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  مقدمة عن علم الفقه
  

  .والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ، واحلمد هللا ، بسم اهللا   
   :أما بعد   
ت أن أجعلها بني يدي هذه املواضيع الفقهية اليت أسأل اهللا سـبحانه        أحببمقدمة خمتصرة يف علم الفقه      فهذه    

  .بتصرف  ) الفقه والشريعة ( رسالةوذة من وهي مأخ، وتعاىل أن ينفع ا الكاتب والقارئ 
فَلَوالَ نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة منهم طَآِئفَةٌ لِّيتفَقَّهـواْ ِفـي           {قال اهللا تعاىل    ، مبعىن الفهم   : تعريف الفقه يف اللغة       

من يرد اهللا به    [ قال   ويف الصحيحني من حديث معاوية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           ، ) ١٢٢التوبة  (} الديِن
  ] .خرياً يفقهه يف الدين

وهـذا  ، هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفـصيلية           : يف اإلصطالح   تعريف الفقه     
وفيما يلي إيضاح عناصـر  ، التعريف للفقه يف غاية الدقة إذ أنه يظهر وجه نظر علماء املسلمني اخلاصة لعلم احلقوق           

  .ريف هذا التع
 فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة وعلى هذا األساس درسه الفقهـاء يف كتبـهم                :الفقه علم   : أوالً    

  .واملشاعر على احلقيقة ، وأحباثهم وفتاويهم فهو ليس فناً يغلب فيه الذوق على العقل 
ذة من الـشرع دون     واألحكام الشرعية هي املتلقاه بطرق السمع املأخو      : العلم باألحكام الشرعية    : ثانياً    

أو األحكام املـأخوذة مـن الوضـع        ، وأن الواحد نصف اإلثنني     ،  حادث   كالعلم بأن العامل  ، املأخوذة من العقل    
وهذه القاعدة إما أن    ، واإلصطالح اللغوي فاحلكم الشرعي هو القاعدة اليت نص عليها الشرع يف مسألة من املسائل               

وإما أن ال يكون فيهـا أي تكليـف         ، فتسمى احلكم الشرعي التكليفي     تكيلف معني كالواجب واحملرم     يكون فيها   
  .كاحلكم بالصحة أو البطالن على فعل معني فيقال هلا احلكم الشرعي الوضعي 

وكلمة العملية تعين أن األحكام الفقهية تتعلـق باملـسائل     : الفقه العلم باألحكام الشرعية العملية      : ثالثاً    
ل الناس البدنية يف عبادام ومعامالم اليومية ويقابل األحكام العملية األحكـام العقائديـة              العملية اليت تتعلق بأفعا   

ولذلك ال تسمى ، وأحكام صالح القلب وهو ما يسمى بعلم األخالق وهذه تتعلق بأفعال القلوب ال بأعمال األبدان 
  .فقهاً يف هذت اإلصطالح 

جاء يف التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة األحكام التفصيلية ومعىن ذلك أن األحكام تعد من                 : رابعاً    
والفقه هو الذي يسند كل حكم مـن      ، علم الفقه إال إذا كانت مستندة إىل مصادر الشرع املعلومة أي أدلة الشرع              

  .أحكام الشريعة إىل دليله 
حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم { الكتاب والسنة كقوله تعاىل  ومرادهم باألدلة التفصيلية آحاد األدلة من       
  ].أحل الذهب واحلرير إلناث أميت وحرم على ذكورها[ – صلى اهللا عليه وسلم –وقوله ) ٣املائدة  (}الِْخنِزيِر



 ٢

 حيث يبحثون يف أصول األدلـة       وهي حمل نظر علماء أصول الفقه     ، ويقابل األدلة التفصيلية األدلة اإلمجالية        
  .الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وغري ذلك 

  :وهي تنقسم إىل ثالثة أقسام   
وصفاته واإلميان به وبرسله وكتبه واليوم اآلخر وما فيه         ما يتعلق بالعقائد األساسية كاألحكام املتعلقة بذات اهللا          -١

  .لشريعة علم العقيدة من حساب وجزاء وقد تكفل بدراسة هذا النوع من أحكام ا
 اليت جيـب أن     النفوس وإصالحها كاألحكام املبنية للفضائل اليت جيب أن يتحلى ا اإلنسان          بتهذيب  ما يتعلق    -٢

يتحلى ا اإلنسان كالصدق واألمانة والوفاء بالعهد والشجاعة واإليثار والتواضع واإلحسان والعفو وغريهـا              
واخليانة وخلف الوعد واجلـنب والبخـل   كالذب لى املرء أن يتخلى عنها واألحكام املبينة للرذائل اليت يتحتم ع  

 .واألنانية والكرب وغريها مما تكفل ببيانه علم األخالق 
يتعلق ببيان أعمال الناس وتنظيم عالقام خبالقهم كأحكام الصالة والصوم والزكاة واحلج وتنظيم عالقات              ما   -٣

والطالق وغريها وكذلك األحكام املنظمة لعالقات األفـراد        اج  بعضهم ببعض كأحكام البيوع واإلجارة والزو     
  .لم خاص يسمى علم الفقهذلك وقد انفرد ذا النوع من أحكام الشريعة عوالدول يف حال السلم واحلرب وغري

  
  :وكتبه 

   عبدايد الشحري أبو يوسف
  بدار احلديث بالشحر
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