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 َأَخصُّ ِمَن الِعْلِم. َوالِفْقُه: 

 َمْعرَِفُة الَمْعُلوِم َعَلى َما ُهَو بِِه.َوالِعْلُم:  

ْيِء َعَلى ِخالَِف َما ُهَو بِِه. ُر الشَّ  َوالَجْهُل: َتَصوُّ

 : (1)الشَّرُْح

 .( َأَخصُّ ِمَن الِعْلمِ   َوالِفْقُه:) : للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 «فقه»و  ،«أصول»:  ب من جزئنيركَّ ملا ذكر رْحه للا يف أول هذا املنت أن أصول الفقه م  

أن العلم عام يدخل فيه   :أي ، بعد ذلك أن الفقه أخص من العلمبنيَّ  ،ف الفقه ما هووعرَّ 
ومما يدخل يف العلم أيضاً الفقه فهو جزء  ،وعلم العقيدة وهكذا ،وعلم احلديث ،علم التفسري

 .من أجزاء العلم
َمْعِرَفُة الَمْعُلوِم َعَلى َما َوالِعْلُم: )  ما هو هذا العلم الذي هو أعم من الفقه فقال: مث بنيَّ 

 حتققت فيه ثالثة شروط: العلم ابلشيء ال يكون علماً إال  ( ُهَو ِبهِ 
درك أن القلم يكتب  ت   : عنه ابملعرفة، مثلإدراك املعلوم وهو الذي عّبَّ  األول:الشرط 

 .وتدرك أن السيارة تسري هذا علم ،فهذا علم
فتدرك أن   ، على الشيء الصحيح الذي هو له  :أي ( َعَلى َما ُهَو ِبهِ )  والشرط الثاين: 

َعَلى َما ) ، فأدركت الشيء ناملسلمو والسيارة يركبها الناس واملسجد يصلي فيه  ،القلم يكتب

 صص به. ما هو م   :أي موضوع له،أي:  ( ُهَو ِبهِ 
فأنت جتزم أبن املسجد   ، : أن يكون إدراكاً جازماً -  حىت يكون علماً   -  والشرط الثالث

  رجح عنده : فإن كان مرتدد بني أمرين: شك، وإن أما إذا كان غري جازم ،مصص للعبادة
 : وهم.واملرجوح، أحدمها: ظن  

 هو عليه الصالة والسالمدًا موتعلم أبن حم ،مثال العلم: تعلم علمًا يقينًا أبن للا واحد
من األحوال   ( َعَلى َما ُهَو ِبهِ ) و  ،املعرفة هبذا الشيء  -   فتوفرت فيه شروط العلم الثالثة   رسول للا 

 . - واألمر الثالث: علم جازم والصفات وحنو ذلك،
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رُ ) ذكر بعد ذلك ما هو ضد هذا العلم فقال:    ،بني العلم  وملا    ، كأنه ختيل  ( َوالَجْهُل: َتَصوُّ
ْيِء َعَلى ِخالَِف َما ُهَو ِبهِ )  فهو تصور شيء على   ،السيارة تطري :لو قال شخص :مثل ( الشَّ

 ألن السيارة ال تطري.  ؛هو به  خالف ما
 –ختيل  -هذا تصور ف واألرض فوق،ومثل لو تقول: أن الذي منشي عليه هو السماء 

 ما هو به. خالف على شيء 
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


