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        األولاألولاألولاألولاألسبوع األسبوع األسبوع األسبوع 

        الوحدة األولىالوحدة األولىالوحدة األولىالوحدة األولى
        وأهميتهوأهميتهوأهميتهوأهميته    دراستهدراستهدراستهدراسته وموضوعة والغاية من  وموضوعة والغاية من  وموضوعة والغاية من  وموضوعة والغاية من ونشأتهونشأتهونشأتهونشأته    ههههالفقالفقالفقالفق    مقدمة عنمقدمة عنمقدمة عنمقدمة عن

        األوىلاألوىلاألوىلاألوىلحمتويات الوحدة حمتويات الوحدة حمتويات الوحدة حمتويات الوحدة 

ــى   -١ ــدة األولــ ــة للوحــ ــداف التعليميــ   األهــ
   مقدمـــــــة عـــــــن الفقـــــــه   -٢  
ــه  -٣  ــف الفقــــــــــ    تعريــــــــــ
  رزاتــــــه ت شــــــرح التعريــــــف ومح -٤ 
   موضـــــــــــوع الفقـــــــــــه   -٥ 
   مـــــــن هـــــــو الفقيـــــــه ؟   -٦ 
 
 القتها بالمجتمع ومكانتها في اإلسالم  تعريف األسرة وع -٧

ــه  -٨ ــين الفق ــرق ب ــشريعة ، الف ــه ،وال   وأصــول الفق
   تعريـــــــف الفقـــــــه المقـــــــارن  -٩ 
ــارن    -١٠  ــه المقــــ ــوع الفقــــ    موضــــ
     المسائل التي تخـرج مـن نطـاق الفقـه المقـارن               -١١  
  الفرق بين الفقه المقـارن والفقـه العـام أو المـذهبي             -١٢  
ــا   -١٣  ــه المق ــة الفق ــن دراس ــة م ــهالغاي   رن وأهميت
     نـــــــشأة علـــــــم الفقـــــــه   -١٤  
     مــــدارس الفقــــه وأســــباب ظهورهــــا -١٥  
     ظهــــــور المــــــذاهب المتبوعــــــة -١٦  
ــى  -١٧   ــدة األولــــ ــدريبات الوحــــ      تــــ
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         ) ) ) )األوىلاألوىلاألوىلاألوىلالوحدة الوحدة الوحدة الوحدة  (  (  (  ( األولاألولاألولاألول    األسبوعاألسبوعاألسبوعاألسبوع

  الفقهمقدمة عن 
         : : : :األوىلاألوىلاألوىلاألوىل التعليمية للوحدة  التعليمية للوحدة  التعليمية للوحدة  التعليمية للوحدة األهدافاألهدافاألهدافاألهداف

  :أن على  تصبح قادراًأن هذه الوحدةيتطلب منك بعد دراستك ل :ة ـ/ الطالبعزيزي

  .  لغة واصطالحاًالفقهتعرف  -١
 .تبين محترزات التعريف  -٢

   .ومحترزاتهتشرح التعريف  -٣

 . الفقهتذكر موضوع  -٤

 . الفقيهتستنبط من هو  -٥

 . األسرةتعرف معنى  -٦

 . بالمجتمع األسرة  أهميةتدرك -٧

 . اإلسالم في األسرةتعرف مكانة  -٨

 . والشريعة الفقهتفرق بين  -٩

  .تميز بين الفقه المقارن والفقه العام  -١٠
  . تذكر معنى الفقه المقارن -١١
  . تخرج من نطاق الفقه المقارن التي تسرد المسائل -١٢
  . تستنبط الغاية من دراسة الفقه المقارن -١٣
   . المقارن الفقه أهمية تشرح -١٤
  . تذكر نشأة علم الفقه -١٥
  .ها  ظهوروأسباب تحدد مدارس الفقه -١٦
  تميز بين الدراسة الفقهية المقارنة وبين الدراسة المذهبية  -١٧
   العراق أهل بعكس اآلثار المدينة على أهل كثرة اعتماد ل تعل-١٨
   القرآن مناألسرية الفقه وعلى العالقة أهمية تستشهد على -١٩
  ن القوانين الوضعية تقتنع بأن علم الفقه علم فريد في بابه ال تجد له مثيالً في أي قانون م-٢٠

  



 - ١٣ -

  مقدمة عن الفقه
  ٠  ومدارسةوأهميتهتعريف الفقه ونشأته وموضوعة والغاية من دراسته 

  )١(  �m��Õ��Ô���Ó�����Ò����Ñ��Ð��Ïl :قال تعالى   

 التوفيق من اهللا للعبد أمارات من أمارةشرف العلوم وهو  الواجبات وأأهم الدين من فيإن الفقه 
  . يومنا هذا إلىالصالح واهتموا به فنا  سلإليهسعى وهذا ما 

  : تعريف الفقه

 ،فالكسر لمطلق الفهـم     ،يقال فقه   ، والعلم به    ، )الفهم   :( يراد به ) الفقه(إطالق لفظ   عند  : لغة - ١
 ، فهمتهأي: فقههفقهت الحديث أ: قولوت غيره وبالفتح إذا ظهر على،إذا كان له سجية :وبالضم 

 ومنـه   )٢(  الفقـه  تعاطـا   أي : ويقال تفقه الرجـل تفقهـاً     ،  طحياًأو س   الفهم دقيقاً  أكانسواء  

   )٣( �m�����È��Ç��Æl  : وله تعالىــــــــــق

   -: ومنها واألحاديث اآليات عدد من في الفقه بالمعنى السابق وردت ةولفظ

   .)٤(  m�Ð  Ñ Ò Ó   Ô  Õ  l -:قوله تعالى  - ١

 . )٥( �m���j��i��������h��g��f��e��dl وقوله تعالى - ٢

 . )٦( �m��º��¹��¸��¶�����µ���´��³��²l وقوله تعالى - ٣

  .)٧() الدين في اللهم فقهه (: دعائه البن عباس فيوقوله صلى اهللا عليه وسلم  -٤

                                                 

 )٧٨(سورة النساء اآلية  )١(

 ) مادة فقه (باب الفاء  ، ٢/١١١٩ولسان العرب ) مادة فقه/ كتاب الفاء (٢/٤٧٩انظر المصباح المنير  )٢(

 ) ١٢٢: (سورة التوبة اآلية  )٣(

 ) ٧٨(سورة النساء اآلية  )٤(

 ) ٩١( اآلية دسورة هو )٥(

 ) ٢٧(سورة  طه اآلية  )٦(

 عن ابن عباس ) ١٤٠( رقم ١/١٣٥أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخالء  )٧(
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   .)١(" إذا أراد اهللا عز وجل بعبد خير فقهه في الدين "-:وقوله صلى اهللا علية وسلم 
   .)٢("هي بفقورب حامل فقه ليس" وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

   - :تعريف الفقه اصطالحاً -٢

   :يلينذكر منها ما ،ك بسبب فهم وإدراك المعرفين له تعددت التعريفات االصطالحية للفقه وذل
   .)٣(لقريبةمعرفة األحكام الشرعية باالستدالل بالفعل أو بالقوة ا -١
هيؤ لمعرفتها ريبة والتبالقوة الق وإما بالفعل إما،األصولية الشرعية ال األحكاممعرفة  -٢

   )٤(باالستدالل

   .)٦( )٥(هو معرفة النفس مالها وما عليها  -٣
  .  )٧( دون العقلية من تحريم أو تحليل أو خطر أو إباحة  المكلفين الشرعيةبأفعالالعلم  -٤
 .العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية  -٥

  . )٨(جح عند كثير من العلماء وهذا التعريف هو الجامع المانع الشامل الرا

                                                 

عن ) ٧٠( رقم   ١/١٠١،١٠٠ يفقهه في الدين      به خيراً  د هللا رباب من ي  /كتاب العلم    /اخرجه البخاري في صحيحة    )١(
ال تزال طائفـة مـن   " باب قوله صلى اهللا عليه وسلم /كتاب اإلمارة /ومسلم في صحيحة    .معاوية رضي اهللا عنه     

  ) .١٠٣٧( رقم ٣/١٥٢٤" أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خالفهم 

كتاب العلـم بـاب     / ثابت رضي اهللا عنه وأبو داوود في السنة          عن زيد بن     ١٨٣/أخرجه اإلمام احمد في مسنده       )٢(
عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه  والترمذي في السنة أبـواب العلـم             ) ٣٦٦٠( رقم   ٦٩ ،٦٨/ ٤فضل نشر العلم    

 باب من بلغ علمـاً    /وقال حديث حسن وابن ماجه في السنة المقدمة         ) ٢٦٨٥(باب البحث على تبليغ السماع رقم       /
 .كتاب المناسك ) ٣٥٠٦( وبرقم )٢٣٠(رقم 

  .١/٦ دي أحكام األحكام لألم١/١١وض الربع انظر الر )٣(

 .المراجع السابقة  )٤(

  ٥/١١٥٧كشاف اصطالحا ت الفنون  ،١/١٠التوضيح لمتن التنقيح  ،١/٤٤مرآة األصول  ،٣إرشاد الفحول صـ )٥(

وجوب اإليمان ونحوه   م االعتقادات ك  وهذا تعريف عام يشمل أحكا     : ( ١٦ ،١/١٥قال في الفقه اإلسالمي  وأدلته        )٦(
ي األخالق والتصرف والعمليات كالصالة والصوم والبيع ونحوها وهذا هو الفقه األيسر وعموما هذا   والوجدانيات أ 

..........) ستقل عن غيره من العلوم الـشرعية        يفة الذي لم يكن الفقه فيه قد أ        لعصر أبى حن   التعريف كان مالئماً  
  . ١١:  اإلسالمي ص وانظر تاريخ الفقه

    
 ونفائس  ١/٦ واإلحكام لألمدى    ١/٥٩،٥٨روضة الناظر   :  وانظر   ١/١١،١٠حاشية العنقرى مع الروض المربع       )٧(

  ١/٢١ والبحر المحيط ١/٤٣األصول 

 والفقه  ١/٢٤ وشرح األسنوى    ١/٣٢وشرح جمع الجوامع للمحلى     ) ٣:(  وإرشاد الفحول ص   ١/٥٠مرآة األصول    )٨(
 ) ١٦:(  وتاريخ الفقه اإلسالمي ص١/١٦ وأدلتهاإلسالمي 
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   -:شرح التعريف ومحترزاته 
دراك  كإ ، جازماً إدراكاًهو عليه     الشئ على ما   إدراك وهو   ،بأنواعه ضده الجهل    ) :العلم  : (تقول   �

 األحكـام ن   أل  كما يتناول اليقـين والظـن      ، العبادة في شرط   النيةن  وأ،   الكل أكبر من الجزء      أن
  . ظني بدليل  كما تثبت غالباًيقيني عيقطالعملية قد تثبت بدليل 

 بأفعـال هو خطاب اهللا المتعلـق      أ،وهو مطلوب الشارع الحكيم     ، حكم    جمع - : )األحكام: ( قول �
 المترتـب عليـه     األثر هو   : والمراد بالخطاب عند الفقهاء    وضعاً ،  أو تخييراً أو المكلفين اقتضاء 

  . )١(تراط الوضوء للصالة  واش،األكل وإباحة ،وتحريم القتل، الصالة كإيجاب
المـصبوغة بالـصبغة    و، العقـل والتجربـة      منال   المستفادة من الشرع     - :)الشرعية  ( : قول   �

  . الشرعية 
 مثل الـصالة    اإلنسان مما يمارسه    ةوالباطن الجوارح الظاهرة    بأفعال المتعلقة   - :)العملية(: قول   �

 مثـل اخـتالف     نظريهو    منها ما  أن إذ ، عملي أكثرها أنوالمعروف   ونحوها   ،والحج والقراءة 
اإلرثين مانع من الد .  

  .المستنبط بالنظر واالجتهاد  : معناه، صفة للعلم - :)المكتسبة: (قول �
 ،والسنة ،القرآن في كل مسألة بعينها وتشمل ما جاء        أدلة هي - :) التفصيلية   أدلتهامن  : ( قول   �

  .)٢( بمسائلة  المقرونةالفقه أدله وهذه هي ، والقياس،واإلجماع

  : بيان محترزات التعريف 
   .)٣(واألفعال عن العلم بالذوات والصفات "باألحكامالعلم "احترز بعبارة  -١
:  مثـل   العقليـة  األحكامو، الحسية مثل الشمس مشرقة      األحكام عن   )الشرعية  ( احترز بــ    -٢

الفاعـل  : مثـل    الوضـعية    أو اللغوية   واألحكام ،كبر من الجزء   والكل أ  ،الواحد نصف االثنين  
  .)٤( غير قائم أو،زيد قائم :  مثل  سلباًأو إيجاباً أخر إلى ة أمرنسبأو  ،مرفوع

 كـالعلم   ،ين الد وأصول ، الفقه كأصول ،ه العلمية واالعتقادي  األحكامعن  ) العملية(احترز بـ    -٣
 .)٥())األصلية (( واالعتقادية،))الفرعية (( أحياناًوتسمى العملية  ، بصيراً سميعاًبكون اهللا واحداً

                                                 

  ١/١٦ الفقه اإلسالمي وأدلته ٦ – ٤ وإرشاد الفحول صــ٩٦،٩٥ – ١/١٢،١١إحكام األحكام لألمدي  )١(

  ١/٦ أحكام اإلحكام لألمدي ١/١/٩٢المحصول  ، ١٧-١/١٦الفقه اإلسالمي وأدلته  )٢(

  ١/١٦الفقه اإلسالمي وأدلته ، ١/١/٩٢المحصول   )٣(

  ١/١٦الفقه اإلسالمي وأدلته  ،١/١/٩٢المحصول  )٤(

  ١/١٧الفقه اإلسالمي وأدلته  ،١/١/٩٢المحصول  )٥(
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 وعلم الرسـول    ، الشرعية باألحكام مالئكته وعلم   ، عن علم اهللا تعالى    ))المكتسب((احترز بـ    -٤
 دليـل   إلىتحتاج    ال التي الضروريات   أو تبالبديهيا وعلمنا   ،ال باالجتهاد  ،بالوحيالحاصل   �

 . )١(ة غير مكتسبألنها ؛ المعلومات فقهاًهذهتسمى   فال،ونظر كوجوب الصلوات الخمس

فإن المقلد لم يستدل علـى  ، عن علم المقلد الئمة االجتهاد  " التفصيلية أدلتهامن " احترز بـ   -٥
 الذكر أهل بسؤال  مطالبته وهوبل بدليل واحد يعم جميع أعماله،ي كل مسألة يعملها بدليل تفصيل

 . )٣( )٢( عليه العمل بناء على استفتاء منهوالعلم فيجب 

 اًهو معرفة أحكام الحوادث نـصاً واسـتنباط       :  قواعد الزركشي    في كما   راًأخي الفقه   أصبحوقد  
  .)٤(على مذهب من المذاهب 

  :  موضوع الفقه -د

  ٠ )٥( تخييراً كاألكلأو  ، تركاً كالغضبأو ،كالصالة  المكلفين من حيث مطالبتهم بها إما فعالً أفعالهو
   .)٦( التكاليف الشرعية عالهمبأف البالغون العاقلون الذين تعقلت :والمكلفون هم 

   من هو الفقيه ؟ -هـ

  فالالتفصيلية أدلتهاتهيأ لمعرفتها عن أو  الشرعية بالفعل األحكامالفقيه هو من عرف جملة غالبة من 
 ، وال على مفسر،حدث على مالفقيهيطلق   كما ال، الصفةهذهيطلق الفقيه على من عرفها على غير 

 ٠ )٧(   ونحوهموال متكلم ونحوي

 
 
 
 
 
 

                                                 

  ١/١/٩٣انظر المحصول  ،١/١٧الفقه اإلسالمي وأدلته  ،١/١٧،٦إحكام األحكام لألمدي  )١(

  ١/١٧الفقه اإلسالمي وأدلته  ،١/١/٩٣ المحصول )٢(

 بعد أن ساق عدداً من تعريفات الفقه وجعل في مقدمتها التعريف الذي شرح )٣: (وقال في إرشاد الفحول ص )٣(
مل العلم فيه على وقد اعترض على كل واحد من هذه التعريفات باعتراضات واألول أوالها أن ح( وأخرجت محرزاته 

 )ن غالب علم الفقه ظنونما يشمل الظن أل

  ١/١٧الفقه اإلسالمي وأدلته  )٤(

  .١/١٧ الفقه اإلسالمي وأدلته ١/١١،١٠ مع الروض المربع يقرحاشية العن) ٥-٣(إرشاد الفحول  )٥(

   ١/١٧الفقه اإلسالمي وأدلته  ) ١٠  (إرشاد الفحول ص )٦(
  ١/١١،١٠ مع الروض المربع يقرحاشية العن )٧(
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  رةـاألس
  .. األسرةتعريف مسمى المادة البد من بيان معنى بة إلكمال الفائد
  :المراد بها 

 .لرجلاأهل بيت    على   األسرة كما تطلق    ،األدنون ورهطه عشيرة الرجل    : لغة العرب    في األسرة
  اإلنـسان  )١(أصول تشمل   واألسرة بعشيرته يتقوى   اإلنسانن   أل ؛ وهو القوة  األسرمن   : أسرةوسميت  
 عن طريـق عقـد      األسرة المتعلقة بكيفية بناء     األحكام  يراد به  األسرةوفقه  .  )٣(حواشيهو )٢(وفروعه
ك ل وما يتعلق بذ   ، الفسخ أو،وكيفية انتهاء هذا العقد عن طريق الطالق        ، والتعامل بين الزوجين    ،النكاح  

  الخ.........واإليالء  ،دة والرجعةوالع ، كالنفقةأحكاممن 
   -: بالمجتمع األسرةقة عال

 وهذا ما تدعو ، قوياً يتكون منها حتى يصبح بناء محكماًالتي لبنة من لبنات المجتمع هي األسرة
 عن ستغنيت ال المرأة أن كما ،المرأة عن يستغني  والرجل ال،اإلسالمي الدين إلية الفطرة ويدعو إليه

  فطر اهللا الناس عليها بل خلقالتيباً مع الفطرة  تجاوخراأل إلى بحاجتهن كالً منهما يشعر  فإ،الرجل

  )٤( ��m��Ô��Ó���Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Íl :، قال تعالى زاوجةتم مخلوقاته كل سبحانه
  . سيأتيولهذا شرع اإلسالم الزواج ورغب فيه كما 

 متين من الدين أساسقائمة على  األسرة فمتى كانت ،األسرةواستقرار المجتمع مرهون باستقرار 
ن كانت  والتناصح وإ،اون والتعاألخوة قائمة على ،ن المجتمع يحيا حياة سعيدة مستقرة فإ،الخلقو

  . أولى ممزقة ضائعة فالمجتمع كذلك من باب األسرة
  :جل أن يعيش المجتمع تلك السعادة دعا اإلسالم إلى كل ما يحققها من أمور مثل ومن أ

�m�̄: األخوة اإلسالمية، قال تعالى-١  ��®��¬��̧ ��¶���µ��´��³²��±��°������l)٥(.   

 إذا توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد فيمثل المؤمنين (  � قال، التراحم والتعاطف -٢
   .)٦()عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى اشتكى منه 

                                                 

 .هم اآلباء واألمهات واألجداد والجدات   )١(

 .هم أبناء الرجل وبناته  )٢(

 .واألعمام وبنوهم هم اإلخوة   )٣(

  .٤٩:  سورة  الذاريات ،  آية  )٤(

  ١٠:  سورة الحجرات ، آية  )٥(

 ومسلم في كتاب البـر و الـصلة بـاب تـراحم             ٦٠١١رواه البخاري في كتاب األدب باب رحمة الناس والبهائم           )٦(
  ٢٥٨٥المؤمنين وتعاطفهم برقم 
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  .)١(�����mÈ�����Ç��Æ���Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿ l:قال تعالى، التعاون على الخير كله-٣

�m��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A : قال تعالى، التواصي والتناصح-٤

���Q����P��O��N��M��Ll )٢(.   

  :مكانة األسرة في اإلسالم 
  : الفقه وأصولالفرق بين الفقه والشريعة 

حكام العملية   في التعرف على األ    ء وهو نتيجة اجتهاد الفقها    ع هو الجانب العملي من التشري     : الفقه   -١
واجتهادهم هذا قد يعرض له الخطأ في بعض األحيان إذ هم غير معصومين فـي               ،  األدلة الشرعية  من

   .)٣(  ال يجتمعون على ضاللة –بحمد اهللا  - وإن كانوا ،أفرادهم
 وسواء ما تعلق منها بكيفية ، سواء بالقران أم بالسنة،كل ما شرع اهللا لعبادة من األحكام:  الشريعة -٢

   .)٤(  أو بكيفية العمل كعلم الفقه ،التوحيداالعتقاد كعلم 
  . )٥(علم يبحث عن أدلة الفقه اإلجمالية وكيفية االستفادة منها وحال المستفيد : أصول الفقه  -٣

  
  :تعريف الفقه المقارن 

 مصدر قارن يقارن مقارنة وهى مأخوذ من قرن الشيء بالشيء قرن بـين            : ةالمقارنة في اللغ  
  .بل بعضهما ببعض  جمعهما وقاإذا الشيئين

مسألة الواحدة الفرعيـة  ل لالشرعي الحكم في الفقهاء المختلفة  أقوالجمع   " االصـطالح  في ارنةقموال
 األقوال أقوى إلىثم مناقشتها مناقشة علمية موضوعية هادئة للوصول        ، ومقابلة بعضها ببعض     أدلتهامع  ،

  .ب العمل به لمرجوح فيجح من ا لقواعد الشريعة العامة موافقة ليظهر الراجوأقربهادليالً 
  
  

                                                 

  ٢:  سورة المائدة ، آية  )١(

  ٣-١سورة العصر  )٢(

 الروض المربع ١/٢٤شرح األسنوى  ،١/٣٢ شرح جمع الجوامع ١/٥٠مرآة األصول  ، ٣:إرشاد الفحول ص  )٣(
  .٨ :  ومقدمة في الفقه ص١٦ : وتاريخ الفقه اإلسالمي ص١/١٦ والفقه اإلسالمي وأدلته ١/١١

 ) .١٤ -١١: ( وتاريخ الفقه اإلسالمي ص ١/١٧الفقه اإلسالمي وأدلته  )٤(

إن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه األحكام وعن معرفة وجود داللتها  (١/٥ وقال في المستصفى ٩٤/ ١ول المحص )٥(
 ٦٣ – ١/٦٠ وروضة الناظر ١/٥١وانظر الوصول إلى األصول ، على األحكام من حيث الجملة ال من حيث التفصيل

 ٣: وإرشاد الفحول ص١/٧وأحكام األحكام لآلمدى 
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  :موضوع الفقه المقارن 

 الفقهية المعروفة   المذاهب أئمة اختلف فيها فقهاء الشريعة ومجتهدوها من        التيالمسائل الفرعية   
  اختلف التين هناك كثيراً من المسائل الفرعية        بأ علماً لحق بهم من المجتهدين      أووغيرهم ممن سبقهم    
 يحتمـل   الذي الدليل الواحد    في وجهات نظرهم    أودلتها المختلفة    بأ إلينادون ونقلت   فيها الفقهاء والمجته  

  . أوجهعدة 
   : تخرج من نطاق الفقه المقارنالتيالمسائل 

  . من الفروع أم األصولالمسائل المتفق على حكمها سواء كانت من  -
 . الفقه أصول من مسائل أم سواء كانت من مسائل العقيدة األصليةالمسائل  -

 أم سواء كانت سـماوية      األخرى بعض مسائلها بغيرها من الشرائع       أو اإلسالميةمقارنة الشريعة    -
  . للفقه المقارن االصطالحي الفقه المقارن بالمعنى فيوضعية فال تدخل 

  : المذهبي أوالفرق بين الفقه المقارن والفقه العام 

نه طريقة استنباط  أأي ، التفصيليةأدلتهامن  الشرعية العملية المكتسب باألحكامالفقه العام هو العلم 
 الكتاب والسنة ونتج عـن       الفقه وفقه  أصول بعلمي التفصيلية مع االستعانة     األدلة الشرعية من    األحكام

أمهات كتـب    تزخر بها    والتي وفروعها وصورها    بأنواعها الشرعية   األحكامة العظيمة من    ذلك الثرو 
  . المختلفة بمذاهبه الفقه اإلسالمي

 تلك في كل مذهب حيث يقوم على النظر في مرحلة تالية للفقه العام في فيأتي الفقه المقارن أما
   .)١( الراجح منها إلى وجمعها والمقابلة بينها وصوالً، األحكام
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
ـ    ٢١٥-١١تاريخ الفقه اإلسالمي    ، ١/١٧:وأدلته  ه اإلسالمي   انظر لما سبق الفق    )١(  الـروض   ٨ مقدمة في الفقه صــ

  .١/١١المربع 
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  وأهميته الفقه المقارن الغاية من دراسة                    
 إلعادة صياغة المنظومة الفقهية وفق األصول المتفـق         تتجلى أهمية الفقه المقارن باعتباره منهجاً     

               عليها، وإزالة الجفوة المصطنعة بين أتباع المدارس الفقهية، وتثمين جهود أعالم اإلسالم في فقه النص
وفقه الواقع، والتمييز بين آرائهم وفق ما يصلح للعصر، ال بناء على نسبة القول إلى شخص أو جماعة  

  .أو مصر
أن : جلى لنا معالم الفقه المقارن، وضوابطه التي ترسم مساره وتحدد اتجاهـه، وهـي         ومن هنا تت  

يقوم على أساس الموسوعية في االطالع، والموضوعية في الحكم، والشجاعة في الموازنة والترجيح،             
ولن يتم هذا إال لمن توافرت لديه آليات االجتهاد وأدواته الفنية والموضوعية، وفق ما فـصله علمـاء                  

  .ألصول في شروط المجتهد، وقواعد عملية االجتهادا
  : وتقوم عملية االجتهاد على أربعة أركان، تتمثل في العناصر اآلتية

الواقعة المعروضة للبحث أمام المجتهد بما يحفّ ِبها من ظروف ومالبسات، فيبذل جهده لمعرفة               ـ  
  . عليها أم غير منصوصحكم الشرع فيها، سواء كانت منصوصاً

الدليل الذي يستند إليه المجتهد لبناء الحكم المناسب لتلك الواقعة محل االجتهاد، وتتنوع األدلَّة بين                ـ  
نص يثبته ثُم يفسره، أو استدالل بقياس على أصل منصوص، أو مصلحة يراعيها، ويقيمها علـى        

  .معقول جملة نصوص تعتبرها، أو أصلي كلّي شهد لها باالعتبار
قدرة المجتهد على التعامل مع الواقعة والدليل، والمواءمة بينهما    : ادية الراسخة، وهي  الملكة االجته  ـ  

، وخبرة تكون وليـدة   أو الربط بينهما، للوصول إلى الحكم المطلوب، وهو ما يتطلب دربة ومراناً           
  . وتنـزيالً وتأويال، واستنباطاًطول ممارسة ومعايشة لنصوص الشريعة فهماً

، وهو الثمرة الحقيقية لعملية االجتهاد، بمراعاة كل ما يحيط بالقضية من  سديداًيقاًتطبيق الحكم تطب   ـ  
ظروف ومالبسات، لما لها من أثر هام على الحكم النهائي، ومآل عملي على المستوى التطبيقي،               

  ٠ق وهذا ما اصطلح عليه باالجتهاد التطبيقي القائم على مراعاة المآل والنتائج النهائية لهذا التطبي
  : من هذه األركان يمكننا أن نحدد أهداف الفقه المقارن في هذه الغاياتوانطالقاً

التعرف على كيفية تناول كل مجتهد المسألة المعروضة للبحث، وكيفية تـصوره لهـا، أو               : أوال
وفـي  .  لحكمه، وطريقة توجيهه لتلك األدلَّة     تكييفه لها، وما هي األدلَّة التي اتخذها أساساً       

لتعرف نتوصل إلى تصور واقع الفقه اإلسالمي من أيسر طرقها وأسلمها، وتقييم ذلك هذا ا
  . موضوعياًالواقع تقييماً
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إثراء مدارك الباحث نتيجة للتبحر وسعة االطالع على ما صدر في المسألة المختلف فيهـا               : ثانيا
  .من آراء اجتهادية

دلَّة التي صدر عنها المجتهـدون، موازنـة        التمكن من الموازنة الموضوعية الدقيقة بين األ      : ثالثا
تعتمد النظر األصولي في دليل كل مجتهد، لتبين مدى قوته، كما تعتمد على مدى صـحة                

  .استدالله
أو سببه، وتركيز البحث في هذا المنشأ لبيان موطن         ” منشأ الخالف “التعمق في فهم وتحديد     : رابعاً

طوة أولى، أو مقدمة لترجيح الـرأي الـذي       له كخ  الضعف أو القوة فيه، ليكون ذلك عوناً      
  .يستند إلى السبب القوي، وبيان وجه هذا الترجيح

، دون تكلف ، لغرض تضييق      القدرة على التوفيق بين اآلراء التي تبدو متعارضة ظاهرياً        : خامساً
هوة الخالف بين المجتهدين بما يفضي إلى تبين وجه الحق فـي غالـب ظـن الباحـث                  

  .المجتهد
فسح المجال أمام الباحث المقتدر إلبداء رأي اجتهادي جديد مدعم بدليل يراه أقوى سـندا               : سادساً

عليه من أدلَّة للمجتهدين، وبخاصة مع مالحظة اختالف الظروف التي لها            من كل ما عير   
              أثر بالغ في تشكيل علة الحكم، فتختلف نتائج التطبيق باختالف مالبساته، والمآل معتبـر

وهـذا مـا يـدفع      . عا في تشريع الحكم، وتكييف الفعل مشروعيةً أو بطالنًا        مقصود شر 
  .يبالدراسات الفقهية خطوات مباركة في سبيل التأصيل والتطوير، ومواكبة الواقع المعيش

 بالعامة المقلدين، وبذلك يتم     إشاعة روح التسامح بين أتباع المذاهب، بدءا بالباحثين وانتهاء        : سابعاً
 عوامل التعصب المذهبي والنـزعات العاطفية التي سادت الفقه اإلسـالمي           القضاء على 

  .ألمد بعيد
تكوين أصالة الفكر االجتهادي، وصقل الملكـة الراسـخة، وتحقيـق الشخـصية العلميـة             : ثامناً

 بإتبـاع  لـه،     لحقائق الشرع، ومحافظة على قصد الشارع، وتحريـاً        النـزيهة، إظهاراً 
  . وتفصيالًمقتضيات األدلَّة جملةً

  ٠ )١( ارة اإلسالمأنفس ما أنتجته حضمن إحياء التراث اإلسالمي األصيل والثمين، وهو : تاسعاً
  

  

  

                                                 
�� ا����� وأد����        ) ١(���� ا������        ،١/١٧:ا$#" �!  ��� ا����� ص       ٢١٥-١١+� ر() ا�� ا��"وض ا�!"0�1   ٨ ��/��. -�� ا�
١/١١.  
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  :نشأة علم الفقه 

 مـن  � مما يذكره لهم النبي  أو القرآن مباشرة إما من     � يتلقون الفقه من النبي      �كان الصحابة   
  . بحكمها � فيخبرهم �ا النبي هلوا عن لم يعرفوا حكم مسألة معينة سأإذا وكانوا ،األحاديث

 الكـريم   القـرآن  في عليهم مسألة ينظرون     وردت إذا � فكان الصحابة    � النبي   وفاةوأما بعد   
 وكـان   ه، غير إلىوا   ولم يلتفت  ، أحدهما حكموا به   في أو حكم المسألة فيهما      فإن وجدوا  ،والسنة النبوية 

 حكم المـسألة  في من السنة تشاوروا وا عندهم نصاً فإن لم يجد، ذلكفيعن السنة  يسأل بعضهم بعضاً  
 وقـد يجمعـون   ،ص عندهم وقد يقيسونها على ن، الشرعية األصولواجتهدوا فيها بحسب ما لديهم من       

 فـي  حكم المـسألة كـاختالفهم   في وقد يختلفون ، الزكاةمانعي على قتال كإجماعهملة على حكم المسأ 
    . )١(ميراث الجد مع اإلخوة 

   :فقه وأسباب ظهورهامدارس ال

 أنحاء في وانتشروا   ، وتفقيه الناس ودعوتهم   ، نشر العلم  في � اجتهد الصحابة  �بعد وفاة النبي    
 فكان للعلم حواضر كثيرة ينهـل       ،اإلسالمية األمصار في فانتشر العلم    ،لغون دين اهللا تعالى    يب األرض

  : أهمها من ،منها المتعلمون
  .� وعائشة وعبد اهللا بن عمرو وزيد بن ثابت وغيرهم ،األربعةخلفاء  وفيها ال:المدينة النبوية  -١
  . �وفيها عبد اهللا بن عباس  : مكة المكرمة -٢
  . �  عليإليهانتقل  ثم ا،  � موسى وسلمان وأبو وفيها عبد اهللا بن مسعود : الكوفة -٣
  .نس وجابر  وفيها أ:البصرة  -٤
  . �عاوية م وءالدر دا وأبو وفيها معاذ :الشام  -٥
  . � عبد اهللا نهبواوفيها عمرو بن العاص : مصر  -٦

تتجـه نحـو تكـوين     الفقهيـة  اآلراء بدأت الثاني القرن األول الهجري وبداية القرن      أواخروفى  
  : وهاتان المدرستان هما ،األخرى لكل منهما منهج تختص به عن ،تينمدرستين كبير
  : )جازمدرسة الح ( األثرمدرسة   :األولىالمدرسة 

  غالبـاً  واآلثار األحاديث التسمية اعتمادها على     هذه وهى بالحجاز وسبب     ،وتسمى مدرسة المدينة  
 واجتنـابهم المـسائل     ، ذلك الوقـت   الحجازي المجتمع   في الحادثة   سائل ولقلة الم  ،سبب كثرتها عندهم  ب

                                                 
فهل يرث اإلخوة مع وجود الجد أو ال     ، وإخوة  ، وترك جداً    إذا مات شخص  :هذه  المسألة من مسائل الفرائض وهي         )١(

 ١٥٢يرثون ؟ انظر مباحث في علوم القرآن 
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كن غلب عليهم النظر  ول ،الرأي فيينظرون   الأنهموليس معنى ذلك   ،المفروضة غير الواقعةالفقهية 
  .اآلثار في

 وعبيد اهللا ابن عبد اهللا بن ،سعيد بن المسيب:  المدرسة فقهاء المدينة السبعة هذه علماء أشهرومن  
بكر بن عبـد الـرحمن بـن    وأبو  ،زيد وخارجة بن   ، بكر أبى والقاسم ابن محمد بن      ، بن مسعود  عتبة

  .ر  وعروة بن الزبي، وسليمان بن يسار،الحارث بين هشام
  : )مدرسة العراق  ( الرأيمدرسة  :المدرسة الثانية 

 العراق كثر عندهم ذلك الوقت      أهل أن:  التسمية   هذه وسبب   ،وتسمى مدرسة الكوفة وهى بالعراق    
فلـذلك   ، الحجـاز أهل بالنسبة لما عند األحاديث وذلك لكثرة المسائل الحادثة عندهم وقلة     بالرأي األخذ

 حتـى   ،عندهم بالنظر والتأمل   كانت   التي واألحاديث ،القرآنية من النصوص    األحكاماحتاجوا الستنباط   
 ، ومسروق الهمداني، المدرسة علقمة النخعيهذه علماء أشهرومن ،  الرأي أهلكثر ذلك عندهم فسموا 

   . وإبراهيم النخعي ،القاضيوشريح 
   -:ظهور المذاهب المتبوعة 

 الفقه عـدد مـن      في برز   ، منتصف القرن الثالث   لىإ  بعده  وما الهجري الثانيقبل منتصف القرن    
 وكـان لهـم     ، الفتوى في إليهم ورجع الناس    ، فالتف حولهم الطالب   ،العلماء الذين استفادوا ممن قبلهم    

  ٠ ودونوا مذاهبهم أقوالهمتالميذ جمعوا 
 أبو: ذا   يومنا ه  إلى المذاهب المشهورة الباقية     إليهم الذين تنسب    األربعة األئمة :أشهرهموكان من   

وكـان ممـن     ،حمد بن حنبل   وأ ،الشافعي إدريس ومحمد بن    ،نس ومالك بن أ   ،حنيفة النعمان بن ثابت   
 بـن  وإسـحاق  ،والليث بن سعد  ،وزاعي واأل ، وسفيان بن عيينة   ،فيان الثورى س: تلك الفترة    فياشتهر  
  ٠ الظاهري وداود ،راهوية
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  : مذهب الحنفية -:أوالً

بن  حنيفة النعمان    أبى اإلمام شيخ   ، سليمان أبى ثم حماد بن     ، النخعي إبراهيم الكوفة   أهلورث علم   
 ه واجتمع علية الطالب واستفادوا من     ، حنيفة أبى إلى الرأي أهلثم انتهى علم مدرسة     ،  ) ١٥٠ت(ثابت  

 ، حنيفـة  أبى مجلس   فيفكانت المسألة تطرح     ،االفتراضي الفقه واشتهر عندهم    ،واهتم بتفريع المسائل  
   ويحاورونه ذلك في الطالب ويناقشه حنيفة أبو كان كذا وكذا فما الحكم؟ فيجيب عنها نإت يأرأ:فيقال 

 الرشـيد فنـشر     أيام في تولى رئاسة القضاء     ،إبراهيم يعقوب يوسف   أبو : حنيفة أبيوكان من طالب    
  .  الكوفة وغيرهافي حنيفة أبىمذهب 

   -: مذهب المالكيةثانياً

 أهل علم إليةفانتهى ) ١٧٩ت(نس  مالك بن أاإلمام بعدهم أتى ثم ،عة المدينة الفقهاء السبفياشتهر 
م من كل مكان ثم ل طالب العلحديث وفى الفتوى بالمدينة ورحل إليه افي وصار هو المرجع ،المدينة

 مصر والمغرب فيونشروا علم مالك خاصة  -علماء بعد يما  فأصبحواالذين  -تفرق هؤالء الطالب 
   ٠اإلسالمي
   -:مذهب الشافعية : ثالثا

 أجالءى علماء ل وتتلمذ ع،)٢٠٤ت( الشافعي إدريس محمد بن اإلمام ولد الثاني منتصف القرن في
وجمع بين فقه    ، حنيفة أبي اإلمام على محمد بن الحسن تلميذ       أيضا تتلمذ   أنهكما   ، مالك اإلمامكان منهم   

  ثـم  ، جمع غفير  وتتلمذ علية  العراق   في علمه ونشر   ،قرب المدينة أ  أهل مذهب   إلىولكنة  ،المدرستين  
 العـراق   في هراؤ ولهذا سميت آ   ،في العراق  مصر عنها    في اجتهاداته مصر وتغيرت بعض     إلىانتقل  

  . وفى مصر بالمذهب الجديد ،بمذهبة القديم
   -:مذهب الحنابلة : رابعاً

اهـتم بجمـع    و، طلب العلمفي ورحل ، بغداد فيوطلب العلم   ) ٢٤١ت(حمد بن حنبل     أ اإلمامنشا  
 وفى معرفـة    الرأي في  فاستفاد منه  ،الشافعي اإلمامحمد   أ اإلمام وكان من شيوخ     ،الحديث ونقد الرواة  

حمد لنفع الناس ونشر العلم      أ اإلمامثم جلس    ،المنسوخوكالناسخ  ،بعض المباحث المتعلقة بعلم الحديث      
 مسألة القول بخلق فيماء لعن الع رفع المحنة الذي ، عهد المتوكلفي خاصة ، العراقفيفانتشر مذهبة 

  ٠ )١(نالقرآ

                                                 
 . ، وما بعدها ٨ وما بعدها  ، مقدمة في الفقه – ١١تاريخ الفقه اإلسالمي :  انظر لما سبق  )١(
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  األوىلتدريبات الوحدة 
  : التالية األسئلةجب عن أ

   - : يلي كل ممافي الصحيحة اإلجابةاختار : ١س
   :الفقه لغة هو -١

   الفطنة-               د االستيعاب - ج            . الفهم- ب        . الحفظ-أ
  :من أشهر علماء مدرسة المدينة  – ٢
  جميع ما سبق-     دخارجة بن زيد  -    جالقاسم بن محمد  -  بسعيد بن المسيب   - أ

   -: موضوع الفقه المقارن هو -٣

  .اء  اجتهد فيها الفقهالتي المسائل الفرعية -أ
  . ليس لهم اجتهاد فيها التي األصلية المسائل -ب
  ٠ المسائل المتفق على حكمها -ج
  ٠ ليس مما ذكر -د

   : هيتخرج من نطاق الفقه المقارن  التي المسائل -٤

  .ى حكمها ل المتفق عائلالمس -أ
  . األصلية المسائل -ب
  .سبق   جميع ما-ج

   : الرأي علماء مدرسة أشهرمن  -٥

  . خعيألنعلقمة   - أ
 . شريح القاضي  - ب

   مسروق الهمداني -ج
   جميع ما سبق-د

 :أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها إما فعالً أو تركاً أو تخييراً هو  -٦

 الشريعة ) أصول الفقه            د) الفقه          ج) موضوع الفقه          ب  ) أ

 

 :صحة إطالق الفقيه على  -٧

 المفسر                                                                                     -  بالمحدث                            - أ
 ٠ من تهيأ لمعرفة األحكام عن األدلة التفصيلية -د             من تهيأ لمعرفة النحو      -ج 

 :وعلم يبحث عن أدلة الفقه اإلجمالية وكيفية االستفادة منها وحال المستفيد ه -٨
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   الشريعة - د          الفقه  -ج    أصول الفقه     _أصول التفسير     ب  - أ
 :الجانب العملي من الشريعة هو  -٩

  السنة النبوية - أصول الفقه       د- الحديث         ج-الفقه               ب  - أ

  :تقوم عملية االجتهاد على -١٠

 الدليل الذي يستند إليه المجتهد   -الواقعة المعروضة للبحث                          ب  - أ

   جـميع ما سبق - د                          الملكة االجتهادية الراسخة-ج 
  : في الفقه من على التوفيق بين اآلراء التي تبدو متعارضة ظاهرياًالقدرة  -١١

 ر  ليس مما ذك-د   أركان االجتهاد    - ج    أهداف الفقه  - ب  آداب الفقه المقارن      - أ

 :السيدة عائشة وعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم من فقهاء -١٢

  مصر - البصرة          د-ج       مكة المكرمة   - ب              المنورةنةـالمدي  - أ

   : من فقهاء الشام-١٣
          ء أبو الدر دا- ب                 معاذ بن جبل      - أ

  جميع من سبق-د               معاوية    - ج

  : من فقهاء الكوفة -١٤

        أبو موسى األشعري -ب               عبد اهللا بن مسعود   - أ

  جميع من سبق -د                                     سلمان الفارسي -ج

  :ممن ورث علم أهل الكوفة  -١٥

           حماد بن أبي سليمان-ب                 إبراهيم النخعي   - أ

  جميع من سبق -د               اإلمام أبو حنيفة  -ج

  : سميت مدرسة المدينة بمدرسة األثر لـ - ١٦

 كثرة المسائل الحادثة عندهم  - ب             اعتمادها على األحاديث واآلثار           - أ

  ا ذكر ـس مم لي-د                 العتمادها على الفقه                  -ج
   :فياشتهر الفقه االفتراضي   -١٧

  مذهب المالكية        -ب          مذهب األحناف          - أ

  مذهب الحنابلة- د           مذهب الشافعية       -ج

  

  : ممن كان له مذهب قديم وجديد من الفقهاء -١٨

  اإلمام مالك بن أنس    - ب        اإلمام أبو حنيفة     - أ

  اإلمام أحمد بن حنبل - د         اإلمام محمد الشافعي  -ج
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 :ف يعقوب بن إبراهيم من طالب أبو يوس -١٩

   اإلمام مالك بن أنس    - ب         اإلمام أبو حنيفة   -أ
   اإلمام أحمد بن حنبل - د         اإلمام محمد الشافعي  -ج

  : انتهى علم أهل المدينة إلى -٢٠

   بن أنس     اإلمام مالك-ب                                               اإلمام أبو حنيفة   - أ      
   اإلمام أحمد بن حنبل-د                                            اإلمام محمد الشافعي -ج       

  :السؤال الثاني 
إذا كانت العبارة خاطئة فيما ) خطأ(إذا كانت العبارة صحيحة ، وعبارة ) صح(اختار عبارة 

  :يلي 
 ٠ية المكتسب من أدلتها التفصيليةالفقه العام هو العلم باألحكام الشرعية العمل -١

  خطأ - ب    صح                                           - أ

 :الفقه المقارن يأتي في مرحلة تالية للفقه العام في كل مذهب -٢

   خطأ- ب صح                                              - أ

  :الجتهاد، هو الثمرة الحقيقية لعملية اتطبيق الحكم تطبيقا سديداً -٣

   خطأ-  ب      صح                                       –أ 
 :اإلمام أبو حنيفة اهتم بتفريع المسائل  -٤

  خطأ-ب        صح                                         - أ

 
 
  

  

  

  

  


