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

 أما بعد: 

لكرمي، اُسبحانك ال علم لنا إال ما علّمتنا إنك أنت العليم احلكيم، وال سهل لنا إال ما سهَّلته لنا، إنك أنت اي ربنا اجلّواد 
 وبعُد:

ٍ 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)

 أحسنه.أن جيعلين وإايكم من الذين يستمعون القول فيتبعون  -عزَّ وجلَّ -هللا أسأل 

 يف هذا املنت املبارك. -إن شاء هللا تعاىل-بعد املقدمة اليت قدمناها يف املرة املاضية، ندخُل 
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 يف منت الورقَت:  -رمحه هللا-قَل اْلمَم اجلويين 

يم  ب سم  اَّللَّ ال َّمَحن  ال َّح 

ُ ْقه ، َوَذل َك م َؤلَّف م ْن ج زْ َأمَ بَْْعد  فََْهذ ه  َورَقََت َاْشَتم ل  َعَلى َمْع  َفة  ف ص ول  َمْن أ     ، فَأَلْ ل : مَ يْ ْبََن أول  اْل َ َدْين  ُْ ْين  م 
ُ ْقه : َمْع  َفة  األحَكَم  الشاْ ع يَّة  الَِّت  َط  يق هَ  َُ ْع : َمَ يْ ْبََن َعَلى َغْْي ه ، َواْل  اَّلْجت َهَد . ََعَلْيه  َغْْي ه ، َواْل

َعة:  د .َواألْحَكَم  َسبْْ ََُس  يح ، َواْل َح ، واْلَمْحظ ور ، َواملَْك  وه ، َوالصَّح  ، واْلم َب ، َواملَْند وب  ب   اْلَواج 

: َمَ يْ ثََب  َعَلى ف ْعل ه ، َويْ َعََقب  َعَلى اَْ ْك ه . ب   َفَْلَواج 

: َمَ يْ ثََب َعَلى ف ْعل ه ، َوَّل يْ َعََقب  َعَلى اَْ ْك ه .  َواْلَمْند وب 

 : َمَ يْ ثََب  َعَلى اَْ ْك ه  َويْ َعََقب  َعَلى ف ْعل ه .َواْلَمْحظ ور  

َح : َمَ َّل يْ ثََب  َعَلى ف ْعل ه ، َوَّل يْ َعََقب  َعَلى اَْ ْك ه .  َواْلم ب

 َواْلَمْك  وه : َمَ يْ ثََب  َعَلى اَْ ْك ه ، َوَّل يْ َعََقب  َعَلى ف ْعل ه .

ُ وذ  َويْ   َ  ب ه  النُّْ َعلَّ يح : َمَ يَْتَْ  ْعَتدُّ ب ه .َوالَصح 

ُ وذ  َوَّل يْ ْعَتدُّ ب ه . َ  ب ه  النُّْ  َواْلَبَط ل : َمَ َّل يَْتََْعلَّ

. ، َواْلع ْلم : َمْع  َفة  اْلَمْعل وم  َعَلى َمَ ه َو ب ه  يف اْلَواق ع  ٍَصُّ م َن الع ْلم  ُ ْقه : َأ  َواْل

الف  َمَ ه َو يف  اْلوَ   ٍ ء  َعَلى  ْْ .َواجْلَْهل : َاَصوُّر  الشَّ  اق ع 

ها، يف هذا املنت الصغري اجلميل، لعلنا منشي معه بطريقة فك اجلُمل والتعريج علي -عليه رمحة هللا-هذا كالُم اإلمام اجلويين 
 هبََم من معانيها.وبعض التوضيح ملن 

يم): -رمحه هللا-قَل  -  (ب سم  اَّللَّ ال َّمَحن  ال َّح 

 -أيًضا-أنكم أخذمتوها فيما مضى، لذلك لن أعلق عليها، ولو كان هناك مقدمة طبًعا البسملة تكلم عنها العلماء، وأظن 
 لن أُعلق؛ ألن يف بعض النسخ يوجد البسملة، ويف بعض النسخ غري موجودة، واملقدمة كذلك.

 (َوَرقََت فََْهذ ه  قَل املصنف  يف بداية هذا املنت: ) -
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الطريق أمام طالب العلم، وأمام من يقرأ هذا املنت؛ فابتدأه بوصف هذا أنه أراد أن يُسهل  -عليه رمحة هللا-هذه من حكمته 
 املنت أبنه ورقات.

سامل؛ واليت منها مجع املؤنث ال -إمام النحو-مجع ورقة، وهو مجع مؤنث سامل، ومجوع السالمة عند اإلمام سيبويه : الورقَت  
 األصل فيها: التقليل.

 يف كلمة )ورقة(؛ لُقلنا: أوراق، أوراُق: مجع تكثري، ومجع التكثري من مجوع التكثري. لو أردان )مجع الكثرة(فقَل أهل العلم: 

ُ ْقه   أ   ول   َمنْ  ف ص ول   َمْع  َفة   َعَلى َاْشَتم ل   َورَقََت فََْهذ ه  قَل: ) -  (اْل

تنشيطًا له، وإعطاء املبتدئ، و اتبع أسلوب القرآن؛ تسهياًل على  -رمحه هللا-هنا حصر األصول يف ورقات قليلة، فهو املؤلف 
 هذا الطالب دفعة معنوية.

ًمَ َمْعد وَدات  يف كتابه عندما تكلم يف آية الصيام: ﴿ -عزَّ وجلّ -اتبع أسلوب القرآن؛ حيث قال  ، [24]آل عمران:..﴾ َأَّيَّ
م وقيامها، على صيام هذه األاي فوصف الشهر أبنه أايم، مث وصًفا آخر، قال: معدودات؛ هذا يدفُع اهلمة والنشاط يف قلب املسلم

 وأداء العبادات الواجبة والزائدة على الواجبة فيها، وهذا من ابب التقليل.

لون شأن ما ؛ ذلك أهنم يقل-إال َمْن رحم هللا-وهذا التقليل يشعرك من طرٍف بعيد على تواضِع أهل العلم قدميًا وحديثًا 
 مبا يكتبون أو ما يقولون، مع أن هذا املنت هو من أكثر املتون اليت اعتىن هبايكتبون عند أنفسهم، فال ميدحون، وال يفتخرون 

 العلماُء فيما بعد؛ تدريًسا، وأتليًفا، وشرًحا، وحتشيًة، ونظًما.

ها ؛ ملا أخطأان؛ ألهنا يف احلقيقة هي ورقات قليلة، جاء في( هذا اعبٌْي لواقع حَهلََوَرَقَتلو أردان أن نقول: إن قوله: )
( أي: معرفة أنواع ل  ف ص و  َمْع  َفة   َعَلى َاْشَتم ل  أشياء مهمة يف أصول الفقه، فهو مل جيمع كل أصول الفقه؛ لذلك قال بعدها: )

ومسائل، وكل مسألة أطلق عليها لفظة )فصل(؛ النفصاله عن غريه، فهي مل تشتمل على مجيع مسائل أصول الفقه الدقيقة وغري 
 الدقيقة.

 ت على فصول؛ أي: أشياء عامة؛ املسائل األصلية، أو املسائل املشهورة، أو املسائل اليت يُبىن عليها غريها.اشتملت الورقا

 (أ   ول   َمنْ  ف ص ول   َمْع  َفة   َعَلى َاْشَتم ل  )

 املعرفة والعلم مبعىن واحد.بعض العلمَء قَل: 
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؛ ألن - وجلّ عزَّ -خواص البشر، والعلم من خواص هللا  فّرق، والتفريق هو األصوب، قالوا: املعرفة هي منوالبعض اآلٍ : 
-املعرفة تستلزم سبق اجلهل ويعقبها النسيان، خبالف العلم فإنه ال يستلزم سبق اجلهل، وال يستلزُم أن أييت بعده النسيان أو اخلرف 

 .-رِّفاخلرف: أي أن خيرف اإلنسان، اخرتف فالن: أي أصابه داٌء يف عقله سببه كرب السن فأصبح خيُ 

َء   يف   اَّللَّ   إَل  اََْع َّفْ : »-صلى هللا عليه وسلم-اعرُتض عليهم بقوله  ٍَ ، قالوا: فعل )يُ ْعرفك( خنرج منه «دَّةيف  الشا   يَْْع  ف ك ال َّ
يَْه مْ إبثبات صفة املعرفة من ابب املقابلة واملشاكلة، ﴿  .[67]التوبة:﴾َنس وا اَّللََّ فََْنس 

ذُكرت يف القرآن أو يف الُسنة ال تُطلق إال من ابب املقابلة واملشاكلة، وإن قلنا أهنا قد تكون يف ويوجد هناك بعض الصفات 
 ملا بعدان عن الصواب، فدائرة اإلخبار أوسع من دائرة األمساء، وهذه مسألة عقدية. -عزَّ وجلّ -دائرة اإلخبار عن هللا 

 (ف ص ول   َمْع  َفة   َعَلى َاْشَتم ل  ) قَل:

مجع فصل، والفصل: هي قطعة مستقلة من الباب، تستقل بنفسها، منفصلة عما سواها، وهي تشتمُل على  الُصول:
 مسائل غالًبا.

 هناك فصول وأبواب وُكتب:

قطعة مستقلة من الباب عما سواها، تشتمل على مسائل غالًبا، يندرج حتتها مسائل، مُث فوق املسائل فصول، مُث  الُصل: -
 من الفصل؛ ألن الباب اسم جلملٍة خمتصة من العلم، تشتمل على فصول ومسائل غالًبا.أبواب؛ فالباب أعم 

مُث بعد الباب أييت الكتاب، والكتاب أعم من الباب، فالكتاب اسٌم جلملٍة خمتصٍة من العلم، تشتمل على أبواب وفصول  -
 ة، أو ال جند فصواًل، وهكذا.ومسائل غالًبا، وسبب قولنا )غالًبا(؛ ألن أحيااًن ال جند حتتها إال مسأل

 اخلال ة: 

 يُقسم الكتاب العلمي إىل ُكتب )كتاب الصالة، كتاب الطهارة..(. -

 ابب املواقيت، ابب صالة الظهر، ابُب صالة العصر، وهكذا..-مُث يندرج حتت الكتاب أبواب؛ مثاًل: كتاب الصالة -

 فصٌل: يف وقت الظهر.-املواقيت اببُ -مُث يندرج حتت األبواب فصول؛ مثاًل: كتاب الصالة -

 مُث يندرج حتت الفصول مسائل. -

ُ ْقه  قَل: ) -  (َاْشَتم ل  َعَلى َمْع  َفة  ف ص ول  َمْن أ   ول  اْل

 هو الفن الذي حنن بصدد الدراسة فيه.أ ول الُقه: 
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 (ْين  أَوَذل َك م َؤلَّف م ْن ج زْ قَل: ) -

(: أي مركٌب، مركٌب من جزأين، من ُمضاف، وُمضاف إليه؛ ُمضاف: وهي كلمة م َؤلَّف(: إشارة إىل أصول الفقه، )َذل كَ ) 
 أصول، ُمضاف إليه: وهي كلمة الفقه؛ فهو مركب إضايف.

 الرتكيب أنواع؛ تركيب إضايف، تركيب مزجي، تركيب عددي، والرتكيب الذي حنن بصدده )تركيب إضايف(.

قه ابعتبار تعريفني؛ تعريًفا إضافًيا، وتعريًفا مركًبا، فبدأ أواًل بتعريف أصول الفعّرف األصول هبذين ال -رمحه هللا-املؤلف 
مفردين؛ وهو ما يُسمى ابلتعريف اإلضايف، أي: تعريف كلمة األصول بغض النظر عن إضافتها إىل الفقه، مُث تعريف كلمة الفقه 

ل عام، للقيب أو الرتكييب؛ وهو ما يُدل عليه هذا االسم بشكبغض النظر عن إضافة كلمة األصول إليها، مث بعد ذلك أييت املعىن ا
 أي على داللة املضاف واملضاف إليه جمتمعني.

 ال بُدَّ لنا من تعريف أصول الفقه ابعتبارين: 

 ابعتبار مفرديه؛ أي كلمة )أصول( على ِحدة، وكلمة )الفقه( على ِحدة. -

 ابعتبار تركيبه، وكونه علًما على هذا الفن. -

َ َدْين  قَل: ) - ُْ  (.م 

َ َدْين  يُقابل الرتكيب، ال ما يُقابل التثنية واجلماعة؛ ألنه قال هنا: )اْلف اد:  ُْ لم يقصد هنا ابإلفراد ( مُث قال بعدها تركيًبا، فم 
 .-عمجليس ما هو مثين أو -ما يُقابل التثنية واجلمع، هو أراد الكلمة بشكل أعم، فاملفرد هنا يعين به: ما ليس مركًبا 

 (فَأَلْ ل : مَ يْ ْبََن َعَلْيه  َغْْي ه  قَل: ) -

 بدأ بتعريف األصل، وهذا هو اجلزء األول من أجزاء تعريف األصول.

 هو ما يُبىن عليه غريه سواًء كان حسًيا أو معنواًي. :واَّل طالح واأل ل يف اللغةمجُع أصل، األ ول: 

 الدار. أساس البيت؛ فهذا األساس أساٌس حسي حقيقي. مثال: كلمة )أساس الشيء( أي: مصدره، يقال: أساس

 كذلك نقول: أصل الشجرة؛ فهذا أساس حسي حقيقي.

 ( أصوٌل معنوية.أ ول الُقهأما األساس املعنوي: كالذي معنا هنا؛ )

َُ ْع : َمَ يْ ْبََن َعَلى َغْْي ه  قَل: ) -  (.َواْل
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بىن عليه غريه، وعّرف الفرع من ابب استكمال املعىن، فهو عّرف : هو ما يُ -لغًة واصطالًحا-بدأ ابألصل وعرّفه إًذا؛ 
 األصل، فال بُد أن أييت ابملقابل، فالذي يقابل األصل هو الفرع.

 املعىن بشكل عام، انطلق إىل الكلمة اأُلخرى من كلمات التعريف، وهي كلمة الفقه. -رمحه هللا-ملا استكمل املؤلف 

ُ ْقه : َمْع  َفة  قَل: ) -  (األحَكَم  الشاْ ع يَّة  الَِّت  َط  يق َهَ اَّلْجت َهَد   َواْل

أي أن الفقه يتناول األحكام اليت أتيت بطريق االجتهاد، أما األحكام اليت ليس فيها اجتهاد؛ فهي ُتسمى فقه، مثل: مسائل 
خل يف بناًء على هذا؛ هذه ال تدالعقيدة األصلية، هي مسائل واضحة ال حتتاج إىل اجتهاد، فأصول العقائد ال اجتهاد فيها، و 

 ، هذه ال حتتاج إىل اجتهاد، هذا معلوم من الدين ابلضرورة.-عزَّ وجلَّ -التعريف، مثل: إثبات أن هللا واحد، ووجود هللا 

القضية، يف األصل تكلم يف اللغة، وتركه يف االصطالح، لكن ُهنا يف الفقه؛ عرّفه يف  -رمحه هللا-هنا عكس املؤلف 
 ح وتركه يف اللغة.االصطال

ُ ْقه    مصدره: فُقه. فُقه إذا فِهم. هو دقة الفهم. :يف اللغة اْل

ََّ اَْق ول  : ﴿-عزَّ وجلَّ -استدلوا بقول هللا  - َقه  َكث ْيًا ِم  ُْ ، أي: ال نفهم كثريًا مما تقول، [91]هود:..﴾ َقَل وا ََّي ش َعْيب  َمَ نَْ
 الذي حيتاج إىل فهم دقيق أو دقة دقيقة، وبعضهم قال: هو الفهم مطلًقا.نفهُم بعضه، فالذي ال يفهمونه هو الشيء 

ُ ْقه    .(َمْع  َفة  األحَكَم  الشاْ ع يَّة  الَِّت  َط  يق َهَ اَّلْجت َهَد  كما عرّفه املؤلف: )يف اَّل طالح:  اْل

م يف الفقيه؛ ليكون هبذه أي: هي صفة تقو تعريف الفقه ابملعرفة، ويقصد هبا ما يقوم بنفس الفقيه.  -رمحه هللا-ابتدأ املؤلف 
 الصفة فقيًها.

م املتعلق ذات صفة للفقيه؛ لقلنا: هو العل -كعلم العلوم-هلذا العلم  لو أردان أن نُعرّفه كتعريفبعض أهل العلم قَلوا: 
لفقه كعلم من لكن تعريف اابألحكام الشرعية، وعرّفه اجلويين فقال: هو معرفة األحكام؛ فمعرفة األحكام صفة تقوم ابجملتهد، 

 العلوم، ال نقول: هو معرفة؛ ألن املعرفة هي صفة الفقيه، بل نقول: هو العلُم املتعلق ابألحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد.

عريف وأراد به هنا أطلق الت -رمحه هللا-بعض العلماء فّرق بني التعريفني، وبعضهم يقول: ال أبس، مثل اإلمام اجلويين 
 قضيتني؛ كونه علًما من العلوم، وكونه صفة تقوم بنفس الفقيه.ال

 (َمْع  َفة  األحَكَم  قَل: ) -

 مجع ُحكم، وهو يف اللغة: اإلتقان. مثال: هذا عمٌل ُُمكم. أحكم الشيء؛ أي: أتقنه.األحَكَم: 
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 أي: أُتقنت. [1]هود:..﴾ ك َتٌَب أ ْحك َمْت َآََّيا ه  : ﴿-عزَّ وجلَّ -ومنه قول هللا  -

 على اإلمساك؛ مثال: أحِكم السفينة. أي: أمسكها واربطها. -أيًضا-ويُطلق  -

ِ كم يف اَّل طالح:   هو إثباُت أمٍر ألمر، أو نفيه عنه.ا

 عندما أقول لك: ما ُحكم كذا؟ تُثبت له شيًئا.

 : هذا واجب، هذا حرام. -مثاًل -كما يقال إثبَت أم   ألم :  -

 اللغة العربية: أكل زيٌد، قام عمٌر. أو عندما نقول يف

 عندما نقول: هذا ليس بواجب. أو نقول: مل يُقم زيٌد، مل أيكل عمٌر، وما شابه ذلك.نُيه عنه:  -

ِ كم َعتبَر ذااه ينقسم إل أقسَم:  ا

 ام.األحك، الشارع الذي يشرُع ويُشرِّع للناس -سبحانه تعاىل-وهو الذي يكون مصدرًا من الشارع ح كم ش عْ:  -

 وهو الذي يصدر من العقل.ح كم عقلْ:  -

 هو الذي أييت ويثبت بطريق العادة.ح كم عَدي:  -

زل من ، فكل الذي ن-عزَّ وجلَّ -فالذي يُثبُت أمًرا ألمر، أو ينفي أمًرا عن أمر؛ إما أن يكون شرًعا؛ وهو الذي نزل من هللا 
 يُسمى ُحكًما شرعًيا. -عزَّ وجلَّ -هللا 

 َشرََع لكم: أي أظهر لكم، أو بنيَّ لكم. ع: معَن الشَ 

ِ كم الش عْ:   لعباده وبيَّنه هلم. -عزَّ وجلَّ -هو ما أظهره هللا فَ

ِ كم العقلْ:   فهو قضية أو أمر قابل للصدق وقابل للكذب، ال يتوقف على شرع أو جتربة، وإمنا يؤخذ ابلعقل اجملرد.أمَ ا

كلفني
ُ
قلي، متفاوتة، درجاهتا متباينة، لكن ما اتُفق عليه من اإلثبات والنفي فيها هو حكٌم ع وكما ال خيفى عليكم فعقول امل

 إما أن أييت ضروراًي؛ أي ال حيتاج استنباطُه إىل أتمل، أو نظراًي: أي حيتاج استنباطه إىل أتمل.

 . هذا ُحكم عقلي.2=1+1احلُكم العقلي كأن تقول:  مثَل:

أتمل ونظر واستدالل، مثل: النظرايت؛ كنظرية فيثاغورث أو ما شاهبها. هذا يُسمى علًما بعض األحكام العقلية حتتاج إىل 
 نظراًي حيتاج إىل استنباط واستدالل.



 الدرس الثاني - 1أصول الفقه  

 

 

9 

وهناك علم ضروري؛ العلم الضروري ال حيتاج إىل استنباط أو استدالل، ال أحد ينكره، مثل: درجة غليان املاء عند درجة 
 معينة.

ِ كم العَدي:   بات أمٍر ألمر، أو ما يُعرف بواسطة التكرر.هو إثأمَ ا

مثال: إثبات أحد العقاقري كدواء من ِقبل العلماء من خالل تكرار التجربة، فيجرون جتربة على مريض، مث على آخر، فقد 
 ال هذا الدواء لعالج مرض معني، لكن أحيااًن قد يتخلف، فتخلفه عن واحد من ضمن جمموعة معينة من الناس -مثاًل -يصلح 

 يعين أن هذا الدواء غري صحيح أو اثبت، ال فاحلُكم موجود وقد يتخلف عنه، ويُسمى ُحكم جترييب أو ُحكم عادي.
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ُ ْقه : َمْع  َفة  األحَكَم  الشاْ ع يَّة  الَِّت  َط  يق َهَ اَّلْجت َهَد  ) :-رمحه هللا-قَل   .(َواْل

ِ كم الشْْ عْ: ، ملا -عزَّ وجلَّ –هو خطاب هللا املتعلق أبفعال املكلفني طلًبا، أو ختيريًا، أو وض   ًعا، واخلطاب هو كالم هللا  ا
س               واٌء أنزله  املكلفني، وهذا اخلطاب -عزَّ وجلَّ -نقول: خطاب هللا: أي كالم هللا املتعلق بفعل املكلف، هو موجه إىل عباد هللا 

احلديث هذا اخلطاب إىل البش ر بنفس اللف  واملعىن من هللا: كالقرآن، و  -عزَّ وجل-أي أنزل هللا ؛ -س بحانه وتعاىل–بلفظه ومعناه 
 القدسي.

 من حيث التعبد، ومن األجر، ومن حيث أشياء كثرية ليس هنا مكاهنا. ؛هنَك ف ق بني الق آن واِديث القدسْ

 : -عزَّ وجلَّ -هذا اخلطَب املوجه من هللا  -

 لفظه ومعناه من هللا.إما أن ينزل  -

 ، وهذا يُسمى: احلديث، أو السنة النبوية.-صلى هللا عليه وسلم-أو ينزل معناه من هللا، ولفظه من النيب  -

و املكلفني ابالجتهاد يف اس   تنباطه، واس   تخراجه، فاجتهدوا، واس   تخرجوه، وه -عزَّ وجلَّ -أو جاء دليله جمماًل، وكلف هللا  -
 وما شابه ذلك. يسمى االمجاع، والقياس

  مَ هو ٍطَب هللا؟ ؛إًذا

 هو كالمه املوجه إىل عبيده، فخطاب هللا متعلق أبفعال املكلفني.

 تعلقه أبفعال املكلفني؛ خيرج به ما تعلق بذات هللا أواًل، مث ما تعلق بذات املكلفني، واملخلوقني.نقول:  عندماف

اَّللَّ  َّل إ َلَه إ َّلَّ ﴿ملا قلنا: متعلق أبفعال املكلفني خرج خطاب هللا الذي خاطب به البش        ر، ولكنه تعلق بنفس        ه، مثل:  أوًَّل:
ُّْ اْلَقيُّوم   َِْ َمد   (1) ق ْل ه َو اَّللَّ  َأَحدٌ ﴿، [255]البقرة:﴾.. ه َو ا لكنه هذا خطاب هللا إىل املكلفني،  [2-1]اإلخالص:﴾(2) اَّللَّ  الصَّ

 ، فهذا ال نريده يف مباحث أصول الفقه، ومباحث الفقه.-عزَّ وجل-متعلق بذات هللا، وبصفات هللا 

 :-زَّ وج  لَّ ع-وه  ذا ب  ه ك  ذل  ك هب  ذا الض                 ابمل خط  اب هللا تع  اىل املتعلق ب  ذات املخلوقني من حي  ث ذاهتم، مث  ل قول هللا 
َلَقك ْم َوَمَ اَْْعَمل ونَ ﴿  املكلفني، وخلق ما يعملون. -عزَّ وجل-يعين خلق هللا  [96]الصافات:﴾ٍَ
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اء  ، خلقه طويل، قص       ري، أبيض، أس       ود، عيونه زرقاء، ش       قر -س       بحانه وتعاىل–فهذا هنا خطاب هللا املتعلق بذات املخلوق 
اذا أنت أبيض أو و ملكذا، هذا خطاب هللا إىل املكلفني، ولكنه مل يتعلق حبكٍم ش     رعي، فاإلنس     ان ال يُس     أل عنه ملاذا أنت مسني؟ أ

 أمسر أو ما شابه ذلك.

 ؛ خرج به خطاب هللا املتعلق بفعل املكَلف ال من حيث إنه مكَلف به بل من حيث إنه خملوٌق هلل.من حيث إنه مكلٌف به

ل َك ه ْم هَلََ َعَم ل ونَ ﴿: -عزَّ وج  لَّ -مثاًل: قول هللا  َمٌَل م ْن د ون  َذ فهن  ا يف ه  ذه اتي  ة تعلق  [63]املؤمنون:﴾(63) َوهَل ْم َأْع
 بفعل املكلف ال من حيث أنه مكلف، ولكن من حيث إنه إخباٌر عن صدور تلك االعمال منهم، فهذه غري مطلوبة منه.

ُّْ اْلَقيُّوم  ﴿ َِْ خي  اط  ب املكلفني بش               يء يتعلق ب  ذات  ه، ه  ذا غري  -عزَّ وج  لَّ -هن  ا هللا  [255]البقرة:﴾.. اَّللَّ  َّل إ لََْه إ َّلَّ ه َو ا
مطلوب منَّا أن نبحثه يف مس     ائل أص     ول الفقه والفقه، وكذلك خرج خطاب هللا املتعلق بذات املخلوقني: طوهلم، قص     رهم، مسينهم، 

 ضعيفهم، ألوان بشرهتم، وما شابه ذلك.

 .به من حيث إنه مكلفٌ  ٍطَب هللا املتعلَ بُعل املكلُنيمث قال:  -

نه مكلٌف به) املتعلق أبفع  ال املكلفني ليس من حي  ث إن  ه مكلٌف ب  ه، ب  ل من  -عزَّ وج  لَّ -( خرج خط  اب هللا من حيث إ
 حيث ذات املخلوق، أو صفات املخلوق، أو ما شابه ذلك.

ذه ل، يش  رب، ينام وما ش  ابه ذلك، هأن هذا املخلوق تص  در منه األعمال، يعين هو مثاًل: أيك -عزَّ وجلَّ -مثل: إخبار هللا 
َمٌَل م ْن د ون  َوهَل ْم َأعْ ﴿: -عزَّ وجل-قال هللا  -مثاًل –ليس املطلوب منَّا أن نبحثها من هذه القض              ية ابألص              ول الفقهية، أو أان 

أي هو متعلق بفعل مكلف لكن ليس من حيث إنه مكلف، ولكن من حيث أن هللا  [63]املؤمنون:﴾(63) َذل َك ه ْم هَلََ َعَم ل ونَ 
 أخرب أنه يصدر منه أعمال. -عزَّ وجلَّ -

وهذه األعمال منها قد تكون أعمال ش      رعية يُثاب عليها، ويعاقب، ومنها قد تكون أعمال عادية لطبيعته اجلبلية والبش      رية، 
 أو على تركها عقوبة. وهذه ليس عليها أجر، أو ليس عليها عقوبة،

خطاب هللا: أي كالمه املوجه إىل املكلفني، وهو يتعلق بتكليفهم من حيث إهنم مكلفون، وهذا  ومن هنَ يتضْْْْْْْْْْح أن: -
 اخلطاب حنن نعرفه بطريق االجتهاد.
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 فَألحكَم الش عية منهَ: -

ته الوحي، معرفته االجتهاد، وإمنا طريقة معرفما أييت ص       رحًيا يف الوحي بنن القرآن، أو نن الس       نة، فهذا ال يكون طريُق  -
هذا ال يس    مى فقه بل هو من األمور املتفق عليها مثل: وجوب الص    الة، وجوب الزكاة، هذه هي أحكام ش    رعية لكن ليس طريقها 

أمور نص       ية  ،االجتهاد، هي طريقها الوحي نزل هبا الوحي، فإثبات الص       الة، إثبات الزكاة، وجوب الطهارة هذه أش       ياء متفق عليها
 نقول، مع أن الفقهاء يتكلموا فيها لكن ليس فيها جمال لالجتهاد.

 هل اتوضأ لصالة الظهر أم ال أتوضأ؟! جيب عليك أن تتوضأ.

 هل أصلي الظهر أم ال أصلي؟! ال، جيب عليك أن تصلي.

مىت يبحثون يف هذه املس   ألة مثاًل؟ إذا نزل ابإلنس   ان ظرف، أملَّ به ظرف منعه من الص   الة، مثل: احليض للمرأة، فهنا أص   بح 
 حائض، هل هي استحاضة، هل كذا. -مثاًل –هناك اجتهاد، هل املرأة 

لص     ارف، هل جيتهدوا يف ا فيكون االجتهاد ليس يف ذات احلكم، ولكن يكون يف أش     ياء أخرى؛ كاليت هنا يف هذه املس     ألة:
 ثبت الصارف عن الصالة أم مل يثبت وما شابه ذلك؟

 طريق معرفتها االجتهاد. ط يقهَ:

: االجتهاد هو بذل اجلهد، مسي اجتهاد؛ ألنه أييت من بذل اجلهد، -ذكرت قبل قليل وقلت إين س             أتكلم عنه–واالجتهاد 
 يعين يبذل اإلنسان جهده يف شيء فنقول: اجتهد.

حيمل أغراض، نقول: اجتهد يف محلها، يُعمر بيت، اجتهد فيه وهكذا، فيقال: اجتهد فالن يف الس        ري أي بدأ ميش        ي  مثاًل:
 وما شابه ذلك.

 بذل الفقيه وسعه يف حتصيل ظًنا ابألحكام مأخوٌذ من أدلتها. واَّلجتهَد يف ا طالح األ وليني هو: -

ن أي تن مبن كان فقيًها، واالجتهاد له شروط، ال نقبل اجتهاًدا محتصيل ظن يعين حتصيل علم، أو فتوى، أو حكم فهو خم
أحد، فال بَُد أن أييت من إنس  ان عنده ش  روط، وال بَُد أن أييت بعد بذل الوس  ع ال أييت هكذا، يعين يص  در حكم بدون أي نظر، أو 

 بدون أي مراجعة وما شابه ذلك.



 الدرس الثاني - 1أصول الفقه  

 

 

13 

، يُس          قمل رع، فقد جيتهد اتن اجتهاد مث جيتهد بعد مدة اجتهاًدا آخوهذا احلكم يص          ل ابجملتهد إىل ظن، فال يلزم منه القط
 هذا االجتهاد.

إال ظًنا  بعدها: إن نظن -رمحه هللا عزَّ وجل–مثاًل: ملا كان يُس      أل عن مس      ألٍة، كان يقول  –عليه رمحة هللا –فاإلمام مالك 
 وما حنن مبستيقنني.

ريَّ االجتهاد، وحيكم هبا، مث بعد مدة تبني له دلياًل آخر يف املس   ألة فغ قبله كان يقض   ي بقض   ية -رض   ي هللا تعاىل عنه–وُعمر 
ئل وراجعه العلماء والص  حابة يف ذلك الوقت، فقال: ذاك على ما كنا نقض  ي، وهذا على ما نقض  ي اتن. تبني له دلياًل جديًدا،  فس  ُ

 لظين.أو صارًفا أو كذا؛ فغريَّ احلكم بناء على بذل وسعه يف حتصيل هذا العلم ا

إن هذا العلم لطريق الظن ليس بطريق القطع، يعين يف حتص          يل علٍم ابألحكام الش          رعية أي حبكم ش          رعي،  يف األ ْْْْْْْول:
وهي س   بعة، وهي يف احلقيقة ،س   ة، لكن هذه س   بعة منقس   مة إىل قس   مني س   يأيت بياهنا  -قبل قليل–واألحكام كما ذكر املص   نف 

 الحًقا.

 (.مأٍوٌذ من أدلتهَ) اجملتهد، هي طريقها الظن، وهذا احلكم الشرعي قال:فاألحكام الشرعية اليت أييت هبا 

 ملا تكلم على االجتهاد قلنا: بذل الفقيه وس             عه يف حتص             يل ظًنا ابألحكام مأخوٌذ من أدلتها، -قبل قليل-يف التعليق قلنا 
 واألدلة: الكتاب، والسنة ، وغريمها كما سيأتينا.

ُ ْقه : َمْع  َفة  األحَكَم  الشاْ ع يَّة  الَِّت  َط  يق َهَ اَّلْجت َهَد  مث قال بعد ذلك:  -  .َواْل

 فهو يف هذا التعريف للفقه عرفُه بطريٍق خمتصر.

واألص  وليون بعض  هم هلم تعريف مطول، قالوا عن الفقه: هو العلم ابألحكام الش  رعية العملية، املكتس  بة من أدلتها التفص  يلية، 
 ٌف للفقه.تعري -أيًضا–هذا 

الفقه: )هو العلم ابألحكام الش        رعية( والعلم هنا ال يُقص        د به القطع، بل يُقص        د به الفهم واإلدراك، فيش        مل: القطعيات، 
 والظنيات.
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واألحكام الش       رعية تكلمنا عنها قبل قليل، وهذه األحكام الش       رعية العملية، والعملية؛ وض       عنا هذا الض       ابمل حىت ال تدخل 
لية، الفقه يبحث األحكام العملية فتخرج العقائد، واألخالق، والس               لوك، وما ش               ابه ذلك، فالعلم ابألحكام العقدية، وغري العم

 الشرعية غري العملية ليس من الفقه.

 ذكر احلكم الشرعي، فنقول: -رمحه هللا–املصنف 

 .وضًعَاملتعلَ أبفعَل املكلُني اقتداًء أو ختيْيًا أو  -اعَل–اِكم الش عْ: هو ٍطَب هللا 

 هذه ثالث أشياء ال بَُد لنا أن نضبطها يف احلكم الشرعي:

 ( قلنا: أفعال املكلفني؛ الفعل هنا املقص             ود به: أعمال وجوارح املكلفني، وليس املقص             ودفهو املتعلَ أبفعَل املكلُني) -
عال أفعال اللس    ان، وأفعال الرجلني، وأفابألفعال هي ض    د األقوال، بل األفعال هنا هي األعمال )أعمال اجلوارح(؛ كأفعال اليدين، و 

 اللسان هي الكالم، فالكالم يدخل يف أفعال املكلفني.

)أبفعال  املقص             ود األ ْْْْْْْْْولينيوإن كانت األفعال يف األص             ل تُطلق يف مقابلة األقوال هذا يف عرف الناس، لكن هنا عند 
 ح(.الكالم، وأفعال اليدين، وأفعال الرجلني، واجلسد )اجلوار  املكلفني(: هي أعمال جوارحهم، فكل هذه األشياء يُطلق عليها أفعال:

وَّْراَنك  ﴿فهو متعلٌق بذواهتم من حيث األفعال، ال متعلٌق بذواهتم من حيث هي ذات  َك ْم ُث َّ  َْْْ َلْقَن ٍَ ، [11]األعراف:﴾مْ َوَلَقْد 
َلَقك ْم َوَمَ اَْْعَمل ونَ ﴿ ٍَ  .يسألنا عما نعمل أشياء خلقنا فيها: الطول، والقصر، والنوم وكذا،فهو ال يسأل عن ، [96]الصافات:﴾َواَّللَّ  

 وهنا يعين اإلنسان ال يُسأل ملا أنت وكذا طويل، قصري وما شابه ذلك.: [11]األعراف:﴾ُث َّ َ وَّْراَنك مْ ﴿

 املكلُني على قسمني: -

 :ويُراد به كل ابلغ عاقل. مكلف اآلن 
  :مثل الص      غري، هو ليس مكلف لكنه من طبقة املكلفني، والص      غري وليس مكلف اآلن ولكنه من طبقة املكلُني

اأي–منعه من الدخول الص        غر، فلما يذهب هذا الش        يء )الص        غري( ويبلغ، يدخل يف هذه الطبقة، واجملنون هذا  هو  -ض        ً
 نعه من التكليف، وهو فقدان العقل.ابألصل مكلف، لكن ُوجد ما م

، طبًعا الس        كران بطريق مباح أما الس        كران بطريق غري مباح فالعلماء على خالف، والراجح أنه وكذلك الس        كران 
 فيها خالف.طبًعا املسألة مكلف، فإذا طلق وقع الطالق وما شابه ذلك، 
 واإلنسان الذي يذهب عقله ويرجع.
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ليف، لكنهم ولكن نقول: هم ممنوعني من التكمس   ائل كثرية تكلم فيها األص   وليون حول ال يرتض   ون يف طبقة التكليف اتن، 
 إذا زال هذا املانع دخلوا يف مجلة املكلفني.

 منََّ على نوعني: -عزَّ وجلَّ -الطلب الذي طلبه هللا  -

 .طلُب فعل 
 .وطلُب ترك 

 ل، أو طلب كف، وسيأتينا بعد قليل أنَّ:املطلوب من املكلف شيئني: طلب فع

إما على سبيل اإللزام أو ليس على سبيل اإللزام، الذي على سبيل اإللزام يسمى: واجب، والذي ليس على  طلب الُعل: -
 سبيل اإللزام يسمى: مندوب.

 إللزام: وهو املكروه.وهو النهي إما على سبيل اإللزام: وهو احلرام، وإما على غري سبيل ا وطلب الرتك أو الكف: -

 .املتعلَ أبفعَل املكلُني اقتداًء أو ختيْيًا أو وضًعَ -اعَل–اِكم الش عْ: هو ٍطَب هللا مث قال: 

 (: ابلوض       عي يراد به احلكم الوض       عي، ليس الوض       عي يعين من وض       عوضًْْْْْعَ(: يعين املباح، )والتخيْي(: أي طلًبا، )اقتداءً )
 لشيٍء آخر. -عزَّ وجل-البشر، الوضعي: الذي وضعه هللا 

 فضاًل شيخنَ...........؟  )سؤال من طَلبة( س:

فش     ربه  انئًما وكذا، -مثاًل –هم يقولون: مثاًل اإلنس     ان ش     رب ماًء وما هو ماًء، فتبني أنه ،ر، وال يعرف أنه ،ر، وكان ج: 
الف عند ية، طبًعا طبيعة البنج فيها خوذهب عقله، هذا يس               مى بطريق مباح، وبعض املش               ايخ الذين جُيوزون البنج ألجل العمل

 العلماء.

والذي يرتجح عندي أان يف هذه املس  ألة: جواز التعامل به عند الض  رورة، فأحيااًن قد يدخل اإلنس  ان إىل عملية، إذا مل يتعامل 
 ا جيوز.حرج، فهنعلينا يف الدين من  -عزَّ وجل-، فما جعل هللا -نسأل هللا السالمة–يف البنج فإنه ميوت من شدة األمل 

هذه األش  ياء تس  مى عند أهل العلم )الكحول(، هذه العلماء تكلموا فيها  وإن كان بعض املش  ايخ تورع، وقض  ية حنن نس  ميها
بتفصيل، قد يدخل يف العطر أشياء منه، قد يدخل يف بعض الدواء أشياء منه، الدواء الذي ال بَُد منه، ففي مثل هذه املسائل تكلم 

 م.فيها أهل العل
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أخذان ُماض         رة كاملة مع الش         يخ مع  -س         بحان هللا–الكحول فيها خالف طويل، حىت أذكر ملا كنا يف مرحلة املاجس         تري 
التحض    ري هلا حول هذه القض    ية، وهي من نوادر العص    ر، وتبني كما قلت لكم لنا فيها بعد حبث طويل: أن املس    ألة حتتاج إىل أتين، 

 وإىل نظر، وتوقف يف بعض املسائل.

 فهذا التخيري: هو املباح، والوضع أو وضًعا: يُراد ابلوضع احلكم الوضعي. -

 :فَألحكَم نوعني -

 :عليها خطاب الشارع من طلب فعل، أو طلب كف، أو ختيري.وهي ما دلَّ  أحكَم اكليُية 
 : طلب جازم، وغري جازم.طلب الُعل -
 : جازم، وغري جازم.طلب كف -
 هو املباح. التخيْي: -

ا أن االحكام ،س       ة: واجب يقابله ُمظور أو ُمرم، مندوب ويقابله مكروه، ويف الوس       مل مباح، ،س       ة، فظهرت لن
 طيب هم سبعة! 

 األحكام الثالثة الباقية تسمى األحكام الوضعية: وهي املكروه، والصريح، والفاسد.
 :عزَّ - جعلها هللا األحكام الوض          عية أي الوض          ع هو اجلعل، أحكام جعلية؛ أي األحكام اليت وأحكَم وضْْْْْْْعية 
 ألشياء أخرى. -وجل

ا منه، ش     يًئا س     بًبا لش     يء، أو ش     رطًا له، أو مانعً  -تبارك وتعاىل–مبعىن آخر نقول: الوض     ع هو اجلعل؛ أن جيعَل هللا 
 فلذلك تبني لنا أن األحكام الوضعية ثالث:

 .املانع، و الشرطالسبب، و  -

ش   روطًا ألش   ياء، وأس   بااًب، أو موانع منه، وتُعرف عن ش   أن وجودها تعرف هبا هذه األش   ياء ما دلَّ خطاب الش   ارع من جعلها 
 أحكام الشرع من حيث الفعل، أو الرتك:

 فإذا جاء الشرط وقع املشروط. -

 وإذا ُوجد السبب ينبغي أن يوجد املسبب. -

 هللا. وإذا حصل املانع ُمنع مما ترتب عليه وما شابه ذلك، هذه املسائل سنتكلم عنها إن شاء -

 ويرتتب على هذه األشياء: الصحة والفساد.
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 مثاًل: رؤية اهلالل )هالل رمضان( سبب يف وجوب الصيام. -

 شرط لصحة الصالة. -مثاًل –الوضوء  -

 مانع من الصالة. -مثاًل –احليض  -

 مانع من املرياث وما شابه ذلك من أمثلة. -مثاًل –القتل  -

َعة قَل: -عليه رمحة هللا–فَملصنف  د  ، مث قال: َواألْحَكَم  َسبْْ ََُس  يح ، َواْل  َواملَْك  وه ، َوالصَّح 

فذكر املص  نف من األحكام الوض  عية: الص  حيح، والباطل، والباطل هو الفاس  د، الص  حيح والفاس  د هي النتيجة اليت تنتُج من 
ب على من املكلفني، والطل -عزَّ وجل- هو الطلب، يعين يطلب هللا -الذي مر معنا–األس             باب، والش             روط، واملوانع، فاالقتداء 

ته ا ،س                ة ُخريَّك، ف اقت داًء أو ختيريًا ين درج حت -عزَّ وج ل-أربع ة أنواع كم ا قلن ا، والتخيري: هو يعين ع دم الطل ب وع دم األمر، هللا 
 أشياء.

 منا علىالقادم نبدأ كال يف الدرس-إن ش     اء هللا–يف الكالم على هذه األحكام الس     بعة، ولعلنا  -إن ش     اء هللا–طبًعا س     نبدأ 
ب  )  ، لعلنا نقف هنا عند هذا القدر. (اْلَواج 

على وأعلم ونسبة أ -عزَّ وجل-أن جيعلنا وإايكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا وهللا  -عزَّ وجل-أسأل هللا 
 إليه العلم أسلم.

 إليك.سبحانك اللهم حبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب 
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