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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة :

النيب األمي األمني وعلى  حممداحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان وحبيبنا 
آله الطاهرين املبّجلني وصحابته الغّر امليامني ومن تبعهم واقتفى أثرهم واسنت سنتهم إبحسان 

 أما بعد :    يوم الدين إىل
فإن من نعم هللا تعاىل على هذه األمة أن أرسل إليها خري رسله ، وأنزل عليها أفضل كتبه ، 

حبفظ دينه ، وقّيض حلمله أئمة صادقني ، وعلماء خملصني ، يتقامسون  -سبحانه  -وتكفل 
 للنا  أن يعبدوا رمهم يف العقائد واألحكام واألخالق والسلوك ، حىت تسىن مرياث رسول هللا 

 من خالل أصلني عظيمني :وقد واكبت الشريعة املستجدات على هدى وبصرية ، 
 التغيري وال التبديل.اليت ال تقبل  الدينوذلك يف ثوابت  : النصوص اخلاصة أوهلما :

كان ، بتغري العلة والزمان واملوالتجدد التغري : فيما يقبل  لقواعد العامةاالنصوص و  واثنيهما :
  .(1)، واألحوال واألعراف

 كماهلاوقيادة البشرية بللرايدة واحلياة  ابصفات تؤهله تاتسمأن هذه الشريعة قد وذلك 
 َوأَْْتَْمت   ِديَنك مْ  َلك مْ  َأْكَمْلت   اْليَـْومَ   تعاىل: كما قال؛  لكل زمان ومكان  هاوإصالح اومشوهل
 َشْيء   ِمن ِفيهِ  اْختَـَلْفت مْ  َوَما ، وقال :  (3)املائدة ...  ِدينا   اَلمَ اإِلسْ  َلك م   َوَرِضيت   نِْعَميِت  َعَلْيك مْ 

 يف  َدآبَة   ِمن َوَما ، وقال :  (11)الشورى أ نِيب   َوإِلَْيهِ  تـَوََكْلت   َعَلْيهِ  َربِّ  اّلَل   َذِلك م   اّللَِ  ِإىَل  َفح ْكم ه  
 ُي َْشر ونَ  َرمهِِّمْ  ِإىَل  ث َ  َشْيء   ِمن الِكَتابِ  يف  فـََرْطَنا َما أَْمثَال ك م أ َمم   ِإالَ  هِ ِِبََناَحيْ  َيِطري   طَائِر   َوالَ  اأَلْرضِ 

وقال :  (33)األنعام ، َياان   اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونـَزَْلَنا لِْلم ْسِلِمنَي  َوب ْشَرى َوَرمْحَة   َوه د ى َشْيء   لِّك لِّ  تِبـْ
رسول هللا  ، ولقد جاء (38)النحل  بسنن اهلدى اليت ما جاوزت من أمور النا  شيئا ابتداء

أبصول الدين العظام ، ومبانيه اجلسام ، املتمثلة يف أركان اإلميان واإلسالم ، وأحوال الدنيا 

                                                           

جملة جممع الفقه  –، سبل االستفادة من النوازل للزحيلي  2/233، املوافقات  1/363ن البن القيم ( ـ  إغاثة اللهفا 1)
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 وقضاء احلاجة العطا كأحكام وآداب واآلخرة ، وانتهاء أبيسر أمور النا  ، وأقلها شأان  
 وحنوها.

وما طائر يقلب جناحيه يف اهلواء  تركنا رسول هللا : " قال  عن أب ذر  وعند الطرباين
 .  (1)"إال وهو يذكر لنا منه علما 

ونور ال ظلمة ، حق ال ابطل فيه ، وهدى ال ضالل فيه  " وكل ما تلقته األمة عن الرسول 
 .(2)"ن هداان هللاا كنا لنهتدي لوال أفيه ، وشفاء وجناة ، واحلمد هلل الذي هداان هلذا ، وم

حَلَاِفظ وَن  لَه   َوِإانَ  الذِّْكرَ  نـَزَْلَنا حَنْن   ِإانَ   قال تعاىل :كما فظ الشريعة  وقد انتدب هللا حل
ومن وسائل هذا احلفظ ما يقيض هللا هلا يف كل حني من محلة الشريعة وعلماء  ، (8)احلجر

ائها ، واالستظالل بظالهلا ومن آواخر ما األمة خلدمتها ، والذب عن حياضها ، والدعوة إىل ضي
اليت  (يف اجلامعات السعودية تدريس فقه القضااي املعاصرة) هنالك هذه الندوة املباركة ندوة :

ينظمها مشكورا ومأجورا مركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة ِبامعة اإلمام حممد بن 
مهذه الورقة ،  اخلامسالندوة من خالل حمورها سعود اإلسالمية ، وقد رغبت أن أشارك يف هذه 

 وهللا أسأل يل وللقائمني على هذه الندوة واجلامعة وخدمة األمة وامللة السداد يف القول والعمل.
 

 

 

 

 

                                                           

 .1626حديث: -مسند أب ذر رمحه هللا  ابب اجليم ، ابب : ومن غرائب -( ـ  املعجم الكبري للطرباين  1)
 .3\18ة جمموع الفتاوى البن تيمي( ـ   2)
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 خطة البحث :

 مطالب وخامتة : أربعةيقوم هذا البحث على مقدمة ومتهيد و 

 فيه أمهية تدريس فقه القضااي املعاصرة :التمهيد : 

جامعة أم  –عرض حتليلي ملنهج قائم ) كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية : طلب اوأو  امل
 القرى منوذجا ( :

منوذج مقرتح لتفعيل أكثر لدراسة القضااي الفقهية املعاصرة للمرحلة اجلامعية ) املطلب الثاين : 
 ما قبل الدراسات العليا ( :

لدراسة القضااي الفقهية املعاصرة ملرحلة الدراسات منوذج مقرتح لتفعيل أكثر املطلب الثالث : 
 :) ماجستري ودكتوراة ( العليا 

 مراحل التأهل ألعضاء هيئة التدريس :املطلب الرابع : 

 وفيها توصيات وأهم النتائج.اخلامتة : 

 

 

 

 

 يد : التمه
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 أمهية تدريس فقه القضااي املعاصرة :

 
عاصرة تدريسا ومدارسة وحبثا ولأليفا ، وعند إرادة ال شك يف أمهية خدمة القضااي الفقهية امل

تسليط الضوء على هذا اجلزء من الفقه من خالل هذه الندوة وحنوها فال يعين كل هذا االلتفات 
جتدر اإلشارة ابتداء إىل أن منظومة بناء الفقيه القائم اليوم يف العامل على املاضي ابلكلية بل 

املذهيب ث و امعاته ومعاهده املبنية على التفقه التأصيلي اإلسالمي من خالل حلق مساجده وج
املقارن هو الركيزة األسا  اليت تؤهل الفقيه للنظر يف املستجدات ، وختريج النازلة على تلك 
األصول ووفقها ، وهاهو القرن املاضي عج بكثري من النوازل واملستجدات العقائدية والسياسية 

ومل يكن ، ى هلا فقهاء اإلسالم على خمتلف طبقاهتم وهيئاهتم واالقتصادية واالجتماعية وتصد
حتصل بني فقهاء اإلسالم يوما عاجزين عن التعاطي معها وإخضاعها ألحكام الشريعة ، حىت 
استطاع و ، أيدينا حنن اليوم ثروة هائلة من النوازل اليت تضاهي نوازل القرون املاضية بل وتزيد 

رخر بسفينة الشريعة على أمواج العصر املتالطمة والزال خلفهم امل –حبمد هللا  - فقهاء العصر
ال ميكن أن نتصور منها تغيريا جذراي يف ، ولذا فإن هذه الندوة والبحوث يف ذلك يعقب سلفهم 

ئك براز طرائق أولبيد أهنا مهمة إلتلك املنظومة اليت اعتمد عليها الفقهاء املتقدمون واملتأخرون ، 
حىت يتحصل ، ط ، وتضمني مناهج التدريس املرختلفة شيئا من هذه الطرائق يف النظر واالستنبا

  اليت ينطلق منها الناظر يف كل انزلة.االجتهاد املنضبط قواعد ما تقره امللة وترجوه األمة من 
 
 
 
 
 

 تتلخص فيما يلي :فقه القضااي املعاصرة منهج إبراز أمهية وبناء على ما سبق فإن 
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وحيث قال هللا عز وجل : ) رجعية الشرعية ملرختلف القضااي ، املساعدة يف بناء امل -1
َياان   اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونـَزَْلَنا فإن واجب العلماء الذين هم ؛  38( النحل  َشْيء   لِّك لِّ  تِبـْ

َ  الذِّْكرَ  إِلَْيكَ  َوأَنزَْلَنا : ) الذي قال فيهبيان ما أنزل هللا على رسوله  ورثة النيب   لِتـ بَـنيِّ
 أهل من أبحد تنزل فليست" ،  33( النحل  يـَتَـَفَكر ونَ  َوَلَعَله مْ  إِلَْيِهمْ  نـ ّزِلَ  َما لِلَنا ِ 

 .(1)" فيها اهلدى سبيل على الدليل   هللا كتاب ويف إال انزلة هللا دين
 .ولأهيلهم للنظر يف النوازل واملستجدات تكوين امللكة الفقهية لدى طالب العلم -2

وإمنا يتحصل واإلبقاء عليه مفتوحا متاحا  جتهاد الفردي واجلماعيضبط مسرية اال -3
 .وتزويدهم أبدواته وْتكينهم أهلهبصناعة ذلك 

، ويكون ذلك قوال  إصالحها لكل زمان ومكانصالحها و إثبات مشول الشريعة و  -3
حكم هللا تعاىل يف   قوال ابلنصوص املتظاهرة الدالة على ذلك ، وفعال ببيان؛ وفعال 
 .وقت نزوهلا لةكل انز 

، حينما يرصد لقضاة اإلسالم كل ما  التمكني لتحكيم الشريعة يف شىت مناحي احلياة -3
من شأنه أن يعينهم على الفصل يف خصومات املكلفني من خالل البحوث والفتاوى 

 .العصرية

 ابلتزامهم العمل مبا تقتضيه الشريعة إعانة املكلفني على حتقيق العبودية التامة هلل تعاىل -6
، ولن يتمكنوا من ذلك خاصة يف تعاطيهم مع مستجدات  وفق نصوصها وأصوهلا

 .العصر واحلضارة إال مبعرفتهم حلكم هللا تعاىل فيها وفق نظر واجتهاد فقهاء العصر

بذكر حماسنها وإصالحها لشئون  هلا واملمانعني واملانعنيالرد على الطاعنني يف الشريعة  -7
كما حدث يف األزمة املالية العاملية عام االقتصادية  اخللق االجتماعية والسياسية و 

 .م2111

ولئن هيمن  وضبطها لعبادات ومعامالت اخللق ؛على ما سواها إبراز هيمنة الشريعة  -3
وله تعاىل : دل عليه قالقرآن الكرمي على الكتب املنزلة من رب العاملني قبله كما 

                                                           

   .21للشافعي صالرسالة ( ـ   1)
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 فَاْحك م َعَلْيهِ  َوم َهْيِمن ا اْلِكَتابِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  بـَنْيَ  لَِّما َصدِّق ام   اِبحْلَقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَْيكَ  َوأَنزَْلَنا)
نَـه م  ِشْرَعة   ِمنك مْ  َجَعْلَنا ِلك لّ   احلَْقِّ  ِمنَ  َجاءكَ  َعَما أَْهَواءه مْ  تـَتَِبعْ  َوالَ  اّلَل   أَنَزلَ  مبَا بـَيـْ

َهاج ا  اخلَيـْرَاتِ  فَاْسَتِبق وا آََتك م َمآ يف  لِّيَـبـْل وَك مْ  َوَلِكن َواِحَدة   أ َمة   جَلََعَلك مْ  اّلَل   َشاء َوَلوْ  َوِمنـْ
يع ا َمْرِجع ك مْ  هللا ِإىَل  ؛ فلئن يهيمن  (33)( املائدة  خَتَْتِلف ونَ  ِفيهِ  ك نت مْ  مبَا فـَيـ نَـبِّئ ك م َجَِ

 .على سائر النظم األرضية والقوانني الوضعية من ابب أوىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جامعة  – والدراسات اإلسالمية ملنهج قائم ) كلية الشريعة حتليلي : عرضاملطلب اوأو  
 أم القرى منوذجا ( :
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 دبلوم ( :الأوال : مرحلة ما قبل الدراسات العليا ) البكلوريوس و 
يف كلية الشريعة والدراسات خصوصا القضااي الفقهية املعاصرة عموما وفقه فقه اليدر  

 جامعة أم القرى من خالل أربعة أقسام :اإلسالمية يف 
 قسم الشريعة : -1
 :(1)قسم القضاءو  -2

 مركز الدراسات اإلسالمية :و  -3

 وقسم االقتصاد اإلسالمي : -3
غري  سترخدمه يف تكوين ملكته العلميةيف هذه األقسام  وال شك أن كل مادة يدرسها الطالب

ر يف املستجدات ، وعليه ميكن أن أن املواد اليت تعىن ابلنوازل سترخدمه وتعينه أكثر عند النظ
 تنقسم إىل قسمني :  ةاليت ختدم طالب العلم يف فقه القضااي املعاصر الدراسة نقول إن 

 عامة مقررات 
 خاصة مقررات و 

 اجتاها : عشر اثين يفأن جنعلها واليت ميكن رختلفة هذه املواد املالطالب  يتلقى حيث 
نشأة الفقه ومدارسه  يدر ة ( الشريعة لدراس ملدخلاك) :  يةالتمهيدالدراسات  : أوهلا

ومثل ذلك  . نظرية الضمانومصادره ويدر  من خالله نظرية من النظرايت الفقهية املعاصرة ك
 املدخل لعلوم القرآن واحلديث.

من خالل دراسة كتاب الروض أو هداية الراغب جلميع أبواب الفقه يف  املذهيبالفقه  : اثنيا
 ء من الطهارة إىل الشهادات واإلقرار.ابتدامثان مستوايت 

،  الرابة ، وأحكام فقه املعامالت املالي، وفقه الزكاة ، فقه املواريث ك فقه خاص : ا :اثلث
احملاماة ، و  أحكام احلسبة،  سالماإل السياسات املالية يف، و  ةنقود ومصارف إسالمي، و  الشركات

 .يف الشريعة اإلسالمية

                                                           

 وقد طور القسم حاليا إىل : كلية الدراسات الفضائية واألنظمة.( ـ   1)
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مستوى ويدرسها مقارنة بني املذاهب  أكثر منخيتار له مسائل معينة يف  : الفقه املقارن رابعا
 .الفقهية املعتربة 

 التمرينات القضائيةمادة و  فقه النوازلكمادة تدر  كمادة مستقلة   فقه النواز  : سا :خام
 تدر  يف أكثر األقسام . سالمياالقتصاد اإل ئمباداليت يدرسها طالب القضاء ، وكمادة 

 .وأحاديث األحكام األحكام آايت فقه  النصوص :قه ف : دسااس
القواعد و  ، ةمقاصد الشريع، و  أصول الفقه :تأصيلية ال يةاوأصول الدراسات : اسابع

 .ةصولياأل
 .النظرايت الفقهية ة ، و القواعد الفقهيكالدراسات الفقهية :  : ااثمن

هلا جانبان : نظري يف و  ،وأخرى يف األصول  الفقه قاعه حبث يف قاعات البحث : : اتسعا
 .منهج البحث وتطبيقي قد يستغل يف حبث معاصر

 .وعلم املعاين ، النحو، و  اللغة العربية كعلوم  علوم اآللة : :  اشر اع
، والعقيدة ،  دخل لدراسة العقيدةومتاريخ ، ، وال كالسرية  عشر : علوم مساندة :حادي 

 .والثقافة اإلسالميةق ، رَ والفِ 
 : راسات ختصصية ميتاز هبا بعض اوأقسام عشر : د اثين

ة ، ومبادئ وارد االقتصادي، واملالتاريخ االقتصادي  :ففي قسم االقتصاد اإلسالمي يدرس 
وهي وإن  ،  ةدراسة اجلدوى االقتصادي، حملاسبة االقتصادية ي اَتريخ الفكر االقتصاد، احملاسبة 
دم يف ابب واحد من أبواب الفقه وهو ابب لكن يؤخذ عليها أهنا ختختدم فقه النوازل قد كانت 

 .املعامالت املالية فقط ، وال تتعدى ذلك إىل فقه النوازل الطبية أو غريها 
الدين وطرق ، وأحكام الفقه القضائي ، و  نظام احلكم واإلدارةو  ويف قسم القضاء يدرس :

 .رعية واإلجراءات اجلنائيةاملرافعات الش، و ي وثيق القضائتعلم ال، و  اجلرمية والعقوبة، و  توثيقه
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نستطيع أن نضع خطوطا عريضة ملدى خدمة كل هذا على سبيل اإلَجال ، وعند التفصيل 
نه ميكن أمادة لفقه القضااي املعاصرة من خالل معرفة درجة ارتباط املادة بذلك ، وقد رأيت 

 تقسيم املواد ابعتبار درجة ارتباطها بفقه النوازل إىل ثالثة أقسام :

: وهي املواد اليت تعىن بفقه النوازل خصوصا ختدم فقه النوازل خدمة مباشرة جدا  مواد -1
 .( مباشرة جدا؛ فدرجة ارتباطها )  سواء من جهة الفروع أو التأصيل

؛ فدرجة ارتباطها  : وهي كل املواد اليت تعىن ابلفقه واألصولومواد ختدم الفقه عموما  -2
 .( مباشرةبفقه النوازل ) 

من علوم اآللة والعلوم املساندة ؛ فدرجة ارتباطها )  وهي ما سوى ذلك :مواد عامة  -3
 (. عامة

حىت ميكن أن نتصور الواقع هلذه املواد ودرجة ارتباطها مبا يعنينا هنا وهو فقه النوازل نصنفها يف و 
 جدول يبني ذلك على وجه التفصيل :
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 ما قبل املاجستري ملرحلةارتباطها بفقه النواز  درجة و جدو  يبني املواد العامة واخلاصة يف مجيع اوأقسام 

سل
سل
الت

 

 

 القسم            

 املادة    

 

 عدد مستوايت املادة
 

 

 جما  املادة

 

 درجة االرتباط بفقه النواز 

 

 الشريعة

 

 القضاء

 

االقتصاد 
 اإلسالمي

 

مركز 
الدراسات 
 اإلسالمية
 دبلوم

 مباشرة باشرةم عامة
 جدا

   √ ْتهيدية دراسات 2 3 3 3 قرآن كرمي 2

   √ ْتهيديةدراسات  1 1 2 2 مدخل لعلوم القرآن 1

   √ علوم مساندة 2 ــ ــ ــ حديث 4

   √ علوم مساندة 1 1 2 2 مدخل لعلوم احلديث 3

   √ علوم مساندة 2 ــ 3 3 عقيدة 5

   √ علوم مساندة 1 ــ ــ 1 الفرق  6

   √ ْتهيدية دراسات ــ 3 3 3 الثقافة اإلسالمية 7

   √ ْتهيدية اتدراس ــ 1 1 1 مدخل لعوم العقيدة 8

 √   دراسات ْتهيدية ــ 1 1 1 مدخل لدراسة الشريعة 9

  √  فقه مذهيب 2 2 3 3 فقه 21

  √  فقه مقارن 2 ــ ــ 3 فقه مقارن 22
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  √  فقه خاص 1 ــ 3 2 فقه املواريث 21

  √  علوم مساندة ــ ــ 3 3 متفسري آايت األحكا 24

  √  علوم مساندة ــ ــ 3 3 شرح أحاديث األحكام 23

  √  دراسات لأصيلية 2 3 3 6 أصول الفقه  25

  √  ةدراسات فقهي ــ 1 2 1 ة القواعد الفقهي 26

  √  دراسات لأصيلية ــ ــ ــ 1 ة  صوليالقواعد األ 27

  √  صيليةدراسات لأ ــ 1 1 ــ مقاصد الشريعة 28

 √   دراسات فقهية ــ 1 1 1 الفقه قاعه حبث يف 29

 √   دراسات لأصيلية ــ ــ ــ 1  صولاأل قاعه حبث يف 11

   √ علوم اآللة ــ ــ ــ 1 اللغة العربية  12

   √ علوم اآللة 2 3 1 3 النحو  11

   √ علوم اآللة ــ ــ ــ 1 علم املعاين  14

   √ راسات ْتهيديةد 1 1 1 1 السرية  13

   √ دراسات ْتهيدية ــ 1 1 1 التاريخ   15

   √ دراسات ْتهيدية ــ 1 ــ ــ معامل احلضارة اإلسالمية 16

  √  فقه خاص ــ 1 ــ ــ نظام احلسبة 17

  √  دراسات لأصيلية ــ 1 ــ ــ منهج البحث العلمي 18
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   √ علوم مساندة 1 ــ ــ ــ مذاهب فكرية 19

   √ دراسات ْتهيدية 2 ــ ــ ــ تفسري 41

  االقتصاد صولأ 42

 ياإلسالم

 √   دراسات لأصيلية ــ 1 1 1

   √ دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ التاريخ االقتصادي  41

  √  دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ ةاملوارد االقتصادي 44

 √   فقه خاص ــ 2 ــ ــ ةفقه املعامالت املالي 43

   √ دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ ةاسباحمل ئمباد 45

  √  دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ يحتليل اقتصادي جزئ 46

   √ دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ حصاءاإل ئمباد 47

 √   فقه خاص ــ 1 ــ ــ الراب 48

   √ دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ نظم جتارية سعودية 49

  √  صيةدراسة ختص ــ 1 ــ ــ حتليل اقتصادي كلى 31

 √   فقه خاص ــ 1 ــ ــ ةفقه الزكا 32

 √   فقه خاص ــ 1 ــ ــ الشركات 31

 √   فقه خاص ــ 1 ــ ــ غرر ولأمني 34

   √ دراسة ختصصية ــ 2 ــ ــ اقتصاد رايضي 33
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 √   فقه خاص ــ 2 ــ ــ ةنقود ومصارف إسالمي 35

  √  دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ اقتصاد دويل ئمباد 36

 يحصاء تطبيقإ 37
 ياقتصاد

   √ دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ

   √ دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ صول التكاليفأ 38

   √ دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ التنمية والترخطيط 39

   √ دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ يقتصاد زراعا 51

املنظمات االقتصادية   52
 الدولية

   √ دراسة ختصصية ــ 1 ــ ــ

   √ علوم مساندة ــ 1 ــ ــ مةدارة عاإ 51

 يسالمإ ينظام اقتصاد 54
 خرىأونظم 

 √   علوم مساندة ــ 1 ــ ــ

 السياسات املالية يف 53
 سالماإل

 √   فقه خاص ــ 1 ــ ــ

َتريخ الفكر  55
 ياالقتصاد

  √  علوم مساندة ــ 1 ــ ــ

   √ اندةعلوم مس ــ 1 ــ ــ حملاسبة االقتصاديةا 56

دراسة اجلدوى  37
 ةاالقتصادي

   √ علوم مساندة ــ 1 ــ ــ
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دراسات  ــ ــ 1 ــ   فقه النوازل 33
 مترخصصة

  √ 

  √  علوم مساندة ــ ــ 1 ــ اجلرمية والعقوبة 38

  √  علوم مساندة ــ ــ 1 ــ يوثيق القضائتعلم ال 61

املرافعات الشرعية  61
 واإلجراءات اجلنائية

  √  علوم مساندة ــ ــ 1 ــ

احملاماة يف الشريعة  62
 اإلسالمية

  √  دراسة ختصصية ــ ــ 1 ــ

 :الفقه القضائي  63
  التنظيم القضائي

  √  دراسة ختصصية ــ ــ 1 ــ

طرق :  الفقه القضائي 63
 اإلثبات

  √  دراسة ختصصية ــ ــ 1 ــ

 √   دراسة ختصصية ــ ــ 1 ــ التمرينات القضائية 63

  √  دراسة ختصصية ــ ــ 1 ــ  الدين وطرق توثيقه 66

  √  فقه خاص ــ ــ 1 ــ أحكام احلسبة 67

 √   ةدراسات فقهي ــ ــ 1 ــ النظرايت الفقهية 63

) نظام احلكم  فقه عام 68
 (واإلدارة

  √  علوم مساندة ــ ــ 1 ــ
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موع
اجمل

 
عام
ال

 

 61 مادة 68
 مستوى

37 
 مستوى

33  
 ىمستو 

22  
 مستوى

 ـــ
 

28 
 

23 

 

13 

سم
ل ق

 بك
ص
 خا
موع

جم
 

   13 31 21 23 جمموع الساعات العامة

الساعات اليت جمموع 
 لنواز ختدم فقه ا

32 31  13 7  

جمموع الساعات اليت 
 تتصل بفقه النواز  جدا

  صفر 13 6 3

 

للساعات اليت  النسبة املئوية
تتصل بفقه النواز  اتصاال 

 مباشرا جدا

 6و7
% 

11و3
% 

 22و3
% 

صفر   
% 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن خال  هذا اجلدو  ميكن رصد النتائج التالية : 
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 68مادة من  13يساوي جدا جمموع املواد اليت تتصل بفقه النوازل اتصاال مباشرا  -1
 فقط. %23أي بنسبة ؛ مادة 

 23يساوي جدا جمموع الساعات الدراسية اليت تتصل بفقه النوازل اتصاال مباشرا  -2
 فقط. %11و7ساعة ؛ أي بنسبة  187ة من جمموع ساع

 61من ساعات  3يف قسم الشريعة جدا نسبة ما يتصل بفقه النوازل اتصاال مباشرا  -3
 .فقط % 6و7أي بنسبة ؛ ساعة 

 37من ساعات  6يف قسم القضاء جدا نسبة ما يتصل بفقه النوازل اتصاال مباشرا  -3
 فقط. % 11و3أي بنسبة ؛ ساعة 

 33من ساعة  13يف قسم االقتصاد جدا فقه النوازل اتصاال مباشرا نسبة ما يتصل ب -3
 . % 22و3أي بنسبة ؛ ساعة 

يف قسم الدراسات اإلسالمية صفر من  جدا نسبة ما يتصل بفقه النوازل اتصاال مباشرا -6
 أي بنسبة صفر % .؛  22

ل نالحظ أن قسم االقتصاد اإلسالمي فاق بقية األقسام يف نسبة الساعات اليت تتص -7
من فقط لكن يؤخذ عليها أهنا ختدم يف ابب واحد بفقه النوازل اتصاال مباشرا جدا 

أبواب الفقه وهو ابب املعامالت املالية ، وال تتعدى ذلك إىل فقه النوازل الطبية أو 
 .غريها 
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نالحظ أيضا أن قسمي الشريعة والقضاء يتميزان بكثرة الساعات الدراسية اليت ختدم  -3
؛ يف القضاء  37من  31و ،  % 33يف الشريعة أي بنسبة  61من  32فقه النوازل 
 .% 33أي بنسبة 

 نستطيع أن نقول إن قسم القضاء أكثر األقسام خدمة لفقه النوازل يف َجيع اجملاالت -8
 الفقهية.
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 ( : ماجستري ودكتوراةا : مرحلة الدراسات العليا ) اثني

ه طالب العلم يف مرحليت الدراسات العليا على ر تفقيدو بعد البناء األويل يف البكلوريو  
 جانبني :

 منهجي

 وحبثي

 كل مرحلة وحدها كما أييت : ونستعرض  

  مرحلة املاجستري : -2

 برانمج املاجستري يف كلية الشريعة يطبق يف أربعة أقسام : 

 : (يف قسم الشريعة  فصالن دراسيان) ماجستري فقه :  أوهلا

 قه النواز فدرجة االرتباط ب توىاملس املادة التسلسل

 مباشرة ةباشر م عامة
 جدا

  √  1  ةراسة نصيد 1

 √   1 نظرايت فقهية 2

  √  1 أصول الفقه  3

  √  1 فقه مقارن 3

   √ 1 نقد القانون  3
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  √  2  التحقيق البحث و منهج  6

  √  2 قاعة حبث 7

  √  2 قواعد فقهية 3

 √   2 سالميإاقتصاد  8

   √ 2 ختريج ودراسة األسانيد  11

 1 6 1 ــ 21 اجملموع

 %11 %61 %11 ــ النسبة

 

 :( يف قسم الشريعةفصالن دراسيان ) ماجستري أصو  فقه ا : هاثني

 قه النواز فدرجة االرتباط ب املستوى املادة التسلسل

 مباشرة ةمباشر  عامة

 جدا

  √  1 منهج البحث 1

  √  1 منهج التحقيق 2

  √  1 )أصول( فقه مقارن 3

  √  1 ختريج الفروع على األصول  3

  √  1 أصول الفقه 3
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  √  1 مقاصد الشريعة 6

  √  2 فقه مقارن 7

  √  2 أصول فقه 3

  √  2  ختريج الفروع على األصول 8

  √  2 دراسة يف مصادر األصول 11

   √ 2 الترخريج ودراسة األسانيد 11

 صفر 21 2 ــ 22 اجملموع

 % 1 %92 %9 ــ النسبة

 

 :( يف قسم االقتصاد اإلسالميفصالن دراسيان ) ماجستري اقتصاد إسالمي  ا :هاثلث

 قه النواز فدرجة االرتباط ب املستوى املادة التسلسل

 مباشرة ةمباشر  عامة

 جدا

 √   1 فقه املعامالت املالية 1

 املقاصد 2

 الشرعية يف املعامالت املالية

1  √  

   √ 1 دراسة اجلدوى 3
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   √ 1 قتصاد جزئيا 3

   √ 1 قتصاد قياسيا 3

   √ 2 قتصاد كليا 6

 √   2 معامالت مالية معاصرة 7

   √ 2 قتصاد دويلا 3

 √   2 نقود ومصارف إسالمية 8

  √  2 قاعة حبث 11

  √  2 أصول الفقه 11

 4 4 5 ــ 22 اجملموع

 %17 %17 %36 ــ النسبة

 

 :( يف قسم القضاءأربعة فصو  دراسية ) ماجستري سياسة شرعية ا : هرابع

  املادة التسلسل

 املستوى

 قه النواز فدرجة االرتباط ب

 مباشرة ةمباشر  عامة

 جدا

  √  1 القواعد الفقهية 1

  √  1 1أصول فقه 2
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 √   1 اإلسالمي هالعقد يف الفق 3

  √  1 املدخل إىل السياسة الشرعية 3

   √ 1 املدخل إىل األنظمة 3

   √ 1 إدارة احملاكم 6

 √   1 قضااي فقهية معاصرة 7

  √  2 قاعة البحث يف الفقه 3

  √  2 هأصول الفق 8

 √   2 املعامالت املصرفية املعاصرة 11

   √ 2 النظام اجلنائي األنظمة القضائية 11

  √  2 احملاماة يف الشريعة اإلسالمية 12

 √   2 جتماعيةظام التأمينات االن 24

   √ 2 املرافعات الشرعية 23

   √ 3 دراسة نقدية للقوانني للوضعية 25

  √  3 الدويل العام واخلاص هالفق 26

  √  3 2هأصول الفق 27

  √  3 اجلناايت هفق 28

  √  3 نظام العمل 29
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  √  3 النظام التجاري والشركات 11

   √ 3 األنظمة القضائية 12

  √  3 مقاصد الشريعة 11

  √  3 احلدود والتعزيرات هفق 14

  √  3 طرق اإلثبات 13

  √  3 التحقيق 15

   √ 3 القضاء اإلداري 16

 √   3 حبث تكميلي 17

  √  3 3أصول الفقه 18

 5 26 7 ــ 18 اجملموع

 %28 %57 %15 ــ النسبة

 

 :( يف مركز الدراسات اإلسالميةراسيتان ) سنتان دماجستري دراسات إسالمية خامسا : 

 قه النواز فدرجة االرتباط ب املستوى املادة التسلسل

 مباشرة ةمباشر  عامة

 جدا

   √ 2 -1 علوم قرآن  1
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   √ 2 -1 تفسري  2

   √ 2 -1 علوم حديث  3

   √ 2 -1 شرح حديث  3

  √  2 -1 أصول فقه  3

  √  2 -1 دراسة نصية فقهية  6

  √  2 -1 فقه مقارن  7

  √  2 -1 قواعد فقهية  3

  √  2 -1 ختريج الفروع على األصول  8

  √  3-3  منهج البحث والتحقيق 11

  √  3-3 قاعة حبث  11

  √  3-3 مقاصد الشريعة  12

   √ 3-3 2تفسري 13

   √ 3-3 شرح احلديث 13

  √  3-3 2أصول فقه  13

  √  3-3 فقه مقارن 16

   √ 3-3 ختريج ودراسة األسانيد 17

 صفر 21 7 ــ 27 اجملموع
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 %1 %59 %32 ــ النسبة

 

 نتائج :ال

من خالل دراسة جداول مرحلة املاجستري ابلنظر إىل عدد املواد الدراسية ودرجة ارتباطها بفقه 
 النوازل ميكن رصد النتائج اآلتية :

 ى الرتتيب اآليت :علكانت نسبة الدراسات املباشرة جدا لفقه النواز    -2

 % 27ماجستري اقتصاد إسالمي 

 .% 21ماجستري فقه

 % 13ماجستري سياسة شرعية 

 ماجستري أصول صفر%

 ماجستري دراسات إسالمية صفر %

 نسبة الدراسات اليت  ختدم دراسة فقه النواز  :  -1

 .% 81ماجستري أصول  

 .% 61ماجستري فقه 

 .% 37ماجستري سياسة شرعية 

 .% 27اد إسالمي ماجستري اقتص
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 .% 38ماجستري دراسات إسالمية 

 

 ماجستري اقتصاد أكثرها اتصاال ابلقضااي املعاصرة لكن يؤخذ عليه أمران :  -3

 .ضعف التأصيل الفقهي -أ

 االقتصار على القضااي املالية. -ب

 ماجستري األصول أكثرها لأصيال لكن ينعدم فيه مباشرة دراسة القضااي املعاصرة. -3

سة شرعية أفضل األقسام يف اجلمع بني التأصيل ومباشرة القضااي ماجستري فقه وسيا -3
 املعاصرة.

 

 

 

 

 

 

 مرحلة الدكتوراة :  -1

 يطبق برانمج الدكتوراة حاليا يف ثالثة أقسام :
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 :( يف قسم الشريعة) سنة دراسية : درجة الدكتوراة فقه  أوهلا

 درجة االرتباط بفقه النواز  املستوى املادة التسلسل

 مباشرة باشرةم مةعا

 جدا

 ضااي فقهيه معاصرةق 1

 

1   √ 

 متابعة البحوث الفقهية ونقدها 2

 

1  √  

 دراسة حتليلية يف كتاب فقهي 3

 

1  √  

 2 1 صفر ــ 4 اجملموع

 %44 %67 % 1 ــ النسبة

 

 

 

 :( يف قسم الشريعة)سنة دراسية : دكتوراة أصو  فقه  ااثنيه
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 جة االرتباط بفقه النواز در  املستوى املادة التسلسل

 مباشرة باشرةم عامة

 جدا

  √  1 دراسة حتليلية يف كتاب أصويل 1

  √  1 متابعة البحوث األصولية ونقدها 2

  √  1 تطبيقات أصولية 3

 صفر 4 صفر ــ 4 اجملموع

 %1 %211 %1 ــ النسبة

 

  : (صاد اإلسالمييف قسم االقت ) سنة دراسية : دكتوراة اقتصاد إسالمي ااثلثه

 درجة االرتباط بفقه النواز  املستوى املادة التسلسل

 مباشرة باشرةم عامة

 جدا

   √ 1 سياسات اقتصادية مقابلة 1

   √ 1 (حتليل اقتصادي متقدم )جزئي  2

   √ 1 اقتصاد قياسي متقدم 3

 √   2 مشكالت اقتصادية معاصرة 3
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   √ 2 (حتليل اقتصادي متقدم)كلي 3

 2 صفر 3  5 اجملموع

 %11 %1 %81 ــ النسبة

 

 نتائج :ال

ومن خالل دراسة جداول مرحلة الدكتوراة ابلنظر إىل عدد املواد الدراسية ودرجة ارتباطها بفقه 
 النوازل ميكن رصد النتائج اآلتية :

 نسبة الدراسات املباشرة جدا لفقه النواز  على الرتتيب اآليت : -2

 .% 33دكتوراة فقه 

 .% 21كتوراة اقتصاد إسالمي د 

 .دكتوراة أصول صفر%

 نسبة الدراسات اليت  ختدم دراسة فقه النواز  :  -1

 .% 111دكتوراة أصول  

 .% 67دكتوراة فقه 

 .% 1دكتوراة اقتصاد إسالمي 

دكتوراة أصول الفقه أكثر خدمة من جهة التأصيل ولكن دكتوراة الفقه أكثر عناية  -3
 ملعاصرة.ومباشر للقضااي الفقهية ا
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دكتوراة اقتصاد إسالمي تعىن ابلقضااي الفقهية املعاصرة لكن يؤخذ عليها أمران :  -3
 ضعف التأصيل واقتصارها على القضااي االقتصادية فقط.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

اجلامعية لمرحلة ل لتفعيل أكثر لدراسة القضااي الفقهية املعاصرة مقرتحمنوذج املطلب الثاين : 
 ) ما قبل الدراسات العليا ( :
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وعند الرغبة يف بعد استعراض املناهج القائمة وفق منوذج كلية الشريعة يف جامعة أم القرى 
 البد من العناية فإننا أمام اجتاهني مهمنيزايدة تفعيل العناية بكل ما خيدم فقه القضااي املعاصرة 

 مهما لتحقيق ذلك اهلدف :
 .(قواعد فقهية –ختريج فروع على األصول  –لأصيلي أصويل ) أصول اجتاه  -1

 اجتاه فقهي فروعي. -2

لتهيئة املناهج القائمة وتفعيلها ولكل من هذين االجتاهني طرق ووسائل ميكن االعتماد عليها 
 املعاصرة : خلدمة القضااي

 صيلي اوأصويل :أوال : االجتاه التأ

عناية جيدة أبصول الفقه يف شىت أبوابه ،  ىناستعراض املناهج القائمة أهنا تعنالحظ من 
غري أن ما والشك أن هذه الدراسة ستفيد طالب العلم مستقبال عند إرادة النظر يف املستجدات 

ى مرحلة وقصرها علميكن مالحظة تغيبه عن هذه املرحلة هي مادة ختريج الفروع على األصول 
  .املاجستري
 :يف هذا االجتاه املقرتح 

 ن :َتأن يضاف إىل مرحلة ما قبل الدراسات العليا ماد

 : : " ختريج الفروع على اوأصو  " اوأوىل 

ولو بشكل مبسط يعرض فيها ألشهر القواعد األصولية اليت تفرع على االختالف فيها 
القدمي ومثال مفرع على هذا األصل  اختالف فقهي مع مثالني لكل أصل من اخلالف الفقهي

، وليكتفى يف هذه املادة أبربع قواعد أصولية فقط مما تفرع عليها اخلالف من املسائل احلادثة 
 ولتكن :
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حيث قالوا : "  (1)خالفا للحنفيةفهو حجة عند اجلمهور  االحتجاج مبفهوم املخالفة : -1
 (2)اه يف خطاب الشارع "ن ختصيص الشيء ابلذكر ال يدل على نفي احلكم عما عدإ

ما سوى املنطوق ولكن بدليل آخر كما يف ن احلكم قد ينتفي عندهم عمع مالحظة أ
وبناء على هذه القاعدة خالف احلنفية يف جوزا  .جواز القصر يف السفر حال األمن

فة نكاح األمة الكتابية ، وقالوا أبن مثرة النرخل قبل التأبري للبائع ومل يعتربوا مفهوم املرخال
 : " من ابع خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشرتط املبتاع ". يف قوله 

أن يبيع  االستدالل ابملفهوم يف حديث ابن عبا  رضي هللا عنهما قال : " هنى رسول هللا  
 حىت يبيعه فال طعاما   اشرتى من: مرفوعا    هريرة أب وعن،  (3)الرجل طعاما حىت يستوفيه "

  .(3)يكتاله
 هللا رسول عهد على يضربون جمازفة   الطعام يشرتون الذين رأيت:  قال ما عمر ابن وعن 
  .(3)"رحاهلم إىل يؤوه حىت

 .السابقة األحاديث ملفهوم ابلطعام خاص   النهي أن االستدالل ووجه
 : املستحدثة القبض صور بعضوعلى هذا ميكن أن جيوز 

 على القيد -3. احلساب على القيد -3. احيالسي الشيك -3. الكمبيالة -2. الشيك -1
 على الواردة األوراق وهي: البضائع أوراق قبض -7. املصرفية احلوالة -6. الصرف يف احلساب
 .الشركات أسهم قبض -3. عام خمزن   يف بضاعة أو متاع إيداع وسند الشحن كوثيقة البضائع
 

                                                           

 .2/133، اإلحكام لآلمدي  178إرشاد الفحول ( ـ   1)
 .1/177التقرير والتحبري شرح التحرير ( ـ   2)
 .وصححه واحلاكم حبان ابن ورواه 3/333 داود أبو رواه( ـ   3)
 .1/171 مسلم رواه( ـ   3)
 .1/171 ومسلم،  3/63 البرخاري رواه:  عليه متفق  ( ـ   3)
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عند  أم قطعية ؛ فهي ظنية يةهي ظنهل يف قوة داللة العموم  وافاختل داللة العموم : -2
ولذا وترتب على ذلك خالف يف بعض الفروع ، قطعية عند أب حنيفة ، و اجلمهور 

 يـَْومَ  َحَقه   َوآت واْ  (فأبو حنيفة ال يرى نصااب للرخارج من األرض لقوة عموم قوله تعاىل : 
،  (1) ...": " فيما سقت السماء العشر  والعموم يف قوله ، 131األنعام  ) َحَصاِدهِ 

، وبسط اخلالف ال يعنينا هنا ، كما ذهبوا إىل جراين  ولأولوا حديث النصاب
القصاص بني املسلم والذمي لعموم آية القصاص ومل خيصصوها حبديث : " ال يقتل 

 .(2)مسلم بكافر "

 (3): " ال تبع ما ليس عندك " من العموم يف مثل قوله القضااي املعاصرة يستفاد ويف 
 . (3)ع بعض أعضائه وال أخذ العوض عنهاه ال جيوز للشرخص بيعلى أن

يف محل املطلق على املقيد على تفصيل يف  فوااختلفقد  :محل املطلق على املقيد  -3
فحرم احلنفية ابلرضاع وتفرع على هذا اخلالف خالف يف بعض الفروع ؛ ؛ ذلك 

ومل يقيدوه خبمس ، 14النساء  ( َنك مْ أَْرَضعْ  الاَليت  َوأ َمَهات ك م  ) ل لقوله تعاىل : القلي
ككفارة رضعات للسنة الواردة ، ومل يشرتطوا اإلميان يف عتق الرقبة يف كفارة الظهار  

 .القتل

اختالفهم يف فساد املنهي عنه إذا كان النهي راجعا إىل وصف الزم للمنهي عنه  -3
لورود النهي فذهب اجلمهور إىل فساد العمل ووصفه ، فحكموا ببطالن نكاح احملرم 

، وصححه احلنفية ، وصحح احلنفية (3): " ال ينكح احملرم وال ينكح " يف قوله 

                                                           

 .1333ح  2/133عن ابن عمر   البرخاري رواه( ـ   1)
 .3137ح   3/33رواه البرخاري عن علي ( ـ   2)
 لباين .وصححه األ1232ح  3/333، والرتمذي  31313ح  3/312حديث حكيم بن حزام رواه أبو داود ( ـ   3)
 .388أحكام اجلراحة الطبية ( ـ   3)
 .3313ح  3/137رواه مسلم  ( ـ  3)
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عا ملنفك طله اجلمهور ، وإذا كان النهي راجنكاح الشغار مع وجوب مهر املثل وأب
فقال ببطالن  فاجلمهور ال يرون فساد املنهي عنه خالفا ألمحد يف املشهور عنه

، وبطالن بيع حاضر لباد ، وبطالن بيع املسلم على بيع الصالة يف األرض املغصوبة 
 أخيه وحنو ذلك.

وميكن أن يكتفى هلذا األصل بذكر صورة من صور البيوع اآلجلة يف املراحبة لآلمر ابلشراء حني 
يطلب أحدمها من اآلخر أن يشرتي له سلعة ويبيعها عليه ابألجل فيقوم بشرائها وبيعها على 

فساد املنهي عنه ببيوعات  وميكن أن ميثل يف بعض الصور املعاصرة على ا .املتورق قبل أن يقبضه
 .البورصة

 ختريج الفروع على القواعد الفقهية : الثانية :

ويكتفى بترخريج مخسة أحكام قدمية ومخس من النوازل على القواعد اخلمس الكربى ومن أمثلة 
 ذلك :

 . قاعدة : اوأمور مبقاصدها -2

 .الزواج ص قبلفح لفقهية :ومثاهلا من النواز  ا

 قاعدة : اليقني ال يزو  ابلشك. -1
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عدم اعتبار املوت الدماغي موَت حقيقيا ؛ ألن اليقني حياته  ومثاهلا من النواز  الفقهية :
وشككنا يف موته فوجب علينا البقاء على اليقني حىت جند يقينا مثله يوجب علينا احلكم 

 ..(1)مبوته

ويرتكب أخف  –) كالضرورات تبيح احملرمات  رع عنهاوما تف قاعدة : الضرر يزا  -3
 .ويتحمل الضرر اخلاص لدفع العام ( –الضررين لدفع أعظمهما 

شق بطن املرأة  –رمي من ترت  به الكفار من أسارى املسلمني  ومثاهلا : من الرتاث الفقهي :
ين املتأخر  اءالفقهبعض  هأجاز  وقد املنع اإلجهاض يف األصلو اإلجهاض  السترخراج جنينها.

 : شروطا له واشرتطوا
 .للرخطر األم حياة يعرض حقيقي مرض يوجد أن -1
 .ابإلجهاض إال املرض هذا عالج يتعذر أن -2
 .األم الستنقاذ الوحيد السبيل هو اإلجهاض أن األطباء من بقوله يوثق من يقرر أن -3

  على تفصيل يف املسألةنقل األعضاء من حي أو ميت إىل حني ومثاهلا من النواز  الفقهية :
 .العالج الوراثي اجليين – استرخدام املرخدر لبرت األعضاء وإجراء العمليات اجلراحية –

 قاعدة : املشقة جتلب التيسري. -3

 العلماء كبار هيئةفتوى كما يف نقل احلجر األسود   ومثاهلا من النوازل الفقهية :
جواز بيع أسهم ، و  لتشريقرمي اجلمار ليال أايم ا – .27/18/2113 - 23/3/1326

الشركات مع اجلهل أبعيان ممتلكات الشركات وصفاهتا وكون النقود بعض ممتلكات الشركة 
 عا للمشقة.فتاوى حممد بن إبراهيم.لكوهنا َتبعة غري مقصود ورف

                                                           

 .231أحكام اجلراحة  – 231فقه النوازل ص ( ـ   1)
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 قاعدة : العادة حمكمة. -5

ملكية احلقوق  –ف يف كثري من صور القبض احلديثة اعتبار العر  ومثاهلا من النوازل الفقهية :
 .ْتول ماليس له قيمة يف املاضي كاحلشرات املرخربية وحنوها  –املعنوية 

 

 منهج فقهي فروعي وله طريقتان :اثنيا : 

 : طريقة التفريعاوأوىل : 

وأعين بذلك أن يفرع على الكتاب الفقهي الذي يدرسه الطالب بعض املسائل املعاصرة ، 
املربع مثال فثمة مسائل فقهية معاصرة يف َجيع أبواب  فحينما تكون الدراسة يف كتاب الروض

الفقه ميكن تفريعها وخترجيها على نظائرها السابقة اليت نص عليها املؤلف ، ويلزم عضو هيئة 
التدريس ببياهنا ويلزم الطالب ابستبياهنا ، صحيح أن املسائل العصرية كثرية لو استوعبت لكن 

، على أن تكون هذه املسائل من املسائل غري لة واحدة يكتفي يف كل ابب أو كتاب ولو مبسأ
 هنا نصوي  يت يف الكالم على منهج الدراسات العليا ، شائكة على املبتدئني خبالف ما سيأال

مما على هذه املسائل يف اخلطة الدراسية للمقرر ، ولتوضيح ذلك ميكن أن نضع األمثلة التالية 
 : رر موزعة على مثان مستوايت أو أقل ميكن إدراجه وفق اخلطة الدراسية للمق
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 ( :1فقه العبادات ) -1

سل
سل
الت

 

اسم 
 الكتاب

 موضع التخريج املسألة املعاصرة

: " أو زال تغري النجس الكثري بنفسه أو نزح منه  عند قول صاحب الزاد استعمال املياة النجسة بعد تنقيتها الطهارة 1
 فبقي بعده كثري غري متغري ".

عند قول صاحب الزاد يف ابب إزالة النجاسة احلكمية : ) وال يطهر  استعمال الروائح العطرية ) الكلونيا ( الطهارة 2
 متنجس بشمس وال ريح وال دلك وال استحالة غري اخلمرة (

 .عند قول صاحب الزاد : " وال تصح الصالة يف مقربة " الصالة يف الطائرة الصالة 3

يف ابب شروط الصالة : " فإن أخربه ثقة بيقني أو  عند قول صاحب الزاد حديد القبلةاسعمال البوصلة لت الصالة 3
 وجد حماريب إسالمية عمل مها ".

 

 ( :2فقه العبادات ) -3

سل
سل
الت

 

اسم 
 الكتاب

 موضع التخريج املسألة املعاصرة

 فاية على الرجال "يف ابب األذان : " مها فرض ك عند قول صاحب الزاد األذان عن طريق املسجل  الصالة 1

يف ابب صالة اجلمعة : " ومن شرط صحتهما محد  عند قول صاحب الزاد خطبة اجلمعة بغري العربية  الصالة 2
 هللا ".

عند قول صاحب الروض يف ابب زكاة العروض : " وال زكاة يف غري ما  واملستغالت زكاة أجور العقار  الزكاة 3
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 عقار وحيوان ". تقدم وال يف قيمة ما أعد للكراء من

 يف كتاب الزكاة : " وهلا تعلق ابلذمة ". عند قول صاحب الزاد  زكاة األسهم الزكاة 3

  

 ( :3فقه العبادات ) -6

سل
سل
الت

 

اسم 
 الكتاب

 موضع التخريج املسألة املعاصرة

االعتماد على املناظري الفلكية يف إثبات  الصيام 1
 دخول شهر الصوم

 اب الصيام : " ويصام برؤية عدل ".يف كت عند قول صاحب الزاد

عند قول صاحب الزاد يف ابب ما يفسد الصوم : " أو طار إىل حلقه  حكم استنشاق خباخ الربو للصائم الصيام 2
 ذابب أو غبار ".

اإلحرام للقادم للحج والعمرة ابلطائرة  احلج 3
 والباخرة

ن مر عليها عند قول صاحب الزاد يف ابب املواقيت : " وهي ألهلها ومل
 من غريهم".

 عند قول صاحب الروض : " وال جيوز قتل صيب وال امرأة ". حكم الترت  ابملدنيني اجلهاد 3

 

 

 

 

 ( :1فقه املعامالت ) -7
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سل

سل
الت

 

اسم 
 الكتاب

 موضع التخريج املسألة املعاصرة

 جياب وقبول ".: " وينعقد إب عند قول صاحب الزاد إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة البيع 1

 ".ط يف البيع : " منها صحيح كالرهنعند قول صاحب الزاد يف ابب الشر  الشرط اجلزائي البيع 2

 : : " وُيصل ما بيع بكيل  عند قول صاحب الزاد القبض احلكمي البيع  3
 أو وزن ...". 

 نضباط صفاته".يف ابب السلم : " أحدها : ا عند قول صاحب الزاد صور السلم املعاصرة البيع 3

 ( : 2فقه املعامالت ) -3

سل
سل
الت

 

اسم 
 الكتاب

 موضع التخريج املسألة املعاصرة

 : " وإن اشرتاه من غري مشرتيه أو اشرتاه أبوه ". عند قول صاحب الزاد التورق البيع 1

 ". يف ابب القرض : " وُيرم كل شرط جر نفعا عند قول صاحب الزاد فوائد الودائع املصرفية البيع  2

يف ابب اإلجارة : " وتصح بثالثة شروط : معرفة  عند قول صاحب الزاد اإلجارة املنتهية ابلتمليك  البيع 3
 املنفعة ".

عند قول صاحب الزاد : " ويشرتط فيه املنفعة دائما .. ينتفع به مع بقاء  وقف النقود الوقف 3
 عينه ".

 :والطالق و... فقه النكاح  -8
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سل
سل
الت

 

اسم 
 الكتاب

 موضع التخريج املسألة املعاصرة

يف كتاب النكاح : " وإن لأخر عن اإلجياب صح  عند قول صاحب الزاد عقد النكاح ابآلالت احلديثة  النكاح 1
 ما داما يف اجمللس ".

يف كتاب النكاح : " وإذا شرطت طالق ضرهتا ...  عند قول صاحب الزاد زواج املسيار  النكاح 2
  رها ".أو أال خيرجها من دا

 ...." أحدها :يف كتاب النكاح : " وله شروط  عند قول صاحب الزاد الفحص الطيب قبل الزواج النكاح   3

يف كتاب اللعان : "  من ولدت زوجته من أمكن   عند قول صاحب الزاد إلثبات الولد DNAاالكتفاء بتحليل   اللعان 3
 ".حلقهكونه منه 

 فقه اجلناايت واحلدود : -11

سل
سل
الت

 

اسم 
 الكتاب

 موضع التخريج املسألة املعاصرة

 عند قول صاحب الزاد : " دية احلر املسلم مئة بعري". مقادير الدية ابلعمالت احلديثة الدايت 1

 عند قول صاحب الزاد : " كل من أتلف إنساان مباشرة أو بسبب ". حوادث السري الدايت  2

اد يف ابب التعزير : " وال يزاد يف التعزير على عشر عند قول صاحب الز  ترويج املرخدرات  احلدود 3
 جلدات ".

عند قول صاحب الزاد : " وإذا وجب القطع قطعت يده اليمىن من  زراعة عضو استؤصل يف حد أو قصاص احلدود  3
 مفصل الكف وحسمت ".
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 : طريقة االستقال الثانية : 

اسة وحبث القضااي املعاصرة بعنوان " وهذه الطريقة تعتمد على إضافة مادة مستقلة تعىن بدر 
ويقرر فيها على الطالب يف الفصل " أو حنو ذلك  قضااي فقهية معاصرة" أو "  فقه النواز 

، على أن الدراسي يف حدود عشر مسائل يدرسها يف املستوى األخري من مستوايته الدراسية 
 ريها.تكون هذه املسائل منوعة يف العبادات واملعامالت واجلناايت وغ

وال ينبغي أن يشكل على هذا االقرتاح زايدة العبء الدراسي على الطالب إذ ميكن معاجلة 
ذلك بترخفيض أو إلغاء بعض املواد اليت ال ختدم الفقه خدمة مباشرة ، وقد يغين حتصيل الطالب 

 الذايت هلا كمادة القرآن الكرمي استغناء بدراسته يف حلقات التحفيظ وحنوها.

ملرحلة  لتفعيل أكثر لدراسة القضااي الفقهية املعاصرة لث : منوذج مقرتحاملطلب الثا
 الدراسات العليا :

 وتكون دراسة القضااي الفقهية املعاصرة من خالل اجتاهني :

 االجتاه اوأو  : نظري وله منهجان :

 :منهج أتصيلي أصويل  أوهلما :

ة من مواد أصول الفقه ومروره على وال شك أن جمموع ما درسه طالب العلم يف املراحل السابق
سائر أبوابه ومباحثه هلو قاعدة أسا  ال غىن له عنها وهي تشكل ثروة علمية له وسلما أوليا 

، غري أن ما ميكن أن يلتفت إليه يف مرحليت املاجستري يرتقي به إىل مباحث املستجدات والنوازل 
اح دراسة ذلك لطالب العلم يف هذه املراحل والدكتوراة هو منهجية النظر يف النوازل ، وأرى أن تت

 العليا وفق مادتني أساسيتني :
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 النظر يف النواز  :ومنهجية ضوابط  -2

 لأهل الناظر. -

 ربط األحكام أبدلتها الشرعية من الكتاب والسنة واإلَجاع والقيا  الصحيح. -

 مراعاة مقاصد الشريعة وقواعدها املرعية. -

 النوازل العامة.حتفيز االجتهاد اجلماعي خاصة يف   -

 التحرر من قيود احلكام وضغوط اجلماهري. -

 مراحل النظر يف النازلة : -1

 مراحل التأهل للناظر : -أ

 صدق الداينة. -

 وصحة العلم. -

 مراحل النظر يف النازلة : -ب

 التصور. -

 التوصيف مبرتبتيه : التكييف ث التنزيل. -

 

 منهج فقهي فروعي وهلا طريقتان :اثنيهما : 

 : الستقال طريقة ا:  اوأوىل
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 معامالت مالية معاصرةوهي قائم حاليا يف بعض األقسام يف مثل ماديت قضااي فقهية معاصرة و 
لكن أرى أن تعمم على َجيع األقسام ويف مرحليت املاجستري والدكتوراة مبعدل مادة يف كل مرحلة 

. 

 الثانية : طريقة التفريع :

جستري كمادة الفقه املقارن ، أو مادة دراسة وأعين بذلك أن تستغل بعض املواد يف مرحليت املا
ويلزم الطالب مبسألتني أو نصية فقهية ، ويف مرحلة الدكتوراة كمادة دراسة حتليلية لكتاب فقهي 

موضع القراءة أو الدراسة الفقهية  بحسثالث من املسائل املعاصرة تفرع على الدراسة الفقهية 
 ذلك :ومن أمثلة 

يف الطهارة مثال فيمكن أن يفرع على مسائله  دراستها وحتليلها املراد ت املسائلكان  إذا -1
 :من املسائل املعاصرة 

 الصرف الصحي وطهارته من عدمه. حالة مياهاست : مسألة

 : كانت الدراسة يف كتاب الصالة ميكن أن يفرع على مسائله من املسائل املعاصرة  إذا -2

 النهار أو يطو . اليت يستمر فيها أوقات الصالة يف البلدانمسألة : 

 الصالة يف املكوكات الفضائية.أو مسألة : 

 : كانت الدراسة يف كتاب الزكاة ميكن أن يفرع على مسائله من املسائل املعاصرة   إذا -3

 .يف الشركات وزكاة اوأسهم املقتناة لالستفادة من ريعها مسألة زكاة اوأسهم

 من املسائل املعاصرة :سائله كانت الدراسة يف كتاب الصوم ميكن أن يفرع على م  إذا -3
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  .استعما  اإلبر املغذية أو العالجية عند الكالم عن املفطرات: مسألة 

 .اعتبار املطالع وإثبات دخو  الشهر ابحلساب مسألة : أو

 :كانت الدراسة يف كتاب احلج ميكن أن يفرع على مسائله من املسائل املعاصرة   إذا -3

 .البناء يف مىن:  مسألة

 : الرمي قبل الزوا .أو مسألة 

 .وجسر اجلمرات توسعة املسعىأو مسألة : 

 : كانت الدراسة يف كتاب اجلهاد ميكن أن يفرع على مسائله من املسائل املعاصرة   إذا -6

 .اإلرهاب : مسألة 

 العمليات الفدائية.مسألة : أو 

 : اصرة كانت الدراسة يف كتاب البيوع ميكن أن يفرع على مسائله من املسائل املع  إذا -7

 .وراق النقدية جراين الراب يف اوأ: مسألة 

 إجراء العقود عن طريق وسائل االتصا  احلديثة. مسألة : أو

كانت الدراسة يف كتاب اجلناايت واحلدود ميكن أن يفرع على مسائله من املسائل   إذا -3
 : املعاصرة

 . إعادة العضو بعد برته قصاصا أو حدامسألة : 

 صاص يف كسور العظام ابستخدام التقنية اجلديدة وحنو ذلك.تنفيذ القأو مسألة : 
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 :كانت الدراسة يف كتاب النكاح ميكن أن يفرع على مسائله من املسائل املعاصرة  إذا -8

 أطفا  اوأانبيب والتلقيح الصناعي.  مسألة :

 أو مسألة : استعما  البصمة الوراثية إلثبات النسب.

كن أن يسجل مسألة أو مسألتان معاصرَتن تبحثان وهكذا يف أي ابب كانت الدراسة فيه مي
على أن يغاير بني املسائل املبحوثة يف مرحلة املاجستري عن مسائل مرحلة حبثا مقاران  ضمن املقرر

خبالف الطريقة اليت ذكرانها يف مراحل  ابألدلة واملناقشات والردودالدكتوراة وأن تبحث املسألة 
حيث يكتفى بذكر املسألة بدليها مفرعة على الباب الفقهي الدراسة األولية ) بكالوريو  ( 

 الذي تتبعه.

 ان :تاالجتاه الثاين : عملي وله طريق

 :طريقة تواصلية وتفاعلية الطريقة اوأوىل : 

 : وهلا جماالن

 زايرات تعريفية : اوأو  :

، على يها اهلدف منها التعرف على جهة الزايرة ذات العالقة ابلبحث الفقهي وآليات العمل ف
وال شك أن هذه الزايرات ستساعد يف بناء أن يلزم الطالب بكتابة تقرير عن الزايرة امليدانية ، 

 شرخصية الطالب العلمية وتعينه على تصور الواقع عند عرض املسائل املتعلقة ِبهة الزايرة.

 :ومن اوأمثلة على اوأماكن اليت ميكن أن تكون مرشحة للزايرة 

 ة أو غريها.املصارف اإلسالمي -1
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 مؤسسة النقد. -2

 البورصات. -3

 صاالت األسهم. -3

 املستشفيات والعيادات الطبية املترخصصة. -3

 القبب واملدن الفلكية. -6

 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. -7

 امليناء واجلمارك ) عمليات التوريد واالسترياد(. -3

 : علمية فقهية  اتزاير الثاين : 

األقل يلزم مها الطالب لواحد من اجملامع أو اهليئات أو  ويتم ذلك حبضور جلسة واحدة على
الندوات أو املؤْترات العلمية وكتابة تقرير عن احلضور واملسألة املطروحة مع أقوال الفقهاء 

 ومما ميكن االستفادة منه يف هذا الباب :، املعاصرين وأدلتهم ومناقشاهتم خالل اجللسة 

 اإلسالمي التابع ملنظمة املؤْتر اإلسالمي.حضور جلسة من جلسات جممع الفقه  -1

 حضور جلسة من جلسات اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي. -2

 حضور جلسة من جلسات هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية. -3

 .لإلفتاء والبحوثب و األور  اجمللسحضور جلسة من جلسات  -3

 الربكة. حضور جلسة من جلسات ندوة -3
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 حضور جلسة من جلسات ندوة البنك اإلسالمي للتنمية. -6

 حضور جلسة من جلسات أي ندوة فقهية مترخصصة. -7

 حضور جلسة من جلسات جممع الفقه اإلسالمي ابهلند. -3

 حضور جلسة من جلسات جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر. -8

 ان.حضور جلسة من جلسات جممع الفقه اإلسالمي ابلسود -11

 .حضور جلسة من جلسات جممع فقهاء الشريعة أبمريكا -11

 

 : البحثالطريقة العملية الثانية : طريقة 

حيث سيعيش الطالب مدة طويلة مع موضوع الرسالة ، وهذا املوضوع ال خيلو أن يكون يف 
قضية فقهية معاصرة أو غري ذلك من املواضيع الفقهية أو حتقيق خمطوطة علمية ، فإن كان 

، وإن كان املوضوع  ملوضوع فقهيا معاصرا فال إشكال يف خدمته لطالب العلم وتكوينه العلميا
غري ذلك فال مانع من أن يلزم الطالب يف حاشية املرخطوطة أو يف ثنااي موضوعه البحثي من 

معاجلة  تتمميكن أن ، و  إدراج مسألتني على األقل من املسائل املستجدة املتعلقة مبوضوع حبثه
قص يف دراسة القضااي املعاصرة يف مرحليت املاجستري والدكتوراة ابشرتاط أن تكون الرسالة يف الن

تعلقا َتما أو شبه َتم ، فالتام تكون  إحدى املرحلتني متعلقة بفقه القضااي الفقهية املعاصرة
ائل الرسالة موجه توجها كامال يف دراسة قضية أو قضااي معاصرة ، وشبه َتم إبدراج بعض املس

 .املعاصرة يف ثنااي البحث
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 املطلب الرابع : مراحل التأهل وأعضاء هيئة التدريس :

عند تبين املقرتحات السابقة وحنوها مما تقره اجلهات ذوات االختصاص وفق ما يصدر من 
توصيات عن مثل هذه الندوة املباركة فإهنا ال شك سترخرج لنا من يستطيع أن يتوىل زمام هذا 

لترخصصي عن جدارة ، فأعضاء هيئة التدريس الذين يتولون تدريس طالب الفقه عموما الفن ا
خيصص ضمان لأهل من  أنه ميكن صوصا هم خرجيو هذه املدرسة ، غريومسائل النوازل خ

 :  مسارينوزايدة لأهيلهم من خالل فقه القضااي املعاصرة تدريس املستجدات و ل

ستاذا مشاركا بشرط أن تكون أستاذا أو أبن يكون أ : اوأويل التأهل الذايت املسار اوأو  :
 حبوثه املنشورة واملقبولة للنشر يف مسار البحوث اليت تعاجل القضااي الفقهية املعاصرة.عامة 

حلقات و  والندواتؤْترات يف املضور ملشاركة واحلويكون اب التأهيل املساعد :املسار الثاين : 
 .فقهية املترخصصة دورات اجملامع الو الفقهية النقاش 
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 :والتوصيات النتائج 

 :والتوصيات اآلتية  هذه الورقة تسجيل النتائجميكن من خالل 

املؤهلة لدراسة القضااي تعد املناهج القائمة لبنة جيدة يف بناء الشرخصية الفقهية  -1
 الفقهية املعاصرة.

ا خيدم القضااي هناك قصور يف بعض األقسام كما يف اإلحصائيات املرفقة يف تبين م -2
 الفقهية املعاصرة.

يوصي الباحث بدعم اجتاه دراسة القضااي املعاصرة يف َجيع مراحل التعليم اجلامعي  -3
 وفق اخلطط املذكورة يف البحث.

ضرورة أن يكون املتصدي لتدريس النوازل الفقهية من أعضاء هيئة التدريس املمارسني  -3
واملتعاونني مع اجملامع الفقهية واهليئات لبحثها املشاركني يف املؤْترات املترخصصة ، 

 الشرعية املرختلفة.



 50 

إلزام طالب الدراسات العليا حبضور جلسات املؤْترات والندوات العلمية املترخصصة  -3
 وكتابة تقارير تدل على عمق املشاركة واالستفادة وجعل ذلك متطلبا للمرحلة.

 

 

 

 

 املراجع :

مكتبة الصحابة  –رختار الشنقيطي حممد بن حممد امل –أحكام اجلراحة الطبية  -1
 هـ.1323 –الشارقة  –اإلمارات  –

:  الناشر - احلسن أبو اآلمدي حممد بن علي  - األحكام أصول يف اإلحكام -2
 سيد. د:  حتقيق -1313 ، األوىل الطبعة - بريوت – العرب الكتاب دار

 .اجلميلي

 حممد بن ليع بن حممد - األصول علم من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد -3
 - دمشق ، عناية عزو أمحد الشيخ:  احملقق - (هـ1231:  املتوىف) الشوكاين

 - هـ1318 األوىل الطبعة:  الطبعة -العرب الكتاب دار - بطنا كفر
 .م1888
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 عبد أبو الزرعي أيوب بكر أب بن حممد - الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة -3
 – 1383 ، الثانية الطبعة - بريوت – املعرفة دار - اجلوزية القيم ابن هللا

 .الفقي حامد حممد:  حتقيق  - 1873

حتقيق/  -هـ  213األم   ألب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي   املتوىف سنة  -3
 هـ.1323الطبعة الثانية -املنصورة  –طبعة دار الوفاء  -د/رفعت فوزي 

 –ة املعاصرة حبوث ندوة : حنو منهج علمي أصيل لدراسة القضااي الفقهي -6
 هـ.1331 –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

:  املتوىف) حممد بن حممد ، احلاج أمري ابن - األصول علم يف والتحرير التقرير -7
 .بريوت –م 1886 - هـ1317 - الفكر دار:  الناشر - (هـ378

 دعب أبو البرخاري، املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد - الصحيح اجلامع -3
 1317 ، األوىل:  الطبعة - القاهرة – الشعب دار - (هـ236:  املتوىف) هللا
– 1837. 

 السلمي الرتمذي عيسى أبو عيسى بن حممد - الرتمذي سنن الصحيح اجلامع -8
 شاكر حممد أمحد:  حتقيق - بريوت – العرب الرتاث إحياء دار:  الناشر-

 .وآخرون

جامعة أم القرى  –الدراسات اإلسالميةاخلطط الدراسية ألقسام كلية الشريعة و  -11
 منشورة على موقع الكلية على األنرتنت. –مكة املكرمة  –
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املكتبة العصرية  –منصور بن يونس البهويت  –الروض املربع شرح زاد املستقنع  -11
 لبنان. –هـ بريوت 1317 –

الدورة  –جملة جممع الفقه اإلسالمي  –سبل االستفادة من النوازل للزحيلي  -12
 .2/368ادية عشر احل

 دار:  الناشر السجستاين األشعث بن سليمان داود أبو - داود أب سنن -13
 .بريوت ـ العرب الكتاب

 القشريي مسلم بن احلجاج بن مسلم احلسني ألب - مسلم صحيح -13
 .بريوت ـ اجلديدة األفاق دار+  بريوت اجليل دار -النيسابوري

لبنان  –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –بكر بن عبد هللا أبو زيد  –فقه النوازل  -13
 هـ.1331 –

 –السعودية  –دار ابن اجلوزي  –حممد بن حسني اجليزاين  –فقه النوازل  -16
 هـ.1328 –الرايض 

 –الرايض  –مكتبة املعارف  –مساعيل مرحبا إد. –النوازل الطبية عند األلباين  -17
 هـ.1331

قاسم النجدي        جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  َجع عبد الرمحن بن -13
 هـ.1316طبعة جممع امللك فهد         طبعة 
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 ابلشاطيب الشهري الغرانطي اللرخمي حممد بن موسى بن إبراهيم - املوافقات -18
 دار - سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو:  احملقق - (هـ781:  املتوىف)

 .م1887/ هـ1317 األوىل الطبعة - عفان ابن

 


