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 "التعليق على مفردات عنوان الكتاب"
ِواجتماع، وفراق، وجنا;ت،  عبادة، ومعامالت، :مدار الفقه على عشرة أشياء:"-رمحه هللا-قال 

 ."ٌ، واستخراج ذلك، وأكل، وشرب، وقسم مواريثٍومعاص
 ىبىن علُما ي: وهو ضد األصل، والفرع يف اللغة، فروع مجع فرع، "كتاب فروع الفقه":-رمحه هللا–قوله 

ماء يقسمون العلم ما كان من األحكام العملية، فالعلُغريه، وأما يف االصطالح فيطلق هذا االسم على 
 Eلعقائد واإلميان، وما يتصل Eألعمال ؛فروع، فما يتعلق Eألصول هو ما يتصل Eلعلم DEٍإىل أصول و

ٌيسمونه فروعا، وهذا هو القسم الثاين، وهذا التقسيم تقسيم  اصطالحي، وال يعين ذلك أن منزلة الفروع ً
ً من مسائل الفروع ما هو أعلى منزلة، وأشرف مكا] من دون منزلة مجيع علم األصول، بل مثةتكون  ً

ٌبعض تفاصيل علم األصول، فهذا التقسيم اصطالحي، وليس لبيان املنزلة، هو تقسيم اصطالحي 
ُلتصنيف العلم وليس تقسيما ر ة العلم ومنزلته، لكن جنس علم األصول أشرف من جنس cتبيا لبيان مرتبً

 .علم الفروع
 األحكام،:  الفروع هنا املقصود fا"كتاب فروع الفقه":رمحه هللافقوله 
  .لفقهأحكام ا:  أي"فروع الفقه :"-رمحه هللا-قوله 

 "تعريف الفقه لغة واصطالحا" 
عرفة األحكام الشرعية العملية اليت طريق إدراكها م: العلم والفهم، واملقصود به هنا: والفقه يف اللغة هو

  .حلرام، وهو علم الشرائع واألحكاماالجتهاد، وهو املسمى بعلم احلالل وا
 .حكام الشرعيةوfذا يتبني أن موضوع الكتاب األ

 العملية من الفرض، والواجب، واملسنون، أحكام الشريعة: ؛ أي"كتاب فروع الفقه": فقوله رمحه هللا
ندوب، واحلالل، واحلرام، واملكروه، والصحيح، والفاسد، والشرطي، والسبيب، واملانع، وما إىل ذلك مما وامل

 .يتعلق tحكام الفقه العملية
 "فروع الفقه من خمتصرات مذهب احلنابلة" 

 -رمحه هللا-، وقد صنفه املؤلف صرات الفقه يف مذهب اإلمام أمحد رمحه هللاوهذا الكتاب من خمت
ٍا بديعا، حيث قسم الفقه على عشرة أبواب، مث ذكر حتت كل Eب من األقسام ما يتعلق بهًتصنيف ً. 

 "التقاسيم الفقهية يف كتب الفقه" 
ً كتاب من كتب الفقه إال ويتضمن شيئا ٌنها كتاب من كتب الفقه، فليس مثةوالتقاسيم الفقهية ال خيلو م ٌ

ٌر، وأصل التقسيم ِ ومستكثٌّلم يف اجلملة، منهم مستقلمن التقاسيم، وقد اعتىن بذلك الفقهاء وأهل الع
جل - يف بعض كالمه، حيث ذكر -جل وعال-ٌطريق من طرق تسهيل العلم وتقريبه، وقد ذكره هللا 
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ِّ يف بعض احلجاج وبيان احلق شيئا من التقاسيم اليت تبني-وعال ُ ً :  احلق وتدل عليه، من ذلك قوله تعاىلِ
ِْأم خلقوا من غري﴿ َ ْ ِ ُ ِ ُ ْ َ شيء أم هم اخلالقونَ ُِ َْ َُ ُ ْ ٍ ْ  .]٣٥: الطور[﴾ َ

 :ىل قسمنيإفقسم هللا تعاىل أحوال اخللق من حيث استقالهلم عن اخلالق 
 .إما أن يكونوا خملوقني

 .وإما أن يكونوا خالقني
ٍأم خلقوا من غري شيء﴿ ْ َ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ُ ْ َْأم هم اخل﴿ِ من دون أن خيلقهم أحد، بل من قبل أنفسهم : أي؛﴾َ َُ ُ َالقونْ ُِ﴾. 

ُوملا كان هذا التقسيم حاصرا يف هذا الباب، قال ج ملا مسعت هذه اآلية كاد قليب أن ":مِطعُبري بن مً
 .ٍنته من تقسيم حاصل فيما يتصل fذه القضيةّلعظيم ما تضمنته من الداللة، وكبري ما بي، "يطري

ُيف احلجة، وأقوى يف بيان املقصود، أنه أمضى :  ولذلك من فوائد العلم إذا جرى على التقسيم والرتتيب
 .كما أنه يفيد تسهيل العلم وتقريبه إىل األذهان

 "مدار الفقه على عشرة أبواب" 
مدار الفقه على عشرة ":رمحه هللالم على أبوابه، فقال فيه املصنف وهذا الكتاب قد دار على تقسيم الع

ٌ، وهذا تقسيم مستوعب جل"أشياء  ميع مسائل الفقه وأحكامه،ٌ
ٍعلى عشرة أبواب من أبواب العلم ومسائله، وهذه الطريقة :  أي؛"على عشرة أشياء":-رمحه هللا-وقوله 

 . هي إحدى الطرق اليت جيري عليها العلماء يف تصنيف العلم-رمحه هللا-اليت سلكها املصنف 
 .عامالتعبادات، وم: سم إىل قسمنيًوتصنيف أبواب الفقه إمجاال ينق

ما يتعلق Eملعامالت، وما :  الفقهاء يف مدو]�مم اإلمجايل الذي تواطأت عليه كلماتهذا هو التقسي
 .يتعلق Eلعبادات

 ومعامالت فال عبادات: ، ومعامالت، وعندما نقولٌوما ذكره هنا دائر على هذين القسمني؛ عبادات
ه، ومن ُلكن الكالم على توصيف العمل من حيث أصلد D تعاىل fا، َّتعبُنعين أن املعامالت ليس مما ي

 أنه مما يتصل Eلعبادة، وأما املعامالت فهي مما يتصل �صالح ما بني الناس، والناس ؛هُحيث مشروعيت
َأن اجلميع يطل دون D تعاىل يف هذا وذاك؛ أيَّمتعب  .ب منه حتقيق العبادة D تعاىل يف هذا وذاكُ

 .فه هناَّ هذا التصنيف هو اجلاري يف مؤل من-رمحه هللا-وما ذكره 
 "تقسيم الفقه إىل أربعة أرhع" 

 :وأما غالب املصنفني من الفقهاء فيقسمون الفقه إىل أربعة أرEع
 .العبادات: الربع األول

 .املعامالت:  والربع الثاين
 .األقضية:  والربع الثالث
 .اجلنا�ت:  والربع الرابع
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ًاء، وهو تفصيل إمجايل للتقسيم الذي ذكرته أوال، وهو التقسيم الفقهي إىل هذا الذي عليه أكثر الفقه ٌ
د منها َقصُمعامالت وعبادات، فال مشاحة يف االصطالح، وال إشكال يف التقسيم؛ ألن التقاسيم ي

َّما قسم العامل مؤلفه أو العلم الذي يتناوله، فال حرج يف ذلك ما دام أنه يتضمن هذا تقريب العلم، فكيف
ُِالتقسيم تقريب العلم وتسهيله، وال خي َ  .ل مبضمونه وأصلهُ

 "أبواب كتاب فروع الفقه" 
العبادة فيما بني العبد وربه، ومعامالت فيما يتعلق :  هذا واضح،"عبادة، ومعامالت":-رمحه هللا-قوله 

Eِملعاوضات املالية، وهذا اصطالح خاص، وإن كان مجهور الفقهاء يطل ى كل ما قون املعامالت علُ
 كانت يف املعاوضات املالية أو غريها، لكن املؤلف هنا خص يكون بني الناس من تعامالت، سواء

 . وهو ما يتعلق Eملعاوضات املالية؛املعامالت fذا الصنف
 أحكام النكاح،:  املقصود به"واجتماع":-رمحه هللا-قوله 
 طالق وحنوه،ِأحكام الفراق من :  املقصود به"وفراق" -رمحه هللا-قوله 
ٍما يكون بني الناس من اعتداء على النفس أو ما دو¢ا، ومعاص، :  وهو"وجنا;ت" -رمحه هللا-قوله  َ

َّوهي احلدود، وما يرتتب على هذه املعاصي من عقوEت مقد ٍرة شرعا أو عقوEت تعزيريةٍ ً ٍ. 
َاحلكم والقضاء الذي يستخر:  أي؛"واستخراج ذلك"-رمحه هللا-قوله  علق بتلك األبواب تا يج به مُ

 .املتقدمة
  وأحكام األشربة، ما يتعلق tحكام األطعمة:  أي؛"ٍوأكل، وشرب" -رمحه هللا-قوله 
ً، وهذا علم الفرائض، وأخره ذكرا"َ مواريثْوقسم"-رمحه هللا-قوله  ِ  ما يتعلق Eملكلف من ؛ ألنه من آخرَّ

 .األحكام، وهو قسمة تركته بعد موته


