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احلمد هللا رب العاملني، أمحده حق محـده، أمحـده فهـو أهـل احلمـد والثنـاء، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده 
ًال شــريك لــه، إـلــه األولــني واآلخــرين، ال إـلــه إال هــو اـلــرمحن الــرحيم، وأشــهد أن حممـــدا عبــد اهللا ورســـوله، 

ُِّصــفيه وخليـلـه، خريـتـه ـمـن خلـقـه، صــلى اهللا علـيـه وعـلـى آـلـه وصــحبه وـمـ ٍن اتـبـع ســنته واقتـفـى أـثـره بإحســان َ
 .إىل يوم الدين

 : أما بعد
يوســف ـبـن " للشــيخ "كـتـاب ـفـروع الفـقـه" نشــرع يف التعلـيـق عـلـى -إن شــاء اهللا تـعـاىل-فـفـي هــذا اجملـلـس 

رمحــه اهللا -ُ، وهــو ـمـن فقهــاء القــرن العاشــر اهلجــري، فـقـد ـتـويف "اهلــادي الدمشــقي احلنبـلـيعـبـد احلســن ـبـن 
 مـن الفقهـاء -رمحـه اهللا-سعمائة من اهلجـرة النبويـة، والشـيخ يوسـف بـن عبـد اهلـادي ٍ سنة تسع وت-تعاىل

ٍ كتـب عـدة كتـب -رمحـه اهللا-ٌالذين اعتنوا بالتصانيف، وكان له متيز يف تقريب العلـم وتسـهيله، حيـث إنـه 
ُتــأليف علــم ًيف تقريــب العلــوم بشــىت صــنوفها، وكــان ممــا اعتــىن بــه وأواله أمهيــة يف التصــنيف، والرتتيــب، وال

ــا تصــنيفاالفقــه، كــان مــ ً وتأليفــا علــم الفقــه، فكتــب يف ذلــك مجلــة كتابــات امتــازت ًن العلــوم الــيت اعتــىن 
كتـاب القواعـد : "األول: بتقريب العلـم، وتسـهيله، ومجـع مهماتـه، فكـان لـه كتابـان شـهريان يف علـم الفقـه

 إىل آخرهـــا يف مائـــة ضـــابط أو يف مائـــة ، وقـــد مجـــع فيـــه الفقـــه مـــن أول أبوابـــه"الكليـــة والضـــوابط الفقهيـــة
 .قاعدة
ً كتــب كتابــا جامعــا يف علــوم شــىت، وكــان مــن مجلــة مــا كتــب خمتصــرا وتقســيما يف علــم -رمحــه اهللا-مث إنــه  ً ً ً
 . واجملـالس التاليـة-إن شـاء اهللا تعـاىل-هـو يف هـذا الكتـاب الـذي نشـرع يف قراءتـه يف هـذا اجمللـس و ،الفقه

َاره، وعناية مؤلفه بالتقاسيم، والتقسيم من الطرق اليت يدروامتاز هذا الكتاب باختص ا العلمُ َّ وحيصل، ك  ُ
 ".كتاب فروع الفقه" على ذلك يف ثنايا حديثنا عن -إن شاء اهللا تعاىل-وسنتكلم 

كـتـاب " يف هــذا اجملـلـس، وبعــد العصــر، وبعــد املغــرب ، يف هــذه اجملــالس الـيـوم-إن شــاء اهللا تعــاىل-ســنقرأ 
ـنـأيت علـيـه جبملـتـه ـمـن أوـلـه إىل آخــره، ـمـع التعلـيـق عـلـى مهمــات املســائل اـلـيت يف هــذا الكـتـاب، " العـبـادات

 -أيهـا اإلخـوة- والفقـه .على مجـع مهمـات مسـائل هـذه األبـوابُواليت تعني طالب العلم وعامة املسلمني 
 بالـنــاس وا بعلمـــني ال غـــىن جـــاء-صـــلوات اهللا وســـالمه عـلــيهم-ســـل مـــن أشـــرف العـلــوم وأمههـــا؛ إذ إن الر

 : عنهما
العلــم بــاهللا عــز وجــل، وبيــان مــا لــه مــن الكمــاالت، ومــا لــه مــن جليــل الصــفات ســبحانه : العلــم األول

 .وحبمده
هـو فيمـا يتعلـق باألحكـام، والـيت خصـها علمـاء اإلسـالم  العلم بالطريق املوصل إليه، وهـذا: والعلم الثاني

ٌعلم باهللا، وعلم بالطريق املوصل إليه: ًاصطالحا بعلم الفقه، فالعلم علمان ٌ. 
 .العلم مبا يتعلق بالعقائد واألصول: العلم باهللا هو
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 يتعـلـق حبقــوق هــو املتعـلـق مبعرـفـة الطرـيـق املوصــل إىل اهللا، وذـلـك فيمــا: والعـلـم ـبـالطريق الموصــل إـلـى اهللا
اهللا يف العـبـادات العملـيـة، وكــذلك مــا يتعـلـق حبقــوق اخلـلـق، ومــا يكــون ـبـني اإلنســان وغــريه مــن الـنـاس مــن 

م  .ِاملعامالت اليت تتصل بإصالح معاش الناس وصال
ٌفالفقه دائر على هذا القسم؛ وهو بيان الطريق املوصـل إىل اهللا، فكـل مـا يف الفقـه مـن معـارف وعلـوم هـو 

ُجـل يف عـاله- بيان أسباب الوصول إليـه امل الطريق إىل اهللا جل وعال؛ن معبيا  بطاعتـه فيمـا أمـر، وتـرك -َّ
ى عنه و  .زجرما 
 والنــاس فيــه علــى مراتــب، وأقــل .ة هــذا العلــم، وهــو مــن أشــرف العلــوم يف قــراء-عــز وجــل-فنســتعني اهللا 

علــم :  ينقســم يف اجلملــة إىل قســمنيالعلــمُأن يعــرف املــؤمن مــن هــذا العلــم مــا يقــيم بــه دينــه، فــإن : ذـلـك
 . جيب تعلمه على كل مسلم، وهذا العلم العيينعلم: ِكفائي، وعلم عيين؛ أي

ل ـبـه حـفـظ العـلـم، ُ، وهــو العـلـم الـذي إذا ـقـام ـبـه اـلـبعض، وأحـاط ـبـه ـمـن حيصـِكفـائيعـلـم : والقسـم الـثـاين
 .ِفظ الشريعة، وكفاية الناس يف هذه األبواب، كفىِوح

 هـذا .ُهـو أن يعلـم كيـف يقـيم دينـه: ٍلعيين الذي جيب على كـل أحـد مـن النـاس أن يتعلمـهوضابط العلم ا
ُضابط العلم العيين، ضابط العلم الذي جيب علـى اإلنسـان أن يتعلمـه هـو مـا يقـيم اإلنسـان بـه دينـه فيمـا 

 العـلـم اـلـذي ِيتعـلـق بالعقاـئـد، وفيمــا يتعـلـق باألعمــال، وأمــا مــا عــدا ذـلـك فكـلـه مــن العـلـوم الكفائـيـة؛ يعــين
 .ٍ لكن ال على وجه التعني من كل فرد من أفرادها،جيب على األمة حفظه

ا الناس وطلبهـا مـنهم  َّوبه يعلم أن العبادات هي من العلم العيين يف اجلملة؛ ألن العبادة كلف اهللا تعاىل  ُ
ُوـمـا خلـقـت﴿:  كمــا ـقـال اهللا تعــاىل؛عـلـى وجــه التعــني، هــذا هــو األصــل يف العـبـادات ْ َ َ َ َّ اْلجــن واإلـنـس إال َ ِِ َ َ َّ ِ

ِليـعبدون ُ ُ َْ  .]٥٦: الذاريات[﴾ ِ
ِوأما ما يتعلق بعلوم املعامالت، فإن املعامالت علمها يرجع إىل حاجـة اإلنسـان، فمـن كـان يبيـع ويشـرتي 
فهو حباجة إىل معرفة أحكام البيع والشراء، وهكذا يف بقية األحكام املتعلقة بالقسم اآلخر من الفقه وهو 

 .املعامالتقسم 
 
 


