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 الباب التاسع

 كتاب القواعد الشرعية
 ويشتمل على ما يلي:

 أصول الفقه اإلسالمي: ويشمل: -1

 فقهههههههه الشرههههههها  الشههههههه ع    -1

 

 فقهههههههههههه الصةيمههههههههههه  وال   ههههههههههه   -3

 
 فقههههههههه العلهههههههه  الشهههههههه ع    -2

 

 فقههههههههههههههههههههههههههههههه اإلفتهههههههههههههههههههههههههههههها   -4

 

 القواعد الش ع  : وهي قسمان: -2

 القواعد الرب ى: وهي: -1

  المهههههههههوا  مقاصهههههههههدها -1

 

 هللا ال يهههههههههام  هال  مههههههههها ف هههههههههه م هههههههههل     -7  

 
 ال قههه   ال يهههةول  الشههه   -2

 

 

 وال ينهههههههى هال عهههههه  مهههههها ف ههههههه مفسههههههد    

 
 ال ضهههههههه ا وال ضهههههههه اا  -3

 

 الوجههههههههههههههوا يتصلهههههههههههههه   االسههههههههههههههت اع   -8  

 
المشهههههههههههههههق    لههههههههههههههه   -4

 الت سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   

 

 الصهههههههههههل فهههههههههههي ال ههههههههههه ا  اإل اشههههههههههه   -9  

 
 الصههههههههههههههاع  م ر مهههههههههههههه   -5

 

 مههان فههي مههل عمههل اإل ههالو والمتا صهه  ال  -10 

 
 الوسائل لها أشرا  المقاصد  -6

 

 الصههههههههدل واجهههههههه   والف ههههههههل مسههههههههنون  -11  

 
  القواعد الف ع   -2  

 :و شمل

 

 

 هذا  ةاشمت الم الح قد  العلهى علهى الع.هى  -12 

 
 اعات ــــبـصـد الــواعــق -1

 قواعد المصامالت  -2
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 قال هللا  صالى:

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ي ) 

         (  جئ
 [36/سرا ]اإل
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 أصول الفقه اإلسالمي -1

 باألحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية.: هو العلم الفقه 

 :أقسا  الفقه 

 الفقه في الدي  ينقسم هلى قسم  :

 فقه القلوا:الول: 

وهو العلم باألحكام الشرعية العلمية بأدلتها التفصيلية كالعلم باهلل، 

 وأسمائه وصفاته، وأفعاله.

ه، والعلم بأركان اإلیمان، وهي: اإلیمان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسل

 واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره.

والعلم بما یجب هلل عز وجل من التوحيد واإلیمان والعبادة واإلخالص 

واليقين، والخوف والرجا ، والتعظيم والمحبة، واإلنابة والتوكل، ونحو 

 ذلك مما یجب هلل.

 :فقه ال وااح: الثا.ي

وهو العلم باألحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية كالعلم باألحكام 

المتعلقة بأفعال المكلفين كالصالة والزكاة، والصوم والحج، واألذكار 

 واألدعية، والحدود والبيوع ونحو ذلك من العبادات والمعامالت.

 واألول هو األصل، والثاني تابع له، وكالهما مطلوب، وأسعد الناس من

 ُرزق هذا وهذا.
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 : منةل  الفقه في الدي 

الفقه في الدین من أفضل األعمال، وأرفع المنازل، وأكمل المراتب؛ ألنه 

 الموصل لسعادة الدنيا  واآلخرة.

 ي ـرا  خَ  بِـهِ ِد هللاُ یُـرِ َمن  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا : قالقَالَ  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ ُمعَاِویَةَ  َعن   -1

هُ  ینِ ا فِـيیُفَق ِه   .(1)متفق عليه .«لد ِ

ِ َعِن الن   ن ـهُ عَ  هللاُ  َعن  ُعث َماَن َرِضيَ وَ  -2 مَ ُكم  َمن  تَعَ ي ـرُ خَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  آَن ال لـ  قُر 

مَ َوعَ   .(2)أخرجه البخاري  .«هُ لـ 

 :م اعا الفقه اإلسالمي 

 القرآن.. والسنة.. واإلجماع.. والقياس.

لى حكم شرعي مبني على الكتاب فاإلجماع: هو اتفاق علما  األمة ع

 والسنة.

 والقياس: هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما.

 مثاله: تحریم المخدرات قياسا  على تحریم الخمر لعلة اإلسكار.

                                                 

 (.1037ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3116أخرجه البخاري برقم )  متف  عل ه( 1)

 (.5027برقم )أ  جه البخااي ( 2)
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