الفتوى واستشراف المستقبل

َد ْورُ الكل َّيات َّ
ْ
المفتي
إعداد
الشرع َّية في ْ
والباحث المتم ِّيز في َ
الق َ
ضايا الفقه َّية
اصرة
َ
المع ِ

بحث حمكم

�إعداد

أ.د /محمد بن زين العابدين رستم
الأ�ستاذ امل�شارك يف �شعبة الدرا�سات الإ�سالمية جامعة ال�سلطان املوىل �سليمان
كلية الآداب بني مالل املغرب.
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مقدمة البحث
إن الحم��دَ هلل نحمده ونس��تعينه ونس��تغفره ،ونعو ُذ باهلل من ُش��رور ِ
َّ
أنفس��نا وم ْن
ْ
س��يئات أعمالنا ،من ِ
مضل له ،ومن ْ
يهده اهلل فال َّ
هادي له ،وأش��هدُ أن ال إله
يضلل فال
َ
ِّ
الملك وله الحمدُ وهو على ِّ
كل ش��يء قدير ،وأشهدُ َّ
ُ
أن
إال اهلل وحد ُه ال ش��ريك لهَ ،ل ُه
حق
ونص��ح األ َّمة،
محمد ًا عبدُ ه ورس��و ُله ،ب َّل َغ الرس��الةَ ،وأ َّدى األمانةَ،
وجاهدَ يف اهلل َّ
َ
َ
َّ
ِ
اهلل عليه وعلى آله وصحبِه وس َّلم تسليمًا كثيرا.
جهاده حتَّى أتا ُه اليقي ُن ،ص َّلى ُ
�أما بعد:
َّ
رب العالمين للمسلمين
الغراء هي الدِّ ين الذي ارتضاه ُّ
السمحة َّ
فإن الشريعة َّ
األخذ به ،وال َّث ِ
ٍ
ِ
أسباب ْ
رجال حافظي َن
بات عليه ،وبما ْأوجدَ له من
اليو َم ،بما ه َّيأ من
ِ
لح��دُ وده ،واقفين على ِ
وتعاليمه ،أكفاء
مؤهلي َن لل ُفتيا بأحكامِه
قواعده وضوابِطهَّ ،
َ
للنُّه��وض بأعب ِ
ِ
مارس��ة والت ِ
َّطبيق ،وتعاليم
للم
اء تنزيله يف ُدنيا النَّ��اس هدْ يًا
ً
َ
جاهزا ُ
مه َّيأ ًة لالقتداء والتَّفعيل.
نيطت يف هذا العص ِر مهم ُة إ ْع ِ
المتخصصي َن يف الدَّ رس
المتشرعين من
داد
لقد ُأ ْ
ِّ
ِّ
ْ ُ َّ
ِْ
الشريعةُ ،
هي بكل َّيات َّ
التي تنْضوي غال ًبا
وش َعب وأقسا ِم الدِّ راسات اإلسالم َّية ِّ
الفق ِّ
تحت ِ
ِ
اآلداب والعلو ِم اإلنسان َّية يف ٍ
ِ
البالد العرب َّية واإلسالم َّية،
كثير من
لواء ك ِّليات
ٍ
ش��هادات ُعليا تصدَّ روا على إ ْثرها يف
العش��رات م َن ال ُّطالب الذي َن حم ُلوا
فتخرج
ُ
َّ
ميادين التَّوجيه والتَّرشيد ،والتَّربية والتَّعليم.
يظل قائما ه��ل أ ْف َل ِ
الس��ؤال ُّ
َ
ب ْي��د َّ
ح��ت الكلي َّا ُت َّ
الش��رع َّية يف إ ْع��داد ُمفتي َن
أن
ِ
َ
القضايا الم َعاصرة
يقومون
بأعباء الفتْوى يف ش��تى مناحي الحياة ،وه��ل كان لف ْقه َ
م ْن َ
ونصيب ؟
سهم
ٌ
ذلك ٌ
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ِ
ُ
البحث التالية:
تحاول هذه الدراس ُة اإلجاب َة عنْه ،من ِخالل خ َّطة
سوف
ذلك ما
َ
المقررة يف الكل َّيات الشرع َّية.
 تمهيد يف موا ِّد الفقه العا ِّمَّ
 املبحث الأول :املوا ُّد العلم َّية الهادفة �إىل �إعداد املفتي يف الكليات ال�شرع َّية.فقه الق�ضايا املعا�صرة.
 املبحث الثاين :املنهجالعلمي امل َّتبع يف الكل َّيات ال�شرع َّية يف درا�سة ِ
ُّ
ُ
�ساهمة خ ِّريجي الك ِّليات َّ
املعا�صرة.
ال�شرع َّية يف الإفتاء يف
 املبحث الثالثُ :مِ
امل�سائل الفقه َّية ِ
 خاتم��ة :يف بيان ُخالصات البح��ث ونتائجه ،مع التَّعري��ج على جملة منالمقرتحات ُتثري اإلضافة العلم َّية للموضوع المبحوث فيه.
ومن �أهداف هذه الدرا�سة وغاياتها:
 بيان ِالمتمرس يف القضايا الفقه َّية المعاصرة.
دور الكلي َّات الشَّ رعية يف ِصناعة المفتي
ِّ
مقررات بعض الكلي َّات الشرع َّية المعن َّية بالفتوى وضوابطها وشروطها.
 الوقوفُ على َُّ
بيان بعض األخطاء المنهج َّية يف تدريس فقه القضايا المعاصرة يف الكليات
العصر الحديث.
الشرعية ،مما ينعكس سل ًبا على صناعة الفتْوى يف ْ

الض ِ
َّ
المنهج
��رب م��ن ال ُبحوث ه��و
ولع��ل المنه��اج
المرض��ي يف مِ ْث��ل ه��ذا َّ
ُ
َّ
ٍ
ُ
وأمثلة للكل َّيات
الباحث م ْن نماذج
يقف عليه
االستقرائي
عرض ما قد ُ
القائم على ْ
ُ
ِ
ِ
الش��رعية ِ
المبحوث
العالقة بموضوع بحثه ،وا ِّتباع منهجِ التَّحليل للموضو ِع
ذات
َّ
يوصل إلى تحقيق أهدافِه ،وجني ثماره ،واهلل من وراء القصد وهو ِ
ُ
يهدي
فيه ،مما
َ
ْ
ُ
إلى أقو ِم سبيلٍ ،وأص ِّلي وأس ِّلم على الهادي ال َب ِ
محمد ِ
بن عبد
والسراجِ المنير َّ
شير ِّ
ِ
رب العالمين.
وصحبه ال ُغ ِّر
اهلل ،وعلى آله
الميامين ،والحمدُ هلل ِّ
ْ
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العام المق َّررة في الكل َّيات الشرع َّية.
تمهيد :في موا ِّد الفقه
ِّ
الكليات الش��رع َّية يف العصر الحدي��ث بتدريس مادة الفقه يف مختلف
اهتمت
ُ
َّ
الجامع��ي يف البكالوريوس ( اإلجازة) ،والدراس��ات العليا يف
ُمس��تويات التَّعليم
ِّ
ِ
الفقه العا ِّم
وتناولت موا ُّد
التَّخصص الدقيق يف مرحلتي الماجس��تير والدكت��وراه،
ْ
الفقهي
المقررة يف أغلب الكليات الشرع َّية أبواب الفقه المعروفة يف كُتب التُّراث
َّ
ِّ
ٍ
ٍ
ِ
وغير ذلك.
الموروث م ْن عبادات ومعامالت
ُ

أول��ت عنايتها
بعض الكليات الش��رعية يف العص��ر الحديث قد
ْ
ولئ��ن كان��ت ُ
الفائقة إلى المادة الفقهية القديمة تدريس��ا وتعليما ،واختبارا وامتحاناَّ ،
فإن غيرها
ِ
المعاصرة قد
م��ن الك ِّلي��ات الش��رع َّية
قرراهتا – باإلضاف��ة إلى ما قدْ
ْ
أدخل��ت يف ُم َّ
سبق  -موا ّد فقه َّية جديدة تتماشى مع طبيعة العصر ،وتجيب عن َتساؤالت الحياة
ِ
الجملة من قِب ِل ٍ
كثير
الراهنة ،و ُتعالج َمش��اكل المسلم المعاصرة مما قد ُو ِس��م يف
ِ
المعاصرة".
العصر بـ ":فِقه القضايا
من ُفقهاء ْ

وبالجمل��ة َّ
فإن
أغل��ب الكل َّيات الش��رع َّية يف العالم العربي واإلس�لاميُ ،تعدُّ
َ
ِ
ِ
ِ
القديمة
اإلس�لامي بمختل��ف أبوابِ��ه وتفاصيلِ��ه
الفق��ه
لتدري��س
خصب��ًا
مج��اال ْ
ِّ
ِ
ُ
تأخذ على عاتقها دراس َة
سهم يف " هتيئة وإعداد طائفة متفقهة،
والحديثة ،مما قد ُي ُ
ِ
ِ
ِ
خاصة ،ويف
والمعضالت التي
النوازل،
ُ
الس��احة اإلسالم َّية َّ
تعرتض المتعاملين يف َّ
العالمي��ة عامة ،والتي منْها إع��داد مختصين يف هذا ِ
ِ
الع ْل��م من أجل إنتاج
الس��احة
ُ
َّ
َّ
ِ
ٍ
ٍ
أجل إعداد أجيال متفقهة،
بحوث علمية ،تجيب عن أسئلة واقعية أو متوقعة،ومن ْ
ِ
األصول والفروع."1
تجيدُ التعامل َمع
(((

د /محم��د مب��ارك جميل مظاهر الخلل يف منهج تدريس الفقه عرض ونقد واقتراح مجلة دار الحديث
الحسنية الموسومة بـ ":الواضحة" العدد الخامس 1430هـ 2009 -م الرباط ص .233
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أن حصص ِ
المقررة يف المنهاج العام يف ب ْع ِ
ب ْي��د َّ
ض الكل َّيات الش��رع َّية يف
الف ْقه
َ
َّ
العالم العربي واإلس�لامي ،لم ِ
ِ
تأت يف مس��توى ال ُّطموح المتوقع ،إذ دراس ُة الفقه
ِّ
ِّ
يف الجامعة المغربية مثال دراس�� ٌة يف الغال��ب ضعيف ٌة " تبعا للواقع الذي ض ُعف فيه
تأثير الفقه يف مجرياته وحوادثهُ ،"1
وشعب الدراسات اإلسالمية التي بلغ عددها
ُ
أربع عش��رة ش��عب ًة يف الجامعات المغربية مع كليات الش��ريعة وأصول الدين " ما
شحيح جدًّ ا ،إذا ما ُقورن بالموا ِّد األخرى التي تزاحمه ،فهو
يدرس فيها من الفقه
ٌ
م��ن جهة ق��د ُخ ِّصص له من الحصص ُّ
أقل من القلي��ل ...ومن جهة أخرى َّ
فإن ما
ٍ
ٍ
ِ
وثاب��تَ ،
أخ َذ يف
قار
��حه الي��كاد يخضع
ُي��درس يف هذه
الحصص رغم ُش ِّ
لمعيار ٍّ
َّ
المتوخاة من المادة يف المراحل القريبة والبعيدة".2
اعتباره األهداف

ولهذا المش��كل المنهجي يف تدريس مواد الفقه اإلس�لامي يف بعض الكليات
كثير من
الش��رعية يف العال��م العربي واإلس�لامي وغيره من المش��اكل ،ارتفع��ت ٌ
ِ
أي ٍ
الش��ريعة عندن��ا يف بالدنا العربية
دور تقو ُم به كل َّيات
األص��وات متس��ائل ًة ع��ن ِّ
تخرج فقهاء؟،أ ْم ًَّ
لضعف
دوره��ا يف المجتمع مفقودُ ،3
أن َ
واإلس�لامية ،وهل هي ِّ
بعض الدراس��ات  -علمي��ا وثقافياْ ،4أو ل ُبعده��ا عن توظيف
ُطالهب��ا – كم��ا ترى ُ
بع��ض هذه األصوات إل��ى ُوجوب تطوير
التِّقني��ة الحديث��ة يف التعليم ،5لتخ ُلص ُ
(((

د /الحس��ين أيت س��عيد واق��ع الفقه اإلس�لامي يف الجامعات المغربية مجل��ة دار الحديث
الحسنية الموسومة بـ ":الواضحة" العدد الخامس 1430هـ 2009 -م الرباط ص.251
المصدر السابق ص.252
د /عقيل العقيل خريجو الكليات الش��رعية والدور المفقود يف المجتمع منش��ور على موقع
مؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية

(((

علي الشايب الضعف العلمي والثقايف لطالب الكليات الشرعية منشور على موقع المسلم

(((

د /زكريا إبراهيم صالح الزميلي التقنيات الحديثة وأثرها يف الكليات الش��رعية منش��ور على
موقع د /زكري��ا إبراهيم صالح الزميل��ي http://site.iugaza.edu.ps/zzimaily/
/researches/course4937

(((
(((

http://www.aldaawah.com/?p=3290

http://www.almoslim.net/node/6751
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ُ
المناه��ج التعليم َّية يف هذه الكل َّياتَّ ،1
المرجو الذي يتجاوز
المأمول
ألن ذلك هو
ُّ
2
المر.
َ
الواقع َّ
ِ
ِ
ِ
يجيب عن َب ْع ِ
َّ
َّساؤالت،
ض هذه الت
الدراسة ما
مباحث هذه
ولعل فيما يأيت م ْن
ُ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
ِ
ريعة يف ٍ
ثبت َّ
مخرجات كلي َّات َّ
أثر
أن
و ُي ُ
كثير من البالد العرب َّية واإلسالم َّية ،لها ٌ
ِ
اإلفتاء يف قضايا األ َّمة الفقه َّية الطارئة يف هذا العصر.
متميز يف
ٌ

((( د /محمد بن عبد الغفار الش��ريف تطوير المناهج التعليمية يف كليات الدراس��ات الش��رعية
منشور على موقع د /محمد بن عبد الغفار الشريف:
http://www.dralsherif.net/Book.aspx?SectionID=5&RefID=472
((( د /مزيد بن إبراهيم المزيد كليات الش��ريعة بين الواقع والمأمول منش��ور على موقع عاجل
http://www.burnews.com/articles-action-show-id-2753.htm
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المبحث األول
املوا ُّد العلم َّية الهادفة �إىل �إعداد املفتي يف الكليات ال�شرع َّية.
َ
جدال يف َّ
أن للمتصدِّ ي لإلفتاء ش��رو ًطا مرع َّية ،وضوابط وآدابا معروفة من
ال
رب العالمين وقوانينه و ُطرقه ،وما
كُت��ب ُأ ْ
فردت يف ال َفتْوى وآداهبا ،والتَّوقي ِع ع��ن ِّ
ينبغي فيه م َن الع ُلوم َّ
المتخصصة المض ُبوطة ،و َم ْن
المعروفة ،وال ُفن��ون
الش��رع َّية
ِّ
ْ
تج��رأ على ِحمى ال َفتْوى ،و َتس��ور على ِحياضها بغير إلم��ا ٍم هبذه العلو ِم وال ًُف ِ
نون،
َّ
َّ
ْب ٍ
ٍ
قائل على اهللِ بغير ِع ْلم ،و ُم ْق ِد ٌم على ٍ
قرتف لذن ٍ
فهو ٌ
كبير.
أمر
خطير ،و ُم ٌ

المش ِ
َ
��ر َ
أدرك ْ
والمق��ررات يف الكلي َّات
وضع خطط الدِّ راس��ة
ولق��د
فون على ْ
َّ
ٍ
واإلسالمي ،أهمي َة ُوقوف ال َّطالب َّ
َّ
جملة
رعي على
العربي
الش��رع َّية يف العالم
الش ِّ
ِّ
ِّ
فقيها ُمفتيًا ْأو باحثا يف َّ
فبادروا إلى
تضم ُن
تخريج ُه ً
َ
الشريعة مربَّزاُ ،
من ال ُعلو ِم التِّي َ
ِ
ٍ
ِ
المتخر َج من
سب
تقرير جملة من المواد التي ُتعين على حيازة َمل َكة اإلفتاء ،و ُت ْك ُ
ِّ
ِ
السلوكي.
الكل َّية ال ُقدر َة على اإلدالء بد ْلوه يف م ْيدان التَّوجيه الدِّ يني ،واإلرشاد ُّ
المبحث معقود للتَّعريج عل��ى ن ٍ
ُ
يرت
رات،
المق��ر
تلك
من
ُبذ
وه��ذا
التي اختِ ْ
ٌ
َّ
ِّ
من كليات ش��رعية من العالم العربي واإلس�لامي ،ضربا ِ
للمثال ،وتت ُّبعا للمعلومة
َّ
َّ
ْ
ِ
المسعفة.

المنورة يف
ففي المملك��ة العربية الس��عودية :يف الجامعة اإلس�لامية بالمدينة
َّ
كلية الشريعة :يف قسم الفقه ِّقررت المواد التالية:
 أصول الفقه. -المقاصد الشرعية.
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 القواعد الفقهية.1ويف جامعة أ ِّم القرى يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية :يف قسم الشريعة:
قر ِ
رت المواد التالية يف الخ َّطة الدراسية للبكالوريوس:
ِّ
 القواعد الفقهية. -القواعد األصولية.

نفس��ها ،يف ِ
كما قرر يف الكلية ِ
القس��م عينِه يف ُ
الخ َّطة الدراس��ية للماجس��تير يف
ِّ
تخصص الفقه:
 -قواعد فقهية.

ِ
تخصص أصول الفقه المواد التالية:
وقررت يف الكل َّية نفسها يف مرحلة الماجستير يف ُّ
ِّ
 تخريج الفروع على األصول.2
 مقاصد الشريعة.وإذا نح��ن انتقلنا من أرض الحرم ْين الش��ريف ْين إلى الكويت ،يف جامعتها ويف
كلي��ة الش��ريعة منها خاصةً ،يف قس��م الفقه وأصوله  -ألف ْينا م��ن المواد المقررة يف
خ َّطة الدراسة للبكالوريوس:
 أصول الفقه ،ومن األبواب التي تدرس يف هذه المادة حسب توصيفها:* التعارض والرتجيح.
(((

انظر موقع كلية الشريعة يف الجامعة اإلسالمية:

(((

انظر موقع كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى:

http://www.iu.edu.sa/colleges/Shar/Pages/default.aspx
http://uqu.edu.sa/shariah-islamic-studies/
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* االجتهاد.
* اإلفتاء.1
2
 القواعد الفقهية.يممنا وجهنا نحو جامعة الش��ارقة ألفينا يف كلية الش��ريعة ،يف قس��م
وإذا نحن َّ
الفق��ه وأصول��ه يف خطة الدراس��ة لدرجة البكالوري��وس من الم��واد المعينة على
الفتوى:
 مباحث االجتهاد والرتجيح يف  3ساعات.3ويف األردن يف الجامعة األردنية يف كلية الش��ريعة يف قس��م الفقه وأصوله ،نجد
ضمن مقررات مرحلة البكالوريوس المواد التالية:
 تخريج الفروع على األصول. القواعد الفقهية.4
 االجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح.قس��م للمصارف اإلس�لام َّية ،ومن جملة
ويف نف��س الكلية يف نف��س الجامعة
ٌ
المقررة فيه:
الموا ِّد
َّ
 -فقه الموازنات واألولويات.5

(((

انظر توصيف هذه المادة يف موقع كلية الشريعة يف جامعة الكويت على الرابط التالي:

(((
(((

انظر موقع كلية الشريعة يف جامعة الكويت/http://sharia.kuniv.edu.kw :

انظر موقع كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة الشارقة:

(((

انظر موقع كلية الشريعة يف الجامعة األردنية

(((

المصدر السابق.

http://sharia.kuniv.edu.kw/index.php/2011-11-20-08-45-48/243-4

http://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/colleges/sh/Pages/default.aspx
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ونج��د بعدُ ضمن الخطة الدراس��ية لدرجة الماجس��تير يف الفق��ه وأصوله من
المواد المقررة ما يلي:
 مقاصد الشريعة. مناهج البحث يف الفقه وأصوله. مناهج الفقهاء يف استنباط األحكام.1
 القواعد الفقهية.ويف مصر العروبة واإلسالم نجد يف جامعة األزهر الشريف يف كلية الدِّ راسات
اإلس�لامية والعرب َّية بنين يف قِنا ،يف ش��عبة الشريعة اإلسالمية :يف قسم أصول الفقه
موا ُّد منها:

 مقاصد التشريع.2ويف المغرب يف أقصى العالم العربي يف كلية الشريعة التابعة لجامعة القرويين
يف مدينة أكادير يف جنوب المغرب األقصى ،نجد يف قس��م الش��ريعة والقانون ،يف
المقررة ما يلي:
تخصص الدراسات الشرعية ،من بين المواد
َّ
 مقاصد الشريعة يف ساعتين. القواعد الفقهية يف ساعتين.3تخصص القضاء والتوثيق قدْ
بينما نجد يف نفس القس��م الش��ريعة والقانون يف ُّ
ِّقررت موا ّد من بينها:
(((
(((

المصدر السابق.
انظر موقع كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين قنا التابعة لجامعة األزهر

(((

انظر موقع كلية الشريعة أكادير

http://www.azhar.edu.eg/bfac/derasat_qena/index.html

http://www.fac-chariaa.ma/Timetable/Programm_SemestreV_G1.html
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 مقاصد الشريعة. -القواعد الفقهية.

1

ويف المغ��رب أيضا يف جامعة القاضي عياض بمراكش يف كلية اآلداب ش��عبة
الدراس��ات اإلس�لامية ،نجد يف الخطة الدراس��ية لإلجازة (البكالوريوس) تقرير
عدَّ ة مواد ُمعينة على تخريج المفتي منها:
-

مدخل لدراسة أصول الفقه.
مقاصد الشريعة.
قضايا أصولية.
النوازل.
القواعد الفقهية.
2
االجتهاد.

ويف الرب��اط  -عاصم��ة المملكة المغربي��ة  -يف جامعة محم��د الخامس كلية
بعض المواد التي لها صل ٌة
اآلداب فرع أكدال شعبة الدراسات اإلسالميةِّ ،قررت ُ
ِ
المنصب الخطير ،منها:
بإعداد المفتي وتأهيله إلى هذا
 أصول الفقه. مقاصد الشريعة.3
 النوازل واإلفتاء.(((
(((

المصدر السابق.
انظر موقع جامعة القاضي عياض بمراكش كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

(((

انظر موقع جامعة محمد الخامس كلية اآلداب الرباط فرع أكدال http://www.um5a.ac.ma

http://www.flm.ucam.ac.ma
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وبإلق��اء نظ��رة فاحصة على ما تقدَّ م من المواد المقررة يف الكليات الش��رعية،
وكليات اآلداب التي فيها أقسام للدراسات اإلسالمية ،يتضح ما يلي:

المقررات
الموجهين التَّربويين ،من واضعي
حرص ش��ديدٌ من قِب ِل
 هناكِّ
ٌ
َّ
يف الك ِّلي��ات َّ
ت��دور يف ِحماها – عل��ى تقرير مواد يف
التي
الش��رعية والت ُّ
ُ
َّخصصات ِّ
ٍ
ثقافة فقهية رصينة ،تم ِّ
الش��رعي من
الطالب
ن
ك
الدراس��ة تكون معينة على حيازة
َ
َّ
ممارسة الفتوى ْ
صاحب أهلية وكفاءة.
إن كان
َ

نفس��ه بما قد ُق ِّرر عليه يف الكل َّيات الشرع َّية
 ليس كل طالب ش��رعي َراض َ
م��ن مواد معينة على ممارس��ة اإلفتاء قد يصب��ح مفتيا ،ما لم يك��ن ذا ملكة فقهية،
وموهبة ربانية ،تنزل الحكم الش��رعي على الواقعة تنزيال مناس��با ،و ُتك ِّيف القضية
المستفتى فيها تكييفا فقه ًّيا مقبوال معتربا.

المقررة يف الكل َّيات َّ
الش��رعية وما يلتحق هبا من أقس��ا ِم
أغلب هذه الموا ّد
ُ
َّ
الدِّ راس��ات اإلس�لام َّية يف كليات اآلداب ،قد تفت��ح آفاقا معرف َّية واس��عة لل َّطالب
أن ذلك ُّ
الذي يريدُ ممارس�� َة اإلفت��اء ،ب ْيد َّ
الش��رعي ِّ
َّ
اإلصالح المعريفِّ
يظل رهي��ن ْ
المنش��ود يف هذه الكليات ،إ ْذ ي��را ُد لهذه الك ِّليات يف هذا العص��ر ْ
تخرج ُمفتين
أن ِّ
َ
س��اهمون يف إ ْبراز محاس��ن َّ
الغراء يف هذا العص��ر ،و ُيقدِّ مون
مجتهدين ُي
الش��ريعة َّ
اإلس�لا َم وأحكامه حالًّ ناجعا لمش��اكل األمة ،وتحدِّ يات العص��ر " ،ذلك أنَّه من
ِ
ِ
والمحزن ح ًّقا َّ
الدراس��ات الفقه َّية والش��رع َّية بش�� ْك ٍل ع��ا ٍّم تعاين ،ألهنا
أن
المؤلم
تخ��رج حفظ�� ًة وحمل�� َة ٍ
فقهاء...تخ��رج نقل ًة
تخ��رج
فق��ه يف
ِّ ُ
ِّ
األعم األغل��ب ،وال ِّ
ِّ
ِ
يمارسون عمل َّية َّ
ومجتهدين ير ُّبون
تخرج مف ِّكرين
الشحن والتفريغ والتلقين ،وال ِّ
َ
التفكير ".1
وينمون
َ
العقل ُّ
(((

عمر عبيد حسنة من تقديمه لكتاب تكوين الملكة الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير الطبعة
األولى1999 /م الدوحة كتاب األمة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ص.39
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المق��ررة يف ك ِّلي��ات َّ
الش��ريعة قد ال تكف��ي بما ُح��دِّ د لها من
 ه��ذه الم��وا ُّدَّ
س��اعات زمنية ،يف اس��تيعاب مباحث المادة بجميع أبواهبا وتفاصيلها وجزئياهتا،
ِ
ِ
والمباحث
األبواب
تس��امح يف بع��ض
الزمني ،و ُي
إذ ق��د ُيتجاوز أحيانا يف المقدار َّ
ُ
ِ
َ
الفائ��ت ِّ
إذن مِ ْن ْ
مناص ْ
الب َّ
الذي لم
��رعي
أن
َ
يس��تكمل ال َّط ُ
والمطال��ب ،ف�لا َ
الش ُّ
��درس يف الكل َّية ،م��ن الكِ ِ
المقر ِر يف الخ َّطة الدِّ راس��ية ،و ُيستحس�� ُن
المرج ِع
ُي
ْ
َّ
تاب ْ
ٍ
ٍ
ِ ِ
يك��ون اس��تدْ ُ
َ
ْ
لكي ال يعد َم
أن
راك ْ
الفوت ضم َن حلقة علمية ،أو ورش��ة تدريبي��ةْ ،
الحق فيهاْ ،أو
واب يف المس��ألة العلم َّية م ْن ير ُّده إلى ِّ
الص َ
الطالب عند خطئه الوج َه َّ
ُ
َ
حيح فيها.
َم ْن ُيب ِّين له
الص َ
السبيل َّ

60

الفتوى واستشراف المستقبل

ُ
المبحث الثاني
فقه الق�ضايا املعا�صرة
املنهج
العلمي املتَّبع يف الكل َّيات ال�شرع َّية يف درا�سة ِ
ُّ
ِ
ِ
ُ
المنهجِ
بعض الكل َّيات
العلم��ي المتب ِع يف
عن
للحديث
المبح��ث معقو ٌد
هذا
ِّ
ِ
لدراسة ِ
ِ
ِ
المعاصرة ،ب ْيد أنَّه َ
الحديث يف ذلك ،نرى
قبل ُمباشرة
القضايا
الشرع َّية
فقه َ
ِ
ْ
الكريم على ِعناية ك ِّليات َّ
الش��ريعة وأقسام الدِّ راسات اإلسالم َّية
نقف بالقارئ
أن َ
ِ
ِ
أج ِل المساهمة يف تخريجِ المفتي
ذات العالقة بتدريس ف ْقه القضايا المعاصرة من ْ
المتمرس فيها.
ِّ

كثير م��ن الك ِّليات َّ
الش��رعية يف العال��م العربي واإلس�لامي بفقه
لق��د
ْ
اعتن��ت ٌ
القضاي��ا المعاص��رة يف ِ
تدريس ه��ذا ال َّلون من أل��وان الفقه
العق��د األخير ،وغ��دا
ُ
الراهنة ،ولذلك
العص��ر الذي نحياه،
ض��رور ًة تمليه��ا ُظ ُ
ُ
روف ْ
وتحدي��ات الف�ترة َّ
كثير من الكل َّيات الشرعية وأقسام الدراسات اإلسالم َّية يف كليات اآلداب
ْ
س��عت ٌ
ِ
إدخال موا ّد جديدة
وغيرها إلى اس��تصدار قرارات من مجالس الجامعات بش��أن
مق��ررات الفق��هُ ،تعن��ى بفقه القضايا المعاصرة ،مما س��يؤ ِّثر يف مس��يرة الطالب
يف َّ
ٍ
ٍ
ِ
َّ
تؤهل��ه لكي يكون ُمفتيا ضليعا
بحصيلة
ويزوده
فقهية متينة قد ِّ
الش��رعي العلم َّي��ةِّ ،
روب ِ
الضرب من ُض ِ
فقه الواقع.
يف هذا َّ

ومن أجل إبراز عناية الك ِّليات َّ
الش��رعية المعاصرة بفقه المس��ائل المستجدة
لتخري��ج المفتي المعاصر ،القادر على التفاع��ل اإليجابي مع محيطه االجتماعي
بع��ض الخطط
س��نعرج يف ه��ذه ال ُعجالة عل��ى ذكْر ما
المعاص��ر،
ْ
اش��تملت عليه ُ
ِّ
تنوه هب��ذا الوليد
الدِّ راس��ية لبع��ض الكلي��ات الش��رعية يف العالم العربي م��ن موا ّد ِّ
الجديد.
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أوال :يف جامع��ة األزه��ر :لقد صدر قرار تدريس مادة فق��ه القضايا المعاصرة
بكليات جامعة األزهر المبينة فيه ،من المجلس األعلى لألزهر يف 2001/2/1م،
نص��ه ":تقري��ر م��ادة قضايا فقهي��ة معاصرة ( دراس��ة
وق��د ورد يف ه��ذا الق��رار م��ا ُّ
مقارنة) ،وتدرس بواقع س��ت ساعات أس��بوعيا بالفصل الدراس��ي الثاين بالفرقة
األول��ى والثانية والثالثة والرابعة ش��ريعة إس�لامية ،وتقرير م��ادة البحث يف قضايا
فقهية معاصرة ،وتدرس بواقع س��اعتين بالفصل الدراس��ي الثاين بالفرقتين الثالثة
والرابعة ش��ريعة إس�لامية ،وتقري��ر مادة قضايا فقهي��ة معاصرة( دراس��ة مقارنة)،
وتدرس بواقع أربع س��اعات أسبوعيا ،بالفصل الدراس��ي الثاين ِ
بالفرقتين األولى
َّ
والثانية شريعة وقانون.1"..
وإذا نح��ن ألقينا نظ��رة على المحتوى العلم��ي لمادة فقه القضاي��ا المعاصرة
المقررة على مختلف المستويات الدراسية يف مرحلة الليسانس يف جامعة األزهر،
نجد ما يلي:
ا�سم املادة :ق�ضايا فقهية معا�صرة درا�سة مقارنة:
الفرقة الأوىل:
ق�سم ال�شريعة الإ�سالمية – ق�سم ال�شريعة والقانون:
ُتدر�س املو�ضوعات الآتية درا�سة فقهية مقارنة:
 -1االستنساخ يف النبات ،الحيوان ،اإلنسان.
 -2التَّح ُّكم يف معطيات الوراثة.
(((

د /عب��د الفتاح محمود إدريس تجربة جامعة األزهر يف تدريس فقه القضايا المعاصرة ٌ
بحث
العلمي لندوة تدريس فقه القضايا المعاصرة يف الجامعات الس��عودية
الس��جل
منش��ور ضمن ِّ
ِّ
مرك��ز التمي��ز البحثي يف فق��ه القضاي��ا المعاصرة جامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس�لامية
بالرياض 1433/16 - 15هـ .575/2
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 -3التَّح ُّكم يف نوع الجنين.
ْ -4
اإلخصاب ال ِّطبي المساعد.

 -5استئجار األرحام.
 -6الجوانب الفقهية لبنوك اللبن البشري المختلط.
 -7منع الحمل الجراحي.
 -8استخدام األجنَّة يف البحث والعالج.
 -9أعضاء اإلنسان بين الهبة والبيع واألخذ بالوصية.
 -10رتق غشاء البكارة.
 -11جراحة التجميل.
 -12زراعة األعضاء التناسلية والغدد التناسلية للمرأة والرجل.
1
 -13وسائل تأخير الحيض أو تقديمه وأثره يف العبادات.
ا�سم املادة :ق�ضايا فقهية معا�صرة درا�سة مقارنة:
الفرقة الثانية:
ق�سم ال�شريعة والثانية ق�سم ال�شريعة والقانون.
ً
درا�سة فقهية مقارنة.
ُتدر�س املو�ضوعات الآتية
�أوال :الإجارة املنتهية بالتمليك:
 -1تعريف اإلجارة المنتهية.
 -2صور اإليجار المنتهي بالتمليك يف الفقه اإلسالمي ،وحكم كل منها.
ثانيا :ال�شرط اجلزائي:
 -1تعريف الشرط الجزائي.
(((

المصدر السابق ص.578-577
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 -2أمثلة للشرط الجزائي ،شروط استحقاق الشرط الجزائي.
 -3العق��ود الت��ي يج��وز فيها الش��رط الجزائ��ي ،والعقود الت��ي ال يجوز فيها
اشرتاطه.
ثالثا :بطاقة االئتمان:
 -1تعريف بطاقة االئتمان وأنواعها.
 -2التكييف الشرعي لبطاقة االئتمان.
رابعا :عقود التوريد:
 -1تعريف عقود التوريد.
 -2التكييف الفقهي لعقد التوريد.
 -3العقد على المبيع الغائب على الصفة يف المذاهب الفقهية اإلسالمية.
 -4المقتضي والمانع يف عقود التوريد.
خام�سا :املناق�صات:
 -1الفرق بين المناقصة وطرق الشراء األخرى.
 -2حكم هذا النوع من التعامل.
 -3حكم بيع دفرت الشروط.1
تخ�ص�ص��ات �شرع َّية ،يدور
ثاني��ا :يف بع���ض كلي��ات املغرب ،توجد برام��ج للما�سرت 2يف ُّ
مو�ضوعها على فقه ق�ضايا املعا�صرة ،ومن بني هذه الربامج:
ُ
 برنامج ماس�تر يف كلية اآلداب ش��عبة الدراسات اإلس�لامية التابعة لجامعة(((
(((

المصدر السابق .579-578/2
ٍ
الماس�تر يف العرف الجامعي المغربي السنتان الدِّ راس��يتان ال َّلتان َتس ِ
بحث يؤهل
بقان تقديم
َّ
ْ
َّ
الطالب لربنامج الدكتوراه.
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محم��د األول بمدين��ة َو ْج��دَ ة ،وعن��وان ه��ذا الربنام��ج ":فق��ه المهج��ر ،تأصيله
وتطبيقات��ه المعاص��رة" ،ومما قد ورد يف توصيف ه��ذا الربنامج يف ٍ
بيان ألهدافه":
التدريب يف هذا الماس�تر إلى تمكي��ن الطلبة من التَّعرف على واقع الجالية
يهدف
ُ
ِ
الصلة باألس��رة
المقيم��ة بالخ��ارج،
واإلس��هام يف إيجاد الحلول للمش��اكل ذات ِّ
ْ
يهدف إلى تعميق تكوينهم َّ
َّ
قصد
والش��باب واالندماج والتَّعايش...كما
ُ
الش��رعي ْ
تأهليهم لممارس��ة التَّوعية الدِّ ينية واإلفتاء يف قضايا بالد المهجر ،وتوس��يع آليات
التَّواصل والتَّعايش والحوار مع اآلخر يف بالد المهجر".1
ومن بني َو َحدات هذا الربنامج:
�أوال  -وحدة درا�سات �أ�صولية ومقا�صدية مع تطبيقات يف فقْه املهجر:
ومن �أهداف هذه الوحدة:
•تمري��ن ال َّطلبة على بناء الفتوى َّ
الش��رعية ،وتعريفهم بالخصوص َّيات التي
يجب ُ
أخذها بعين االعتبار يف بالد المهجر.
•تعري��ف الطلب��ة بمنهج الفقه��اء واألصوليي��ن يف المالءمة بي��ن المقاصد
الشرعية ومتغيرات الواقع.
•ربط فقه المقاصد بفقه األحكام وفقه الواقع.
•تمكين ال َّطلبة من اكتساب آليات فقه النص وفقه الواقع ،وتأهيلهم لتولي
منصب اإلفتاء يف المهجر.
ومن مو�ضوعات هذه ال َو َحدة:
 صناعة الفتوى يف فقه المهجر:(((

المش��رف على برنامج الماس�تر الذي
أفادين هبذه المعلومات مش��كورا د /محمد المصلح
ُ
أومأنا إليه.
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ومن موا ِّد هذا املو�ضوع وحماوره:
أ -شروط اإلفتاء العام واإلفتاء المذهبي.
ب -أصول الفتوى وقواعدها يف المذهب المالكي.
ت – مصطلحات اإلفتاء ومصادره يف المذهب المالكي.
د – منهج بناء الفتوى عند القدماء والمعاصرين.
هـ – دراسة الفتاوى ذات الصلة ببالد المهجر يف ضوء أصول اإلفتاء وقواعد
صناعة الفتوى.
و – جمع فتاوى المهجر وتصنيفها وفق مضامينها.
ثانيا :وحدة فقه التنزيل واالختالف:
ومن �أهداف هذه الوحدة وموادها:
�أ -فقه التنزيل وتطبيقاته يف فقه املهجر:
أ -دراسة ضوابط تنزيل األحكام على الواقع يف بالد المهجر.
ب -توعية الطالب بمناهج الفقهاء يف اإلفتاء.
ب -فقه االختالف وتطبيقاته يف فقه املهجر:
أ -تأطير الطلبة يف الخالف العالي وأسبابه.
ب -تمكين الطالب من أساليب الحجاج والمناظرة واالستدالل الفقهي.
ومن عنا�صر كل مادة وحماورها:
 -1فقه التنزيل وتطبيقاته يف فقه املهجر:
أ -التعريف بفقه التنزيل وضوابطه.
ب -حدود العالقة بين أصول االجتهاد البياين واالجتهاد التنزيلي.
د -متغيرات الواقع المرعية يف فقه التنزيل.

66

الفتوى واستشراف المستقبل

هـ  -الوسائل المعتربة شرعا يف فقه التنزيل.
الص��ادرة عن مراك��ز اإلفتاء يف الغ��رب يف َضوء
و -دراس�� ُة الفت��اوى واآلراء َّ
ضوابط فقه التنزيل.
 -2فقه االختالف وتطبيقاته يف فقه املهجر:
أ -دراسة أسباب االختالف ٍ
بعمق.
ب -أنواع االختالف الفقهي.
جُ -
طرق الجمع والرتجيح بين األقوال الفقهية.
دور المجامع الفقهية يف تقليص الخالف الفقهي.
د– ُ
هـ -رصد أسباب االختالف الفقهي يف بالد المهجر.
ثالث��ا :يف كلي��ة الش��ريعة والدراس��ات اإلس�لامية بجامعة اليرم��وك باألردن:
1
تدرس الم��واد التالية :ضمن
يف مرحل��ة البكالوري��وس يف قس��م الفقه وأصول��ه َّ ،
المتطلبات اإلجبارية:
 معامالت اقت�صادية �إ�سالمية معا�صرة :ويحتوي املقرر على ما يلي:دراسة العقود والمعامالت :شركة المفاوضة والعنان والوجوه وشركة المضاربة
أو القراض ،المزارعة والمس��اقاة ،التخريج الفقهي الش��رعي للش��ركات يف الشريعة،
وللشركات يف القانون الوضعي ،الشركات المساهمة ،وشركات التضامن ،والتوصية
والمحاصة ،عقود التوثيقات :الرهن والحوالة والكفالة.
البسيطة
َّ
 ق�ضايا وفتاوى فقهية معا�صرة ،ويحتوي املقرر على ما يلي:مقدِّ مة عن فقه المستجدَّ ات وأصول التعامل معها ،ثم دراسة ٍ
عدد من القضايا
َّ
والفتاوى الفقهية المعاصرة يف مجاالت الطب والمعامالت واالقتصاد واألحوال
(((

هذه المعلومات من موقع كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة اليرموك باألردن

http://www.yu.edu.jo/index.php
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الش��خصية والعبادات ،مما ُبحث يف المجام��ع الفقه َّية والمؤتمرات العلمية ومما
القسم هذه الموضوعات يف ِّ
كل سنة.
بعض كبار العلماء من فتاوى ويحدِّ د
أصدره ُ
ُ
 فقه الأقليات امل�سلمة :ويحتوي املقرر على ما يلي                                             :مفهو ُم األق ِّليات المس��لمة ،نظرة عامة على أماكن وجود األق ِّليات المس��لمة
وأهم ُمش��كالهتا ،خصائص فقه األقليات المسلمة ومصادره وركائزه،
يف العالم،
ّ
نم��اذج تطبيقي��ة لفقه األقلي��ات المس��لمة يف العب��ادات والمعام�لات واألحوال
الشخصية َّ
َّ
السياسية واالجتماعية.
والذبائح ،والعالقات ِّ
وحي��ث قد وصلنا إلى هذا الموض ِع من هذا المبحث ،فلنتحدَّ ْ
ُ
ث عن المنهج
العلمي المتَّبع يف تدريس فقه ال َقضايا المعاصرة يف بعض الكليات َّ
الش��رعية ،مما
ِّ
ُ
الضرب من ُضروب الفقه اإلسالمي.
أثر
إيجابي يف إعداد المفتي يف هذا َّ
يكون له ٌ
ٌّ

المناه��ج المتَّبع��ة من قِب��ل الك ِّليات َّ
الش��رع َّية وأقس��ا ِم الدِّ راس��ات
تختل��ف
ُ
ُ
اإلس�لامية بك ِّليات اآلداب ِ
العربي يف تدريس فقه القضايا
العال��م
يف
العالقة
ذات
َّ
ِّ
ِ
المعاصرة ،مما ينعكس إيجابا أو س ْلبا على مدى ُقدرة ال َّط ِ
الب َّ
المعاصر
رعي
الش ِّ
ِ
العصر ،وسنركِّز هنا من أجل
على ممارسة اإلفتاء فيما يستجدُّ من قضايا ومسائ ِل ْ
بي��ان ِ
أثر المنهج المتبع يف تدريس فقه القضايا المعاصرة يف الك ِّليات َّ
الش��رعية يف
ِ
أربعة عناصر:
تخريج المفتي – على
-

طريق ُة التَّدريس.
مصادر التَّدريس ومراج ُعه.
ُ
ِ
َّ ِ ْ
هي.
فردات
ُم
ُ
المقرر الفق ِّ
المدرس.
األستا ُذ
ِّ

وس��نختار عدَّ ة ك ِّليات ش��رع َّية يف العالم العربي أمثل ًة ونماذج ،لبيان العناصر
ُ
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ذكرها آنفا.
مر ُ
التِّي َّ
�أوال :طريقة التدري�س:
تختلف طريق ُة تدريس ف ْقه القضايا المعاصرة من كلية شرع َّية إلى كلية شرعية
ُ
يف العالم العربي:
 -1ففي جامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس�لامية تتمي��ز طريق ُة تدريس فقه
القضايا المعاصرة باتباع الخطوات التالية:
الصفية.
 /1المحاضرات َّ
 /2األبحاث الفردية والجماعية.
 /3القراءة الخارجية.
 /4التمارين المنزلية.
 /5تلخيص المعلومات وعرضها.
 /6الحوار والمناقشة.
 /7عرض العناصر الرئيسة للموضوع قبل بدء الشرح.1
ث��م يمكن تقويم المعرفة المكتس��بة للطالب عن طريق المناقش��ات
" وم��ن َّ
الصفي��ة ،واالختب��ارات التحريرية والش��فهية ،والواجب��ات المنزلي��ة ،وتلخيصه
َّ
للمادة العلمية وإعادة إلقائه��ا ،وهذه الطريقة تجعله يتم َّكن من تحليل النُّصوص
الفقهية ،وتساعده على التصور الفقهي للمسائل وتنزيلها على الواقع ،كما تساعده
(((

د /عب��د الرحمن الس��ديس مناهج تدريس فقه القضايا المعاصرة المعتمدة يف األقس��ام ذات
العلمي لندوة تدريس
الس��جل
العالقة يف الجامعات الس��عودية دراس��ة وتقويم مطبوع ضمن ِّ
ِّ
فق��ه القضايا المعاصرة يف الجامعات الس��عودية 1433/1 /16-15هـ مركز التميز البحثي
يف فقه القضايا المعاصرة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض .313/1
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ثم عمل األبحاث العلمية ،وتأصيل
على ترتيب المعلومات وإعادة صياغتها ،ومن َّ
القضايا الفقهية المعاصرة وتفسيرها على أسس وقواعد البحث العلمي".1
 -2يف برنام��ج ماس�تر"فقه المهجر ،تأصيل��ه وتطبيقاته المعاصرة" يف ش��عبة
الدراس��ات اإلس�لامية بكلية اآلداب بجامعة محمد األول بِ َو ْج��دة المغربيةَّ ،نوه
واضع الخ َّطة الدِّ راس��ية للماس�تر بطريق��ة التدريس يف َو َحدَ ة":دراس��ات أصولية
ُ
ومقاصدي��ة مع تطبيقات يف فقه المهجر" بقوله ":لبلوغ أهداف هذه الوحدة تتعين
االستفاد ُة من تقنيات عدة منها:
�أ -احل�ص�ص واملحا�ضرات النظرية.
ٍ
حص��ة صناعة الفتوى
ب -تقني��ة االتصال عن ُبع��د بفعاليات و ُعلماء لتأطير َّ
ومقاصد الشريعة سواء من المغرب أو خارجه".2
كم��ا َّ
أن من بين ما قد يدخ��ل يف بيان طريقة التدريس يف هذا الماس�تر ،عنايته
تقرب المادة العلمية المدروسة للطالب ،وتجعله ممارسا
باألنشطة التطبيقية التي ِّ
لبعض عناصرها وجزئياهتا ،إذ كان من هذه األنشطة:

يف مادة �صناعة الفتوى يف فقه املهجر:
ِ
ٌ
أهم مصادر الفتوى ،وطرق تصنيف
أ-
نشاط يف المكتبة لوقوف الطالب على ِّ
علماء المسلمين ومناهجهم.
ب -تنظي��م زي��ارة للمجلس العلم��ي َبو ْجدة من أجل عقد لق��اءات مع لجنة
اإلفتاء قصد إطالع طلبة الماسرت على طريق عمل اللجنة يف اإلفتاء.
(((
(((

المصدر السابق.
المشرف على برنامج الماسرت.
أفادين هبذه المعلومات مشكورا د /محمد المصلح
ُ

70

الفتوى واستشراف المستقبل

ج -تدري��ب الطلب��ة على كيفي��ة صناعة اإلفت��اء من خالل دراس��ة نماذج من
الفتاوى من كتب النوازل.
د -تكليف الطلبة بإعداد فتاوى وفق المعارف التي اكتسبوها.1
بغزة يف
 -3يف برنامج مس��اق دراس��ات فقهية معاصرة يف الجامعة اإلسالمية َّ
واضع المساق طرق التَّدريس يف اآليت:
كلية الشريعة والقانون :حدَّ د
ُ
 -1المحاضرة.
 -2الحوار والمناقشة.
 -3كتابة األبحاث والتقارير.
2
 -4العرض على جهاز .LCD

الش��ك َّ
َّ
أن لمصادر تدري��س فقه القضايا
ثاني��ا :مصادر التدري��س ومراجعه:
المعاصرة ومراجع ذلك تأثيرا قويا يف إعداد المفتي يف هذه القضايا ،ولذلك كانت
عناي ُة واض ِع الخطط الدِّ راس��ية يف ك ِّليات َّ
الش��ريعة وأقس��ام الدِّ راسات اإلسالمية
هتت��م بتدريس هذا الن��وع من الفق��ه – بالتَّنصيص على المص��ادر والمراجع
الت��ي
ُّ
ٍ
ٍ
ِ
وثيقة بالموضوع
صل��ة
وذات
المصادر أصيلة،
كانت
 فائق��ةً ،ومعلو ٌم أنَّه ك ُّلم��اَ
ُ
ِ
أعون لل َّط ِ
َ
الموضوع،
المبحوث فيه ،كان ذلك
الب على ُس��رعة اإللمام بمفردات ْ
ِ
كما َ
المقرر بِ ُيسر وسهولة.
الوصول إلى أهداف
كان ذلك ُمساعدا على ُ
َّ
وإذا كان الب��دَّ لن��ا م��ن اإلتيان على ذكْ��ر النَّماذج واألمثلة التي تش��هدُ لما قد

(((
(((

المصدر السابق.
د /عب��د الح��ق حميش تج��ارب يف تدريس مقرر القضاي��ا الفقهية المعاص��رة مطبوع ضمن
الس��جل العلمي لن��دوة تدريس فقه القضاي��ا المعاصرة يف الجامعات الس��عودية مركز التميز
البحثي يف فقه القضايا المعاصرة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض .805/2
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تقريره واإلش��ار ُة إلي��ه ،ف ْل ُ
نأخ ْذ يف ه��ذا الباب ،مم ِّثلين بقس��م الفقه يف كلية
مض��ى ُ
القسم يف تدريس
الش��ريعة بجامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلسالمية ،إذ َّقرر هذا
ُ
مقرر ْين هما
مادة فقه المعامالت المالية المعاصرة يف مرحلة الماجستير من خالل َّ
(فقه  )601يف الفصل األول ،و( فقه )604يف الفصل الثاين – المصادر التالية:
 -1امل�صادر الأ�صلية:
•المبسوط للسرخسي.
•بدائع الصنائع للكاساين.
•فتح القدير البن الهمام.
•حاشية ابن عابدين البن عابدين.
•بداية المجتهد البن رشد الحفيد.
•البيان والتحصيل البن رشد الجد.
•الذخيرة للقرايف.
•حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي.
•الحاوي الكبير للماوردي.
•المجموع للنووي وتكملتا ُه للسبكي والمطيعي.
•روضة الطالبين للنووي.
•مغني المحتاج للشربيني.
•هناية المحتاج للرملي.
•المغني البن قدامة.
•مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم البن تيمية.
•المبدع البن المفلح.
•اإلنصاف للمرداوي.
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•كشاف القناع للبهويت.
•المحلى البن حزم.
املعا�صرة:
املراجع
-2
ِ
ُ
* الموسوعات الفقهية.

* بح��وث المؤتمرات والمجامع الفقهية ،وما ُينش��ر يف المجالَّت المح َّكمة
ٍ
بحوث فقه َّية.
المتخصصة من
ِّ

المؤلف��ات المعاصر ُة المتم ِّيزة يف المس��ائل العلم َّية ذات العالقة بمفردات
*
ُ
المنهج.
 -3املواد الإلكرتونية:
* برنامج جامع الفقه اإلسالمي.
1
* برنامج مج َّلة المجمع الفقهي.

ويف كل َّية َّ
درس مادة قضايا فقهية معاصرة
الشريعة قسم الفقه يف جامعة أ ُّم القرى ُت َّ
يف برنامج الدكتوراه " ُق ِّررت فيه ُّ
جل القضايا والمس��ائل الفقه َّية المس��تجدَّ ة التي
تنوع��ت مراجعها الفقهية ،ومصادرها
ثم
ْ
اس��تحدثها الن ُ
َّاس يف هذا العصر...ومن َّ
المعتمدة للدراسة ،فاعتمدت كتب الفقه المعتمدة يف المذاهب األربعة ،والبحوث
المنش��ورة يف المجالَّت المح ّكمة ،ومجلة مجمع الفقه اإلس�لامي التابع لمنظمة
المؤتمر اإلس�لامي ،وق��رارات المجام��ع الفقهية اإلس�لام َّية المختلفة ،كمجمع
الفقه اإلس�لامي التابع لرابطة العالم اإلس�لامي ،وغيرها من المجامع الفقه َّية يف
الدُّ ول اإلسالم َّية ،وكذلك قرارات هيئة كبار العلماء يف المملكة العربية السعودية
(((

ينظر موقع كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/al_Sharia
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وغيرها من البالد اإلسالمية".

1

" وكانت مراج ُعها األساس َّية ذات مصداقية علم َّية العتمادها على االجتهاد
الجماع��ي متمث�لا يف المجام��ع الفقهية ،وق��رارات هيئة كب��ار العلم��اء يف الدول
اإلس�لامية ،والبحوث العلمية المح َّكمة ،مما يطمئن النفوس للقرارات والنتائج
العلم َّي��ة ،والفت��اوى الفقهي��ة المتعلق��ة بقضاي��ا العص��ر( الن��وازل) المختلف��ة يف
المجتمع."2

ِ
مفردات المقر ِر ِ
الف ْ
سنوات
المنصوص عليه يف
الفقهي
ر
المقر
ي
:
هي
ق
ثالثا:
عدُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُّ
ِّ
ِ
المختلفة لبن ًة أساسي ًة من َلبِ ِ
ِ
إعداد المفتي
نات
الجامعي
الدِّ راسة يف مراحل التَّعليم
ْ
ِّ
ِ
المتخ��رجِ من ك ِّليات َّ
الش��ريعة وأقس��ا ِم الدِّ راس��ات
المعاص��رة،
يف فِ ْق��ه القضاي��ا
ِّ
ِ
اإلس�لامية ِ
العالقة يف ك ِّليات اآلداب ،إ ْذ البدَّ من اشتماله على ما يكون عُدَّ ًة
ذات
َّ
ِ
لممارس الفتوى يف مِث ِل هذا الفقه ِّ
خاصا.
الذي يتط َّلب إعدادا ًّ
ُ
مقررات الفقه يف أغلب الكليات الش��رعية اليو َم
ومم��ا ُي
الحظ عل��ى مفردات َّ
ما يلي:

العصر ،والفرتة الراهنة ،إذ
المقررات ال
أغلب مفردات
-1
تس��تجيب لروح ْ
ُ
ُ
َّ
يتخرج الطالب
ليس فيها من فقه المس��ائل المستجدّ ة إال النزر القليل ،ولذلك قد َّ
ملم بأش��هر قضايا فقه الواقع ،مما يجعل بينه وبين ُهموم المجتمع
غير ٍّ
الش��رعي َ
ُ
يكون أهال للتَّصدر
وهوة سحيقة ،فضال عن أنه ال
المعاصر و ُمشكالته سد ًّا منيعاَّ ،
(((

(((

د /عبد الرحمن الس��ديس مناهج تدريس فقه القضايا المعاصرة المعتمدة يف األقس��ام ذات
العلمي لندوة تدريس
الس��جل
العالقة يف الجامعات الس��عودية دراس��ة وتقويم مطبوع ضمن ِّ
ِّ
فق��ه القضايا المعاصرة يف الجامعات الس��عودية 1433/1 /16-15هـ مركز التميز البحثي
يف فقه القضايا المعاصرة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض .310-309/1
المصدر السابق .310/1
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للفتوى فيما قد ُيسأل عنه من قضايا الواقع ومسائله ال َّطارئة.

ُ
تخريج ُطالَّب الش��ريعة
الباعث عليه��ا
المقررات لم يك��ن
أغل��ب ه��ذه
-2
َ
ُ
َّ
مفتين ممارسين لبيان األحكام الشرع َّية يف الواقعات والنَّوازل المعاصرة ،ولذلك
الج��ر َم ْ
دور يف إعداد المفتي
إن ُأري��دَ أن يكون للك ِّليات الش��رع َّية يف هذا العص��ر ٌ
توضع ُخ ٌ
المتخرج بعد س��نوات الدِّ راس��ة والتَّحصيل -مِ ْن ْ
طط دراسي ٌة جديدة
أن
َ
ِّ
الخريج
يراعى فيها تقرير مفردات موا ّد ُتعين على ممارس��ة اإلفتاء ،و ُت ِّ
س��هل على ِّ
َ
سبيل النُّصح لمجتمعه ،تفقيها وإرشادا وتعليما.
ٍ
ولذلك كان البدَّ من اس��تِجما ِع ُش ٍ
الفقهي
ر
المقر
فردات
م
يف
موضوعية
روط
ْ
َّ
ُ
ِّ
ِ
َ
يكون ُمفتي��ا يف قابل األ َّيام يف مس��ائل
المف��روض عل��ى ال َّطال��ب الذي ُيرج��ى أن
مستجدة ،ونوازل معاصرة ،ومن ذلك:1

الخريج من
 -1اس��تيعاب
المقرر ألبواب الفقه :إننا إذا لم نفرتض" أن يكون ِّ
َّ
الكليات الشرعية مجتهدا مطلقا وال مقيدا ،فال َّ
أقل من أن يكون مق ِّلدا مستحضرا
فه��م كالم الفقهاء إذا ق��رأه ،يعرف
لمس��ائل الفق��ه وأبواب��ه وقواعده ،ق��ادرا على ْ
مصطلحاهتم المش��هورة المتداول��ة يف أبواب العب��ادات والمعامالت والجنايات
واألنكحة."2
بعض أهل العلم يف كليات ش��رعية َّ
أن
ولق��د
ْ
أظهرت دراس�� ٌة إحصائية قام هبا ُ

(((

(((

مقررات فقه القضايا المعاصرة بين الواقع
هذه الش��روط مستفادة من عامر بن محمد هبجت َّ
العلمي لندوة تدري��س فقه القضايا المعاصرة يف الجامعات
الس��جل
والمأمول
ٌ
مطبوع ضمن ِّ
ِّ
السعودية 1433/1 /16-15هـ مركز التميز البحثي يف فقه القضايا المعاصرة جامعة اإلمام
اخرتت منها ما ه��و بموضو ِع
محمد بن س��عود اإلس�لامية بالري��اض 960-927/2ولق��د
ُ
َّ
ِ
ُ
وأدخل.
صق
البحث أ ْل ُ
المصدر السابق .927-926/2
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 %40من الطلبة يعرتفون َّ
المقرر خالل
أن األس��تاذ ينتهي غالبا م��ن جميع مفردات
َّ
ي��رو َن أنه دائما ينتهي الفصل الدراس��ي قبل إتمام
الفص��ل الدراس��ي ،يف مقابلْ %7
1
المقرر.

ُ
رب��ط الف��روع بأدلته��ا من خالل تطبي��ق القواع��د األصول َّية لتنمي��ة َم َل َكة
-2
االس��تدالل لدى الدارس :ذلك َّ
أن " الملكة الفقهية ال تصقل إال بدراس��ة فقهية
لألصول ،ودراس��ة أصولي��ة للفقه ،"2ومن أجل صناعة الملك��ة الفقهية البد من
تحري��ك ملكة االس��تدالل عند الطالب ،وذل��ك بتمرينه على رب��ط الحكم بدليله
بواسطة استثمار القواعد األصولية لتوليد الفروع الفقهية.3
ويف دراس��ة إحصائية ُأجريت يف كليات شرع َّية يف هذا الشأن ،أظهرت النتائج
أن  %10من ال ُّطالب أفادوا أنه ال يوجد ٌ
َّ
مقررات الفقه وعلم أصول الفقه،
ربط بين َّ
الربط بين ِ
ُ
َّ
الع ْلم ْين.4
يتم دائما
وأن  %2قالوا بأنَّه ُّ

المقرر على األمثلة وال ُفروع بطريق التمرين ال التلقين لتنمية م َلكة
 -3احتوا ُء
َّ
التنزي��ل ل��دى الدارس :إذ ال فائدة من القواعد والنظري��ات ،ما لم تنقل إلى أفعال
الصواب يف شيء ْ
أن ُيع َّلم الطالب القواعد
المكلفين والوقائع الخاصة ،وليس من َّ
النظرية ،وال ُيع َّلم التطبيق ِّ
الذي سوف َيعرتض سبي َله حين تنزل به نازل ٌة أو ُيستفتى
يف واقعة.5
أص��وات ٍ
كثير م��ن الباحثين داعي�� ًة إلى ض��رورة " تدريب طلبة
ولذل��ك ارتفعت
ُ

(((
(((
(((
(((
(((

المصدر السابق .930/2
المصدر السابق .932/2
المصدر السابق .933-932/2
المصدر السابق .934/2
المصدر السابق .939/2
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الش��ريعة المتخصصين على ممارس��ة اإلفتاء فيما يحس��نونه تحت إش��راف الجهات
أصوات أخرى إلى إنشاء
دعت
ٌ
الرسمية أو ع ْقد الدورات العلم َّية لهذا الشأن ،"1كما ْ
معه��د إلعداد المفتي��ن وتأهيلهم ،ذلك لم��ا لإلعداد والتدريب م��ن أهمية ُقصوى يف
ِّ
النبي ﷺ أصحا َبه
كل عم ٍل س��واء كان دنيويا أم أخرويا " ومن ذلك اإلفتاء ،فقد َّ
درب ُّ
على اإلفتاء ،وأفتوا بحضرته ،وهو تمري ٌن لهم على االجتهاد واإلفتاء."2

ِ
وخلوه من المس��ائل
المعاصرة
مهم��ات المس��ائل
 -4احت��واء
ُّ
المق��رر على َّ
َّ
المنقرض��ة :ونعن��ي بالمس��ائل المنقرضة ما لم يع��د متداوال يف ه��ذا العصر كفقه
ُ
أهميته��ا واالحتي��اجِ إليها،
المس��ائل يف
اإلم��اء والعبي��دَ ،فتُ��ورد
المقرر بحس��ب ِّ
َّ
3
ُ
المسائل المعاصر ُة التي ال غنى لطالب الفقه عنها.
و ُتدرس
كش��فت دراس�� ٌة ميداني�� ٌة َّ
أن  %70من طالب إح��دى الكليات الش��رعية
ولق��د
ْ
اليعرف��ون مس��ألة حقيقة الورق النقديَّ ،
وأن  %98لم يدرس��وا مس��ألة بيع االس��م
التج��اري وال مس��ألة الم��وت الدماغ��ي ،مع َّ
أن ه��ذه المس��ائل من قضاي��ا الفقه
ِ
المعاصر المشهورة.4

المقرر أنشط ًة تساعدُ على تنمية المل َكة الفقهية :ويمكن أن تكون
تضمن
َّ
ُّ -5
هذه األنش��ط ُة حلقات نقاش��ية ،أو مناظ��رات علم َّية ،أو تطبيقات عمل َّية بواس��طة
الجواب
فيطلب م��ن ال ُّطالب
وجه إلى جهة علمية،
اإلجاب��ة عن الفتاوى ،الت��ي ُت َّ
ُ
ُ

(((
(((
(((
(((

د /ع��ادل فتح��ي رياض صنعة المفتي ابن حجر الهيتمي نموذجا دار البصائر القاهرة الطبعة
األولى 1429هـ ص.130
مقرتح للفتوى مقال منش��ور عل��ى موقع صيد الفوائد
مش��روع
د /ه��اين بن عبد اهلل بن جبير
ٌ
ٌ
على هذا الرابط http://www.saaid.net/Doat/hani/3.htm
مقررات فق��ه القضايا المعاصرة بين الواقع والمأمول مصدر س��ابق
عام��ر ب��ن محمد هبجت َّ
.945-944/2
المصدر السابق .945/2
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ِ
توجه االستفتاء إليه.1
الجواب
عنها على ضوء ما قد درسوه ،ثم يقارن
بجواب م ْن َّ
ُ

المدرس ركنا أساسيا يف عملية تخريج
المدرسُ :يعدُّ األستاذ
رابعا :األس��تاذ
ِّ
ِّ
المفت��ي يف قضايا الفق��ه المعاصر من الكليات َّ
ب
الش��رعية ،ومن أج��ل ذلك َ
وج َ
ُ
س��بيل التأهيل والتطوير ،لرفع مس��توى أدائه ،والكتس��اب مهارات
أن ُيس��لك به
ذات
جدي��دة ،وتحصيل ُقدرات على التعليم واإلفادة عالي��ة ،لتكون
المخرجات َ
ُ
حسنة.
كفاءة ج ِّيدة ،وأهل َّية َ
والناظ��ر يف أداء األس��تاذ المدرس – اليو َم  -يف الك ِّليات َّ
الش��رعية يف تدريس
المادة الشرعية عامة ،والمادة الفقهية خاصة ،تع ُّن له المالحظات التالية:
ُ
الم��درس -يف الغالب  -ضعيفا بالنَّظ��ر إلى التَّقدم
الي��زال أدا ُء األس��تاذ
-1
ِّ
الهائل ِّ
وصلت إليه ال َّثورة التِّقنية ،والمعلوماتية يف هذا العصر.
الذي
ْ

كثير من أس��اتذة الفقه ُأس��ارى كت��ب قديمة ،ق��د كتبها أصحاهبا
 – 2الي��زال ٌ
ألزماهن��م ،وس��اقوا فيه��ا أمثلة م��ن أعصارهم ،وراع��وا فيها خصوص َّي��ات الفرتة
التاريخي��ة التي ُوجدوا فيها ،ولو ُوجد ه��ؤالء األماجدُ يف عصرنا لكان يكون لهم
نصي��ب يف البن��اء الحض��اري بلغة العص��ر ،وألَ ْج َلبوا يف تآلفيهم من ن��وازل الفرتة
ٌ
الراهن��ة ،وقضايا الوقت ،ما ُيثبت للنَّاس صالحي َة هذه الش��ريعة الغراء للتطبيق يف
ِّ
كل عصر ومِصر.

تخصصات الفقه ،يعتمد منهج التلقين
 -3اليزال األستا ُذ
المدرس يف أغلب ُّ
ِّ
ٍ
إش��راك له
للمعلوم��ة التي يراد إيصالها للطالب ،من غير تفاع ٍل مع المتلقي ،وال
يف التعلم ،مما يخرج طالبا حافظين للمعلومة ،ال ي ْعدُ َ
ون حروفها ورس��مها ،وال
َ
درون طريقة تنزيلها يف نوازل قد ُيسألون عنها ،و ُيستفتون يف ُحكمها.
َي
(((

المصدر السابق .957-955/2
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المدرس يف الكليات الش��رعية مؤ ّْثرا يف تخريج
وم�� ْن أجل أن يكون األس��تا ُذ
ِّ
مفتين مساهمين يف اإلفتاء يف قضايا العصر ،البد من توفر شروط وضوابط فيه.

الم��درس للما َّدة العلم َّي��ة التي ُيرج��ى ْ
يصير هبا
أن
ومما ُيش�ترط يف األس��تاذ
َ
ِّ
خري��ج الك ِّل ِ
ِ
المعاص��ر ِّ
يات َّ
يضج
دور ُه يف المجتمع
الذي ُّ
ِّ ُ
الش��رعية مفتي��ا ،مؤ ِّدي��ا َ
بالقضايا المستجدّ ة ،والمسائل ال َّطارئة:

 -1اكتس��اب مه��ارة التَّفكير اإلبداعي :وذلك ِ
المدر َس على
يحم ُل األس��تا َذ
ُ
ِّ
س ه��ذا النَّوع م��ن ِ
غ��ر ِ
الفكر يف نُف��وس ال ُّطالب ،فتنم��و فيهم الق��درة على الفهم
ْ
واإلدراك لم��ا ُيلق��ى إليه��م من مس��ائل وقضاي��ا ،كما يكتس��بون مه��ارة التحليل
والتعليل للموضوعات التي يدرسوهنا.
ٍ
تدريسه جاريا ضم َن
تفكير إبداعي ،كان
صاحب
المدرس
وإذا كان األس��تا ُذ
َ
ُ
ِّ
درس
س��ميه الرتبوي��ون اليو َم ب��ـ ":التدريس الف َّعال" الذي يش��دُّ
َ
الطال��ب إلى ْ
ما ُي ِّ
ِ
ِ
النقضاء ِ
المحاضرة أو الدَّ ِ
رس ،وال
وقت
األستاذ من غير م َل ٍل وال سآمة ،وال تم ٍّن
ٍ
تدريب على تنزيل
يقرره األستا ُذ على ال َّطالب من واجبات منزلية ،فيها
ٌ
ضجر مما ِّ
ِ
ِ
والنظريات على نوازل العصر وقضاياه ،كما َّ
أن فيها تنمي ًة للم َلكة الفقه َّية
القواعد
َ
متخرجا من الكل َّية الشرعية مفتيا ،تلك الم َلكة
يكون
لدى الطالب الذي ُيرجى أن
ِّ
ِ
التي هي مِ ُ
األمر و ُأ ُّس بنائه.
الك هذا
ِّ َ

 -2مواكب�� ُة الجدي��د ال َّط��ارئ يف التخص��ص :وذلك يس��تدعي ُمتابع��ة ِّ
كل ما
ٍ
ٍ
ودراس��ات ص��ادرة عن الهيئ��ات العلم َّية ذات العالق��ة الوطيدة
بحوث
يج��دُّ من
َّخصص ،كالمجاميع الفقهية المختلفة ،وال ِّلجان الدائمة للعلماء الممارس��ين
بالت ُّ
لإلفتاء يف فقه القضايا المعاصرة ،و ُد ِ
ور الفتوى يف العالم اإلس�لامي ،كما َّ
أن ذلك
المطابع من ٍ
اجتهادات فرد َّي ٌة يف مس��ائل حادثة،
كتب فيها
ب متابع ًة لما تقذ ُفه
ٌ
ُ
يتط َّل ُ
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ٍ
َ
ش��هادات جامع َّية،
ينالون هبا
وم��ا ُيص��دره باحثون أكاديميون من رس��ائل علم َّي��ة
ُ
البحث يف قض َّية معاصرة ،أو مسألة مستجدَّ ة.
مدارها
يكون ُ

ٍ
المدرس متابع��ا ج ِّيدا ِّ
الب
ف��إذا كان األس��تاذ
ل��ع ال ُّط َ
ل��كل جديد طارئ ،أ ْط َ
ِّ
ٍ
تطور المجتمع
العصر ،و ُتساير
تواكب
معلومات فقهية،
على ما يس��تجدّ عنده من
ُ
َ
َ
الشرعي عليها،
المعاصر ،وتخدم قضاياه ومسائله المع َّقدة من جهة تنزيل الحكم
ِّ
سمى يف لسان العلم فتوى.
مما ُي َّ

ُ -3
الم��درس على البح��ث العلميِّ :
يؤهل��ه لكي يكون
إقبال األس��تاذ
الذي ِّ
ِّ
ِّ
الفقهي ،مس��اهما فيه بنشر بحوث علمية مح ّكمةُ ،تعنى
تخصصه
مبدعا يف مجال ُّ
ِّ
ِ
معاصرةُّ ،
ُ
ويختلف فيها االجتها ُد ،ويكثر
الط��ارق،
يقل فيها
بدراس��ة قضايا فقه َّية
ُ
وتدور عليه��ا الفتوى المعاص��رةُ ،ولو قال ٌ
ُ
قائل َّ
إن األس��تا َذ
الس��ؤال الي��و َم،
فيها
ُ
الم��درس للفقه يف الك ِّليات َّ
الش��رع َّية التي يراد تخريج مفتي��ن منها يف قضايا الفقه
ِّ
يدرس��ه من قضايا ومس��ائل الفقه ،مفتيا
المعاص��ر :-إنه يجب عليه أن يكون فيما ِّ
ممارسا لتنزيل الحكم الشرعي على قضايا العصر ومستجدَّ اته – لما أ ْبعدَ .
ولما كان ُ
المدرس م ْطلبا البد منه يف عملية تحسين المخرجات
تأهيل األستاذ
ِّ
كثير من الجامعات إلى خ ْلق إدارات للتطوير ،يكون من مهمتها
الجامعية،
ْ
بادرت ٌ
كثير من المراكز
الس��هر على تأهيل أعضاء هيئة التَّدريس يف الجامعة ،كما
ْ
س��عت ٌ
ُ
المتخصص يف الع ْلم َّ
الشرعي.
تؤهل
التَّابعة للجامعات إلى إقامة دورات ِّ
ِّ

 -4اتب��اع المنه��ج العلمي يف النظ��ر يف النازلة الفقهية :يق��وم المنهج العلمي
للنظر يف النازلة الفقهية المعاصرة على ركنين عظيمين هما:
أوال -مرحل��ة التَّص��ور أو التصوي��ر :و" ه��و اإلدراك التا ّم للنازل��ة ،وإلحاقها
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بأصلها المعترب".

1

ال�صحيح ب�أمرين:
ويتحقق التَّ�صور َّ
األول :تحليل القض َّية المركبة وتفكيكها إلى عناصرها األساسية.
2
الثاين :جمع المعلومات المتع ِّلقة بموضوع النازلة.
وم��ن تمام ذل��ك البحث واالتصال بأه��ل االختصاص والخ�برة يف موضوع
النازل��ة " وأهل الخربة هم أهلها وهم جه��ات متعددة ،منها ما هو متقدم وال يزال
والمقوم،
العمل ب��ه جاريا كالخارص ،والقائف والقاس��م والطبي��ب ،والمرتجم
ّ
ومنها ما اس��تجدّ يف وقتنا الحاضر تبعا للتجدّ د العلمي والتقني كخبير البصمات،
والمس��اح ،والفلك��ي واالقتصادي،
وأخصائ��ي التحليل المخ�بري والمهندس،
َّ
والقانوين وغيرهم."3
ثاني��ا -مرحل��ة التوصي��ف :وتقوم على أس��اس " إرج��اع النازلة إل��ى أصلها
َّ
الصحيح ،وتطبيق ذلك على الواقع."4
الشرعي بنا ًء على األدلة واالستنباط َّ
(((

(((
(((
(((

وائ��ل ب��ن عبد اهلل الهويريني المنهج يف اس��تنباط أحكام النوازل مكتبة الرش��د الطبعة األولى
1430هـ ص268
و للدكتور /عبد السالم بن إبراهيم الحصين يف تصوير النازلة وأثره يف بيان حكمها المطبوع
ضمن الس��جل العلم��ي لندوة نحو منه��ج علمي أصيل لدراس��ة القضايا الفقه َّي��ة المعاصرة
لمركز التَّميز البحثي يف فقه القضايا المعاصرة يف جامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس�لامية
تعقب على هذا التعريف وإن كان لم يقرتح للتصور تعريفا.
بالرياض 902 /2
ٌ
د /صالح بن علي الش��مراين مراحل النظر يف النازلة الفقهية المطبوع ضمن الس��جل العلمي
لندوة نحو منهج علمي أصيل لدراس��ة القضايا الفقه َّية المعاصرة مركز التَّميز البحثي يف فقه
القضايا المعاصرة يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض .378/1
المصدر السابق.
المصدر السابق .387/1
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وعلى هذا فالتو�صيف على مرتبتني:
المرتب��ة األول��ى :التكييف :ويك��ون باإلحاطة باألدلة من نص��وص صحيحة وأصول
1
الصحيح بالبناء المستقيم على األصول والقواعد.
وقواعد ،كما يكون التَّكييف َّ

المرتبة الثانية :التنزيل أو التطبيق " :وهو جوهر عملية التوصيف أو التكييف
يت��م تنزيل الحك��م الش��رعي لألصل عل��ى النازلة
الفقه��ي ،فف��ي ه��ذه المرحل��ة ّ
2
المستجدة ،فتأخذ حكم ذلك األصل ،التحادها معه يف العلة".
والب��د عن��د التنزيل من مراع��اة الموازنة بي��ن المصالح والمفاس��د يف الحال
والم��آل ،وحاالت االضط��رار وعموم البل��وى ،والبد أيضا م��ن اعتبار األعراف
3
والعادات واختالف األحوال والظروف والمكان والزمان.

العلمي يف تدريس القضايا
المدرس معالم هذا المنهاج
وإذا لم ُيرا ِع األس��تا ُذ
ِّ
ِّ
الفقه َّي��ة المعاص��رة يف الك ِّلي��ات َّ
الش��رعية،لم ُيفلح يف تخريج المفتي��ن منها ،ولم
والمزالق يف الفتوى يف المستجدّ ات المعاصرة والتي منها:4
العثرات
تؤمن عليه
ُ
ُ
(((
(((
(((
(((

المصدر السابق .388-387/1
د /من��ال س��ليم رويفد الصاعدي مراح��ل النظر يف النازل��ة الفقهية المطبوع ضمن الس��جل
العلمي لندوة نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقه َّية المعاصرة لمركز التَّميز البحثي
يف فقه القضايا المعاصرة يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض .969/2
د /محمد بن حس��ين الجيزاين فق��ه النوازل دار ابن الجوزي الدمام الس��عودية الطبعة الثالثة
1429هـ .56-54/1
حص��ر جميع األخط��اء المنهج َّية يف دراس��ة القضايا الفقه َّية المعاص��رة يف الك ِّليات
يصع��ب
ُ
ُ
الش��رعيةَّ ،
َّ
ألن ذلك قد ُيس��لمنا إلى التعيين والتحديد والتصريح ،ولغياب دراس��ة جامعة يف
َّ
وألن الحديث عن هذه األخطاء متش ِّعب
الموضوع خاصة بما يجري يف التدريس الجامعي،
وطويل َّ
الذيل قد يخرج بنا عن موضوع البحث األصلي ،وقعت اإلشارة هنا إلى أصول هذه
األخط��اء ،واإلع��راض عن ذكر التفاصيل ،ولمن أراد التوس��ع يف بي��ان األخطاء المنهجية يف
دراسة القضايا المستجدة مراجعة ما يلي:
د /فهد بن عبد الرحمن اليحيى أخطاء منهجية يف دراس��ة القضايا المعاصرة المطبوع ضمن
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تصور القضايا المستجدَّ ة :وذلك بعدم وضوح صورهتا
 الخطأ المنهجي يف ُّوواقعها وتفاصيلها يف ذهن المفتي.1
 الخط��أ المنهج��ي يف إلح��اق القضاي��ا المس��تجدَّ ة باألد َّلة الجزئي��ة :وذلكبإغف��ال االعتم��اد على واحد منه��ا ،أو باالحتجاج بم��ا ال ُيعتدُّ به منه��ا ،أو بعدم
معرفة مدلوالهتا اللغوية أو االصطالحية.2
القضايا المس��تجدَّ ة بالقواع��د الفقه َّية :وذلك
 الخط��أ المنهجي يف إلح��اق ٍَ
مخال��ف لها بخص��وص النازل��ة ،أو اإلخالل
ن��ص صريح
بإعماله��ا م��ع ُوج��ود ٍّ
3
بشروطها عند تنزيلها على الواقعة المستجدّ ة.
 الخط��أ المنهج��ي يف إلحاق القضايا المس��تجدَّ ة بمقاصد َّالش��ريعة :وذلك
بإغفالها تارة ،أو المبالغة يف إعمالها تارة أخرى.4

(((

(((
(((
(((

علمي أصيل لدراسة القضايا الفقه َّية المعاصرة لمركز التَّميز البحثي
الس��جل
ِّ
العلمي لندوة نحو منهج ٍّ
ِّ
يف فقه القضايا المعاصرة يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض .518 -485/1
عام��ر محمد هبج��ت األخطاء المنهجية يف دراس��ة القضاي��ا الفقهية المعاصرة دراس��ة نظرية
علم��ي أصيل لدراس��ة القضايا
العلمي لن��دوة نحو منهج
الس��جل
تطبيقي��ة المطب��وع ضمن ِّ
ٍّ
ِّ
الفقه َّي��ة المعاصرة لمرك��ز التَّميز البحثي يف فقه القضايا المعاصرة يف جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية بالرياض.1404 -1373/3
د /مس��فر بن علي القحطاين األخطاء المنهجية يف دراس��ة النازلة الفقهية االس��تدالل باألدلة
علمي أصيل لدراس��ة
العلمي لن��دوة نحو منهج
الس��جل
الش��رعية أنموذج��ا المطبوع ضمن ِّ
ٍّ
ِّ
القضاي��ا الفقه َّي��ة المعاصرة لمرك��ز التَّميز البحثي يف فقه القضاي��ا المعاصرة يف جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.1580 -1529/3
د /جمي��ل ب��ن حبي��ب اللويح��ق األخطاء المنهج َّي��ة يف دراس��ة القضايا الفقهية المس��تجدّ ة
علمي أصيل لدراس��ة القضاي��ا الفقه َّية
العلمي لن��دوة نحو منه��ج
الس��جل
المطب��وع ضم��ن ِّ
ٍّ
ِّ
المعاص��رة لمرك��ز التَّميز البحثي يف فقه القضايا المعاصرة يف جامعة اإلمام محمد بن س��عود
اإلسالمية بالرياض .998/2
المصدر السابق .1015-1010/2
المصدر السابق .1023 -1022/2
المصدر السابق .1030-1026/2
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المبحث الثالث
ُ
�ساهمة خ ِّريجي الك ِّليات َّ
املعا�صرة
ال�شرع َّية يف الإفتاء يف
ُم
ِ
امل�سائل الفقه َّية ِ
تخريج جي ٍل من
كانت غاي ُة إنشاء ك ِّليات شرع َّية يف العالم العربي واإلسالمي،
َ
ِ
ِ
باألس�لاف يف االلت��زام بالدين ،والمحافظة على
األخالف
ال ُّطالب يو ِّثقون صل َة

تنازعت المسلمي َن فيه
ثوابته ،وتحكيم الشريعة يف ُدنيا الناس يف هذا العصر الذي
ْ
واالتجاهات.
التيارات
وتوزعتهم فيه
ُ
ُ
األهوا ُءَّ ،

عصرنا ال��ذي نحيا فيه م�� ْن ظهور قضاي��ا جديدة لم يك�� ْن للف ْقه
ولق��د ش��هدَ
ُ
ِ
َ
فوجب ْ
تكون مخرجات الك ِّليات
أن
الكبير،
القدر
رأي وال اجتها ٌد فيها -
َ
القدي��م ٌ
َ
َ
بأن تنربي مجيبةًْ -
الش��رعية يف مس��توى تحدِّ يات المرحلةْ ،
َّ
ُفتيت -عن
إن هي است ْ
َ
الحلول للقضاي��ا الحيوية لأل َّمة يف
وتقرتح
الملحة للمجتم��ع المعاصر،
األس��ئلة
َ
َّ
تضم ُن هذه المخرجات لنفس��ها المشارك َة البنَّاءة والف َّعالة
الفرتة الراهنة ،وبذلك ْ
يف ِ
ٍ
ٍ
بناء مجتم ٍع ُم ٍ
راش��د من الكت��اب الكريم ،ونُور
س��ائر على هدْ ي
س��لم ُمعاصر
المطهرة .
وهاجٍ من السنة النبوية
َّ
َّ
ُ
خريجي الك ِّليات َّ
الش��رعية يف
وه��ذا
المبحث معق��و ٌد لبيان مظاهر ُمس��اهمة ِّ
ِ
الخريجين
اإلفتاء يف فقه القضايا المعاصرة ،وذلك من خالل مجاالت عم ِل هؤالء ِّ
حصرها يف اآليت:
بعدَ انقضاء فرتة دراستهم ،والتي يمك ُن
ُ

ٌ
الخريجين من
 مجال اإلعالم الديني :وهوميدان فس��يح الس��تيعاب أفواج ِّ
الكليات الشرعية ،ممن ُرزق يف اإلفتاء ملكةً ،وكانت له فيه ُدربة و ُمكنة ،واستطاع
أن يظه��ر عل��ى شاش��ات الفضائيات أو ع�بر ِ
مخصصة
أثي��ر اإلذاعات يف برام��ج
َّ
تس��هر عليه��ا وزارات األوقاف والش��ؤون اإلس�لامية ،أو يف
خاص��ة ،قد
لإلفت��اء َّ
ُ
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ُ
الحديث عن قضايا فقه َّية معاصرةُ ،يس��تدعى لها
حلق��ات مخصوصة يجري فيها
الشرعية من حملة َّ
خريجي الك ِّليات َّ
أجدر بأن ُيعتمد
الشهادات ال ُعليا ،من هو
ُ
من ِّ
على فتواهْ ،
وأن ُيصار إلى رأيه واجتهاده.

وبما َّ
أن اإلعال َم بأجهزته المختلفة ووس��ائله المتعدِّ دة ،قدْ غدا يف هذا العصر
ٍ
لكثير من المسلمينَّ ،
الخريجِ المفتي يف فقه القضايا
موجها رئيس��يا
ِّ
فإن مس��ؤولي َة ِّ
المعاص��رة ال َّظ ِ
تعظم لس��رعة
كانت أم مس��موعة،
اهر يف الوس��يلة اإلعالمية مرئي ًة ْ
ُ
ُوص��ول ما ُيفت��ي به إلى المتلقي ،ووقوع��ه عنده موقع ال َقبول والتَّس��ليم ،ولذلك
الب��د من مراعاة ش��روط الفت��وى وضوابطها من قِبل المتص��دي لإلفتاء يف أجهزة
اإلع�لام مراعاة تامة ،م��ع ما يجب من تن ُّكبه من المحاذي��ر على وجه الخصوص
عند ممارسة اإلفتاء يف فقه القضايا المعاصرة ،من أخطاء منهجية يف تنزيل الحكم
الشرعي على واقعة طارئة.

والبأس على المستفتى يف قضية فقهية معاصرة ْ
حكم شرعي
إن غاب عنه فيها
َ
ٌ
حاضر ،مستقى من اجتهاد جماعي أو فردي ،أن َ
يقول فيما هذا سبي ُله ":اليحضرين
النظر فيما ُس��ئل عنه على الهواء
وأعلم "،
حك��م ،واهلل أعلى
يف مِ ْث��ل هذا
ِّ
ويؤجل َ
ُ
ٌ
للرأي الجماع��ي المأثور فيها،
مباش��ر ًة من القضية المعاصرة إل��ى حين مراجعته َّ
الص ِ
ادر
أو لالختي��ار الفردي المعروف فيها ،ولأَ َ ْن يعتمدَ على االجتهاد
الجماعي َّ
ِّ
ٍ
خير م��ن أن يعتمدَ على رأي
فقهي معروف أو هيئة ش��رعية مش��هورة ٌ
م��ن مجمع ٍّ
الت.
فردي ال ُتؤم ُن عليه
والز ُ
ُ
العثرات َّ

تصور ذلك يف المجامع الفقهية الدولية ،ولجان
 مجال اإلفتاء الجماعي :و ُي َّالفت��وى الدائمة ،وهيئ��ات ال ُفتيا ال ُعليا يف ُدور اإلفتاء يف العال��م العربي ،إ ْذ َّ
أن هذه
عمن فيها من كبار العلماء  -من الباحثين فيها،
الهيئات تستمدُّ أعضا َءها – فضال َّ
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م��ن الكليات َّ
الش��رعية الت��ي ُتلقي إليها بأحس��ن مخرجاهتا من أه��ل العلم الذين
تو َّفرت فيهم الكفاء ُة العلمية ،والم َلك ُة الفقه َّية ،والقابل َّي ُة لالجتهاد المعت َبر.

وبدَ ه��ي يف َّ
مراجع لإلفتاء يف
أن هذه الهيئات العالمية المش��ار إليها آنفا تع��دُّ
َ
ٌّ
القضايا الفقهية المعاصرة يف العالم العربي واإلس�لامي ويف المهجر أيضا ،وذلك
غايات
أهداف إنشائِها ،و ُق ِّررت فيها
نصت عليه مواثي ُقها التي ُس�� ِّطرت فيها
ُ
ُ
ما قد َّ
ِ
تأسيس��ها :فف��ي ميثاق مجم��ع الفقه اإلس�لامي الدول��ي التابع لمنظم��ة المؤتمر
َّنصي��ص عل��ى َّ
أن أعض��اءه ُيخت��ارون " من الفقه��اء والعلماء
اإلس�لامي ورد الت
ُ
والمفكرين يف ش��تى مجاالت المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية واالقتصادية من
ِ
ِ
ِ
واالجتهاد
المعاصرة،
لدراسة ُمشكالت الحياة
مختلف أنحاء العالم اإلس�لامي،
ِ
النابعة من الرتاث اإلس�لامي،
تقدي��م الحلول
هبدف
فيه��ا اجته��ادا أصيال فاعال،
ُ
َ
ِ
ِ
الفكر
تطور
اإلسالمي".1
والمنفتحة على ّ
ِّ
اإلس�لامي التاب��ع لرابطة العالم
الفقهي
وورد يف بيان أهداف إنش��اء المجمع
ِّ
ِّ
اإلسالمي ما يلي":
 بيان األحكام الش��رعية فيما يواجه المسلمين يف أنحاء العالم من مشكالتونوازل وقضايا مستجدّ ة ،من مصادر التشريع اإلسالمي المعتربة.
 إبراز تفوق الفقه اإلسالمي على القوانين الوضعية ،وإثبات شمول الشريعةواستجابتها ِّ
لحل كل القضايا التي تواجه األمة اإلسالمية يف كل زمان ومكان.
 جم��ع الفت��اوى واآلراء الفقهي��ة المعت�برة للعلماء المحققي��ن ،والمجامع2
الفقهية الموثوقة يف القضايا المستجدّ ة ،ونشرها بين عامة المسلمين".
(((
(((

ينظر موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة
انظر موقع رابطة العالم اإلسالمي /http://www.themwl.org :

/http://www.fiqhacademy.org.sa
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ُ
بع��ض هيئات الفتوى يف العالم ْ
العامل فيها
العضو
أن يك��ون
ولقد
ْ
اش�ترطت ُ
ُ
مؤهل ش��رعي جامعي" كما هو الحال بالنس��بة إل��ى المجلس
" حاص�لا عل��ى ِّ
نص على بعض أهدافه قائال":
األوروبي لإلفتاء والبحوث ،1الذي َّ

ُّ
وتحل مشكالهتم،
إصدار فتاوى جماعية تس��دُّ حاجة المسلمين يف أوروبا
ُ
وتن ِّظم تفاعلهم مع المجتمعات األوروبية ،يف ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها.
األمور المستجدّ ة على
التي ُتعالج
َ
ُ
إصدار البحوث والدِّ راسات الش��رع َّيةِّ ،
2
الساحة األوروبية بما يح ِّقق مقاصد َّ
الشرع ومصالح الخلق".
َّ

س��مى هيئات
 مجال اإلش��راف على البنوك والمصارف اإلس�لامية :فيما ُي َّالغالب األعم م��ن ح ِ
ِ
ملة َّ
الرقاب��ة َّ
الش��هادات الجامع َّية
تتك��ون يف
التي
َ
َّ
ِّ
الش��رعيةِّ ،
من الك ِّليات َّ
الخاصة
الش��رعية ،ممن جمع ب ْين المه��ارة الفقه َّية العلم َّية ،والخربة
َّ
ِ
المعاصرة.
باالقتصاد اإلسالمي والمعامالت المالية اإلسالمية
ِ
المعاصرة يف هيئ��ات ال َفتوى
كثي��ر من البن��وك اإلس�لام َّية
وهكذا اش�ترطت
ٌ
والرقاب��ة الش��رع َّية أن تكون من " علم��اء متخصصين يف الفقه اإلس�لامي ،فضال
َّ
عن خرباء يف الفتوى وفقًا لمبادئ الش��ريعة اإلس�لامية"  ،3وجعلت من مها ِّم هذه
الهيئات:
ِ
ِ
وأنظمة عقد
بن��ود
 الموافق��ة عل��ى الجوان��ب الش��رعية يف عقد التأس��يس،التأسيس فضال عن المناهج والسياسات التِّي يتبعها المصرف.
 الموافقة على االتفاقيات والعقود المتعلقة بالمعامالت المالية للمصرف.(((
(((
(((

انظر موقع المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث:
المصدر السابق.
انظر موقع مصرف الشارقة اإلسالمي http://www.sib.ae/ar

http://www.e-cfr.org/ar/index.php
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تم تقديمها من قِبل المصرف،
 إعطاء اآلراء الش��رعية حول المنتجات التي َّوإصدار الفتاوى حول األسئلة والقضايا والمعامالت المقدمة إلى الهيئة.
 تقديم واقرتاح الحلول الش��رعية الممكنة لمشاكل المعامالت المالية التيال تتَّفق مع مبادئ وأحكام الش��ريعة اإلسالمية ،وكذلك إيجاد البدائل للمنتجات
التي ال تتفق مع قواعد الشريعة.
 إبداء الرأي الشرعي حول البيانات المالية للمصرف يف هناية السنة. االع�تراض عل��ى المعام�لات المخالف��ة ألح��كام الش��ريعة اإلس�لامية1
ثم تنبيه القسم المختص لتفادي تكرارها".
وتصحيحها ،أو إيقافها ومن َّ

اإلس�لامي كثيرا اليو َم من هذه الهيئات َّ
الش��رعية للرقابة
ولق��د أفاد االقتصا ُد
ُّ
عل��ى دائ��رة ُقطب الرح��ى يف ميدان الم��ال وذاك ه��و البنوك والمص��ارف ،حيث
أثبتت هذه الهيئات َّ
الش��رعية لالقتصاديين يف العالم نجاع َة الحلول اإلس�لامية يف
عالج األزمات المالية ،كما أ َّكدَ ْت هذه الهيئات الش��رعية كفاي َة البدائل اإلسالم َّية
ِ
ِ
والحماي��ة من الت ُّ
َّضخم،
الوقاية من االس��تغالل،
يف مج��ال المعامالت المالية يف
ِ
بعصب الحي��اة ،فتذهب َ
المال،
والحيلول��ة دون وقوع األزم��ات التي قد
ُ
تعصف َ
َ
األرزاق.
و ُتنقص
 مجال التدريس واإلش��راف على تدريب المفتين :يش ِّكل خريجو الك ِّلياتَّ
ورزق إلى
الشرعية ممن أويت ح ًّظا من علم ،وفهما يف الدِّ ين ،ومل َك ًة جيدة يف الفقهُ ،
ذلك مهار ًة يف اإلفتاء والتَّوجيه ،مصدرا رئيس��ي ًّا م��ن مصادر التَّدريس يف الكليات
الش��رعية ،إذ يس��تمدُّ أعضا ُء هيئة التدريس يف الجامعات ذات العالقة بالتَّخصص
(((

المصدر السابق.
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تأهل يف علوم َّ
الش��رع عا َّمة ،وعلم
الفقه��ي ،مم��ا تخرجه
ُ
الكليات الش��رعي ُة ممن َّ
ِّ
ِ
خاصة – م ْن ينضم إلى أقسام َّ
مدرسا ُمفيدا ،ومع ِّلما مر ِّبيا.
الفقه َّ
الشريعة والفقه ِّ

س يف الجامعة ِ
ِ
المدر ِ
َ
ذات العالقة بالتَّخصص
األستاذ
كو ِن
أهمية ْ
ِّ
والجدال يف ِّ
ٍ
ٍ
َّ
ونفاد يف النَّوازل الطارئة ،والقضايا
مهارة فيه،
صاحب
الش��رعي ،ممارسا لإلفتاء،
َ
ٍ
متمرسين
سهم يف تخريج
طالب مزاولين للفتوىِّ ،
المستجدّ ة ،إذ من شأن ذلك أن ُي َ
تصح به.
يف معرفة ضوابطها وشروطها ،وما ُّ

المتأه��ل يف ال ُفتيا يف القضاي��ا المعاصرة -من
الخريج -
ولي��س
ِّ
يقتص��ر َد ْو ُر ِّ
ُ
الك ِّلي��ات َّ
الش��رعية على التَّدري��س يف الجامعات ،ب��ل إنه قد يتع��داه إلى حلقات
ُ
تكون منبعا للتفقه
روس التي
العلم يف المساجد التي ُتن َّظم فيها
ُ
المحاضرات والدُّ ُ
يف قضي��ة فقهي��ة معاص��رة ،أو نازلة من ن��وازل العصر حادثة ،فيأيت ُ
بي��ان ذلك من
َ
َ
وانفصل من ذلك
وبحث فيما له وعليه،
جرب ممارس َة هذا الشأن،
ِّ
متخصص قد َّ
ٍ
اجتهاد يؤيده عليه قرار من مجمع معتمد ،أو من ِ
ٍ
ك ِّله ٍ
معروفة.
هيئة فتوى
برأي أو
ِّ
َ
َ
ٌ
ِ
خريج الك ِّليات َّ
��رعية المفتي يف فقه القضايا
الش
ومن مجاالت االس��تفادة من ِّ
خاص بتأهي ِل من ُيختار من
المعاصرة ،اإلش��راف على تكوين المفتي��ن ،يف معهد
ٍّ
ِ
األمة اليو َم
��م ْت هبم هم ٌة لخدمة
وس َ
ش��رفوا لهذا الش��أنَ ،
ال ُّطالب الناهبين الذين ُ
ِ
معاصرا ،وح ْكما ش��رع ًّيا عاجال،
��توجب تكييف��ا فقه ًّيا
تس
ُ
يف قضاياه��ا اآلنية التي ْ
الخاص بتخريج المفتين يف مختلف مسائل الفقه وقضاياه،
فيدر ُس يف هذا المعهد
ِّ
ِّ
خريجي الكليات الش��رعية ،مفيدا
قديمها وجديدها ،م ْن َّ
تأه َل يف علم الفتوى من ِّ
غي��ر ُه بتجربته يف اإلدالء بدلوه فيما تحتاجه األمة من معرفة الحكم َّ
الش��رعي فيما
َ
يستجدُّ من نوازل وقضايا.
ِ
ِ
 مجال ْحوث والدِّ راس��ات المتع ِّلق��ة بف ْقه ال َق َضاي��ا
نش��ر ال ُب
المعاصرةُ :ي َعدُّ
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الخريج من الك ِّليات َّ
الش��رعية المفتي يف فقه القضايا المعاصرةُ ،مساهما ف َّعاال يف
ِّ
الخريج من
نشر البحوث والدِّ راسات المتعلقة بمجال ُّ
تخصصه ،وسواء أكان هذا ِّ
أقسام الدراسات العليا ،أم من غيرها ،إذ الناظر يف حركة نشر البحوث والدراسات
المتعلقة بفق��ه القضايا المعاصرة يجد َّ
أن أغلب من يد ِّبج هذه البحوث ،هم ممن
ُ
تخرج من كلية شرعية.
المؤهل
يحمل
ِّ
الجامعي ممن َّ
َّ
ٍ
والش��ك يف َّ
َّ
المتخرجين
جديد  -م��ن أولئك
أن ه��ذه البحوث – بما فيها من
ِّ
المفتي��ن ،س��تأخذ " ِ
بيد األم��ة نحو هنضة منش��ودة ،وتخرجها من تي��ه طال أمده،
ٍ
يوصم به اإلسال ُم عن قصد وغير قصد".1
وتخ ُّلف َ

(((

الس��جل
د /ن��وار بن الش��لي عوائق وحل��ول يف تدريس فقه القضايا المعاصرة مطبوع ضمن ِّ
العلمي لندوة تدريس فقه القضايا المعاصرة يف الجامعات السعودية مركز التميز البحثي يف فقه
القضايا المعاصرة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الرياض 1433/1/16-15هـ
.1021/3

90

الفتوى واستشراف المستقبل

خاتمة البحث
الكليات َّ
الشرعية يف العالم
رصدا للدَّ ور الذي تقو ُم به
ُ
لقد كانت هذه الدراس ُة ْ
العرب��ي واإلس�لامي يف تخري��ج ُط ٍ
الب قادرين عل��ى المس��اهمة يف اإلفتاء يف فقه
ّ
القضايا المعاصرة ،وذلك من خالل ُسلوك الخطوات التالية:

إثب��ات عناي��ة الك ِّليات َّ
الش��رعية يف العال��م العربي يف الجمل��ة ،بالمادة
أوال:
ُ
ٍ
تفاوت ب ِّي ٍن
قررات المراحل المختلفة للتعليم الجامعي على
الفقه َّية يف ُمفردات ُم َّ
يف هذه العناية.

ُ
المتخرج من
الحديث عن الم��وا ِّد العلم َّية الهادف��ة إلى إعداد المفت��ي
ثاني��ا:
ِّ
ِ
الك ِّلي��ات َّ
المعاص��رة ،من مقاصد ش��ريعة ،وأصول فقه،
الش��رعية يف فقه القضايا
وقواعد فقهية ،واجتهاد وإفتاء وغير ذلك.

إثبات عناية الك ِّليات َّ
الشرعية بتدريس فقه القضايا المعاصرة يف مراحل
ثالثا:
ُ
األولية والعليا ،والحديث ع��ن معالم المنهج العلمي المتَّبع يف
التعلي��م الجامعي َّ
تدري��س هذا النَّوع من الفقه ،من خ�لال العناصر األربعة التالية :طريقة التَّدريس،
َّ ِ ِ ْ
المدرس ،مما قد
هي ،األس��تاذ
مص��ادر التَّدريس ومراج ُع��هُ ،مفردات
ِّ
المقرر الفق ِّ
الضرب م��ن الفقه ِّ
الذي تحتاجه األ َّمة
ينعك��س إيجابا على صناعة المفتي يف هذا َّ
يف هذه الفرتة الراهنة.
رابعاُ :
خريج الك ِّليات َّ
الشرعية يف الفتوى يف فقه القضايا
بيان مجاالت ُمساهمة ِّ
المعاص��رة ،يف ميدان اإلعالم الدين��ي ،و اإلفتاء الجماعي ،وهيئ��ات الرقابة على
البنوك والمصارف اإلس�لامية ،والتَّدريس يف الك ِّليات َّ
الش��رعية واإلشراف على
تأهيل المفتينْ ،
ونشر ال ُبحوث والدِّ راسات المتع ِّلقة بالقضايا الفقه َّية المعاصرة.
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َ
ُ
َ
القول ،مستنِدا
الباحث فيه
بس��ط
تلك كانت نتائج البحث وخالصاته مما قد
إلى األمثلة والنَّماذج من واقع بعض الك ِّليات َّ
الشرعية يف العالم العربي.

ُ
الباح��ث يف آخر بحثه هذا جمل�� ًة من المقرتح��ات والتَّوصيات التي
ويق�ترح
ُ
ُتساهم يف إثراء اإلضافة العلم َّية لهذا الموضوع ،فمن ذلك:
َ
متمرس��ين باإلفتاء نظري ًة وتنزيال ،هدفا أساس��يا من
 الب��د أنيك��ون تكوي ُن ِّ
أهداف الك ِّليات الشرعية يف العالم العربي واإلسالمي.

 الزياد ُة من نس��بة الموا ّد َّالش��رعية المس��اهمة يف إعداد المفت��ي يف الك ِّليات
َّ
الشرعية ،وخاصة يف األقسام العلمية ذات العالقة بالفقه وأصوله.

 العناي�� ُة الت َّامة م��ن قِبل واضعي ُالخطط الدِّ راس��ية يف الك ِّليات َّ
الش��رعية يف
األقسام ِ
وموجهي َن.
ذات العالقة ،بفقه القضايا المعاصرة ماد ًة ومنهاجا ،وأساتذة
ِّ

 إنش��ا ُء معاهد ومراكز تابعة للك ِّليات َّالش��رعية ،أو مس��تقلة عنها ،يكون من
خريج��ي الك ِّليات َّ
الش��رعية الذين لم
بي��ن أهدافه��ا تكوين جي ٍل م��ن المفتين من ِّ
ُيعدُّ وا اإلعداد الكايف الج ِّيد يف صناعة الفتوى  -يف سنوات الدِّ راسة يف الجامعة.

فإن األم َة اإلس�لامية يف هذه المرحلة ِ
وبعد َّ
الحرجة من تاريخ وجودها تتطلع
خريجي الكليات الش��رعية وغيره��ا ،لكي ُيثبتوا له��ذه الحضارة
إل��ى أبنائها م��ن ِّ
أن تستجيب لروح العصرْ ،
المادية المعاصرة ،أهنا قادرة ْ
وأن تحيى مستغني ًة بدينها
ومقومات وجودها.
ِّ
عز َّ
تفضل به وأنعم ،وأصلي
وجل على ما س��دَّ د إليه وألهم ،وم��ا َّ
وأحم��دُ اهلل َّ
وأس ِّلم على النعمة المسداة ،والرحمة المهداة ،نب ِّينا محمد بن عبد اهلل ،وعلى آله
وصحبه وس ّلم تسليما كثيرا.
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المصادر والمراجع
�أوال :البحوث والكتب:
1 .1األخطاء المنهج َّية يف دراسة القضايا الفقهية المستجدّ ة د /جميل بن حبيب

علمي أصيل
العلمي لندوة نحو منه��ج
الس��جل
اللويح��ق المطبوع ضمن ِّ
ٍّ
ِّ
لدراس��ة القضاي��ا الفقه َّي��ة المعاصرة لمرك��ز التَّميز البحثي يف فق��ه القضايا
المعاص��رة يف جامع��ة اإلم��ام محم��د بن س��عود اإلس�لامية بالرياض-13
1431/5/14هـ.

2 .2تج��ارب يف تدريس مقرر القضايا الفقهية المعاص��رة د /عبد الحق حميش
مطب��وع ضم��ن الس��جل العلمي لن��دوة تدريس فق��ه القضاي��ا المعاصرة يف
الجامعات الس��عودية مركز التميز البحثي يف فق��ه القضايا المعاصرة جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض1433/1/16-15هـ.
 3 .3تكوين الملكة الفقهية للدكتور محمد عثمان ش��بير تقديم عمر عبيد حسنة
الطبع��ة األول��ى1999 /م الدوحة كت��اب األمة وزارة األوقاف والش��ؤون
اإلسالمية.
4 .4تجرب��ة جامع��ة األزه��ر يف تدريس فق��ه القضاي��ا المعاصرة د /عب��د الفتاح
محم��ود إدريس ٌ
العلمي لن��دوة تدريس فقه
الس��جل
بحث منش��ور ضم��ن ِّ
ِّ
القضاي��ا المعاص��رة يف الجامع��ات الس��عودية مرك��ز التميز البحث��ي يف فقه
القضايا المعاصرة جامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس�لامية بالرياض 15
  1433/1 /16هـ.5 .5تصوي��ر النازل��ة وأث��ره يف بيان حكمه��ا للدكتور /عبد الس�لام ب��ن إبراهيم
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الحصين بحث مطبوع ضمن السجل العلمي لندوة نحو منهج علمي أصيل
لدراس��ة القضاي��ا الفقه َّي��ة المعاصرة لمرك��ز التَّميز البحثي يف فق��ه القضايا
المعاص��رة يف جامع��ة اإلم��ام محمد بن س��عود اإلس�لامية بالرياض -13
1431/5/14هـ.
6 .6تطوير المناهج التعليمية يف كليات الدراس��ات الش��رعية د /محمد بن عبد
الغفار الشريف منشور على موقع د /محمد بن عبد الغفار الشريف:

http://www.dralsherif.net/Book.aspx?SectionID=5&RefID=472

7 .7التقني��ات الحديث��ة وأثره��ا يف الكليات الش��رعية د /زكري��ا إبراهيم صالح
الزميلي منشور على موقع د /زكريا إبراهيم صالح الزميلي
http://site.iugaza.edu.ps/zzimaily/researches/course4937

8 .8خريجو الكليات الش��رعية وال��دور المفقود يف المجتم��ع د /عقيل العقيل
منشور على موقع مؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية:

http://www.aldaawah.com/?p=3290

9 .9صنعة المفتي ابن حجر الهيتمي نموذجا د /عادل فتحي رياض دار البصائر
القاهرة الطبعة األولى 1429هـ ص.130
1010الضعف العلمي والثقايف لطالب الكليات الش��رعية علي الش��ايب منش��ور
على موقع المسلم http://www.almoslim.net/node/6751
1111عوائ��ق وحلول يف تدريس فقه القضايا المعاصرة د /نوار بن الش��لي ٌ
بحث
الس��جل العلمي لن��دوة تدريس فق��ه القضاي��ا المعاصرة يف
مطب��وع ضم��ن ِّ
الجامعات الس��عودية مركز التميز البحثي يف فق��ه القضايا المعاصرة جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الرياض 1433/1/16-15هـ.
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 -1212فق��ه الن��وازل د /محم��د ب��ن حس��ين الجي��زاين دار ابن الج��وزي الدمام
السعودية الطبعة الثالثة 1429هـ.
1313كلي��ات الش��ريعة بين الواقع والمأم��ول د /مزيد بن إبراهيم المزيد منش��ور
على موقع عاجل
http://www.burnews.com/articles-action-show-id-2753.htm

مقرتح للفتوى د /هاين بن عبد اهلل بن جبير مقال منشور على موقع
مشروع
1414
ٌ
ٌ
صيد الفوائد على هذا الرابط
http://www.saaid.net/Doat/hani/3.htm

1515مراحل النظر يف النازلة الفقهية د /صالح بن علي الش��مراين بحث المطبوع
ضم��ن الس��جل العلمي لن��دوة نح��و منهج علم��ي أصيل لدراس��ة القضايا
الفقه َّي��ة المعاصرة مركز التَّميز البحثي يف فق��ه القضايا المعاصرة يف جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض1431/5/14-13هـ.
1616مراح��ل النظ��ر يف النازل��ة الفقهي��ة د /منال س��ليم رويف��د الصاعدي بحث
المطب��وع ضمن الس��جل العلم��ي لندوة نح��و منهج علمي أصيل لدراس��ة
القضايا الفقه َّية المعاصرة لمركز التَّميز البحثي يف فقه القضايا المعاصرة يف
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض1431/5/14-13هـ.
1717مظاهر الخلل يف منهج تدريس الفقه عرض ونقد واقرتاح د /محمد مبارك
جميل مجلة دار الحديث الحسنية الموسومة بـ ":الواضحة" العدد الخامس
1430هـ 2009 -م الرباط.
مقررات فقه القضايا المعاصرة بين الواقع والمأمول عامر بن محمد هبجت
َّ 1818
ٌ
العلمي لندوة تدريس فق��ه القضايا المعاصرة
الس��جل
بحث
ٌ
مطبوع ضمن ِّ
ِّ
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يف الجامعات الس��عودية 1433/1 /16-15هـ مركز التميز البحثي يف فقه
محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.
القضايا المعاصرة جامعة اإلمام َّ

 -1919المنه��ج يف اس��تنباط أحكام الن��وازل وائل ب��ن عب��د اهلل الهويريني مكتبة
الرشد الطبعة األولى 1430هـ.
 -2020مناه��ج تدريس فقه القضايا المعاصرة المعتمدة يف األقس��ام ذات العالقة
يف الجامعات الس��عودية دراس��ة وتقويم د /عبد الرحمن الس��ديس مطبوع
العلمي لندوة تدريس فقه القضاي��ا المعاصرة يف الجامعات
الس��جل
ضمن ِّ
ِّ
الس��عودية 1433/1 /16-15ه��ـ مرك��ز التمي��ز البحث��ي يف فق��ه القضايا
المعاصرة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.
 -2121واقع الفقه اإلسالمي يف الجامعات المغربية د /الحسين أيت سعيد مجلة
دار الحديث الحسنية الموسومة بـ ":الواضحة" العدد الخامس 1430هـ -
2009م الرباط.
ثانيا :املواقع الإلكرتونية:
 -موقع كلية الشريعة يف الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة:

http://www.iu.edu.sa/colleges/Shar/Pages/default.aspx

 -موقع كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى:

http://uqu.edu.sa/shariah-islamic-studies/

 -موقع كلية الشريعة يف جامعة الكويت:

http://sharia.kuniv.edu.kw/index.php/2011-11-20-08-45-48/243-4

 -موقع كلية الشريعة يف جامعة الكويت/http://sharia.kuniv.edu.kw :
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 -موقع كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة الشارقة:

http://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/colleges/sh/Pages/default.aspx

 -موقع كلية الشريعة يف الجامعة األردنية:

http://sharia.ju.edu.jo/ar/arabic/home.aspx

 -موقع كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين قنا التابعة لجامعة األزهر

http://www.azhar.edu.eg/bfac/derasat_qena/index.html

 -موقع كلية الشريعة أكادير:

http://www.fac-chariaa.ma/Timetable/Programm_SemestreV_G1.html

 -موقع جامعة القاضي عياض بمراكش كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية:

http://www.flm.ucam.ac.ma

 -موقع جامعة محمد الخامس كلية اآلداب الرباط فرع أكدال:

http://www.um5a.ac.ma

 -موقع كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة اليرموك باألردن:

http://www.yu.edu.jo/index.php

 -موقع رابطة العالم اإلسالمي:

http://www.themwl.org

 -موقع المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث:

http://www.e-cfr.org/ar/index.php

 -موقع مصرف الشارقة اإلسالمي

http://www.sib.ae/ar

 -موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة

http://www.fiqhacademy.org.sa
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