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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 :متهيد
يف أساليب  أو ،ااهت جماالت اهتمامسواء يف ؛تنوع علوم الشريعة الغراء ال خيفى على أحد

بداية  ؛كان له أثر كبري يف تنوع العلوم الشرعية، وهذا التنوع  أو يف أغراضها وأهدافها ،دراستها
 املختلفة. اوتنويعاهت اتقسيماهتبالعلوم املعروفة إىل  ؛ وصواًل تقسيم العلوم إىل عقلية ونقليةمن 

وحتديد أنواع هذه  ،بعضهاتلك العلوم مع  إىل حبث العالقة بنيوقد أدى ذلك التنوع 
 .، وما يرتتب عليهاالعالقة

فروع، وقد ومن املصطلحات اليت استعملت كثريًا بني العلماء مصطلحي: األصول، وال
 ًما على بعض العلوم.مث صارا بعد ذلك عل   ، ويف أكثر من مدلول.استعمال أبكثر من معىن

لعالقة بينهما، وما أثر ذلك: هذه هي القضية فما هي األصول، وما هي الفروع، وما ا
 اليت حنن بصددها يف هذه الورقة العلمية.

إال إهنا من القضااي املشكلة وذلك  ؛كوهنا قضية أصولية اصطالحية  رغمهذه القضية و 
 :ألمور

أهل بني أهل السنة و فيها اخلالف  تعلق هذه القضية بكثري من املسائل اليت حصل -
 .البدع

 .، وضوابطهاح نوع التفرقةعدم وضو  -
ا عن ما هو أصل لغريه قد يكون فرعً كل ف ،النسبية الواضحة يف حتديد األصل والفرع -

 .ولذا فضبط شيء أبنه من األصول وشيء آخر أبنه من الفروع أمر عسري ،غريه
بسبب بناء كثري من الفرق املخالفة عند ابن تيمية ا ا هامً اكتسبت هذه القضية بعدً  وقد

ولذا فال عجب يف كوهنا حاضرة يف تراث ابن ، ا من األحكام على هذا التقسيمل السنة بعضً أله
  .تيمية بصورة واضحة

ا عندما حاول أن يستغلها من يدعو إىل تقسيم الدين ا جديدً مث اكتسبت هذه القضية بعدً 
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الحنالل من لتميع واوهي دعوة خبيثة تبدأ ابلتفلت من سلطان النص وتنتهي اب ،إىل قشر ولباب
 أحكام الشرع.

هذا الكتاب أفضل الكتب اليت تناولت هذه القضية من جانبها األصويل والفقهي  ومن
ولعله الكتاب الوحيد حىت اآلن الذي يتعرض  ،فهو أول مؤلف يف هذه القضية ،الذي بني أيدينا

ألحكام األصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما وا)وهو كتاب  ،هلذه القضية ابلتفصيل
نتناولة ابلدراسة وس للدكتور سعد بن انصر الشثري، ،(دراسة نظرية تطبيقية :املتعلقة هبما

 .والتعريف
 التعريف ابملؤلف:

  .هـ 1387من مواليد  ،سعد بن انصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري الدكتورهو 
 .هللا افوالده هو الشيخ انصر الشثري حفظهم ؛نشأ يف بيت علم وفضل

والشيخ عبدهللا بن غداين  ،س على يد عدد من املشايخ منهم الشيخ عبد العزيز بن ابزدر 
  .وغريهم ،رمحهم هللا

  -اليت نعرض هلا-دراسته أكمل دراسته اجلامعية يف كلية الشريعة ابلرايض، مث أعد 
والظن  القطع)بعنوان برسالته اليت  الدكتوراه ةمث أكمل دراس ،ليحصل هبا على درجة املاجستري

 .هـ 1417عام  (عند األصوليني
 ،يئة كبار العلماءسابق هبعضو  وهوأستاذ مشارك يف أكثر من جامعة،  يشغل حالياً  

 .للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءابو 
واملشاركات العلمية والشروح الفقهية وغريها له العديد من املؤلفات واألحباث األصولية 

 .(1)املنشورة
 :ابلكتابالتعريف 

                                                           
 :الرمسي وهذا رابط املوقع من موقع الشيخ (1)

http://www.alshathri.net/ 
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ويقع يف جملد  ،الكتاب يف أصله هو رسالة ماجستري للدكتور سعد بن انصر الشثري
 م( 2005-هـ 1426عام )  دار كنوز إشبيليا هوأصدرت ،(صفحة 687)ه تعدد صفحا ،واحد

 ،هاعرض واألقوال، أ سواء يف مجع ،ال ختطئ عيناه اجلهد املبذول فيهواملطلع على الكتاب 
 .يضعها يف صف الدراسات املتميزة مما ،أو توثيقها

o وقد متيزت هذه الدراسة أبمور: 
ا تتبعً -املؤلف  تتبع قدف ،أهنا جامعة لقضااي شىت متفرقة يف بطون الكتب :األولاألمر 

 .كل ما له صلة مبوضوع الدراسة من مظان شىت  -ادقيقً 
 .دقة العزو على الرغم من كثرته يف الدراسة :الثايناألمر 
 ،واالستدالل هلا ،عرض األقوال :الكتابة األكادميية العلمية بصورة مميزة يف :لثالثااألمر 

 .ويف تذييلها بفهارس متنوعة جامعة ،ويف تقسيم مواضيعها ومباحثها ،والرتحيج بينها
 :أمهية الكتاب

وقد قدمنا ما يدل على أمهية هذا  ،من أمهية املوضوع الذي يناقشهأتيت أمهية الكتاب 
 :لكن يضاف إىل أمهية املوضوع أمران ،املوضوع

فهي دراسة  ،أن هذه الدراسة هي األوىل يف الدراسات اليت اهتمت هبذا املوضوع :األول
 وكل من تطرق هلذه القضية بعد ذلك فهو مقتبس منها أو حميل عليها. ،كر يف ابهباب  

 راسخة هلم قدم ،حتت إشراف ومناقشة أساتذة أصوليني كبارو  ؛دراسة جامعيةأهنا  :الثاين
 .العلميف 

 :كتابعاجلها الياإلشكالية اليت 
 ا يفعلى الرغم من كثرة استعمال العلماء ملصطلح األصول والفروع إال إهنم اختلفوا كثريً 

النوع أو ذاك، فذهبوا حتديد املسائل اليت تندرج حتت هذا  ضبط هذين املصطلحني، فضاًل عن
 ات وإشكاالت.، وال خيلو مذهب من اعرتاضمذاهب شىت

 ؟ مث ما الذي يرتتب على كون مسألة ما من مسائل الفروع أو األصول من قواعد وأحكام
إذن فما هتدف إليه الدراسة هو: بيان ماهية األصول والفروع، وكيفية التفريق بينهما، وما 

 الذي يرتتب على هذا التفريق من أحكام.
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 موضوعي ملسائل ومباحث الكتاب عرض
 :تابه إىل ثالثة أبوابقسم املؤلف ك

 .لبيان حقيقة األصول والفروع وجعله ثالثة فصول :الباب األول
 .لبيان الفرق بني األصول والفروع وجعله ثالثة فصول أيضاً  :الباب الثاين

 .األحكام املتعلقة ابألصول والفروع وهو ثالثة فصول أيضاً  :الباب الثالث
 .حقيقة األصول والفروع :الباب األول

  :املؤلف هذا الباب إىل ثالثة فصول قسم
 .لبيان حقيقة األصول :الفصل األول
 .لبيان حقيقة الفروع :والفصل الثاين

 .لبيان العالقة بينهما :والفصل الثالث
يف املبحث  ؛ وذلكإىل تعريف كلمة أصل يف اللغة فيه فقد تطرق :أما الفصل األول

مث  ،مث معانيها يف اللغة ،فتناول أصل اللفظة -كلهاإذ إهنا حمور الدراسة  -وأطال يف ذلك  ،األول
وذلك  ؛مث قارن بني تعريف اللغويني واألصوليني ،مث معانيها عند األصوليني ،استعماالهتا يف اللغة

أساسه وهو  :معىن أصل الشيء يف اللغة هووقد خلص من هذا كله إىل أن  ،يف مطالب مخسة
 .رتجيحوقد ساق أسباب ذلك ال ،أمجع التعريفات

فتناول إطالقات كلمة أصل يف  ،فعقده لتعريف األصول اصطالحاً  :أما املبحث الثاين
 .ومثل هلا ،فذكر مثانية إطالقات ،اصطالح علماء الشرع

ا لتعريف األصول مث عقد مطلبً  ،(2)مث تناول التعريف االصطالحي لألصل عند األصوليني
وأصول الفقه دون  ،وأصول احلديث ،لتفسريوأصول ا ،فذكر تعريف أصول الدين ،بعد اإلضافة

 .إطالة
اختار و  ،وقد ذكر مناهج ثالثة يف التعريف ،فكان لتعريف علم األصول :أما املطلب الرابع

ليصل يف النهاية  ،وانقشها ، ستةفذكر أقوااًل  ؛مث بني اختالف أصحابه يف تعريفاهتم ،املنهج الثاين

                                                           
 .ينيا عند األصولأنه مل يبني ما هو التعريف الذي يراه صحيحً  هنا: مما يستدرك على املؤلف (2)
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ليكون  .قواعد اليت تنبين عليها مباشرة األحكام الشرعيةال :إىل أن التعريف املختار لألصول هو
 .هذا ختام املبحث الثاين

وقد ذكر اخلالف يف ذلك  ،فجعله للتعريف مبوضوع علم األصول :أما املبحث الثالث
موضوع علم  يفوخلص من ذلك إىل أن أقرب تلك األقوال  ،وانقشها ،اهعرض :على أربعة أقوال

 .ن هذا هو اختيار كثري من األصولينيأ نّي وقد ب ؛األصول هو األدلة
ليبدأ يف الفصل الثاين الذي  ،بذلك يكون املؤلف قد أهنى كالمه عن تعريف األصولو 

 .عقده لبيان ماهية الفروع
 :فروع يف اللغة؛ فبدأ بتعريف الوقد جعل املؤلف هذا الفصل على غرار الفصل السابق له

مث تعريف الفروع  ،مث إطالقات الفرع عند علماء الشريعة ،يةمث املعاين اللغو  ،فذكر األصل اللغوي
ليصل إىل أن التعريف املختار  وجزة،ا تناوهلم ابلدراسة املوذكر ثالثة عشر تعريفً  ،ااصطالحً 

 .األحكام الشرعية املتعلقة أبفعال املكلفني للفروع هو أهنا
ثر مسائل الفقه من الفروع أطلق مث تناول العالقة بني الفقه والفروع ليبني أنه ملا كانت أك

 على علم الفقه الفروع.
وقارن بني موضوع األصول وموضوع  ،كذلك تناول أقوال العلماء يف موضوع علم الفروع

 .الفروع لينهي بذلك الفصل الثاين
  :وقد جعله يف مبحثني ،فكان لبيان العالقة بني األصول والفروع :أما الفصل الثالث

  وبنّي ، فتناول ارتباط األصول ابلفروع ،التالزم بني األصول والفروع لبيان :األول منهما
وقد رجح  ، أربعة يف ذلكفذكر أقوااًل  :يهما يقدم يف التعلمأمث  ،الفروع على األصول بناء يةكيف

 .أنه ال جيب تقدمي أحدمها على اآلخر
 .(3)صولفبني موقف العلماء جتاه هذه األ ،مث تناول قضية وجود أصول ال فروع هلا

                                                           
فروع هلا بقضية ث من خالل نسق اترخيي يبني ارتباط وجود أصول ال بح  مسألة وجود أصول ال فروع هلا ينبغي أن ت   (3)

 بعض ، واستعمال علم األصول كساحة خلفية لتصفية النزاعات العقدية بني املعتزلة واألشاعرة يفمصادر علم األصول
 .يشر إليه ، وهو ما مل يتطرق إليه املؤلف وملاألحيان
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فتحدث عن أمهية  ،فقد تناول فيه قضية ختريج الفروع على األصول :أما املبحث الثاين
 ،ا ذلك ببعض املالحظات اليسريةعً تب  وذكر بعض الكتب املؤلفة يف ذلك م   ،ربط الفروع ابألصول

  .على القواعد األصولية  أن استخراج أحكام الفروع املستجدة إمنا يكون بناءً مث بنَي 
 .هبذا يكون املؤلف قد أهنى اببه األول يف الكتابو 

 :الفرق بني األصول والفروع :الباب الثاين
وهي إشكالية تقسيم الدين إىل أصول  ،هذا الباب يتناول لب القضية اليت حنن نصددها

مث ما هي قواعد التفريق بينهما  ،أم ال مث هل هو صحيح   ،أم ال فهل هذا التقسيم مقبول   ،وفروع
 .من يصحح تلك التفرقة عند

نعرضها فيما  ،وقد قسمه املؤلف إىل ثالثة فصول ،لباب الثاينلصورة الهذا هو عمود 
 :يلي

 :الفصل األول •
لكي يبحث صحة  ؛اشتمال الشريعة على أصول وفروع :عقد املؤلف الفصل األول بعنوان

وقد ذكر  ،ب أحكام شرعيةمر الذي يتبعه ترتياأل ؛نسبة التفريق بني األصول والفروع إىل الشرع
ابن إال إنه وجد شيخ اإلسالم  :من العلماء املؤلف أنه مع استقرار هذا التقسيم يف أذهان كثرير 

مث  ،وأدلة كل قول ولذا فقد حبث هذه املسألة ببيان اخلالف فيها أوالً  ،ينكر هذا التفريقتيمية 
اليت ا لكثرة نصوصه نظرً  ؛القضيةا لتحقيق مذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذه ا خاصً مبحثً 

 ظاهرها التعارض.
ما أحكام يتميز هفذكر القول األول وهو أن مسائل الدين تنقسم إىل أصول وفروع لكل من

 .وذكر من أقوال العلماء ما يدل على ذلك  ،هبا عن اآلخر
كر فذ  ،نكار تقسيم الدين إىل أصول وفروعإمث ذكر القول الثاين وهو قول ابن تيمية يف 

الشيخ عبد الرمحن و  ،والنعمي الصنعاين ،وكذلك ابن القيم ،على ذلك ندالينصني البن تيمية 
  .والشيخ بكر أبو زيد ،السعدي

  .وذكر عن ابن حزم ما يظن أنه من املوافقني هلذا الرأي وبني أن األمر ليس كذلك
 .مث بني أدلة هذا القول اليت عمدهتا أنه الدليل يدل على التفريق
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رجح املؤلف أن تقسيم مسائل الدين ال مانع منه ألنه قد ورد عن بعض السلف ما  مث
  .(4)وقد رأى أن ضابط التفريق ليس حمل حبثه يف هذا املوضع ،يدل عليه

فذكر أن البن تيمية مخسة  ،املبحث الثاين عقده املؤلف لبيان حقيقة مذهب ابن تيمية
 :مواقف يف هذه القضية

 .بري بكلمات األصول والفروع  يف ثنااي كالمهالتع :املوقف األول
حكاية مذاهب الناس يف ضوابط التفريق بني األصول والفروع من غري  :املوقف الثاين
 .انتقاد هلذه املذاهب

والفروع مع اختالف   أن خيتار بعض اآلراء يف ضابط التفريق بني األصول :املوقف الثالث
 كالمه يف ذلك.

 .نكار التفريق بني األصول والفروع عن بعض العلماءحكاية إ :املوقف الرابع
إنكار نسبة التفريق بني األصول والفروع إىل الشرع وجعل ذلك بدعة  :واملوقف اخلامس

 .حمدثة
 :وقد عرض أن هناك ثالثة احتماالت يف تفسري هذه املواقف

 .أنه كان يرى التفريق مث رأى عدم التفريق :األول
اطبة القوم تعبريه ابألصول والفروع من ابب خمو  ،يق هو الصوابأن إنكاره التفر  :الثاين

                                                           
مما يستدرك على املؤلف هنا عدم بيان نوع ذلك التقسيم، وهو أمر مهم يف فهم اخلالف بني ابن تيمية واجلمهور، ذلك  (4)

تقسيم اصطالحي، وتقسيم شرعي، فاألول ال مشاحة منه إذا ضبطت حدوده، وهو غري متوقف على  أن التقسيم نوعان:
يف عبارة اصطالحية، أما التقسيم الشرعي فهو الذي تبىن عليه األحكام، وهذا يفتقر األدلة، وإنكار هذا النوع نزاع لفظي 

، ر هذه القسمة إمنا يطالب ابلدليلإذ كل من أنك إىل الدليل، والتقسيم هبذا النوع هو ما يتوجه عليه إنكار ابن تيمية،
وهذه التفرقة تفيد يف فهم التناقض البادي فيما  ومعلوم أن املطالبة ابلدليل ال تكون يف التقسيم االصطالحي، بل الشرعي،

، والذي يراه كاتب هذه السطور أن ابن تيمية إمنا ينكر كون هذا التقسيم تقسيًما نقل عن ابن تيمية يف هذه القضية
أشار شرعًيا تنيب عليه األحكام مبجردها، لكنه ال مينع من التقسيم االصطالحي بدليل استعماله له يف مواضع كثرية كما 

 املؤلف.
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 .ابصطالحهم
وأنه ينكر نسبة  ،نده ال يرتتب عليها أحكام شرعيةعأن هذه القضية اصطالحية  :الثالث

 .التفريق إىل الشرع حبيث يرتتب على هذا التفريق أحكام شرعية
  .(5)جهة نظرهأي تلك االحتماالت أرجح من و  بيانومل يتعرض املؤلف ل

 :الفصل الثاين •
 ،قواعد التفريق بني األصول والفروع ابعتبار األدلة  :عقد املؤلف الفصل الثاين بعنوان

 :وجعله يف مبحثني
 .جعله للتفريق ابالستدالل على احلكم بدليل العقل أو النقل :األول
 .جعله للتفريق بكون الدليل قطي أو ظين :الثاين

مث ذكر اخلالف يف ،بدأ املبحث األول ببيان املراد بدليل العقلوقد تطلب هذا منه أن ي
ك  أربعة يف ذلاًل افذكر أقو  ،ا أم مقروان مع غريههل يستدل عليها ابلعقل جمردً  :املسائل األصولية

ورجح القول أبنه يستدل ابألدلة العقلية اليت جائت يف  ،واستدل هلا وبني ما اعرتض عليها به
 .األدلة النقلية

 فذكر أن يف املسألة أقوااًل  ،هل األدلة النقلية وافية أبحكام الفروع أم ال :تعرض ملسألةمث 
لكن األدلة  ،وهو أن األدلة النقلية وافية جبميع الفروع :وقد اختار املؤلف القول الثالث ،ثالثة

 .(6)قلية قد حيتاجها اجملتهد خلفاء األدلة النقلية عليهعال
تناول فيه مسألة التفريق بني األصول والفروع  اثلثر  وقد أتبع املؤلف هذا املطلب مبطلبر 

                                                           
التفرقة بني التقسيم االصطالحي والتقسيم الشرعي تبني أن أقرب تلك االحتماالت الثالثة هو االحتمال األخري الذي  (5)

 ذكره املؤلف، وهو اختيار الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا كما أشار املؤلف إىل ذلك.
الف هل هو حقيقي أم لفظي؟، فاألدلة اليت ذكرها ال ترد على مما يؤخذ على املؤلف أنه يف هذا املوضع مل يبني نوع اخل (6)

ا، ويرى كاتب هذه السطور أن هذا األمر حيتاج إىل ا حقيقيً حمل واحد، وقد تصرف مبا يدل على أنه يرى اخلالف خالفً 
نقلها املؤلف  واحتمال كون هذه األقوال ليست كلها واردة على حمل واحد احتمال قوي ال ترده النصوص اليت ،مزيد نظر

 .يف هذا املبحث
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 ،ا للتفريقأبنه ال يصح موردً  :األول ؛ا وذكر قولني للعلماء يف ذلكا أو ظنيً بكون الدليل عقليً 
ما كان وقد اختار املؤلف هنا أنه ال يصح أن جيعل هذا األمر قاعدة للتفريق بني  ،والثاين بصحته

 .من مسائل األصول وما كان من مسائل الفروع
مث تطرق للخالف يف نوع األدلة اليت  ،فقد بدأه ابملراد ابلقطع والظن :أما املبحث الثاين

 ثالثة يف ذلك دون أن يبني ما هو املختار عنده من تلك تدل على املسائل األصولية فذكر أقوااًل 
 .األقوال

هل هي قطعية أم  :الثالثة اليت ذكرها يف اخلالف يف الفروعوكذلك مل يرجح بني األقوال 
 .(7)ظنية

وقد ختم املؤلف هذا الفصل ببيان اخلالف يف جعل القطع والظن قاعدة للتفريق بني 
عدم الصحة ونسبه جلمهور  :والثاين ،صحة التفريق :فذكر قولني األول هو ،األصول والفروع

 .(8)ل واستدل لهمث اختار املؤلف القول األو  ،العلماء
 :الفصل الثالث •

قواعد التفريق بني األصول والفروع ابعتبار موضوع كل  :عقد املؤلف الفصل الثالث بعنوان
 :وقسمه إىل مبحثني، منهما

 .جعله للتفريق من جهة العلم والعمل :األول
 .للتفريق من جهة الطلب واخلرب :والثاين

 خالف العلماء يف كون املسائل األصولية بنَي و  ،بدأ املبحث األول بتعريف العلم والعملف
  .هي املسائل املتعلقة ابلعلم فقط

                                                           
القطع والظن من املعاين املتعلقة بعلم الكالم، وتعددت معانيهما يف االستعمال األصويل، ولذا كان من املهم بيان معىن  (7)

 القطع والظن عند األصوليني ابستفاضة مثل صنيع املؤلف يف ابقي املباحث وهو ما مل يفعله.
وهو هل مت استعمال هذا الضابط بصورة صحيحة فيما نقل إلينا من  ،لف أن يتعرض لههنا أمر كان جيب على املؤ  (8)

مسائل نسبت إىل األصول وأخرى نسبت إىل الفروع، فاملؤلف يتحدث عن األصل، لكنه مل يبني هل كان الواقع واحلاصل 
 .من العلماء موافق هلذا الذي ذهب إليه أم ال
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لكنه يف الرتجيح مل يذكر سوى أن العلم والعمل  ، ثالثةوقد ذكر املؤلف هنا أقوااًل 
 .قوالا بني األوهذا يف احلقيقة ليس ترجيحً  ،مرتابطان
مث  ، مل يرجح أحدمها على اآلخرفذكر فيها قولني و  ،ذكر مسألة تعلق الفروع ابلعمل مثو 

فذكر أن العلماء  ،تناول اختالف العلماء يف التفريق بني األصول والفروع بتعلقهما ابلعلم والعمل
ا للتفريق بني األصول وقد رجح املؤلف عدم صحة جعل العلم والعمل موردً  ،اختلفوا على قولني

 .والفروع
ن بعض العلماء يسمون أوبني  ،لب واخلربفبدأه ابلتفريق بني الط :أما املبحث الثاين

 ؛وبني اخلالف يف صحة التفريق بذلك ،ومسائل الفروع ابلطلبيات ،مسائل األصول ابخلربايت
 .ا عدم صحة التفريق بهخمتارً 

  .بذلك يكون املؤلف قد انتهى من الفصل الثاينو 
 .األحكام املتعلقة ابألصول والفروع :الباب الثالث
 .يف متهيد وثالثة فصوللباب هذا اعقد املؤلف 
وذكر أن أكثر الذين يفرقون بني األصول  ؛ة البابني  فقد استعرض فيه ب   :أما التمهيد

 .ا شرعية سوف يناقشها يف هذا البابوالفروع يرتبون عليها أحكامً 
  .وقد جعل الفصل األول ملسألة خماطبة الكفار ابلفروع واألصول

 ،وتناول حكاية اإلمجاع فيها ،ف املسألةفعرَ  ؛ار ابألصولاطبة الكفمبسألة خم :فبدأ أواًل 
 .وخالف بعض املبتدعة فيها

وبني أقوال العلماء  ،وحرر حمل النزاع ،فذكر عنوان املسألة ؛ مبخاطبة الكفار ابلفروعمث ثىَن 
خلالف  أن اجلماهري ال يبنون اوبنَي  ، منشأ اخلالفمث بنَي  ،ورجح أهنم خماطبون ابلفروع ،وأدلتهم

 .مث تناول مثرات اخلالف ،يف هذه املسألة على التفريق بني األصول والفروع
وجعل املبحث  ،فجعله لألحكام املتعلقة ابألصول والفروع يف األدلة :أما الفصل الثاين

 .األول ألخبار اآلحاد والثاين للقياس
يفيد العلم أم  اخلالف يف كونه ذكرو  ،تعريف خرب الواحد : مبحث أخبار اآلحادفذكر يف
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 ،وذكر األدلة واالعرتاضات ،مث تناول خالف العلماء يف االحتجاج خبرب اآلحاد يف األصول ،(9)ال
أمثلة و  ،منشأ اخلالف تناولمث  ،يف األصول صحة االحتجاج خبرب اآلحاد الصحيحورجح القول ب

 .ومسائل أصولية ،تطبيقية ألخبار اآلحاد يف مسائل عقدية
 ،وذكر األقوال ، اخلالففبنَي  ؛الحتجاج أبخبار اآلحاد يف الفروعبعد ذلك تناول ا

حجية أخبار اآلحاد يف الفروع ووجوب  :لريجح بعد مناقشة طويلة ،وما أجيب به عليها ،وأدلتها
فذكر أمثلة أربعة  ع؛تطبيقية على حجية خرب اآلحاد يف الفرو  مث ينتقل إىل ذكر مثرات ،العمل هبا

 .يف هذا الصدد
وحكى اخلالف يف  ،فعرف القياس ،يت بعد ذلك املبحث الثاين اخلاص ابلقياسمث أي

لينفصل يف النهاية إىل ترجيح أن القياس القطعي يصح االستدالل به  ،دخول القياس يف األصول
ملسائل  ويتناول بعد ذلك مثرات اخلالف يف ذلك فذكر إحدى عشر مثاالً  ،يف مسائل األصول

 .استدل عليها ابلقياسلية ومخسة مسائل أصو عقدية 
طال يف الرد على من أو  ،فذكر خالف العلماء يف ذلك :تناول القياس يف الفروعبعد ذلك 

 .وذكر بعض التطبيقات املبنية على هذا اخلالف ،ومثرته ،وبني منشأ اخلالف ،منع منه
جتهاد مث أييت بعد ذلك الفصل الثالث اخلاص ابألحكام املتعلقة ابألصول والفروع يف اال

 .وقد عقده يف مباحث أربعة ،والتقليد
فعرف االجتهاد وذكر  ،حكم االجتهاد يف األصول والفروع :تناول يف املبحث األول

 ،ا جواز االجتهاد يف إثبات األصول يف اجلملةمرجحً  ؛اخلالف يف االجتهاد يف مسائل األصول
ورد  ،من نسب إليه القول ابملنع وأشار إىل ،فذكرها ؛مث تناول أدلة جواز االجتهاد يف الفروع

 .عليه
فبني  ؛فجعله ملسألة احلق واحد أم متعدد يف مسائل األصول والفروع :أما املبحث الثاين

واستدل لذلك  ،ا يف مسائل األصولوبني انعقاد اإلمجاع على كون احلق واحدً  ،املراد بتعدد احلق
 .ا إىل أنه ال خيالف اإلمجاع يف ذلكمنتهيً  ،وتناول ما نقل عن العنربي ابلدراسة والتمحيص

                                                           
 .بني األقوال وهذا أمر له أثر يف الرتجيح ،ند املتكلمني خمالف ملعناه عند أهل السنةع العلممعىن نا أن هفات الباحث  (9)
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 ،وأطال يف ذكر أدلتهما ،فذكر القولني ؛مث تناول مسألة تعدد احلق ابلنسبة للفروع
مث بني منشأ  ،لينفصل يف ترجيحه إىل قوة القول أبن احلق واحد يف الفروع ،ومناقشة تلك األدلة

 .اخلالف والثمرات التطبيقية له
فبدأ بتناول  ،ليتناول حكم املخطئ يف األصول والفروع :الثمث أييت بعد ذلك املبحث الث

ا أن اخلالف ال يتناول الكفار يف وذكر األدلة مرجحً  ،فتناول اخلالف ،حكم املخطئ يف األصول
مل يتوارد على حمل واحد يف حق املسلم املخطئ يف  وأن اخلالف ،حبثهم عن الدين الصحيح

وقد ذكر بعض األحكام املرتتبة على ، قطعية دليل املسألةبوبني أن العربة يف التأثيم  ،األصول
 .يف األصول اخلطأ

أن أتثيم املخطئ يف  ، ورجحفبني اخلالف ؛حكم املخطئ يف الفروع :مث تناول بعد ذلك
 .وهو ما سبق نقضه فينتقض املبين عليه ،اجتهاده يف الفروع مبناه على القول أبن الفروع قطعية

وهو خاص حبكم التقليد يف األصول  ،رابع واألخري يف هذا الفصلاملبحث ال :مث بعد ذلك
وبني  ،ا اجلوازوبني اخلالف يف حكم التقليد يف األصول مرجحً  ،بتعريف التقليد ، وقد بدأوالفروع

 .مثرة هذا اخلالف
ا يف ترجيحه أن اخلالف مبينً  ، وأدلتها،وذكر األقوال يف ذلك ،مث تناول التقليد يف الفروع

 ،وبني سبب ذلك اخلالف يف حقيقة التقليد ،قيقة راجع إىل اخلالف يف ماهية التقليديف احل
 .لينهي كالمه ابحلديث عن عالقة حكم التقليد ابلتفريق بني األصول والفروع

وقد ذكر فيها أهم ما  ،بذلك يكون املؤلف قد انتهى من مادة كتابه فلم يتبق له إال اخلامتة
 .البحث توصل إليه من نتائج أثناء

   .مث أهنى املؤلف كتابه مبجموعة من الفهارس التفصيلية ملا ورد يف الكتاب
 : انتعقيب
o األول: 

انتهى املؤلف يف ختام حبثه إىل أن الضابط الصحيح يف التفرقة بني األصول والفروع هو 
فهو  قطعية الدليل أو ظنيته، فما كان دليله قطعي فهو من مسائل األصول، وما كان دليله ظين

 من مسائل الفروع.
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لم حيصل املؤلف على مسألة واحدة يصح بناء األحكام فيها : فأما األحكام اليت ذكرها
 على التفرقة بني األصول والفروع.

وهذا يدل على قوة مذهب ابن تيمية ومن وافقه يف إنكاره لكون هذا التقسيم تقسيم 
 .ىل أنه ال ينكر التقسيم االصطالحيإشرعي، وقد أشران 

o الثاين: 
، أعين أن املؤلف قد رجح ملا رجحهاصل من العلماء عرض ملدى مطابقة احلأن املؤلف مل يت

، فهو من مسائل الفروع ، وما كان دليله ظيندليله قطعي فهو من مسائل األصول أن ما كان
و من مسائل األصول أا يف املسائل اليت قال عنها العلماء أهنا لكن هل كان هذا الضابط مطردً 

 ؟مسائل الفروع
االجتهاد ال ؛ وهي من مسائل الفروع، و وجوب الصلوات اخلمس دليلها قطعي: فمثاًل 

فيحتاج  ،، وهذا أمر يناقض ما رجحه املؤلفدليلها ظين، و مسائل األصول ينقض ابالجتهاد من
 إىل أن يوجه هذا التعارض الظاهر.

مسائل األصول سائل أبهنا من تسمية امل كذلك فإنه مما يتم هذا البحث: البحث يف كون
لوم ، بل هي ألقاب على عبنية يف األصل على ضوابط للتفريقم ليست :أو مسائل الفروع

 .، مث نشأ البحث يف الضوابط بعد ذلكت التسمية كألقاب للعلومواستقر ، حبسب الغالب فيها
 .اصطالحية ال أثر هلا يف األحكام وهذا يتوافق مع كون تلك التفرقة: تفرقة

 املؤاخذات على الكتاب:
ال شك أن أي عمل بشري يعرتيه النقص، وأي كتاب البد أن تكون عليه مؤاخذات، 
لكنها ال تغض من قيمته إذا كثرت حسناته، كما هو احلال يف هذا الكتاب، ومن تلك 

 املؤاخذات: 
 أواًل: عدم تتبع املؤلف للتطور التارخيي ملدلول مصطلحي األصول والفروع.

اإلكثار من نقل نصوص األئمة بلفظها، دون االكتفاء ابإلشارة إليها، وقد سبب  :اثنًيا
 هذا طوالً للبحث.

: اإلطالة يف ذكر بعض األدلة واالعرتاضات عليها يف املسائل التطبيقية اليت ذكرها، مما اثلثًا
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 قد خيرج ابملسائل أحيااًن عن اهلدف املقصود من ذكرها.
م هذه الورقة العلمية، أسأل هللا التوفيق والسداد، فهو بذلك أكون قد وصلت إىل ختا

 املستعان، وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال به.


