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 الحكم ة ، ومعرفإدراك مفهوم أصول الفقه في اللغة واالصطالح  والفرق بينه وبين الفقه هدف المقرر

 الشرعي وأقسامه وشروط التكليف وموانعه
  موضوعات

 المقرر
 

 الدرس األول : تعريف الحكم الشرعي وأقسامه ويتضمن :
 تعريف الحكم الشرعي ، األمثلة على الحكم ضوابطه .

 التكليفي : أقسامه إجماال ، الفرق بينه وبين الحكم الوضعي مع التمثيل.تعريف الحكم 
 الدرس الثاني : أقسام الحكم التكليفي الخمسة مع التعريف

 حكمه . –الواجب وأقسامه ، أساليبه 
 الدرس الثالث : المندوب تعريفه ،  صيغته  ، مراتبه ، حكمه

 المحرم ، أساليبه ، أقسامه .
. الدرس الرابع : المباح تعريفه ، صيفه ، ما تتجه إليه اإلباحة ، الرخصة والعزيمة 

 تعريفها ، أقسام الرخصة عالقته ،  بالحكم الشرعي 

 الدرس الخامس : الحكم الوضعي التعريف بالحكم الوضعي وأقسامه .
 السبب تعريفه ، أنواعه ، أقسامه ، مدى تأثير السبب

 السبب والعلة .
السادس : الشرط تعريفه ، الفرق بين الشرط والركن ،والشرط والسبب ، و  الدرس

 أقسام الشرط  األمثلة
 .   األحكام في وأثره ، وأمثلته وأقسامه،: المانعالدرس السابع : 

  الشرعية األحكام على وتطبيقهما  منها، كل تعريف: والرخصة العزيمة -

 . وأمثلتها بينها، والتمييز  منها، كل تعريف: والقضاء واإلعادة األداء -

 الصحة والبطالن تعريف الصحة والبطالن والفساد
 والفرق بينها على رأي الجمهور والحنفية .

 :   وشروطه التكليف،-الدرس الثامن : 
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 . شروطه ، أركانه وتحديد التكليف، تعريف -أ 

 .  وأنواعها ، تعريفها ، األهلية -ب

 ، التكليف على منها نوع كل وأثر ، وأنواعها العوارض، تعريف: األهلية عوارض-ج

ا  تأصيالا   .  وتطبيقا

 . الغافل تكليف -د 

 . السكران تكليف-هـ

 . المكره تكليف -و

 . الصبي تكليف -ز

 . الناسي تكليف -ح

المحكوم فيه األمثلة ويتضمن شروط صحة التكيف بالفعل  المشقة :  التاسع الدرس

 المشروعة .وأنواعها  ، المشقة 
: المحكوم عليه شروط صحة التكيف االعتراضات الموجه للتكاليف  عاشرالدرس ال

  األهلية وأنواعها.  –الشرعية  ،الرد عليها  
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 أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله .د. عياض بن نامي السلمي
 روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة المقدسي  •

 

     

 

 


