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الرحيم الرحمن الله بسم
الكامالة والصفات الحسنى، السماء مان له ماا على نحمده لله، الحمد
وأحكككاماه وماوجككود، ماكككون لكككل العاماة القدرية أحكاماه وعلى ،العليا

للمحسككنين بككالثواب الجككزاء وأحكام ،ماشروع لكل الشامالة الشرعية
للمجرماين. والعقاب

والصكفات السكماء فكى لكه شككريك ل وحككده اللكه إل إله ل أن وأشهد
ًا أن وأشهد والحكام، والعبادة الحكم بين الذى ،ورسوله عبده ماحمد

حككتى وفصككلها، الصككول وأصككل والحككرام، الحلل ووضككح والحكككام،
آلككه وعلككى ماحمككد علككى وسلم صل اللهم واستقام. الدين هذا استتم

ًا ،وأتباعه وأصحابه العلم. العلماء خصوص
؛بعد أماا

واضككحة ،اللفككاظ سككهلة الفقككه، أصككول فككى فككةيلط رسككالة فهككذه
أن اللككه نسككأل .ماعاني ماتأمال لكل الحكام تعلم ىعل ماعينة المعاني،

.كريم جواد إنه وقارئها، جاماعها بها ينفع
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السعدي ناصر بن الرحمن عبد

الفقه أصول  تعريف:فصل
.الكلية الفقه بأدلة العلم هي الفقه: أصول

:الفقه وذلك: أن
الخمسة، الحكام بأحد عليها الحكم يطلب ماسائل إماا
المسائل. هذه على بها يستدل دلئل وإماا

والدلئل. المسائل ماعرفة فالفقه: هو
نوعان: الدلئل وهذه

آخككره، إلككى الفقككه أول ماككن واحد جنس مان حكم كل تشمل ،كلية
أصككول هككي وهككذه ونحوها؛ للتحريم، والنهى للوجوب، المار كقولنا
الفقه.

فككإذا.الكليككة الدلككة على تبنى أن إلى تفتقر ،تفصيلية جزئية وأدلة 
.بها الحكام على حكم ،تمت

ماضككطرة التفصككيلية والدلككة التفصيلية، أدلتها إلى ماضطرة فالحكام
الكلية. الدلة إلى

ماعينككة وأنهككا الفقه، أصول ماعرفة إلى والحاجة الضرورة نعرف وبهذا
ام.كالح في والجتهاد النظر أساس وهى عليه،

الفقه عليها يدور التي  الحكام:فصل
خمسة: عليها الفقه يدور التي الحكام

تاركه ويعاقب فاعله يثاب الواجب: الذي.
.والحرام: ضده
تاركه يعاقب ول فاعله يثاب والمسنون: الذي.
.والمكروه: ضده
الطرفين. يوالمباح: ماستو

إلى: الواجب وينقسم
جمهككور وهككو عاقككل، بككالغ ماكلككف كل مان فعله يطلب عين، فرض

الواجبة. الشريعة أحكام
ماككن وتحصككيله حصككوله يطلككب الككذي وهككو ،كفايككة فككرض وإلككى

النافعككة والصناعات العلوم كتعلم بعينه، واحد كل مان ل المكلفين،
ذلك. ونحو المنكر، عن يوالنه بالمعروف والمار والذان

ًا تتفاوت الخمسة الحكام وهذه ًا تفاوت وماراتبهككا حالهككا بحسككب ،كثير
:وآثارها
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أو إيجككاب أماككر الشككارع بككه أمار راجحًة أو خالصًة ماصلحته كان فما
.استحباب

تحريككم ينهكك الشارع عنه نهى راجحة أو خالصًة مافسدته كانت وماا
كراهة. أو
والمنهيات. المأماورات بجميع يحيط الصل فهذا
:إلى بها يتوصل  وقد.فيها وأذن أباحها الشارع فإن ،المباحات وأماا

بالمأماورات، فتلحق الخير
بالمنهيات. فتلحق الشر وإلى

المقاصد. أحكام لها الوسائل أن كبير أصل فهذا
:أن نعلم وبه
واجب فهو به إل الواجب يتم ل ماا،
ماسنون فهو به إل المسنون يتم وماال،
حرام، فهو عليه الحرام يتوقف وماا
ماكروهة. المكروه ووسائل

أربعة الفقه مانها يستمد التي الدلة: فصل
أربعة: الفقه مانها يستمد التي الدلة

وانبنككى ،المكلفككون بككه خككوطب الذي الصل وهما ،والسنة الكتاب
،عليه دينهم

والسنة. الكتاب إلى ماستندان وهما ،الصحيح والقياس والجماع
ربعة.ألا الصول هذه عن يخرج ل آخره إلى أوله مان فالفقه
نصككوص عليهككا  تدل:الربعة الدلة عليها تجتمع المهمة الحكام وأكثر

الصككحيح القيككاس عليهككا ويككدل العلماء، عليها ويجمع والسنة، الكتاب
ًا كانت إن والمصالح المنافع مان فيهما لما إن المضار ومان بها، ماأماور

ًا كانت عنها. مانهي
فيهككا الصككواب إلككى وأقربهم العلماء، فيها يتنازع الحكام مان والقليل

الربعة. الصول هذه إلى ردها أحسن مان

ودللتهما والسنة الكتاب فى فصل
بككه نككزل العككالمين، رب كلم العظيككم، القككرآن هككذا الكتاب: فهككو أماا

  الله رسول ماحمد قلب على ،الماين الروح    
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الجتهككككاد العمككككوم، ألفككككاظ
والتقليد
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الرسالة تمت
جناته فسيح وأسكنه ماصنفها الله رحم

ودارسها قارئها ونفع
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