
 مقدمة تعريفية عْن أصول الفقو&
علم أصول الفقو ىو علم من العلوم المتعلقة باألحكام الشرعية، والعلوم المتعلقة 

باألحكام الشرعية ىي علوم عديدة، منها كما ىو معلوم وواضح كعلم الفقو ومنها علم 
 .أصول الفقو، والعلوم المتفرعة من ىذين العلمين المهمين

بداية: في كل علم من العلوم يجب على طالب العلم قبل أن يدخل في مباحثو الرئيسة 
أن يتعرض لجملة من المقدمات التي ال يستطيع أن يفهم ىذا العلم حق الفهم إال إذا 

 .اطلع عليها وأحاط بها، وأدرك شًئا من مفراداتها
كما ىو معروف في األصول وغيره من العلوم تتعلق بالتعريف، :المقدمات األصولية

فلدينا تعريف ألصول الفقو، ولدينا أيًضا فائدة من دراسة ىذا العلم، ولدينا أيًضا 
العالقة بين ىذا العلم والعلوم المشابهة -كما قدمنا قبل قليل- ولدينا أيًضا مسألة 

مهمة وىي نشأة ىذا العلم، وأيًضا لدينا مسألة مهمة أيًضا وىي استمداد ىذا العلم -
 .أي من أين استمد ىذا العلم، ومن أين أخذ مباحثو ومسائلو

ا ألي طالب علم يبدأ بدراسة ىذا العلم، بدأنا : المقدمات األصولية وىي ضرورية جدًّ
باألمر األول: التعريف. نتكلم عنو ثم ننتقل إلى القضية األخرى..،عندنا علم أصول 

 الفقو يتكون من كم مصطلح؟
أصول الفقو تتكون من كلمتين، وجرت العادة عند أىل العلم أن أي علم يتكون من  

 :كلمتين أنهم يعرفونو باعتبارين
باعتبار جزأيو، أو مفرديو، أو باعتبار التركيب اإلضافي، فلدينا مضاف  :االعتبار األول

 .ومضاف إليو -أصول الفقو- فنعرف األصول أواًل، ثم نعرف الفقو ثانًيا
 .نعرف أصول الفقو باعتباره لقًبا، باعتباره علًما على ِعلم معين :االعتبار الثاني

 :فنأخذ التعريف األول، فالتعريف األول يتكون من قضيتين
 كلمة الفقو :والقضية الثانية ..كلمة أصول :القضية األولى

وكذلك أيًضا من جهة القضية المنهجية والمنهجية العلمية يقتضي أن نعرف كل كلمة 
 .من ىاتين الكلمتين من حيث اللغة ثم من حيث االصطالح

عرف بكونو: أسفل الشيء. وعرف بكونو: أساس -:فعندنا "أصول"، األصل في اللغة



 الشيء. وُعرِّف بكونو: منشأ الشيء.- وُعرِّف بكونو: ما يُبنى عليو غيره
ىذه أبرز التعريفات التي ذكرىا العلماء لتعريف األصول في اللغة.،واألصوليون لما 

تكلموا عن ىذه القضية رجحوا التعريف األخير -وىو ما يبنى عليو غيره- ألن ىذا 
التعريف يدخل فيو غيره من التعريفات، فلدينا "أسفل الشيء"، فأسفل الشيء يُبنى 

 ..عليو ما فوقو، ومنشأ الشيء يُبنى عليو ما نشأ عليو، وىكذا
 :تعريف "األصول" في االصطالح

 :فلدينا معاٍن متعددة لألصل عند أىل العلم
فلدينا األصل بمعنى الدليل، فإذا قلنا: أصل المسألة في الكتاب والسنة -أي  -1

 .دليلها من الكتاب والسنة
 .لدينا األصل بمعنى مخرج الفرض عند الفرضيين -كما ذكرنا قبل قليل -2

لدينا األصل عند األصوليين في باب القياس يعنون بو األصل الذي ىو بُ يِّن حكمو  -3
 .في الكتاب والسنة أو اإلجماع، وىو ما يقابل الفرع

ولدينا أيًضا أصل عند العلماء في باب القواعد الفقهية مثاًل عندما يقولون: األصل  -4
 في الكالم الحقيقة. فهم يعنون بذلك ماذا

وأيًضا لدينا استخدام خامس لألصل وىو بمعنى المستصحب، حينما يقال:  -5
األصل الطهارة، أو األصل الحدث، أو األصل السالمة، أو األصل العيب -أي أننا 

 ...نستصحب ىذا األمر ألنو وجد سابًقا فنستصحب بقاءه
 :ننتقل اآلن إلى تعريف الجزء الثاني

  لدينا . الفقو في اللغة
 حينما أسألك وأقول: ىل فقهت ىذه المسألة؟

قَاُلوا يَا ُشَعْيُب َما نَ ْفَقُو َكِثيًرا } معنى الفقو في اللغة ىو الفهم،وجاء في القرآن الكريم
ا تَ ُقولُ   أي ال نفهم كثيًرا مما تقول {ِممَّ

أي إلى َمن ىو أفهم {ربَّ حامل فقو إلى َمن ىو أفقو منو} :وكما جاء في الحديث
 .وأعلم منو

 .إذن "الفقو" في اللغة معناه: الفهم



العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من  :الفقو في االصطالح عرفو العلماء بأنو
 .أدلتها التفصيلية

قالوا: العلم باألحكام الشرعية. ألننا نبحث األحكام الشرعية.لما قالوا "العلمية" قالوا 
  ىذا القيد احترازًا عما يعلق بماذا؟

بعلم العقيدة، فإن علم العقيدة ىو علم باألحكام الشرعية ولكنو من باب آخر، فالعلم 
باألحكام الشرعية العملية ىذا يتعلق بالفقو، العلم باألحكام الشرعية العلمية يتعلق 

بالعقيدة، فالعقيدة ىي عبارة عن علم والفقو عبارة عن عمل، وأنت حينما تستحضر 
مسائل الفقو تجد أنها عمل، مثاًل الصالة عمل، الزكاة عمل، الحج عمل، الصوم عمل 

 .أليس كذلك؟ بلى
 .فلما قيل:األحكام الشرعية العلمية، احترزًا من األحكام الشرعية العلمية

قال:المكتسبة من أدلتها التفصيلية احتراز عن قضايا أصول الفقو، ألن أصول الفقو 
 .تنظر في األدلة اإلجمالية، والفقيو ينظر في األدلة التفصيلية

ننتقل بعد ىذا إلى تعريف أصول الفقو بالنظر إلى كونو علًما، فنقول في تعريفو: ىو 
 .العلم الذي يبحث في قواعد االستنباط

أو ىو: العلم بأدلة الفقو اإلجمالية.، أو العلم الذي يبحث في آلية استثمار األحكام 
 .من األدلة الشرعية

في البداية البد أن نفرق بين علمي الفقو وأصول الفقو، نحن قبل قليل عرفنا الفقو، 
وعرفنا أصول الفقو، وأنا أرى أن من أبرز ما يساعد على التمييز بين الفقو وبين أصول 

الفقو أن نبين المسائل العامة لكل من العلمين، فيمكن أن نقول: إن الفقو يقوم على 
 .أربع دعائم رئيسة، وكذلك أصول الفقو يقوم على أربع دعائم رئيسة

َمن يأتي لنا بدعائم الفقو التي يقوم عليها؟أبرز المسائل الفقهية، أو الفقو يمكن أن 
 يقسم إلى أربعة أقسام. ما ىي ىذه األقسام األربعة؟

 :عندنا
ثم قسم  -4.ثم قسم النكاح -3.ثم قسم المعامالت -2.قسم العبادات -1

 الجنايات



إذا كان الفقو يقوم على أربع دعائم رئيسة؛ فكذلك أصول الفقو يمكن أن نبين أنو يقوم 
 :دعائم رئيسة أيًضا على أربع

 .دعامة األحكام :فالدعامة األولى
 .دعامة األدلة :الدعامة الثانية

 .دعامة دالالت األلفاظ :والثالثة
 .دعامة االجتهاد :والرابعة واألخيرة

 .من أبرز الفروق بين الفقو وأصول الفقو: أن الفقو يعلق بأفعال المكلفين
أما ما يتعلق بأصول الفقو؛ الغالب أنو نظر في الدليل الشرعي..اآلن نحن ننظر مثاًل في 

قضية الحكم، الحكم الوجب. مثاًل كما سيأتي معنا في تعريفو ىو: ما أمر بو الشارع 
 .أمًرا جازًما

 ما الفرق بين أصول الفقو والقواعد الفقهية؟
 .أما أصول الفقو: فقد تحدثنا عنها قبل قليل

لكن القواعد الفقهية: ىي من جملة العلوم المرتبطة باألحكام الشرعية كما قدمناه في 
 .أول المحاضرة

 .والقواعد الفقهية المقصود بها: األحكام الشرعية الكلية، أو األحكام الفقهية الكلية
وطبًعا العلماء مختلفون في تعريف القواِعد الفقهية اختالف كثيًرا، ولكننا كَما قدمنا في 

أول ىذه المحاضرة إنما نريد من التعريف التقريب والتمييز، تقريب الشيء في الذىن 
 .ونريد أيًضا من التعريف تمييز الشيء عن غيره مما يشبهو

األمور بمقاصدىا"، عندنا قاعدة "اليقين ال يزول بالشك"، قاعدة " مثاًل عندنا قاعدة
"ال ضرر وال ضرار"، "العادة محكمة"، "المشقة تجلب التيسر"، "التابع تابع"، "إعمال 

الكالم أولى من إىمالو"، "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"، "الجواز الشرعي 
 ..ينافي الضمان" وىكذا

القواعد الفقهية ىي متعلقة بالفقو، وإذا كانت متعلقة بالفقو فهي تتعلق بأفعال 
 المكلفين أو تتعلق باألدلة؟

تتعلق بأفعال المكلفين، ألن الفقو يتعلق بأفعال المكلفين، والقواعد الفقهية ما ىو إال 



 .أحكام فقهية إجمالية
  .إذن الفرق األول وىو من الفروق المهمة: أن القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين

أما أصول الفقو أو القواعد األصولية فهو يتعلق بماذا؟ فهو يتعلق بالدليل أو يتعلق 
 .باألدلة

ىذا فرق مؤثر، وإذا طبقتم ىذا الفرق على المسال الفقهية واألصولية تستطيعون من 
خالل ىذا الفرق أن تميزوا، فتقولون ىذه المسألة أصولية وىذه المسألة فقهية أو من 

 .قبيل القواعد الفقهية
 


