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 (1مقدمات بين يدي علم أصول الفقه


















مقدمات بين يدي علم أصول الفقه.
من فوائد تدوين مقدمة عن العلم ومسائله وثمراته.
المبادئ العشرة.
تعريف علم أصول الفقه )بالمعنى اإلضافي(.
تعريف األصل ً
واصطالحا.
لغة
ً
تعريف الفقه ً
واصطالحا.
لغة
ً
الدليل في االصطالح واللغة.
تعريف علم أصول الفقه )بالمعنى اللقبي(.
الفرق بين معنى أصول الفقه اإلضافي ومعنى أصول الفقه اللقبي.
ما الفرق بين أصول الفقه والفقه؟
مباحث علم أصول الفقه أربعة.
ما الفرق بين القاعدة األصولية والقاعدة الفقھية.
ما ھي أسماء علم أصول الفقه؟
ما موضوع علم أصول الفقه؟
ما الذي نستفيده من دراسة علم أصول الفقه؟
فضل علم أصول الفقه.
استمداد علم أصول الفقه.
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 (2تابع مقدمات بين يدي علم أصول الفقه :واضع علم أصول الفقه ،وتطوره ،وتدوينه،
وحكمه
ُْ ُ






واضع علم أصول الفقه.
ما ھي األسباب والدوافع التي أدت إلى تدوين علم أصول الفقه؟
كيف َّ
صنف المصنفون في علم أصول الفقه بعد الشافعي رحمه ﷲ؟
بعض المصنفات في علم أصول الفقه.
ما ُ ْ
حكم تعلم أصول الفقه؟

 (3تتمة »مقدمات بين يدي علم أصول الفقه« إلى نھاية مقدمة ناظم الورقات

















حكم تعلم أصول الفقه.
يقدم تعلم علم أصول الفقه على تعلم الفقه؟
ھل ُ َ َّ
نسبة علم أصول الفقه.
نسبة أي علم إلى غيره من العلوم تتردد بين أربع نسب.
مسائل علم أصول الفقه.
حول عبارة) :األصول تدور على أربعة أقطاب(.
السنة؟
من ھم أھل ُّ
ترجمة مختصرة إلمام الحرمين الجويني.
ترجمة مختصرة للعالمة العثيمين.
مقدمة الشيخ الشارح محمد بن صالح العثيمين.
أصول الفقه وقواعد الفقه وفرق ما بينھما.
الفرق بين القاعدة األصولية والقاعدة الفقھية.
ھل ينبغي أن نقدم أصول الفقه على الفقه؟
أول من َّ
صنف في أصول الفقه.
تميز النظم عن النثر.
في بيان المقصود من المنظومة.

 (4بداية من »باب أصول الفقه« إلى قول الناظم »مع الصحيح مطلقا ً والفاسد***من قاعد
ھذان أو من عابد«












علم أصول الفقه بمعناه اإلضافي ومعناه اللقبي.
ما ھو أصول الفقه؟
لماذا شرع المصنف في بيان الفرع؟
تعريف الفرع في االصطالح.
تعريف الدليل ً
واصطالحا.
لغة
ً
الحكم ً
ُْ
واصطالحا.
لغة
ً
ً
واصطالحا.
تعريف الفقه لغة
ً
فقھا؟
تصور الشيء بدون حكم ،ھل ُيسمى ً
طريق العلم باألحكام التكليفية الخمسة.
الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
كيف ترتب األحكام التكليفية؟

 (5بداية من »أقسام ُ ْ
الحكم الشرعي« إلى »الواجب :تعريفه ،وأقسامه ،وما يتعلق به«





تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي.
الحكم عند األصوليين وعند الفقھاء.
ما ھو الحكم التكليفي؟
وجه اعتبار اإلباحة من أحكام التكليف.
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ما ھو الحكم الوضعي؟
ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟
أقسام الحكم التكليفي.
الفرق بين الندب واإليجاب.
والمحرم.
المكروه
ُ َّ
ما ھو حكم الواجب؟
ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين.
ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى قسمين.
ينقسم الواجب باعتبار الفاعل إلى قسمين.
الموجب إلى قسمين.
ينقسم الواجب باعتبار ُ
ما ھي العالمات التي ُيعرف بھا الواجب؟
الفرق بين الواجب والفرض في الصالة.
ما ھي أنواع القبول الشرعي؟
المخير؟
ما ھي شروط الواجب ُ َ َّ
صيغ الوجوب.
المضيق.
الموسع والواجب ُ َ َّ
الواجب ُ َ َّ
الواجبات المطلقة.

 (6المندوب والمباح




















الواجب في اللغة.
أمثلة الواجب.
في بيان معنى المندوب.
تعريف المندوب ً
لغة.
ھل يدخل الندب تحت مطلق األمر؟
الفرق بين األمر المطلق ومطلق األمر.
الفرق بين اإليمان المطلق ومطلق اإليمان.
ھل الفاسق الملي مؤمن أو ال؟
ما ھي أقسام المندوب؟
من ابتدأ بمندوب ،ھل يجب عليه أن يتمه أو ال؟
ما ھي ألفاظ المندوب؟
األلفاظ المشتركة بين الوجوب والندب.
مراتب المندوب.
السنة المؤكدة ومثالھا.
ُّ
أيھما أكثر :المندوب أم الواجب؟
مباحا؟
كيف نعرف أن الشيء
ً
حكم المباح.
أقسام اإلباحة ،والثمرة التي نتحصل عليھا من ھذا التقسيم.
ًّ
تكليفيا؟
حكما
كيف يكون المباح
ً

 (7المكروه ،والمحرم ،والصحيح ،والفاسد ،والباطل









ما ھو المكروه؟
حكم المكروه.
المكروه عند األحناف على نوعين.
المحرم؟
ما ھو ُ
ما ُيستفاد منه التحريم.
أقسام الحرام.
المحرم لذاته ،ومثاله ،وحكمه.
المحرم لغيره ،ومثاله ،وحكمه.
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المكروه في اللغة واالصطالح.
المحذور في اللغة واالصطالح.
من األدلة على أن الترك فعل.
والسنة ،وفي اصطالح الفقھاء المتأخرين.
المكروه في الكتاب
ُّ
ما ھي ألفاظ الحرام والمكروه؟
تارك المحرم على أقسام.
ھل تحفظون ًّ
نبيا من األنبياء ترك معصية تعالى؟
الفرق بين النافذ والمعتد.
بيان الصحيح من العقود والصحيح من العبادات ،ومثال كل منھما.
ما ھو الفاسد؟
ھل الفاسد والباطل معناھما واحد؟
ھل يختلف الحكم بين العقد الفاسد والباطل؟
ھي يجوز تعاطي الفاسد من العبادات والمعامالت؟
معتقدا ِ َّ
حله ،فھل نعامله معاملة من يرى أنه غير صحيح؟
إذا فعل اإلنسان المختلف فيه
ً
معنى نھي الشارع عن عقد.

 (8العلم ،والجھل ،والظن ،والشك ،وأصول الفقه















ما ھو العلم؟ وما ھو الفقه؟
َّ
ِ
معتقدا حله ،فھل نعامله معاملة من يرى أنه غير صحيح؟
إذا فعل اإلنسان المختلف فيه
ً
الفرق بين الجاھل واألمي.
ما ھو الجھل؟ وما أقسامه؟
أقسام العلم.
ما ھو العلم الضروري؟
أقسام الضرورة.
ما ھو االستدالل؟
ما ھو الظن؟
الفرق بين الوھم والشك.
الشك عند الفقھاء.
تعريف أصول الفقه.
ھل التقليد يكون في العقيدة؟
الدين أصول وفروع؟
ھل في ِّ

 (9أبواب أصول الفقه :باب أقسام الكالم








تعريف الكالم.
أقل ما يتركب منه الكالم.
أقسام الكالم من جھة الخبر واإلنشاء.
تقسيم الكالم إلى حقيقة ومجاز ،والصحيح في ذلك.
تعريف الحقيقة ،واختالف العلماء في ذلك.
أقسام الحقيقة عند من يقول بذلك.
تعريف المجاز وأقسامه.

 (10باب األمر





تعريف األمر.
من صيغ األمر.
ورود صيغ األمر من الشارع ،وما تدل عليه.
قواعد في مقتضيات األمر.
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أقسام األوامر النبوية عند األصوليين ،وداللة كل قسم منھا.
تعريف األمر.
ما يقتضيه األمر المطلق ،وأقوال العلماء في ذلك.
ھل األمر يفيد الفورية؟
ھل األمر يقتضي التكرار؟
قاعدة الوسائل لھا أحكام المقاصد.
ھل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات؟

 (11باب النھي ،وقواعد في العام والخاص

















تعريف النھي.
ما يكون به النھي.
ما ھي داللة النھي.
أقسام النھي.
األمر بالشيء ،ھل ھو نھي عن ضده؟
صيغة النھي.
ما ھو حد الكبيرة؟
ھل الكافر مطالب بآحاد الشريعة؟
تعريف العام.
العموم عند اللغويين.
تعريف الخاص.
أنواع األلفاظ العامة.
ما ھي داللة العام؟
ألفاظ توكيد الشمول.
ما مدى شمول ألفاظ الجموع للذكور واإلناث؟
ٍ
جواب لسؤال نوعان.
العام الوارد في

 (12باب العام










أنواع العموم المعنوي.
مثال عموم مفھوم الموافقة ،ومثال عموم مفھوم المخالفة.
حكم العام.
تعريف العام.
أنواع العموم.
من أمثلة أسماء الشرط.
ما الفرق بين اإلطالق والعموم؟
قواعد التخصيص.
تخصيص العام.

 (13باب الخاص









تعريف الخاص.
الفرق بين التخصيص والخاص.
ما ھو التخصيص؟ وما مثاله؟
المخصصات.
أنواع ُ َ ِّ
َ
يخص به العموم.
ما ال يجوز أن ُ َّ
الفرق بين التخصيص والنسخ.
أنواع التخصيص بالمتصل ،وأمثلتھا.
تعريف االستثناء.
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شروط االستثناء.

والمبين
المجمل
ُ َ َّ
 (14تتمة »باب الخاص« ،وفيه :مبحث المطلق والمقيد ،وقواعد في ُ














تعريف المطلق ،ومثاله.
حكم كل من المطلق والمقيد.
شروط حمل المطلق على المقيد.
ما ھو القيد الكاشف؟
المخالفة في التقييد واإلطالق تنقسم إلى أربعة أقسام.
ما يحصل به التخصيص.
أقسام التخصيص.
البين.
تعريف الكالم المجمل والكالم َ ِّ
أنواع المجمل.
حكم المجمل.
معاني التأويل في االصطالح.
صحيحا.
الشروط التي يكون بھا التأويل
ً
ما ھو النص؟

والمبين ،وباب األفعال
المجمل
ُ َ َّ
 (15باب ُ











ما ھو المجمل؟ وما مثاله؟
ما ھي الحكمة في ذكر اإلجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟
تعريف البيان.
ما ھو النص؟
ما ھو الظاھر؟ وما ھو ُ ََّ
المأول؟
أيھما أقوى داللة :القول أم الفعل؟
ھل )طه( من أسماء النبي صلى ﷲ عليه وسلم؟
أقسام أفعال النبي صلى ﷲ عليه وسلم.
ما فعله النبي صلى ﷲ عليه وسلم على سبيل ُ
القربة والتعبد على قسمين.
ً
معينا للجند وآخر للممرضين وآخر للعلماء وغيرھم ،فھل ھذا لباس
لبسا
تخصيص بعض الدول ً
شھرة؟

 (16باب النسخ ،وباب في التعارض بين األدلة والترجيح ،وباب اإلجماع















النسخ في اللغة والشرع.
من األدلة على ثبوت النسخ.
أقسام النسخ.
النسخ إلى البدل ،ومثاله.
بم يكون النسخ؟
َِ
والسنة في األحكام على أربعة أقسام.
تعارض الكتاب
ُّ
مثال التعارض بين خاصين.
تخصيص العام بالخاص ،ومثاله.
اإلجماع في اللغة ،وأمثلة ذلك.
ھل ال بد لكل إجماع من دليل؟
ھل ھناك دليل على أن اإلجماع دليل؟
ھل ُيشترط لثبوت اإلجماع انقراض العصر ،أو يحصل اإلجماع بأول لحظة أجمعوا عليھا؟
بماذا يحصل اإلجماع؟
ھل قول الصحابي ُحجة أو ال؟
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 (17باب بيان األخبار وحكمھا ،وباب القياس :أقسام القياس




















الخبر في اللغة واالصطالح.
أقسام الخبر.
من شروط التواتر.
حكم المتواتر.
التواتر في األحاديث نوعان.
ما يفيده خبر اآلحاد.
المسند والمرسل.
صيغ األداء.
ھل الشيخ يقرأ أو ُيقرأ عليه؟
القياس في اللغة.
حجيته؟
ما ھو القياس؟ وما ھي ُ َّ
ما ھي ِ
العلة؟
ھل القياس دليل شرعي أو ال؟
أقسام القياس.
ما ھو القياس الجلي؟ وما مثاله؟
ما ھو القياس الخفي؟ وما ھو قياس الطرد وقياس العكس؟
حكم الزكاة في مال الصبي.
قياس الداللة ،ومثاله.
قياس الشبه ،ومثاله.

 (18تتمة »باب القياس« ،وفيه :شروط القياس ،وباب ترتيب األدلة ،وباب في المفتي
والمستفتي والتقليد












شروط القياس.
ھل األصل في األشياء الحرمة أو اإلباحة؟
األصل في العبادات.
ما المراد بترتيب األدلة؟ ومتى نحتاج إلى ذلك؟
الناس قسمان.
من شروط المفتي.
من شروط المستفتي.
سؤال المجتھد لغيره على نوعين.
تعريف التقليد ،ومثاله.
تقليدا؟
ھل يصح أن ُيقال :إن األخذ بقول الرسول صلى ﷲ عليه وسلم
ً
ً
تقليدا؟
وتجريحا ُيعد
تعديال
ھل االعتماد على قول علماء الرجال في الرواة
ً
ً

 (19فصل في االجتھاد




االجتھاد في اللغة واالصطالح.
من أسباب الخطأ في االجتھاد.
الدين إلى أصول وفروع.
بطالن تقسم ِّ

 (20قراءة متن نظم الورقات


قراءة متن نظم الورقات.
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