل والتحرق به والاهتام فيه، والرقي، 

الفضيليهول، والتوكل؛ والأناية الحثية من بسياج لمكه ممحيْتا مراتبه، 
علالدنيا ل ونهايته باض، علمه قدر عل اممه من العبد )رهبة عياض; بن 

بجاعمل ومن، لابعلم، تما استغك، علم بجا عمل من، الاخرْ، 3، رتمته قدر 

محطوط.وهو والحديث( القرآن من )الشكالن كتابه يقصد ( ١ ) 
القرآن(.المشهور)أحكام كتابه ينمي )٢( 
(.٣٤٨-٣٤٦انفلر:قانونالتأويل))٣( 

m



|اأ£ضْيةأدثتث _ oijفيف 

ومروءده(لا،,وحسبه دينه شان خلقه محاء ومن يعلم، لا لما افه وفقه علم 
إليفيفن حتى متونه وأحصر كتبه بالسهل للعلم تحصيله يستهل أن وينبغي 

باالعلم >ءلالب استمتاع ذلك يعزز ما أنجع ومن موثقة. سابلة المهلولأت 
يكونحتى الفقهية للقضايا واسعراصه بالحديث وتلذذْ القرآن من يفهمه 

بضرورةلديه راسخة قاعة وجود أن كا الفقهية، الملكة لحيازة تاهيلأ أكثر 
ويبنسه الاهرة ؤيوثق الملل عنه يدفع طلبه وأهمية العلم درب سلموك 

لديهوجد كلعا العلم لأهل سؤاله ذلك ويمكن تحصيله، من إليه سعى ما 
والاغتراب،والتنقل للسفر ولواصهلر مشكل، أوفهم غامقة لحل احتياجا 

والحفظالطالعة من أنفع ساعة القي ق حاذق )مذاكرة النووي. الإمام يقول 
الوأن الحم التواضع المهيع هذا 3، للطالب ويبغي أياما(؛آ،ه بل محاعات 

قولتحضرا معنه، يال بإ ءارف؛ن يكونوا أن بجب نظراءه أن من ينزعج 
ولاأجو، عل أحد يفخر لا حتى تواضعوا؛ أن إل أوحى اممه ارإن ه.' الّي، 
والتحولعلمية قضية عن العزوف من ر وليحن. أحا،«ل''أ/ عل أحد يغي 
أولويةله ، الكيفأن ذلك ؤإتقان؛ بجودة الأول أت؛فم دون أحرى إل منها 

يرومه.فيا الأهم إل النفلر إهمال عدم لزوم ْع ذلك كل الكم• عل كثري 

سمر)علامالملأء.)اِ/آ-آآأ(.)١( 
.( ٤ ٨ / ١ ) ملم صحيح شرح النووي  ٢٢)

قبها يعرف الش الصمات باب / وأهلها نعيمها وصفة الحنة كتاب ملم أحرجه )٣( 
(.٢٨٦ام/ح)هوأهل الخة أهل الدنيا 



اكشهية٠^٤^ تنمى قيم 

بنسفيان يقول لف؛ العل،اء رممه الذي العلمي السلم طبق ثر يبل 
الشر(أا/ثم العمل نم الحفنل، نم الفهم، تم الامتإع، العلم )أول عيية: 
العمل،يصح وبالعلم العلم، يفهم )يالأدب، الخبز: بن يومنا ؤيقول 

وبتركالدنيا، تترك وبالزهد الزهد، يقام و؛الجكمة الحكمة، تال وبالحمل 
اف(لعند الرتبة تال الآحرة ق وبالرغبة الأجرة، ق يرغب الدنيا 

الشاعر:قول أجل وما 
الخلاسملأترضإل طالب يا 

عجلمن الإنسان حلق فقد واعجل 
وقلالعلوم ك_، ق الصر واستعمل 

عم—ررمبلا م عالمن باق أعوذ 
الأولويات،:ءوفقه 

فتكونالأولويات، فقه ممارسة عل ه نفالءإال_ا يمرن أن أحن وما 
قدرجتها لها،.فيحدي الشرع نوصيف زاؤية من العلمية المادة إل نذلر0 

يستهلأن وتبغي العلم؛ طلي، ق الأولويات ملم عل ومثكانبا الأهمية 
نيلمن طيها هل تعلمها؛ ل الثؤع حكم حيث من إليها التفاته 

المندوباتزاوية من إنه أم الكفايات؟ فروض من أم العينية؟ الواجبات 
(.١٧٦/١١تفرالقرطي))١( 
؛/ا<■؛:؛(.حدثالأووا،)')٢( 
(.١٧٣/١العاثرة)\1\ئة أهان السائرة اعواكب )٣( 



اكضييئظنث سما فيف 

يضحلا حتى الباحات؟ من يكون أن يعدو لا طلبها إن أم والمستحبات؟ 
منسعيه ؤيكون إليها• شه هو لحاجته طبقا ينفلر ثم طائل، شر العمر 

الذيللفن حوله من الناس حاجة ق قائمة ثغرة د لالأمل حاديه تعلمها 
يبتغيه.

الكببينالأتانةوالاكتفاء:هاضاء 

الكتب،اقتناء ق عالية همم لهم تكون أن العلم بعللثة حميل كان ؤإن هذا 
غضاضةولا مباحث، س تضمته ما واستعراض وقراءما، وحمعها، 

—منذلك، لأن وجهد؛ وقت من تحفه يما الأمر هدا إعهناء ق عليهم 
العلمإء،كتب عل حلاله من الهلالسا يتعرف طيب عمل ~ الحملة حيث 

يعثرخلوأن لا علمية، مؤلفات من احة انق امتجد ما بوماطته ويرصد 
أنينبغي العجائبأاش وربا والفوائد، الفرائد بعض عل لها تصفحه أثناء 

القائل:قال كا ويوثقها؛ فيقيدها اقتنائها إل ايع ي
الواثقةبالحبال صيودك قيد قيده والكتابة صيسد العلم 
وتفكهالاأبانالخلأسءلالأةُأ،غزالة تميد أن الحاقة فمن 

والعالمقصرا، العمر كون ق تكمن الصعبة المعادلة ولكن حميل فزللث، 
هم،وكاقل:

بوزنلإحلاله عروصى حطأ وهو كتابتها)وتتركها( اطلولفات من كثير ل ميع وقد ا )١ 
الكامل.يحر ق اليت 

.٣٦صرت الإعلام، وسائل ق وعلومه الكريم القرآن تعليم أساليب تقويم )٢( 



0nj_iiallإظنث رإعس فيف 

نايأءيكقأبع
حمنغفن ما عتر ولم'أنغان 

نَلكنهمإلكللإ

أنعما داك من وأحفظ 
كلئناكا؛أض'''

منعسمعه العلم مى 
أسعحمعه ولاآنامس أحمظ'ماقدجذ ئلأ^١ 

بزجعالمهمرى دم0 ؟كن هك_ثا علمه ومنت_كِفي 
^^عكلك5س،لأسفعواعتا ئئن ١٩

أأخئئ4مِفيص
يعينه؛علم عل التركيز همية أه 

يتمحتى والأولوية الترتيب حسب مض س ض التركيز من بد فلا 
صاحبمن حثئ امماب )صاحب قديإ؛مل ما الباب هذا ومن إتقانه، 

إتقانهل حياته يكرس علمي فن ل يتخمص الذي ااعالإ أن والراد الكتب(؛ 
متعددةفنون عل جهده يونع ثمن للناس أنفع يكون وتدريه واستيعابه 

مراحلمن مرحلة كل ل واحد فن عل الاقتصار فبغي مها. أيا يممن فلا 
هذا؛ق عنهم يوتر وثما الذهن، ا>تمإع إل أدعى ذلك، الطالب،لأن 
مهالانتهاء فبل مواْ وعن تْه فل نحمحيل ترد ؤإن 
عنرحاُاستدا،لن توأمان إن حا المع الفنون ترادف وق 

ءُس>,/ا,ا<.لإ؛ 
الحدث.أهل ملتش نع م  ٢٣)



|ا|ءضهيةأءإظ]ث  yAOijضم 

)منت قيل وقد ؤإتقاما، الفن بذلك العالقة المسائل لاستيعاب وذللث، 

يتعما وين الهلريقة هذه ين قارنت ولو الفنون(ُاأ، ساتر إل أدام فنا أتقن 
الفرقلوحدت الدراسة، المواد تعدد عل تقوم اض، الحديثة لناهج اق 

وفقدرسوا ممن العاليا الشهادات حمالة يعفى نحد إذ شاسعا، والبون كبيرا 
يقدمألفيته بتخصصه، تتعلق مسألة ق تكلم إذا العصرية الدراسية الناهج 

معالقول، من ومهجور اللحن من بمنكر ؤيأق محنزيد وينقص ؤيوحر فيها 
ممره.سنن درّها ربإ أنه 

^^،قبلالكماشواكرورىملالخام،
الحادة؛فقدتنكب السبيل ذلك عكس ومن العلم، تحميل ل السلف ؤلريقة فتلك 

علالفضول تقديمهم زمانه أهل من ممر عل نعيه ل البغدادي الخهلبب، قال ك،ا 
الحدين،ًنالى )وأكثر قائلا: الحدين،، أحد ل الأفضل عل والفاضل الفاضل 

دونالمكر وسإع الشهور دون الغريب، كب إرادتبمم عل يغلبح الزمان ذا هل 
والضعفاء،الجروحن روايات من الهووالخطأ فيه وغ بإ والاشتغال الحروف،، 

وذلكؤمهلرحا، عنه مصدوفا والتابنؤ محتنبا، أكثرهم عند المحح صار لقد حتى 
وزهدهميالتمر، علمهم ونقصان ومحلهم، الرواة بأحوال معرفتهم لعدم كله 

أسلافنامن والأعلام الحدثن من الأئمة عاليه كان ما حلاف، وهذا علمه. تل 
الخهليبا!)وهذاكلام عل معلقا الله رحمه رجب ابن الحافثل وقال الاضين(رآُ. 

ششتلة.شذرات موغ )١( 
.١٤١الروايت،ص: عالم j الكفاية اظر: )٢( 





1وفقهي0طظنث نسس فيش 

القيم!ابن يقول وتطبيقه، النهج هذا استلهام إل محتاجون فالنفهاء النخالة٠أ١ا, 
ثابتة("'؛.وملكة راسخة هيئة للنفس فتبقى اللكات، نملي الزاولأت )كثرة 

قالتنافس لإحياء محللأيه المناؤلرات؛؛ن يعقد عيي الالعلامة وكان 
ليستخرجائل المعليهم ؤيهلرح الأذهان، ق المائل وترسخ العللب 

من؛^٧والفاهم المنتبه ليحرق ه نفتغليهل يتعمد وأحيانا الخواب، منهم 
قولايتبنى واحد كل الهلالب؛ن بين الخلافية المسالة يصور وند الحضور، 

منوالغرض ؛الوليلأ"آا. الصحح القول الشيخ يرجح تم عنه، ويدافع 
عنلءالاجتهاد ملكة تكوين إل هوالوصول العناء من ممر يؤكد كإ ذللن، 

بهالله يرد ارمز الكتاب؛ هدا بداية ل ورد الذي للحيين، مصداقا الفقه 

رشدابن ١^^٠ أبو المنهج هذا عل دأب وممن اادين؛؛أ؛ا• ق يفقهه حثرا 
لتكونالمسائل أشهر ذكر إل المجتهد بداية كتابه ق يعمي. كان حيث الحفيد؛ 

المكوُت،اليؤع ]فمل ل قوله ذلك ومن للمتفقه، الفقهي كالإطار 
بينفيها الختلف، الباب هدا ق عنها المكوين، المائل وأما )فصل، عنهاآ؛ 
للمجتهدكالقانون لتكون أصهرها منها نذكر لكن فكثيرة، الأمصار فقهاء 

منمم عند ما لخم أصحابه عل المالة الإمام طرح باب• العلم' كتاب البخاري، )١( 
(.١٢٨ رقم)١ المخاة، مثل الزمن مثل باب: وازر، الجة محاب لم، وم(؛ ٦٢رنم)العلم، 

ضاحداراوعادة)؛لأآ(.)٢( 
قالبغدادي الخءلسإ عقد وند ١(. ره ص: الخضري، لحمل السالكبن منهاج مقدمة )٣( 

(.١٣١أصحابه،)آ/ عل المائل الفقيه إلقاء موان: فصلا والتفقه( )الفقيه كتابه: 
صبيى،مبجه.)٤( 



اافقهأياا0أظق ممس ضم 

حتىالنصوص ق بالنظر تمرس الذي الحرة صاحب به ؤيعتي النظار(أا،. 
الذيالعقل بالذوق وتتعفد النص من تنْللق فقهية، مالكة لديه تكوستا 

وأوجهالاجتهاد ومنا٠لات والأمة، الألفافل معرفة من صاحبه يمكن 
معالنجمة الأحكام استخراج مبل ؤيدرك المتشامارّتا، ؛^٠ الاختلاف 

فالوا-صتاثابتا نصا كان إذا الأثر أن الحق )لكن رشدت ابن يقول الواغ، 
يترددفهنا محتملا اللفغل ظاهر كان إذا وأي القياس. عل يغلب أن 

مقتفىعل اللففل ظاهر أويغلب اللفظ؟ يتأول بان بتنه،ا بجمع هل النظر، 
قياسوقوة الفلاAرة، الألفاظ من لففل قوة ؛«صا محتلفج وذللئ، القياس؟ 

العقل،بالذوق إلا بينهعأ الفرق يدرك ولا تقابلها، التي لقيامات! اس 
علالذونان كان وربجا الموزون، غثر من الكلام من الموزون يدرك ك،ا 

الناس؛من كم قال حتى النؤع هذا ق الاختلاف كثر ولذللثح التساوي، 
قولهأن - أعلم -وافه يفلهرل والذي القاصي؛ تال، مصيبا(• محتهد )كل 
الالسكر القدر به يراد أن محتمل كان ؤإن حرام(الآ<، مسكر )كل )ه 

منالفلن عذ أغلب، بالحض اكحريم تعليق 3، ظهوره فان الكر، الحض 
فانهالكوفيون، ناوله ما عل له القياس ذللث، معارصة لمكان بالقدر؛ تعليقه 

أنْع وتغليفلا، للذريعة مدا وممره المسكر قليل الشاؤع محرم أن يبعد لا 
(.١٧٤)م  JU_Iونماة الجهد بداة )١( 
الويل،حجت نل المن إل ومعاذ موص أي بعث باب الغازي، كتاب الخالي، احرجه )٢( 

(.١٧٣١يانأنكلمموأنكلممام،حرم



اا0ةم1ةهلظنث __ ثق 

•الكم(ُاا يوجدي الضررإنا 
الضبطكان وأيا الفقهية، للأقوال هوان؛ن من وصع مها أنه ذلك 
ايجتهد،فراسة إل دائم بشكل ماسة متظل الحاجة فان لها، الأصول 

)وهذهوالشركة: والبيع اللف عن حديثه معرض ق رثد ابن يقول 
فيهاالغ علل وجود ق والأكثر بالأقل لاختلافها فيها العناء اختلف كلها 

لرومن منعها، منها مسألة ق المغ علة ءندْ قوينا فمن عليها، المنصوص 
يتجاذبالمواد هذه لأن المجتهد، ذوق إل راجع وذلك أجازها، عنده تقو 

هذهأمثال ق ولعل فيها، النظر عند السواء عل الضدين إل فيها القول 
العناءبعض ذهب، ولهذا صوابا، محتهد كل بتصوسب، القول يكون المواد 

الملكةطاو_، نيله إل يْلمح ما وهذا التخيمِ(لأ/ إل المائل هذه مثال أق 
وقوةالالثآة برعة المستجدة ائل المق ممزعا يكون أن يريد الذي 

السجية،يشبه يا بل ،، تكلفغجر من الواقعة عل ؤإنزاله التعس استحضار 
نميرمالكة الخلق الحكاء )محال الأنيلي: الأصثعحي عل بن محمد يقول 

رويةتقدم دون كالكاتب، روية تقدم دون بسهولة الائنال النفس عن جنا 
قبالتفكثر فالتمرس روية(ل"آا. إتحثار دون علومه إحصار عل والقادر 

قنوة يورُثح الصالح واعتبار الحال شواهد إل النغلر وملازمة النموص 

(.٢٦/٣داةالخهال))١( 
الرمعمه)"ا/آآا/ا(.)٢( 
.٤ ١ ٩ ص: اللك، طانع ق لك اليانع )٣( 



او0ضوأأا؛ئظنث تنممآ ضم 

كلماالختلمة الصناعات أهل محصالها التي المهنة بقوة ثبيهة الفقه صناعة 
وصدهالثيء للصناع فتها رثيت)يعرض ابن يقول فيها؛ الزمن بمم تقدم 

صناعي،مؤقت حد ذلك ل محي أن لايمكن إذ مهنتهم؛ قوة من اكتسبوا مما 
.٢١١الختلفة(الصناع من وغرها الطب صناعة ق يعرض ما كشرا وهدا 

استخلاصمن تمكنه عموما والفقيه المجتهد عند الفقهية الحاسة فقوة 
بالغةبسهولة المجتهدين مواقف واسظهار العلمإء آراء وبر الحلول 

المسالةل الرأي أوجه تعدد ومكامن لأمحباب ؤإدراكه لأصولهم، لمعايشته 
لالاختلاف عن رشد ابن يقول عليها، الاطلاع له يبق ل؛ ؤإن النظر، محل 

بعدإلا تكون لا الكفارة هده أن عل فالجمهور الومتإ؛ )وأما الفدية! وفتا 
^^ظهالخلأفةياماضكفارةالأبجان(لآا.هكلا

يقفإ ؤإن الخلاف الأئمة وأصول للأدلة معايشته بحكم رشد ابن توقع 
إذالحج؛ مفسدات عن حديته معرض ل عنده يتبثن ه نفوالأمر علميه• 

فالجمهورمقدماته، وق الحج يفد اللمءي الجيلع صفة ق واختلفوا ر يقول؛ 
الطهروجوب ق يثترطه من ومحتمل الحج يند الختانن التقاء أن عل 

اصطحابفان وبايملمة الحج(ا"اا. ق يشترط أن الختانين التقاء مع الإنزال 
الملكةلتحصيل الوسائل ألثع من يتان وقراءته المنءكور رشد ابن كتاب 

(.)م٩٦الجهد دائن )١( 
شه)آ/اما(.الرجع )٢( 
شه)!آ/أ*ا\(.الرجع )٣( 



اكضميةطظنث تيهي ضم 

هيالتي المسائل هوذكر انا قصدنا كان لما )لكن فيه؛ يقول حيث الفقهية؛ 
الكتابهذا ق نذكر أن رأينا بيات المنطوق من أوقريب ق  ١١٠منطوق 

مسائلمن الجتهد عل يهلرأ لما الأصول مجرى نحرى مشهورة ائل ممع 
الصناعيهده ق المجتهد يه ليباير وصعتاه إنإ الكتاب هدا فإن الباب، هدا 
قله الكاق القدر من قبله محصل أن له محب ما حصل إذا الاجتهاد؛ رتبة 
اومهو ما ذلك، من ويكفي الفقه، أصول وصناعة واللنة، النحو، علم 

الفقه،ائل مبحففل لا فقيها يمي الرتبة وب؛ذه أوأقل، الكتاب، هدا لحرم 
..(١. . ان،. إنمحففله أن يمكن ما أقصى العدد ل ولوبلغن، 

تالفقه أصول معرفة ٥. 
تأصيلايكتب، حتى ومعرفتها أصوله دراسة من الفقه لهلالم_إ بد لا 
امتنبامحلإل تقوده التي الكرى والقواعد الكليايت، معرفة طريق عن فقها، 

العلوممن الفقه أصول فعلم التفصيلية، أدلتها من الشرعية الأحكام 
حيث،من التفصيلية الأحكام منها نتفاد التي الأدلة ق لبحثه الأساسية 

التشرعمصائر سعة محل مما الدلالة، وأنولع والتقسيإين، والحجية الشويت، 
كلول، أمة لكل وصلاحية ومرونة حصوية من به يتميز وما الإسلامي، 

المقدسي،قدامة ابن يقول عفليمة، للمتفقه الأصول هده فأهمية ممر. 
الالحملة، حينا من عليه الدالة أدلته الفقه )أصول الأصول؛ هده معرفا 

(.٢١ه)م• نفالمريع )١( 



|اا£شوءي|؛و،إثتث وإأ|س فيف 

أنللطالب لايمكن أته )واعلم بدرازت ابن ؤيقول ؛، التفصيل(؛ حيث من 
ومنوأعواما، تن الفقه ولوقرأ بالأصول دراية له تكن ب ما متفقها يصر 
محملما أجل فمن مكابر0(؛آا. ؤإما جهلا إما كلامه كان ذللئ، ضر ادعى 

علتعوده الفقه أصول ليلم دراسته حلال من الفقهية المالكة طالب عليه 
نعسولهذا صحيحة؛ وقواعد اليمة مأس عل الشرعية الأحكام امتتنياط 

)إنقال؛ حيمثا الفائدة، هذه عل اش~ ~رحمه تيمية ابن الإسلام شخ 
والمسنة(؛"؛؛.بالكتاب ورسوله اض مراد يفقه أن الفقه أصول من المقصود 

المنقولين جامعا علمأ الفقه أصول علم )ؤيعم الغزال* الإمام يقول 
هوتصرففلا الميل، سواء والعقل صفوالشرع من ياحلم* فإنه والعقول، 

محصعل ميي هو ولا بالقبول، السع يتلقاه لا بحيث، العقول بمحض 
والتسديد(؛؛؛.يالتنأييد العقل له يشهد لا الذي التقليد 

لخقيهوالتفقه،والمحدذ،واقر،ولأتش

علمعية الالأدلة نص_، من بواسهلته يتمكنون الذين الفلر ذوو عنه 
أهممن فهو منها، الشرعية الأحكام استنباط كيفية ومعرفة مل.لولأما، 

الملحدينشبه عل وردت ودءمتتها، قواعد ثبتت التي الوسائل 

)٧(.ص النانلر، روضة )١( 
(٠ ٤٨٩)ص أ*ءا.، الإمام مدمح إل الدخل )٢( 
(.٤٩٧صوعاكاوى0أ/)٣( 
التمنى)؛/ئ(مجاممب)٤( 



اكضهبةهاذ1ث __ ضم 

لكنالفقه،٧ أصول علم )فإن اللحام; ابن يقول وأطلتها، واكااJين 
الكلاموعلم الفرؤع رتبتي ب؛ن متو'"-ْلا الفنام كواسطة الشريعة لم عق 

ماثمرته إذ وخرم. شرفه العام ق وعلا وقدره شأنه عفليم علم وهو 
مباحثهمالفضلاء الأئمة تحكم وبه الأحكام من المطهرة الشريعة تضمتته 

الأصوليةالقواعد درامة إل بماج العلم فطالب الإحكام(لا؛. غاية 
فيه.نص لا فيإ للاجتهاد ملكة وتحصيل أصولها من الأحكام لفهم 

عاجلل به يعد علب الإنان به اكتU )فافضل القران: الإمام قال 
عللاشتإله الفقه أصول علم ذلك أقفل ومن معاده، وآجل معاشه 

لبابتحصيل ق والوامهلة الفضائل، أثتايت، جامع فهو والمنقول، المعقول 
المقوسلشرف، حظ لا صزفة رواية هي التي العلوم هومن ليس الرسائل، 

بتنجع بل معانيه، عل الثرغ محص م الذي المرق العقول من ولا فه، 
فيهوثبتمع والدراية، الرواية إل فيه نجاج الطرفين، عل وامحتول الشرفن، 

ومنأجاج، فتحصيله الفقهاء من جهله مذ العتر، اللث، ومالمظر، معاقد 
وأنفيه، ينافس بأن جدير فهو ابجاج، دعاويه عند عدم صوابهله سلبإ 

ومبانيه(آأ'هتلخيصاته ق الكتب، بأففل يشتغل 
السالمةكتبه ودراسة الفقه باصول العناية س الملأكة لهنالبه بد فلا 

الشافعي،للأمام الرسالة ككتاب وتفيقههم؛ المتكلمهن اصهللأحارتح من 
.١ ٥ ص: القواعد )١( 
•٩(.ماتسالأءرللأقرافي )٢١( 



niniaaJIطقتث سمى فيف 

القيم.ابن للإمام الوقعن ؤإعلأم الشاطئ، للإمام والموافقات 

تالمائل شتات للدارس نجع الش الفقهية القواعد د.را<>ة ٦• 
الفقهي؛الظر له يتسنى حش الفقهية القواعد إل الفقه طالب محاج 

الفقهية،المائل من نشت لما جامعة الفع، عظيمة القواعد تلك أن ذلك 
فلاالعلوم، أجل من واعتروها شاما، من التاريخ مر عل العناء رفع وقد 

فيهامدم، كل عناء قرر0 ما ومعرفة العالم، لطالب، عليها الاطلاع من بد 
وجزياتالفروع،ويفهموجوهالخلأفح،

مهمةالقواس راوهذْ \]قو\في.' يقول الدقيق. التقحيد كيفية عل ذهنه ويتمرن 
ويفلهرؤينرفح، الفقيه قل.ر يعغلم ما الإحاطة وبقدر المفع، عفليمة لفقه اق 

العلماء،تنافس فيها وتكشف،، الفتوى مناهج وتتضح ؤيعرفح، الفقه رونق 
فيهامن بق القصب وحاز الخلمع، عل القارح وبرز الفضلاء، وتفاصل 

تشريعيةأحكاما تتضمن موجزة نصوص ق كلية فقهية أصول فهي  ٠٢١١٠٤؛^
يةبالنحمة فوائد ولدرامتها , موصوعها نحت، تندرج الي الحوادُث، ق عامة 

أصولل الحل المكانة من لها لما والمفتي، والإمام والقاصي والمجتهد للفقيه 
حفنيعن استغنى بقواعده الفقه صبهل )ومن القراق; الإمام يقول التنرع، 

غثرهعتل تناقض ما عنده — واتحد الكليات، ق لأناوراجها الحزئيات، أكثر 

٢(./ ا الكتاب) •ميلة أنواءالمروق، ق أنوارالروق 



الفقميةهكتث __ فيم 

تتعارضقد التي المشتتة، الحزئية الفرؤع حمت اما ذلك ا، وتناب(أ 
التفقه،متناول ق ويجعلها إليها الرجؤع هل يواحد رابمل محتا ظواهرها، 

للأحكاماستيعابه مدى ويدرك الإسلامي، الفقه عل الاطلاع من فيتمكن 
هنوّما إل إصافة والواجبات. للحقوق مراعاته توى م عل ويقفا 

محلفدراسة طريق له تنير الك، الفقهية، الملكة قوة من الباحثؤ لدى 
حلولاستنباط هل يوبمعرفتها وتعددها، اتساعها عل الفقهية الأبوال-، 
وأقربسبيل بائر الطارئة والنوازل المعروضة والمسائل المتجددْ الوقائع 
وحداتشكل عل وثيق رباط ق منسوجا الفقه جعل من يجئنه با 'لريق• 

ويريوضبطه. الفقه حففل عل يساعد واحد، ّلك بنتفلمها موضوعية 
الاختلافوجوه له ويجل المختلفة، المذاهب بين المقارنة ملكة الباحث عند 

Iالفوائد تلك مبيتا نجتم ابن العلامة يقول المداهبج• بض وأمثابه 
عليها،الأحكام وفرعوا إليها، ترد التي القواعد معرفة ق )الأول! 

ولوالاجتهاد، درجة إل الفقيه يرتقي و-يا الحقيقة، ق الفقه أصل وهي 
يجعلجليلة فوائد الفقهية للقواعد أن الأمر وحلاصة ا. لفتوى(؛ اق 

علالاطلاع امتكال إن إذ الفقهية؛ الملأكة بج لمتطلضرورية دراستها 
تغنيالذي الوفت، ق مستحيلا، أمرا يكون يكاد الفقهية والحزئيات الفرؤع 

لها،حصر لا كثيرة فرؤع عل لأنهلثاقها ذللئج؛ عن الكلية القواعئ. هذه فيه 
ا،لرجعض)؛/•؛(.)١( 
.١ ٤ ص: نجم، لأبن والطائر الأيام )٢( 





و£اظنث_ nijقيم 

الشريعة:مقاصد ^ الممقه درامة ضرووأ ٧. 
لسالكيبة يالتالأهمية غاية ق أمر الشريعة مقاصد علم دراسة إن 
معيارإنبما إذ والسنة؛ الكتاب ق التفقه والساعينإل الشرعي، العلم محلريق 
قطريقه سلامة ومدى ووجهته، هدفه الشريعة أحكام ق لاوا-ضث، محدد 

منويمكنه عباراتيإ، فهم ق ويساعده الوحسن، موص مع التعامل 
لاستيعابؤيوهله مدلولأتيإ، امحتنياحل إل ؤيقوده مكنونيإ، استخراج 
علالقادرين بالعناء الاختصاص ق العلم هدا رتبة علتا ؤإن مراميها، 

اللهعبد محمل أبو قال وكا الاجتهاد، وأصحاب الفقه وأرباب الاستنباط• 
عليدق باب وهو والجان ا-ققيهة معرية الباب هدا )وملأك الثهلليوسي: 

أيدر وفه هوصحح. مما ممرا ينكر علدللث، الصناعق، هده يتمهري( لر من 
حيثيقول:المتنبي الطسب، 

قيمالالمهم من ه وآفتصحيحا قولا ءادّ_، من وكم 
والخلوم(.القرائح قدر عل ه منالأذان ئاخذ ولكن 

استيعابهيكون والسنة الكتاب فقه ق رسوخ بمقدار أنه ذللث، 
إدراجعل قدرته تكون ه نفوبالمتوى الشريعة، مقاصد لكليات 

عليها؛والتأسيس إليها الرد ليسهل الكلياينن،، تللث، نحن، الأذكام جزئياُت، 

الأخلاق،أوب، الى والأّبابط _j، عل زاف الاظ؛، انظر: والفيوم، لعلها: )١( 



ااهضأىوآي]ئتثتث _ nijفيف 

عنهحكاه فيا الشافعي الإمام قاله ما أحن الثوكانرت)وما الإمام يقول 
الآكتاب،نصوص عل فليعرصها للمجتهد، الواقية وقعت إذا أما الغزاليت 

قنحض لر أعوزه فان الاحاد، ثم التواتر، الخن عل عرصها أعوزه فان 
السمات،وحدظاهراعلرق لإن 

منظاهر، عل يعثر لر ؤإن به، حكم نحمما نحد لر فان ومحر، قتاس، من 
ؤإنالإحميع، انح عليها محمعا وجدها فإن الداهم، إل ظر سنة، ولا لتاب، 

ويقدمهاأولا، الكلية القواعد ؤيلاحفل القياس، ل خاض إخماعا ي حمب 
الاسم،مراعاة عل الريع قاعدة فتقدم بالثقل، القتل ق كا الحزينان، عل 
قوحدها فإن الإحماع، ومواقع النصوص، ل نظر كلية قاعدة عدم فإن 

بالشبه،الث، متأعوزه فإن القياس، إل به انحدر ؤإلأ به، ألحق واحد معنى 
تعدالأحكام عليها بنيت اش القاصد فمعرفة طرد(أاأ. عل يعول ولا 
وطابتفهلرته واستقامت، عالمه كمل من إلا ماره نحوسمر لا دقيقا عليأ 

لاستنباطأن علم اليان هذا رومن الشاطئي؛ الإمام يقول مريرته، 
أسرارعلم وثانيهممأ• الُرب• لسان علم احدهما• ركسنت السريعة أحكام 

الصحابةق غريزيا وصفا كان فقد الأول؛ الركن أما ومقاصدها. الشريحة 
لهم،تميطه لقواعد حاجة ق يكونوا فلم الحالص، العرب، من والتابعتن 

افه.لرسول صحبتهم طول من الثاق بالركن الأتماف كسبوا أنبمم كعا 

(.٢٢٤الأصول)آ/ َ س الحق تحمق إل ^j، إرشاد 



اكضهييمكتث نكص ثش 

القرآنينزل كان حث التثرع، عليها ترتب التي الأباب ومعرفتهم 
اضالح،فأدركوا الخامحنر؛ صفاء مع الوقاغ يحب نجوما، السنة وترد 

،وقفمن ذلكر يعرف كا التنرع، ق اJشارع راعاها التي المقاصد وعرفوا 
الأحكامق لهم الأئمة واستشارة رأتيم أحذ عند محاورامم هن ثيء عل 

يقخالشريعة أسرار ق المتأمل إن /بل فيها(ل يتوقفون كانوا التي الشرعية 
الظام.وحن القمحي وجلال التشرح حكمة كإل من اكتنفته بإ 

فمنهاالشريعة، مقاصد عل \زذذف \ذتي الصهلالحاذ، تعددت وقد هذا 
كلهاونحتمع الشريعة، أوأسرار الثريعة، أوكليات الخمس، الضروريات 

المعنويةووجاهتها الأصل، معنى ق الاشتراك أهمها مشتركة، واسم قق 
فلاوئياتها، واستقرارها السريعة، نموصر كافة عل وقيامها والتفة، 

الأزمان.تغثر أو البئات يتبدل تتغثر 
الكيرىالغايات الدارس خلاله س يفهم النريعة مقاصد ق البحث، إن 

الأحكام،رول ووقت التشريع أثناء راعاها والتي الشاؤع، من المقصودة 
القس،حفظ الدين، )حفظ الخ٠ست الفروؤيات حققي أساسها وجعل 

الملكثنشت، س لأبد كان النسل(. وحففل المال، حففل الحقل، حففل 

القصل.،باتحاد الخلافات وتذوب بالوحي، فتنحستنثر العقول لتتفتح القاصدية، 
وتلتزمالأخطاء، وتتحر الباوعة فتنيحر الهدف، يتهلا؛ق الموقف ويتقارب 

الوافقات)ا/ا-(،اس.ة



اا0ض1ءيه□لظت1ث تكس ضم 

معونتعامل الأعمى، التهلد غشاوة عتها وتزول الربانية، بشريعتها الأمة 
قائمةجديدة أساليب وتقيم للنص، المتحدثامتج وتدلل بنضج التغارا'ت، 

مالغةللمقاهد، محققة للمرهان، حاصعة الاستنتاج، عل مبنية التفكبمر، عل 
لالس«تجداث،،الماسة الأعام استنباط عل قادرة الطرح، ق محامية للغايايتج، 

لقضاياه.الماسة الحلول فتقا-م العاصر، المجتمع ظلالها يتقيا 
والاجتهادالفقه شروط من شرطا المقاصد علم الحلمإء عد وقد 
الترامزٌن يكتنفه وإلا الفقه، مسثرة تطوير ل المحوري لدوره والفتوى 
المصلحةعل نصوصها ، بمختلفالمعلهرة شريعتنا انبناء عل الساطعة 

؛دللئ،تتعال الله وصفها كإ والجته١ين، المل،اء بعض عل حفينا ؤإن 

وأن٢[، • ه]الخانة; بجينيث بجنم ممحبمعه نئدى لأثا;ترا بمثخر دا ئؤ 
فهيوتقاليلمها. الفاسد ودرء ؤإكإلها الصالح تحصيل ومقصدها هدفها 
الصالحأو والستة، الكتاب، بنصوص العمرة المصالح تحقيق إل نعى 

مندليل يقم ولر ومقاصد0، الثارع تمرقامحت، ق ندحل التي وهي المرملة، 
تعارصمتحالتي وهي الملغاة، المصالح دون إلغائها. أو اعتبارها عل ١^٣^٤ 

كدللثح.البعض توهمها ؤإن مصالح فليست، أوالثبريت،، الدلالة قطعي مع 
الى)والمقاصد القاصد، ام أقتحال اممص رخمه الشاطبي وقد؛؛ن 

مصيإل يرجع والاحر الشارع قصد إل يرجع أحدمحا ئننازت مها ينظر 
ؤمىابتداء، الثريعة وصع \و1اوعِفي قصد جهة مذ يعنأر مالأول امحلمؤ. 



|افضهي1؛هاذ1ذ تقعس ضم 

ولك5ليفرصعها ق قصده جهة ؤمن 1لآدهام، رصعها ق هصد0 جهة 
أرمةمهده حكمها؛ محت، الكلم، يحول مصد0ِق جهة ومن يممثفاها، 

أص-
هداز سثمة كلأمة مقدمة الطالوب، ق الثزؤع مل ولتميم 

معا(ُه.والأجل العاجل j( العباد هولمصالإ إثإ الثزايع رصع أف وهل 
إسحاق\لي الإمام كتاب، القاصد علم ق المؤلفة الكتب أهم ومن 
وأصلاأما بحق يعد الذي الكتاب ذللث، )الوافقات،(، المسمى الثامحلى 

علمالكتاب هذا ق الشاطئ الإمام رو_ا وقد القاصا_، ق للمولفاُتؤ 
ابنالهلماهر محمد الشح كتاب يعد كذللث، وهذبه، وحققه وأصله المقاصد 
لالتاحروj^ ألفه ما أهم من الإسلامية( الشريعة رمقاصد التونسي عاشور 

المقاصد.علم ي المصنفات، أجل من الكتاباي، مهدان العلم؛ هذا 

الفروق:علم دراسة ٨. 
الفقهيةائل الممن التفريق من به الدارس يتمكن الذي العلم وهو 
عللهاؤيستلهم الباحة، والبيؤع الحرمة الربا أنولع مثلابغ، فيفرق التشاب٠ة؛ 

فحلمذللث،؛ غر إل التحريم..، إل الإباحة من البيع نحزل ما يتسن قد الي 
ممرمناسءءلمالفروقواط

الدارس،لدى الفقهي المستوى وكال والاجتهاد الفتيا درجة لتحصيل 

(A-U/Y)،^Ui_



اا0قحوىوأ؛]أإظث __ ضف 

يلمأن فتطيع سمها، عل الفقهية المائل صبط من للفقيه يتح بجا 
القضاياوالفرؤعمن عليها مايتفيع وأحكام أحكامها، ؤيستحضر شعثها، 

والظاثرآالأشباه )علم الملم: هدا سس وليلك واكافلرة، الشاحة 
بهعفليم؛ فن والفنائر الأشباه فن أن *اعلم اليوش: الإمام يقول 
فهمهق ؤيتمهر وأسراره، وماحذه ومداركه الفقه حقيقة عل يهنئ 

التيالأحكام ومعرفة والتخريج الإلحاق عل ؤيقتدر واستحضاره، 
الزمان،مر عل تنقفى لا التي والوقاغ والحواديثا بمعلورة، ليت 
غضرجع حمه وفد النظائر،الا؛، معرفة الفقه أصحابنا: بعض قال ولهدا 

للأمام)الفروق( كتاب ذللث،: من والولفات،، بالتمانيف الخناء من 
ماوافرة فروقا الفقهية، القواعد حاب، إل شمل، الذي المالكي القراق 
الممىالحتيل الله عبد ين الرحيم عبد كتاب كدللث، عنواته، بذللثؤ يشهد 

الحامعةكتاب)القواعد جع وقد ائل(، الميٍن الفرق ق الدلائل )إيضاح 
ممرةفروقا المدى الرحمن عبد للشخ النافعة( والتقاّيم والفروق 

الأهمية.ق غاية 

٦(./ الكتاب)١ مقدمة و١لنذلاJر، الأشباه 



0njLQ_aJIاأثأذتنمس فيم 

إصانة:معارف تحميل إل الفقه ومعي العارف، ضع ٩• 
يتنميةللمهتم حاجيه معارف إلها تنفاف أن بد لا المتهدمة فالأضن 

ابنقال ولهدا مداركه، نوسعت معارفه ازدادت كلمإ فالفقيه الفقهية، ملكته 
وغمولغة وحديث، تاريخ من تلمرفأ، فن كل من طالع أن راللفقيه الحوزىت 

مها«..مها ثيء كل من فلمياحد العلوم، حمح إل محتاج الفقه فإن ذللنح، 
إذطرفا؛ فيها فيطالع العلوم يلم؛؟١^؛، أن علم ذي لكل ٠^٢^؛، قال• ثم 

الكاقالقدر تحصيل و الاطلاع سعة من بد ؛.فلا ١١تعلقاابعلم علم لكل 
للفقيه.العرفية القاعدة تكمل التي الأساسية العلوم من 

بما•بعض، أن للفقيه ببغي التي، المعارف أهم ومن 
والأطروحاتالحديثة، الفقهية والإصدارات البحثية المناشعل رصد - ١ 

الجامعقرارات متابعة من بد لا ذلك، إطار وق العاصرة، التشريعية 
للنوكالشرعية والهيئات ايترة الإفتاء دور إصداران ومهلالعة الفقهية، 

عنتصدر التي والأكاديمية العلمية البحوث عل والاطلاع والمارق، 
العلميةواللقاءات الشرعية والعناية؛الندوات البحثية، والراكز الحامعات 

التخصّصاتوأصحاب، جهة مجن والفت؛ن والقضاة والفقهاء لعلياء اض 
جهةمن والحنائية والفلكية والسياسية والاجتياعية والاقتصادية الهلبية 

ببصيرةالموصى ْع تناغم ق معه الحامل ومثل الواقع لعرفة • • أحرى• 

بالخا>،ص)ا/"اأ_ا''\ئ(.



اوفشهي0طظنذ تعس ثق 

شتزلأإن آلدَؤ أنل تعاإ(تءؤمظتأ اش قول من انطلاقا وموصوعية، 
ومرجعفيه، الذكر أهل يعدون اختصاص أهل وكل ه]الحل:م؛[؛ ثاعؤن 
الحابهدا ؤيتعزز ومشكلات. قضايا من فيه ما واستيعاب وتمورْ فهمه 

ماواستخدام والتجرييية انية الأنالعلوم لمستجدات الدؤوبة با،لهلالعة 
كالرامجمحتلمة بحثية وأساليب تقنية وأدوات منهجية وسائل من أتاحته 

والإنترنت....والمدمحة والفوئية الرصاصية والثراتط الخامويية 

مراحالهوتتيع وتطوره، ونشأته الإسلامي التشرع تارخ معرفة ~ ٢ 
والمناهجالغرق معرفة أهمية إل إصافة ، ١٦٢مر التي المحطات وأهم 

قالمفيدة الكتب، ومن الاستدلال. ق وطرقها وأصولها الفكرية والمدارس 
الخضريمحمد للشخ الإسلامي التشريع تارخ كتاب الباب هذا 

الشاطئIالإمام يقول الوحي، نزول وقت العرب عادات معرفة ~ ٣ 
حالةأحوالها ومحاري وأفعالها أقوالها ق العرب عادات معرفة ذللث، ارومن 

القرآنعلم ق الخوض أراد لن بد لا خاص ب ثم يكن ل؛ ؤإن التنزيل، 
الخروجيتعذر التي والإشكالأت الشبه ق - التفقه أي! - وقع ؤإلأ منه 

عليهستنزل الذي الواقع معرفة صرورة وكذللث، العرفة،،راا، -اذْ إلا منها 
للفقيه.الميدانية الساحة هو والذي الفتوى، 

(.٣٥١الوافقات)م 



اكضهيهطظنث تفهآل ضف 

الوحي،نزول صاحيت الص والوقائع الترول، أسثاب معرفة — ٤ 
ؤيترتبعليها، إجابه الأحكام وأحاديث أيان نزلت التي والوالأت 

..والخاص. والعام والمنوح الناسخ معرفة ذلك عل 
الللمدارس العريية اللغة علوم معرفة فأهمية العربية، الااغة معرفة — ٥ 

الدينمن العربية اللغة اونفس اض رحمه — تيمية ابن يقول ثيء، يدانيها 
إلايفهم ولا فرض، والسنة الكتاب، فهم فإن واجب؛ فرض ومعرفتها 

حكمق فهي • ٢١١واحباافهو يه إلا الواح—V لأيتم وما العربية، اللغة بفهم 
لأنالمحووالصرف تعلم مآث بد فلا عامة، التسع ق إليها المضطر ائل الوس

المهلهرة،المنة حاءيت، ذللث، وعل مب؛ن، عربيا بلمان نزل الكريم القرآن 
لالأقوال وسد أساليبها ضع عل العرب بالغة إلمام له يكن لر فمن وعليه 

محهإالتحامل توجب ياللن■ين والمنة للقران فهم له يستقيم فلن، معانيها 
عنالتاطبي الإمام نقله ما أجل وما ولع، تْلمقي بشكل العربية دراسة 
.فيهلكا٠ توجيهها فيعياه بالأية يقرا الرجل إن ٠ ؛ _ الله رحمه ~ الحسن 
تاويلهاالغجر عل القرآن تناولون العجمة؛ أهلكنكم  ١١ت وقوله 
لعليه يعتمد الدي الخاب، كعلم بالفقه؛ صلة له ما التفقه محللمج — ٦ 

ألاللفقيه راينبغي القيم؛ ابن يقول الفرائض، ومسائل الزكة أمور ممرمن 
مضانظر: )١( 
jالدع أعل اخد j نمل صمن الأمام محاب اظر; )٢١( 

الأسولأل.



او0شهيةتنمي ضف 

علمكل من أحد إذا إلا فقيها يكون لا فإنه العلوم؛ باقي عن أجنبيا يكون 
والآحر٠٠ارالدنيا عز فإنه عليه ويئج«ع الفقه عل يتوفر ثم يحفل، 

وتعهدرعاية إل تحتاج العلم ٠لالب لدى الناشئة الفقهية الملكة وهده 
بالأدلةبالارتباؤل وذلك والمعوفات، الأفات من لحفغلها ووقاية وحماية 

تالنحيل وهبة يقول الأصلية، 
له،وتربية للعقل رياصة ودراستها الفقه، روح هي الأحكام ®أدلة 
.٢٢١متفقه((كل لدى الفقهية لاJمUكة وكوين 

صدالخاطر)ا/آ-أ؛(.)١( 
(الشالإملأروادك)؛/آأ(.)٢( 







اا0ضهاوةهكتث __ ثش 

حتىالحيطة؛ إجراءات حمح أحد من له بد لا الفقه أن إل إصافة هدا 
يهتودي أو سره فتوقف طريقه تعتور قد التي التفقه آفات بعض تدركه لا 
الآءات1تلك ومن والخور، التخاذل إل 

الفقهذلك الدين، ل للمهه طله ل القدوة وانعدام التدرج عدم ١( 
وقدوالفهم، التحصيل أثناء والتدرج المدرس انتقاء من فيه يد لا الذي 
سبه تبدأ ما أول لتكن  ١١ولد0ت لوديث، قوله ق منيان \لي بن عتبة أجاد 

عندهمفالحمن معقودة؛عينك،؛ أعينهم فإل نفلاط؛ إصلاح ثص إصلاح 
ولااض كتاب وعلمهم استقيحت،، ما عندهم والقبيح امتحنتا، ما 

الحديث،من روهم نم فيهجروه، منه تركهم ولا فتملؤه، عله تكرههم 
محكموه؛حتى غيره إل علم من محرجهم ولا أعمقه، الشعر ومن أشوقه، 

الالذي كالهلبيب، لهم وكن للفهم، مقلة المع ق الكلام ازدحام فال 
الداء،،أاا.موصع يعلم حتى بالدواء يعجل 

لالمتعلمانالعلوم _j( أل رراعلم تارمحهت مقدمة ق حلدول ابن يقول 
عليهيلقي قليلا، وقليلا فنيتا شيثا التدرج عل كاف إذا مفيدآ يكون إنا 

لله ؤيقرب الباب، ذللثه أصول هي الفن من باب كل من ائل مأولا 
لقبولواستعداده عقاله قوة ذلك، ق ويراعي الأحمال، سيل عل شرحها 

اس)؛/َااهءش سل،لأين 



اإْضو£يآأ]|إظث __ ث0و 

درامةل الرتب ينغي كيلك • ٢١الفن٠٠لآخر إل ينتهي حتى عليه، يرد ما 
وحفظالنحو، دراسة من أول العميدة فدرامحة الأولوية؛ حسبا العلوم 

أهمالعقيدة إذ الفقهية..؛ النون حفغل من أول الأحكام وأحادسثج آيايتح 
الأحكاممن يالتهديم أول العينية والأحكام المعارف، وأول الهإمت، 

الش-_، من أول ئ عرصة أكثر المسالم يكون اض اثل والمالكفائية، 
وهكذا.أضال.. لها تعرصه احتإلأيتج 

الأظوْلان،ونتع والاختلاف والأهوال،، المذام من الإكثار ٢( 
العلموخثر الغرب، العلم )شر I الهجرة دار إمام يقول( ائل، الموغرانب، 

ؤللبا)من الهاصى(• يوسف، أبو وقال الناس(أأأا، رآه قد الذتم، الظاهر 
غربطلبا ومن أفلس، بالكيمياء المال طلبج ومن ترني3(، يالكلأم الدين 

الطالب،بجعل، الطلب، مشوار ؛الاية ؤ، الغرائب، كد>آج(أ"آأّفتتح الحديث، 
عنوبمرجه طائل، غثر من الخصومة واستمراء الالجاج لمحبة عرصة 
والأعداء،الخصوم عل النمر تحقين، ومبتغاه همه يكون إذ الصواب،؛ حادة 

واتباعه.الحق تحصيل وليس لغرائبه، والانتصار 

شواذتتح عل، همته قصر من العلم طلاب، همم ُأخس القيم• ا؛ز( قال 
ونتحالاختلاف معرفة همته كانت، أو واقع، هو ولا ينرل لر وما الماثل 

تاريخاينحلا-ون)ا/اميذ)١( 
الخاسم،لأخلأق،اراوي)آ/"ئ()٢( 
ذمالكلأموسصتم،)ْ/اى.)٣( 



اا0قه،11؛هدثيث تلمس لثيم 

أنوقل الأقوال، تللئ، من الصحح معرفة إل همة له وليس الناس، أقوال 
.٠١١١٠بعلمههؤلاء من واحد يتتفع 

والقواعل.مدهب عل الأصول الدارس يدرس أن العوائق ومن ٣( 
فهذامغاير؛ مذهب عل الفروق يأحد ثم آحر، مذهب، عل الفقهية 

واحلمذهب عل العلوم ^٥ درامة له فالأول ويدبدبه، الدارس يربك 
الأمثل.الملريق ملك إل تقوده مستقيمة، وبمنهجية 

الووي:الإمام قال العالم، وؤللأب العاياء مع الذاكرة ل التمصر ٤( 
بلسأعات:' والحففل الهلالعة من أنفع اعة سالفن ق حاذق رامذاكرة 
ثرمحلرافمن قال: ثم المفتي، شروط البغدادي الخهليب وذكر أياما،،لأأا. 

الرحال،بملاقاة إلا ذللمثج يدرك ولن ذكرناه، ما جع ق النظر الفتي 
الذاكرةوكثرة اءلتهم، ومالختلفة والمقالأيت، النحل أهل مع والاجتإع 

مهلالعتها((أ"ا،.ودوام ودرسها الكتب وجع لهم، 
حاملءارب : ه النبي قول محي وهذا الفهم، دون بالحفظ العناية ٥( 

عنيتجرد حن أنه غر للحففل البالية الأهمية فرغم فقيهاار٤؛؛ غر فقه 
والفهملحفظ يا زكونان إنا والعلم الفقه إذ علما؛ ولا فقها يفيد لا فانه الفهم 

)١(

.٤( ٨ / ليووي)١ لم منرح  ٢٢)
(.٣٣٤الفقهواص)أ/)٣( 
الأرنووطشعيب عليه علق وقد ١(،  ٣٣٧رقم)٤ الحل.دث أحمد، الإمام ند مانفلرت )٤( 

حن،.إسناد وها-ا لغيره، ءصحح ت يقوله 



ااأ£ضوويةطئث __ فيف 

هووالنهم هماال١؛، Jiالالعلم حياة ١١الخكإءث قالت والنمور، والاستيعاب 
لموجود "أثل ا"بموزىت ابن يقول العلم، طلة لدى يتوفر ما وأعظم أقل 

المعاز(*أأأُ•يقاس عل والغوص الفهم الناس 
هذاأن ذك المعاصى، مقارفة أسا،ه ومن النيان، ت العوائق ومن ٦( 

تالشافعي الإمام يقول المحصية، ؤللمة مع محتمع لا اض ونور [، ٥٢
المعاصيترك إل فارثدق حفنلي سوء وتمع إل شكوت 

•لعاصي :!دى لا اف ونور ور نلم العان وأخرني 
•الأبيثري الهينة بن المختار بن ميدي الشخ قال 

اللمواعبللمستصبيارح فلايدن وءلاءة وهم لوح ذا كان ومن 
الحقابمشرفات الراقي كبيفى والتقى والهم الألواح أفد فإ 

٠٤الدواب ااحالكاّت، اك_رقاق شفاهها اوتجل،ممئ انمون مراص 
أعلامس )ثلاثة قال(! النون ذي عن يسنده البيهقي نقله ما أجل وما 

الفشروتقريب الخالق، ق القاسم، عن العلمع قمع ]ب[ التقى العاiات ق الحر 
أعلاممن وثلاثة السلطان. س والتباعد والحواب، التعاليم ق به والرفق 

(.٣٣٢)أ/ العلم وجواهر ة الجال)١( 
صدالخا>،ص)آي؛(.)٢( 
الطب،ص:اهانون إل الدليل )٣( 
ابكيالم لا!القرآنين القراءات ْوغع )٤( 



اافقه|يآأطظض تق1؛واكا ثش 

عيوبعن والعمى لهم، التواضع يحن العناء تعظتم ادعلمت ق الخثر 
متلععل له إيثارأ العلم طلب، ق المال ويذل ه، نفعيب ذ بايظر الناس 
قالخراب ؤإنجاز الأقوال، معانر تلمف الفهم؛ أعلام من وثلاثة الدنيا. 
الصمتالأدب; أعلام من وثلاثة التكرار. موونة الخصم وكفاية اكال، 

ؤإعطاءالخواب، منه إذا)انتفلر( الخواب ورد كلامه، من الكلم يفيغ حتى 
وةوماالآ؛بحتى وجهه ق والمكاثرة المؤانسة من حظة الخلميس 

يورثهعلم وهو الموهبة؛ راوعلمم الزرءاز(ت العظيم عد بن محمد يقول 
أوحب،أوكر يدعة قالبه ق من يناله ولا علم، عمل؛،ا لن - تعال — اش 

ائ!نءابج، ص -t^، ؤ تعالت مال المعاصي، إل مل أو دنيا 
ij  >يعتورقد ما الآفات< أعظم ومن . ١٠٠٢٢١[؟االالأءراف:ا"أ ادم ُع؛ر آمحيو

يعضهمفتجد يالنفس، والاغترار الإعجاب من العلم طلاب من التدئن 
حمحمن الحلم حمل نل. أنه ه نفله مولن، اكن مأو مسألة تعلم إذا 

ائلالمكريارؤث، شحم إل فينيغ راحته، ق المعرفة أزمة *حع وأنه أبوابه 
والأئمة؛۵.^،العلياء كثار وتنهلئ توان، بلا الفتوى عل ويتجرأ ياندفلع، 

ممتهليه.وي٠اإاك، مالكه يفل ميع وهذا يصرة. ولا علم غير من 
وءد.موالمراجعة الذاكرة صعق، كذللئ، العلم صيلغ أسباب ومن 

شب،الإمان)آ/آام.)١( 
ما،لالمظن)أ؛/خ"؛(.)٢( 



1وفقهءعهءلذ1ث  v/UUJضف 

اضرصي - عل قال ينسى. أن يد لا الذكرار ترك من إن إذ التكرار؛ 
افهعبد وقال يندرس(لآ،. معلوم لا إن فإنكم الحدث )تذاكروا عته 

طاهريقول (أى. حياته الحديث ذكر فإن الحديث )تذاكروا عودت مبى 

الحديثثهفظ أن مره الخاشت)من إبراهيم )قال الدمشقي! الحزاترى 
أحدت)ذاكرين الخليل وقال يشتنهيه(، لا من يه محدث أن ولو يه فليحدث 

العلملئالب نصحه ويتايع عندك(، ليس ما تفي ونعندك ما تذكر يعلمك 
قالفقد لذلك؛ اسعد إذا واس والتأليف ياسريح قاتلأ:)وليثتغل 

ويستب؛نغوامفه عل ويقف الحديث علم ق يمهر ااعلإء!)قلءا يعص 
يعصإل يعفه وصم منتشتته وألف متفرقه جع من إلا فوائده من الحفي 

القسيقوى مما الفحل ذلك فإن أصنافه وترتست، أيوايه يتنمستيف واشتغل 
البيانومحيي اللسان ويبط الطع ؤيثحذ القلب ؤيذكي الهفظ ؤيثت 

إلونحلده الذكر جيل أيما ؤيكب الملتبس، ويوضح المشتبه ويكشف 
الشاعر!قال ك،ا الدهر؛ آخر 

أمواتا؛أموات(لميلحق والحهل ذكرهم العلم سيئ قوم يموت 

الحاكمل''اكلرك'')؛/هه(أ>جه )١( 
نفهالمابق الرحع ( ٢ ) 

كاالمدادي، الخف م الطاء وبعض )آ/"؛آي(، الأر أصول إل الطلر توجيه )٣( 
العراهي.للحاظ والتذكرة التمرة ثرح ل جاء 







اكضيةطقتث تنعمآ فيم 

وسدتالوحي بلبان تنميتها تمت إذا الفقهية الملكة أن والخلاصة 
الفقيهقبل من الفقه استيعاب نجعل فإما السلف فهم أس عل أركاما 
الواغ،لممتضيات ءلبقا الفقه أحكام تنزيل عل القدرة من تمكنه سجية 

نحتالعمل أن كعا لأعناقها. أوئ للنموص أومعارصة اف اعتدون 
لماواكلبيق الإخلاص، من بسياج العامل بمنهل أن بد لا الوحي مقللة 
فالمحمذ أخمدوبن الشيح كان ولقد تعال. افه بإذن وشت فرسخ علم، 

)رددتما كيرا البوحتي 
بالهدىتفوزوا لكي تعلم ابتدا قبل أربعه ولتقصدوا 

الخلالذي حلق نفع والثاف صلأل من روج الخأولها 
٠١بانملومأالعمل والرابع لوم للعالإحياء اك والش

مهحق والنتائج الثإر اصتعجال عن بعيدا يغلل أن للطالب وينبغي 
الغرورآفات من بمففله مكعا حمن ل يكون أن يجب كا التحصيل، 
الرحمن.حا تعياوه التي للحقوق طبقا وقته م ويقؤ والشويف، والعجب، 

منمدخل لأنه لكبثره؛ طلبا العلم ل الصغر معرفة عن التكبر سبيل ويجل 
الث.يهلان.مداخل 

يكونلا وحتى العلم— طيبؤ ق الأولويات تحديد عند ومحب، هل.ا 
أمور:ثلاثة إل الطر - الواقع عن بمعزل المدكة طالب 

الخكي  |iLU  القرأنةالقراءات وتع .



|اهض1ءيآ(ئئث سما ضف 

يتعلمْا حكم عرفة م ٠
إلمابملماجته ح ٠
الأمةلدى ثغرة د س ٠

الديالشخ عن تغي لا الكتب أن بملم أن الملكة للألب بد لا أنه كا 
الدل،أكمل إل ووةود0 السمت، أحن إل ؤيدفيه الهللب، عل محته 

الواعية.االvربية ويتعهاله 

حلالمن تنجل لشروؤلها اصتتك،الا عند الفقهية الملأكة تنمية أهمية إن 

الفقهمن الأمن محرك الذي الفقهي اللقل صياغتها ل الفعال دورها 
النصوصزاوية من هو الذي الثمر؛ بالاجتهاد اضر الزمن ليواكب 

يعتمرالأفراد زاؤية ومن الأبدية، وصلاحيتها الشريعة شمولية تؤكد حركة 
الفرعيةالأدلة من الشرعية الأحكام لأمتنامحل حامليها تزهل نحيدآللكة 

الاقي>yj(الفقهاء ماكن ما فذلك ودلالة، نما بالوحي التقيد مضلملقها الش 
وترححالمأخذ، مهل امتنامحل إل الفقهية المالكة من لل;رم رمح بإ 

علالنموص ينزلون فكانوا العالم، واصح واختيار السب، مستساغ 
وفتوى•فقها الناس حياة تغقلية استهلاع فقهي بمستوى الوقاغ 

قالفقه يرزقنا أن العل وصفاته الحسنى بأمإنه _ تعال — اف أسأل 
ربف والحمل. القويم، انمراؤل وات؛اع واليقين، الإخلاص هع الوين، 

والمرسلين.الأنبياء أشرف عل واللام والصلاة العالين، 
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