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َوَذلَِك َلْفٌظ ُمَؤلٌَّف ِمْن  ُأُصوِل الِفْقِه،َهِذِه »الَوَرَقاُت« َتْشَتِمُل َعَلى َمْعرَِفِة ُفُصوٍل ِمْن 

 ُجْزَأْيِن ُمْفَرَدْيِن:

 َأَحُدُهَما: ُأُصوٌل، َواآلَخُر: الِفْقُه.

 َما ُيْبنَى َعَلْيِه َغْيُرُه. َفاألَْصُل:

 َعَلى َغْيرِِه.َوالَفْرُع: َما ُيْبنَى 

ْرِعيَِّة الَّتِي َطرِيُقَها االِْجتَِهاُد. َوالِفْقُه:  َمْعرَِفُة األَْحَكاِم الشَّ

 : (1)الشَّرُْح
َتْشَتِمُل َعَلى َمْعرَِفِة ُفُصوٍل ِمْن  َهِذِه »الَوَرَقاُت«): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 .(...ُأُصوِل الِفْقهِ 
ومؤلفه عبد امللك بن عبد للا بن يوسف اجلويين   «الَوَرَقاُت ـ »ب  فَ رِ الذي ع    ت املهذا هو  

النيسابوري، ونيسابور تقع اآلن يف شرق إيران، وكانت يف القرن الثالث والرابع واخلامس موطناً 
للعلماء، فعاش فيها اإلمام مسلم صاحب الصحيح، وكذلك أبو بكر البيهقي، والسرخسي 

 صاحب املبسوط، واجلويين، وغريهم كثري.
رْحه للا يف طلب العلم إىل خراسان وبغداد واحلجاز، وسكن يف مكة أربع  وقد رحل 

 بَ ق ِ س يف املسجد النبوي أربع سنوات؛ فل  س يف املسجد احلرام، وسكن املدينة ودرَّ سنوات ودرَّ 
 إبمام احلرمني. 

  مئة ومثان  ، ويف آخر حياته عاد إىل معتقد السلف، وتويف سنة أربع اً أشعري ً وكان معتزلي  
 وسبعني من اهلجرة. 

أصول الفقه هو اإلمام الشافعي رْحه للا يف كتاب الرسالة، مث تتابع     علمعَ ضَ وأول من وَ 
 العلماء بعده يف االقتباس من علم الشافعي رْحه للا، ومنهم اجلويين. 
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وأنه صاحل لكل زمان ومكان؛ ابلقياس على   ،كمال هذا الدين  ز  بِ وأصول الفقه مما ي  
، واستنباط املسائل، واالجتهاد فيها، وغري ذلك مما سيأيت؛ لذا ينبغي على طالب العلم املسائل

 أن يكون ملماً به.  
وهذا املت اتسم ابالختصار، وسهولة العبارة، وغزارة العلم، واشتماله على أهم مسائل 

 أصول الفقه. 
  خمتصر يف ورقات يسرية، مث بنيَّ أي: أن هذا مت  (َهِذِه »الَوَرَقاُت )لذا قال رْحه للا: 

الفصل: ما حوى مسائل   (ُفُصولٍ )يعين: يف العلم،    (َتْشَتِمُل َعَلى َمْعرَِفةِ )ما موضوعها فقال:  
 .وهو مستقل عما قبله وما بعده، وقد ذكر رْحه للا يف هذا املت أربعة عشر فصالً 

 . (ِمْن ُأُصوِل الِفْقهِ )فن هذه الفصول فقال:  مث ذكر يف أي ِ 
َوَذلَِك )فقال عنه:    -  وهو أصول الفقه  -  شرح اسم هذا الفنب مث شرع املصنف رْحه للا  

 ،أي: مستقلني  (ُمْفَرَدْينِ )يعين: من كلمتني،    (ِمْن ُجْزَأْينِ )يعين: جمموع ومركب،    (َلْفٌظ ُمَؤلٌَّف 
 معىن اتماً.  ت تعينل صفكل لفظة منهما لو ف  

 .(َواآلَخُر: الِفْقهُ )يعين: اللفظ األول: كلمة أصول،  (َأَحُدُهَما: ُأُصوٌل )قال: 
يعين: األصل هو   (َفاألَْصُل: َما ُيْبنَى َعَلْيِه َغْيُرهُ )مث بدأ يشرح كل كلمة منهما فقال: 

األساس، فكل أساس يكون فوقه شيء يسمى أصاًل، فجذع الشجرة أصل؛ يتفرع منها  
 .األغصان، وأساس البناء يتفرع منه األعمدة، وغري ذلك 

 (َوالَفْرُع: َما ُيْبنَى َعَلى َغْيرِهِ )وملا ذكر ما هو األصل، ذكر ضده لزيدة اإليضاح، قال: 
يعين: ال ميكن أن يكون الفرع مستقاًل بنفسه، وإمنا يوضع على أساٍس، وهذا األساس هو  

 األصل.
املعرفة تنقسم إىل   (َوالِفْقُه: َمْعرَِفةُ )مث بني معىن الكلمة األخرى يف اسم هذا الفن فقال:  

ْعرَِفُة مَ )قسمني: إما يقني، وإما ظن، فهنا يتكلم عن األمور الظنية االجتهادية، لذا قال: 

ْرِعيَّةِ  مثل: واحد زائد واحد يساوي اثنني، أو   ،ليخرج معرفة األحكام العقلية (األَْحَكاِم الشَّ
 .، وهكذاةحارَّ احلسية مثل: النار 
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يعين: العلم الظين الذي طريقه االجتهاد فهذا يتحدث  (الَّتِي َطرِيُقَها االِْجتَِهادُ )قال: 
ا هو معلوم يقيناً، كتحرمي الزان، وحترمي السرقة، وأن الصلوات عنه الفقه، وال يتحدث الفقه عن م

اجتهد لنا هل الصلوات  :مخس، وهكذا، وإمنا يذكرها من ابب اإليضاح فقط، فال نقول لعالِ 
 أم ال؟ وهكذا. فعله مخس أم أربع، وإمنا نقول له مثاًل: اجتهد لنا هل طفل األانبيب جيوز 

 وأما تعريف أصول الفقه بلفظة مركبة فسيأيت إن شاء للا. 
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


