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تعريف الفقه اإلسالمي
الفقه في اللغة:

العلم والفهم وفي هذا المعنى ورد في قول هللا سبحانه وت عالى في ال قرآن سورة التو بة اآل ية :122
« َومَا كَاا اَكمُؤ مْ نِ ومنَااِاَكُورَناوا مومكَا فَّا كفاالِنُاا كفا اا َكموا كََاَةكفو نْاا كمااؤنةم نكيا َو اا كُةرَا ا َّقةمااِمكفواادكمُا ا

ك

َلةم ا نكَ ن ا ارومواَك» .وقولههه تعههالى فههي سههورة المنههافقون اآليههة 3
وَُومرن ا ورومومك اْ ا نِ َمةم نكارامكوَوَ مااِمكاُا ارنة نكُا َّ

«راَُٰوكَكبأافَّةم نكآ َمنَِمكثَ َّكَا ا مومكفاطَبعَكعَلاىَٰكَْلَِبة نكفاةم نكُا كَاؤقاةمِاَ»كوُِْهكت ُىكفادكواِواكمُنءا ك
َن اَ نكفواادكبم ا مو كم ا ارَّ َاكوَااكتَصو ابنةم نكحَءَ انا ك
مآل ا ك« 78اأنناَْ ا كاتوَِفَااِمكم ا نوَوْ مكمُؤَْ اِنَْكوَُا اِنك َ
عنا وكمكُلَّاهوك فاَْا ِك
صنبةم نكوَرائا كَقََُِِمكهََٰروهوكمو نكعون وكَكََْؤكٌَََّكما نك و
َقََُِِمكهََٰروهوكمو نكعون وكمُلَّهوك وَااكتَ و

هََِٰمُا ِكمُؤقاِنمكُا كَوا دمواَكَاؤاقةمِاَكحَ و ث »
فالمراد بالفقه في الدين حسب اآليات الكريمة هو فهم وعلم جم يع أح كام ا لدين ال شرعية و هذا مع نى
يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين».
قول النبي صلى هللا عليه وسلم «من ِ

أما تعريف الفقه في اصطالح الفقهاء فهو :
«العلم باألحكام الشرعية العملية المأخوذة من األدلة التفصيلية باإلستدالل»
و يراد باألح كام ال شرعية العمل ية في هذا التعر يف خطا بات ال شارع الح كيم المتعل قة بأف عال الع باد

الح سية من ف عل أو ترك والمت ضمنة ب يان ت صرفات ال ناس من ال صحة والف ساد وا لبطالن والو قف
والنفاذ واللزوم.
واألحكام الفقهية بناء على هذا ال تشمل أحكام العقائد وال األحكام التي تتعلق باألخالق .
وعلم هللا سبحانه وتعالى باألشياء ال يسمى فقها وإنما يسمى ك شفا أل نه ليس عن اجت هاد ونن لر و كذا

علم النبي صلى هللا عليه وسلم باألحكام الشرعية ال يسمى فق سها أل نه ليس بالطري قة االجت هاد وإن ما
هو بطريق الوحي.
والفق يه ب ناء ع لى التعر يف ال سابق للف قه ( هو من له مل كة خا صة و قدرة ع لى ا ستنباط األح كام

ال شرعية من أدلت ها التف صيلية و هو ب هذا المع نى شمل المجت هد في األح كام ال شرعية وع لي هذا
ي صح أن نقوول هوذا مجتهود ونقصود أنوه فقيوه كموا ن قول هنوه فقيوه ونريود أنوه مجتهود فوي األحكوام
الشرعية.

وإنطالقا من التعريف اإلصطالحي السابق يمكن القول:
أن المقصود باألحكام الشرعية األحكام المنسوبة إلى ال شريعة اإل سالمية اي ال مأخوذة من ها مبا شرة او

براسطة .
وعليه فإن العلم بأية أحكام أ خرى ال ي كون طريق ها ال شرع ال ت عد من مبا حث الف قه اإل سالمي كالعلم
بأحكام المساكن او اإليجارات الزراعية اور أحکام البيوع أو غير ذلك .
واالحكام الشرعية العملية هي الوجوب والحرمة والندب والكراهة واإلباحة والصحة والبطالن .

كما يقصده العملية " انها متعلقة بما يصدر عن المكلف من عبادات و معامالت
أ ما األد لة التف صيلية فإن ها األد لة الجزئ ية ال تي يتع لق كل دل يل من ها بم سألة معي نة و ينص ع لى ح كم
خاص بها  .فإذا قيل مثال إن الربا حرام وإن البيع حالل  ،فإن ذلك القول يكون معرفة بالحكم ال شرعي
المتعلق بالربا والبيع .

وهذا هو الجزء األول من التعريف بالفقه اإلسالمي  ،وهو العلم بالحكم الشرعي

ثم إذا بحثنا عن دليل تفصيلی نب ني عل يه هذا الح كم فإن نا سنجده في قو له ت عالی« :مَُّا ور َكَاأؤََلَِاَك
افةم نكْاا َُِكمكافََّْا كمؤُبَرناعمكموثؤاََك
خبَّطَهمكمُ َّرنطا امكمو َكمُؤَْساككراَُٰواكَكباأَّ
مُ ابَ كُا كَقَِممِاَكاَُّ كَاَْ كَقَِممكمَُّرويكَا ا

مُ ابَ ك وَأاحَََّكمُلَّهمكمؤُبَرنعَكوَحَ َّمَكمُ ابَ ك فاَْ كوَ َهمكمَِنعوظا كما كوَّباهوكفاا فاةَىَٰكفالااهمكمَا كوَالاكفَكوَاأمنا مهمكاُااىك
مُلَّهوك وَمَ نكعَ دَكفاأَوُاَٰئوكَكأاصؤ َ بمكمُنَّ وككهم نكفورةَ كخا ُو مواَ»ك( البقرة اآلية )275

ثم إذا قلنا بحرمة الخ مر والمي سر فإن ذ لك ع لم بح كم شرعي متع لق ب هذين ال شيئيين  ،و هذا الح كم

مب ني ع لى دل يل هو قو له ت عالى « :كَا كاأ ةَا كمَُّ ارو َكآمَنَااِمكافَّ َْا كمُؤخاْن ا مكوَمُؤَْرنءوا مكوَمؤُأافصاا بمك َكومُؤاأزؤُا ا ممك
َلوَ نكتَاؤلو مِاَ»ك( المائدة اآلية ) 90
وونسٌكما نكعَََْكمُ َّرنطا اوكفا ونانبمِهمكُا َّ

وهذان الجانبان ( العلم بالحكم الشرع  -والبحث عن الدليل التفصيلى المستفاد منه ) بکرنان الف قه في
صورته العامة

ما ليس فقها
وهنا التعريف اإلصالحي المختصر للفقه اإلسالمي وهو:
«العلم باألحكام الشرعية العملية المأخوذة من األدلة التفصيلية» يصدق عليه ما يسمى بالتعريف الجامع المانع

فيخرج من مفهومه:

 االحكام االعتقادية واألخالقية وال يعني إال باألحكام العملية من عبادات و معامالت .
 األحكام ال تي ال تؤ خذ باال ستدالل والن ظر في األد لة التف صيلية عن طر يق الب حث واالجت هاد فع لم
المق لدين ال ي سمى فق ها ،أل نه غ ير مكت سب عن طر يق الن ظر واال ستدالل ک ما ال ي سمی صاحبها
فقي ها ..ألن الفق يه هو ا لذي ت كون لد ية مل كة اال ستنباط وي ستطيع أن ي ستنبط األح كام من أدلت ها

التفصيلية .
 كما أن االجتهاد اذا كان مخالفا للكتاب أو السنة أو االجماع  ،أو كان قوال بال دليل فإ نه ي خرج من
الفقه  ،وإذا قضى به القا ضی و قع ق ضاؤه باطال ومخال فة الك تاب ت كون برد ن صه ال قاطع كالقول

بتساوى المرأة للرجل في الميراث لمخالفتة لقوله تعالى  " :للذكر مثل حظ األنث يين " وال قول ب حل
الربا ألنه مخالف لقوله تعالى« :وأحل هللا البيع وحرم الربا»

 كما ي خرج عن الف قه ما ي سمى «المع لوم من ا لدين بال ضرورة» كالعلم بو جوب ال صالة والز كاة
وصوم رمضان والعلم بحرمة الر با والز نا والخمرأل نه لم يتم تح صيله باإل ستنباط بل بال ضرورة
وهو أقرب إلى علم العقائد ألن الذي ينكره يعد كافرا بع كس المن كر لح كم من أح كام الفق هاء ا لذين

يتفقون على أحكام ويختلفون في أحكام أخرى.

خالصة لتعريف الفقه

الفقه لغة :الفهم والعلم

الفقه إصطالحا « :العلم باألحكام

قوله تعلى « :ليتفقهوا في

الشرعية العملية المأخوذة من األدلة

الدين» سورة المنافقون آية 3

التفصيلية باإلستدالل»

مثاله:
الحكم الشرعي :الربا حرام والبيع حالل
الدليل التفصيلي  :قوله تعالى في سورة البقرة اآلية  « : 275وَأَحَلَّ اللَّهُ
الَْبيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»

التفرقة ما بين الشريعة والفقه
قلنا بأن الشريعة هي «مجموعة األوامر والنواهي التي يشرعها هللا لألمة على يد رسول منها»
وقلنا بأن الفقه هو « :العلم باألحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية».
من هنا نخلص هلى الفروق بين الشريعة والفقه:
 الشريعة نظام إلهي أوحى هللا بها إلى نبيه ليبلغها إلى ال ناس والف قه منهج عل مي ي سلكه المجت هدون

لبستنبطوا األحكام  ،وما دام الناس متفاوتون في و سائل اجت هادهم تب عا إل ختالف طاقتهم والبي ئات
التي تأثروا بها  ،فإن ما يستنبطونه من األحكام يكون مختلفا تبعا لذلك .


أح كام ال شريعة أح كام ملز مة لل ناس  ،ومخالفت ها ع صيان ي ستوجب الع قاب ،بين ما أح كام الف قه

إجتهادية  ،والمجتهد على منهج علمی مأجور إن أصاب أو أخطأ  ،ومن ثم فإن مخالفة أحكام الفقه
مخالفة لنهج علمي من مناهج المجتهدين
- اكتملت احكام الشريعة بانت هاء ا لوحي وو فاة الر سول صلى هللا عل يه و سلم  ،ول كن ال باب مازال
مفتوحا إلستنباط أحکام فقهية جديدة  ،ومناقشة أحكام فقهية قديمة.

 ارت باط ال مؤمنين بالشهريعة هم إرتبهاط خ ضوع ألحكامهها وت قديس لتعاليمهها  ،ألن مج موع ههذه
األحكام والت عاليم هو ا لدين ب شكله الك لي ال عام  .ول كن إرت باطهم بم سائل الف قه هو إرت باط مناق شة
ومجادلة واستنباط ) .

 نههزل الههوحي بالشههريعة اإلسههالمية دينهها وقانونهها فههي آن واحههد وضههعت قواعههد األخههالق وقواعههد
العبادات وتجاوزت هذا النطاق إلى وضع قواعد القانون تحكم المعامالت بمعنا ها الوا سع أ ما الف قة
فإنه تابع للشريعة  ،ألن أحکامة الفرعية المستنبطة باالجتهاد والرأي تجري في ظل القواعد الكل ية

للشريعة التي جاء بها الوحی

وعليه فإن الحكم إذا كان من أحكام الشريعة فإن الناس مکلفون باتباعة التزاما وديانة .وإذا كان من
أحكام الفقه ففي مناقشته وفي مدى األخذ به مجال للعلماء واجتهاد الفقهاء وأصحاب الرأي فيهم

خصائص الفقه اإلسالمي
الف قه اإل سالمي ي قوم ع لى أح كام ال شريعة اإل سالمية ال تي ال ي جوز مخالفت ها ف هو تف سير وا ستنباط

ألحكامها وإجتهاد لما تشتمل عليه من قواعد وأحكام ربانية.
ولذلك فالفقه اإلسالمي يتميز بمجموعة من الخصائص لعل أبرزها:
 تشريع إل هي ي قوم أسا سا ً ع لى ا لوحي ،الك تاب وال سنة ،و كل ما قا له الفق هاء ير جع إليه ما ،و ليس
للفقيه وال للمجتهد أن يخالفا عنهما ،وفي هذا يقول اإلمام الشافعههي -رحمه هللا ت عالى -في ر سالته:

( ليس أل حد بلغ ته سنة عن ر سول هللا  -صلى هللا عل يه و سلم  -أن يدعها ل قول أ حد) .وي قول هللا
ُول َوإِل َى أ ُ ْول ِي األَمْ ِر م ِ ْن ُه ْم
ت عالى في و جوب الر جوع إ لى الك تاب وال سنةَ « :ول َ ْو َر ُّدوهُ إِل َى الرَّ س ِ
ِين َيسْ َت ِنب ُ
طو َن ُه م ِ ْن ُه ْم» (الن ساء .)83:وأو لو األ مر ه نا هم العل ماء الفق هاء المجت هدون في
لَ َعلِ َم ُه ال َّذ َ

األحكام.
 ل ما كان اإل سالم دي نا شامال فإ نه ال فرق ع نده بين األ مور الدين ية كالع بادات واأل مور الدنيو ية
كالمعامالت  ،وقد ألبس اإلسالم هذه الصبغة للبحوث الفقهية  ،فأصبح هذا العلم ي شمل ح ياة الم سلم
كلها دينية كانت أم دنيوية  .وأصبحت أحكامه مرتب طة بالعق يدة واال خالق اإل سالمية  .و هذا يؤدي

إلى حرص األفراد على أحكام الفقه الرتباطها بأحكام الشرع واعتمادها على مصادرها األساسية

 شول الفقه جعله يمثل الروح اإلسالمية تمثيال دقيقا  ،كما يمثل ال طابع الحق يق للتفك ير اإل سالمي ا لذي
لم يتأثر بت يارات فكر ية أ خري  ،بع كس ع لم ال كالم ا لذي دخل ته عنا صر اجنب ية من الفل سفة وال جدل
الذي قد ال يتصل ب منهج ا لدين  .ول قد كا نت البي ئة النته ية اک ثر بي ئات الف كر اإل سالمي محاف ظة ع لى

شخصيتها واستقاللها ورغبتها في التعبير عن الفكر اإلسالمی
 يمثل الفقه اإلسالمي الناحية العملية والسلوك اإلجتماعی للم سلمين و من ه نا كا نت حر كات اإل صالح
والتقدم اإلسالمي تبتدئ من الفقه ألنه نتاج فكري استنباطي يمثل روح التطور التشريعي لإلسالم۔
 أن الفقه اإلسالمي تشريع عام شامل ،بمعنى أ نه ينظم عال قة اإلن سان بر به ،وعالق ته بأخ يه اإلن سان،

الذي يوافقه في الدين أو يخالفه فيه ،فاإلنسان محفوف بعناية ربه ،موجه إلى الحق والطر يق الم ستقيم
خاضع للتنظيم اإللهي في سائر أحواله ،الدينية والدنيوية ،وفي كل زمان ومكان.
 تخضع أحكام الفقه اإلسالمي لرقابة داخلية يفجرها اإليمان في ضمير المسلم وفي نفسه .و هذا ضمان
مؤيد لسالمة األحكام الشرعية وانتظامها في التطبيق ،ويغني عن كث ير من الرقا بات والتقني نات ال تي

تغص بها األنظمة المادية ،فالم سلم يعت قد أن هللا ت عالى م عه في كل حال ،مط لع ع لى سير أعما له و
خوالج نواياه ،ومقاصده من تحركاته كلها ،وأنه تعالى سبحانه على كل ذلك .وقد فصلت بعض

األحكام في الفقه اإلسالمي ،بين حكم القضاء وحكم الديانة :فالمرأة مثالً يجب علي ها أن ت قوم ب شأن الب يت،
وتع هد األ سرة ،ديا نة ال ق ضاء ،بمع نى أن ال حاكم ال يجبر ها ع لى ذ لك ،لكن ها تأثم بتر كه بين ها و بين هللا
تعالى.وإذا قضى القاضي بالبينة التي بين يديه ،وكانت في الواقع زوراً ،ال ي حل ق ضاؤه ال حرام وال ي حرم

الحالل.
 إن روح الفقه اإلسالمي تتمثل في تحقيق العدالة والمساواة بين الناس ،فاألح كام ال شرعية يخا طب ب ها
النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -وسائر المسلمين ،إال ما كان منها من خصائصه صلى هللا عليه و سلم -
ويستوي فيها الحاكم والمحكوم.

 إن الفقه اإلسالمي يمثل الفكر اإلسالمي األصيل ،والروح اإلسالمية األصيلة ،فقد ابتنى ع لى الك تاب
وال سنة ،وع لى غيره ما م ما أقا مه ال شارع نف سه د ليالً يُه تدي به في الت شريع ،حين ما ال يو جد نص
فيهما.

انتهت حصة هذا اليوم ونلتقي في الحصة القادمة إنشاء
اهلل والتي سنتطرق فيها للجزء الثاني من هذا المبحث
المتعلق بالتطور التاريخي وبعض القواعد الكلية
للتواصل معي :اكتبوا التعليقات اسفل الفيديو
أو ارسلوا تعليقاتكم اسئلتكم عبر البريد االلكتروني:
choaibi.ump@gmail,com

ذ,املصطفى الغشام الشعييب

أستاذ التعليم العالي مساعد باحث يف
القانون اخلاص بالكلية املتعددة
التخصصات بالناظور

