
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 اخلامسعلى رسول هللا، أما بعد فهذا هو الدرس  والسالم والصالة احلمد هلل
من شرح كتاب الورقات إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويين رمحه هللا وطيب ثراه 

 بعلومه يف الدارين آمني. ناوجعل اجلنة مثواه، ونفع

 إمام احلرمني رمحه هللا: وكنا قد توقفنا يف اللقاء املاضي عند قول

 والفقه معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد

والفقه الذي هو اجلزء الثاين أي من  عليهما رمحة هللا: قال املصنف والشارح
املركب اإلضايف له معىن لغوي وهو الفهم، ومعىن شرعي وهو معرفة األحكام 

لنية يف الوضوء واجبة، وأن الوِتر الشرعية اليت طريقها االجتهاد، كالعلم أبن ا
مندوب، وأن النية من الليل شرط يف صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة يف مال 
الصيب، غري واجبة يف احللي املباح، وكالقتل ِبُثَ قٍَّل يُوجب الِقصاص وحنو ذلك 

من مسائل اخلالف، خبالف ما ليس طريقه االجتهاد، كالعلم أبن الصلوات 
 وحنو ذلك من املسائل القطعية،  وأن الزان ََيُْرمُ اخلمس واجبة، 

 فقهاً، فاملعرفة هنا العلم ِبعىن الظن. فال يسمى

قال: والفقه الذي هو اجلزء الثاين؛ قلنا يف اللقاء املاضي: إن الشارح احملقق 
وجه ارتباط  اجلالل احمللي عليه رمحة هللا أراد أن يبني بقوله الذي هو اجلزء الثاين

 ذلك ِبا سبق، 



ذلك أنك قد تتوهم أن املصنف إمام احلرمني رمحه هللا يعرف الفقه هاهنا ال 
ابعتبار أنه اجلزء الثاين من املركب اإلضايف الذي سبق ذكره الذي هو أصول 

 الفقه وإمنا ابعتبار آخر

 فأراد الشارح احملقق رمحه هللا أن يرد عنك هذا التوهم، 

لذي هو اجلزء الثاين له معىن لغوي أي معىن منسوب إىل لغة قال: والفقه ا
 العرب؛ وهو الفهم

فذكران أن الشارح قد جرى على مذهب مجهور األصوليني، الذين يعرفون الفقه 
 أنه مطلق الفهم:

 }رب اشرح يل صدري/ ويسر يل أمري/ واحلل عقدة من لساين/ 

 يفقهوا قويل{ فالفقه عند اجلمهور مطلق الفهم

 ِقْهُت املسألة أي فهمتهافَ 

 قال: ومعىن شرعي، وهو معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد

وبينا يف اللقاء املاضي أن املراد ابملعرفة هاهنا ليس أن يكون الفقيه مستحضرا 
 جلميع األحكام الشرعية، وإمنا املراد ابملعرفة هاهنا 

وا ُيْسأَُلون عن كثري من املسائل التهيؤ للمعرفة، ألن كثريا من الفقهاء كان
 فيقولون ال أدري، بل هذه من احملامد اليت ُتروى عن الفقهاء،



ومنهم سيد من سادات الفقهاء وهو اإلمام مالك رضي هللا عنه ملا ُسئل عن 
 مثان وأربعني مسألة، فقال يف اثنتني وثالثني منها ال أدري

حافظا جلميع األحكام الشرعية وإمنا املراد ابملعرفة هاهنا ليس أن يكون الفقيه 
املراد التهيؤ للمعرفة أي أن تكون له تلكم امللكة اليت يقتدر هبا على حتصيل 

 الظن أبي حكم أراد

عنده ملكة أي عنده صنعة استخراج احلكم من الدليل، فعنده ملكة ليس 
 حافظاً جملموعة من األحكام الفقهية يف الفروع

 األحكام اليت َيفظها أجابإذا أاته السؤال من هذه 

 وإن أاته السؤال من غري هذه األحكام مل يستطع أن جييب، ال

 وإمنا لديه امللكة اليت تؤهله إىل استخراج احلكم الشرعي من الدليل

 قال: والفقه الذي هو اجلزء الثاين له معىن لغوي وهو الفهم، 

 ومعىن شرعي وهو معرفة األحكام الشرعية

 يف بيان احرتازات هذا التعريفاملاضي أْن َثَّ مدرستني ذكران يف اللقاء 

 مدرسة جتمع األحكام الشرعية: جتعل األحكام الشرعية قيدا واحدا

 ومدرسة جتعل األحكام قيدا والشرعية قيدا آخر

 تعال ننظر إىل حتليل  التعريف على كل من املدرستني



 املدرسة األوىل: وهي اليت جتعل األحكام قيدا نقصد ابألحكام هاهنا 

 النِ َسُب التامة

 فلو قلنا مثال: الوِتر واجب، هذه نسبة اتمة أو نسبة انقصة؟

 نسبة اتمة ألهنا نسبة ََيُْسُن السكوت عليها

 لكن لو قلنا مثال: صالة اجلمعة، هذه نسبة انقصة، 

 نسبة ال َيسن السكوت عليها

 ذن قولنا األحكام يراد النسب التامة، كقول الفقيه: الوِتر واجب، إ

 ، صالة اجلمعة واجبة، -على حسب مذهب الفقيه-الوِتر مستحب

 غسل اجلمعة مستحب إىل آخره

 إذن املراد ابألحكام  إمنا هو النسب التامة

 خرج بذلك النسب الناقصة؛ كالنسبة اإلضافية كقولنا مثاًل: صالة اجلمعة

 والنسبة التقييدية كقولنا مثاًل: 

 ؛ طيب ما حاهلا؟الصالة الواجبة أو الصدقة الواجبة

هذا معىن ال َيسن السكوت عليه، إذن املراد ابألحكام هاهنا إمنا هو النسبة 
  التامة أو العلم ابلنسب التامة



 قال: وهو معرفة األحكام الشرعية، أي األحكام املوقوفة على خطاب الشرع

أو  هبذا القيد األحكام العقلية كالعلم ابستحالة اجتماع الضدينفيخرج 
 النقيضني، خيرج هبذا األحكام احلسية كالعلم أبن النار حمرقة وحنو ذلك

خيرج هبذا األحكام االصطالحية كالعلم برفع الفاعل ونصب املفعول وجر 
 املضاف وحنو ذلك

احلسية واألحكام إذن قولنا الشرعية خترج األحكام العقلية واألحكام 
 االصطالحية وحنو ذلك

 هذه هي املدرسة األوىل؛ مدرسة جعل األحكام قيدا والشرعية قيدا آخر

 إذن املراد ابألحكام النسب التامة، فيخرج هبذا النسب الناقصة

 الشرعية أي املوقوفة على خطاب الشرع، هذه هي املدرسة األوىل

 ية كقيد واحداملدرسة الثانية: تنظر إىل األحكام الشرع

 فتذكر يف هذا تعريف احلكم الشرعي

 طيب، لكي نبني االحرتاز ال بد أن نكون عاملني ابملاهية، 

 يعين لكي ندري ما احرتز عنه هبذا القيد

 إذا مل تكن عاملا ِباهية القيد لن تصل الحرتاز

 لو أنك ال تعرف حقيقة احلكم الشرعي، هل تستطيع أن تبني االحرتاز؟



 ال تستطيع، لكي تبني احرتاز هذا القيد 

 ال بد أن تكون عاملا ِباهية احملرتز به، ِباهية القيد احملرتَز به

 طيب، املاهية يُتوصل إليها ابحلد، ما حد احلكم الشرعي؟

ما هو تعريف احلكم الشرعي؟ احلكم الشرعي خطاب هللا جل وعال املتعلق 
 أو الوضع أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو التخيري

خطاب هللا خرج هبذا خطاب غريه، كخطاب البشر وخطاب املالئكة وحنو 
ذلك، ويدخل يف خطاب هللا خطاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألن رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا هو مبلِ ٌغ عن هللا سبحانه

 إذن خطاب هللا يشمل خطاب هللا حقيقة أو كالم هللا حقيقة،

 سول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه مبلغ عن هللاوكالم ر 

 خطاب هللا، هل كل خطاب هلل يسمى حكما شرعيا؟

 ال، ال بد أن يكون ذلكم اخلطاب متعلِ قاً أبفعال املكلفني

 }هللا ال إله إال هو احلي القيوم ال أتخذه ِسنٌة وال نوم{

 هذا يتعلق أبفعال املكلفني؟ ال يتعلق أبفعال املكلفني

 ا يتعلق بذات هللا جل وعال وصفاته سبحانهإمن



إذن اخلطاب الذي حنكم عليه أبنه شرعي إمنا هو اخلطاب الذي تعلق أبفعال 
 ، املكلفني مجع مكلفاملكلفني

 واملكلف هو البالغ العاقل الذاكر غري املُلجِأ، غري امللجأ أي غري املكره

 واملكره يف موضعهوسريد معنا إبذن هللا تعاىل تفريٌق بني امللجأ 

 لكن من ابب التجوز والتسمح اآلن امللجأ هو املكره

 وسريد معنا تفريٌق إن شاء هللا تعاىل

 إذن ليس كل خطاب هلل يسمى حكماً شرعياً، بل ال بد أن يكون اخلطاب

 ال بد أن يكون اخلطاب متعلِ قاً أبفعال املكلفني -ليقال أنه حكم شرعي-

ال املكلفني امسه خطاب هلل، لكن هل هو حكم لكن لو أنه مل يتعلق أبفع
 شرعي؟ ال، ال بد أن يكون متعلقا أبفعال املكلفني

 إذن احلكم الشرعي هو خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني

 طيب، وجه التعلق؟ قال: ابالقتضاء أو التخيري أو الوضع

 االقتضاء: هو الطلب

 طلب تركيكون أو أن  طلب فعلوهذا الطلب إما أن يكون 

 وطلب الفعل: أن يطلب هللا جل وعال من املكلفني إتيان فعل معني

 وطلب الرتك: أن يطلب هللا جل وعال من املكلفني ترك فعل معني



 طلب الفعل: افعل، طلب الرتك: ال تفعل

 إذن االقتضاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك

 طلب فعل على سبيل احلتم واإللزاموطلب الفعل أيضاً ينقسم إىل 

 وطلب فعل ال على سبيل احلتم واإللزام أو على غري سبيل احلتم واإللزام

 عندما يقول ربنا جل وعال: }وأقيموا الصالة{ هذا طلب فعل أو طلب ترك؟

طلب فعل، هذا الطلب على سبيل احلتم واإللزام أو ال على سبيل احلتم 
 واإللزامواإللزام؟ على سبيل احلتم 

 إذن قول هللا تعاىل}وأقيموا الصالة{ حكم شرعي أو ال؟ حكم شرعي

ألنه خطاب هللا جل وعال متعلٌق أبفعال املكلفني، ووجه التعلق إمنا هو 
 االقتضاء، واالقتضاء هو الطلب، وهذا طلب فعل على سبيل احلتم واإللزام

ول هللا سبحانه االقتضاء، والطلب إما أن يكون طلب فعل، كق إذن الطلب هو
 }وأقيموا الصالة{ 

 إما أن يكون طلب فعل على سبيل احلتم واإللزام كقول هللا سبحانه 

 }وأقيموا الصالة{

 :أو أن يكون طلب فعل على غري سبيل احلتم واإللزام 

 }وأشهدوا إذا تبايعتم{ إذا عقدمت عقد بيع فأشهدوا



على عقد البيع  هذا الطلب ليس على سبيل احلتم واإللزام، فاإلشهاد
 مستحب، فهذا أيضا يسمى طلبا ولكنه ليس على سبيل احلتم واإللزام

إذن قولنا اقتضاء أي طلب، والطلب إما أن يكون على سبيل احلتم واإللزام،  
 كقول هللا سبحانه }وأقيموا الصالة{ أو على غري سبيل احلتم واإللزام:

 لب الفعلكقول هللا سبحانه }وأشهدوا إذا تبايعتم{، هذا ط

إما أن يكون طلب ترك على سبيل احلتم  أما طلب الرتك فكذلك نفس القسمة
 واإللزام، أو طلب ترك على غري سبيل احلتم واإللزام

 طلب ترك على سبيل احلتم واإللزام: 

 }وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيال{

 كقول النيب  أو أن يكون طلب ترك على غري سبيل احلتم واإللزام

 صلى هللا عليه وسلم: ) ال ميسن  أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول (

 ، وإمنا على سبيل الكراهةهذا طلب ترك ال على سبيل احلتم واإللزام

 أي يُْكَرُه للمرء أن ميس ذكره وهو يبول

هو خطاب هللا املتعلق أبفعال املكلفني  -احلكم الشرعي-إذن خطاب هللا
 ابالقتضاء أي ابلطلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب تركابالقتضاء، 

 أو التخيري: أي اإلذن للمكلف ابلفعل والرتك



 }فإذا ُقِضَيِت الصالُة فانتشروا يف األرض{ هذا إابحة لالنتشار

 إذن هذه هي األحكام اخلمسة أو األحكام التكليفية اخلمسة

 الوجوب واالستحباب واحلرمة والكراهة واإلابحة

طاب هللا جل وعال املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو التخيري أو هو خ
 الوضع، الوضع: أن جيعل الشارع شيئا ُمَعيَّناً ُمَعر ِفا حلكمه

 مانعاأو أن يكون  شرطاأو أن يكون  سبباهذا الشيء إما أن 

 إما أن يكون سببا، ربنا عز وجل يعرفنا أو يضع لنا عالمة لوجوب الظهر

جاءت صالة ظهٍر جاء لنا خرب من هللا سبحانه أنه َثَّ اآلن صالة هل كلما 
 ظهر؟ ال، إمنا جيعل ربنا جل وعال عالمة معرفة حلكمه

 فيجعل مثاًل الزوال عالمة معرفة للوجوب، عالمة معرفة لوجوب الظهر

 جيعل بلوغ النِ َصاِب شرطا يف وجوب الزكاة

 جيعل احليض مانعا من موانع الصالة

ضع يُقصد به أن يَ ْنِصَب الشارع معرفا حلكمه، يعين عالمة على حكمه، إذن الو 
 ينصب الزوال معر ِفا لوجوب الظهر

 ينصب النصاب معرفا لوجوب الزكاة

 ينصب احليض كمانع من الصالة، وحنو ذلك



 احلكم الشرعي فيه قسمان: 

 احلكم التكليفي و احلكم الوضعي

 اًء أو ختيرياً: : اقتضاحلكم التكليفي هو الذي ذكرانه بقولنا

 األحكام التكليفية اخلمسة

احلكم الوضعي هو املذكور يف قولنا وضعاً، وضعاً تشمل الشرط والسبب 
 واملانع، وَثَّ أقسام أخرى يرد ذكرها إن شاء هللا تعاىل

 إذن املدرسة األوىل لتحليل هذا التعريف جتعل األحكام قيدا والشرعية قيدا

 جتعل األحكام الشرعية قيدا واحدا، فتقول احلكم الشرعي:املدرسة الثانية 

 خطاب هللا جل وعال املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو التخيري أو الوضع

قال: والفقه الذي هو اجلزء الثاين أي من املركب اإلضايف له معىن لغوي وهو 
 تهادالفهم، ومعىن شرعي وهو معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االج

 اليت طريقها االجتهاد: أي اليت طريق ثبوهتا وظهورها االجتهاد

 واالجتهاد: بذل الُوْسِع يف بلوغ الغرض؛ اجتهد فالٌن يف كذا: أي بذل ُوسعه

يف اصطالح املتشرعة، اصطالح -االجتهاد يف الشريعةيف بلوغ غرضه، أما 
  هو بذل الُوْسع يف حتصيل التصديق حبكم شرعي: -العلماء

 حنن ذكران قبل ذلك أن العلم ينقسم إىل تصور وتصديق



التصور: حصول صورة الشيء يف العقل، أقول لك: زيٌد فرتتسم صورة زيد يف 
كما أن املرآة ترتسم فيها احملسوسات عقلك، ألن العقل هذا مثل املرآة متاما،  

 العقل يرتسم فيه املعقوالت

 ا يسمى التصور، تتصور زيداً فحينما أقول لك زيد قائٌم، أنت متر أوال ِب

 َث تتصور قائماً، َث تتصور نسبة القيام لزيد

 حني أقول لك زيٌد قائٌم؛ عندي موضوع وحممول، أين املوضوع؟ زيدٌ 

 أين احملمول؟ قائٌم، حنن قلنا إن املوضوع هو احملكوم عليه

 من احملكوم عليه يف هذه القضية؟ زيدٌ 

 د ابلقيام، إذن قائم تسمى احملمولاحملمول: احملكوم به، حكمنا على زي

 فأنت لتتصور قويل: زيد قائم، تتصور املوضوع أي تتصور زيداً 

 َث تتصور احملمول أي تتصور القيام،

 َث تتصور النسبة احلكمية، أي تتصور نسبة القيام لزيد

 َث تدرك وقوع هذه النسبة

 فقولنا حتصيل التصديق هذه املرحلة الرابعة هي التصديق

 يقول الفقيه الوِتر واجب أو الوِتر مستحبفحني 



نقول إنه مير هبذه املراحل األربعة، تصور املوضوع الذي هو  كطريقة تعليمية
الوِتر، تصور احملمول الذي هو الوجوب، تصور النسبة احلكمية، أي نسبة 

 الوجوب للوِتر، َث تصور وقوع هذه النسبة

لتمثيل ال على سبيل اإلقرار، أان أضرب لك مثال: الوِتر واجب على سبيل ا
 وإال فمذهب السادة الشافعية أن الوِتر مستحبٌ 

 أما الذين يقولون بوجوب الوِتر فهم السادة احلنفية عليهم رمحة هللا

إذن قال: اليت طريقها االجتهاد، قلنا االجتهاد بذل الفقيه وسعه لتحصيل 
 التصديق حبكم شرعي

ريقها االجتهاد، كالعلم أبن النية يف الوضوء قال: معرفة األحكام الشرعية اليت ط
 واجبة

كالعلم: هذه الكاف للتمثيل، ميثل لك املصنف رمحه هللا على معرفة األحكام 
 الشرعية اليت طريقها االجتهاد، 

كالعلم أبن النية يف الوضوء واجبة، طبعا الشارح سيمثل لك على   قال:
 األحكام الوضعية  وعلى األحكام التكليفية

 ن قلنا أن احلكم الشرعي ينقسم إىل تكليفي ووضعيحن

 فهو سيمثل لك اآلن على ما هو وضعي وعلى ما هو تكليفي

 وعلى ما يتعلق بفعل اجلوارح أو فعل القلب



قال: كالعلم أبن النية يف الوضوء واجبة، وأن الوِتر مندوب، طبعا الشارح رمحه 
ابعتبار أن اجلالل احمللي  -على مذهب الشافعي-هللا ميثل على مقتضى مذهبنا

 رمحه هللا شافعي

قال: كالعلم أبن النية يف الوضوء واجبة، وأن الوِتر مندوب، وأن النية من الليل 
 شرط يف صوم رمضان

 كالعلم أبن النية يف الوضوء واجبة هذا فعل من أفعال القلوب 

 وأن الزكاة واجبة يف مال الصيب، طيب هذا تكليفي أو وضعي؟

 هذا حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ هذا حكم وضعي، 

ألن الصيب أصالً غري مكلف، فإجياب الزكاة يف مال الصيب من ابب ربط 
 األحكام أبسباهبا، ومن َثَّ فهذا حكم وضعي وليس حبكم تكليفي

سريد تفصيل ذلك مرة أخرى إن شاء هللا تعاىل، التفصيل يف احلكم الشرعي 
 واحلكم الوضعيبقسميه؛ احلكم التكليفي 

 قال: وأن الزكاة واجبة يف مال الصيب، غري واجبة يف احللي املباح،

هذا على مذهبه مذهب السادة الشافعية خالفا للسادة احلنفية، وليس هذا 
تفصيل الفروع أو اآلراء يف الفروع الفقهية، ولكن هذا أييت يف كتب األصوليني 

  ةعلى طريقة التمثيل، لتصور املسألة األصولي

 قال: وكالقتل ِبُثَ قٍَّل يُوجب الِقصاص، 



 ُمثَ قٍَّل: أي شيء ثقيل يقتل بِثَقِلِه كحجر كبري وحنو ذلك

 وُمثَ قٍَّل: بضم امليم وفتح الثاء وفتح القاف املشددة 

 هكذا ضبطه شيخ اإلسالم زكراي األنصاري رمحه هللا تعاىل

ن مسائل اخلالف، خبالف ما قال: وكالقتل ِبُثَ قٍَّل يُوجب الِقصاص وحنو ذلك م
ليس طريقه االجتهاد، كالعلم أبن الصلوات اخلمس واجبة، وأن الزان ََيُْرُم وحنو 

 ذلك من املسائل القطعية.

إذن ال يدخل يف مسمى الفقه عند إمام احلرمني رمحه هللا إال املسائل الظنية 
 مني رمحه هللااالجتهادية، أما املسائل القطعية فال تسمى فقها عند إمام احلر 

 قال: فال يسمى فقها، فاملعرفة هنا العلم ِبعىن الظن

 املعرفة هنا، أين هنا؟ يف كالم املصنف رمحه هللا

 املعرفة هنا العلم ِبعىن الظن، 

 طيب ملاذا قال الشارح رمحه هللا: املعرفة هنا العلم ِبعىن الظن؟

 املعرفة تستعمل يف التصور ال التصديق،

 معرفة وعلى التصديق علم يطلق على التصور

فلو أننا أجرينا لفظ املصنف على ظاهره، فقلنا هو معرفة األحكام الشرعية 
العملية، إذن معرفة األحكام تطلق على التصور والتصديق، طيب هذا الكالم 



خيالف ماهية علم الفقه أصاًل، ألن علم الفقه جمموعة من التصورات وال 
 فردة بغري أحكام؟ التصديقات؟ هو إدراك للذوات امل

 أو إدراك؛ تصور مع حكم؟ حني أقول الوِتر واجب، هذا تصور أو تصديق؟

 تصديق، ألنين أثبت حكما للوِتر، فليس هذا إدراكا للذوات املفردة

 وإمنا هو تصديق

 نسبنا احملول للموضوع، نسبنا الوجوب للوِتر

 فالفقه مثله مثل أي علم: جمموعة من التصديقات

  تتوصل إىل التصديق إال ابلتصور، لكي تقول الوِتر واجبٌ صحيح أنت ال

 متر بثالثة تصورات، لكن الفقه يف هنايته جمموعة من التصديقات

 -مثل كل العلوم–طيب طاملا أن الفقه جمموعة من التصديقات 

 حنن يف النحو مثاًل: الفاعل مرفوع واملفعول منصوب واملضاف جمرور

 تصديقاتهذه تصورات أو تصديقات؟ 

فطاملا أن الفقه جمموعة من التصديقات، كيف يعرب املصنف رمحه هللا بكلمة 
 املعرفة رغم أن املعرفة تتعلق ابلتصورات؟



أبننا وإن كنا نطلق املعرفة على  هذا جييب عنه الشارح رمحه هللا تعاىل
، التصورات، فإن هذا هو الغالب، وال مينع أن ُيستعمل أحدمها يف حمل اآلخر

 وال مينع ذلك أن ُيستعمل أحد اللفظني يف موضع اآلخر

وحىت لو قال املصنف: العلم، كقول بعض أهل العلم، فمثالً اإلمام التاج 
ملا َعرَّف الفقه  -وغري السبكي ممن سبقه-السبكي رمحه هللا وطيب ثراه ملا َعرَّفَهُ 

 أبنه العلم ابألحكام الشرعية املستنبط من أدلتها التفصيلية،

 عرُتَِض على ذلك أبن العلم يُراد به اليقني، واألحكام الشرعية فيها يقينياتا

وأكثرها ظنيات، فَُأِجيَب عن ذلك أيضا أبن العلم كما يطلق على اليقني يطلق 
 على الظن، ومنه قوله تعاىل: 

 }فإن علمتموهن مؤمنات{ أي فإن ظننتموهن مؤمنات   

 رمحه هللا هاهنا ابملعرفة،  إذن ليس َثَّ إشكال يف تعبري املصنف

قال: فاملعرفة هنا العلم ِبعىن الظن، أي ليس العلم ِبعىن اليقني، وإمنا العلم 
 ِبعىن الظن

إذن هللا تعاىل يف بيان   ب يف اللقاء القادمهكذا قد أهنينا تعريف الفقه، ونشرع 
 أقول قويل هذا واستغفر هللا يل ولكم،  .األحكام الشرعية

 إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك م وحبمدك أشهد أن السبحانك الله

 


