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شرح[ :األصول من علم األصول]

الدرس الثاين
احلمددهلل ر ا ااملد وصل هللاددسل رددسل ن ي اسددل وعلىد مددهلل اسددل آل بلتددا اابلعددص
بسىتا إىل يوم ااهللين.
ااب هرينل اسل من ر اسل د با متسك ُ
أم بملهلل:
فه ددها ه ددو ااسث د ن اال د ت م ددن ااسث د ناك اا د وت ددهللا

فله د ت د ا :األص وومن مو و

األصوومن ل افضددلسش خددلاى اا ددل  :مددهلل بددن اللمددصل غددا
ااهلل

لو و

ملد ىلل فددر اددال ددهلل د

األ ل حول بملض اوثهللم ك يف هها ااملسل :ل أصمن الفقه .
مل ىلل ادد :ااافثدا

خراى يف أ ل هها ااكت ال هلل و فى اىهلل ملريف اوؤافل غا
يف االهللابالح).
ددهلل أخددر إىل أ اافثددا يُملددرة يف ااسرددشل يُملددرة يف اهللاددبالح اافثهد نل يُملددرة خددرا ل
هلل ذ ر اا ل أوا يف ااسرش :هو اافهلل ذهد بملدض اافثهد ن إىل أودا أد مدن ذادك :هدو
اافهل ااهلل لق.

أمووا ال االصو و ح :فثددهلل ارفددا اا ددل ل غ ددش

اسلددال ب دد :امملرفددش األحك د م اا ددرالش

ااملمسلش أبداته ااتفصلسلش).

وأما تعريف الفقه م انحية الشرع :فهو ي مل ااهللين سا.
هلل رعق يف ااسث ن او ضي أ حتهللثى ان واا :معرفة .

ذ ر أ اوملرفدش دمل ااملسدل ااكدن مد أخد اا دل ل غدش اسلدال أخدرك إىل أ
ااملسل يُبسثدا لدم مدن أهدل األهللادولل (ملدي :ااالثدص)ل اكدن يف اردتملم ل اا در يف ااىصدو

جنهلل أ ااملسل هلل يُبسق (ملي :االثدصل دهلل يُبسدق يدراد بدا :سعدش ااكدنل دهلل ذ در أدادش اسدل
هها ااتفريق.
يقمن املؤلف رمحة هللا ليه :اهللابالح  :معرفة األحكام الشر ية .

قمله :األحكام .
هها.

رددله ر اوؤاددف غددش
قمله :األحكام .

اسلددا ملريددف احلكددل يف ااسرددشل يف االهللاددبالح رددل لى مملى د
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و د و ددف اوملرف ددش ا مددش ددتمل اس ددل مملرفددش اا دده اكل ددتمل اسددل مملرف ددش ااص ددف كل
ددتمل اسددل مملرفددش األحك د م أ اد اوصددىفل غددش اسلددال أ ُعددهللد م د وددو هدده اوملرفددش

اورادة يف ملريف اافثال فث ل :معرفة األحكام .

فد د رذ ب ددهاك مملرف ددش اا دده اك مملرف ددش ذاك في ددهلل م ددلالل ددها فمملرف ددش ر ددم ااملسمد د ن ال
سددمل :فثه د ل أ ددرذ بددهاك مملرفددش ااصددف ك سددو ااع ددرةل اابددولل ااثصددرل ددو ذاددك
فهه هاك ال سمل مملرفش ذاك ال يسمل :فثه .
مسألة[ :أقسام األحكام].

األحك م ىثسل إىل اهللة أ س م-:
القس األون :األحك م ااملثسلش.

م ض ببه ؟ل لف وملرة األحك م ااملثسلش من مه ؟

ضاب ها :أهن األحك م اا ال خيتسف فله مجلع ااملثدالنل هده األحكد م مسدتف دة مدن
ااملثلل ها ال خيتسف فله ااملثالن.
مثان ذلك:

أ ل خين أ رب من جزئدال فعدهلل فيدهلل أ درب مدن هللمدال هدها احلكدل لدف ارفىد ؟ مدن
حلددش ااملثددلل هكددها يددهلل ل يف هددها مد ُاددرة اددن اريددق احلدوا ل اىد حد ةل فهددي حد ة
ر ش اىهلل مجلع ااملثالنل ال خيتسف هها احلكل من مك ٍ إىل مك ل ال فم ٍ ان فم .
القس الثاين :األحك م اامل ديش.

ما ضاب ها؟ هي األحك م او وذة من ااتجربش اوتكر ةل هي مستف دة من اامل دة.

مثان ذلك:

ج ددود ااب ددل يف ااسلس ددش ااع د دة إذا د د ا ددو هللا دداوال ددهاك مملرف ددش أ ااعى ددهلل ل يمل د
ااصهللا ل مملرفش أ األرربين ُم َسلل اسهللمل هه أحك م ُارفدف ناتجربدش اوتكدر ةل سدمل بدد:
[األحك م اامل ديش].
القس الثالث[ :األحك م ااسرويش].

هددي اود وذة مددن ااسرددش ااملربلددشل مملرفددش أ ااف اددل مرفددو ل اوفملددول بددا مىصددوال أ
االرل ال ُُيزمل هه أحك مل أحك م ارفى ه من جهش ااسرش ااملربلش.
النمع الرابع م أنماع األحكام[ :األحك م اا رالش].
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هي او وذة من اا ر ل فسم وف هده األحكد م هده األودوا أ اد اوؤادفل غدا

ملد ىلل أ ُخيصدده هدده األحك د م مد األحك د م اودرادة يف ملريددف اافثددا؟ فث د ل :الشوور ية ل

ف رذ م اهللاه ل األحك م اا رالش و وف ىثسل إىل سمص:

القس األون :هي [األحك م ااملسملش ااثهلل يش األفالش]ل مو اارل ل م يصم يف االدوم

اآل رل و ذاكل اوتملسثش بصف ك

از جل.

والنمع الثاين م األحكام الشر ية[ :األحك م ااملمسلش األمىلش].
فسم وف األحك م اا رالش ىثسل إىل ههين ااثسمص أ اد اوؤافل غش

اسلال أ

ُخيصه م اوراد هى نألحك م؟ فث ل :العملية ل ف رذ األحك م اا رالش ااملسملش ااىكريش.
وقمن املصنف رمحة هللا ليه :العملية .

يهلل ل يف ذاك ول ااسس ل أفمل ل ا وا حل أام ل ااثس .

يقمن املؤلف رمحة هللا ليه :األحكام الشر ية العملية .

و وف األحك م اا رالش ااملمسلش هلل ستف د من اريثص-:
 إم أ ستف د ان اريق االرتهللالل ااىكر يف األداشل ارتىع ط هه األحك م.
 إم أ ستف د من ردؤال ااردمل أ اد اوؤادف أ يعدص اافثدا يُبسدق اسدل مد ذا؟ فثد ل:

أبدلتها .

معرفة األحكام الشر ية العملية أبدلتها .
فقيهووا)ل
فد رذ األحكد م اوسددتف دة ناتثسلددهلل ردؤال اارددمل فهدده ال يسددمل هللاد حعه  :ا ً

ف وثسهلل اسمجتههلل ال يسمل :فثله ل اوستف ااهي أييت يس ل فل ه احلكل ج هزال فهدها ال
ُ
يسمل :فثله ل من ااهي يسمل :فثله ؟ هو ااهي يستفلهلل األحك م ناىكر يف األدادشل دها
ل :أبدلتها .

ااع ن يف واا :أبدلتها ل (ملي :امن)ل يملين :من أداته اا رالش.
و وف األداش ىثسل إىل سمص :اأداش فصلسلشل أداش إمج الش).

ما األدلة التفصيلية؟

هي األداش اا هللل اسل حكل مس ٍاش ممللىشل فهها دالل فصلسي.

فسم يثول ااىيب اسلا ااصدالة ااسدالم :إذا تبوايع الورن ف فكوا واحود منهموا
ما مل يتفرقا .

يوار
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فهها دالل فصلسيل ألوا يتاهللث ان مس اش ممللىش.

قملووه ليووه الصو ال والسو م :ال يقبووا هللا صو ال أحوود إذا أحوودض حو يتمضووأ .
فهها دالل فصلسيل يتاهللث ان مس اش ممللىش.

ِ
اع يور ِ
الد ْ و و و و و َحو و و و و ْوملَ ْ ِ
ضو و و و و ْوع َ أ َْو َ
هك د د د ددها قو و و و وومن هللا و و و و و ونو و و و وواَ ﴿ :وال َْمال و و و و و َد ْ ْ ْ
َ ِاملَ ْ ِ ﴾[ااعثرة ]233:دالل جزئيل يتاهللث ان مس اش ممللىش هي :مهللة اارض .
والنمع الثاين م األدلة :هي األداش اإلمج الشل ااهي رل يت ملريفه .

م اوراد نألداش يف ملريف اافثا ااتفصلسلشل ها ل :أبدلتها التفصيلية .
ألوا رلمر مملىد أ مدن اافدوا بدص اافثدال بدص أهللادول اافثدا :أف اافثدا متملسدق نألدادش
ااتفصلسلشل أم أهللاول اافثا فهو متملسق نألداش اإلمج الش.
هها اوتهل اوؤاف غش اسلا مدن ملريدف :اافثدال بملدض األهللادوالص يُملدرة أ بملدض
اافثه ن يُملرة اافثا بثواا :اهو مملرفش األحك م اا رالش ااملمسلش مع أداته ااتفصلسلش).

الحكى اافر ل موا الفور ؟ اافدر فثديف يف سمدش :أبداتهد مدع أداتهد ل يف ااتملريدف اادهي

ذ در اا ددل غددش

اسلددا :معرفووة األحكووام الشوور ية العمليووة أبدلتهووا  .يملددين :مددن أداتهد

ااتفصلسلشل هها ااتملريف ااهي ذ ر مع أداته .
موا الفوور ؟ اافددر بددص هدها ااتملريددف بددص مد ذ ددر اوؤاددفل غدش

اسلددا :أ مد ذ ددر

اوؤاف يملين أ اامل مل يملرة احلكل اا راي من ااهللاللل بواربش اادهللالل ااىكدري فلدا اردتىع ط
احلكل.
أم د هددها ااتملريددف فلملددين :أ اامل د مل يملددرة احلكددل مددع ااددهللاللل فهددو ال يسددتىعيف احلكددل
م ع خرة من ااهللاللل إمن أي ه احلكل مع دالسا من م ممن رعثا من األئمش مدن عسدال هدها
فثا لم من ااملسم نل فد :هل فثه ن إ مل يستىعبوا أبوفسهل األحك م.
وم أمثلة ؤالء الفقهاء م احلنفية :ابن جنلل.

م املالكية :ابن اعهلل اارب.
م الشافعية :ااىو ي.
م احلنابلة :ابن هللامشل غش

اسلهلل فهؤالن ال يستىعبو األحك م يف اار ا .
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مث قان املؤلف رمحة هللا ليه :اثول  :تبار منه لقبًا هلذا الف املع  ,فيْعور أبنوه
ل يبحث أدلة الفقه اإلمجالية ,و يفية االستفادال منها ,وحان املستفيد .
إىل آ ر م ذ ر اا ل من خرح هها ااتملريف.
هه اوثبواش ذ ر فله اا ل غش

اسلا ملريف أهللاول اافثا ناتع اثع .

اللقب :هو م أخملر (هللح أ ذمل اوراد با هى  :م يُملرة با حثلثش ااملسل.
ااتملريف ااهي ذ ر اا ل ل غش

اسلال ألهللاول اافثا ي مل ثالث أمو -:

األمر األون :أوا اسل يعاث ان أداش اافثا اإلمج الش.

وامل وراد ألدلووة اإلمجاليووة :هددي األداددش ااكسلددش فهددي ال تملسددق نوس د ئل اومللىددشل ف اددهللالل
اإلمج يل ال يتاهللث ان مس اش ممللىشل إمن هو دالل سي.

وم أمثلة ذلك م أمثلة األدلوة والقما ود الكليوة :ااثواادهلل اممدا ااكسلدش ااد يثدوم

اسله ااهللينل ث اهللة :ااألمو (ث هللاهلله ) ااالثدص ال يدز ل نا دك) اااملد دة كمدش)
اااضر يزال) هه أداش ا مش مد هدو مالحد ال تادهللث ادن مسد اش ممللىدشل دهاك األمدر
اوبسددق يثتضددي ااوجددوال م د أخ د إالددا اا ددل ل غددش
ُ
الكلية ,مثا :األمر للمنمب ل و مم ذ ر.

اسلددال يف حهلليلددا د ل :القما وود

فهه يُالح أهن أداش ا مش ال تملسق (س ئل ممللىش.
فمث ً  :األمر اوبسق يثتضي ااوجوا.

هددها هددل هددو دالددل مس د اش ممللىددش؟ ا دواا :الل هددو ا د مل مبسددقل فهددو ال يتاددهللث اددن
مس د اش ممللى ددش يف اابه د ةل أ يف ااص ددالةل أ يف احل د ل أ ددو ذا ددكل إمن د هددو ا د م ك ددن
بعلق هها ااهللالل اسل مجلع هه األبواا.
ف هللا ددول اافث ددا يعا ددث يف األدا ددش اإلمج ال ددشل ال ي دده ر األهللا ددوالو األدا ددش ااتفص ددلسلش إال
اسع :
اااتمللل حىت تضح ااث اهللة األهللاوالشل أ االرتهللالل اسث اهللة األهللاوالش).
م أخ اا ل ل غش اسلال إال اسل رعلل ااتمللل اسث اهللة.
نذ ر هلذا مثان :مث ً  :اهللة :اااىهي اوبسق يثتضي اافس د).

لسو اا بثول ااىيب اسلا ااصالة ااسالم :م أحدض ال أمران ذا ما ليس منه فهم

رد .
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فهها دالل فصلسيل اكىا ذُ ر اسل رعلل ااتمللل.
األمر الثاين املشتما ليوه تعريوف أصومن الفقوه منوه لقبًوا :وادا :و يفيوة االسوتفادال

منه .

فهددها ااملسددل يعاددث اددن اُددر ارددتىع ط األحكد م اا ددرالش ااملمسلددش مددن األداددش ااتفصددلسلشل
ُمسدتفلهللا مددن األداددش اإلمج الددشل ف ألهللاددويل أي دده اادهللالل اإلمجد يل يُىزاددا اسددل األداددش ااتفصددلسلش
الستفلهلل من ذاك ارتىع ط أحك ٍم خرالش.
و ذا االستنباط يكمف أبمري -:

األمر األون :مملرفش ااهللالالك ااسرويش.
األمر الثاين :مملرفش ح َكل اا ر ل ااملسل.

ها أهللاول اافثا ثوم اسل ههين األمرين.

األمر الثالث :ل :وحان املستفيد .
اوستفلهلل اىهلل األهللاوالص ي مل ثالثش-:

األون :اجملتههلل .هو :ااهي يستفلهلل احلكل من ااهللالل مع خرة.
الثاين :اوثسهلل .هو :ااهي يستفلهلل احلكل ان اريق اجملتههلل.
ف وثسهلل ال يملرة احلكل مع خرة من ااهللاللل إمن يملرفا بواربش م ل بواربش اجملتههلل.

الثالووث :اوس ددتف  .ه ددو :اا ددهي يبس د احلك ددل م ددن اجملته ددهللل بر ددض ااىك ددر ا ددن مملرفت ددا
اسهللالل.
اا ل غش
هؤالن مجلمل .

اسلا جملل اوستفلهلل هو اجملتههلل فثيفل اكن احلثلثش :أ اوسدتفلهلل ي دمل

مث قان املؤلف رمحة هللا ليه :ف ئهللة أهللاول اافثا" :إف أصمن الفقه ل نليا .
ذ ر ف ئهللةل دن وثتصدر اسدل مد ذ در اا دل غدش اسلدال إال فدء ااملسمد ن ذ در ا
ألهللاول اافثا فوائهلل اكلمش جسلسشل إذ أوا يهلل ل يف ٍ
اسوم خىتل هها من فوائهلل .
يف ول اوؤافل غش

اسلال يف ذ ر ف ئهللة أهللاول اافثا :التمك م حصمن قدرال

يست يع هبا اجملتهد استخراج األحكام الشر ية م أدلتها .
يْ حظ :أ اا ل ل غش

اسلال جملل ف ئهللة أهللاول اافثا مثتصرة اسل اجملتههلل فثيف.
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واحلقيقة :أ أهللاول اافثا ي مل ف ئهلل ا :ي مل اجملتههللل ي مل ا ا ااملسدلل ي دمل
ااهللاالش يف رعلل .

ونْب ذلك:
ف جملتههلل :يستفلهلل من ذاك م أخ اا ل غش اسلا هى .
ا ا ااملسل :يستفلهلل من أهللاول اافثا مملرفش لفلش اارتجلح بص أ وال ااملسم ن.
ااهللاالش يف رعلل  :يستفلهلل من أهللاول اافثدا إههد إبدراف ردن اادهللين اإلردالميل
لف أ هها ااهللينل هه اا ريملش ُمىضعبش ج نك بتاثلق اوص حل وفي اوف رهلل.
قان الشيخ :وأون م مجعه ف ٍ مستقا اإلمام الشافعي .
وملددل أهللاددول اافثددا د موجددودا مددن اهددهلل ااىدديب هللاددسل

هللاسل

اسلا ردسل يُملسدل أهللادا با ااثلد

اسلددا رددسلل ددها د ااىدديب

مدلالل فكد يثدول :أرأيوت لوم وضوعها ال حورام

أ اف ليه وزر ,فكذلك لم وضعها ال ح ن اف له أنرا .

هددها مددن أهللاددول اافثددا ارددتاهللام ااثل د ل ااثلد مددن األداددش اإلمج الددشل مل يكددن هى د ي
ح جش يف اههلل ااىيبل اسلا ااصالة ااسالمل إىل اات الفل إمن ودف ُسدتاهللم هده ااثواادهلل
األداددش اإلمج الددش يف ددالم اا د ل مث بملددهلل ف د ة ااىدديبل هللاددسل اسلددا رددسلل فاد ااصددا بشل
ضددي اددىهلل دالددل اإلمجد ل أل هددها ااددهللالل مل يكددن اددا ح جددش يف اهددهلل ااىدديبل هللاددسل
اسلا رسل.
مث يف اهددهلل اات د بملص أ دوا بددهللالل :احجلددش ددول ااصددا ِ)ل فيددهلل يف أداددش أهللاددول اافث ددا
ااملجمددش يف اس د ااملددرال و د د
األداددش اإلمج الددشل مث و د ا ددتسيف ااملددرا ناملجددل د سددف ُ
ااسسد د ه ددو أرد د اافه ددل أو ااملسمد د ن ض ددر ة ددهلل ين أهللا ددول اافث ددال د د م ددن وفل ددق
رعا وا مل ىل اإلم م اا فملي هو أهل اهاك :أ ُفق استهلل ين يف هها اافن.
هلل د ذاك يف ت با اوملر ة بد :اارر اش .
أتالفا ألهللاول اافثا يف اارر اش الا بريثش األهللاوالص اوملر فش بملهلل ذاكل إمن أاف
هه اارر اشل جملسا متضمن ألهللاول اافثال اكن الا رسوا األهللاوالص.
مسألة:

طرائق العلماء رمحة هللا ليه ال التأليف ال أصمن الفقه-:
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ال ريقة األوىل :اريثش األحى ة .هي :ابى ن األهللاول اسدل اافدر ل اإل لد مدن ذ در
اافر اافثهلش).

ال ريقوة الثانيوة :اريثدش ا مهدو مدن او اكلدش اا د فمللش احلى بسدشل هدي :ا ثريدر اوسد ئل

األهللاوالش د

ببه نافر اافثهلش)ل إال اسل رعلل ااتمللل م رعق.

ال ريقة الثالثة :ااريثش اوث وش بص اريثش األحى ة اريثش ا مهو ).

وم أمثلة ذلك :ت ا :فتح ااثهللير اد م ل بن ا م مل غش

اسلا.

مسألة:
ىواف اوؤاف ك يف أهللاول اافثا فك وف اسل ااىاو اات يل-:

أوال :ااكت اوعسواش.
ً
من أملسدش ذادك :تد ا :ااتاعدم خدرح ااتاريدر ل ألِ احلسدن اودردا يل غدش
ت ا :ااعار احملليف اسز ي.

اسلدال

اثنيًا :ت خمتصرة.
مثان ذلك:

خمتصر أِ امر بن احل ج
اثال  :ت مىلو ة.

خمتصر ااتارير حملمهلل اافتوحيل غش

اسلا.

مو أمثلووة ذلووك :ت د ا :اوستصددفل مددن اسددل األهللاددول ألِ ح مددهلل اار دزايلل ت د ا:

ااسمع ألِ إرا اا مافيل غش
ابعا :ت مىكومش.
رً
مثاهلا:

اسلهم .

سددهلل اابُر د ك اددىكل ااو د ك ا د عددو ااملمريبدديل مىكومددش :مرا ددي ااسددملود وعترددي
اار ي ااصملود اد رلهللي اعهلل ااملسويل غش اسلهم .
مث قان املؤلف رمحة هللا ليه :األحكام مجع :حك .

وثف اىهلل هها اوثهللا ابتر ن اضعيف ااملسل فىه ر خلئ ف لئ حىت ُضعيف اوملسوم ك.
وسد ل رددعا وا مل د ىل أ ُيملددل مد سى د بر ددش ددمال أ ُيملسددا اسم د فمل د ل يملثعددا
امال هللا حل ل إوا يل ذاك ااث د اسلال هللادسل
مل ىل أاسل.
أهللاا با أمجملصل

ردسل ن ي اسدل وعلىد مدهلل اسدل آادا
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