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 فـي الـفـقـو ةــقدمــم

  : عقيدة * الدين يتكون من    الخ (جنة  ونارتقوم عمى : التوحيد = وجود إلو واحد + وجود ثواب وعقاب ،  – ثابتة في كل األديان.. 

 ( ) باختالف األمم... تختمف من دين آلخر  شريعة  *                    
      : الدين ، النفس ، العقل ، المال ، النسل  : الحفاظ عمى خمس قاصدىا)الغرض منيا(م .                                   

 عموم الشريعة*      أصول الشريعة  اإللمام ب :   *. فيم الشريعة يتطمب                                   

 ، صمة الرحم .. الخ (الوالدين  أخالقيات ) الصدق ، األمانة ، بر معنوي  قّ شِ  -  تتكون من :   .                                         

  فيم أحكام الشريعة = الفقو   -   ) األوامر والنواىي (أحكام وفرائض  عممي   ق  شِ  -                                                  

  : الفقو 
           " اَيَكاُدوَن َيْفَقُيوَن َحِديثً  َفَماِل َىؤالِء اْلَقْوِم ال" ،   " ِممَّا َتُقولُ  اَقُو َكِثيرً َعْيُب َما َنفْ َقاُلوا َيا شُ  " = الفيم أو المعرفة   ةً لغ  -      

        ) األوامر والنواىي ( ىو فيم ومعرفة أحكام الشريعة =شرًعا   -      
 :  طيارة ، صالة ،  صيام  ، زكاة  ، حج .  قة المسمم بربو() لتنظيم عالفقو ِعبادات *    ينقسم إلى :                  

 لخا ، حدود ،  بيوع...واريث م :  زواج ، طالق ،  ) لتنظيم عالقة المسمم بمجتمعو(فقو ُمعامالت *                                     

 : الُنشطاء والذين كانوا سببا في انتشارىا في ئمة نت المذاىب عمى يد تالمذة األُدوّ  – ىو رأي األئمة في الفقو المذىب 

 يزال متبعا  وتتناقله األجيال  بعضها اندثر ولم يعد له أتباع ، وبعضها المذىبا ،  58ىناك حوالى  –بقاع األرض            

 الثمانية( أشير المذاىب الفقيية(: 
 لشافعي ، الحنبمي ( المذاىب األربعة ) الحنفي ، المالكي ، ا ←. أىل السنة            
 )الشيعة الزيدية(المذىب الزيدي  – (ثنا عشريةاال )الشيعةالمذىب الجعفري = مذىب آل البيت  ←. الشيعة               
 ، من أكبر أئمتو "ابن حزم األندلسي" صاحب "الُمَحّمى في الفقو" ) داود الظاىري(المذىب الظاىري  ←. الظاىرية            
 باض (إ) نسبة إلى عبد اهلل بن  باضيمذىب اإلال ←باضية . اإل           

  المسائل الخالفية(اختالف المذاىب( : 
 وع و لم تختمف في األصول مطمًقا اختمفت آراء األئمة في الفر   -        
  الى ينَّزل القرآن "حّمال وجوه" أي نعرفيا جعمتو سبحانو و تع جاء ىذا االختالف في الفروع بإرادة اهلل و إذنو لِحكمة ال  -        

 أمثمة : –تفسيره بأكثر من وجو و معنى  يمكن             
    تبعيض لذا أجاز بعض العمماء مسح الباء تحتمل أكثر من معنى : قد يكون ال[ (6المائدة:) " َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكمْ  " .              

  . ]تفيد المصاحبة أو األداة لذا أوجب البعض مسح الرأس كمو ، و لكل دليمو و حجتو الرأس ، و قد بعض                  
     ]القروء جمع قرء = الحيض أو الطير[  (225)البقرة:"  َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ َثالَثَة ُقُروء   " .              

     ]المستم = قد تكون المالمسة باليد أو كناية عن الجماع  [  (34)النساء: " اءَ َأْو الَمْسُتُم الن سَ  ".               
 لو أراد اهلل منع الخالف لحدد لنا المطموب بأسموب ال يحتمل إال وجًيا واحًدا كما حدده في غسل اليديِن :  -      
             (6)المائدة: " َراِفقِ َفاْغِسُموا ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلمَ  "                

   ألن ىناك آيات )أي رأي األئمة فييا( بالنسبة لمعوام ال تؤخذ األحكام من اآليات أو من األحاديث و لكن تؤخذ من المذاىب   -      
 الموضوع ..و عيف ، ومن األحاديث الصحيح والض ، والناسخ والمنسوخ العامىناك الخاص و ، و  محكمة وأخرى متشابية           

 وسيمة لذلك . ان اتباع مذىبلذا كان عمى المسمم أن يعمم أمور دينو من خالل العمماء و األئمة ، و ك  -      
 ، أربع صور صحيحة مختمفة !( )تصوير نجفة بأربع كاميراتعند وجود اختالف بين المذاىب ، يجوز األخذ بأي اآلراء ، فالكل صواب  -      
 خراج القيمة بدال من العين في زكاة الفطر(إ،  يّ مِ )زكاة الحُ إنكار في المسائل الخالفية ، إنما اإلنكار في المتفق عميو  ال  -      
 أسيمو ، ولكن أجاز العمماء إما اتباع مذىب واحد أو أن يأخذ يأخذ اإلنسان من كل مذىب أيسره و منع العمماء أن   -      

  -واألحوال ، والزمان ، والمكاناألشخاص ،  يختمف حسب: -اليعني األصعب )األحوط = ىب األحوط لدينو تخفيًفا و رحمة باألمةمن  كل مذ  المسمم          
 ( (مذىب العوام مذىب مفتييم) ، أو مذىب مفتييم يفعمو الناس ، أو ما فيو مصمحة ماقد يكون األحوط  : بالنسبة لمعوام، األحوط ىو األقوى دليال  : بالنسبة لمعمماء                
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 اعتداء عمى النفس  اعتداء عمى الدين بالتكفير ، أو ) = مقاصد الشريعة : أى لم يكن  فيواالختالف مباح طالما لم يكن فيو اعتداء عمى حرمات  . يالحظ :  
  .. ، أو اعتداء )استخفاف بالعقل!( واالستقطاب اعتداء عمى العقل بالتحريض أو بالسب واإليذاء والقتل..، أو اعتداء عمى المال  بالحرق والتخريب .. ،                 
 رض  بالتشيير  والكذب وتروبج اإلشاعات .. الخ (عمى النسل والعِ                 

                                                         والنيار..الخ(لميل ، اواألنثى)الذكر وعظمة الخالق  )اختالف المذاىب(داللة عمى السعة والثراء والرحمة وعظمة الدين   لمتنوع   -االختالف قد يكون : .           
 مذموم إلثارتو الفتن والضعائن  لمتناقض  -                                  

   :  )المذاىب األربعة(. بالنسبة لمذاىب أىل السنة            
 ) ثالثة من أربعة (اتفاق ثالثة مذاىب ، واختالف واحد  الجميور يرأ *        ةاتفاق المذاىب األربع تفاقباال*                            

 = مسألة خالفية : اتفاق اثنين من المذاىب ، واختالف اثنين اختالف  *                    
 ر من رأي ، والكل صواب ) تصوير النجفة !(. ىناك أكث                                     

 المتفق عميو ( ينما اإلنكار فإالمسائل الخالفية ،  يإنكار ف ) إل نكار فيياإ . ال                                     
                 -وال ، والزمان ، والمكان يختمف حسب األشخاص ، واألح  –يعني األصعب  ال=  ) . نأخذ باألحوط                                      
 ( مذىب مفتييم ما يفعمو الناس أو ما فيو مصمحة أو  بالنسبة لمعوام، األقوى دليال   بالنسبة لمعمماء                                                                            

                   حتفال  بالمناسبات اال =المصافحة   –ودائع البنوك  –وجو المرأة  –سماع الموسيقى واألغاني  -طالق المحية إ:  مثمة . أ                                     
 زيارة النساء لمقبور ..الخ –ءة القرآن  لمميت قرا  –الصالة في المساجد التي بيا أضرحة  –جتماعية الدينية واال                                                                   

 بالمذىب السائد في المجتمع منعا لمفتن والبمبمة ) األحوط ( العمل *      راء المختمفةبالمذاىب واآل . اختيار المذىب يتطمب: *العمم        
                       المستفِتي -األحوال  - المكان – الزمان : حسب تتغير وتختمف فرق بين الحكم والفتوى : أحكام الدين ثابتة ال تتغير ، ولكن الفتوىال.        
 )ما يراه مناسًبا لممستفتي(تدريب  )األدلة والعموم الشرعية(،تعميم  كظم الغيظ..(، الصبر، )الحمم،. الفتوى تحتاج إلى ثالثة: تربية        
 . ليأخذ بيا المستفـتون )المذاىب(ىي مجرد نقل آراء أئمة الفقو السابقين الفتاوى الصادرة في زماننا . كثير من        
 ًقا لممصمحة العامةوُمحقِ  ممستفتيلًبا لو أن يختار من المذاىب ما يراه مناسِ و بمذىب واحد  المفتي ال يجب التزام.        

 
 جتياد :* اال
 ! ( وليس الطعن والتجريح. الغرض منو : الفيم الصحيح لمدين )  ) استنباط األحكام(   . ىو إعمال العقل أو القول بالرأي  
 . اإلسالم يدعو لالجتياد كما أخبرنا النبي " من اجتيد في أمرنا فأصاب فمو أجران ، ومن أخطأ فمو أجر واحد "          
  ..إلخ () تحريم الربا ، تحريم الخمر ، لحم الخنزير ، المواريث .. ال اجتياد مع النص           
                                            .. الخالعموم الشرعية   – أصول الشريعة ا ب : أن يكون عالمً . المجتيد البد           

 ( ) أن يكونوا مقمدينجتيادات ام الحق في أن يختاروا من تمك اال. أعطى اهلل الحق لمعمماء أن يجتيدوا ويختمفوا ، ولمعو           
 جتياد اليوم ، تحت مسمى الحرية الفكرية ، اإلبداع ، التنوير ، تجديد الخطاب الديني ..الخ ، يراد بيا اال ى. دعاو           

 فقدان الثقة في الثوابت الدينية والتشكيك فييا واستبداليا بأفكار وقناعات عممانية عالمية جديدة ودين جديد ..!               

 أصول العموم الشرعية( = األدلة الشرعية مصادر الشريعة = ) أصول الشريعة :  
          جماع، اإل الكتاب ، السنة  .  متفق عمييا                                  

 شرع من قبمنا ،  ستحسان ، المصالح المرسمة ،سد الذرائع ، االالقياس ،    .  مختمف فييا                           
        إلخ ... الخالف  مراعاة الصحابي ، قول  ،  المدينة عمل أىل                                               
  لم تكن معروفة أيام النبوة، عندما جدت مسائل فقيية  الصحابة في عصر أبد. اإلجماع  :  -

 عوام الناس ، وأن يكون من مجتيدبن وليس من أصحاب البدع أو ةن أو السنآلى دليل من القر جماع البد أن يستند إاإل.             
 يجوز لمن جاء من  ، والمجمع البحوث اإلسالمية بمصر(  )جماعا إأي زمان عمى رأي كان ذلك  ياتفاق أىل العمم ف .            

 قرني ثم الذين يمونيم ، ثم الذين يمونيم .." ( " خير القرون –تجتمع أمتي عمى ضاللة "  بعدىم أن يخالفو ) " ال                     
  الخ ..بطال القيقية لمصالة إ، ، جواز المسح عمى الخفين في السفرجمع القرآن في مصحف ، توريث الجدة السدس إذا انفردت  أمثمة                  

 اص فييا بمسألة فييا نص شرعي لعمة جامعة بينيملحاق مسألة ال نإ  :  القياس -
 () كالىما فرض عيناألمر بالصالة  فييا الصبي بالصيام قياسا عمى السن الذي يؤمر –( ب العقللعمة ذىاتحريم المخدرات قياسا عمى الخمر)  أمثمة             

 ) الباب المي يجيمك منو الريح ..(ىو منع المباح الذي يتوصل بو إلى الحرام  سد الذرائع : -
 منع بيع السالح أيام الفتن   –منع بيع العنب لمن يتخذه خمرا   أمثمة              

 ترك الحكم األصمى إلى حكم آخر يحقق المصمحة لضرورة أو عرف أو دفع  لمشقة أو حرج ستحسان :اال -
 ) الحكم األصمي : وجوب  رمضان سافر والمريض فىباحة الفطر لممإ – الحكم األصمي : تحريم أكل الميتة ( باحة أكل الميتة عند اليالك )إ أمثمة                

 (ممحوظة : الضرورة يحددىا صاحب الضرورة ال المفتي !!)    باحة النطق بالكفر في حالة اإلكراهإ – صيام رمضان (                               
  الخمسة : لألمة ، وتتفق ومقاصد الشريعة فييا مصمحة) = لم ينو عنيا ولم يؤمر بيا ( مباحة  ىي أمور المصالح المرسمة : -

 لنسل : الدين ، العقل ، النفس ، المال ، ا الحفاظ عمى                                    
 موم الشرعية من فقو وتفسير تدوين الع  - ) من مصمحة المحافظة عمى المال(قانون الجمارك  – ) من مصمحة الحفاظ عمى النفس(قانون المرور   أمثمة                   

 ) من مصمحة المحافظة عمى النفس(البناء في منى توسعة عمى الحجاج  عبد العزيزبن  منع عمر – الدين( ى)من مصمحة المحافظة عم الخ وأحاديث ..                                
 : كتب الييود والنصارى ( ي) = ما ورد فشرع من قبمنا  -

 لتحريفو " يكتبون الكتاب بأيدييم ويقولون ىذا من عند اهلل .." . ليس حجة لنا   اختالف  حكمو :                       
 أو  " كتب عميكم الصيام كما كتب عمى الذين من قبمكم "ورد في الكتاب  أو السنة   حجة لنا إذا كان.                                      

 ، عمى من قبمنا( ) كإباحة األكل من الغنائم وكانت محرمة ورد في شرعنا ما يخالفو                                                        
 " فكموا مما غنمتم حالال طيبا "                                                                                    
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 : تشمل:  )العموم الشرعية( شريعةعموم ال* 

 التجويد ، التفسير ، أسباب التنزيل ، المحكم والمتشابو ، الناسخ والمنسوخ ، الخاص والعام ..الخ . عموم القرآن:  ) القرآن والسنة (عموم المصادر -       
 ..الخ (الجرح والتعديل  –) التراجم ل عموم السنة : عمم مصطمح الحديث ، عمم الرجا.                                  

 كالنحو ، والصرف ، والبالغة ، واألدب ..الخ   عموم المغة : .  عموم اآللة   -     
 ستدالل (    ) = العمم الذي يحكم عممية االعمم المنطق .                             

  األحكام من أدلتيا الشرعية" استخراج" القواعد الضابطة الستنباط العمم الذي يضع  عمم أصول الفقو ) =.                    
 أول من وضع "عمم أصول الفقو " اإلمام الشافعي –(  وقواعد االجتياد في العموم الشرعية                                        

     داء الفرائض وتجنب المعاصى (أاألحكام = كيفية  ) = فيم. عمم التوحيد            . عمم الفقو  العموم األساسية     -    
 ) التصوف = تنقية القمب من التعمق بغير اهلل ( . عمم تزكية النفس                                

يالحظ : البد لكل مكمف من   بعمم الفقو ، وخاطب قمبو بعمم التزكية  ..  "الحالل والحرام".. خاطب اهلل عقل اإلنسان بعمم التوحيد ، وخاطب جوارحو 
 م : نصيب من العموم األساسية الثالثة  يتناسب مع وضعو وأحوالو ، فتعمُ 

 ارتكاب المعاصى     فقط ) التوحيد +  التزكية  (.                                  
 ين تالعب بالد  فقط       ) التوحيد + الفقو (.                                   
 شرك وبدع    فقط   ) الفقو   + التزكية (.                                   

 

 بعض المصطمحات الفقيية : *
  يثاب عمى ِفعِمو و يعاقب عمى تركو ىو ماالفرض أو الواجب : - 

 إلى : ينقسم عند المالكية  - (بدم  ُيجبر الواجب ىو ماما يبطل الحج و  و)الفرض ىالواجب في باب الحج فقط يختمف معنى الفرض و      
 الصيام ...إلخو  الزكاة و   الصالةيطمب من كل مكمَّف  مثل :  ما  : فرض عين.       
ذا لم يفعمو أحد يأثم  ، ا إذا فعمو البعض سقط عن الباقينم  :فرض ِكفاية.        لخا..السالم ، رد الجيادرؤية اليالل،  ،تجييز الميتذان، األ الجميع :وا 

 الخ ..شرب الخمر ، و الربا ، و الزنا ىو ما يعاقب عمى ِفعِمو و يثاب عمى تركو مثل :   :  الحرام - 
 الثوم قبل الذىاب إلى المسجدأكل البصل و   ، أوقات الكراىة التعطر في نيار رمضان ، الصالة في:  يعاقب عمى ِفعمو  الو  عمى تركوىو مايثاب  :  المكروه - 
               إلخ، و الصدقات .. ()الرواتبرائض سنن الف :اتركيى يعاقب عم ما يثاب عمى فعميا وال : ىي (لمندوب أو المستحب أو النافمة أو التطوع) االسنة  - 

 اتبالرو م ، كالوتر ، التراويح ، ركعتي سنة الفجر ، إفشاء السالعمى فعميا :   ىي ما داوم النبي : سنن مؤكدة.  :تنقسم إلى     
 ركعات قبل العصر و بعد العشاء...إلخ 3: عمى فعميا   ىي ما لم يداوم النبي : سنن غير مؤكدة. 

 تسميمة الثانية ال( ،المغرب، ركعتان بعد العشاء  بعد بعده، ركعتانل الظير و ن قبا)ركعتان قبل الفجر ، ركعت الرواتب :ما يسن فعمو لكل مكمف : سنة عين.  عند الشافعية تنقسم السنن إلى :*  
 إذا أتى بيا البعض سقطت عن الباقين: صالة العيدين و إفشاء السالم ...إلخ سنة كفاية :.                

 . عنو( لم ينوو  بو ، يؤمر)أي لم ال يعاقب عمى تركو ال يثاب عمى فعمو ، و  : ىو الذيالمباح  -
 
 
 بعض القواعد الفقيية : *

 :  الفقو مبني عمييا!( )قواعد الخمس الكبرى ال - 

 ، الفرق بين اليبة والقرض والصدقة .. !! الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ " إنما األعمال بالنيات " :  . األمور بمقاصدىا       
 نبني عمى اليقين ، والعكس صحيح ،الشك في نقض الوضوء مع تيقن الوضوء ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "  يزول بالشك :  " ال . اليقين ال      
 جمع الصالة في السفر ، القعود في الصالة لمن يشق عميو الصالة واقفا جعل عميكم في الدين من حرج"  . المشقة تجمب التيسير : "وما      
      ! تمفالتالف ما أ بل بتعويض يقابل بإتالف مالو الإتالف مال الغير  ( )ضرر= إلحاق األذى بالغير ، الضرار= مقابمة الضرر بالضرر: "ال ضرر والضرار"  زالالضرر يُ .         

 كل ما ورد بالشرع مطمقا بال ضابط منو وال من المغة يرجع فيو إلى العرف " مارآه المسممون حسنا فيو عند اهلل حسن .."  : العادة ُمَحكمة.      
م بدليل  -  )عدد الركعات ، صيام رمضان ، مناسك الحج ..( إال ماوجب بدليل في العبادات المنعو  )القرآن ، السنة(األصل في األشياء اإلباحة إال ماُحر 
  خمف اإلمام في الصالة الجيرية () قراءة الفاتحة الخروج من الخالف مستحب  -
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  منع الطيارة بالماء المتنجس: المنع لعمة النجاسة(  ، العمة = السفر –= جواز اإلفطار  الحكم: رمضان ) إفطار المسافر في نيارعدًما الحكم يدور مع عمتو وجوًدا و  -
   ) نقل األعضاء (فميقمد من أجاز  ( من المسائل الخالفية ) يءتمي بشبمن ا -
 ( بشرط أال تخالف نصا ) م شرع اهللحيثما وجدت المصمحة فثَ  -
 يحددىا صاحبيا وليس المفتي( الضرورة) (ممضطر بقدر ما يبقي عمى حياتوأكل الميتة ل إباحة )ر الضرورة بقدرىا قدّ تُ و   الضرورات تبيح المحظورات -

 مقدم عمى جمب المنافع المفاسد بعاد(إ) درء -
 ..  والتيسير عمى العباد واعتبار المصمحة ، الكمية والفرعية مبنية عمى رفع الحرج ، ودفع المشقة ، القواعد الفقيية جميع :ممحوظة   
   


