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 شرح كتاب األصول من علم األصول
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 أما بعد... آله وأصحابه أمجعني،و احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد 
رمحه هللا -حممد بن عثيمني شيخنا/ لمن اللقاءات اليت نتدارس فيها كتاب "األصول من علم األصول"  الرابعفهذا هو اللقاء 

 ونفعنا هللا بعلومه. -تعاىل
 لقد توقف بنا احلديث عند األحكام الوضعية.

  الوضعية: األحكام: -رمحة هللا عليه–يقول الشيخ 
 ، أو إلغاء.، أو نفوذ  أو انتفاء   ، لثبوت  األحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات  

 ومنها: الصحة والفساد.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
 يف القسم الثاين من أقسام األحكام الشرعية وهي األحكام الوضعية. -رمحة هللا عليه–الشيخ شرع 

 قسمني:سبق معنا أن احلكم الشرعي ينقسم إىل 
 حكٌم تكليفي. -
 حكٌم وضعي. -

 أربع مسائل: -رمحة هللا عليه–ومعنا يف هذه املقطوعة من كالم الشيخ 
 :مية هذ األحكام ابألحكام الوضعية؟ما سبب تس املسألة األوىل 
 :تعريف األحكام الوضعية. املسألة الثانية 
 :أقسامها. املسألة الثالثة 
 :األحكام التكليفية؟ ما الفرق بينها وبني املسألة الرابعة 
 فهذا ظاهر من التسمية، فاألحكام الوضعية وهي سبب تسمية هذه األحكام الشرعية ابلوضعية :أما املسألة األوىل ،

يَّت بذلك؛ ألن الشارع وضعها كما سيايت معنا   .يف التعريف -إن شاء هللا عزَّ وجلَّ –ُسم
 :رمحة هللا عليه–وهي تعريف األحكام الوضعية، فقد قال الشيخ  وأما املسألة الثانية-( : ، ما وضعه الشارع من أمارات 

...إىل آخره  (.لثبوت 
 :ألنه ال حيصل به توضيح املقصود، فحينما تقولن؛ ( هذا يعين يرى بعض العلماء أن ذلك ال حيسم ما وضعه الشارع) قوله:

 (من أمارات  أي: ما جعله الشارع ) (ما وضعه)طيب ما هو تعريف الوضع؟ وهلذا نقول: أن معىن  األحكام الوضعية ما وضعه.
 ، يمعترب كاخلادم للحكم التكليفي.يمعترب كاخلادم للحكم الفرعيالماٍت يمعَرف هبا احلكم التكليفي؛ وهلذا احلكم الوضعي أي: ع

احلكم الوضعي   -كما سبق–نه تكليفي إال ومعه حكٌم وضعي؛ ألفاحلكم الوضعي ليس مقصوًدا لذاته، وال يكاد يموجد حمكم 
 كاخلادم للحكم التكليفي.

 .إىل الشروط، فالشرط عالمٌة على الثبوتأي: اعتداد، وهذا فيه إشارة  (لثبوت  ) :-رمحة هللا عليه–قول الشيخ 
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 الرابعلدرس ا

 هذا إشارة إىل املوانع، فهي عالمٌة على االنتفاء. (انتفاء) قوله:
 هذا إشارة إىل الصحة. (نفوذ  أو قوله: )

      هذا إشارة إىل الفساد.  (أو إلغاء  ) قوله:

 وهبذا يتبني لنا أن األحكام الوضعية مخسة:
 األول: الشروط. -
 الثاين: األسباب. -
 الثالث: املوانع. -
 الرابع: الصحة. -
 الفساد. :اخلامس -

 .إىل السبب، لكن السبب ملحٌق هبا مل يمشر يف التعريف
لتكليفية كم؟ سبق معنا أن األحكام التكليفية مخسة، واألحكام الوضعية مخسة، يزيد بعض احتصَّل من هذا أن األحكام 

 .األصوليني فيها غري ما ذمِكر
، وهذه كما سبق أن أشرت قبل قليل أهنا أقسام األحكام الوضعية :-رمحة هللا عليه–املسألة الثالثة اليت أشار إليها الشيخ 

 نصًّا على ِذكر الصحة والفساد. وإن كان الشيخ اختصر -رمحة هللا عليه- تؤخذ من التعريف الذي ذكره الشيخمخسة 
 :الفرق بني احلكم التكليفي واحلكم الوضعي من عدة وجوه: املسألة الرابعة 
أن احلكم التكليفي يموجَّه فيه اخلطاب للمكلَّف، احلكم التكليفي يتعلق به طلٌب من املكلَّف، إما طلب  الوجه األول: -

 فعٍل أو طلب ترك.
 .وأما اخلطاب الوضعي فال يتعلق به طلٌب من املكلَّف

اطب زوال الشمس عالمٌة على وجوب صالة الظهر، زوال الشمس هل هذا داخٌل ضمن مقدور املكلَّف مثال ذلك: ؟ هل ُيم
 املكلَّف بذلك؟
 الت الشمس خموِطب املكلَّف بصالة الظهر.ز ال، لكن إذا  اجلواب:

اطب به؟ ألنه غري داخل اطب به املكلَّف أما احلكم الوضعيتبنيَّ من هذا أن احلكم التكليفي ُيم  اطب به، ملاذا ال ُيم ، فال ُيم
 يف مقدور املكلَّف أصاًل.

التكليفية أحكام مقاصد تمقَصد لذاهتا، أما األحكام الوضعية فهي أحكام وسائل، فالشروط األحكام أن  الفرق الثاين: -
 لألحكام التكليفية. واألسباب وغريها من األحكام الوضعية هي وسائل

 (...: السليم مـن املـر فالصحيح لغة  ) إىل بيان شيء  من األحكام الوضعية، فقال: -رمحه هللا تعاىل–مث انتقل املصن ِّف 
 .إىل آخره

_______________________________________________________ 
 الشرح
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 شرح كتاب األصول من علم األصول
 مخس مسائل: يف هذه املقطوعة 

 :تعريف الصحيح. املسألة األوىل 
 :أثر الصحيح يف العبادات املسألة الثانية. 
 :مالت.اأثر الصحيح يف العقود واملع املسألة الثالثة 
 :َكم بكون العبادة أو العقد صحي ىتم املسألة الرابعة  ًحا.حيم
 :الفرق بني الصحيح واجملزئ. املسألة اخلامسة 
  :يح يف لكن يمقال أبن الصح (السليم من املر ): أبنه تعريف الصحيح عرَّف الشيخ الصحيح يف اللغةاملسألة األوىل

 سواًء كان من املرض أو غريه. مطلًقااللغة: هو السليم 
 ، ويمقال: حديٌث صحيح، أي: سليٌم من العلل القادحة.أي: سليٌم من الغش ،صحيح وهلذا يمقال: درهمٌ 

 .هو السليم من املرض :لكن يف عمرف الناس الصحيح
 .اعقد   وما ترتبت آاثر فعله عليه عبادة  كان أ) وأما يف اصطالح األصوليني، فقال الشيخ:

 .ار فعله عليه عبادة  كان أم عقد  : ما ترتبت آاثاواصطالح  
 فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب.

 .كرتتب امللك على عقد البيع مثال    والصحيح من العقود: ما ترتبت آاثره على وجوده؛
 (إال بتمام شروطه وانتفاء موانعه اصحيح  وال يكون الشيء 

________________________________________________________ 
 حالشر 

احلسية فهي ليست داخلة هنا، وإمنا املراد  يعين اآلاثر الشرعية، وليس املراد اآلاثر (ما ترتبت آاثر فعله عليه) واملراد بقوله:
 األثر الشرعي فقط.

: عبادًة كان أو معاملًة لكان ذلك أمشل؛ حىت يدخل معنا قال -رمحة هللا عليه–لو أن الشيخ  (اعقد   وعبادة  كان أ) قوله:
 أو عادات. الشهادات والفسوخ وحنوها، فهذه ليست بعقود، وإمنا هي معامالت

 :أثر الصحيح يف العبادات، العبادات تنقسم إىل قسمني: املسألة الثانية 
 أما أن تكون واجبة. -
  وإما أن تكون مندوبة.  -

 .(ما برِّئت به الذمة وسقط به الطلب) :الواجبةفالصحيح يف العبادات 
واملراد ابلطلب: القضاء واإلعادة، فالصحيح من العبادات الواجبة ما برِئت به الذمة، ومل يمطالب فيه املكلَّف ال ابلقضاء وال 

 .ابإلعادة
العبادات املندوبة، والصحيح يف العبادة املندوبة ما سقط به الطلب، وال نقول: ما برِئت به الذمة؛  النوع الثاين من العبادات:

 ألهنا ليست الزمة أصاًل يف الذمة.
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 الرابعلدرس ا

 :ما ترتب آاثرها كاللزوم  املقصودة منها على وجودها.أثر الصحيح يف املعامالت، نقول: ما ترتب آاثرها  املسألة الثالثة
 يح فقد لزم.فإن مت البيع الصح

 اإلجارة الصحيحة ما هي؟ ما ترتب عليها أثرها. مثال ذلك:
 .لك املنفعةما أثرها؟ مِ 

 .النكاح الصحيح ما هو؟ ما ترتب عليه أثره
 .ز االستمتاعاما أثره؟ جو 

 :َكم بكون العبادة أو املعاملة صحيًحا؟ أشار الشيخ  املسألة الرابعة ال يكون الشيء سواًء   أبنه -رمحة هللا عليه–مىت حيم
 مرين:أكان عبادًة أو معاملة صحيًحا إال بتحقق 

 توفر الشروط. األمر األول:
 انتفاء املوانع. األمر الثاين:

رمحة هللا –، واحلقيقة أن هذه القاعدة ليست مقتصرة على العبادات واملعامالت كما أشار الشيخ جدًّاوهذه قاعدة عظيمة 
 ال يكون صحيًحا إال إذا توفرت الشروط وانتفت أهنا تتجاوز ذلك إىل احلكم، فاحلكم ابلكفر والفسوق على املعنيَّ  بل -عليه

 املوانع.
لذلك أبن الصالة الصحيحة هي اليت قيِ دت مجيع شروطها من  -رمحة هللا عليه–توفر الشروط، مثَّل الشيخ  فاألمر األول:

 واستقبال القبلة، وسرت العورة وحنو ذلك. ،الطهارة
وثبوت دخول شهر رمضان وحنو ذلك، وانتفت موانعه كأن تكون  ،والعقل ،من اإلسالم :والصيام الصحيح ما توفرت شروطه

 املرأة حائًضا أو نمفساء.
ما توفرت فيه شروطه من  وكذلك يف املعامالت فالبيع الصحيح هو الذي ومِجَدت فيه شروطه السبعة، وهكذا النكاح الصحيح

 تعيني الزوجني ورضامها، ووجود الويل والشهادة.
 (.مثال ذلك يف العبادات: أن أييت ابلصالة يف وقتها اتمة شروطها وأركاهنا) :-رمحة هللا عليه–ويف قول الشيخ 

 .وواجباهتا
د مانع من : -رمحة هللا عليه–مث قال الشيخ   (.املوانع امتنعت الصحةفإن فُقِّد شرٌط من الشروط، أو ُوجِّ

 الشرح
د شرٌط مل تصح العبادة مثَّل مثَّل بفقد الشرط يف العبادة أن يمصلي بال طهارة، وهذا ينبغي أن يمقيَّد أبنه مع القدرة إذا فمقِ 

صالته الشيخ ابلصالة بال طهارة ينبغي أن يمقيَّد ذلك مع القدرة؛ ألن من مل يقدر على الطهارة سقطت عنه، وحينئٍذ تكون 
 ابلقضاء كاملريض العاجز عن الوضوء والتيمم.صحيحة وال يمطالب 

 .ومثَّل الشيخ كذلك بفقد الشرط يف املعامالت يف بيع ما ال ميلك، وذلك إذا كان هذا البيع ملا ال ميلكه بدون وكالة أو والية
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 شرح كتاب األصول من علم األصول
منا هي موجودٌة عند إو  ،لو أن صاحب حمٍل أاته مشرٍت يمريد شراء السلعة، وهذه السلعة ليست موجودًة عنده مثال ذلك: 

هلذه السلعة،  نه حني العقد مل يكن مالًكاجاره، فتمم معه العقد، مث ذهب إىل جاره وأخذ منه هذه السلعة فإن هذا ال يصح؛ أل
 وكياًل فإنه حينئٍذ جيوز. وهذه الصورة قد تقع كثريًا، لكن لو كان هذا

 .انتفاء املوانع؛ ألن املانع إذا ومِجد لزم منه عدم الصحة األمر الثاين:
مثَّل الشيخ ابنتفاء املانع يف العبادات بصالة التطوع املطلق يف وقت النهي؛ لوجود املانع، ما هو وجود املانع؟ كون الوقت 

 .منهٌي عنه صالة التطوع املطلق
 ؛ صحَّت الصالة على الصحيح يف هذه املسألة.ن كان له سببٌ إف ،ي ليس له سببذهو ال :ع املطلقفاملراد ابلتطو 

 مثاٌل آخر لوجود املانع يف العبادة: صيام احلائض غري صحيح، ملاذا؟ لوجود املانع، ما املانع؟ حصول احليض.
ن على وجٍه ال يمباح لوجود اكومثَّل الشيخ لوجود املانع يف املعامالت ابلبيع بعد النداء الثاين للجمعة أو غري الصحيح إذا  

 عن البيع. املانع، ما هو املانع؟ كون هذا البيع حصل يف وقت هنيٍ 
 (.على وجه ال يباح: )-رمحة هللا عليه–وقول الشيخ 

 الشرح
على وجٍه ال يتعلق ابلصالة، أما إذا كان يتعلق ابلصالة كما لو كان ممن ال جتب عليه اجلمعة كاملرأة مثاًل فإن  :املراد به: أي

 ؛ ألن املرأة ال يلزمها صالة اجلمعة.هذا جائز
فيه مجيع الشروط  رمع أنه توف مثال آخر لوجود املانع يف املعامالت: العقد على املرأة وهي يف عدهتا، هذا العقد غري صحيح

، لكن نقول: هذا غري صحيح، ملاذا؟ ألنه ومِجد املانع وهو الِعدة، فهذه من تعيني الزوجني ورضامها، وومِجد الويل وومِجد الشهود
 قاعدة مفيدة جدًّا يف العبادات واملعامالت ويف األحكام.

رمحة هللا عليه يف احلديث عن الفاسد –ة اليت ذكره الشيخ إىل الفاسد ولنا يف هذه املقطوع -رمحة هللا عليه–مث انتقل املصنِ ف 
 مخس مسائل:

 :تعريف الفاسد. املسألة األوىل 
 :أثر الفاسد يف العبادات. املسألة الثانية 
 :أثر الفاسد يف املعامالت. املسألة الثالثة 
 :حكم فعل العبادة أو املعاملة الفاسدة واالستمرار فيها. املسألة الرابعة 
  الفرق بني الفاسد والباطل اخلامسة:املسألة. 

 (.اوخسر   ا: الذاهب ضياع  لغة  ) :-رمحة هللا عليه–أما املسألة األوىل: تعريف الفاسد، قال الشيخ 
 الشرح

، ويمطلق الفاسد يف اللغة كذلك على الضار؛ وهلذا يمسمى الطعام املتعفِ ن فاسًدا، ويمسمى فائدةفهو إًذا يف اللغة الذاهب بال 
 السُّم فاسًدا لضرره.

 (.ما ال ترتتب آاثر فعله عليهقال الشيخ: ) ،وأما تعريفه يف اصطالح األصوليني
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 الرابعلدرس ا

____________________________________________________________ 
 الشرح
ية ، فكل قول أو فعل أو فسخ ال ترتتب آاثره الشرعية عليه، وهذا كما سبق أن املراد ابآلاثر هنا اآلاثر الشرعية ال اآلاثر احلسِ 

 كمه أنه فاسد.حم فهذا 
 :أثر الفاسد يف العبادات، العبادات الفاسدة تنقسم إىل قسمني: املسألة الثانية 
 إما أن تكون العبادة واجبة، فهذه ال تربأ به الذمة وال يسقط به الطلب. -

، وال يسقط به الطالب فيمطالب إما ابلقضاء أو ابإلعادة، يمطالب لعبادة الواجبةاال تربأ به الذمة فتكون الذمة مشغولة هبذه 
 ابإلعادة إذا كان يف وقت العبادة، ويمطالب ابلقضاء إذا كان قد خرج وقتها.

أنه ال يسقط به الطلب، املراد ابلطلب هنا: طلب والنوع الثاين: أن تكون العبادة مندوبة، فالفساد يف العبادة املندوبة:  -
 االستحباب.

صيام السِ ت من شوال، لو أن رجاًل صام السِ ت من شوال، مث يف اليوم اخلامس أفسده تعاطى ممفطِ ًرا، فنقول: ال  مثال ذلك:
 .يسقط به الطلب، فيكون الطلب قائًما، فال يزال طلب صيام السِ ت قائًما ما دام أنه يف شهر شوال

القضاء يوم العيد، وكذلك الصالة بغري طهارة، وكذلك صيام لذلك ابلصالة قبل وقتها، وكذلك  -رمحة هللا عليه–مثَّل الشيخ 
 حج اجملنون، كل هذا ال تربأ به الذمة وال يسقط به الطلب.

 :أثر الفاسد يف املعامالت، ما ال يرتتب عليه آاثره املقصودة منه. املسألة الثالثة 
 عليه آاثرها؛ وهلذا وجودها كعدمها.ب ت، وكذلك الراب، فهذه ال ترت ببيع اجملهول -رمحة هللا عليه–مثَّل الشيخ 

 إىل أنه حيرم  -رمحة هللا عليه–واالستمرار فيها، أشار الشيخ  العبادة أو املعاملة الفاسدة لوهي حمكم ِفع :المسألة الرابعة
 فعل الفاسد ابتداًء، كما أنه حيرم االستمرار فيه إذا طرأ عليه الفساد.

 .كل فاسٍد من العبادات أو العقود؛ فإن الدخول فيه حمرَّم  هذه قاعدة وهي:
ًرا، صالة الفريضة بال وضوء مثال ذلك: رَّم، وهكذا االستمرار لو أن شخًصا دخل الصالة متطهِ  ، ابتداء ذلك ما حمكمه؟ حمم

  العبادة؛ حيرمم عليه االستمرار.مث أحدث، فطرأ الفساد يف
صيام احلائض حيرم عليها ابتداء الصوم وهي حائض، وكذلك حيرم عليها االستمرار يف الصوم إذا طرأ عليها  مثال آخر:
 احليض يف أثنائه.

يف املعاملة إذا طرأ عليها التحرمي:  وهكذا يف املعامالت، فيحرم ابتداء املعاملة الفاسدة أو احملرَّمة، كما حيرم االستمرار 
 ال جيوز الدخول فيها، وال جيوز االستمرار إذا تبني له بعد ذلك أهنا معاملة ربوية.كاملعامالت الربوية هذه 

َصلَّى اَّللَّم –على ذلك أبن ذلك تعدٍ  حلدود هللا، وأهنا اختاٌذ آلايت هللا هزًوا، وأن النيب  -رمحة هللا عليه–وقد استدل الشيخ 
 ت يف كتاب هللا.شرتطوا شروطًا ليسأنكر على الذين ا -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
  :واحد إال يف موضعني:ىًن الفرق بني الفساد والباطل، مجهور األصوليني على أن الفاسد والباطل مبعاملسألة اخلامسة  
 .الفاسد ما وطئ فيه احملر ِم ابحلج قبل التحلل األول ج، لقد فرَّقوا بينهما أبن اإلحراماملوضع األول: يف اإلحرام ابحل -
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 شرح كتاب األصول من علم األصول
مهم، فيمقال: وقبل متام األركان، أما لو متت األركان قبل التحلل األول، مث حصل اجِلماع، فهذا حمرَّم، ولكن ال ويمزاد هنا قيٌد  

 يفسد به اإلحرام، ابملثال يتضح املقال.
فهنا أتى جبميع األركان، مث حصل منه اجِلماع  ،ذهب إىل مكة فطاف طواف اإلفاضة، وسعى للحج بعد املبيت مبزدلفة مثال:

 ، فنقول: اإلحرام هنا صحيح، ولكن عليه اإلمث والفدية.ألنه مل يبق ركن حىت يفسد اإلحرام ،فهذا ال يفسد إحرامه
 ، وهبذا يتضح أن الباطل أشد من الفاسد.وأما الباطل يف اإلحرام: فهو الذي ارتد فيه عن اإلسالم

 ؟  الفاسد والباطل يف احلج؟ هل هلذا رمرةما أثر التفريق بني
نقول له: استمر يف هذا  ،؛ وهلذا نقول هلذا الرجل الذي وطئ قبل التحلل األولنقول: نعم، الفاسد ترتتب عليه آاثره اجلواب:

 ابلفدية وابلقضاء. هونملزم ،احلج وإن كان فاسًدا
؛ وهلذا الباطل وهو الذي ارتد يف اإلسالم لو موجود، فوجوده كعدمه كأنه غري ب عليه آاثرهوأما الثاين وهو الباطل فال ترتتَّ 

 رجع لإلسالم فإنه يبتدئ اإلحرام من جديد، وأما الفاسد فإنه ال ينقطع اإلحرام؛ وهلذا ميضي فيه فاسًدا.
يف فساده، لكن الراجح أنه فاسد، فالفاسد فيه ما اختلف الفقهاء  (عقد النكاح)الثاين يمفرَّق فيه بني الفاسد والباطل، قال: 

 اختلفوا فيه وترجَّح أنه فاسد هذا هو الفاسد يف عقد النكاح.
 .كالنكاح بال ويل أو بدون شهود فهذا فاسٌد عند مجهور العلماء  مثاله:

 وأما الباطل فهو ما أمجع الفقهاء على بطالنه.
 نكاح املعتدة، واجلمع بني األختني، وهبذا يتضح كذلك أن الباطل أشد من الفاسد. :همثال

 هل للتفريق بني الفاسد والباطل يف النكاح رمرة؟
 ، ولكن يمفرَّق بينهما ويؤَمر بتجديد العقد إن أراد.نعم، فالفاسد ترتتب عليه آاثره اجلواب:

 أما الباطل فال ترتتب عليه آاثره.
، فالنكاح الفاسد بدون ويل يف النكاح؟ مثل ِنسبة األوالد، مثل وجوب الِعدة من الوفاة، مثل وقوع الطالقما هي اآلاثر 

مث مات هذا الزوج فاملرأة تعتد مع أنه نكاٌح فاسد، لكن ترتتب عليه آاثره فتعتد، ولو حصل من هذا  ،حصل زواج بدون ويل
 .لطالق، لكن يمفرَّق بينهما ويمؤَمر بتجديد العقد إن أراد االستمرار فيه، ولو طلَّق وقع االنكاح ولد فالولد يمنَسب ألبيه

 وأما الباطل فوجوده كعدمه.
إىل ابب العلم، وهذا الباب منمر عليه مروًرا سريًعا؛ ألن هذا الباب ليس من املباحث  - عليهرمحة هللا–مث انتقل الشيخ 

 أربع مسائل: ولنا يف هذا املبحث، ااألساسية يف أصول الفقه وإمنا يمذَكر استطرادً 
 :ما مناسبة ِذكر هذا املبحث يف كمتب األصول؟ املسألة األوىل 
 :تعريف العلم. املسألة الثانية 
 :أنواع اإلدراك. املسألة الثالثة 
 :أقسام العلم. املسألة الرابعة 
 :ه: معرفة األحكام، وعرفنا أن املعرفة مناسبة هذا املبحث، يعين مسائل األصول سبق معنا أن تعريف الفق املسألة األوىل

 ، فناسب احلديث عن العلم والظن وما يملَحق هبما من أنواع اإلدراكات.العلم والظن :تشمل
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 الرابعلدرس ا

 :تعريف العلم. املسألة الثانية 
 (.اجازم   االعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك  رمحة هللا عليه: )–قال الشيخ 

 الشرح
 واقعي، ومبثاٍل شرعي.مث مثَّل له مبثاٍل 

 اإلدراك هو التصور. (إدراك الشيءقوله: )
 .هذا يدخل فيه القول والفعل والرتك (الشيءوقوله: )
 .خرج به غري اإلدراك، فغري اإلدراك ال يمسمى علًما وهو ما يمسمى ابجلهل البسيط (إدراك الشيءقوله: )

 هو إدراك الشيء على غري حقيقته، ويعلم أنه ال يعلم، يعين يعرتف ابجلهل، هذا يمسمى جهٌل بسيط. :فاجلهل البسيط
ي جهاًل مركًَّبا؛ أي: أن يكون هذا اإلدراك مطابًقا للواقع، فخرج به ما يمسمى ابجلهل املركَّب (على ما هو عليهقوله: ) ، ُسم

 مركٌَّب من جهلني:ألنه 
 يعين: عدم العلم.جهل اإلدراك، األول:  -
 الثاين: اجلهل أبنه ال يدري، فهو يعتقد أنه يعلم، فهو مركٌَّب من جهلني. -

 هذا يف البسيط.( مثل أن ُيسأل: مىت كانت غزوة بدر؟ فيقول: ال أدري)مثَّل له الشيخ، قال: 
 (.أن ُيسأل: مىت كانت غزوة بدر؟ فيقول: يف السنة الثالثة من اهلجرة)ويف املركَّب قال: 

 ، كالعلم أبنه ال إله إال هللا.ترباملع أي: ال يتطرق إليه احتمال (اإدراك ا جازم  ) قوله: ويف
 ُيرج معنا ثالثة أمور: (إدراك ا جازم اوهبذا بقوله: )
 ، فالظن هو: رمجحان االحتمال.الظن، وهو: إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضدٍ  مرجوح األمر األول:

بناًء على رؤية  ؛لو سمئل أرجع فالٌن من السفر؟ فنظر فوجد سيارته عند اببه، فقال: نعم رجع يتضح األمر:مثال ذلك حىت 
 .ولكن ترجَّح عنده، فهذا يمسمى ظن ،السيارة، فهذا ليس إدراًكا جازًما مل جيزم بذلك

 وما هو املقابل؟ 
وهلذا ُيرج معنا األمر الثاين وهو: الوهم، وهو إدراك الشيء على املقابل املرجوح وهو أنه مل أيِت، وهذا يمسمى وهم؛  اجلواب:

 ما هو عليه مع احتمال ضد الراجح، يعين الوهم هو احتمال املرجوح.
 األمر الثالث وهو: إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضدٍ  مساٍو وهو: الشك. اوُيرج معن

إن شاء –يكون التمام يف اللقاء القادم نمتم هذا املبحث مبحث العلم، ونشرع ونقف عند هذا املقدار إن شاء هللا عزَّ وجلَّ و 
 يف مبحث الكالم وهو مبحٌث مهٌم جدًّا. -هللا

    التوفيق والسداد، وهللا تعاىل أعلم.  -عزَّ وجلَّ –نسأل هللا 
  

 


