
 تعريف أصول الفقو  : الثالثةاحملاضرة 
 وبعد:وعلى آلو وصحبو ومن وااله بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــ
ويسمى  اعلم أن أصول الفقو مركب من مضاف وىو كلمة "أصول " ومضاف إليو وىو كلمة "الفقو"

مركبا إضافياَ وقد أخذ ىذا املركب اإِلضايف فوضع علماً على العلم املعهود فينبغي تعريفو باعتبار كونو 
 مركباً إضافيا وباعتبار كونو علما.

 أوًلا تعريفه باعتبار كونه مركباا إضافياا 

األصول مجع أصل واألصل يف اللغة ما انبىن عليو غًنه كاألساس أصل للسقف  كلمة أصول:  -1
 واجلدار وكعروق الشجرة الثابتة يف األرض كما يف قولو تعاىل: }أصلها ثابت وفرعها يف السماء{ .

 وفي اًلصطالح يطلق األصل على عدة معان منها:

قولو تعاىل: }وما آتاكم الرسول  القاعدة العامة: كقوهلم األمر يقتضي الوجوب، يوضح ذلك -1
فخذوه{ فهذا أمر عام يقتضي وجوب األخذ بكل ما آتانا الرسول العظيم من غًن تعرض يف ىذه اآلية 

 وسلم.وآلو وصحبو بالذات إىل فرد من أفراد األوامر اليت وجهها إلينا رسول اهلل صلى اهلل عليو 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام{ أي الدليل، كقولك: أصل وجوب الصوم قولو تعاىل: } -2
 دليلو.

 الرَّاجُح، كقوهلم: )األصُل يف الكالِم احلقيقة( أي ال اجملاُز، ألهنا أرجُح منو.-3

 االستصحاُب، ومنو قوهُلم: )األصُل يف األشياِء اإلباَحُة( ، وسيأيت بياُن معناُه.-4

 [91: ىود{ ]تـَُقول ِمَّا َكِثًنًا نـَْفَقوُ  َما ُشَعْيبُ  يَا قَاُلوا}قال تعاىل:  الفهمُ  والفقُه؛ لغةا:

كتسبة من أدلَِّتها التَّفصيليَّة. واصطالحاا:
ُ
 العلُم باألحكاِم الشَّرعيَّة العمليَّة امل

 تفسير التَّعريف:

 األحكام: مجع ُحكٍم، وىو: إثباُت شيٍء لشيٍء.-1



 احملضة. ها أحكاُم العقلِ الشَّرعيَّة: املستفادة من الشَّريعِة، فتخرُج من-2

 العمليَّة: املتعلقة بأفعاِل املكلَّفٌن، فيخرُج منها األحكاُم االعتقاديَّة والسُّلوكيَّة.-3

 .املكتسبة: املستفادة بطريِق النَّظِر واالستداللِ -4

حكٍم شرعيٍّ  واصطالًحا: ما ُيستدل بالنَّظر الصَّحيح فيو على األدلَّة: مجُع )دليٍل( وىو لغًة: اهلادي.-5
 عمليٍّ على سبيل القطِع أو الظَّنِّ.

واألدلَّة التفصيليَّة، ىي كلُّ دليٍل خيتصُّ دبسالٍة معيَّنٍة، كاختصاِص قولو  التَّفصيليَّة: اجلزئيَّة أو الفرعيَّة.-6
تصُّ دبسألٍة معيَّنٍة ىي [ حبرمِة الزِّنا، فهذه اآلية دليٌل تفصيليُّ خي32تعاىل: }َواَل تـَْقَربُوا الزِّنا{ ]اإلسراء:

[ ، فهذا دليٌل تفصيليُّ على مسألٍة 34غًُن قولو تعاىل: }َواَل تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم{ ]اإلسراء:  الزِّنا، وىو
 معيَّنٍة أخرى ىي حرَمُة أكِل ماِل اليتيِم.

اىل استنباط االحكام الشرعية العملية من ادلتها  ىو العلم بالقواعد اليت يتوصل هبا وأصول الفقه:
 ىي القواعد واألدلَّة العامَُّة الَّيت يُتوصَُّل هبا إىل الفقِو.التفصيلية. و 

 من أمثلة القواعِد:

 األمر للوجوِب حَّتَّ تصرَفُو قرينٌة عن ذلَك.-1

 النَّهي للتَّحرمِي حَّتَّ تصرِفو قرينٌة عن ذلك.-2

 يِع أفراِدِه ما مل يرِِد التَّخصيُص.العامُّ شامٌل جلم-3

 واألدلَُّة ىي مصادُر التَّشريِع، كـ: الكتاِب، والسُّنَِّة، واإلمجاِع، والقياِس.

 

 

 

 فوائد تعلم أصول الفقو: 



 متكٌن الطلبة من معرفة أدلة االحكام الشرعية ، واإلحاطة بأسرار التشريع ، وقدرتو على الوفاء ،  -1
 بإعطاء احللول يف كل مستجد مستحدث من الوقائع ، اليت ال نص فيها . 

مسالك أسالفنا من األئمة اجملتهدين يف االستنباط ، واستخراج األحكام من ثنايا معرفة الطالب  -2
النصوص ، على ىدي قواعد منهجية ثابتة املعامل ؛ ليدرك مدى غىن شريعتنا السمحاء بأصوهلا 

 . وفروعها

الوقوف على اسس االختالف بٌن األئمة ، فيما اختلفوا فيو من فهم النصوص ، واالستنباط هبا ،  – 3
 والعلم دبستند كل رأي ، وكيفية استثماره من دليلو .

معرفة الطالب الثروة الفقهية على اختالف املذاىب حق قدرىا ، ويؤمن أن تشعب املذاىب يف  -4
ة ، مل يكن عبثا ، بل نابعا من اتساع األفق ، واستقالل الفهم ، العصور األوىل من هنضتنا التشريعي

 وحرية التعبًن

متكٌن الدارس ألصول الفقو من فهم القوانٌن وتفسًنىا ، سواء منها ما كان مستمدا من فقهنا  -5
االسالمي ، او منتميا اىل أصل أجنيب ، الن اصول الفقو يشتمل  على مناىج االستنباط ، وقواعد 

 ًن ، ِما ميكن أن يكون معينا هلم يف  فهم القوانٌن وتفسًنىا.التفس

 خبالف متينة وأسس قواعد على قامت ألهنا، الشريعة ىذه عظمة تتبٌن األصول علم بدراسة -6
 رمحو بدران ابن يقول وهلذا، جهنم نار يف هبا فاهنار ىار جرف شفا على قامت فإهنا الباطلة املذاىب

 سنٌن الفقو قرأ ولو األصول يف دراية لو تكن مل ما فقيهاً  يعترب أن للطالب ميكن ال أنو وأعلم: )تعاىل اهلل
 ومكابرة جهالً  كالمو كان ذلك غًن أدعى ومن: يقول مث.. وأعوام

 أمحد واإلمام والشافعي مالك فاإلمام العلماء من وعامل األئمة من إمام كل منهج توضيح فيو أن -7
. تعاىل اهلل رمحو حنيفة أيب خبالف قريبة الفروع يف فتاويهم كانت األصول يف اتفقوا ملا تعاىل اهلل رمحهم
 .أصولية قاعدة على فتواه يبين ألنو للمخالف األعذار األمر ىذا معرفة وفائدة

 األصول علم يف ليس وىذا، واملناقشة واالستدالل النظر يف الفقهية امللكة العلم طالب يف يريب أنو -8
 .الفروع من اإلكثار مع األصول يف ىذا وإمنا لوحده



 


