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 على نبيه الكرمي، وعلى آله وصحبه والتابعني.-احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك 

 أما بعد: 

بحان  ن علم لنا لن ما علمتنا لن  أنم العليم احلكيم، ون سُُُُُُُهل لنا لن ما سُُُُُُُهلته لنا لن  أنم   ربنا اجل ا  الكرمي،  سُُُُُُُال
 وبعدال..

ٍ سْْْْْْ   ( 1)َواْلَعصْْْْْْ   ﴿  ْ ُ ََن َل ْنسَْْْْْ ْ   ( 2)إ نَّ اْْل  لصَّْْْْْ  َ ْوا  َا  َواََْوا َْْْْْ َِْ  َ ْوا  ََت  َواََْوا َْْْْْ  ِ َ ل وا الصَّْْْْْ يَن َآَمن وا َوَعم  إ َّلَّ الَّذ 
 .[3-1ر:]العص﴾(3)

 ول كم من الذين يستمع ن الق ل فيتبع ن أحسنه.أن جيعلين  -عزَّ وجلَّ -هللا أسأل 

بارك، وهي ما ة )سنك ن معكم يف هذا الفصل يف ما ٍة مهمٍة من م ا  معهدان 
ال
الناس  وهذه املا ة كثرٌي من(، أ ول الُقهامل

حصُُل أن هذه الفكرة ولن انتشُُرة بني للبة العلم  -من الذك ر واإلانث-
ال
خياف هنا، ويظن ن أهنا من أصُُعا امل ا  الشُُرعية، لكن امل

 غري صحيحة؛ ألن علم أص ل الفقه من العل م اجلميلة.ولالباته لن أهنا 

يها، لعلم، وأن ميشُُُُي يف احلياة الدنيا فعن معه أصُُُُ ن  وي اعد ميشُُُُي عللالاال العلم أن يقط  لريقه يف للا ا اآلن يسُُُُتطي 
 ويبين على هذه األص ل والق اعد الشرعية.

 ن  يبل هذا وبعده، ن بالدَّ 
يع ا أن صُُُُُُُلالحم نيته، فأالهيا بنفسُُُُُُُي و ج ا  الف ُُُُُُُلياة مأن نعلم أن العلم ن يعدله شُُُُُُُي ٌ مل

ا لطالا العلم، ن بالدَّ أن يستح ر نيته يف-عزَّ وجلَّ -اج  نياتنا يف هذه اللحظة، وأن نصلحها هلل نر   بداية ، فعن النية أمٌر مهٌم جد 
 للا العلم، ويف أثنائه، و ائم ا.

تاب والسالنة، فال الكأن على لالا العلم انهتمام ابتدا   بعل م القرآن، اليت هي وسائل لفهم  -أج ا  الف لياة-ون ش  
نة،   بعد  ينبغي لطالا العلم أن يصُُُُُرو كل ويته على هذه العل م، بل عليه أن نجذ منها بقدر ما إتاه لليه لفهم الكتاب والسُُُُُال

 .ذل  ينطلق لإلحبار يف عل م املقاصد؛ اليت يلنا عنها يبل يليل

، بل ن بالدَّ من  راسُُُُُُُُُُُُُُُتها لكن ابلقدر الذ  يالعني -لةعل م اآل-وليس معىن كالمي هذا ه  التقليلال من شُُُُُُُُُُُُُُُأن هذه العل م 
نة رسُُُ له لالا العلم على فهم   اللغة العربية، أو  سُُُ ا   كانم يف عل م، فهذا أمٌر ن بالدَّ منه؛ -صُُُلى هللا عليه وسُُُلم-كتاب هللا وسُُُال

نصُُُُُُُُُُُُُُُ    م اليت إتاجها من يعاينيف أصُُُُُُُُُُُُُُُ ل الفقه، أو يف عل م احلديل، أو يف ي اعد التفسُُُُُُُُُُُُُُُري وعل مه، أو غري هذا من العل  
 .1ل حينيا

                                                             

 بها الكتاب والسنة المقصود  1
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 أمهية دراسة علم أ ول الُقه

 ذ  تالعرو به مدارك األحكام، وبه يعروون شُُُُُُُُُ  أن لعلم أصُُُُُُُُُ ل الفقه مكانة عظيمة بني العل م الشُُُُُُُُُرعية؛ فه  العلم ال
 و ينه وأمته.اإلنسان كيفية انستنباط، فتعلالم هذا العلم من جري زاٍ  لطالا العلم، حىت ينف  نفسه 

-علم أصُُُُُُ ل الفقه ما زال العلما  منذ القتدم يعتن ن به، املتقدم ن واملتأجرون، فه  املنهع الشُُُُُُرعي للتعالرو على حكم هللا 
 لعل م.امن املعل م أن على لالا العلم أن يسلال  سلم التدره يف شىت وإدث وينزل بنا من ي ا  ون ازل، فيما جيد  -عزَّ وجلَّ 

مَم اِ مني رسَْْْْْْلة الور َت ْلاملسُُُُُُُُذ لني يف هذا املعهد املبارك؛ وهي: ) علينا ه الرسُُُُُُُُالة اجلميلة اليت فر ُُُُُُُُهالذا كانم هذ
 (، فهي من جري ما يبدأال به املبتدؤون يف هذا الفن.-رمحه هللا-اجلويين 

 لو سألين أحد اْلٍوة: مَذا انصحين ابتداًء؟ -

َحُظ، فأنصح  حبفظ هذا املنت، فعن احلفظ من األم ر اليت يتميز هبا الفر ، احلفظ م  الفهم، كما يال ذاك العامل: أ ول: 
 فكل حَفظ إمَم .

 َّل بدَّ لنَ من مقدمَت  بل الدٍول يف هذا املنت: 

 املقدمة األوىل: مؤلف هذا الكتَب 

ي مدينة ؛ نسُُُُُُُبة  ل  ج ين، وهبن ي سُُُُُُُف بن يمد اجل يين أب  املعايل عبد املل  /املؤلف ه  شُُُُُُُيخ الشُُُُُُُافعية؛ اإلمام
ق  فهي من بال  ما ورا  النهر، يف هذا الزمن تنيسُُُُُاب ر، ويدمي ا ذكروا أن حدو ها متصُُُُُلة حبدو  بيهق من جهة القبلة، 

 بني ليران وأفغانستان.. يف تل  املنالق.

 رجرة(.عام )أربعمائة وتسعة عشر من اهل -رمحه هللا-ولتد  مولده:  -

ل الد وال الدة انظروا مقدار أتثري ا-عند والده يف صُُُُُُُُُُباه يف بداية للبه للعلم كان على أهل بيته، أ   رس :  نشْْْْْْْأاه -
 ،، تفقه يف بداية حياته على والده،  الَّ بعد ذل  رحل ل  بغدا ،   ل  مكة، وجاور يف مكة )أرب  سنني(-ولدهم على

 فيها وأفىت و ّرس، ولالقا إبمام احلرمني.   ذها ل  املدينة وأي  ا جاور
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لنظامية( نسبة  ل  اابملدرسة )  بعد ذل  عا  ل  بلده األصلي )نيساب ر(، وبىن له وزير يف تل  املنطقة ومدرسة مساها 
 النالظام، فدّرس فيها وكان إ ر  روسه أكابر العلما .

اة(  البداية على مذها أهل الكالم يف )ابب األمسا  والصُُُُُُُُُُُُُُفكان يف  -عليه رمحة هللا-أب  املعايل اجل يين عقيداه:  -
عتزلة واألشُُُُُُُاعرة، لكن 

ال
ل  مذها أهل السُُُُُُُنة واجلماعة، كما صُُُُُُُرح ه   -رمحه هللا-رج   -كما ذكر علماؤان-من امل
 .-رمحه هللا-بذل  

 ة  عام )أربعمائة ومثانية وسبعني من اهلرجرة( يف نيساب ر.ماوفَاه:  -

هذا اإلمام العظيم، الفحل، العاّلمة، الرالحلة؛ لهال عدة مؤلفاة؛ س ا  كانم يف أص ل الدين، أو يف العقائد، مؤلَُاه:  -
 م.علم من أعالم الشافعية، وه  مالنظر ابرع يف ي ا  أص ل الفقه وغريها من العل   -رمحه هللا-فه  أو يف الفقه وجالفه، 

له أكثر من مؤلف يف أصُُُُُُ ل الفقه، فمن مؤلفاته يف أصُُُُُُ ل  -ه هللارمح-يظهر هذا الشُُُُُُي  وا ُُُُُُح ا يف أن هذا اإلمام 
 الفقه:

 الربهان. -

 التلخيص. -

 ال رياة. -

ا ينبغي أن حتفظ ها، وهذه ستك ن من أسذلة انجتبار؛ فانتبه ا.  هذه الثالث كتا مهمة جد 

 كتَب الور َت 
مام اجل يين ، ألَّفه اإليعترب من أهم املختصُُُُراة يف أصُُُُ ل الفقه لكنه -على صُُُُغر حرجمه-هذا الكتاب الذ  معنا 

 مصطلحاة أص ل الفقه.ليك ن مرجع ا لطالب العلم، يقف ن فيه على بعض 

ا، فعن هللا   -رمحه هللا-اإلمام اجل يين  أن -وهللا تعا  أعلم-الذ  يظهر  لص  د و   له القب ل ي -عزَّ وجلَّ -كان ُمال
 .-رمحه هللا-أن جيعلها وغريها من مؤلفاته سبب ا لدج له اجلنة  -عزَّ وجلَّ -يف الدنيا، وأسأل هللا 

ألَّفها  -هللا رمحه-م اجل يين ل  هذا ال يم، فاإلما -رمحه هللا-فاليم ال رياة شُُُُُُُُُُُُهرة  ورواج ا منذ أن ألفها املؤلف 
 شُُُرح ا، ونظم ا، وحتشُُُية ، وما شُُُابه ذل ، يف القرن اخلمس، ومن ذاك القرن ل  هذا القرن والعلما  منكب ن عليها؛

 وعليها شروح كثرية؛ ص تية، ومكت بة، وما شابه ذل .
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فظ  لناس يف هذا الفن ابتدا  ، وبعض اومازال العلما  من ذل  ال يم إفظ هنا ألون هم الصُُُُغار، فهي أج   ما إال
 مييل ل  النظم، املنظ ماة تك ن عنده أمل وأسهل.

َ َمْن ن م هذا املنت، وله أكن  من ن م، لكن من أ ْْْ    : يهاملن ومَت علجَء من العلمَء ومن الشَْْْفعية أي ًْْْ
 م ال رياة.تسهيل الطرياة يف نظ: ، شافعي، والذ  امسه-عليه رمحة هللا-شرو الدين إىي العمريطي  /نظم اإلمام

افأنصُُُُُُُت األج اة اليت ن حتا النثر أن حتفظ هذا النظم،  شُُُُُُُرو  اإلمام -على هامش الدورة -فه  من ميل جد 
 مده برمحته.أن يتغ -عزَّ وجلَّ -أسأل هللا  -رمحه هللا-منظ ماته ميلة الدين العمريطي له أكثر من منظ مة، وكل 

  :علم أ ول الُقهمبَدئ املقدمة النَنية 

رمحه - عها الناممم كر مبا ئه العشُُرة؛ اليت ينبغي لقاصُُد كل فٍن أن يعرفها؛فن ا، انسُُا أن نذ  الفقه ملا كان أصُُ ل
 : بق له -هللا

 ةالنََّم َ  ث َّ  َواملوض وع   اَِد   َعَشَ ه َفنا   ك لا    َمبَد ئ إ نَّ 

ا، نظم منت أيب شُالتق يب هنَية التدريب يف ن م غَيةنظم فيها منت أيب شُرجاع ) ا أي ُ  رجاع وزا  (، وهي ميلة جد 
 وأ او وعدل عليه؛ فكانم من أمل املنظ ماة، له منظ ماة كثرية.

 فقال النامم:

 ةالنََّم َ  ث َّ  َواملوض وع   اَِد   َعَشَ ه َفنا   ك لا    َمبَد ئ إ نَّ 

عْ  َوَفْ ل ه   َون ْسَبة   ْست ْمَداد   َواَّل ْسم   َوالَواض   الشََّر عْ  ح ْكم   اَّل 

لبَْْعض   والبَْْعض   َمَسَئ ل   َُى َ   الشََّ فََ َحَزَ  اجلَم يعَ  َدَرى َوَمنْ  اْكتَْ

 

هذه األبياة الثالثة  ّمنها املؤلف عشرة مبا ئ، من املفيد لكل مالدرس ومالدرسة لذا أرا  أن يدرس أو تدرس كتااب  
 هذه األشُيا  العشُرة: )احل ّد، امل  ُ ع، الثمرة، النسُبة، الف ُل، ال ا ُ ، انسُم،أن تبتدئ م  تلميذاهتا، وتبني هلم 

ا لطالا العلم أن يفهمها.(، واملسائلانستمدا ، حالكم الشارع  . مهم جد 

 نبدأ هبا بشكٍل سري  واحدة تل  األالجرى: 

 هو التع يف. اَِدا: .1
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 اْلمجَلية.فحد أ ول الُقه: هو علم  يبحث  يف أدلة الُقه 

 .[43]البق ة:﴾َوَأ  يم وا الصَََّلةَ منَل من أدلة الُقه اْلمجَلية: ﴿ - 

هذه أنجذ منها  ليال  لمالي ا يندره حتته أشُُُُُُُُُُُُُُُيا  كثرية، وه  أمر يفيد ال ج ب، هذا يطلق عليه:  ليل لمايل 
 يندره حتته كل األوامر.

ْْْد التح م - ي ْقَ ب وا الزا نَ ﴿ والن ْ يُ  ََرى﴿، [32]اْلسْْْْْْْْْْْ اء:﴾.. ََّل اَْ كَْْْ ََلَة َوَأنْْت ْم سْْْْْْْْْْ  ْقَ ب وا الصَّْْْْْْْْْْ  ََّل اَْ
 .[43]النسَء:﴾..

 فه  علٌم يبحل يف أ لة الفقه اإلمالية، أما التفصيلية يف علم الفقه.

النهي،  ،تبحل يف األ لة اإلمالية؛ ال ج ب أ ْْول الُقهأن أول ف ق من الُ وق بني أ ْْول الُقه والُقه: 
 يلية: حالكم البي ، مثال األ لة التفصُُُ-اجلزئية-فيبحل يف األ لة التفصُُُيلية  الُقهالتحرمي، وما شُُُابه ذل ، أما 

 والشرا  بعد صالة اجلمعة.

ه  علم يبحل يف أ لة الفقه اإلمالية، وكيفية انستفا ة منها، وحالال املستفيد. )أ :  إًذا؛ علم أ ول الُقه: 
 ذه األ لة، وما ه  حال املستفيد(.كيف نستفيد من ه

 :املوضوع .2

 موضوع علم أ ول الُقه: األدلة الش عية اْلمجَلية.

 : الَُئدة.النم ة .3

 له  مثَر وفوائد كنرية؛ من َ: 

 الق درة على استنبَط األحكَم الش عية على أ سس سليمة. -

 على مش ليتها، وعلى أهنا جامتة لكلوهذا  ليٌل مع فة أن الشْْْ يعة اْلسَْْْلمية  َِْْْة لكل زمَن  ومكَن.  -
 ما سبقها من الد انة.

ا أن نعلم أن الفائدة من علم أص ل الفقه ليسم ياصرة على الفقه فقط، بل تتعداه ل  غريه من عل م  مهم جد 
رمحه -وسُُُُيأتينا بعد يليل أن أول من صُُُُنف فيها ه  اإلمام الشُُُُافعي التفسُُُُري، واحلديل، والتاريخ، وغريها.. 



 األولرس الد - 1أصول الفقه  

 

7 

ل يرأان كتاب الرسُُُُُُُالة ملا رأينا فيه ي اعد األصُُُُُُُ ل كما هي اآلن، بيف كتابه العظيم الناف  )الرسُُُُُُُالة(، ول   -هللا
ا يف أص ل الفقه والتفسري واحلديل، ولن كانم هي يف أص ل الفقه.  نرى فيه ي اعد عامة جد 

 النسبة: .4
  ابطه، ولن كان له أص له وفروعه وي اعده و نسبته ل  غريه من العل م؛ انستقاللية، فه  علٌم مستقٌل بنفسه، 

 فيه بعض املسائل يد تداجلم م  بعض مسائل عل م أالجرى وبعض املباحل، لكنها هلا استقالليتها.

 نح  للنح ، وكعل م احلديل للحديل.أص ل الفقه؛ كأص ل ال

 :الُ ل .5

الشُُُُريعة اليت جا  احلل عليها، وه  وسُُُُيلة لعلم الفقه فيأجذ حكم علم  ف ُُُُل هذا العلم كف ُُُُل غريه من عل م
 الفقه.

 الواضع: .6
؛ ه : اإلمام الشُُُافعي  ، القرشُُُيّ  املطَّلتبّ  الشُُُافعيّ  ل ريس بن يمدأول من و ُُُعه أو أول من م  كتااب  مسُُُتقال 

ه كتاب مساه ، أّلف في-رمحه هللا-امل ل   سُُُُُُُُُُُنة )لسُُُُُُُُُُُني ومائة للهرجرة(، واملت ه سُُُُُُُُُُُنة )أربعة ومائتني للهرجرة( 
 .-رمحه هللا-عبد الرمحن املهد  )الرسالة(؛ ألنه كان عبارة عن رسالة كتبها لإلمام 

ال ا: بل حققه احملقق ن، فقبع ُُُُهم يال: لن أول من كتا فيه القا ُُُُي أب  ي سُُُُف، لكن هذا الكالم بعيد فيما 
 اإلمام الشافعي ه  أول من كتا.

 :اَّلسم .7
 .علم أ ول الُقه

 اَّلستمداد: .8

 استمداده من ثَلثة أ يَء:

 وجه السْبب أننَ نسْتمده من هذا العلم:؛ أصُُ ل الدين. )أو نسُُميه: علم الكالم، أو علم العقائد(األول:  -
ه ، وعلى معرفة الرس ل، وصدق الرس ل فيما جا  ب-عزَّ وجلَّ -أن ت يف األ لة الشرعية م ي و على معرفة هللا 
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بلغ عن هللا من األحكام، فه
ال
؛ لذل  كان ه  األصُُُُل األول من األصُُُُ ل اليت اعتمدها واسُُُُتمد -عزَّ وجلَّ -  امل
 منها أص ل الفقه.

ذت من أ ْول الدين:  ف املعدوم، تكلمسُُألة التحسُُني والتقبيت العقليني، ومسُُألة من ضْمن املسَْئل الأ أٍ 
للشُُُُُُُُُُُُُُُ كاين، أو كتاب: )م   )لرشُُُُُُُُُُُُُُُا  الفح ل(وحن ها.. فهي مسُُُُُُُُُُُُُُُائل ل  رجعنا للكتا الكبرية مثل كتاب: 

فهذه كتا  ؛رايي وشروح املرتقىاجل ام ( للسبكي، أو )نظم مرايي السع  (، أو )نظم مرتقى األص ل( وشروح امل
 يذكرون املسائل بت س .

 علم اللغة العربية.النَين:  -

نة النب  -عزَّ وجلَّ -أن كتاب هللا  سْْْبب اسْْْتمداده من هذا: لغة العربية، كله ابل  -صُُُُُلى هللا عليه وسُُُُُلم-وسُُُُُال
هم األ لة ول راك لة األ لة، وفيحتاه لالا العلم ل  املعرفة بقدٍر كبري من اللغة العربية، ويسُُُُُُُُُُُُُُُتطي  معرفة  نف

 املعاين.

قيد، وانسُُُُُُتثنا ،  ويسْْْْتمد من علم اللشة أ ْْْْيَء كنرية، من َ:
ال
طلق وامل

ال
العم م واخلصُُُُُُ  ، األوامر والن اهي، امل

 واملفه م، واملنط ق، وأشيا  كثرية.

 األحكام الشرعية.النَلث:  -

العلم )لثباة األحكام الشُُُُُُُرعية(، فالبالد من أن املقصُُُُُُُ   من هذا  سْْْْْبب اسْْْْْتمداده من األحكَم الشْْْْْ عية:
األصُُُُُُُُ ل ملعرفة يدر مهم وكبري من األحكام الشُُُُُُُُرعية السُُُُُُُُابقة، لكي يتمكن هبذه املعرفة من لي ُُُُُُُُاح املسُُُُُُُُائل 

 األص لية، وتص رها، و رب األمثلة عليها.

 حكم الشَرع: .9
 فرٌض كفاية.

 وييل: فرض عني على من أرا  انجتها ، أو احلالكم والفت ى.

 املسَئل: .10
 أ : املباحل اليت يلتزمها اجملتهد ويستمد الشرع منها.

يقول  َئل: إن   اءانَ هلذا الكتَب فيه الرتويج لكتب املبتدعة؛ فَجلويين كَن أ ْْْْْْْع ًه كمَ هو مع و ،   د
 بل هو من املن  ين يف املذهب والقَئمني عليه؟



 األولرس الد - 1أصول الفقه  

 

9 

: ه نقول:   -هللوالعياذ اب-رج  عن مذهبه، ولكن من ابب التنظر م  اخلصُُُُُُُُُُم، ل  فر ُُُُُُُُُُنا أنه على بدعة  أون 
فعن الكتاب يف اجلملة جاٍل عن البدعة، وسُُلفنا الصُُا  من القدم مقبل ن على تدريسُُه، ول ن أنه صُُا ٌ وليا 

 ملا أيبل ا عليه.

- من اإلج ة واألج اة يف هذا الزمن يتسُُُُُُرع ن بالدَّ على لالا العلم أن يك ن منصُُُُُُف ا، اإلنصُُُُُُاو عزيز، كثري
ق، ن أ ر  ملاذاهللا غفر هللا هلم، -هللا العافيةنسُُأل  ، إكم مباشُُرة على العلما ، ويصُُنف، ويهرجر، ويالبدّع، ويالفسُُّ

 فال بالد لطالا العلم أن يك ن منصف يف أي اله وأحكامه على الناس.

له:  -عليه وسلم صلى هللا-يبل احلق من الشيطان، فقال  -مصلى هللا عليه وسل-احلق يالقبل ممن جا  به، النب 
ا. «َكذ وب    َوه وَ  َ َدَ كَ »  فهذا وا ت جد 

هلذا الشُُُُُخص مل يتلبل بشُُُُُي  من املخالفاة، فنذها لليه، لكن لذا مل ي جد احلق لن عند هذا  د نظريٌ فعذا وجت 
يس الرواية أن تك ن عن سالين، لكن لن مل جند، فلالرجل، فنأجذ احلق منه ونقبله كائن ا من كان،   أن األصل يف 

 يف األمر سعة.

ة، فاحلق مليذة ابلرواية عن املبتدعم أن كالتا السُُُُُنة ذا يف ذل  الصُُُُُحيحني ن بالدَّ لنا أن نعلمسْْْألة م مة جًدا: 
ذكر هذا نمطروحة يف كالتا احلديل، لكن حنن املبتدعة ويب هلا ور ها يالقبل ممن جا  به، وي ُُُُُُُُُُُُُُُية الرواية عن 

 بشكٍل سري .

نة بعض اإلج ة واألج اة من شُُُُُُُدة حرصُُُُُُُهم وغريهتم   أن لكن يرون أننا ن بالدَّ  -حنن نظن هبم جري ا-على السُُُُُُُال
 -لألسُُُُُف-فبع ُُُُُهم حرق فتت البار ، وبع ُُُُُهم حرق شُُُُُرح الن و  على مسُُُُُلم هنرجر املبتدعة وحنرق كتبهم، 

 .-افيةنسأل هللا الع-ويهرجر بع هم بع  ا جملر  كالم فارغ 

 

 

 

 

   :املقدمة ال ابعة: ا ْْْْت  ت لن الُن مدرسْْْْتَن؛ إحدامهَ اسْْْْمى: مدرسْْْْة الُق َء، واألٍ  ى
 مدرسة املتكلمني.
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أصُُُُحاب هذه املدرسُُُُة هم فقها  احلنفية، وهؤن  تنطلق مدرسُُُُتهم من الفتاوى واملسُُُُائل اليت مدرسْْْة الُق َء:  -
ا كبري ا   جيعل ن منهم  تروى عن األئمة )أب  حنيفة، يمد ابن حسُُُُُُُُن، القا ُُُُُُُُي، وأمثاهلم..( جيمع ن منها حشُُُُُُُُد 

 ياعدة.

مال ، والشُُُُُُُُُُُُُافعي، وأمحد( عكس ذل ، وهذه املدرسُُُُُُُُُُُُُة على يسُُُُُُُُُُُُُار األئمة الثالث: )مدرسْْْْْْْْْة املتكلمني:  -
وأتباعهما: )املالكية، والشُُُُُُُُافعية، واحلنابلة(، فهي تنطلق من أصُُُُُُُُل القاعدة،   ي ُُُُُُُُع ن على القاعدة الفروع، ون 

 يذكرون من الفروع لن ما كان مثان  للقاعدة فقط، وهذه الطريقة هي اليت كثالر عليها التأليف.

 ا بني حاول ا أن جيمعين يف كتَبه )إر َْْْْْْْْْد الُحول( وغريه.. هنَك مدرسْْْْْْْْْة ألنة للمتأٍ ين منل: الشْْْْْْْْْوكَ -
 بني الطريقتني.الطريقتني، فألف ا كتبهم ياولني اجلم  

َمسة؛ مدرسة مقَ د الشَطيب وغريهَ..  -  لكن حنن نق ل: هذه املدارس الثالثةبع  م يذك  مدرسة رابعة ٍو
 هي األهم واألشهر.

 يف املؤلَُت يف األ ول ي َلحظ   يتني: املتأمل 

حلقهم شُُُُُُُُُي  من منطق الي انن، وهذا أن علم األصُُُُُُُُُ ل اجتلط ذنهع املتكلمني وآرائهم، بل الق ْْْْْْية األوىل:  -
ا يف كالتا املتقدمني؛ مثل: كتاب )الربهان( لإلمام اجل يين، وكتا اإلمام الغزايل، وبعض من  وا ُُُُُُت كثري ا جصُُُُُُ صُُُُُُ 

أن اخلروه عن املأل و شُُُُُُُديد لكن سُُُُُُُار (.30:17يف بعض كالمه ) اعتذر -رمحه هللا-زايل حىت الغجا  بعدهم، 
 على هذا الطريق 

لط، واألصُُل أن ننقيه مموهي ل جال علم الكالم نبه على هذه الق ُُية فالبالد أن نال  ا يف علم األصُُ ل، فاألصُُل أن خيال
ته يدمي ا،  يرأتابه كاجليزاين،   /احلديل، أمن أنه الدكت رعلق به، بعض املتأجرين ألَّف أصُُُ ل الفقه على مذها أهل 

 وابن القيم، -عليُُُُه رمحُُُُة هللا-م ج   منُُُُذ القُُُُدم من أ م اإلمُُُُام ابن تيميُُُُة املنهع كتُُُُاب ميُُُُل ومُُُُات ، وهُُُُذا 
دة بعض 2ف ا، وغريهم.. حاول ا أن يالصُُُُُُُُّ ، والشُُُُُُُُرياز والسُُُُُُُُفاريين، وأب  لسُُُُُُُُحاق والشُُُُُُُُالب، ، لكن م  هذا وجت
 الش ائا.

غالا مؤلفاة األصُُُُُُُُُُُُُُُ ل اهتمم ابجلانا النظر   ون التطبيقي، ذعىن أهنم يهتم ن بتقرير  الق ْْْْْْْْْْية النَنية: -
انعرتا ُُُُُُُُُُُُُُُُاة ال ار ة عليها  ون انهتمام ابألمثلة اليت ت  ُُُُُُُُُُُُُُُت القاعدة وتبنّي كيفية الق اعد األصُُُُُُُُُُُُُُُ لية، وذكر 

                                                             

 ينقّوه أو يهذبوه أو ينظفوه وامثالها من الكلمات يعني  2
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، فهذا األمر يف شُُُُرحنا على ل رياة سُُُُنحاسُُُُتخدامها، حبيل ترتبط القاعدة األصُُُُ لية ابألمثلة ارتبال ا  اول أن ي   
 نتعداه  ن ن رب األمثلة اليت ت  ت الق اعد واألص ل اليت سنتكلم عليها.

، أعلى وأعلم -عزَّ وجلَّ -أن ينفعنا ول كم ابلقرآن العظيم، وبسُُُُُُُُُُنة نبيه الكرمي، هذا وهللا  -عزَّ وجلَّ -أسُُُُُُُُُُأل هللا 
 ن لله لن أنم، نستغفرك ونت ب للي . سالبحان  اللهم وحبمدك، أشهد أن

   

 2018\9\19هْ املوافَ  1440حم م  9مت إلقَؤه يوم األربعَء 

 


