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ــا وـيــرىض، أمحـــده ـحــق محـــده ال  ــام حيـــب ربـن ــه، كـ ــا فـي ــا مباركـ ًاحلـمــد هللا محـــدا كـثــريا طيـب ً ً ً

ـــه، وأشــــهد أن ال إ إال اهللا، إ ــىل نفسـ ــى عــ نــ ـــام أ ــاء عليــــه، هــــو كـ  األولــــني ًأحيص ثـنـ

ــــوله،  ـــد اهللا ورسـ ـــدا عـبـ ــــرحيم، وأشـــــهد أن حمـمـ ــــو الـــــرمحن اـل ـــرين، ال إ إال هـ ًواآلـخـ

ــراهيم  ــىل إبـــراهيم وعـــىل آل إبـ ــام صـــليت عـ ــل عـــىل حممـــد وعـــىل آل حممـــد، كـ ِّ صـ

 .ٌإنك محيد جميد

 ):أما بعد(معنى 

املقصــود مــن هــذه كلمــة يــؤتى هبــا للفصــل بــني املقدمــة و) أمــا بعــد: (قولــه رمحــه اهللا

 ).أما بعد(احلديث، هذا أصوب ما قيل يف كلمة 

يؤتى هبا لالنتقـال مـن حـديث إىل حـديث، لكـن هـذا ) أما بعد: (بعض العلامء يقول

ون هبذه الكلمة  لالنتقـال مـن املقدمـة ) أما بعد(ِمل جير عليه عمل العرب، العرب يأ

ـــ ــا بعــ ــــد، وـمــ ــة أو متهـي ــــو توطئـــ ـــا هـ ــان قبلـهـ ــام كـــ ــــود، فـــ ــا إىل املقصـ ــــود بياـنــ ــــو املقصـ ًدها هـ

 .ًوإيضاحا

 :ِّاملصنف يعدد مميزات كتابه

ــه اهللا ــه رمحــ ـــائل : (قوـلـ ـــت فيــــه بــــني املسـ ــه، مجعـ ـــترص يف الفقــ ــاب خمـ ـــذا كتــ ـــا بعــــد، فهـ ٌأمـ ٌ

ًوالدالئل، واقترصت فيه عىل أهم األمور، وأعظمها نفعـا؛ لشـدة الرضورة إىل هـذا 

ًاملوضوع، وكثريا ما أقترص عىل النص، إذا كان احلكم فيـه واضـحا؛ لسـهولة حفظـه  ً
ــــم مع ــدئني؛ ألن العلـ ــىل املبتـــ ــه عـــ ـــام وفهمـــ ـــة األحكــ ــه معرفــ ــه، والفقـــ ــــق بدليلـــ ــة احلـ رفـــ

ـــحيح،  ـــ ـــاس الصـ ـــ ــاع والقـي ـــ ــنة واإلـمجـ ـــ ــاب والســ ـــ ــــن الكـتـ ـــا ـمــ ـــ ــة بأدلتهـ ـــ ـــة الفرعـيـ الرشعيــــ

ة خالفيـــة  ــأ ــل، وإذا كانـــت املسـ ــن التطويـ ــة املشـــهورة خوفـــا مـ ًواقـــترصت عـــىل األدلـ ً

 ).ًاقترصت عىل القول الذي ترجح عندي تبعا لألدلة الرشعية
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 :هذا املقطع من كالمه؛ لبيان مميزات هذا الكتاب -رمحه اهللا  -يسوق املصنف 

 ):املخترص(تعريف 

ــال: ًأوال ــان موضـــوع الكتـــاب، فقـ ) ٌفهـــذا كتـــاب خمـــترص يف الفقـــه: (ابتـــدأ املؤلـــف ببيـ

ه يف موضوع الفقه ه كتاب خمترص، واالختصار ضد التطويل، وأ  .فعرفنا أ

 ما هو املخترص؟

ٌخطب خطبة خمترصة، كتـاب خمـترص، : تقول .َّما قل لفظه وكثر معناه: املخترص هو ً

ــا قـــل  ــار يف الكـــالم، ويف اخلطـــب، ويف الكتـــب؟، مـ ــا معنـــى االختصـ ٌكـــالم خمـــترص، مـ
 .لفظه وكثر معناه

ـــاين  ــة ذات املعــ ــي الكلـــــامت القليلـــ ــــم هـــ ــع الكلـ مـــ ــــم، فجوا ــع الكلـ مـــ ــــى جوا ـــذا معنـ وهــ

 . املعاينإنه كتاب قليل األلفاظ كثري: أي): ٌخمترص يف الفقه: (الغزيرة، فقوله

 :الفقه الذي يعنيه املصنف

ــه اهللا ــــه رمحـــ ــــه: (قوـل ـــا: أي) يف الفقـ ــه هـنـ ــــود بـــ ــه املقصـ ــــوعه، والفقـــ ــذا موضـ ــــه : هـــ الفقـ

: االـصـطالحي، فــاأللف والــالم هنــا للعهــد اـلـذهني، ومــا معنــى العهــد اـلـذهني؟ أي

: ، ما الذي يذهب إليه تفكريه؟ عنـدما نقـول"الفقه: "ًعندما نقول مثال لطالب علم

ــــذ ـــام هـ ــــق بأحكــ ـــه درس يتعلـ ــ ـــه إىل أ ــــذهب ذهنــ ــــه، يـ ــــذا درس الفقـ ـــه، أو هـ ٌا درس فقــ ٍ

الفقــه هنــا لــيس ) ٌفـهـذا كتــاب خمــترص يف الفقـه: (الرشيعـة التفصــيلية؛ فقوـلـه رمحـه اهللا

ــاه  ــه بمعنـ ســـع، الـــذي هـــو فهـــم الرشيعـــة كـــام ســـيأيت، إنـــام هـــو الفقـ ــام الوا بمفهومـــه العـ

 . فاأللف والالم هنا للعهد الذهنياخلاص، الذي سيعرفه به املؤلف بعد قليل،

 :اجلمع بني املسائل والدالئل: السمة األوىل
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ــه ) مجعــت فيــه بــني املســائل والــدالئل: (قولــه رمحــه اهللا تــه، أ وهــذا مــن ســامته، وميزا

هـي املقـدمات، فجعـل ) والـدالئل(هي النتـائج، ) املسائل(حوى مسائل، ودالئل؛ 

ُالـتـي هــي الزـبـد واخلالصــات، ) املســائل(ا عــىل ًاملؤلــف رمحــه اهللا هــذا الكتــاب حمتوـيـ

 ).املسائل(التي هي معدن استنباط تلك ) والدالئل(

مجــع ) املســائل(َّفالــدالئل مجــع دليــل، والــدليل هــو مــا دل عــىل تلــك املســائل، كــام أن 

ة، وهــي اخلالصــة والنتيجــة،  مجــع دليــل، وهــو مــا أوصــل إىل تلــك ) والــدالئل(مســأ

ة  .املسأ

ت الفقهية، ال أعرف خمترصا فقهيـا مجـع وهذا مما متي ًز به املؤلف عن سائر املخترصا
َّبني املسـائل والـدالئل سـوى هـذا املؤلـف؛ ولـذلك قـدم املؤلـف هـذه السـمة وامليـزة  َّ

ت الفقهية  .َّقبل غريها؛ ألهنا ميزته عن سائر املؤلفات املخترصا

فعها: السمة الثانية  :االقتصار عىل أهم املسائل وأ

ــه اهللاقو ــه رمحـ ـــور: (لـ ــىل أهـــم األمـ ــه ـعـ ـــب ) واقــــترصت فيـ ــز بـــه الكـت ــا تتمـيـ ــاين مـ هـــذا ـثـ

االبتدائية يف الفقه، أهنا تأيت عـىل أهـم املسـائل، أهـم القضـايا، أصـول البـاب، يصـلح 

أصــول البــاب، يعنــي املســائل التــي ال يصــلح أن يغفــل عنهــا طالــب العلــم : أن نقــول

ــاة، يف الصــــوم، يف ــاب، يف الزكــ ـــواب يف هــــذا البــ ـ ــاب مــــن أ ِّ احلــــج، يف البيــــع، يف أي بــ

ــاب  ـــ ــائل، يف ـب ـــ ــات املسـ ــائل، أمهــــ ــــول املســــ ــــوي أـصـ ـــد أن حتــ ت الـبــ ــــترصا ــــم، املـخـ العلـ

 .الصالة، يف باب الزكاة، يف باب الصوم، يف باب احلج

ضـا خـص مـن تلـك املهـامت مـا يتعلـق بـه : أي) ًوأعظمها نفعا: (قوله رمحه اهللا ـه أ ًأ

ــا النفـــع يتعلـــق بالع ــع، وهنـ ــيام، نفـ ــه عمـــال وتعلـ ــا الطالـــب يف نفسـ ــي ينتفـــع هبـ ــل، يعنـ ًمـ ً
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مـا تقـتيض احلاجـة إىل تعلمـه، وينتفـع بـه الطالـب : أي) ًوأعظمها نفعا: (ولذلك قال

 .املتعلم، وينفع به غريه

ــه اهللا ــدة الرضورة إىل هــــذا املوضــــوع: (قولــــه رـمحـ ـــذا ) لشــ ــــف هـ ـــاذا أ ـ ــل،  هــــذا تعلـيـ

اذا كتب هذا املخترص؟  يعنـي عـىل ) لشدة الرضورة إىل هذا املوضوع(َّاملؤلف؟ و

ـــذا  ــفات هـ ــن هبــــذه املواصــ ـــرية، لكــ ــة كـث ت الفقهـيـ ــاملخترصا ـــفات، وإال فــ هــــذه املواصـ

 .ُاملؤلف يعترب من املؤلفات الفريدة

ة: السمة الثالثة  :االستغناء بالدليل الواضح عن ذكر املسأ

ضــا ) ًم فيــه واضــحاًوكـثـريا مــا اقــترصت عــىل اـلـنص إذا كــان احلكــ: (قوـلـه رمحــه اهللا ًأ

ة: هذا من سامت منهج السالكني  .أن املؤلف جعل األدلة هي الدالة عىل املسأ

ًبمعنى حتية املسجد مثال عوضـا عـن أن يقـول ِ ويسـن ملـن دخـل املسـجد أن يصـيل : "ً

ـا قتـادة بـن ربعـي : (، قال"ركعتني ٍّعن عمرو بن سليم الزرقي سمع أ َ ِّ َ ُ ِْ ِ ِْ ْ َ ِْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ُّ َ ٍَ َ ِ صـاري ِ َّاأل َِ ْ َ- 

ــــه  ُريض اهللا عنْـ َ ُ َ ِ ــال -َ َقـــ ـــي : َ ــال النَّبــ ُّقـــ ِ َ ـــلم  -َ ــه وســ ــل أحـــــدكم « -صـــــىل اهللا عليـــ ُإذا دخـــ ُ ُ َ ََ َ َ َ ِ

ِاملسجد فال جيلس حتى يصىل ركعتني ْ َْ َّ ََ َ ُ َ ْْ َ َْ ِّ ِ َ َ َ ِ َ  :هذا أفادنا فائدتني) ) ١(» ْ

ة -  .ًأفادنا حكام، هذه مسأ

ةًوأفادنا دليال، حيث جاء بالدليل، -  . واقترص عىل الدليل عن ذكر املسأ

ــه اهللا ـــى قولــــه رـمحـ ـــا اقـــترصت عــــىل اـلـــنص: (وهـــذا معـن ـــي اـلـــدليل مــــن ) ًوكثــــريا مـ يعـن

ه من السنة  .ًالكتاب، أو من السنة إذا كان احلكم فيها واضحا، والغالب أ

ألن هـذا أسـهل ) وفهمـه عـىل املبتـدئني(هـذا مقصـود، ) لسهولة حفظـه: (اذا؟ قال

 .يف احلفظ، وأسهل يف الفهم

بعة  :ًتربية الطالب عىل معرفة احلق مقرونا بدليله: السمة الرا
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ــه اهللا ــة اـحلــق بدليـلــه: (قولــه رمحـ ـئــد، وهـــو تعـلــيم ) ألن العـلــم معرفـ وـهــذا ثاـلــث الفوا

يل يف كــل مــا يــذهب إليــه مــن مســائل العلــم، وهــذه فائــدة الطالــب االســتناد إىل الــدل

ـه لـيس  ه يف كل مسائل العلـم، ينبغـي لـك أن تعـرف املسـتند، احلجـة؛  أل تربوية؛ أل

ــال  ـــال اهللا، قــ ـــام العلــــم قـ ـــالين، إنـ ـــامل الفـ ـــول العـ ــأخوذا مــــن قــــول فــــالن، أو قـ ًالعلــــم مــ

 .رسوله

 :أجود تعريف للعلم

ــه اهللاَفالبـــد أن يســـتند علمـــك إىل دليـــل و ألن العلـــم : (نـــص، وهـــذا معنـــى قولـــه رمحـ

هـو : مـا العلـم؟، فقـل: وهـذا أجـود تعريـف للعلـم، إذا قيـل لـك) معرفة احلق بدليلـه

ـــواب ـ ــن األ ــاب مــ ــل بــ ـــق بدليلــــه: (يف كــ ــة احلـ ــــم، : أي) معرفــــة: (وقولــــه). معرفـــ العلـ

يـف لكن عنـد التعر. والعلم واملعرفة مرتادفان، قد يكون بينهام فروق عند االقرتان

دفــه، فقــال ــة احلــق: (جــاء بــام يبــني العلـــم بمرا إدراك احلــق، معرفـــة : أي) العلــم معرفـ

 .ما هو؟، احلق ما طابق الواقع ووافقه) احلق(و. إدراكه، واإلحاطة به: أي: احلق

ــه اهللا ــاحبة، أي) بدليلــــه: (قولــــه رمحــ ــا للمصــ ــاء هنــ ــه، فهــــذا هــــو العلــــم، : البــ ـــع دليلــ مـ

ٌ نــوع مــن العلــم، لكنــه قصــور، وإنــام يــتم العلــم فمعرفــة احلــق دون دليــل قصــور، هــو

 .ًبمعرفة اليشء الصواب، معرفة احلق مقرتنا بدليله

اخــرج لتنظــر : مــا الــدليل؟ فتقــول: ُهــذه الســاعة مــن الليــل، يقــال لــك: فعـنـدما تقــول

ـــه؛  ــــق بدليلــ ــاء حـ ــ ـــا جـ ــل، هنــ ــي ليـــ ـــمس، إذا هـــ ــامء شــ ــيس يف الســـ ـــدامس، فلـــ ـــالم الــ ٌّالظــ ً ٌ

ـــت ـــل هــــذا التعريــــف: ولـــذلك قلـ ــل هــــو العلــــم بكـ ـــي، ـبـ ــىل العلـــم الرشعـ ـــترص عــ  ال يقـ

ٍمعلوم، كل معلوم مما يتعلق بأمر الدين، بأمر العقائد، بأمر األعامل، بـأمر الـدنيا، ال 
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ًيســمى اليشء علــام إال إذا ـكـان مقرتنــا بدليلــه، هــذا غاـيـة العلــم، وـلـذلك معرفــة احلــق  ً
 .بدليله هو العلم

 :العالقة بني العلم والفقه

ٌإىل تعريف الفقه، وهذا تنزل يف املعلومـة،  -رمحه اهللا  -ذلك انتقل املؤلف ثم بعد  ُّ َ

ء كـان  ًفبدأ باألوسع واألعم، وهو العلم؛ ألن العلـم يشـمل املعرفـة بكـل حـق، سـوا
يف العقائــد، أو يف األعــامل، أو يف أمــور الــدنيا، أو يف أمــور اآلخــرة، لكــن فــيام يتصــل 

ه نوع من ً العلم، فكل فقه علم، وليس كل علم فقهاٌبالفقه، هذا أخص، أل ٍ ٌ ٍ. 

؛ وذلــك عنــدما يكــون "العمــوم واخلصــوص املطلــق: "وهــذا يســميه علــامء األصــول

ــرتني ــدك دائـــ ـــور أن عنـــ ــثال تصــ ــر، فمـــ ــــه يشء آخـــ ـــام، ويف داخلـ ـــاك يشء عــ ــرة : ًهنــ دائـــ

واسعة، ويف جوف هـذه الـدائرة دائـرة أخـرى، إذا تصـورنا هـذا عرفنـا معنـى العمـوم 

ــق، العلـــم هـــو الـــدائرة الواســـعة، والفـقــه هـــو دائـــرة يف داخـــل تلـــك واخلصـــوص ٌ املطلـ

ًالدائرة، فيكون عموما وخصوصا مطلقا، فكل فقه علم، وليس كل علم فقها ًٍ ٌ ًٍ ً. 

ــا،  ــا ليســـت فقهـ ــا، علـــوم احلـــديث علـــم لكنهـ ــا ليســـت فقهـ ًفعلـــوم العربيـــة علـــم لكنهـ ً

ـــري  ــــوم التفســـ ــأخرة  -علــ ـــ ــنيفات املتـ ــىل التصــــ ـــ ـــا -عـ ــــم لكنهـــ ـــــوم علــ ــا، علـ ً ليســــــت فقهــــ

واع من العلوم لكنها ليست فقها  .ًمصطلح احلديث، أصول الفقه، كل هذه أ

 :تعريف الفقه

ــاحه؟  ــه وإيضـ ــل بيانـ ــه اهللا هـــذا املخـــترص ألجـ ـــف املؤلـــف رمحـ ــه الـــذي أ ــام هـــو الفقـ َّفـ

ــال ـــ ـــنة : (قـ ــاب والســـ ــن الكتــــ ـــ ــا مـ ــة بأدلتهــــ ــة الفرعيــــ ــام الرشعيــــ ــ ــــة األحكــ ــــه معرفــ والفقــ

 ). الصحيحواإلمجاع والقياس
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َّعــرف املؤلــف رمحــه اهللا الفقــه هبــذا التعريــف الــذي ضــمنه بيــان ركنــي العلــم، نحــن 
ــاذا قلنـــا يف تعرـيــف العلـــم؟ قلنــا ــل مـ ــرين: اآلن قبــل قلـي ــىل أمـ معرفـــة : (العـلــم يقـــوم عـ

ــام، إذا ) احلـــق بدليلـــه ــإذا عرفـــت الباطـــل مل يكـــن علـ ــه، فـ ــة احلـــق بدليلـ ًفالـبــد مـــن معرفـ
ــن غــري د ــام، لكــن عنـــدما تعـــرف عرفــت احلـــق لكــن مـ ــل أو بــدليل خطـــأ، مل يكــن علـ ًلـي

 .ًاحلق بدليله الصواب يكون ذلك علام

 :وجه املطابقة بني تعريف العلم وتعريف الفقه

ــه قلنـــا هـــو علـــم مـــن العلـــوم، واآلن نريـــد مـــن خـــالل هـــذا  ــه، الفقـ ــر إىل الفقـ اآلن انظـ

). رفـة احلـق بدليلـهمع: العلـم: (التعريف أن نصل إىل مطابقـة التعريـف العـام؛ يقـول

؛ إذا عنــدنا اآلن معرفــة )معرفــة األحكــام الرشعيــة الفرعيــة بأدلتهــا: الفقــه: (ويقــول

 :حق، ومعرفة دليله

ــا موضـــوع  ــة الفرعيـــة، هـــذا موضـــوع احلـــق يف ) احلـــق(مـ ــام الرشعيـ ــه؟، األحكـ يف الفقـ

 .الفقه

واع األدلـة؟ األدلـة كثـرية، لكـن يف الفقـه، ذكـر أدلتـه) دليله(وأما   املتفـق عليهـا، ما أ

هــذه األربعــة ) الكتــاب والســنة واإلمجــاع والقيــاس: (أدلــة الفقــه املتفــق عليهــا وهــي

ــا يف اجلملــــة ـــة املتفــــق عليهــ ـــي األدلـ ــاملؤلف . هـ ــه اهللا  -فــ ـــه،  -رمحــ ــر تعريــــف الفقـ ذكــ

 .وذكر أصول أدلته

 :تعريف األحكام

ــام مجــع حكــم، واملقصــود باأل) معرفــة األحكــام: (قولــه رمحــه اهللا ــا األحكـ حكــام هـن

ــام الوضـــعية، واحلكـــم ــام التكليفيـــة، واألحكـ ــاب الشـــارع املتعلـــق : "األحكـ هـــو خطـ

 .، هكذا يفرسه علامء األصول"بأفعال املكلفني



 

 ٨

، الشــارع هــو اهللا أو رســوله، خطابــه بخصــوص "خطــاب الشــارع"مــا هــو احلكــم؟، 

ـمـا هنــي، ، أفعــال املكلفــني ـمـا ـهـي؟، إمــا طلــب، وإ"املتعلــق بأفعــال املكلفــني"مـاذا؟، 

خطــاب الشــارع املتعلــق بأفعــال املكلفــني إمــا "وإمــا إباحــة، ولــذلك يعرفــه العلــامء بـــ

ًطلبا، أو هنيا، أو ختيريا ً  . بأن تفعل أو ال تفعل" ً

املقصـود بـه معرفـة : ًإذا معرفـة األحكـام هنـا أي) معرفـة األحكـام: (فقوله رمحـه اهللا

 .خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني

 :قيود األحكام التي يتعلق هبا الفقه

فخرج بـه األحكـام غـري الرشعيـة، هـل هنـاك أحكـام غـري ) الرشعية: (قوله رمحه اهللا

ـــام  ــية، وأحكـ ـــام حســ ــة، وأحكـ ــام طبيعـيـ ــام عاديــــة، وأحكــ ــاك أحكــ ــة؟ نعــــم، هنــ رشعـيـ

ميـز املقصـود ) الرشعيـة: (دنيوية خمتلفة، وأحكام عقلية، فاألحكام كثـرية، فلـام قـال

ـــام باألحكـــ ـــام العقليــــة، وال باألحكـ ــه ال يتعلــــق باألحكـ ـــذا أن الفـقـ ــا مــــن هـ ام، وفهمـنـ

 .احلسية، وال بغريها من األحكام التي ال تتصل بالرشيعة

ضا لألحكام بأن املقصـود باألحكـام هنـا ) الفرعية: (قوله رمحه اهللا ًهذا ختصيص أ

صــولية؛ ألن األحكــام الرشعـيـة الفرعـيـة؛ ليخــرج األحكــام الكلـيـة، واألصــلية أو األ

العلامء يقسمون مسائل الـدين إىل أصـول وفـروع، وهـذا التقسـيم انتقـده بعـض أهـل 

 .ًغري مطرد، لكن ال مشاحة يف االصطالح إذا كان املعنى صحيحا: العلم قال

ــاألعامل،  ـــا يتعلــــق بــ ـــالفروع مـ ـــيم، أرادوا بـ ـــذا التقسـ ــىل هـ ــامء عــ ــل العلــ ــرى عمــ وقــــد جــ

ـــادات الفعليــــة ــامل املكلفــــني، والعبـ ـــق أعــ ـــا يتعلـ ــا مـ ــة، أمــ ــه أو عمليــ ـــت قوليــ ء كانـ ً ســــوا ً ً
ـــ  ـــود بــ ــي العقائــــد، فاملقصـ ــة الفرعيــــة(باألصــــول فهــ ــام الرشعيــ : أي). معرفــــة األحكــ

 .أحكام الرشيعة املتعلقة بمسائل الفروع، وهي أعامل املكلفني
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ـــول ــــهم يقـــ ـــذلك بعضــ ــــذكر : ولـــ ــة ويــ ـــ ــرج الكليـ ـــ ــــيلية، ليخـ ــة التفصــ ـــ ــام الرشعيـ األحكــــ

ا قريـب، هـذا وذاك كالمهـا يؤديـان إىل معنًـى واحـد، وهـو أن الفرعية، واألمر يف هـذ

ًالفقــه اصــطالحا يطلــق عــىل األحكــام الرشعـيـة العمليــة التفصــيلية، فخــرج ـبـذلك مــا 

يتعلـق بالعقاـئـد، وخــرج بـذلك مــا يتعلــق باألصـول، فالتفصــيلية والعمليــة والفرعـيـة 

 .كلها يقصد هبا اخلروج عن مسائل االعتقاد

 :ًقيدة تلتقي أحيانا، ولكنمسائل الفقه والع

، قد يكون هناك حكم يتعلق مـثال  ًليس للفقه شأن يف مسائل االعتقاد بحثا وتقريرا ً ً ٌ

ــــه  ــــىل وجـ ـــائل عـ ــــك املســ ــان تلـ ـــا ليســـــت لبيـــ ــاد، لكنهــ ــائل االعتقـــ ـــض مســـ ــام بعــ ــ بأحكـ

 .ًالتفصيل، إنام قد يرد ذلك عرضا

ـــيس كـــذلك؟ ال  ــام العقاـئــد أ ــثال أحكـــام التكفـــري، هـــي مـــن أحكـ ــاب مـــن ًفمـ خيلـــو كـت

كتب الفقه من ذكر ما يتعلق باملكفرات، وما يتعلق بحكم التكفري، ومن يصح منه 

ــر؟ وكيـــف خيـــرج عـــن حكـــم  ــى يكفـ ــر؟ ومـــا الـــذي يرتتـــب عـــىل التكفـــري؟ ومـت ِّأن يكفـ َ ُ

 .الكفر؟ وكيف يستتاب؟ وما إىل ذلك

هتــا، ُكــل هــذه تبحــث يف الفقــه، لكــن هــذه ال تبحــث فــيام يتعلــق بــاملكفرات يف حــد ذا

ِّهل هذا يكفر أو ال يكفر عىل وجه التفصـيل، إنـام عـىل وجـه اإلمجـال، لبيـان املسـائل  َِّ َُ ُ

 .التي تتعلق بالعمل والقول مما يتعلق هبذا الباب، وهو ما يتعلق بالتكفري

ًإذا غالب ما يف الفقه هو يف مسائل العمل ال يف مسائل االعتقاد، ولكن ثمة مسائل 

 .قادهلا صلة بمسائل االعت

 :أدلة الفقه املتفق عليها يف اجلملة
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ــه اهللا ــه رمحـ ــل األدلـــة: أي) بأدلتهـــا: (قولـ مـــن الكتـــاب والســـنة : (مـــع أدلتهـــا، ثـــم فصـ

 .هذه األربعة هي األدلة املتفق عليها) واإلمجاع والقياس الصحيح

 .فاملقصود به القرآن) الكتاب(أما 

ام: فاملقصود هبا) السنة(وأما   . صىل اهللا عليه وسلمما ثبت عن خري األ

 .فاملقصود به ما اتفق عليه علامء األمة يف عرص من العصور) اإلمجاع(وأما 

 .فاملقصود به إحلاق فرع بأصل يف حكم لعلة جامعة) القياس(وأما 

ليخــرج القيــاس الفاســد، فالقيــاس الفاســد ال يصــلح ) الصــحيح: (وقولــه رمحــه اهللا

 .يه يف الفقه، إنام يعتمد عىل القياس الصحيحُأن تبنى عليه األحكام، وال يعتمد عل

ـه  ًوقد ذكرت أن هذه األدلة جتتمع يف كوهنـا متفقـا عليهـا غالبـا، لكـن هـذا ال يعنـي أ ً

ضا نوع من اخلالف ٌال خالف فيها، بل يف القياس خالف، ويف اإلمجاع أ ً. 

 :اقتصار املؤلف عىل األدلة املشهورة واملسائل الراجحة عند اخلالف

ه عند ذكر : أي) ًوأقترص عىل األدلة املشهورة خوفا من التطويل: (ه رمحه اهللاقول أ

ـــك ــبب يف ذـل ــىل املـشـــهور، والســ ـــترص عــ ــة، فإنــــه يقـ ـــول معــــه : األدلـ ـــن أن يطـ ـــوف مـ اخلـ

 .البحث، وهو خالف ما قصده يف هذا  املؤلف من االختصار

ــه اهللا ـــه رمحــ ـــول ا: (قولـ ـــترصت عــــىل القـ ة خالفيــــة اقـ ــأ ـــت املســ ـــذي تــــرجح ًوإذا كانـ لـ

فـه وفـق مـا ) عندي ًوفهمنا من هذا أن املؤلف مل يلتزم مـذهبا يف هـذا الكتـاب، إنـام أ

 .ِّترجح لديه، بغض النظر عن املذهب

ًطبعــا يل وقفــة مــع هــذا، وهــي وقفــه مهمــة، لعلنــا نفتــتح هبــا الــدرس القــادم، إن شــاء 

 .اهللا تعاىل



 

 ١١

أن هذا الرتجيح ليس عـن : أي) ًترجح عندي تبعا لألدلة الرشعية: (قوله رمحه اهللا

ـا دلـت عليـه األدلـة الرشعيـة فـيام ظهـر لـه  ًهوى، وال عن اختيار تشه، إنـام هـو وفقـا  ٍّ

 .رمحه اهللا

 .واهللا تعاىل أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
 


