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 رح: ]األصول من علم األصول[ش

 الدرس األول
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

م وابرك على نبينا حممد وعلى آل بيته الطيبني احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسل
 الطاهرين، وعلى من سار على دربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين.

 أما بعد؛ 
فهذا هو اللقاء األول من لقاءات شرح كتاب ]األصول من علم األصول[ لفضيلة 

 وغفر وله ونفع هللا بعلومه. -رمحه هللا تعاىل-شيخنا الشيخ حممد بن عثيمني 
يف هذا اليوم يوم األربعاء الرابع عشر من شهر هللا احملرم  -َعزَّ َوَجلَّ -تدئ إن شاء هللا نب

للهجرة، وقبل الشروع يف دراسة هذا الكتاب املبارك، سنقدم مبقدمتنين  1442من عام 
، مث نشرع إن شاء هللا   بدراسة هذا املنت. -َعزَّ َوَجلَّ -يسريتنين

 : يف العلوم.املقدمة األوىل
طبًعا لن أحتدث عن فضل العلم ومكانته؛ ألن هذا قد مرَّ معنا مرارًا من خالل دروسنا 

 املاضية، وألن هذا يف مجلته معلوم.
 يف أقسام العلوم الشرعية: املقدمة األوىل

 :قسمنيالعلم الشرعي ينقسم إىل 
 وهي العلوم األساسية.علوم غاية: القسم األول ، 
 العلوم املساعدة لنيل العلوم األساسية. ، وهيعلوم آلة: القسم الثاين 

 :يشمل علمْين أساسْين أما القسم األوىل وهو علوم الغاية فهو 
 وهو ما يسمى ابلفقه األكرب.علم االعتقاد: العلم األول ، 
 يسمى فقه الفروع.فقه األحكام: والعلم الثاين ، 

وبني  -َعزَّ َوَجلَّ - وهبما، بعلم العقيدة وعلم األحكام الفقهية حيصل اجلمع بني حق هللا
 حق املخلوق.
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فهي العلوم املساعدة، ومن مجلتها هذا العلم الذي حنن بصدده وهو  علوم اآليةوأما 
علم أصول الفقه، ومن علوم اآللة: أصول التفسري، ومصطلح احلديث، والنحو، والبالغة 

 وحنوها.
 والعلم الشرعي يف مجلته يكون على ثالثة مراتب: 

 وضابطه ما ال يسع طالب العلم جهله.صغار العلم: وىلاملرتبة األ ، 
 ع متوسط العلم: واملرتبة الثانية ، وهو بسط صغار العلم دون ذكر اخلالف والتوسُّ

 فيه.
 وهو الذي حيصل فيه بسط اخلالف، أو ما يسمى كبار العلم: املرتبة الثالثة ،

 ابخلالف العايل.
َعزَّ -أ بصغار العلم قبل كباره، كما قال هللا وطريقة أهل العلم يف تلقي العلم أن يُبد

نِيِ ْيَ  ُكونُوا  َوَلِكنن ﴿َوَجلَّ:  ُتمن   ِبَا َرَّبا ُرُسونَ  ُكنُتمن   َوِبَا النِكَتابَ  تُ َعلِ ُمونَ  ُكن ن  آل﴾]َتدن
، فالعامل الرابين هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وينبغي على طالب [79:عمران

ابلصغار قبل الكبار؛ ألن من استعجل شيًئا قبل أوانه عوقب حبرمانه، وهذا العلم أن يبدأ 
 املنت الذي بني أيدينا هو داخٌل يف مجلة صغار العلم.

املقدمة الثانية هي حول املبادئ األساسية لعلم أصول الفقه، أشار أبو العرفان حممد 
 رة، وقد مجعها نظًما يف قوله: الصبَّان وهو عامل العربية املشهور إىل أن مبادئ كل علٍم عش

 
 إن مبادئ كل علٍم عشرة

 
 احلد واملوضوع مث الثمرة ***

 
 ونسبٌة وفضله والواضع

 
 واالسم االستمداُد، حكم الشارع ***

 
 مسائٌل والبعض َّبلبعض اكتفى

 
 ومن درى اجلميع حاز الشرف ***
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 رح: ]األصول من علم األصول[ش

علم، وهلذا قد نشري وحنن إن شاء هللا نسعى يف حصول هذا الشرف وتلَّقي هذا ال 
 بشكٍل سريع إىل هذه املبادئ العشرة يف علم أصول الفقه.

أشار إىل هذه العشرة إىل احلد الذي هو التعريف، وأشار إىل  -رمحة هللا عليه–املؤلف 
الثمرة والفائدة، وأشار إىل الواضع، واضع هذا العلم، وهلذا سنشري إىل ذلك، وهذه ثالثة 

 ة هللا عليه.رمح–أشار إليها الشيخ 
: املوضوع، يعين ما موضوع هذا العلم؟ موضوع علم أصول الفقه األدلة األمر الرابع

اإلمجالية اليت يُتوصل هبا إىل معرفة األحكام الشرعية العملية، فعلم أصول الفقه سيتحدد يف 
احلديث حول األدلة  -رمحة هللا عليه–األدلة اإلمجالية، وسيمرُّ معنا من كالم الشيخ 

 اإلمجالية.
–: أو املبدأ اخلامس من مبادئ هذا العلم نسبته إىل غريه، هذا العلم األمر اخلامس

 يُنتسب إىل العلوم الشرعية. -علم أصول الفقه الذي حنن بصدده
: فضله، وفضل هذا العلم هو فضل العلم الشرعي، فكل األمر السادس من املبادئ

لفقه؛ ألنه أحد أفراده، غري أن سيأيت معنا إن فضٍل يف العلم الشرعي هو فضل لعلم أصول ا
 اإلشارة إىل فضائل هلذا العلم. -َعزَّ َوَجلَّ -شاء هللا 

يسمى أصول الفقه،  -الذي حنن بصدده–: امسه، مرَّ معنا أن هذا العلم األمر السابع
 وسيتبني لنا من كالم الشيخ ما معىن أصول الفقه.

 لعلم ُيستمد من ماذا؟ علم أصول الفقه ُيستمد؛: استمداده، يعين هذا ااألمر الثامن
 :ًمن القرآن. أوال 
 :من السنة. اثنًيا 

ووجه كون هذا العلم ُيستمد من الكتاب والسنة ألن هذا العلم يقوم على إثبات 
 األحكام الشرعية، ومصدر األحكام الشرعية ابإلمجاع الكتاب والسنة.

 عربية؛ ألن الكتاب والسنة ال ميكن فهمها إال مما ُيستمد منه هذا العلم: اللغة ال اثلثًا
 من خالل اللغة العربية؛ ألن القرآن نزل هبا.

  :ُهم وأرضاهم.-من فتاوى وأقوال الصحابة رابًعا  َرِضَي هللُا َعن ن
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: حكم الشرع يف تعلُّم هذا العلم، حكم تعلمه فرض كفاية، ومعلوم معىن األمر التاسع
 بعض سقطت املطالبة واإلمث عن الباقني.فرض الكفاية أنه إذا قام به ال

واألخري: مسائله، ما مسائل هذا العلم؟ مسائله هي األمور اليت يلتزمها  األمر العاشر
 اجملتهد الستنباط األحكام الشرعية مثل األمر للوجوب، والنهي للتحرمي، وحنو ذلك.

ك، هذا املنت مساه الشيخ يف أول هذا املنت املبار  -َعزَّ َوَجلَّ -مث نبدأ مستعينني ابهلل 
]األصول من علم األصول[، واملراد هبذه الرتمجة ]األصول من علم األصول[، املراد ب  
"األصول" يعين األساس؛ ألنه سيمرُّ معىن أن األصل يف اللغة هو األساس والشيء الثابت، 

اللقيب هلذا العلم، وقوله: "من علم األصول"، "األصول" الثانية املراد هبا أصول الفقه ابملعىن 
 معنا. -َعزَّ َوَجلَّ -وسيأيت إن شاء هللا 

كما أشار للمعاهد العلمية، هذا هو سبب   -رمحه هللا تعاىل-هذا املنت ألَّفه الشيخ 
 التأليف.

مميزات هذا املنت يف أصول الفقه عن غريه: امتاز هذا املنت عن غريه بعدة أمور، منها 
ير املتناهي، وهذا قد ال يكاد يوجد يف متون أصول الفقه، سهولة العبارة مع الدقة والتحر 

مجع بني سهولة العبارة ووضوحها، وبني الدقة والتحرير، حىت إنك  -رمحة هللا عليه–فالشيخ 
جتد أن كل كلمة لو حذفتها ألثَّرت خلاًل يف املعىن، وليس ذلك ألن هذا املنت معصوم، 

ه جهًدا يف حتريره ودقته، واملالحظ أن هذه امليزة بذل في -رمحة هللا عليه–ولكن ألن الشيخ 
 بيده. -رمحة هللا عليه–جيدها اإلنسان يف مجيع املؤلفات اليت كتبها الشيخ 

اليت امتاز هبا هذا املنت: كثرة األمثلة الفقهية فيه، وهذه مفيدة جًدا لطالب  امليزة الثانية
 العلم خاصة املبتدئ.
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 يف أول هذا املنت: -رمحة هللا عليه–قال الشيخ 
 تعريف أصول الفقه

 :َّبعتبارين يعر ف الفقه أصول
 .فقه وكلمة أصول، كلمة  َّبعتبار: أي مفرَديِه؛ َّبعتبار: األول

 وهو اجلدار أصل ذلك ومن غريه، عليه يبىن ما وهو أصل، مجع: فاألصول
 َضَربَ  َكينفَ   تَ رَ  َألَن ﴿: تعاىل هللا قال أغصاهنا منه يتفرع الذي الشجرة وأصل أساسه،

ُلَها طَيِ َبةٍ  َكَشَجَرةٍ   طَيِ َبةً  َكِلَمةً   َمَثالً  اّللاُ   [.24:ابراهيم] ﴾الساَماءِ  يف  َوفَ رنُعَها اَثِبتٌ  َأصن
ُللن ﴿: تعاىل قوله ومنه الفهم،: لغة والفقه َدةً  َواحن  .[27:طه] ﴾ِلَساين  ِمنن  ُعقن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 الشرح

بتعريف هذا العلم، وذلك ألن األصل أن اإلنسان جاهٌل  -رمحة هللا عليه–بدأ الشيخ 
ابلشيء حىت يتعلمه ويتصوره، ومن أسباب هذا التصوُّر معرفة ماهية الشيء، وهلذا بدأ 

ل التعريف وحده كاٍف يف بتعريف أصول الفقه، على خالف ه -رمحة هللا عليه–الشيخ 
تصوُّر الشيء، أو أن هذا التصوُّر ميكن أن تُتحصل من غري التعريف من خالل األمثلة 

 والتقسيمات وحنو ذلك.
 َّبعتبار: األول(، )َّبعتبارين يعر ف الفقه أصولرمحة هللا عليه: )–يقول الشيخ 

، فقول القائل "أصول الفقه"، هذا (، والثاين ابعتباره لقًبا هلذا العلم كما سيأيت معنامفرَديهِ 
مركب تركيًبا إضافًيا، واملركب اإلضايف هو ما كان من كلمتني فأكثر، وقد اختلف علماء 
أصول الفقه كيف يُعرَّف املركب اإلضايف، ومجهور األصوليني على أنه يُبدأ أواًل بتعريف 

كلمة مؤثٌر يف املعىن مفردينه، يعين بتعريف كل كلمة على حدة؛ ألن املعىن اإلفرادي لل
الرتكييب الذي هو التعريف اللَّقيب هلذا العلم، وهلذا بدأ الشيخ على مذهب اجلمهور بتعريف 

 مفرديه.
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(، األصل له معىن يف اللغة، وله معىن يف أصل مجع: األصوليقول الشيخ: )
إىل تعريفه  إىل تعريفه يف اللغة فقط، ومل يتعرض -رمحة هللا عليه–االصطالح، تعرَّض الشيخ 

(، وذكر بعض األصوليني إىل أن غريه عليه يبىن مايف االصطالح، فعرَّفه ابللغة أبنه )
األفضل أن يقال: "ما يُتفرَّع عنه غريه"، قالوا: ألن التفرُّع أدق وأمشل من البناء، وهلذا يقال 

 ساغ.االبن يُتفرَّع عن أبيه وال يقال الولد يُبىن على أبيه، ألن هذا قد ال ُيست
( فمن لوازم "األصل" يف اللغة أن يُبىن غريه عليه يبىن مارمحة هللا عليه: )–قول الشيخ 

عليه غريه سواًء كان هذا البناء بناًء حقيقًيا حسًيا، أم كان معنوًًي، فالبناء احلسي مثل أصل 
 وأصل اجلدار، هذه أمور حسية. -رمحة هللا عليه–الشجرة، كما عرَّف الشيخ 

ملعنوي أصل العلوم، ك  "أصل العلوم"، وقوهلم: "أصل املسألة كذا"، و"أصل والبناء ا
اإلميان"، هذه األساسات هي أساسات معنوية وليست حسية، هذا تعريف "األصل" يف 

 اللغة.
 وأما تعريف "األصل" يف اصطالح األصوليني فهو ُيطلق ويُراد به عدة معاين؛

لدليل التفصيلي فيقال األصل يف حترمي اخلمر قول : ُيطلق ويُراد به الدليل، يعين اأوالً 
رُ  ِإَّناَا﴿َعزَّ َوَجلَّ: -هللا  َمن ، يعين [90:املائدة] ﴾رِجنس َواأَلزنالمُ  َواألَنَصابُ  َوالنَمينِسرُ  اخلن

 الدليل على حترميها.
 : ُيطلق ويُراد به القاعدة املستمرة يف الشرع، ومنه قوهلم: "أكل امليتة على خالفاثنًيا

األصل"، يعين على خالف القاعدة؛ ألن القاعدة مستمرة يف التحرمي، أكل امليتة اليت إذا 
 أضطر اإلنسان لذلك فإن األكل منها يكون على خالف هذه القاعدة.

: الرُّجحان، ومنه قوهلم: "األصل يف الكالم احلقيقة ال اجملاز"، وقوهلم: "األصل اثلثًا
 ين الراجح.تقدمي املنطوق على املفهوم"، يع

: ُيطلق "األصل"، ويُراد به ما تصح منه املسألة يف ابب الفرائض، ومنه قوهلم: رابًعا
 "أصل املسألة من ستة".
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: املقيس عليه، وهذا يف ابب القياس، وهو أحد أركان القياس كقوهلم مثال خامًسا
ن، وهلذا جند يف ذلك: "حيرم بيع الصلبان قياًسا على بيع األواثن"، فاألصل هنا بيع األواث

 القياس يقولون: "أركانه: األصل، والفرع، والعلة".
وهو: يطلق "األصل" على األمل سادس هذه مخسة إطالقات، وهناك إطالٌق 

 املستصحب، والذي قد ُيرتك إذا قام الدليل على تركه، ومنه قوهلم: "األصل براءة الذمة".
 رمحة هللا عليه:–مث قال الشيخ 

ُللن ﴿: تعاىل قوله ومنه هم،الف: لغة والفقه َدةً  َواحن  .[27:طه] ﴾ِلَساين  ِمنن  ُعقن
الفقه  -رمحة هللا عليه–هذه الكلمة الثانية من كلمات هذا املركب، وقد عرَّف الشيخ 

يف تعيني الفقه هل هو الفهم مطلًقا سواًء   -رمحة هللا عليهم–ابلفهم، وقد اختلف العلماء 
و أن الفقه ال ُيطلق إال على األشياء اخلفية الدقيقة فقط، كان األمر واضًحا أو خفًيا، أ

صنيعه داٌل على أنه عام، وهذا من حيث اللغة أن الفقه ُيطلق  -رمحة هللا عليه–فالشيخ 
 على فهم األشياء الواضحة واخلفية.

وأما من حيث االستعمال فقد ذهب بعض العلماء إىل أن الفقه ُيطلق على فهم 
دقيقة فقط، وهلذا ال يقال "فقهت أن النار حارة، وأن األرض حتتنا"؛ ألن األشياء اخلفية ال

 األحكام معرفة: واصطالحاً هذه من األمور الواضحة املعلومة، وسيأيت تعريفه، قال: 
 .التفصيلية أبدلتها العملية الشرعية

 يكون قد الفقهية األحكام إدراك ألن والظن؛ العلم ؛«معرفة: »بقولنا فاملراد
 الفقه، إخل. مسائل من كثري  يف كما  ظنيًّا، يكون وقد يًّا،يقين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 الشرح

عرَّف الفقه اصطالًحا، الفقه يُعرَّف لغًة، ويُعرَّف  -رمحة هللا عليه–هنا الشيخ 
هنا، وشرًعا الدين  اصطالًحا، ويُعرَّف شرُعا، لغًة سبق أنه الفهم، واصطالًحا ما ذكره الشيخ 

كله، فالفقه يف الشرع ُيطلق على الدين مجيًعا، وهلذا العقيدة تسمى ابلفقه األكرب، لكن 
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 األحكام معرفة( يعين يف اصطالح الفقهاء فقط، عرَّفوا ذلك بقوله: )اصطالحاً هنا )
 (.التفصيلية أبدلتها العملية الشرعية

صطالًحا عدة تعاريف، هذا التعريف يف تعريف الفقه ا -رمحة هللا عليهم–للفقهاء 
 هو من أشهرها ومن أحسنها وأدقها. -رمحة هللا عليه–الذي ذكره الشيخ 

 (، املعرفة هي اإلدراك، سواء كان هذا اإلدراك يقيًنا أم ظنًيا.األحكام معرفةقوله: )
( ظاهر عبارة والظن العلم ؛«معرفة: »بقولنا فاملرادرمحة هللا عليه: )–يقول الشيخ 

أن الشيخ يرى أن العلم هو اليقني، وهذا هو صنيع أكثر األصوليني  -رمحة هللا عليه–الشيخ 
 أهنم يقولون العلم ويريدون به اليقني فقط.

 ولكن من حيث االستعمال الشرعي، فالعلم ُيطلق على اليقني وعلى غلبة الظن.
  اّللاُ  ِإالا  إِلَهَ  ال أَناهُ  َلمن َفاعن ﴿َعزَّ َوَجلَّ: -قول هللا  ِبعىن اليقْيمثال إطالق العلم﴾ 

 .[19:حممد]
  ُتُموُهنا ﴿َعزَّ َوَجلَّ: -قول هللا  ِبعىن غلبة الظنومثال إطالق العلم َفِإنن َعِلمن

ِمَناتٍ   [.10]املمتحنة: ﴾ُمؤن
أبن األحكام الفقهية قد يكون يقينًيا، وقد يكون ظنًيا،  -رمحة هللا عليه–يقول الشيخ 

عية الفقهية قد تكون قطعية يقينية كمعرفة وجوب األركان اخلمس، وحترمي فاألحكام الشر 
 السرقة، والزان وحنو ذلك مما هو معلوٌم من الدين ابلضرورة.

: أن تكون هذه املعرفة واإلدراك لألحكام الفقهية ظنًيا، وهي ما يقع فيه والثاين
 اخلالف.

فيها اخلالف، كاخلالف يف زكاة فاملعرفة قد تكون ظنية، وهذه هي املسائل اليت حصل 
 الذهب واحللي املستعمل وجوب النية يف الوضوء، وحنو ذلك.

مث إن شاء هللا أييت بقية احلديث عن التعريف ابلشخص يف االصطالح، ونقف عند 
  هذا القدر.
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