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 فقهالاتجاهات حجيثة في تجريذ : 13
 ياسخ خلف رشيج علي الذجيخي األستاذ الجكتهر 

 
ىؽ الرؽرة العمسية لمترؽر اإلسالمي, فيؽ يشعػ عالقة اإلندان مع الخالق عد  اإلسالميالفقه 

وجل مؼ خالل مشعؽمة العبادات وعالقتو باآلخخيؼ ضسؼ قؽاعج وتذخيعات وأنعسة يجسعيا فقو 
ويقجم الفقو اإلسالمي بسجارسو ونعخياتو ومشاىجو شاىجا حزاريا متسيدا يعيخ , السعامالت

إبجاعيًا تذخيعيًا وتشعيسيًا لحياة الفخد والسجتسع في الجيؼ اإلسالمي الحشيف وقج كان فقو اإلسالم 
الحي ال يدال مؽضع اعتداز وفخار وتقجيخ بيؼ أنؽاع الفقو العالسي خيخ صؽرة عمسية لمسدمسيؼ 

وفيو تبمؽرت بحق , طالب الشاس في حكػ أقؽاليػ وأعساليػ وترخفاتيػ وتشعيػ شؤون حياتيػلبى م
أحكام القخان الكخيػ والدشة الشبؽية وبو تحقق السقرج األسسى والغاية الكبخى ليحا الجيؼ الحشيف 

أنسا ألن ما جاء بو اإلسالم مؼ مبادئ العقيجة الرحيحة والعبادة الدميسة والسعاممة السدتكيسة 
يدتيجف في الحكيقة أغخاض تيحيبية تؤدي إلى ترحيح السعامالت والدمؽك االجتساعي وكان 

                                 . (ٔ)الفقو ىؽ التخجسة الرادقة الجقيقة لذخيعة اإلسالم ومشياج القخان في الحياة
 ويتشاول في هحا البحث تجريذ الفقه اإلسالمي ويتزسن القزايا اآلتية 

  ـ تحجيج السفاليػ والسرطمحات األساسية. 
 ـ أىسية تعميػ الفقو .

 ـ أىجاف تجريذ الفقو .
 ـ السبادئ العامة لتجريذ الفقو .

 ـ خطؽات تجريذ الفقو .
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ٙ/ٔ, ٜٜٛٔيشعخ: الفقو اإلسالمي لمدحيمي:)  (ٔ)
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 تعخيف الفقه 
 :الفقه لغة

 (.ٕ)فقو األمخ, أحدؼ إدراكو, والفكيو: العالػ الفطؼالفيػ والفطشة, يقال:  -ٔ

 .   (ٖ)العمػ بالذيء مع الفيػ لو والفطشة فيو , وتفقو: إذا تعاطى العمػ -ٕ

 وقج وردت مادة لفقو في العجيج مؼ آيات  القخآن الكخيػ مشيا: 
ُهها ِفي }َوَما َكاَن اْلُسْؤِمُشهَن ِلَيْشِفُخوا َكافًَّة َفْلَهْْلَ : قهله تعالى َنَفَخ ِمْن ُكلِّ ِفْخَقٍة ِمْشُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ

يِن َوِلُيْشِحُروا َقْهَمُهْم ِإَذا َرِجُعها ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَحُروَن{  . (ٗ)الجِّ
يفًا َوَلْهْل َرْهُطَك قاُلها َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثيخًا ِمسَّا َتُقهُل َوِإنَّا َلَشخاَك ِفيشا َضعِ  } :وقهله تعالى

 (.٘) َلَخَجْسشاَك َوما َأْنَت َعَلْيشا ِبَعِديٍد{
 وقج وردت مادة لفقو في األحاديث الشبؽية الذخيف مشيا:

 .(ٙ) }من يخد هللا به خيخا يفقهه في الجين{قؽل الخسؽل )صمى هللا عميو وسمػ( :  
  .(ٚ)( اللهم فقهه في الجين( ودعاؤه البؼ عباس رضي هللا تعالى عشيسا بقؽلة:))

 ويعخف الفقه اصطالحًا:
 .  (ٛ)بأنو العمػ باألحكام  الذخعية  العمسية السكتدب مؼ أدلتيا التفريمية -1
 مجسؽعة األحكام الذخعية العسمية السدتفادة مؼ أدلتيا التفريمية. -ٕ

ع , ويذتخط فييا أن مخ الذار وقيجت األحكام بكؽنيا شخعية, لمجاللة عمى أنيا مدتفادة مؼ أ
 : تكؽن 

أي متعمقة بأفعال السكمفيؼ: كرالتيػ وبيؽعيػ, وجشاياتيػ, أي ما كان مشيا مؼ  : أوْل: عسلية
العبادات أو السعامالت, فال يجخل فييا ما يتعمق باألحكام االعتقادية كاإليسان باهلل واليؽم اآلخخ, 

 وباألحكام األخالقية كؽجؽب الرجق وحخمة الكحب.

                                                           

 (.ٜٛٙ/ٔيشعخ: أنيذ ورفاقة  :) (ٕ)
 (. ٖٙٗ, ٕٜٛٔيشعخ: الدمخذخي:) (ٖ)
 .ٕٕٔ( سـؽرة التؽبة: ٗ)
 .ٜٔسـؽرة ىؽد:  (٘)
 ٕ٘/ٔ(,ٔٚ( صحيح البخاري: حجيث رقػ :)ٙ)
 .ٖٗٔ/ٔ(, ٖٗٔ( صحيح البخاري حجيث رقػ:) ٚ)
 .ٖٙالذخح الكبيخ لسخترخ األصؽل مؼ عمػ األصؽل: (ٛ)
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: أي مدتفادة مؼ األدلة التفريمية )أي ما جاء في القخآن الكخيػ, والدشة, ثانيا: مكتدبة
 . (ٜ)واإلجساع, والكياس( بطخيق الشعخ واالستشباط 

 
  أصهل الفقه: تعخيف

 :األصهل في اللغة
جسع اصل, وأصل الذيء : أساسو الحي يقؽم عميو, ومشذؤه الحي يشبت مشو, وأصؽل العمؽم:  

 . (ٓٔ)التي تبشى عمييا  قؽاعجىا
 ويعخف علم أصهل الفقه اصطالحا:

بأنو العمػ بالقؽاعج والبحؽث التي يتؽصل بيا إلى استفادة اإلحكام الذخعية العمسية, مؼ أدلتيا 
  (ٔٔ)التفريمية

 
 أهسية تعلم الفقه اإلسالمي:

هللا به خيخا يفقهه ))من يخد ورد في الحجيث الذخيف عؼ رسؽل هللا )صمى هللا عميو وسمػ( قؽلو
 . (ٕٔ)في الجين ((

فالفقو في الجيؼ ركؼ أساس مؼ أركان تذكيل ثقافة السدمػ التي ال يدتغشي عشيا, وىؽ دليل  
 أسبابخيخية وتسيد شيج بو الخسؽل )صمى هللا عميو وسمػ( لسؼ حازه واتدػ بو , وذلغ لسجسؽعة 

 : أهسيها
م, وقاعجة راسخة تقؽم عمييا أفعال السدمػ مؼ : إن العسل باألحكام الذخعية اصل الز أوًْل 

 عبادات ومعامالت, فعبادة هللا ال تتحقق صحتيا إلى بذخطيؼ ىسا:
} َفَسْن َكاَن َيْخُجها ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعَسْل َعَسال َصاِلًحا َوْل اإلخالص هلل, وعبادتو سبحانو بسا شخع 

  (ٖٔ) ُيْذِخْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًجا{

                                                           

 .ٜ٘ٛٔيشعخ: زيجان,  (ٜ)
 .ٕٓ/ٔيشعخ: أنيذ ورفاقو:  (ٓٔ)
 .ٕٔالف : خ, لم أصهل الفقهعيشعخ:  (ٔٔ)
 .ٕ٘/ٔ(.ٔٚحجيث رقػ:) ( صحيح البخاري:ٕٔ)
 ٓٔٔسؽرة الكيف : (ٖٔ)
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بالتعخف عمى إحكاميا , والؽقؽف عمى  وزكاة وحج .. إال وال تتػ العبادة مؼ صالة وصيام 
تعحر عمى السدمػ الكيام بيا , وأدائيا عمى وجييا الرحيح  وسششيا ... وإالأركانيا وشخوطيا 

 السذخوع , فالعمػ بأحكام العبادات والسعامالت ضخورة الزمة ال يسكؼ لمسدمػ إقامة حياتو برؽرة
 صحيحة إال مؼ خالل تعمسيا  وفيسيا وإدراك مقاصجىا .

: تختبط األحكام الذخعية بتحجيج مشعؽمة الكيػ اإلسالمية, وما يشبثق عشيا مؼ معاييخ يحكػ ثانيا
في ضؽئيا عمى الدمؽك مؼ حيث الحدؼ والكبح, والخد, فالحكػ الذخعي معيار لمحكػ عمى 

 ا قبحو الذخع فيؽ قبيح ,الدمؽك, إذ ما حدشو الذخع فيؽ حدؼ , وم
وال يخمؽ فعل اإلندان السكمف مؼ أن يقع ضسؼ أحج دوائخ الحكػ الذخعي الخسذ: الفخض  

والسشجوب والسباح والحخام, والسكخوه , وكل حكػ مشيا يتزسؼ قيسة محجدة سؽاء قيسة إيجابية 
 مخغؽب فييا أم قيسة سمبية مخغؽب عشيا.

 ذخعية ىؽ دليل اإليسان الرادق, واإلسالم  : إن تسثل السدمػ ألحكام الثالثا
 الحكيقي , فاإلسالم  ديؼ عمػ وعسل, وعقيجة وشخيعة , وىؽ نعام شسل لشؽاحي

 الحياة السختمفة ,جاء ليشعػ حياة السدمػ وليخسػ لو سبل الدعادة واليجاية والخشاد 
 في الجنيا واآلخخة , والسدمػ ممدم بأتباع أحكام الذخع الحشيف في كل شأن مؼ 

شؤون حياتو, وافق ذلغ ىؽاه أم خالفو ألن ذلغ دليل اإليسان الرادق واألتباع السحعؼ ألوامخ هللا 
 عد وجل .

ْم ُثمَّ ْل َيِجُجوا ِفي َأْنُفِدِهْم } َفال َوَربَِّك ْل ُيْؤِمُشهَن َحتَّى ُيَحكُِّسهَك ِفيسا َشَجَخ َبْيَشهُ قال تعالى: 
 . (ٗٔ) { َحَخجًا ِمسَّا َقَزْيَت َوُيَدلُِّسها َتْدِليساً 

: تعسق دراسة الفقو اإلسالمي ارتباط الطمبة بالقخان الكخيػ والحجيث الشبؽي الذخيف , وتعديد رابعا
 األحكام الذخعية .لجييػ أىسية فيسيا ودراستيسا , وإعسال العقل الستشباط واستشتاج 

 
 
 
 
 

                                                           
    65النساء :سورة  (14)
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 أهجاف تجريذ الفقه: 
 يحقق تجريذ الفقو مجسؽعة مؼ األىجاف السعخفية والؽججانية والشفذ حخكية أىسيا:

 أ ـ األهجاف السعخفية: وتذسل 
تدويج الستعمسيؼ بالسعخفة الفقيية الزخورية التي تسكشيػ مؼ أداء عباداتيػ ومعامالتيػ عمى  -ٔ

 .  وجييا الذخعي السقبؽل
 ـ التعخف عمى أشيخ كتب الفقو ومشاىج الفقياء ومحاىبيػ . ٕ
 ـ التعخف عمى مقاصج التذخيع اإلسالمي . ٖ
 ـ التعخف عمى أىػ  قزايا عمػ أصؽل الفقو .ٗ

 وىي األهجاف الهججانية: ب ـ
 تسثل الكيػ واالتجاىات الستزسشة في األحكام  الذخعية . -ٔ
 بذخيعة اإلسالم  الغخاء .ـ تعسيق إيسان السدمػ واعتدازه ٕ
 ـ الجفاع عؼ أحكام اإلسالم  وشخائعو ضج خرؽمو والطاعشيؼ فيو .ٖ
 ـ تقجيخ جيؽد العمساء والفقياء .ٗ

 : وتتسثل في  ج ـ األهجاف الشفذ حخكية
 إتقان أداء العبادات والسعامالت . -ٔ
 ة .ـ إتقان تالوة آيات القخان الكخيػ وقخاءة األحاديث الشبؽية الذخيفٕ
 ـ تشسية ميارات الطمبة العقمية الستعمقة باالستشباط واالستشتاج والتعميل .  ٖ
 ـ تشسية قجرة الطمبة عمى تؽظيف تقشيات التعميػ السختبطة بالسؽضؽعات الفقيية.ٗ
 

 أوًْل : األهجاف السعخفية:
ـ تدويج الستعمسيؼ بالسعخفة الفقيية الزخورية التي تسكشيػ مؼ أداء عباداتيػ  ومعامالتيػ عمى ٔ

مؼ ذلغ السعارف الستعمقة بالعبادات مؼ  صالة وصؽم وزكاة وعسخة وجييا الذخعي السقبؽل, 
 وحج . 

سالمية, في ـ التعخف عمى أىػ قزايا عمػ أصؽل الفقو: ولتي يشبغي أن تيتػ بسشاىج التخبية اإلٕ
مدتؽيات التعميػ العميا , بتعخيف الستعمسيؼ بأىػ قزايا عمػ أصؽل  الفقو, فعمػ األصؽل مؼ أىػ 
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السؽضؽعات التي تذكل لجى الستعمسيؼ مشيجية عمسية تعيشيػ عمى التعخف عمى القؽاعج العامة 
 والقزايا الكمية التي بشي عمييا الفقو  اإلسالمي .

ذخيع اإلسالمي: ومقاصج التذخيع اإلسالمي ىي الغايات  التي ـ التعخف عمى مقاصج التٖ
وأن  السقاصج العام  لمذخيعة اإلسالمية ىؽ  (٘ٔ)وضعت الذخيعة ألجل تحكيقيا لسرمحة العبادة

عسارة األرض , وحفظ  نعام التعاير فييا , واستسخار صالحيا برالح السدتخمفيؼ فييا , 
ة , ومؼ صالح في العقل وفي العسل , وإصالح في وقياميػ بسا كمفؽا بو مؼ عجل واستقام

 األرض واستشباط لخيخاتيا وتجبيخ لسشافع الجسيع .
ـ التعخف عمى أشيخ كتب الفقو اإلسالمي ومشاىج الفقياء ومحاىبيػ: فقج ضست  السكتبة ٗ

مفخخة  اإلسالمية تخاثا وإبجاعا فقييا جادت بو قخائح عمساء اإلسالم ويعج التخاث الفقيي اإلسالمي
مؼ مفاخخ الحزارة اإلسالمية استميػ مشيا الباحثؽن  والجارسؽن نعخيات ومشاىج لمبحث 

 التذخيعي .
 ثانيا :األهجاف  الهججانية : وتتزسن

ـ تسثل الكيػ واالتجاىـات الستزـسشة فـي األحكـام الذـخعية بأقدـاميا الخسدـة) الؽاجـب والسشـجوب, ٔ
يخ شخعية يحكػ بيا عمى األشياء واألفعال واألقؽال بالحدؼ والسباح, والسكخوه, والحخام (تسثل معاي

 أو الكبح .
ــ تعســق إيســان السدــمػ واعتــدازه بذــخيعة اإلســالم الغــخاء : فكــل مــا جــاء بــو اإلســالم  مــؼ أحكــام ٕ ـ

وتذخيعات شسمت جؽانب الحياة كافة يجسعيا الرجق والعجل, ويشبغـي  عمـى السدـمػ االعتـداز بيـا 
سمتيا فذخائع اإلسالم ما جاءت إال لتحقيق مرالح العباد فـي الـجنيا وآلخـخة , واالفتخار بأنو مؼ ح

 والسحافعة عمى سالمة الفخد والسجتسع  والحياة . 
ـ الجفاع عؼ أحكام اإلسالم وشخائعو ضج خرؽمو والطاعشيؼ فيو : ومسـا يشبغـي  أن يتعـدز فـي ٖ

يـــو ,  ورد الذـــبيات وحســـالت نفـــؽس الستعمســـيؼ الـــجفاع عـــؼ اإلســـالم ضـــج خرـــؽمو والطـــاعشيؼ ف
التذكيغ والتذؽيو التي تحاك حـؽل أحكامـو وشـخائعو , عمـى  أن تقـؽم حجـج الـجفاع عمـى السشطـق 

 والعقالنية ورد الحجة بالحجة , والكذف عؼ فداد االستجالل وضحالتو .

                                                           
  .45,  1993 :ن الفاسي وب  ,19, 1995الريسوني  , ينظر: (15)
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ـ تقجيخ جيؽد العمساء والفقياء في السحافعة عمى الذخيعة اإلسالمية: وىؽ وفاء  وشعؽر ٗ
ججاني عسيق يكشو السدمػ ألولئغ األعالم الحيؼ حسمؽا راية اإلسالم  وحافعؽا عمييا, وبحلؽا و 

 الغالي والشفيذ لخجمتيا وإيراليا إليشا صحيحة  سميسة .
 

 ثالثا : األهجاف الشفذ حخكية . وهي
ـ إتقان أداء العبادات والسعامالت وإقامتيا عمى وجييا الذخعي السقبؽل: وإتقان العسل والحخص ٔ

عمى أدائو برؽرة تامة كاممة, ال يذؽبيا نقز أو عيب , وال  يعيخ فييا إىسال أو تقريخ , 
َخَلَقُه َوَبَجَأ  }الَِّحي َأْحَدَن ُكلَّ َشْيءٍ فاهلل عد وجل خمق الخمق وجعل اإلتقان سسة الخمق والؽجؽد 

 (ٙٔ)َخْلَق اإِلْنَداِن ِمْن ِطيٍن{
ومسا يمفت الشعخ في ىحا السجال اىتسام التخبية اإلسالمية بتأصل مبجأ اإلتقان في أداء   

العبادات , فالعبادات في اإلسالم تقؽم عمى مجسؽعة مؼ األعسال وىي) األركان , والدشؼ , 
وتؤدى عمى وجييا الرحيح السقبؽل , وقج تزافخت  والييئات ..( التي بيا تدتكيػ العبادة

 الشرؽص الذخعية عمى تأكيج ىحا السبجأ ومشيا :
أـ ما رواه عسخ بؼ الخطاب )رضي هللا عشو ( أن رجال  تؽضأ فتخك مؽضع ظفخ  عمى قجمو 

  (ٚٔ)فأبرخه الشبي )صمى هللا عميو وسمػ( فقال :ارجع فأحدؼ وضؽءك , فخجع ثػ صمى
أبؽ ىخيخة رضي هللا عشو أن الشبي )صمى هللا عميو وسمػ( دخل السدجج , فجخل ب ـ وما رواه 

رجل فرمى , ثػ جاء فدمػ عمى الشبي )صمى هللا عميو وسمػ( فخد الشبي )صمى هللا عميو وسمػ( , 
عميو الدالم  فقال :"ارجع فرل فأنغ لػ ترل " فرل ثػ جاء فدمػ عمى الشبي )صمى هللا عميو 

ارجع فرل فإنغ لػ ترل ثالثا , فقال : والحي بعثغ بالحق فسا أحدؼ غيخه وسمػ( فقال :" 
فعمسشي ,قال : إذا قست إلى الرالة فكبخ ثػ اقخأ ما تديخ معغ مؼ القخان , ثػ اركع حتى تطسئؼ 
راكعا , ثػ ارفع حتى تعتجل قائسا , ثػ اسجج حتى تطسئؼ ساججا , ثػ ارفع حتى تطسئؼ جالدا , 

 . (ٛٔ)ئؼ ساججا , ثػ افعل ذلغ في صالتغ  كمياثػ اسجج حتى تطس

                                                           

 . ٚسؽرة الدججة : (ٙٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ, ٖٕٗمدمػ :رقػ الحجيث:حيح ( صٚٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ ,ٚ٘ٚحجيث رقػ: حيح البخاري:( صٛٔ)
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ج ـ ومشيا ما رواه عبج هللا بؼ عسخ )رضي هللا عشيسا ( قال : تخمف الشبي )صمى هللا عميو 
وسمػ( عشا في سفخة سافخناىا  فأدركشا وقج أرىقشا العرخ فجعمشا نتؽضأ ونسدح عمى أرجمشا فشادى 

 .(ٜٔ)أو ثالثا   بأعمى صؽتو "ويل لألعقاب مؼ الشار " مختيؼ
ْحَداَن َعَمى ُكلِّ َشْيٍء, َفِإَذا َقَتْمُتْػ َفَأْحِدُشؽا  د ــ ومشيا قؽل )صمى هللا عميو وسمػ( :" ِإنَّ هللَا َكَتَب اإْلِ

  (ٕٓ)اْلِقْتَمَة, َوِإَذا َذَبْحُتْػ َفَأْحِدُشؽا الحَّْبَح, َوْلُيِحجَّ َأَحُجُكْػ َشْفَخَتُو, َفْمُيِخْح َذِبيَحَتُو "
 ـ إتقان تالوة آيات القخان الكخيػ واألحاديث الشبؽية الذخيفة:ٕ
 ـ تشسية ميارات الطمبة العقمية وبخاصة تمغ الستعمقة باالستشباط واالستشتاج  والتعميل .ٖ
 ـ تشسية قجرات الستعمسيؼ عمى استخجام تقشيات التعميػ السختبطة بالفقو اإلسالمية .ٗ
 

 الفقه .السبادئ العامة لتجريذ 
 لتجريذ الفقو مجسؽعة مؼ السبادئ العامة أىسيا :

   ـ الخبط بين السعخف الشظخية واألداء العسلي:1

إن السعخفة بأحكام اإلسالم وتذخيعاتو ال تتحقق بسعشاىا الكامل إال إذا تخافق الفيػ الشعخي مع  
 التطبيق العمسي , 

عسميًا فإنو يعج تجاوزًا لسقاصج الذخع الحشيف الحي أما االكتفاء بالسعخفة الشعخية دون تطبيقيا 
يخبط بيؼ العمػ والعسل , وىؽ نؽع مؼ االنفرام بيؼ الشعخية والتطبيق التي تؽرث صاحبيا 

 التقريخ في واجباتو الجيشية والحدخة والشجامة يؽم الكيامة.
مى السدمػ االلتدام بيا وأحكام الفقو اإلسالمي تتعمق بأفعال السكمفيؼ وىي أحكام عسمية يتؽجب ع 

والعسل بسقتزاىا , وبحلغ يتحقق اليجف الشيائي مؼ تعمسيا, فتعمػ أحكام الرالة وأعساليا إنسا 
يحقق أىجافو عشجما يمتدم الطالب بأدائيا والسحافعة عمييا, وكحالغ أحكام الؽضؽء والريام 

 والعسخة وغيخىا .
 مػ الحخص عمى استخجام  أسمؽب أما مؼ الشاحية التجريدية فإنو يتؽجب عمى السع

التطبيق العسمي عشج شخحو لألحكام العسمية التي تحتاج إلى السسارسة والتطبيق, وىي تجخل 
ضسؼ السيارات الشفذ حخكة التي تتطمب التجريب والتسخيؼ والسسارسة وصؽاًل إلى اإلتقان وحدؼ 

                                                           
 . ٗٗ/6ٖٔٙٔصحيح البخاري: رقػ الحجيث: (ٜٔ)

 .ٛٗ٘ٔ/ٖ(,ٜ٘٘ٔصحيح مدمػ :حجيث رقػ:) ( ٕٓ)
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ىاتيا..(, يقؽم بتأدية الرالة أمام األداء, فعشج تجريدو ألحكام الرالة :)أركانيا, وسششيا, ومكخو 
الستعمسيؼ , ثػ يكّمف عجدًا مشيػ بتطبيقيا عسميًا أمام زمالئيػ حتى يتأكج مؼ صحة أداء مجسؽع 

 الطمبة لمرالة .
 . ربط السهضهعات الفقهية بحياة الستعلسين وواقعهم وحاجاتهم -2

فة, إال إن العشرخ  األساسي , فسؽضؽعات الفقو عجيجة ومتشؽعة , وىي شاممة ألبعاد الحياة كا
والسعيار الؽاضح الحي يحجد أىسيتيا وضخورتيا يخجع إلى الستعمسيؼ  باعتبار واقعيػ الحي 
يعيذؽن, واىتساماتيػ وحاجاتيػ التي يدعؽن إلى إشباعيا , ومذكالتيػ التي يحاولؽن التغمب 

امو بتعميسو وتفيسو , وكمسا شعخ عمييا , فكمسا ارتبط الفقو بحياة الستعمػ كمسا زاد  ميمو واىتس
الستعمػ بسا يؽفخه لو عمػ الذخيعة مؼ فيػ وإدراك لحكيقة ذاتو والعالػ مؼ حؽلو , وزوده بسعارف 

 وحقائق تعالج مذكالتو , وتجيب عؼ تداؤالتو.
 ـ عجم الخهض في الخالفات الفقهية .3

حتاج العمػ  بيا , إلى فقو ويججر عشج تجريذ الفقو عجم الخؽض في الخالفات الفقيية التي ي
واسع ودراية وخبخة عسيقة , وفيػ لخرؽصيتيا العمسية والسشيجية, وىؽ أمخ يفتقخ بأسمؽب ميدخ 

 وعبارة سيمة, بعيجًا عؼ التعسق , وتعجد اآلراء , واختالف السحاىب.
وأقؽليػ  وال يعشي ىحا مجال التقميل مؼ أىسية دراسة الفقو السقارن والؽقؽف عمى آراء العمساء 

 لغ مجال لو رجالو مؼ أىل العمػ واالختراص ,فحومحاىبيػ, 
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 خطهات  تجريذ الفقه: 
 الخطهات األولى : التسهيج. 

وفييا يييأ السعمػ أذىان الطمبة لسؽضؽع الجرس الججيج ويمفت انتباىيػ وتخكيدىػ إليو, وُيخاعى في 
الجرس, واالبتعاد عؼ السألؽف , ويأخح التسييج التسييج القرخ , والتذؽيق, وارتباطو بسؽضؽع 

 جدءًا يديخًا مؼ الحرة الجراسية ال يتجاوز خسذ دقائق .
 ويتم التسهيج  للسهضهعات الفقهية بأساليب عجة مشها :

 ـ إثارة مذكمة تتعمق بسؽضؽع الجرس . ٔ
 ـ ربط الجرس الحالي بالجرس الدابق . ٕ
 ـ سخد قرة  قريخة مذؽقو . ٖ
 ف األحجاث الجارية .ـ تؽظيٗ
 ـ إلقاء مجسؽعة مؼ األسئمة الديمة والعامة .٘
 ـ استخجام الؽسائل التعميسية كالمؽحات والذفافيات والرؽر . ٙ

 : الخطهة الثانية : العخض
تتزسؼ ىحا الخطؽة بيان مؽضؽعات الجرس وأفكاره الخئيدة برؽر مفرمة , وعخضيا عمى 

التعميسية, وتجويشيا عمى الدبؽرة بخط  واضح ومشعػ , وإبخاز ما الستعمسيؼ مؼ خالل الؽسائل 
 يتزسشو الجرس مؼ :

 ـ نرؽص وأدلة شخعية , وجعميا السحؽر األساس الحي يجور حؽلو مؽضؽع الجرس .ٔ
 ـ أحكام شخعية مدتشبطة مؼ الشرؽص واألدلة الذخعية. ٕ
 ـ اتجاىات وقيػ يبيشيا ويعدزىا الحكػ الذخعية .ٖ
 السذخوعية والفؽائج العسمية الستعمقة باألحكام الذخعية.ـ حكسة ٗ
 ـ ارتباط األحكام الذخعية بؽاقع الستعمسيؼ وحاجاتيػ .٘

ونعخًا لطبيعة السؽضؽعات الفقيية التي تتدػ بالعسمية والتشؽع فإنو يسكؼ تؽظيف  العجيج مؼ 
 طخق التجريذ لعخضيا مشيا :

 ـ الحؽار والسشاقذة .ٔ
 .ـ حل السذكالت ٕ
 ـ تسثيل األدوار.ٖ
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 أساليب تجريذ السفاليػ :االستقخائية واالستشتاجية.-ٗ
 ـ الخخائط السفاليسية .٘
 ـ التجريب العسمي .ٙ
 ـ العرف الحىشي . ٚ
 ـ التعميػ التعاوني .ٛ

 التقهيم  الخطهة الثالثة:
ًا ومدتسخًا ومتجرجًا مع كل خطؽة مؼ خطؽات الجرس, ويخاعى في تقؽيػ يويكؽن التقؽيػ بشائ

العبادات التخكيد عمى الجانب السياري مؼ خالل مالحعة سمؽك الستعمسيؼ , والطمب إلييػ أداء 
 العبادات برؽرة تسثيمية لمتحقق مؼ درجة إتقانيػ ,مع االىتسام  بسجى استيعابيػ لمسفاليػ الفقيية.

 اإلغالق            ة:الخطهة الخابع
ويدتعخض السعمػ فيو السمخز الدبؽري, وما يتزسشو الجرس مؼ قزايا عامة و مفاليػ أساسية 
, ويفدح الفخص لمستعمسيؼ لمتعبيخ عؼ استشتاجاتيػ وتداؤالتيػ, ثػ يعيؼ الؽاجبات السشدلية 

 ويكتب ذلغ عمى الدبؽرة.  السطمؽبة, ويحجدىا بجقة,
 

 تجريذ العبادات: التجريب العلسي في 
 أوًْل: التسهيج 

 ويتػ خاللو تييئة أذىان الستعمسيؼ لجرس العبادة بأسئمة أو قرة أو مذكمة حؽل السؽضؽع.
 أداء السجرس  ثانيًا:

ـ يؤدي السجرس العبادة أمام الطمبة بذكل نسؽذجي دون شخح أو تعميق, ليتدشى لمطمبة مالحعة ٔ
 خى.تختيب خطؽات العبادة واحجة بعج األخ

ـيعيج السجرس أداء العبادة أمام طالبو مخة ثانية مع الذخح والتعميق عمى كل خطؽة مبيشًا ىيئة ٕ
 أدائيا الرحيحة.

 أداء الطلبة  ثالثًا:
وحيؼ  ويكخر ذلغ مع عجد مؼ الطالب, يكمف السجرس أحج الطالب أداء العبادة أمام زمالئو,

يشتيي كل طالب مؼ أداء العبادة, يعمق عمى عسمو , ويرؽب ما وقع فيو مؼ أخطاء , ومؼ 
 خالل تجريب  الطالب عمى  أداء العبادة عسميًا يقؽم السعمػ بسا يأتي : 
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 ـ ربط العبادة بسا يترل بيا مؼ آيات قخآنية وأحاديث نبؽية .ٔ
 تطبيق عمسي لمعقيجة .ـ ربطيا بسا يترل بيا مؼ عقيجة , فالعبادة ىي ٕ
 ـخبطيا بؽاقع حياة الطمبة, والسشاسبات الجيشية , ليكؽن لمعبادة األثخ الطيب في سمؽكيػ .ٖ
  ـبيان أثخ العبادة في عالج مذكالت الحياة الفخدية واالجتساعية.ٗ
 ـ تبديط األحكام حتى يدتطيع الطالب فيسيا .٘

 رابعًا: استشتاج خطهات العبادة 
 عمػ الطالب في استشتاج خطؽات العبادة خطؽة خطؽه ويدجميا عمى الدبؽرة .ـ يذارك السٔ
 ـ يقخأ السجرس الخطؽات قخاءة نسؽذجية أمام الطالب .ٕ
 ـ يطمب مؼ عجد مؼ الطمبة قخاءة ما كتب .ٖ
 ـ يفدح مجااًل في نياية الحرة ليجون الطمبة السمخز الدبؽري في دفاتخىػ .ٗ

 خامدًا: التقهيم 
 الطمبة مجسؽعة مؼ األسئمة التي تحقق األىجاف السشذؽدة .ـ يشاقر ٔ
 ـ إن بقي متدع مؼ الؽقت , يعؽد إلى تجريبيػ عمى أداء العبادة عسميًا. ٕ
 

  



 
13 

 السرادر والسخاجع
الجامع السدشج الرحيح  (,ٕٕٓٓ) الجعفي دمحم بؼ إسساعيل أبؽ عبجهللاالبخاري,  .1

تحقيق: دمحم زىيخ  وسمػ وسششو وأيامو,السخترخ مؼ أمؽر رسؽل هللا صمى هللا عميو 
بؼ ناصخ الشاصخ, دار طؽق الشجاة )مرؽرة عؼ الدمطانية بإضافة تخقيػ دمحم فؤاد 

 .ٔعبج الباقي(, ط

األسذ الشعخية واألساليب العسمية,  –الجالد, ماجج زكي, تجريذ التخبية اإلسالمية  .2
 م.ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔن, األرد -, دار السديخة لمشذخ والتؽزيع والطباعة, عسانٔط

(, أساليب تجريذ التخبية اإلسالمية, عسان, ٜٜٙٔريان, دمحم ىاشػ, ورفاقو, ) .3
 جامعة القجس السفتؽحة.

امل لألدّلة (, ٜٜٛٔالدحيمي, ولبة بؼ مرطفى ) .4 الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتُو )الذَّ
خعيَّة واآلراء السحىبيَّة وأىّػ الشَّعخيَّات الفقييَّة  وتحقيق األحاديث الشَّبؽيَّة الذَّ

 ,ٗدمذق, ط/  –سؽريَّة , دار الفكخ, وتخخيجيا(

عبج  أساس البالغة: تحقيق: ,(ٕٜٛٔ) لدمخذخي, جار هللا محسؽد بؼ عسخ,ا .5
 الخحيػ محسؽد, دار السعخفة.

بيخوت, مؤسدة الخسالة , الؽجيد في أصؽل الفقو(, ٜ٘ٛٔزيجان, عبج الكخيػ ) .6
 لمتؽزيع والشذخ.

 
 

 


