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: ُروِريُّ  ٍل.َما َلْم َيَقْع َعْن َنَظرٍ َواْستِْدَل  َوالِعْلُم الضَّ

ْوُق،  ـ َكالِعْلِم الَواقِِع بِإِْحَدى الَحَواسِّ الَخْمسِ  ، َوالذَّ مُّ ْمُع، َوالَبَصُر، َوالشَّ الَّتِي ِهَي: السَّ

 َواللَّْمُس ـ.

 َوبِالتََّواُترِ. 

 : (1)الشَّرُْح

: ) :  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ  ُروِريُّ  (...لٍ َما َلْم َيَقْع َعْن َنَظرٍ َواْستِْدَل   َوالِعْلُم الضَّ

ف الفقه أبنه  وعر   أصول وفقه، ملا ذكر رْحه للا أن علم أصول الفقه مركب مؤلف من جزئني
مث بني   ن هذا الفقه جزء من العلم العام،ذكر أ، االجتهادمعرفة األحكام الشرعية اليت طريقها 

ينقسم  -معرفة املعلوم  - مث بني أن هذا العلم ، ما هو العلم وأنه معرفة املعلوم على ما هو به
  :إىل قسمني

 واضح. و ؛ ظاهر علم ال حيتاج إىل تفكريالقسم األول: 
 وحفظ وأتمل.إىل فهم حيتاج مكتسب؛ علم القسم الثاين: 

ُروِريُّ ) :  القسم األول قال عنهف  :يعين  (لٍ َما َلْم َيَقْع َعْن َنَظٍر َواْستِْدَل ):  تعريفه  ( َوالِعْلُم الضَّ
 - إىل تفكريهذا ال حيتاج  ؛مثل: النار حارة ،أو يبحث عن دليل ،ال حيتاج عقله إىل تفكري

 حيتاج تفكري هل هي عالية أم ال. ال  ؛السماء عالية  :ومثل - حارة أو ابردة هل هي النار 

 :أبمرين  العلم ضروريا  يكونو 
كل ما تراه عينك   :يعين  (َكالِعْلِم الَواقِِع بِإِْحَدى الَحَواسِّ الَخْمسِ )قال:    األمر األول:

ْمعُ ) ،وال حيتاج إىل تفكري هذا علم ضروري ما حتتاج  ،فلو مسعت بكاء طفل (الَّتِي ِهَي: السَّ
 .ما حيتاج إىل تفكري ،فتعلم أنه طفل ،تفكر هل هو أسد أم إبل

 .أم ال ما حيتاج تفكري هل هو عال   ؛اب عايلحالس :مثل (َوالَبَصرُ )قال: 
مُّ )قال:   .ال حيتاج تتأمل هل هي كريهة أم ال ؛الرائحة الكريهة  :مثل (َوالشَّ
ْوُق ) قال:  . من ذوقه ما حيتاج تفكري، تعلم أنه ماحلمثل: الطعام املاحل جدا؛  (َوالذَّ
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ْمُس )قال:  مثل:  ،ال حيتاج إىل تفكريمن اللمس، إذا ملست الثلج تعلم أنه ابرد  (َواللَّ
 تفكري.إىل حيتاج  ال، لو تلمس السكني؛ تعلم أهنا حادة 

  (َوبِالتََّواُترِ ) : قال:- حيتاج إىل تفكري والالذي يكون به العلم ضروري  - األمر الثاين و 
أن   - ، فهذا متواترمثل: أن يف األرض قارة امسها أسرتاليا ،والعلم الواقع ابلتواتر املشتهر :أي

، وهل هي يف األرض أم يف السماء مثالا نفكر هل أن حيتاج  الف - سرتالياأ فيهاهناك قارة 
 . نعرف أهنا قارة ابلتواتر مأكول أو مشروب، 

، وكذلك نعلم أن يف األرض بلد امسها الصني  ،متواتر أن الكعبة يف مكة  ؛كذلك الكعبةو 
 ،وهكذا ،األرض امسها الصني شرق يفبلد حىت ولو مل يكن منا أحد ذهب إليها، متواتر أن 

 .ال حيتاج فيه إىل تعليم  :يعين ،ضروريو فهذا علم 
، وهو العلم املكتسب، ومنه علم أصول ىل تعلمإوسيأيت القسم الثاين الذي حيتاج فيه 

 . الفقه، كما سيأيت إبذن للا
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم


