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منـــوذج مـــن كتـــاب غـــراس النحـــوي أحـــد 	 
اصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 

املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا املعتمـــدة  النشـــر 
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يقـــوم الصنـــدوق الوقفي للقرآن الكـــرمي وعلومه التابـــع لألمانة العامـــة لألوقاف بدعم 
الشـــاريع الختصة بالقرآن الكـــرمي وعلومه. 

حيـــث يتشـــرف الصندوق الوقفي للقرآن الكـــرمي وعلومه بإقامة أكبر الشـــاريع القرآنية 
فـــي دولـــة الكويت، وهو مســـابقة الكويت الكبـــرى حلفظ القرآن الكـــرمي وجتويده، التي 
يرعاهـــا صاحـــب الســـمو أميـــر البـــاد الفدى الشـــيخ صبـــاح األحمد اجلابـــر الصباح  

الل.  حفظه 

كمـــا يقـــوم الصنـــدوق بالتعاون مع الؤسســـات احلكوميـــة واألهلية ذات النفـــع العام في 
دعـــم األنشـــطة القرآنيـــة، ومن أهمها مشـــروع مركز األنـــوار، ومن أهداف هـــذا الركز 
التـــي اســـتدعت انتبـــاه الصنـــدوق الوقفي للقـــرآن الكرمي إلـــى دعمه من أمـــوال الوقف 
حســـب شـــروط الواقـــف، هـــو توجيه أبنائنـــا نحـــو طريـــق األدب الرباني ونشـــر اخللق 

القرآنـــي، فيكون القرآن الشـــغل الشـــاغل ألبنائنا. 

الصندوق الوقفي 
للقرآن الكريم وعلومه 
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إن هـــذا الركـــز يحمـــل أمانـــة حتفيـــظ كتـــاب الل وتفهيمه ألجيـــال أمتنا وصـــوالً لفهم 
الســـلف لقاصده ومراميـــه بعيداً عن العقـــول النحرفة واألفكار الهدامـــة، فهذه األمانة 
نوصلهـــا إلـــى طلبة يحملـــون هذا النـــور العظيم من جيل إلـــى جيل بعده، لنـــردف أمتنا 
ومجتمعنـــا بكوكبـــة ترفـــع الهمـــة بالعلم وجتلـــي الغمة بالفهـــم وجتيب الشـــكل بالوعي 

وتعـــزز روح االعتدال بحســـن التصرف.

إننـــا فـــي هذا الركـــز ندعو احملســـني الكرام لدعمه لنقـــوم بتوظيـــف تبرعاتهم خلدمة 
ديننا وكتـــاب ربنا.

مركز األنوار 
لتخريج حفظة للقرآن ... عالمين به .. عاملين 
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جمعيـــة خيريـــة تطوعيـــة ذات نفـــع عام، تهدف إلى نشـــر ثقافـــة الفهم العتـــدل للقرآن 
الكـــرمي والســـنة الطهـــرة بي الشـــباب والفتيات بأســـلوب ممتـــع مبتكر بشـــتى األدوات 
اإلعاميـــة العاصرة وغيرهـــا، ممزوج باالعتدال والرفق واحلكمـــة والوطنية، ليكون في 
كل أســـرة شـــاب فاهـــم ألحـــكام القرآن والســـنة، مُمـــارس لها فـــي حياته، فيكـــون عونا 
لوالديـــه فـــي تثقيـــف إخوتـــه، وســـندا للوطن في نشـــر تعاليم ديننـــا بي أبنـــاء الجتمع، 

مســـاهما فـــي نهضة الوطن واســـتقراره وأمنـــه وأمانه، فكـــرا وعما.

جمعية الراسخون
 في العلم الخيرية

وريـــع هـــذه الكتـــب مخصـــص لوقفيـــة األنـــوار التابعـــة جلمعية الراســـخون فـــي العلم 
اخليريـــة - حســـاب رقـــم :

بيت التمويل الكويتي271010016869
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مشروع سالسل إصدارات البرنامج العلمي
لمركز األنوار لتخريج حفظة للقرآن عالمين به عاملين

)الغراس، الترقي، الرسوخ(
التعريف باملشروع:

إن مركـــز )األنـــوار لتخريـــج حفظـــة للقـــرآن عالي بـــه عاملـــي( يحمل أمانـــة حتفيظ 
كتـــاب الل وتفهيمـــه ألجيـــال أمتنا وصوالً لفهم الســـلف لقاصـــده ومراميـــه، بعيداً عن 
العقـــول النحرفـــة واألفكار الهدامـــة، فهذه األمانة نوصلها إلى طلبـــة يحملون هذا النور 
العظيـــم مـــن جيـــل إلى جيل بعـــده، لنردف أمتنـــا ومجتمعنـــا بكوكبة ترفع الهمـــة بالعلم 
وجتلـــي الغمـــة بالفهـــم وجتيب الشـــكل بالوعي وتعـــزز روح االعتدال بحســـن التصرف.

 وللمســـاهمة فـــي حتقيـــق هـــذا الهدف العظيـــم كان هذا الشـــروع؛ والتي تقـــوم خطته 
علـــى إجناز ثـــاث مراحل؛ شـــعارها: التعليـــم، والتثقيـــف، والتدريب:

املرحلـــة األولـــى: مرحلـــة التكويـــن العلمـــي: تُعنَـــى هـــذه الرحلـــة بدراســـة مباحث العلم 
الشـــرعي وقضايـــاه إلـــى مرحلة التصور اجليِّد واالســـتحضار الســـِعف والفهـــم العميق 

لكتاب الل وســـنة رســـوله ].

املرحلـــة الثانيـــة: مرحلـــة التثقيـــف الفكـــري: وتُْعنَى مبنهجيَّة البحـــث العلمي، وحتصيل 
ثقافـــة العصـــر الازم لتحقيـــق التفاعل اإليجابـــي والتوجيه الؤثر.

املرحلـــة الثالثـــة: مرحلـــة التدريـــب املهـــاري: وتُعنَـــى باكتســـاب الهـــارات الازمـــة التـــي 
تضمـــن لصاحبهـــا حســـن التعامـــل وقـــوة التأثيـــر، ومهـــارات إقنـــاع التلقي.
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املرحلة األولى: مرحلة التكوين العلمي:

يهـــدف البرنامـــج العلمـــي لركز )األنـــوار( إلى تكويـــن العاِلـــم التبصر بالقـــرآن الكرمي 
ته، الســـتوعب لثقافة عصـــِرِه، الاهر فـــي الدعوة  والســـنة الطهـــرة، الواعـــي بواقـــع أُمَّ
إلـــى الل تعالـــى باحلكمـــة والوعظـــة احلســـنة، وحتقيـــق هذه الغايـــة يقتضـــي اعتماد 
منهـــج علمـــي ُمْحَكم؛ يضمـــن للمتخرجي في هـــذا البرنامـــج: صحة التكويـــن العلمي، 
وإتقـــان منهجيـــة البحث فـــي العلوم اإلســـامية؛ لهـــذا اعتمـــد البرنامـــج العلمي لركز 
)األنـــوار( منهجـــا محكمـــا للتكويـــن العلمـــي، يقوم هـــذا البرنامـــج على مراعـــاة التدرج 
فـــي التحصيـــل، والتنوع فـــي العارف؛ واجلمع بي علـــوم اآللة وعلوم الغايـــة، مع العناية 
بغايـــة كل علـــم، والقضايـــا الِعينـــة على حتقيـــق غايته؛ مـــن خال ثـــاث مراحل؛ هي:

)1( مرحلة )الغراس(.

)2( مرحلة )الترقي(.

)3( مرحلة )الرسوخ(.

منهجية التأليف في سلسلة )الغراس(:

تهدف سلســـلة )الغراس( إلى التأســـيس العلمي لطاب العلم؛ باكتساب التصور اإلجمالي 
للعلـــوم اإلســـامية الؤهلـــة للفهـــم الصحيح للقـــرآن الكرمي والســـنة الطهـــرة، واإلحاطة 
؛ إحاطًة إجماليًَّة؛ بحيث يحســـن الطالب في هذه الرحلة تصور مســـائل  مبســـائل كل فـــنٍّ
، وخيـــر )غـــراس( لتحقيق هـــذه الغاية: أن يعتنـــي الطالب بالتـــون العلمية األولية  كل فـــنٍّ
، فيدرســـها دراســـة مختصرة تُعنَـــى بفك عبارة النت، وحســـن تصوُّر  العتَمـــدة فـــي كلِّ فنٍّ
الســـائل، مـــع العناية مبناســـبات الوضوعـــات والِعْقد اجلامع بينها، ومناســـبة كل موضوع 

للعلـــم الواقع فيه، ومناســـبته لســـياقه من الوضوعات الســـابقة والاحقة.

ومراعـــاة لهـــذه النهجيـــة العتمـــدة فـــي طلب العلـــم قامت سلســـلة: )الغـــراس( بخدمة 
؛ اخلدمـــَة العلميََّة الائقـــَة بها، مع االســـتفادة من  التـــون العلميـــة العتَمـــدة في كل فـــنٍّ
التَّقنيـــات احلديثـــة في عرض الـــادة العلمية، فجمعت هذه السلســـلة خدمـــات متنوعة 
للمتـــون الصـــادرة فيهـــا: بداية مـــن العناية بضبط الـــنت ضبًطا صحيًحا؛ يســـاعد على 
قراءتـــه قـــراءة ســـليمة مـــن اللحـــن، ثـــم القـــراءة الصوتيـــة للمـــنت بصوت عـــذب وأداء 
صحيـــح؛ يســـاعد على حفظ التون، ثم شـــرحها شـــرحا واضحا، مع العنايـــة باجلداول 
والتشـــجيرات التـــي تعـــي علـــى التصـــور الكلـــي لقضايا كل فـــّن، ثم قياس اســـتحضار 

الطـــاب لادة الدراســـة مـــن خال األســـئلة النظريـــة والتطبيقية.
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املتون املعتمدة في سلسلة )الغراس(:
يقـــوم البرنامـــج العلمـــي )الغـــراس( فـــي مرحلة التأســـيس العلمـــي علـــى مجموعة من 
التـــون الســـتوعبة لعلوم اآللـــة التي ال يفهـــم القرآن والســـنة إالَّ بها، مـــع القيام بخدمة 
، ُروِعَي في اختيار هـــذه التون أن تكون مناســـبًة  مـــنٍت منظـــوٍم وآَخـــَر منثوٍر فـــي كلِّ فـــنٍّ
لهـــذه الرحلـــة، وافيـــًة بتحقيق الغايـــة منها، على أن يصـــدر لكل منت ثاثـــة إصدارات:
اإلصـــدار األول: يشـــتمل على النت مضبوطا ضبطا صحيحـــا، مع قراءته قراءة صحيحة 
بصـــوت عذب، مع وضع األســـئلة العينة على قياس اســـتحضار الطالـــب لادة النت، مبا 

الرحلة. هذه  يناسب 
اإلصـــدار الثانـــي: وهـــو سلســـلة »بدايـــات العلمـــاء« التي تقدم شـــرحا مختصـــرا للمنت؛ 
يعتنـــي باألمثلـــة مـــن القرآن والســـنة وفكِّ ما غمض مـــن عباراِتِه، وتصويِر مســـائِلِه، مع 

االســـتعانة باألشـــكال التوضيحية، واجلـــداول اجلامعة لعاقد األبواب والســـائل. 
اإلصـــدار الثالـــث: توفيـــر خدمة الشـــرح الرئي من خـــال الوقع اإللكتروني للمشـــروع، 

لن أراد مـــن الطاب االســـتزادة والراجعة.
ويحـــاذي هـــذا النهـــج التوصيـــة بحفظ أصغـــر التون فـــي جميـــع الفنون الؤهلـــة لفهم 
ـــه الطالب، فا  الكتـــاب والســـنة، وكذلك التوصيـــة بإفراد منٍت واحد للدراســـة حتى يُتمَّ
يجمـــع بـــي متنـــي في آٍن واحـــد، وكذلك مراعـــاة ترتيب العلـــوم والتون حســـب الذكور 

فـــي هـــذا التصور، رعايـــة ألولويات طلـــب العلم.
والتون العتمدة في مرحلة )الغراس( هي:

أوال: في العقيدة:
غـــراس املعتقـــِد: مـــن أصـــول الســـنة، إلمـــام أهل الســـنة واجلماعة أحمـــد بن حنبل . 1

الشـــيباني، مع نظمه: متام املنة نظم أصول الســـنة، ألبي الســـاكي عبد الجيد بن 
الراكشي. محمد 

ثانيا: في الفقه املالكي:
غـــراس الفقيـــه املالكـــي )1(: مـــن العشـــماوية في فقـــه الســـادة املالكيـــة: لعبد الباري . 2

رة الثمينة فـــي فقه عالم املدينة: للشـــيخ عثمان  بـــن أحمد العشـــماوي مع نظم الـــدُّ
بن ســـند الوائلي الفيلكاوي.

غـــراس الفقيـــه املالكـــي )2(: املرشـــد املعـــن علـــى الضـــروري مـــن علـــوم الديـــن، البـــن . 3
عاشـــر، بشـــرح مختصـــر الـــدر الثمـــن، حملمد الفاســـي »ميـــاره« قســـم العبادات. 

منـــوذج مـــن كتـــاب غـــراس النحـــوي أحـــد 	 
اصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 

املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا املعتمـــدة  النشـــر 
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ثالثا: في الفقه الشافعي:

غراس الفقيه الشـــافعي: من الياقوت النفيس، للشـــيح أحمد بن عمر الشـــاطري، . 4
مع نظم من صفوة الزبد في الفقه الشـــافعي: البن رســـان الشـــافعي.

رابعا: في الفقه احلنبلي:

غـــراس الفقيـــه احلنبلـــي: دليـــل الطالب، للشـــيح مرعي بن يوســـف الكرمي، بشـــرح . 5
منـــار الســـبيل للشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمد بن ســـالم الضويان ونظمه للشـــيخ عبد 

الرحمن الســـعدي.

خامسا: في علم النحو:

غـــراس النحـــوي: مـــن اآلجرومية فـــي مبادئ علم العربية: البـــن آجروم الصنهاجي . 6
بشـــرح التحفـــة الســـنية، حمليي الدين عبـــد احلميد مع نظم اآلجروميـــة: لعبيد ربه 

محمـــد بن آبه القاوي الشـــنقيطي.

سادسا: في علم الصرف:

غـــراس الصرفـــي )1(: مـــن البناء فـــي الصرف، للمولى ما عبدالل الدتفزي، بشـــرح . 7
األســـاس خلالـــد بـــن خليـــل الزاهـــدي مع نيـــل املنى فـــي نظم قواعـــد البنـــا، لعبدالل 

بن حســـن الكوهجي.

غـــراس الصرفـــي )2(: مـــن تصريـــف العـــزي، لعزالدين أبي العالـــي عبد الوهاب بن . 8
إبراهيم الزجناني، بشـــرح ســـعد الدين مســـعود بن عمـــر التفتازاني.

سابعا: في البالغة:

غـــراس البليـــغ: مـــن مائة املعانـــي والبيان في علوم البالغة: البن الشـــحنة احلنفي، . 9
بشـــرح بداية البليغ للدكتور رشـــوان أبو زيد.

ثامنا: علم اللغة:

غـــراس اللغـــوي: قصيـــدة بانـــت ســـعاد لكعـــب بـــن زهيـــر رضـــي الل عنه بشـــرح كنه . 10
املـــراد لإلمام الســـيوطي، ومعلقة عنترة بن شـــداد، ومعلقة امرئ القيس بشـــرح فتح 
الكبيـــر املتعـــال حملمد طه الدرة، وقصيدة المية العرب للشـــنفرى بشـــرح نهاية األرب 
لعطـــاء اهلل بـــن أحمـــد، وقصيـــدة واحرَّ قلبـــاه للمتنبي بشـــرح عبد الرحمـــن البرقوقي.

ِغراُس اْلُأُصولِي10
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تاسعا: في علم أصول احلديث:

ث: مـــن نخبـــة الفكـــر فـــي اصطـــالح أهـــل األثـــر: للحافـــظ ابـــن حجر . 11 غـــراس احملـــدِّ
العســـقاني، بشـــرح نزهـــة النظـــر للمصنـــف مع الرتبـــة نظـــم النخبـــة: لكمال الدين 

. ُمنِّيِّ لشُّ ا

عاشرا: في علم أصول الفقه:

غـــراس األصولـــي: مـــن الورقـــات فـــي أصـــول الفقـــه: إلمـــام احلرمـــي أبـــي العالـــي . 12
اجلوينـــي، بشـــرح احمللـــي واحلطاب مع تســـهيل الطرقات في نظم الورقات: لشـــرف 

الديـــن العمريطي.

حادي عشر: في علوم القرآن:

ـــر: علـــم التفســـير مـــن كتـــاب النقايـــة: للحافظ جال الدين الســـيوطي . 13 غـــراس املفسِّ
مـــع منظومـــة الزمزمـــي فـــي التفســـير وعلوم القـــرآن: لعبد العزيـــز الزمزمي.
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علـــم أصـــول الفقه من أهم العلـــوم التي تبحث في قواني فهم نصوص الكتاب والســـنة، 
وتعـــي على اســـتنباط مـــا فيهما من أحكام تشـــريعية، وقيم ســـلوكية؛ فيعنى علم أصول 

الفقه ببحـــث قضيتي كبريي:

القضيـــة األولـــى: توثيـــق األدلـــة ومتييـــز العتبـــر منها شـــرعا مـــن غير العتبـــر، فيبحث 
أصـــول الفقه في األدلة ويَْقِســـُمها قســـَمِي؛ همـــا: األدلة التفق عليهـــا، واألدلة الختلف 

. فيها

ِل  والقضيـــة الثانيـــة: هـــي فن التعامل مع هـــذه األدلة وطريقة الوصول إلـــى احلكم بتأمُّ
ـــا من نصـــوص الكتاب والســـنة، تناول علم أصـــول الفقه  الدليـــل، فـــإن كان الدليـــل نّصً
قوانـــي فهـــم هـــذا النص؛ من خال بـــاب دالالت األلفاظ، وإن كان قياســـا فقهيا، تناول 
شـــروط القيـــاس ومقوماتـــه، كمـــا يبحث علـــم األصول في طرائـــق التأليف بـــي األدلة 
التـــي ظاهرهـــا التعـــارض، ويبـــي طرائـــق اجلمـــع بينهـــا، فإن تعـــذر اجلمـــع، بحث في 

قواعـــد الترجيح.

ومـــنت )الورقـــات فـــي أصول الفقه( يلبي حاجة طالب علم األصول الناشـــئ في حتصيله، 
الستشـــرف لـــدرره وكنـــوزه؛ فإن هذا الـــنت يقدم تصـــورا إجماليا لســـائل ومصطلحات 
علـــم أصـــول الفقه، من أقرب طريق وأيســـره، فشـــمل كليات مباحثه، مع حســـن العرض 

العاجلة. ووضوح 

ومـــنت: )الورقـــات( مـــن تصنيف اإلمـــام عبد اللك بن عبـــد الل بن يوســـف، أبي العالي 
اجلوينـــي، العـــروف بإمام احلرمـــي، التوفى ســـنة: )478 هـ(، وهو إمـــام كبير من أئمة 
االجتهـــاد فـــي الفقه اإلســـامي عامـــة، وفي الفقـــه الشـــافعي بصفة خاصـــة، وهو من 
ِســـَي لعلم أصـــول الفقه، الذين أســـهموا في اســـتكمال مباحث علم أصول  األئمـــة الؤسِّ

الفقه وفي اســـتقرار وترتيـــب قضاياه.

يتميـــز مـــنت )الورقـــات( بســـهولة عباراتـــه واختصارهـــا، وقلـــة ألفاظـــه واقتصادها، مع 
وضـــوح الفكـــرة واالقتصـــار على كليـــات الباحـــث دون التفاصيل، هذه الصفـــات جعلته 
مـــن أهـــم التـــون العتمـــدة للمبتدئـــي في دراســـة أصـــول الفقه فـــي الجالـــس العلمية 

الشـــرعية. والنتديات 

ِغراُس اْلُأُصولِي
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ُصوِلـــي أحد 	  منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــراُس اْلُ
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 

املركـــز العلمـــي ملركـــز النـــوار - الكويت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 



وتيســـيرا على من يشـــق عليـــه حفظ النثر جمعنا مـــع هذا النت نظـــم الورقات العروف 
بــــ: )تســـهيل الطرقـــات فـــي نظـــم الورقات(، لإلمام يحيى بن موســـى بن رمضان، شـــرف 
الديـــن العمريطـــي الشـــافعي، التوفـــى ســـنة: )890 هــــ(، ويتميـــز هـــذا النظـــم بعذوبة 

ألفاظـــه، وجمـــال إيقاعه، ووضـــوح أفكاره وحســـن ترتيبه.

وقد حاولنا خدمـــة هـــذا النت ونظَمـــُه اخلدمَة الائقَة به، والعينَـــَة على حتقيق الغرض 
من دراســـته؛ فأفردنا له ثاثة إصدارات:

اإلصـــدار األول: يُْعنَى بضبـــط الـــنت ضبطا صحيحـــا، ويقدم لطالـــب العلم االختبارات 
والتماريـــن الازمـــة لقياس مســـتوى فهم الادة وحســـن تطبيق القواعـــد األصولية على 

نصـــوص الكتاب والســـنة واســـتنباط األحكام الشـــرعية منهما.

اإلصـــدار الثانـــي: وهـــو سلســـلة »بدايـــات العلمـــاء« التي تقدم شـــرحا مختصـــرا للمنت؛ 
يعتنـــي باألمثلـــة من القـــرآن والســـنة، وفكِّ ما غمض مـــن عباراِتـــِه، وتصويِر مســـائِلِه، 
مـــع االســـتعانة باألشـــكال التوضيحيـــة، واجلـــداول اجلامعـــة لعاقد األبواب والســـائل، 

والتنبيــــــه علــــــى القواعـــد اجلامعـــة لعلــــــم أصـــول الفقه.

اإلصـــدار الثالـــث: ويقـــدم اخلدمات الصوتية العينة على دراســـة الـــنت؛ من قراءة للمنت 
قراءة متقنـــة وبصـــوت عـــذب يعي علـــى حفظ النت، وشـــرح للكتـــاب والتدريـــب عليه، 
وميكـــن لداِرِس هـــذا الـــنت االســـتفادة من اخلدمات الصوتية القدمة عليـــه من )مركز 

األنـــوار( مـــن خال قناة مركـــز األنوار علـــى اليوتيوب على هـــذا الرابط:

goo.gl/VQ4ykd
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الدرس األول
تعريف أصول الفقه ومتعلقاته

ويشتمل هذا الدرس على:

تعريف أصول الفقه.- 

بيان األحكام الشرعية وتعريف كل حكم.- 

بيان معنى العلم وأنواعه ودرجات العرفة.- 

بيان أبواب أصول الفقه.- 
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ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللَّ

ا َبْعــــُد: َأمَّ

َفَهِذِه َوَرَقاٌت تَْشتَِمُل َعلَى َمْعِرَفِة ُفُصوٍل ِمْن أُُصوِل الِفْقِه:

َوَذِلَك ُمَؤلٌَّف ِمْن ُجْزأَيِْن ُمْفَرَديِْن:

أََحُدُهَما : أُُصوٌل، َواآلَخُر: الِفْقُه:

َفاألَْصُل: َما يُبْنَى َعلَيِْه َغيُْرهُ، َوالَفْرُع: َما يُبْنَى َعلَى َغيِْرِه.

ْرِعيَِّة الَِّتي َطِريُقَها ااِلْجِتَهاِد. َوالِفْقُه: َمْعِرَفُة األَْحَكاِم الشَّ

ِحيُح، َوالَفاِسُد. َواألَْحَكاُم َسبَْعٌة: الَواِجُب، َوالَنُْدوُب، َوالُبَاُح، َواحمَلُْظوُر، َوالَْكُروهُ، َوالصَّ

َفالَواِجُب: َما يُثَاُب َعلَى ِفْعِلِه، َويَُعاَقُب َعلَى تَْرِكِه.

َوالَنُْدوُب: َما يُثَاُب َعلَى ِفْعِلِه، َواَل يَُعاَقُب َعلَى تَْرِكِه.

َوالُبَاُح: َما اَل يُثَاُب َعلَى ِفْعِلِه، َواَل يَُعاَقُب َعلَى تَْرِكِه.

َواحمَلُْظوُر: َما يُثَاُب َعلَى تَْرِكِه، َويَُعاَقُب َعلَى ِفْعِلِه.

َوالَْكُروهُ: َما يُثَاُب َعلَى تَْرِكِه، َواَل يَُعاَقُب َعلَى ِفْعِلِه.

ِحيُح: َما يَتََعلَُّق ِبِه النُُّفوُذ َويُْعتَدُّ ِبِه. َوالصَّ

َوالبَاِطُل: َما اَل يَتََعلَُّق ِبِه النُُّفوُذ، َواَل يُْعتَدُّ ِبِه.

َوالِفْقُه أََخصُّ ِمَن الِعلِْم.

َوالِعلُْم: َمْعِرَفُة الَْعلُوِم َعلَى َما ُهَو ِبِه ِفي الَواِقِع.

ْيِء َعلَى ِخَاِف َما ُهَو ِبِه ِفي الَواِقِع. ُر الشَّ َواجَلْهُل: تََصوُّ

: َما اَل يََقُع َعْن نََظٍر َواْسِتْداَلٍل. ُروِريُّ َوالِعلُْم الضَّ

ِغراُس اْلُأُصولِي16

ُصوِلـــي أحد 	  منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــراُس اْلُ
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 
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ا الِعلُْم الُْكتََسُب: َفُهَو الَْوُقوُف َعلَى النََّظِر َوااِلْسِتْداَلِل. َوأَمَّ

َوالنََّظُر ُهَو: الِفْكُر ِفي َحاِل الَنُْظوِر ِفيِه.

ِليِل. َوااِلْسِتْداَلُل: َطلَُب الدَّ

ِليُل: ُهَو الُْرِشُد ِإلَى الَْطلُوِب. َوالدَّ

ِويُز أَْمَريِْن: أََحُدُهَما أَْظَهُر ِمَن اآلَخِر. : جَتْ نُّ َوالظَّ

ِويُز أَْمَريِْن، اَل َمِزيََّة أِلََحِدِهَما َعلَى اآلَخِر. : جَتْ كُّ َوالشَّ

َوأُُصوُل الِفْقِه: ُطُرُقُه َعلَى َسِبيِل اإِلْجَماِل، َوَكيِْفيَُّة ااِلْسِتْداَلِل ِبَها.

َوَأْبَواُب ُأُصوِل الِفْقِه: 
اِهُر،  ُ، َوالنَّصُّ َوالظَّ ، َوالُْجَمُل َوالُبَيَّ أَْقَساُم الَكَاِم، َواألَْمُر َوالنَّْهُي، َوالَعامُّ َواخَلاصُّ

َواألَْفَعاُل، َوالنَّاِسُخ َوالَنُْسوُخ، َواإِلْجَماُع، َواألَْخبَاُر، َوالِقيَاُس، َواحَلْظُر َواإِلبَاَحُة، َوتَْرِتيُب 
األَِدلَِّة، َوِصَفُة الُْفِتي َوالُْستَْفِتي، َوأَْحَكاُم الُْجتَِهِديَن.
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ُرَقاْت * ِفي َنْظِم الَوَرَقاْت َتْسِهيُل الطُّ
ِفي ُأُصوِل الِفْقِه

الِعْمِريِطي1 ــَرُف  ـــ الــشَّ الــَفــِقــيــُر  ــاَل  ــْفــِريــِطَقـ َوالــتَّ ــْقــِصــيــِر  َوالــتَّ الــَعــْجــِز  ُذو 
ــَرا2 ــ ــَه ــ أَْظ َقــــْد  الَّــــــِذي   ِ لِلَّ ــُد  ــ ــْم ــ ــَرااحَل ــ ــَه ــ ــَوَرى َوأَْش ــ ــل ــ ــَم األُُصـــــــوِل ِل ــلْـ ِعـ
ــا3 ــ نَ ــوَّ ــ ـــاِفـــِعـــي َوَه ــاِن الـــشَّ ــ ــَس ــ ــى ِل ــلَـ نَــــــاَعـ ــَو الَّـــــــِذي لَـــــُه ابْـــــِتـــــَداًء َدوَّ ــ ــْه ــ َف
ــاَرا4 ــ ــى َصـ ــتَّـ ــاُس َحـ ــ ــنَّ ــ ــُه ال ــ ــتْ ــ ــَع ــ ــابَ ــ ــاَراَوتَ ــبَـ ِكـ أَْو  احَلـــْجـــِم  ِصـــَغـــاَر  ُكــتْــًبــا 
ــا ُســِمــي5 ـــَغـــاِر َمـ ــيَوَخـــيْـــُر ُكــتْــِبــِه الـــصِّ ــ ــَرِم ــ ــاِت ِلـــــإِلَمـــــاِم احَل ــ ــَوَرقـ ــ ــالـ ــ ِبـ
ــي نَــْظــِمــِه٦ ــ ًة ِف ــُت ُمــــــدَّ ــلْـ ــِئـ ــِه َوَفــــْهــــِمــــِهَوَقــــــْد ُسـ ــ ــِظـ ــ ــْفـ ــ ـ ــــًا حِلِ ُمــــَســــهِّ
ا7 ــدَّ ــ ــُت بُـ ــ ــلْ ــ ــِئ ــ ــا ُس ــ ــ اَفــــلَــــْم أَِجــــــــْد مِمَّ ــُت ِفـــيـــِه ُمـــســـتَـــِمـــدَّ ــ ــَرْعـ ــ َوَقـــــــْد َشـ
ـــَواِب8 ــاِبِمــــن َربِّــــنَــــا الـــتَّـــْوِفـــيـــَق ِلـــلـــصَّ ــتَ ــِك ــال ــِن ِب ــ اَريْـ ــدَّ ــ ـــي الـ ــَع ِف ــْفـ ـ ــنَّ َوالـ

َباُب ُأُصوِل الِفْقهِ 
ــا لَــَقــبَــا9 ــًظ ــْف ــِه لَ ــْق ــِف ــاَك أُُصـــــوَل ال ــ ـــبَـــاَه ــد تَـــَركَّ ــ ــْن ُجـــــْزأَيْـــــِن َق ــ ِلـــلـــَفـــنِّ ِمـ

ــي10 ــاِنـ ــثَّـ الـ ثُــــــمَّ  األُُصـــــــــــوُل  ُل  ــُه َواجُلـــــــــــــْزآِن ُمــــــْفــــــَرَداِناألَوَّ ــ ــْق ــ ــِف ــ ال
ــِنــي11 ــُرهُ بُ ــ ــيْ ــ ــِنــيَفــــاألَْصــــُل َمـــا َعـــلَـــيْـــِه َغ ــبَ ــنْ َوالــــَفــــْرُع َمـــا َعـــلَـــى ِســــــَواهُ يَ
ــلِّ ُحـــْكـــٍم َشــْرِعــي12 ــ ــُم ُك ــُه ِعـــلْـ ــْقـ ــِفـ َقــْطــِعــيَوالـ ــٍم  ــْك ُح ُدوَن  اْجـــِتـــَهـــاًدا  ــاَء  ــ َج
ــُدوٌب َوَمـــا13 ــ ــنْـ ــ ــُم َواِجــــــٌب َوَمـ ــ ــْك ــ ــاَواحُل ــُرَمـ ــا َحـ ــ ــُروهُ َمــــْع َم ــ ــ ــْك ــ ــ ــَح َوالَ ــ ــي ــ أُِب
ــا َوالـــَفـــاِســـِد14 ــًق ــلَ ــْط ــِحــيــِح ُم ــَع الــصَّ ــ ــِدَم ــاِب َع ــْن  ــ ِم أَْو  َهـــــَذاِن  ــٍد  ــاِقـ َعـ ــْن  ــ ِم
ــِه َوالـــــتَّـــــْرِك ِبـــالـــِعـــَقـــاِبَفــــالــــَواِجــــُب احمَلْـــــُكـــــوُم ِبـــالـــثَّـــواِب15 ــِلـ ــْعـ ــي ِفـ ــ ِف
ــِه ِعـــَقـــاُبَوالــــنَّــــْدُب َمـــا ِفـــي ِفـــْعـــِلـــِه الـــثَّـــَواُب1٦ ــ ــْرِكـ ــ ــْن ِفــــي تَـ ــ ــُك ــ َولَـــــــْم يَ
ِعـــَقـــاِبَولَــــيْــــَس ِفــــي الُــــبَــــاِح ِمـــــْن ثَــــــَواِب17 َواَل  بَـــــْل  َوتَـــــْرًكـــــا  ــًا  ــ ــْع ــ ِف

ِغراُس اْلُأُصولِي18

ُصوِلـــي أحد 	  منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــراُس اْلُ
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 

املركـــز العلمـــي ملركـــز النـــوار - الكويت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 



ــا نُـــِدْب18 ــُس َم ــْك ــُروِه َع ــْكـ ــِجــْبَوَضـــاِبـــُط الَـ ــا يَ ــَك احَلــــــَراُم َعـــْكـــُس َمـ ــَذِلـ َكـ
ــا19 ــَق ــلَّ ــَع ــا تَ ــ ـــِحـــيـــِح َم ــُط الـــصَّ ــ ــاِبـ ــ ِبـــــِه نُــــُفــــوٌذ َواْعـــــــِتـــــــَداٌد ُمــْطــلَــَقــاَوَضـ
ــْم تَـــْعـــتَـــِدْد20 ــ ــِه لَ ــ ــُد الَّـــــِذي ِب ــاِسـ ــَفـ ــْدَوالـ ــِقـ ُعـ ِإَذا  ــٍذ  ــ ــاِف ــ ــنَ ــ ِب ــْن  ــ ــُك ــ يَ َولَـــــــْم 
ــْم يُــَخــْص21 ــوِم لَـ ــُم ــُع ــل ِبــالــِفــْقــِه َمــْفــُهــوًمــا بَــِل الــِفــْقــُه أََخــْصَوالــِعــلْــُم لَــْفــٌظ ِل
ــوِمَوِعــــلْــــُمــــنَــــا َمـــــْعـــــِرَفـــــُة الَــــْعــــلُــــوِم22 ــ ــتُ ــ احمَلْ ِلـــَوْصـــِفـــِه  ــْت  ــَقـ ــابَـ َطـ ِإْن 
ــْيِء َعلَى23 ـــ ُر الــشَّ ــَاَواجَلـــْهـــُل ُقـــْل تَــَصــوُّ ــِه َعـ ــ ِخــــــَاِف َوْصــــِفــــِه الَّــــــِذي ِبـ
ــِم24 ــلْ ــِع ــُد ال ــْقـ ــيَوِقـــيـــَل َحــــدُّ اجَلـــْهـــِل َفـ ــمِّ ُس ــْد  ــ َقـ ـــًبـــا  ُمـــَركَّ اْو  بَــِســيــًطــا 
ــَرى25 ــثَّ ــَت ال ــ ــلِّ َمـــا حَتْ ــِســيــُطــُه ِفـــي ُكـ َرابَ ــِوّ ــ ــُصـ ــ تَـــْرِكـــيـــبُـــُه ِفــــي ُكـــــلِّ َمــــا تُـ
ــْحــُصــُل2٦ ــَراٍر يَ ـ ــطِّ ــاضـ ــا ِبـ ــ ــُم إمَّ ــلْـ ــِعـ ُلَوالـ ــاألَوَّ ــ ــ َفـ ــٌل  ــ ــاِص ــ َح ــاٍب  ــَسـ ــِتـ ــاْكـ ِبـ أَْو 
ــْمــِسَكـــالُـــْســـتَـــَفـــاِد بــــاحَلــــَواِس اخَلـــْمـــِس27 ِبــالــلَّ أَْو  ْوِق  ــذَّ ــ ــال ــ ِب أَْو  ــِمّ  ِبــالــشَّ
ــي28 ــاِل ــتَّ ــمَّ ال ــ ــاِر ثُ ــ ــَصـ ــ ــِع َواإِلبْـ ــْمـ ـ ــسَّ ــى اْســـِتـــْداَلِلَوالـ ــلَ ــاَن َمـــْوُقـــوًفـــا َع ــ َمـــا َك
ــْل َمــا يـَـْجــتـَـِلــْب29 ــْداَلِل ُقـ ــ ــِت ــ ــدُّ ااِلْس ــ ــا ُطـــِلـــْبَوَح ــْرِشـــــًدا ِلَـــ ــًا ُمـــ ــ ــي ــ ــا َدِل ــنَـ لَـ
ــِن30 ــ ــَريْ ــ ــِرٍئ أَْم ــ ــ ــُز اْمـ ــ ــِوي ــ ــنُّ جَتْ ــ ــظَّ ــ ـــــًحـــــا أِلََحـــــــــــِد األَْمـــــــَريْـــــــِنَوال ُمـــــَرِجّ
ــوُر َظـــّنًـــا يُــْســَمــى31 ــ ــْذُك ــ ــُح الَ اِجـ ــرَّ ــالـ ــاَفـ ــَم ــوُح يُــْســَمــى َوْه ــْرُجـ ــَرُف الَـ ـ ــطَّ َوالـ
ــاِن32 ــ ــَح ــ ــَا ُرْج ــ ــــِويــــٌز ِبـ ــــكُّ جَتْ ــَراِنَوالــــشَّ ــ ــ ــَوى األَْمـ ــ ــتَ ــ ــُث اْس ــيْـ ــٍد َحـ ــ ــواِح ــ ِل
ــا أُُصــــوُل الــِفــْقــِه َمــْعــًنــى ِبــالــنَّــَظــْر33 ـ ــِه َفـــالُـــْعـــتَـــبَـــْرأَمَّ ــِفـ ــِريـ ــْعـ ــي تَـ ــ ــَفـــنِّ ِف ــلـ ِلـ
الُْجَملَْه34 أَْعِني  الِفْقِه  ُطــْرُق  َذاَك  ــْهِفي  ــلَ الـُـَفــصَّ اَل  ــِي  ــْه ــنَّ ــال َك أَْو  َكـــاألَْمـــِر 
ــَدلُّ ِبــــــاألُُصــــــوِل35 ــ ــتَـ ــ ــْسـ ــ ــيَوَكــــــيْــــــَف يُـ ــ ــوِل ــ ــَو األُُص ــ ــُم الَّــــــِذي ُهـ ــ ــاِل ــ ــَع ــ َوال

منـــوذج مـــن كتـــاب غـــراس النحـــوي أحـــد 	 
اصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 

املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا املعتمـــدة  النشـــر 

19 ِغراُس اْلُأُصولِي

ُصوِلـــي أحد 	  منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــراُس اْلُ
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 

املركـــز العلمـــي ملركـــز النـــوار - الكويت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 



َأْبَواُب ُأُصوِل الِفْقِه
ــَرُد3٦ ـــ ــْس ــا تُ ــاًبـ ــُروَن بَـ ــــ ــْشـ ــوَرُدأَبْـــَوابُـــَهـــا ِعـ ــ ــتُـ ــ ــا َسـ ــَهـ ــلُـّ ــاِب ُكـ ــ ــتَ ــ ــِك ــ ــي ال ــ ــ َوِفـ
ـــا37 ـــاَوِتـــــلْـــــَك أَْقــــــَســــــاُم الـــــَكـــــَاِم ثُـــمَّ أَْمــــــــٌر َونَـــــْهـــــٌي ثُــــــمَّ لَــــْفــــٌظ َعـــمَّ
ــُل38 ــَم ــْج ُم أَْو   ٌ ــيَّ ــ ــبَ ــ ُم أَْو  َخــــصَّ  ُلأَْو  ُمـــــــَؤوَّ أَْو  ــاهُ  ــ ــنَ ــ ــْع ــ َم َظــــاِهــــٌر  أَْو 
ــا نَــَســْخ39 ــ ــاِل ثُــــمَّ َم ــ ــَعـ ــ ــلـــُق األَْفـ ــْخَوُمـــطـ ــَس ــتَ ــِه انْ ــ ــا ِب ــمَّ َمـ ــ ــَواهُ ثُ ــ ــ ــا ِس ــًم ــْك ُح
ــاُر َمـــْع40 ــبَـــ ــَك اإِلْجــــَمــــاُع َواألَْخـــ ــ ــَذِل ــ ــٍر َوَمـــــــْع ِإبَـــــاَحـــــٍة ُكـــــلٌّ َوَقـــــْعَك ــ ــْظ ــ َح
ــْه41 ــلَـّ ــِعـ ــٌق ِلـ ــ ــلَ ــ ــْط ــ ــْهَكـــــــَذا الــــِقــــيَــــاُس ُم ــ ــأَلِدلَّ ــ ــُب ِل ــيـ ــْرِتـ ـ ــتَّ ِفـــي األَْصــــــِل َوالـ
ُعِهْد42 َوُمْستَْفٍت  ُمْفٍت  ِفي  َوَهـــــَكـــــَذا أَْحـــــَكـــــاُم ُكـــــلِّ ُمـــْجـــتَـــِهـــْدَوالــَوْصــُف 

ِغراُس اْلُأُصولِي20

ُصوِلـــي أحد 	  منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــراُس اْلُ
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 

املركـــز العلمـــي ملركـــز النـــوار - الكويت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 



منـــوذج مـــن كتـــاب غـــراس النحـــوي أحـــد 	 
اصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 

املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا املعتمـــدة  النشـــر 
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تقويم تحصيل الطالب 
السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة:

اجلوينيالشافعيأبوحنيفةأول من ألف في علم أصول الفقه1
اإلجماليةالتفصيليةالعقليةموضوع علم أصول الفقه األدلة2
مستحبفرض كفائيواجب عينيتعلم أصول الفقه3
الواجبالباحالندوبما يثاب فاعله ويعاقب تاركه4
احلرامالكروهالباحمايثاب تاركه واليعاقب فاعله5
للفهمللحفظللعلمالفقه مرادف٦
الباطلاحلرامالصحيحمااليتعلق به النفوذ واليعتد به7

السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة:
الفرعاألصل اصطاحااألصل لغةمايبنى عليه غيره8
معرفة األحكام الشرعية التي 9

طريقها االجتهاد
التكليفالفقهأصول الفقه

خاف األولىالكروهاحلرامما يعاقب فاعله ويثاب تاركه10
الصحيحالندوبالواجبمايتعلق به النفوذ ويعتد به11
سبعةخمسةستةَعدَّ الصنف األحكام12
جتويز أمرين المزية ألحدهما 13

على اآلخر
الوهمالشكالظن

كليهماالعامات فقطبالعبادات فقطالصحة والفساد يتعلقان14
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( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) x ( أمام العبارة الخطأ مما يلي: السؤال الثالث: ضع عالمة )
(الســــؤال ( A) X ( B

ABيبحث علم أصول الفقه في آيات األحكام.15

ABقوله تعالى )أقيموا الصاة( دليل من أدلة األصول.1٦

ABصلى أحمد وتذكر بعد الصاة أنه لم يكن متوضئاً فصاته صحيحة.17

ABعقد البيع الذي استوفى الشروط واألركان عقد صحيح.18

ABال فائدة من دراسة علم األصول لغير الجتهد.19

ABمعرفة أن صاة الوتر مندوبة من مسائل علم الفقه.20

ABاحلكم الشرعي عند اجلمهور سبعة أحكام. 21
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ِغراُس اْلُأُصولِي26



إصدارات البدايات
ِغراُس اْلُأُصولِي28



إصدارات الغراس
29 ِغراُس اْلُأُصولِي






