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 " أمهية دراسة الفقه اإلسالمي وخصائصه "

  الشريعة اإلسالمية : *

 . هاجا  "ولكل منكم جعلنا شرعة ومن " هي الطريقة لقوله تعاىل: ً  تعريفها : لغة -

 يييةمهة هيييي شيييريعة ااهيييي اامكييياش الييي  شيييرعها   لعنيييال  عليييس ل يييا    يييو  مييي  الر يييل  والاصطططاال ا  : 

 آ  وال نة .األمكاش ال  و لت يف القر 

 سؤال : عرف الفقه لغة واصاال ا  ؟

 . عنا ة ع  الفهم والفطنة والعلملغة  : 

نة   القيرآ  وال يم يهنن  مي وهيو عليم, مي  دللههيا الهفليهلهة العملهية هو العلم ابألمكاش الشيرعهةاصاال ا  : 

 . واامجاع واالجههال

 ل؟ابإلشارة أن لفظ الشريعة أعم من لفظ الفقه, عل اجلديرو  

 أل  الفقه هو جزء م  الشريعة . 

 واألدلة نوعان: -
 اثبتة : -أول  
          0 القرآ  الكرمي-1

            ال نة.-2 

                   اامجاع-3

                                                            .القهاس-4 
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 تفصيلية: -اثنيا  

ميييييي ه  -5      . يييييلةامللييييييا  املر -4.      ييييييا الييييي  ا  -3      . العييييير -2       0اال هح يييييا -1

                                                                      اللحايب.

                    وهي :                         هناك عاة خلا ص خصائص الفقه اإلسالمي : * 

 : الصفة الدينية  -1

  الفقيييه اينهييية تك يييد  هييي   الليييفة ال  ييينحانه وتعييياىل وليييها مييي  عنيييا النشييير  ولييي ل   يييا دي دنيييه مييي   

لقييواند م يي  لين يضييم  اا ييةمي سا ييهة تك يينه املامييا  ليياه املييفمند اييه ميي  دزييرال الشييع  زييالوا ع اليياي

 تطنهقها و رعة تنفه ها علس الوجه األكمل لو  نقص دو هترب دو امهها  . 

هعاسنه  ييه أب    ص اهلييرب ميي  القييانو  ليي  ي ييهطه  اهلييرب ميي  سييم   اليي ي  هحا يينزييا ا ا ييهطاع شيي  -

ْد  }اسْيير  ليه تعياىل ل  لي  سو   وللهياليانها زعقياب ارخيرة آت ال ةاليةدجة  دو عاجة   ودنه إ  هرب مي  عقياب 

                                                                        . ك ه اا    ك ف س اِني ْفِ    اْلهي ْوش  ع ل ْه   م ِ هنا  {

 لّبية التشريع اإلسالمي حلاجات كل عصر : ت -2

 التالية:الفكرة م  خة  اخللا ص   تهضح لنا ه  -

 . ملنالئ دصولهاما م  ه   د  املنالئ ال  جاءت يف القرآ  الكرمي تههح لنا إجيال تشري  مهطو  ي ه -أ

ملر يلة  ة كاملليا  اة ومليال  مهطيو لفقههية أبايا مجعيني ايد مليال  كاهية كيالقرآ  و ال ينمتها  املليال  ا -بط 

 والقهاس واال هح ا  وكل ما يعهما علس الردي واالجههال .
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 ه .راعاة الهشري  اا ةمي مللحة اجلماعة ومللحة الفرل لو  طغها  امامها علس األخر م -جط 

  ييةمي زهمييا الالهشييري  اا عييع عيي  تطييوير ا همعييات و ليي  يف ميياولمراعيياة الهقالهييا واألعييرا  اليي  ت -د 

                                                                                                0نص زهه

 :  ة واملساواة يف التشريعالعدال -3

ش  و يواء اكم دو احملكيو ن ينة للحيوا يهة   يواء  ابلتهجلس العاالة وامل اواة يف الشريعة اا ةمهة أب  اجلمهي   

 ابلن نة جلمه  دزرال الشع  اعضهم انعض .

 .اي معشر سريش ال أيتين الناس ابألعما  وأتتوين ابألن اب  يقول : فالرسول 

 :))إّ  دكرمكم عنا   اتقاكم((قوله تعاىلك ل  -

  دم أتثر الفقه اإلسالمي بغريه من النظم :ع -4

نا جننهية زليم يقهييعات األه اا ةمي زقه م هقل مبليال   ومناهجيه وزروعيه ودمكاميه زليم يهيتشر ابلهشير زالفق

 الهمههزكيي  شييرسدعييض امل هاالفقييه اا ييةمي دمكامييه ميي  الهشييري  الروميياين وال ميي  اليياو  ا يياو ة كمييا ييياعي 

 . س ا تك  ش ص م  العا لة احلاكمة ال يعا إ ااد عقواة العنا واحلر وك ل  

قيييه زألجننهييية  زهيييو االييي  ت تهيييتشر ابمليييفشرات  مييي  خييية  ل ا يييهه اليييروي اا يييةمهة احلهييية يفالفقطططه اإلسطططالم -
لطنقيييييات ارسيييية اييييد م ييييهقل مبلييييال   ومنهاجييييه وزروعييييه ودمكامييييه  زالقييييانو  الروميييياين سيييياش علييييس د يييياس الهف

عقوايية ال ييها    اييل د ت اجلييرا مواألجنيياس  زله ييني العقييوابت القانونهيية واميياة تطنييو علييس اجلمهيي  وإ  د ييا
  اء عييقهمة دو دخييم ميي  عقوايية ميي    زميي   ليي  مييا جيياء يف ماونيية جو ييهنها  " ميي  ي ييههوي د مليية م ييه

 م  األ ض " . ا والنفيزعقواهه إ  كا  م  اهئة كرمية نلم ماله  وإ  كا  م  اهئة  مهمة زعقواهه اجلل
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َاكاطر   ْقناطاُكمْ يطُّهاا النَّاُس ِإَّنَّ خالا َيا أا اهنما  ا القرآ  الكرمي يلري سا ة  "   ُشطُعواب  واقطاباائِطلا واأُنْطثاط  واجاعاْلناطاُكمْ  ِمطْن 

 0لِتطاعااراُفوا ِإنَّ أاْكراماُكْم ِعْندا اَّللَِّ أاتْطقااُكْم " 

ة للشييياب نوكييي ل  ابلن ييي ويف مقيييومل امليييردة  يييا اا يييةش يقييير  احلريييية الش ليييهة الكاملييية للميييردة الراشييياة  -

ا ناْسطططُتْم ِمطططنطْ آا فاطططِْْن  "عاسيييل النيييالس  زليييها لطولهييياء  يييلطة عليييس دميييوا  دواللهيييم النيييالغد لقوليييه تعييياىل ال ُهْم ُرْشطططد 

ُْم . عليس دوالل  ميا لاش عليس  هة  يلطة مطلقيةالرومان "  اهنما  ا  لطة األب يف احلقوملفااْدفطاُعوا ِإلاْيِهْم أاْموااَلا

 سها احلهاة .

 سماوية :* ترتيب نزول الكتب ال

 شريعة.غة العراهة الابلل عية ومعنا اللةة وال ةش ونز  ابللغة الععلس  هاان مو س علهه  نز  :التوراة -1

 :الزبور -2

 الكهاب  العراهة ابللغة هه اللةة وال ةش ونز  ابللغة الععية ومعنا علس  هاان لاوول عل نز  

 نشره.لغة العراهة ال امهة ومعنا  ابلوال ةش ونز  ابللغة ارنز  علس  هاان عه س علهه اللةة  :اإلجنيل -3

 :القرآن الكرمي -4

ىن القييرا  يف عض علييس معييغيية العراهيية وسييا اخهلييم اليينلونييز  ابلنييز  علييس  ييهاان ةمييا علهييه اللييةة وال ييةش  
 يم الق دميا و يلم ه  علهي صلساه   علس النيب  دومساللغة العراهة النعض سا  ا م علم علس الكهاب ال ي 

 اءة سرآ  ومعناها انه كث  القر  -سراءة   –قرد ي -ارخر سا  انه لفظ مشهو م  سرد
 :  مصادر التشريع اإلسالمي *

 تق م ملال  الهشري  اا ةمي إىل : 
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 : وهي القرآ  الكرمي وال نة الننوية . مصادر تعتمد عل  النقل -1

 : العقل  مصادر تعتمد عل -2

 سو  اللحايب . -   ا ال  ا    -اال هح ا   -العر   –امللا  املر لة  -اس القه -ع وهي اامجا  

 * مصادر التشريع النقلية :

 أول  : القرآن الكرمي :

 ن الكرمي  لغة  واصاال ا  :* تعريف القرآ

                        ا مسي سرآ  ألنه كث  القراءة .    سراءة  : زق -يقرد  -م  زعل سرد لغة  :  -1

أبلفاظيه   ميا ه جعيل علهه ال ةش علس سل  الر يو   ةاهو كةش   تعاىل ال ي نز  اصاال ا  :  -2

 يينة( 23ولييه )  ييهغرمل نز واالعراهيية  لهكييو  مجيية للر ييو   ول ييهو  للنيياس يههيياو   يياا   ويهعنيياو  اهةوتييه  

تغيي     دي تنييايل دوحملفييوم مييأبلفاظييه ومعانهييه  وا م يي  األميياال والنييوا    واملنقييو  إلهنييا ابلهييواتر واملعجييز

               افظون ( . له حلكر وإَّنّ نا الذّ لّ  حنن نزّ لقوله تعاىل ) إَّنّ وهو مااد  و يت الفا ة والناس 

 ودتفو العلماء علس د  القرآ  هو الالهل األو  علس  ا ر األمكاش . -

راء وهيي سوليه تعياىل )  ميلقيا نزليني دو  آيية يف ميا   ؟  سؤال : ما هطي أول آيطة نزلطل علط  النط   مطد
ييا   ِمييْ  ع ل ييو  اسْييي ن   ييا   م ييا تْ  ر ُش الَييِ ي ع لَييم  اِبلْ اُّيي   اأْل ْكيير ْد و    اسْييير ْد اِبْ ييِم   اِّيي   الَييِ ي خ ل ييو  خ ل ييو  اْاِ ن   ق ل ييِم ع لَييم  اْاِ

 ةة وال ةش  مر  علهه اللعاأل اعد م  و لل نة احلالية و ل  يف الهوش ال اا  عشر م   مضا  , ( يي ْعل ْم 
ْرج عُيو   ِزهيِه تيُ ُقيواْ يي ْوميا  }و اتيَ  هي سوله تعياىلسؤال :ما هي آخر آية نزلل عل  الن  صل  هللا عليه وسلم ؟ 

 عا نزوهلا ت   لها  زق  . ا ا عاش النيب وسو   {ِإىل  اّللِّ ُُثَ تُيو ََّف ُكلُّ ني ْفا  َما ك   ن نْي و ُهْم ال  يُْظل مُ 
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 سؤال :كيف نزل القرآن أو مبعىن آخر كيف مت نزول القرآن؟ 

  ويف مكييية لل والظيييرو إ  القيييرآ  الكيييرمي ت ينيييز  لزعييية وامييياة ولكنيييه نيييز  منجميييا  دي مفرسيييا  م ييي  احليييوا 

 واملاينة .

ل عليس  لي    وسيا  ؟ وقد اثر سؤال من بعض املعاصرين وهو ما سبب عدم نزول القرآن دفعة وا دة

 ِه زُيف ال ك  و   تَيْلن ياُ  تي يْرتِهة  {ة  ك   ِل   لِنُيثي نِّني  اِ ل ة  و اِما  آُ  مجُْ }و س ا   اَلِ ي   ك ف ُروا ل ْوال  نُيّزِ   ع ل ْهِه اْلُقرْ  اقوله تعاىل

. 

 سؤال: ولكن السؤال ملاَا نزل القرآن منجما  ؟

عزميية  لهنقيس صيلة هي ا القلي  العظيهم م يهمرة ابل يماء   يا يقيوي  ابلقيرآ  : و لي تثنهني سل  النيب  -1

ضييييا  مييييد حااة ديلييييالر ييييو  دميييياش اسييييطهال الكفييييا  وإييييي ا هم لييييه وألصييييحااه و يييي   الطريقيييية تقييييوه سلييييوب ال

هة  {ْم ه ْجرا  }و اْصِعْ ع ل س م ا يي ُقولُو   و اْهُجْرهُ   كقوله تعاىل ي معو  كةش     مجِ 

  سيييوش دُمهيييد ال:  دميييا زهميييا يهعليييو التهيييل القيييرآ  يف رآ  تيييرتهة  له يييهل مفظيييه لييياه الليييحااةترتهيييل القييي - 2

   منه .ضاع الكثلو نز  لزعة واماة للع  مفظه ول كهنو   ا ي ّهل احلفظ علههم إ يقرؤو  وال ي

ة و احلييراش لزعيي   ج يف دمكيياش القييرآ  وهييو ميي  مهييزات الهشييري  اا ييةمي دنييه ت ينييز  احلييةمراعيياة الهييا - 3
 واما  له هل تقنل الاي  اجلايا علس املفمند .

اش ليي  تُفّلييل دمكيياآايت العقهيياة اليي  تيياعو النيياس إىل األميييا  ابأل إىل آايت األمكيياش  االنهقييا  ميي  - 4 

 اا ةش يف املعامةت واقهة شفو  احلهاة .

 الشيية معهنيية ي ييّهل علييس اللييحااة مفييظ هيي  وكيي ل  زييا  نييزو  ارييية دو ال ييو ة دو احلكييم القييرآين إشيير م -5
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 .األمكاش

نويية نشيت الر يالة الن ا د  علرإ  القرآ  الكرمي نز  مهفرسا  م   احلوالل ومب* املكي واملدين من القرآن : 

يف   علهييه و ييلم  صييلس  يف مكيية ُث دنهقييل إىل املاينيية  جييرة الر ييو  إلههييا زييالقرآ  اليي ي نييز  علييس   ييو  

مكها  وال ي نز  يف املاينة مُسي مانها  . مكة مُسيّ 

اء دصيو  يعرزهيا علمي ةائطد كثطري فو إ  هلي ا األمير سؤال: مطا هطي الفائطدة مطن معرفطة املَيت املكيّطة واملدنيطة ؟

لنيياس ا ها يهه أبخي  ا يةمي و ملعرزية النا يو واملن يوو  والعياش واخليار وملعرزية ل ييو الهشيري  ا خاصطة  الفقيه 

 اللد واملوعظة احل نة .ولعوهتم ابلرزو و 

 سا مت نزو  القرآ  الكرمي  خة  شةشة وعشرو  عاما  وسا تو عني اد مكة واملاينة .و  -

قطرآن  نطزل اطا الملطدة الطيسؤال : ما هي مدة مكوث الن  " صل  هللا عليه وسلم " يف مكة أو ما هطي ا

 ر ييالة إىل وسييني ييلم اعييا الصييلس   علهييه و إ  امليياة اليي  نييز   ييا القييرآ  يف مكيية هييي ميياة اقيياء   يف مكططة؟

 اهلجرة وهي دشنها عشر  نة ومخ ة دشهر وشةشة عشر يوما  .

 سؤال: ما هي املدة الي نزل اا القرآن يف املدينة ؟  

 هي ت    نوات وت عة دشهر وت عة دايش .

ق ييم املكييي نّها  طنعييا  الُي ييمس مييانييو ة القييرا  اليي ي نييز  يف مكيية ُي ييمس مكهّييا  واليي ي نييز  يف املاينيية امل إَا   -

                                                   (  و ة .114دكثر م  املاين وجمموع  و  القرآ  هي ) 

 يعهة وعلمهة.ومهة وتشر طنعا  للقرآ  الكرمي إعجا  م  عاة نواي  لفظهة ومعنوية و  * إعجاز القرآن : 
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ة    األميم ال يااق  الضهاع عع القرو   كميا تكليم عي  دخنيالغة العراهة موم   القرآ  زضة  إنه مفظ ال -

 :عاىل َلمتل هللا والبيان فقازلقا  اه القرآ  العرب أبسوه ما ميلكو  م   ةي وهو  حر النةمة 

 " . فطاْلياْأتُوا ِباِديث  ِمْثِلِه ِإْن كاانُوا صااِدِقيا " 

 ا    أبمييو كاخنييا  لمهيية دشنهههييا دمييال النظييرايت العلمهيية الهييوش عا و وديضييا  تكلييم عيي  دمييو  م ييهقنلهة ومقيي  -

 اء اقوليه تعياىلجيميو  كميا دوسيوش عيال  وديول ...او  وهي ا ااخنيا   ققيني يف عياة  األمم ال يالفة كقيوش نيوي

ُ ِإْ ططدا عنيياما وعييا امل ييلمد ابلنليير سنييل مييزوة اييا  " َْ ياِعططدُُكُم اَّللَّ ِإ نا أانَّ غاططرْيا ا لاُكططْم واتطاططوادُّو نَّاططأا ائِفاتاْيِ ى الاَّططوا

ِة تاُكوُن لاُكْم " ,   وسا  قو وعا   ا ل  .َااِت الشَّوْكا

حلكييم مييثة  يف نظيياش ازهشييريعي يعهييع سفييزة يف عييات الهشييري   زاعجييا  القييرآ  ال أمططا مططن النا يططة التشططريعية -

ا كانيني واحليروب اهنمي واأل ره ظاما  للمعاهااتجعل احلاكم واحملكوش دماش العاالة  ويف ا ا  الاويل دوجا ن

اسيييي اعيييا د   ل الل قيييو تقيييوش يف ال يييااو  عليييس ال يييل  والنهييي   ويف املعيييامةت الهجا يييية جعيييل األصيييل يف الع

 لفد زهييه  النيياس م ييهو الشييكلهات  ويف عييات االسهلييال جعييل املييا  كلييه أل  أتشيي و  ييني كانييني العقييول ترسيي

 ..... او .

عليس إن وجطوه إعجطاز القطرآن الكطرمي املةتلفطة دليطل  قرآن دليل عل  أنه من عند هللا :* وجوه إعجاز ال

نز  اوا طة جعيل علس الر و  ةما " صلس   علهيه و يلم "  
ُ
دنه لها م  صن  النشر ال هو كهاب   امل

مياء وايين سوميه  دليها مي  مهث كا  النيب صلس   علهه و لم دُمّها  ال يقرد وال يكه  إبمجاع امليف خد و العل

العجه  دو ابألمره م  امل هحهل د  يُن   لش ص  دُمّي ت يُعر  عنه العليم طهلية مهاتيه د اعيد عاميا  سنيل 
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عِجز .
ُ
 الومي مثل ه ا القرآ  اجلام  وامل

كيل ميا  يوه  لي  هث دشنيني هي ا الهيا يو دمهّية هي ا النييب العظيهم كميا دشنيني دنيه ت يهليو العليم عي  دميا و م -

 زهو م  صحهح .

لراهي  ريي ا اما انه ت يهلو العليم مي  اميا زقيا  كير اعيض امللحياي  أب  ةميا )ر( سيا دخي  العليم مي  ك  -

ل هيي ا القييرآ  ايف لنقيي كيييف الييرا الشيياش عنيياما كييا  ميي  عمييه ديب طاليي  ولكيي  لقيياء الر ييو   يي ا الراهيي  ميي 

 ت  عظهم.   ه  ه ا ش  سوله  هكو  الا  دخ  الراه  ت يهكلم أليب طال  عم الر و  دكثر مالعظهم أل

خاجية  زقيا :  ما اجهم  الر و  " صلس   علهه و لم " دشر نزو  الومي م  و سه وكا  الحنة  وجههك  -

 علهييه و ييلم ا صييلس  و سيية وكييا  شييه ا  كنيي ا  : هيي ا هييو الييومي اليي ي نييز  علييس مو ييس  واعييل  اننييوة ةميي

 لا   .ومتىن لو عاش مىت يكو  م  دن

 يهلييو علومييه  ييكوت الهييا يو عيي  هيي ا كلييه يعهييع مجيية لامغيية علييس د    ييو    علهييه اللييةة وال ييةش تز -

  .م  دما إال م     نحانه وتعاىل خالو ال موات واأل ض ود  القرآ  منز  م   

ا  ميي  سومييه واعييس   علهييه و ييلم سنييل الييومي اليي ي كييا  يعهشييه   ييو    صييل ومططن اجلانططب ا لقططي : -

 وإخوانه وعش ته ... او .

شيية  وج ىل ال ييهاة عا زن يينوا إ زيي  عنيياما د ال سومييا  ميي  املنييازقد إ اء امل ييلمد أبخةسهييممالشيية ااومثاَلططا 

 الر و  علهه اللةة وال ةش هتمة يف إماه الغزوات .

مة  ميىت نيز  اعيا  لي  اعيا د  ولك  الر و  علهه اللةة وال يةش ت يفعيل شييء ومياب اليومي شيهرا  كيا -

ِْ ُعْصططباة   سلييوب املييفمند اللييالسد  وجيياء سولييه تعيياىل اييعاءة ال ييهاة عا شيية "  عدخهيي فْطط ططاُ وا اِبإْلِ ِإنَّ الَّططِذينا جا
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ُهْم ماططا اْكتاساططبا ِمططنا اإْلِ ِْ  ططرْي  لاُكططْم ِلُكططلِّ اْمططِرت  ِمططنطْ ططُرا لاُكططْم باططْل ُهططوا خا ططُبوُه شا ْاْسا  واالَّططِذت تطاططواىلَّ ِكططْ اُه ِمططْنُكْم لا 

ُهْم لاُه عاذااب  عاِظيم    " . ِمنطْ

 ه ا للهل علس صامل   و    صلس   علهه و لم زهما دخع ع   اه  نحانه وتعاىل .ز -

ن يينوا    هلييم ال د  يداييم اعهييالوا د  ين يينوا كييةش الغيي دي مييا تعييا   علهييه النيياس ومططن  يططث الواقططع العططريف -

لهيه عاعو الر يو  " تي لاع ييهم  وال نة الكرمية هي مبرتنة القرآ  زهي شا مة ومف رة ومنهنة  زيكةمهم لغ  

 تناع .اللةة وال ةش " إىل د  ين   عمل نف ه لغ   وكل م  القرآ  وال نة واجنة اا

 :ىلقوله تعاواألللة علس إعجا  القرآ  الكرمي -

اعضييهم ليينعض  ثلييه ولييو كييا مبثييل هيي ا القييرآ  ال أيتييو  مب علييس د  أيتييوا سييل لييئ  اجهمعييني اانييا واجليي ))-1

  ظه ا ((.

                                                     مفلايت((.مثله زتتوا اعشر  و  ))-2 

         )إ  كنهم يف  ي   ا نزلنا علس عناان زتتوا ا و ة م  مثله((.)-3

 انتهت احملاضرة


