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ABSTRACT 

The aim of this study is to identify the suggested courses of study for the Department 

of Islamic politics from the point of view of faculty staffs, to achieve the objectives 

of the study the researcher interviewed (10) with faculty staffs in the faculty of 

Islamic and law at the University of Tripoli so as to identify the most prominent 

contemporary issues which should contain on courses of study for the Department of 

Islamic politics, based on the results of the interview, the researcher developed a list 

that contains a set of suggested courses of major of Islamic politics, then distributed 

to a sample of (22) faculty staffs in faculty of Islamic Law at the University of Tripoli, 

the results showed that (atonement and hyperbole, contemporary Islamic banking 

transactions, provisions, the sale of bonds and instruments, shooting at wedding 

events, prevalence of the phenomenon of violence and extremism, electronic 

commercial contracts, provisions of beauty, participation the Christians of the social 

rituals, medical examination before marriage), based on that study suggested the 

following courses: international terrorism and religious extremism, contemporary 

Transactions in Islamic banks and provisions, provisions of electronic contracts 

(commercial and social), contemporary marriage provisions, Muslims relation with 

other, suspicions about Islam, detection and response methods, contemporary Islamic 

thought. 

Keywords: suggested courses of study, Islamic politics department, and 

Faculty staff.  
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 ملخص ال

 
هدفت هذه الدراس  لةلتعرف عةلى املساقات الدراسي  املقرتح  لقسم السياس  الشرعي  من وجه  نظر أعضاء هيئ  

( مع أعضاء هيئ  التدريس يف كةلي  الشريع  10التدريس، ولتحقق أهداف الدراس  قام الباحث بإجراء مقابالت مع )
قسم السياس  املساقات الدراسي  ال بج  أن تحتويها وذلك لةلتعرف عةلى أبرز قضايا املعاصرة اليت طرابةلسيف جامع  
بناءا عةلى نتائج املقابةل  قام الباحث بتطوير قائم  تحتوى عةلى جمموع  من املساقات املقرتح  لتخصص السياس  الشرعي ، 

رت ه، وأظجبامع  طرابةلس( عضو هيئ  تدريس يف كةلي  الشريع  22الشرعي ، مث قام بتوزيعها عةلى عين  مكون  من )
النتائج أن )التكفري والغةلو، املعامالت املعاصرة يف البنوك اإلسالمي  وأحكامها وبيع السندات والصكوك، إطالق النار 
يف مناسبات األفراح، شيوع ظاهرة العنف والتطرف، العقود التجاري  االلكرتوني ، أحكام التجميل، مشارك  النصارى 

الرهاب الدويل االزواج(، بناءا عةلى ذلك اقرتحت الدراس  املساقات اآلتي :  مبناسبتهم االجتماعي ، الفحص الطيب قبل
والتطرف الديين، املعامالت املعاصرة يف البنوك اإلسالمي  وأحكامها، أحكام العقود اإللكرتوني )التجاري  ، واالجتماعي (، 

كر كشفها وطرق الرد عةليها، منهج الفأحكام الزواج املعاصرة، العالقات املسةلمني بغريهم، الشبهات حول اإلسالم و 
 اإلسالمي املعاصر 

 : املساقات الدراسي  املقرتح ، قسم السياس  الشرعي ، أعضاء هيئ  التدريس.الكلمات المفتاحية
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 خلفية الدراسة وأهميتها 

 المقدمة:
احلمد هلل الذي عةّلم بالقةلم، عةّلم اإلنسان ما مل يعةلم، فجعةله خةليف  له وكّرمه وفضةّله عةلى سائر خةلقه، والصالة والسالم 
عةلى نبينا حممد الصادق األمني، سّيد األولني واآلخرين، أرسةله هلل رمح  لةلعاملني، فأخرجهم من الظةلمات إىل النور، 

آن بادة العبادة إىل عبادة رب العباد، فأضاء قةلوهبم بالتوحيد، وزيّن حياهتم بالقر وحرّرهم من ربق  الكفر والشرك، ومن ع
، العظيم، فعةلى نبينا الكرمي أفضل الصالة وأمت التسةليم، وعةلى صحبه األبرار الّغر امليامني، وعةلى التابعني وتابع التابعني

 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 
غراء، فأكمل لنا ديننا، وأمت نعمته عةلينا، فجاءت الشريع  اإلسالمي  شامةل  يف أحكامها،  لقد من اهلل عةلينا بالشريع  ال

كامةل  يف قواعدها، فنظمت عالق  الفرد بربه، وعالقته بنفسه، وأسرته وجمتمعه، وعالقته بالكون من حوله، تنظيماً رائعا 
دين فحّق لكل مسةلم أن يفخر بانتمائه هلذا المتناسقا متوازنا، ال طغيان فيه جلان  عةلى آخر، وال قصور وال خةلل 

 العظيم، وأن يتشبث حببةله املتني، وأن يعّض عةليه بالنواجذ، ويفديه بكل غال ونفيس.
اعي، يف الوقت الذي تزهو فيه البشري  بإجنازاهتا العةلمي  والتقني  اهلائةل ، وتؤله العمل والعةلم، وتفجر حبضارهتا وتقدمها الصن

ال  ريا يف عامل الروح وحضارة الوجدان، نظراً إلغفاهلا لةلرتبي  الديني ، وإمهاهلا لةلدين واعتبار التمسك بهترتاجع تراجعا كب
 يتوافق مع حضارة العصر.

ولقد اختذ الدين اإلسالمي أدوات كثري حلماي  الطةلب  من املنزلقات اخلطرية، لتحقيق السّمو والتكامل يف النفس البشري  
 ، ومن أبرز هذه األدوات الرتبي  اإلسالمي ، حيث تشكل أداة هام  يف تشكيل عقل النشء املسةلم، واجملتمعات اإلنساني

 وهتذي  نفسه، ونقاء روحه وتحريك طاقاته وقدراته، وتوجيهها حنو إصالح الكون وعمارة األرض كما أراد اهلل لعباده.
ه نسان باهلل ليصةل  حاله عةلى األرض، وينظم حياتإن مهم  منهاج الرتبي  اإلسالمي  األوىل واألخرية هي أن تصل اإل

فيها،  فيعمرها ويرقيها عن طريق الكد والكدح املستمرين، وعن طريق التمكني فيها والرتكي  واستغالل كل الطاقات 
هلل، اواإلمكانات املدرك  اليت منحه اهلل إياها، وهو إذ يغفل كل هذا فإنه يكون متجها يف نفس الوقت بعقةله وروحه إىل 

 (.2002وهنا يرتبط مةلكوت األرض مبةلكوت السماء)مدكور،
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ونظراً ألمهي  الرتبي  اإلسالمي  فقد تضافرت مؤسسات عديدة يف اجملتمع ترعى الطةلب  وفق منهاج اهلل، ومن هذه املؤسسات 
لك، وانرتنت وغري ذاحلضن األول لةلطفل، واملسجد، واملدرس ، ووسائل اإلعالم من صحاف  وتةلفاز وإذاع   -األسرة

 واملؤسسات والنوادي العةلمي  والرياضي . 
لطةلب  دراسته ا ويعد الفقه احد الفروع الشريعة االسالمية، كما يعد احد الفروع منهاج التربية اإلسالمية المقرر على

 يف مراحل التعةليم العام املختةلف . 
فهم  وجوبا وحظرا وندبا وإباح  وكراهي ، وهو بذلك يعكسوالفقه هو: معرف  األحكام الشرعي  املتعةلق  بأفعال العباد 

البشر واستنباطهم األحكام من أدلتها التفصيةلي ، ومن مث فانه يتغري بتغري البشر يف الزمان واملكان واحلال)السمك، 
(، أو هو العةلم باألحكام الشرعي  العمةلي  املكتسب  من أدلتها التفصيةلي ، أو هو األحكام 21:1978

 (.8:1976)زيدان،نفسها
ونظرا ألمهي  الفقه فقد حظي كفرع من فروع منهاج الرتبي  اإلسالمي  باهتمام كبري من قائمني عةلى هذه املناهج، وتتمثل 

 أمهي  تدريس الفقه يف:
أن العمل باألحكام الشرعي  أصل الزم، وقاعدة راسخ  تقوم عةليها أفعال املسةلم من عبادات ومعامالت.  -1

 (.304 :2004)اجلالد، 
أن الفقه اإلسالمي يكشف عن سر عظم  الشريع  اإلسالمي  اليت تتسم بالوحدة والشمول والثبات واملرون  يف  -2

 (.104:1992احلياة اليومي  والقضايا املستجدة )موسى، 
ين دإن متثل املسةلم ألحكام الشريع  اإلسالمي  يف سةلوكه هو دليل اإلميان الصادق واإلسالم احلقيقي، فاإلسالم 

عةلم وعمل، وعقدي  وشريع ، وهو نظام شامل لنواحي احلياة، والفقه اإلسالمي حيظى بقداس  خاص  ومنزل  رفيع  
يف قةلوب املسةلمني، فينقادون لسةلطانه عن رضا وقبول وإلتزام، كونه صادر عن اهلل تعاىل، ومرتبطا ارتباطا وثيقا 

 بالعقيدة اإلسالمي .
رتبويون بتحقيق أهداف معين  بتدريس الفقه اإلسالمي لةلطةلب  ومن أهم وانطالقا مما سبق فقد اهتم ال

 :)1999األهداف)يونس،
 تزويد التالميذ باملعرف  الصحيح  عن العبادات واملعامالت واألخالق اليت هي موضوعات عةلم الفقه. -1
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 اهتم الواقعي .يف حيتصحي  املعارف اخلطأ لدى التالميذ يف العبادات واملعامالت واألخالق اليت ميارسوهنا  -2
ربط التالميذ بالقرآن الكرمي والسّن  عند دراس  الفقه مع تدريبهم عةلى كيفي  استنتاج األحكام منها، وهذا يؤدي  -3

إىل تحقيق التكامل والربط بني فروع الدين املتنوع ، وإبراز أمهيتها وهدفها األساسي خةلق اإلنسان الصاحل املؤمن 
 وجمتمعه. باهلل تعاىل النافع لنفسه 

وبناء عةلى ما سبق كان من ضروري أن تحرص املناهج الدراسي  عةلى توعي  الطال  بقضايا واقع  اليت حيباها، وأن توثق 
ه، صةلته مبعرتك احلياة والبيئ  احمليط  به، لئال يكون الطال  منفصال يف دراسته عن واقع  وجمريات حياته، وظروفه وخصائص

 لدراسي  من فهم ووعي ودراس  هلذا الواقع وهو ما يطةلق عةليه فقه الواقع.ومبعىن آخر تنطةلق املناهج ا
ويتميز الفقه  اإلسالمي مبرونته وقابةليته والتطور حس  ظروف الزمان واملكان، فمنهج اإلسالم منهج واقعي لةلحياة، 

حكام الشرعي  املطةلوب  ستنباط األحيث املسةلم عةلى إعمال العقل والتفكري يف اآليات الكوني ، والتدبر يف القرآن والسن  ال
لقضايا العصر ومشكالت احلياة ومستجداهتا، فالفقه اإلسالمي بتسع لكل ما بجّد لةلناس من مسائل وقضايا، فهو صاحل 
لكل عصر وجيل، قادر عةلى الوفاء حباجات الناي عةلى اختالف بيئاهتم وأعرافهم وعاداهتم وأجناسهم،  قال تعاىل: 

 . 28اَك ِإالا َكافاً  لةلنااِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكنا َأْكثَ َر النااِس اَل يَ ْعةَلُموَن﴾ سبأ اآلي  ﴿َوَما أَْرَسةْلنَ 
وتحقيقا لفقه واقع سةليم يف الرتبي  اإلسالمي  ينبغي بعد دراس  األحوال والقضايا املستجدة واجلاري  يف واقع الطالب، أن 

سالمي  شاطاته وأمثةلته ونصوصه متفق  مع حاجات اجملتمع الواقعي  ومبادئه وقيمه اإلتكون تطبيقات املنهاج ومقرراته ون
 الرفيع .

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
 األسئةل  التالي :تتمثل مشكةل  الدراس  يف 

 ؟قضايا اليت بج  توافرها يف املساقات املقرتح  لتخصص السياس  الشرعي  الأهم ما هي  .1
 رابةلس؟طاملساقات املقرتح  لتخصص السياس  الشرعي  من وجه  نظر أعضاء هيئ  التدريس يف جامع  ما هي  .2

 أهداف الدراسة:
 سعت هذه الدراس  لتحقيق األهداف التالي :

 بناء قائم  بأهم قضايا اليت بج  توافرها يف املساقات املقرتح  لتخصص السياس  الشرعي  . .3
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التعرف عةلى املساقات املقرتح  لتخصص السياس  الشرعي  من وجه  نظر أعضاء هيئ  التدريس يف جامع   .4

 طرابةلس.
 أهمية الدراسة:

 ستعود هذه الدراس  بالفائدة بإذن اهلل تعاىل عةلى الفئات التالي :
  .الشريعأعضاء هيئ  التدريس يف كةليات الشريع  بتقدمي قائم  بقضايا الالزم  لطةلب  كةلي   (1
توفري لةلطةلب  القضايا املهم  يف حياهتم اليومي  وما يةليب حاجاهتم يف التعرف عةلى احكام القضايا احلادث  والنوازل  (2

 الطارئ  كما أهنا تزيد من دافعتهم يف الدراس  كوهنا تنطةلق من واقع الطالب الذي يعيشونه.
أمهي   تم بإثراء املكتب  العربي  بدراسات حولتشكل هذه الدراس  منطةلقا لةلباحثني الجراء دراسات جديدة هت (3

 تدريس السياس  الشرعي  بالنسب  لةلطةلب .
 حدود الدراسة:

 ستجرى هذه الدراس  ضمن احلدود اآلتي :
 : اقتصرت حدود هذه الدراس  عةلى تحديد املساقات املقرتح  لتخصص السياس  الشرعي  .الحد الموضوعي .5
 طرابةلساس  يف كةلي  الشريع  يف جامع  : مت إجراء هذه الدر الحد المكاني -1
 .2016/2017: مت إجراء هذه الدراس  يف الفصل األول من العام الدراسي الحد الزماني -2

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
 تناولت الدراس  أربع مصطةلحات رئيس  وهي:

(. ويشري 16: 1999ةلي  )االسنوي، هو العةلم باألحكام الشريع  العمةلي  املكتس  من أدلتها التفصي الفقه: -
زيدان أن الفقه هو األحكام الشرعي  نفسها وهي ما يثبت ألفعال املكةلفني من وجوب أو ندب أو حرم ، و 

 (.8:1989أو كراه ، أو إباح ، أو صح  أو فساد، أو بطالن)زيدان، 

ملضار؛ مما ال ق املصاحل ودفع اهي تدبري الشؤون العام  لةلدول  اإلسالمي  مبا يكفل تحقيالسياسة الشرعية:  -
يتعدى حدود الشريع  وأصوهلا الكةلي ، واملراد بالشؤون العام  لةلدول  كل ما تتطةلبه حياهتا من نظم، سواء أكانت 
دستوري  أو مالي  أو تشريق  أو قضايا ن أو تنفيذي ، سواء أكانت من شؤوهنا الداخةلي  أن عالقاهتا اخلارجي ، 

 ضع قواعدها مبا يتفق وأصول الشرع هو السياس  الشرعي .فتدبري هذه الشؤون وو 
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 : هو عةلم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدول  اإلسالمي  من القوانيني والنظم اليت تتفقعلم السياسة الشرعية -
 وأصول اإلسالم، وإن مل يقم عةلى كل تدبري دليل خاص.

 اإلطار النظري 
 مقدمه : 

والسالم عةلى سيد املرسةلني حممد بن عبداهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم وعةلى آله وصحبه  احلمد هلل رب العاملني والصالة
 أمجعني، أما بعد:

يعد فقه الواقع من األمور املسةلم هبا وقد جاءت لتحقيق مصاحل العباد يف معاشهم وعبادهتم, وكما أن فقه الواقع قد 
 األزمن  واألمكن  هذه املصاحل ال بد أن تتغري الفتوى بتغري أهتم هبذه املصاحل من أجل رفع املشق  واحلرج عنهم, ولتحقيق

واألحوال, وال شك أن تنزيل نصوص الشريع  اإلسالمي  عةلى األحداث املستجدة والوقائع املتجددة واستنباط احلكم 
ي  , فالبيان الشرعي املناس  هلا والفتوى الصحيح  املتوافق  مع الكتاب والسن  , ومقاصد الشريع  أمر يف غاي  األمه

يطرد الشيطان ويكشف لةلناس احلالل مع احلرام فيكونوا عةلى بين  من أمرهم ويعبدون اهلل عةلى بصرية وعةلى هدى , وال 
ميكن الوصول اىل أي حكم شرعي صحي  لألحداث املستجدة املعاصرة دون فهم الواقع فهماً صحيحاً وإدراكه إدراكاً  

 ه(478كاماًل . )اجلويين 
ل اهلل عةلى عباده أن أنزل عةليهم شريع  اإلسالم، لتحقيق مصاحلهم، وتةلبي  حاجاهتم، يف كل عصر ومصر، وإن من فض

فهي لكوهنا رباني  شامةل  متكامةل  ال تقص ر ع ن الوف اء مبتطةلبات الناس، فكل حادث  مستجدة هلا حكم يف الشريع ، 
ه ا بساط البحث لدى عةلماء األم  وفقهاها، فالش ريع  بعظمتوكل مشكةل  هل ا خم رج، وك ل قضي  أو نازل  جتد مكاهنا عةلى 

ومشوهلا تستوع  كاف  القضايا والوقائع واحلوادث عةلى اختالف جماالهتا سواء يف العبادات أو املعامالت أو األخالق أو 
ناط التكةليف فقال لقد جعل اهلل تعاىل االستطاع  م .نظام احلكم أو العالقات الدولي  إىل غري ذلك من جماالت احلياة

( 16ن : )التغاب فَاتّـَُقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم( ﴿( وقال أيضًا 286)البقرة :  اَل يَُكلُِّف الّلُه نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها(﴿ :تع اىل
هائي  نولذا ميكن وصف الفقه اإلسالمي مبجموعه أنه فقه االستطاع  أو فقه املمكن، فالشريع  اإلسالمي  يف مقاصدها ال

م(، 2002إمنا جاءت لته ذي  اإلنس ان ول يس لتعذيب ه، فالض رورات تب ي  احملظورات، واملشق  جتةل  التيسري)النيسابوري 
يِن ِمْن َحَرٍج(﴿وما جعل اهلل عةلينا يف الدين من حرج، ق ال تع اىل :   ( 78احلج : ) َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
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وقد جاء  -إلسالمي  بأن بعث اليهم رسواًل من أنفسهم حممد ابن عبداهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم ومنا اهلل عةلى األم  ا

 بةلساهنم، وكان ابن جمتمعه يعيش ظروفه ويتعامل مع واقعه وبيئته، بجري عةليه ما بجري عةلى سائر البشر من الظروف 
كونه منهم . همونه بالكذب وترك النصيح  هلم لواألحوال إال ما اقتضته مهم  الرسال ، يعرفونه مبكانته وصدقه فال يت

 ه( 1403)ابن الرب 
إن الفقه اإلسالمي له وعاءان مؤثران يف احلكم املراد تنزيةله عةلى الواقع وهو يراعي أعراف الناس، يتمتع الفقه اإلسالمي 

ويف ضوئها استخرجت – صةلى اهلل عةليه وسةلم  رسولالبأصول وقواعد فقهي  استنبطها العةلماء من الكتاب الكرمي وسن  
واستنبطت األحكام الفقهي  عةلى النوازل املعاصرة يف كل عصر وعةلى وقائع كل زمان، حيث إن الفقه اإلسالمي من 
خالل االجتهاد، الذي ال خيالف مقاصد الشريع  وقواعدها األصةلي ، يستطيع أن يةليب حاجات األمم والشعوب يف كل 

 ه( 1419ع ذلك فإنه ال بد من معرف  الواقع عند تنزيل األحكام عةليه )اخلادمي, مكان وزمان، وم
ربط الفقه بالواقع، وبيان أحكامه الشرعي ، فال  بجوز أن يطيل ويفصل يف أحكام الشركات يف الفقه اإلسالمي، ومن املهم 

وها، مما يتعامل والتضامن والتوصي  باألسهم وحنمما أطنبت فيه كت  الفقه، ويةلوذ بالصمت املطبق إزاء شركات املسامه  
معه الناس اليوم يف خمتةلف أوطان اإلسالم. بل ينبغي أن يستفيد الفقيه املعاصر مما استنبط الفقهاء من أحكام هلا صف  
 تالعموم، وما قرروه من قواعد تتعةلق بالشركات، لتوظف يف فقه الشركات املعاصرة، ومثل ذلك أعمال البنوك وشركا

 ( .1425)القرضاوي،  ,اخل... التأمني، وزكاة املصانع واملستغالت
أن تستجي  هلذه  ،ملساقات كةلي  الشريع مما تقدم تبّينت أمهي  االستجاب  لقضايا العصر وتحدياته، وإنه من املرغوب 

تبعاً  املساقاتف ميكن تكيي القضايا اليت يدور حوهلا اجلدل، وأن تناقشها، وأن تفند الزائف واملضةلل منها، السيما وأنه
 .حلاجات اجملتمع املسةلم، ومواجه  املشكالت الدنيوي  املستجدة يف هذا الزمان أو ذاك املكان

 :مفهوم سياسة الشرعية
الواقع يف الةلغ : وقع يقع وقوعاً ووقعاً أي سقط، وقع عةليه القول أي وج  والواقع أي احلاصل: يقال أمر واقع، والواقع  

 (. 1972أو النازل  من صروف الدهر)املعجم الوسيط،القيام ، 
والواقع : النازل  من صروف الدهر، والواقع  الداهي  )ابن  .واقع اسم فاعل من وقع يقع وقوعًا ووقعاً، أي سقط ونزل

 م( الواقعي  يف اإلسالم تعين مراعاة وقائع الكون من حيث هو حقيق  واقع ، 1999ويعرفه القرضاوي ) ) 2003منظور،
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 10 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
ووجود شاهد، ولكنه يدل عةلى حقيق  أكرب منه ووجود أسبق من وجوده، وهو وجود الواج  لذاته، هو وجود اهلل الذي 

 خةلق كل شيء فقدره تقديراً.
ي لباحثون من أجل إبجاد تعريف شامل لسياس  الشرعي  وإن أبرز هذه التعاريف ما يةلوتعددت التعاريف اليت اهتمم هبا ا

 : 
 ( 1991ويرى القرضاوي)م 
  أن سياس  الشرعي  "هو فقه مبين عةلى دراس  الواقع املعيش، دراس  دقيق  مستوعب  لكل جوان  املوضوع، معتمدة

 (.26)عةلى أص  املعةلومات وأدق البيانات واإلحصاءات"
 رفه األلباين بأنه "الوقوف عةلى ما يهم املسةلمني مما يتعةلق بشئوهنم أو كيد أعدائهم، لتحذيرهم والنهوض هبم وقد ع

 (.35-34:  1992واقعياً ال نظرياً أو انشغاالً بأخبار الكفار وأنبائهم أو إغراقاً بتحةليالهتم وأفكارهم" )األلباين،
 بأن ه:  لكتاب االجتهاد اجلماعي لعبد اجمليد السوسوه الشريف ويعرف عم ر عبي د حسن  سياس  الشرعي  يف تقدميه

النزول عةلى امليدان وإبصار الواقع الذي عةليه الناس، ومعرف  مش كالهتم ومعان اهتم، واستطاعتهم وما يعرض هلم، "
لسوسوه اوما هي النصوص اليت تنزل عةلى واقعهم، ف ي مرحةل   معين ، وما يؤجل من التكاليف لتوفري االستطاع  )

 .)32: 1991الشريف
  الذين ميثةلون  –ضمن خصائصهم ومسائهم –ويرى السامرائي أن سياس  الشرعي : هو الفهم الدقيق لواقع الناس

أرضي  املنهج الرتبوي اإلسالمي، بكل مشوله وكماله، وذلك إلبجاد أكرب قدر من التفاعل بني مقتضيات املنهج 
 (1997ي،مله يف واقع حياهتم، لتحقيق أعةلى مرات  العبودي  اهلل تعاىل )السامرائالرباين، وفاعةلي  املكةلفني برسم معا

 :مفهوم قضايا سياسة الشرعية
القضايا لغ    : "مجع قضي ، وهي مأخوذة من قضى، وهي األمر املتنازع عةليه اليت تعرض عةلى القاضي أو اجملتهد ليحكم 

 )696:2:مج2003أو يفىت فيها". )ابن منظور،
القضايا اصطالحاً: "فهي مصطةل  عام يشري إىل رم وز ومس ائل وموض وعات توج  التباسًا يف الفهم، وتحتاج إىل أما 

حسم وفصل، حيث تتباين حوهلا اآلراء، ويع اين منه ا الفرد أو اجملتمع ككل. وقد تكون القضي  مشكةل  لكن املشكةل  
وع بتنوع جماالهتا، فهناك قض ايا عةلمي  ، وقض ايا ش رعي ، وقضايا وهناك العديد من القضايا تتن .ليس ت بالض رورة قض ي 

 (.420ه 1423)صربي،  جدلي ، وقضايا أخالقي ، وقضايا صحي ، وقضايا اجتماعي  ، وقض ايا سياس ي "
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  وقد عّرف الباحثون قضايا سياس  الشرعي  بتعريفات متعددة ولكن مجيعها تدور حول املوضوع الرئيس الذي هو سياس

 الشرعي  وهي كما يةلي :
"هي تةلك املوضوعات اليت تعرب عن مشكالت فقهي  واجتماعي  متس قضايا كةلي   أو جزئي ، وه ي أم ور أص ةلي  أو  .1

 (. 12: 2003طارئ   عةل ى اجملتم ع وهل ا ص ف  احلداث  " )البو سعيدي،
تحتاج مدون  يف عصر التشريع اإلسالمي، و "هي كل ما يقع لةلناس من حوادث ووقائع يف حياهتم اليومي  ومل تكن  .2

إىل بيان حكم الشرع فيها سواء كانت يف أبواب العبادات، أو املعامالت، أو ما يتعةلق بأحوال األسرة، أو ما يتعةلق 
ه: 1424باحلدود والدعاوى، واألقضي ، أو ما يتعةلق حبياة الناس االجتماعي  والسياسي  واالقتصادي " )مجعور، 

119.) 
لقضايا اليت ظهرت يف عصرنا احلديث، نتيج  لةلتغريات االجتماعي  واالقتصادي ، والسياسي ، وتحتاج لبيان "هي ا .3

 (.111: 2009املوقف جتاهها" )القحطاين،
"هي تةلك املوضوعات الفقهي  املستجدة عةلى اجملتمع وما بجتمع نتيج  التطورات االقتصادي  واالجتماعي  والسياسي   .4

: 1999ها من تغري يف سةلوكيات وأخالق األفراد، وأثري حوهلا وجهات نظر ديني  عديدة" )هاشم،والعةلمي ، وما تبع
18) 

 ومما سبق من تعريفات لقضايا سياسة الشرعية يتبين ما يلي: 
اشتمةلت قضايا سياس  الشرعي  عةلى مجيع اجملاالت اليت متس حياة املسةلم يف جمال العبادات و املعامالت أو األحوال  .1

  ي  أو العالقات وما خيص املسةلم من قضايا الفقه اإلسالمي .الشخص
كانت نشأة دراس  قضايا سياس  الشرعي  عةلى أثر التطور اهلائل والنهض  العةلمي  والتطور التكنولوجي وما أحدثته  .2

 .من قضايا مستجدة 
 المسميات المرادفة لسياسة الشرعية :

 يةلي بعض منها:أطةلق عةلى سياس  الشرعي  مسميات عديدة وفيما 
 أواًل: المستجدات الفقهية.

 النخل قطع مثره، وجدد : من جدد، جد بالشيء جداً وجداداً قطعه، فهو جمدود، وجديد، يقال جدّ لغ ً املستجدات  
 وأما املستجدات الفقهي  اصطالحاً   2004: 109)الشيء صريه جديداً، وجتدد الشيء صار جديداً )املعجم الوسيط،



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 12 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
فهي: املسائل احلادث  اليت مل تقع من قبل، واليت يبحث العةلماء حكمها الشرعي، ليعرف املسةلمون كيف يتصرفون 

 (.226: 2000األشقر, (جتاهها 
 فقه النوازل. ثانياً:

املعجم )النوازل يف الةلغ : مجع نازل ، وهي من نزل مبعىن هبط، أو حّل يف املكان، كما تطةلق أيضا عةلى املصيب  الشديدة.  
 .( 915, 2الوسيط، مج

وأما النوازل اصطالحًا : فقد عرفت النوازل بأهنا : الوقائع واملسائل املستجدة واحلادث  املشهورة بةلسان العصر, باسم 
 (  9: 1,ج2001النظريات والظواهر)ابو بكر, 

حكماً  ىن كوهنا مةلح  أهنا تستدعيكما يطةلق عةلى النوازل بأهنا : املسائل الواقع  إذا كانت مستجدة وكانت مةلح ، ومع
 ( 24: 2006شرعياً )اجليزاين،

 .الواقعاتثالثاً : 
 مج( 8 : 403، 2003)ابن منظ ور، الواقع  يف الةلغ  : النازل  من صروف الدهر، وهي الداهي  

الواقعات اصطالحات: هي الفتاوى املستنبط  لةلحوادث املستجدة، والوق ائع ك النوازل وكالقضايا املستجدة، بالنسب  
 ( 114ه:  1424ملعناها واستعماالهتا )مجعور،

 .رابعاً : الحوادث 
 احلوادث يف الةلغ : مفردها حادث ، واحلدث من أحداث الدهر: ش به النازل  . 

يف حياة الناس من وقائع  احلوادث اصطالحاً: هي النوازل اليت يستفىت فيها، وهي ما بجد ( . 132, 2)اب ن منظور،مج
   ( 114: ه1424مل يسبق فيها حكم شرعي )مجعور،

 خامساً : الفتاوى.
من  والفتوى: اجلواب عما يشكل .الفتاوى يف الةلغ : أفتاه يف األمر، أي أبان له، والفتيا والفتوى: ما أفىت به الفقيه

 ).2:  673،مج 1972املسائل الشرعي ، أو القانوني ، واملفيت: هو من يتصدر الفتوى بني الناس. )املعجم الوسيط،
6-  
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 القضايا الفقهية المعاصرة.سادساً: 

 186، مج2003القضايا لغ : هي األحكام واملسائل اليت يتنازع فيها وتعرض عةلى القاضي لةلفصل فيها. )ابن منظور،
املعاصرة لغ : العصر ضغط الشيء حىت يتحةّل ، واعتصر باملكان التجأ به، والعصر: الدهر واحلني )ابن فارس،  .( 15: 

 ( 4:  240ه،  مج395
والقضايا املعاصرة اصطالحاً: القضايا اليت ظهرت يف عصرنا احلديث نتيج  لةلتغريات االجتماعي  واالقتصادي  والسياسي  

 (  111: 2009. )القحطاين،  قف جتاههااليت تحتاج إىل بيان املو 
 :أهمية دراسة سياسة الشرعية

ال خيفى عةلى كل ذي عةلم وبصرية دور وأمهي  معرف  الواقع وفقهه يف شكل صحي  وسةليم عةلى احلكم الشرعي، فإذا  
ةليه يشكل عكان فقه النص نصف الطريق لةلوصول اىل احلكم الشرعي الصحي ، فإن سياس  الشرعي  املراد تنزيل النص 

النصف الثاين املتمم الكتمال الوصول اىل احلكم الشرعي الصحي  , ومن العبارات املشهورة لعةلماء الفقه االسالمي اليت 
تؤكد ذلك قوهلم : )احلكم عةلى الشيء فرع عن تصوره ( ولقد تغريت بعض فتاوى فقه االمام الشافعي يف مصر عما  

م ع اجلديد الذي طرأ عةليه وعاش فيه، ومل يكن ذلك مسايرة منه ولتقةلبات أمزجتهكان عةليه يف العراق نظراً لتغري الواق
وأهوائهم كما قد يظن البعض، وإمنا ذلك مراعاة لةلعرف واملصةلح  اليت تتغري بتغري األماكن واألزمان وإذا كان الكثري من 

  األهم ملواكب  ها من سقمها، فإن املرحةلالعةلماء يف العصر الراهن برعوا يف فهم النصوص الشرعي  ودالالهتا وبيان صحت
تطور األحداث غري املنتهي  يف العصر الراهن هي سياس  الشرعي ، وتنزيل النصوص الشرعي  الصحيح  واملناسب  عةليه. 

 (.1: 2014)اهلوشان, 
فت مواقف األمم ختةلكما ألقت القضايا املستجدة واملعاصرة بظالهلا عةلى مجيع جوان  احلياة اإلنساني  واالجتماعي ، وا

والشعوب حيال هذه القضايا، إال أن اجملامع الفقهي  وفقهاء العصر يقومون جبهود كبرية، وإن كانت غري كافي  نظراً لقةل  
اجملامع وقةل  املتخصصني يف النوازل الفقهي  مع كثرة هذه املستجدات والقضايا، ونظرا لضعف إمكانيات القائم هبذه 

دعم مادي ورمسي حىت تؤدي الواجبات اليت تقدر عةليها، كما تقع عةلى عاتق الفقهاء املعاصرين اجملامع، فهي تحتاج ل
مسؤولي  كبرية، فال بد من مواكب  النوازل الفقهي ، وفت  النوافذ عةلى الفقه اإلسالمي بكاف  مذاهبه املعتربة، مع إيالء 

ميق صول التباحث بينهم، وأن تصدر األحكام عن فهم عمجيع اجملاالت االقتصادي  واالجتماعي  والعةلمي  املهم  مع وح
 ه (1425ودراي  تام . )القرضاوي، 
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كما أنه "ال ميكن أن جنتهد إال إذا تعةلمنا عةلوم الطبيع  كما نتعةلم الشريع ، ذلك أن عةلم الطبيع  هو الذي يعرفك 

مع لتعةلم ع  فال بد لك من تشخيص اجملتبالواقع وأدواته، ومهما حصل لك من العةلم مبعاجلات الشريع  وبأدوي  الشري
الداء، مث تقدر ما هو الدواء الشرعي املعني الذي يناس  ذلك اجملتمع، ويستدعي ذلك دراس  احوال اجملتمع من النواحي 

 (1993االقتصادي  واالجتماعي  لةلوصول اىل تحقيق الدين عةلى أكمل وجه . )الرتايب، 
الشرعي واج  من الواجبات اليت بج  أن يقوم هبا طائف  متخصص  من طةلب   وتعد معرف  الواقع لةلوصول إىل احلكم

 (1992العةلم املسةلمني النبهاء، كأي عةلم من العةلوم الشرعي  أو االجتماعي  أو غري ذلك )األلباين، 
 الجانب العملي لسياسة الشرعية:

 يظهر الجانب العملي في سياسة الشرعية في عدة جوانب منها:
 :النصوص على الواقعأ( إنزال 

إن عمل الفقيه يشبه إىل حٍد كبري عمل الطبي ؛ ذلك أن الطبي  قبل أن يصف الدواء عةلي ه أن يشخص الداء، ويتعرف 
حال املريض من مجيع جوانبه، فيبحث يف كل أعراض املريض هل يعاين من أمراض أخ رى ؟ أو يتحسس من أدوي  معين  

  هلا عالق  حبال امل ريض مث يعطيه العالج املناس  حلالته.؟ إىل غري ذلك من االعتبارات اليت
وكذلك الفقيه عةليه أن حييط بالواقع املراد بيان احلكم الشرعي له من مجيع جوانبه لك ي يستطيع إنزال النص املناس   

 ( 597)ابن اجلوزي , . عةلى الواقع
ىل حماهلا إىل الكثري م ن التناقض والتضاد، ودعا إ لقد أدى جمرد االستشهاد باآليات واألحاديث، وتنزيةلها عةلى غري
حيث ذه  بعض القائةلني بالنسخ إىل اعتبار آي   !التعسف يف التعامل مع النصوص نسخًا وترجيحاً، وما إىل ذلك

 السيف ناسخ  ملا يربو عن مائ  آي  من آي ات الدعوة واحلوار واجملادل  باليت هي أحسن!!، يف حني أن املشكةل  هي يف
فق ه احلال   وم ا يالئمها من احلةلول الشرعي ، ففي مرحةل  وحال  قد يكون احلكم الشرعي يف التعامل مع الع دو كما يف 

 ﴿ , قال تعاىل  ويف حال  قد يك ون احلك م (،77( )النساء : وَأِقيموْا الصاَلَة وآتُوْا الزَكاةَ  ُكفُّوْا َأيِديُكم﴿قوله تعاىل 
( ويف حال  التعبئ   " 190)البقرة :  (اْلمعَتِدين يِحب الَ  الّله واَل َتعَتدوْا ِإن يَقاتُِلوَنُكم سِبيِل الّلِه الَِّذينوقَاتُِلوْا ِفي 

 " ِقيناْلمتَّ  مع الّله اْلُكفَّاِر ولِيِجدوْا ِفيُكم ِغْلَظًة واعَلموْا َأن آمنـُْوا قَاتُِلوْا الَِّذين يُلوَنُكم من يا َأيها الَِّذين﴿ العام  :
يْخرِجوُكم من  ِفـي الديِن وَلم يَقاتُِلوُكم َلم عِن الَِّذين اللَّه اَل يْنهاُكم ﴿ويف حال  التعاهد واملوادع  يكون احلكم :" 

 ( هذه اآليات جاءت تعاجل حاالت 8)املمتحن  :  " اْلمْقِسِطين( يِحب اللَّه ِإن وتـُْقِسطُوا ِإلَيِهم َأن تَبروهم ِديارُِكم
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متعددة يف ظروف متغايرة، ففهم واقع تنزل ه ذه اآلي ات يثمر فهمًا صحيحًا لةلحاالت اليت جاءت تعاجلها، وبالتايل 

 (.2006) محد ,  حينما تتشابه حال  الواقع م ع حال   التّنزل يتم إنزال احلكم املناس  لتةلك احلال 
إن سياس  الشرعي  ال حيصل إال بوجود جمموعات خمتص  بعدة اختصاصات يف املعرف ، تحق ق التكامل والعقل اجلماعي، 

 حىت إننا لنعتقد أن الفقه الصحي  لةلنص يف الكتاب والسن ، يقتض ي فهم الواقع حمل النص يف ضوء اإلستطاعات 
من  وب  لقضي  االجتهاد وسياس  الشرعي  السائد بني الناس ال بد لهاملتوفرة، ويف تق ديرنا أن ه ذه ه ي املعادل   املطةل

 م( 1997معرف .)أبو املعايل , 
 . ب( تطبيق سياسة الشرعية على المسائل المستجدة

إن إمعان النظر يف املسائل املستجدة هلا إصدار حكم شرعي وقواعد ثابت ، وهي قواعد شرعي  ملقاصد الشرع عةلى الوقائع 
 : وتشتمل هذه العمةلي  عةلى أمرين املتغرية،

 . األول : استخراج دالئل النص بطرق االستدالل املعروف  يف عةلم أصول الفقه
الثاين : متثل الواقعي  اليت يطبق عةليها حكم النص املطابق لألحكام من مجيع االختصاصات واملفاهيم الشرعي  اليت تعرب 

مجيع  شرعيًا ويكون يف أعةلى املرات  يف القضايا اليت ختدم الناس يف عن الواقعي ، وهبذا يةلقي الواقع املستجد نصاً 
 (1990املستجدات الفقهي  عةلى الواقع .البشري , 

 . ج( تطبيق سياسة الشرعية على اختبار صحة الفتوى
قع، وقد ا" لألحكام الفقهي  أثر يف الواقع قد ينعكس إبجابًا إذا مت استخالص الفتوى وفق قواع د منهجي  ضابط  لةلو 

حيدث خةلل يف أي مستوى من املستويات فيكون األثر املرتت  عةل ى الفتوى أو عةلى احلكم يف الواقع أثراً سةلبياً، وبالتايل 
بج  مراجعته وتحريره لةلتأكد من صح  الفتوى، وب ذلك تكون عمةلي  استنباط األحكام وتقدمي الفتاوى عبارة عن جدل 

ن الواقع الذي يتم اختباره يبني مدى صح  الفتوى أو عدم صحتها واتفاقها مع متواصل بني الفقه والواقع، حيث ا
الواقع" , لذا بج  عةلى اجملتهد يف مسائل سياس  الشرعي  بشقيه واقع النص وواقع التطبيق أن بجعةله بعيداً عن مقاصد 

أقوال السابقني  تصر عةلى ترديدالنصوص وحكمها، فال يستطيع أن ينزل األحكام الشرعي  عةلى املس ائل املس تجدة، فيق
دون مراعاة لةلمتغريات فيؤدي إىل تطبيق األحكام عةلى وج ه غري مرٍض شرعاً فيأمر باحلرج مع أنه مدفوع، وحيض عةلى 

)العةلواين, " املفسدة وهي ممنوع ، مم ا يقوي االجتاهات العةلماني  يف اهلجوم عةلى الدين حبج  عدم الصالحي  وعدم الواقعي 
2001.) 
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  :الحاجة اإلنسانية لدراسة قضايا سياسة الشرعية 

   :الشريعة تصلح لكل زمان ومكان  .1
أنزل اهلل تعاىل عةلى الرسل قبل سيدنا حممد عةليهم صةلوات اهلل أمجعني شرائع مؤقت  صاحل  لذلك الزمان فقط، وملا 

 َأْكَمْلُت  اْليَـْومَ  ﴿ من قائل:عز أراد سبحانه أن خيتم تةلك الرساالت أنزل شريع  تصةل  لكل زمان ومكان فقال 
(، فهي الشريع  اخلالدة الباقي  الكفيةل  بتقدمي احلةلول لكل املشكالت واملعضالت، كما ان 3)املائدة:  َلُكْم ِديَنُكْم(

 ه( 1420لكل قضي  من النوازل هلا حكمها الشرعي )سيد قط  , 
تقضي حاجاهتم وتةليب مصاحلهم كما "إن الشريع  كةلها جاءت الشريع  اإلسالمي  رمح  لةلعباد  تلبية مصالح الناس: .2

مصاحل، إما درء مفاسد أو جةل  مصاحل"، وينبغي أن يدور االجتهاد يف القضايا املستجدة مع املصةلح  مبا يتالءم 
مع مقاصد الشريع  السمح ، فرياعي اجملتهد ضروريات العصر وحاجاته ومراعاة ظروف الناس واألحوال الطبيعي  

 .)م1999ر الشرعي  اليت يعيشها الناس )النمةل ، واألعذا
ومع التطورات اهلائةل  يف اجملاالت التقني  والعةلمي  اليت يزداد تطورها يومًا بعد يوم وخباص  بعد ثورة االتصاالت، 

دة حوكثرة القنوات التةلفازي  الفضائي ، ولن يقف يف طريقها إال عمل عةلمي خمطط حيفظ عةلى األم  استقالل هويتها وو 
مظهرها، وال حيول يف الوقت نفسه دون املشارك  اإلبجابي  لكل أفرادها يف البناء والتطوير، وذلك من مهم  العةلماء 

 ( .2006املعاصرين والباحثني يف سياس  الشرعي   )الدسوقي، 
لفقهاء ا وخمالفات شرعي  عن غري قصد، ينبغي عةلى يقع العباد يف حرج،حىت ال  :احكام قضايا النوازل بيان  .3

التصدي لكل ما يعرض لةلمجتمعات من قضايا وأحداث، وليتمكنوا من مواكب  عصرهم والتفاعل مع اجملتمع بكل 
 ( 1996قضي  وتوضيحها )اجلاهوش، 

يعترب فهم سياس  الشرعي   وسيةل  لنشر الدعوة وقبول مبادئها. وإنه لفارق كبري  : سبب من أسباب نجاح الدعاة  .4
بني من يدعو إىل اهلل تعاىل عةلى بصرية بواقع قومه، وإحاط  بشئون جمتمعه، مدركاً عوامل التأثري يف مجهور املدعوين، 

 م(.1987.)ابن تيمي ، املستجد وبني من بجهل ذلك وينفصل عن واقعهم 
يؤدي تغيري الواقع إىل الصدام من البداي ، فأّّن لةلمصةل  أن يغري واقعا  :يجاباً في تنظيم حياة المجتمعات التأثير إ .5

 مل يعرفه، ومل بجشم نفسه عناء البحث فيه، والقيام بتغطي  عةلمي  مدروس  ملعرفته، ويف ذلك يقول اإلمام ابن تيمي 
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رمحه اهلل: " األمر باملعروف والنهي عن املنكر , ال بد أن يكون عةلى بصرية وعةلم وفهم لسياس  الشرعي  )بوعزة،  

1994) 
إن الفهم والتبصر يف سياس  الشرعي  والتعرف إىل مشكالته هو سبيل االرتقاء به، وتنزيل  :سبيل من سبل االرتقاء  .6

 األحكام عةليه، واألخذ بيده شيئا فشيئا لتقوميه بشرع اهلل تعاىل، وإن البدء يف أي عمةلي  لةلتنمي  ال بد أن تأخذ يف 
م وخبل يف وقه، وعدم أخذه بعني االعتبار خرق لةلفهاعتبارها هذا الواقع وأن ال تتجاهةله، ألن جتاهل الواقع والقفز من ف

 .م(2006العقل، ولفهم سياس  الشرعي  دور كبري يف رقي اجملتمعات  )بوعود، 
ويرى الباحث أنه ميكن لسياس  الشرعي  أن يدلنا عةلى منهج االجتهاد ونوعه املطةلوب، كما يفت  لنا باب التجديد، 

  .ت ضوء املنهاج الشرعي واستمداًدا من أصولهويضع معامل التغيري، كل هذا طبًعا تح
 تطور دراسة قضايا سياسة الشرعية: 

يف ظل االنفجار العةلمي والتقين والعومل  وثورة االتصاالت وكثرة الفنت وجهل الكثري من الناس برزت دوافع عدة وبواعث  
 كثرية لتطور دراس  سياس  الشرعي  ومن أبرزها ما يةلي: 

 ، يشهد العامل ثورة يف املعرف  واملعةلوماتي ، كما يشهد تقدماَ صناعياَ وتقنياَ يف كاف  فروع املعرف والمعلوماتية:ثورة المعرفة 
ويف شىت جماالت احلياة. كما أن لةلعومل  دوراً خطرياً وبارزاً يف ظهور الكثري من القضايا املعاصرة، فالعومل  تستند عةلى قيم 

 ، وتطرح رؤى تدور حول السوق والسياح ، وتدور يف جممةلها حول التقدم االجتماعي مادي  تنفي اإلنساني  كإنساني
 ( .1999واالقتصادي  )مربوك، 

إن من خماطر العومل  أن ثقافتها غري مكتوب ، بل هي مبثوث  عرب األقمار الصناعي  والفضائيات، وتتغةلغل يف أسالي  
ت الت كاهلاتف والتةلفاز ونظم التعةليم وفرص العمل، واملعرف  بالةلغااحلياة اليومي  كالطعام والشراب والكساء واملواص

 .)2002األجنبي ، واهلجرة لةلدول األجنبي  أي ثقاف  التدويل )حنفي، 
إذا مل يدعم اإلعالم القيم ومل يقم بدوره التثقيفي و التوجيهي واإلرشادي و   التطور في مجال االتصاالت: .1

مسخراً  - ما رحم ريبإال–العمةلي  الرتبوي ، ولقد أصب  اإلعالم يف وقتنا احلايلالتعةليمي؛ فإنه يصب  خطرًا عةلى 
لدفع اإلنسان بعيدًا عن القيم واألخالق، وإشاع  أدب اجلنس واجلرمي  والتمرد وقتل أوقات الشباب مبا يبثه من 

دي  ياة االقتصاعالقات الناس االجتماعي  وأمناط احل برامج وأفالم ومسةلسالت، وأصبحت تشكل خطرًا عةلى
 .)1998وساعدت يف انتشار األخالق املنحط  والبذيئ   )أمني، 
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كما ساعدت وسائل اإلعالم بالتأثري السةليب ومل تستثِن من تأثريها كبرياً وال صغرياً، وهنا تتأكد أمهي  بناء مناهج قادرة 

 عةلى مواجه  إفرازات اإلعالم، وكل القضايا املستجدة لتمكني النشء من التقدم واالستقرار النفسي واملعنوي. 
 سيطرت أمناط احلياة الغربي  وأعرافها عةلى كثري من جوان  احلياة، باإلضاف  إىل غزو القواننياالنحالل والتقليد األعمى: 

 الوضعي  لكثري من بالد املسةلمني، وتفريط الناس يف التزامهم بأحكام الدين، وما يةلحق بذلك من التوسع يف املةلذات 
كثار من املكاس ، وقد دل عةلى ذلك قول عمر بن واملطاعم واملساكن واملراك  واملالبس واالنشغال باملالهي واالست

 ( .2009تحدث لةلناس أقضي  بقدر ما أحدثوا من الفجور" )القحطاين،  :عبد العزيز رمحه اهلل
  : عكست الشبك  العنكبوتي  الثورة املعرفي  اليت اجتاحت العامل مؤخرا من خالل قدرهتا اهلائةلالشبكة العنكبوتية .2

ملكاني . ي  كوني  يتم فيها التواصل العةلمي واملعريف بكل يسر وسهول  متخطيا احلدود الزماني  واعةلى تحويل العامل إىل قر 
إن كثرة املستجدات والقضايا املعاصرة وتداخةلها وتشابكها يةلقي عةلى الفقهاء عبئًا باالجتهاد، والتأسيس لعةلم 

ضي  اجملتهد هما تعاوناً يستوع  كل جوان  القموسوعي لةلتشريع اإلسالمي واملعارف اإلنساني  األخرى، والتعاون بين
فيها، فالعامل اجملتهد يف العةلوم الشرعي  يكمةله عامل متخصص متبحر يف العةلوم الدنيوي  واإلنساني  والتطبيقي ، لذا  

 (.م1996كان ال بد من ابجاد فهم وتصور واقعي هلذه املستجدات. )العمري، 
 التةلفازي  وكثرة القنوات االتصاالت، ثورة بعد وخباص  يوم بعد يوما ضراوة يزداد االجتماعي ويرى الباحث أن الغزو

 يف حيول وال مظهرها، ووحدة هويتها األم  استقالل عةلى حيفظ خمطط عةلمي عمل إال طريقه يف يقف ولن الفضائي ،
 واجملتهدين. اجملددين مهم  وتةلك والتطوير، البناء يف لكل أفرادها اإلبجابي  املشارك  دون نفسه الوقت

 :مكانة سياسة الشرعية في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وسنن الخلفاء الراشدين
 :أواًل: مكانة سياسة الشرعية في القرآن الكريم 

 أرسل اهلل سبحانه وتعاىل إىل عباده رسال ُمبشِّرين بثوابه، ومنذرين بعقابه ؛ لئال يكون لةلبشر حج  يعتذرون هبا بعد وقد
اقتضت سّن  اهلل يف خةلقه أن يتكفل اجلماعات اإلنساني  يف كل طور من أطوار حياهتا برسول يأتيهم بتشريع إهلي ينظم 

اِس َعَلى ُرُساًل ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّ ﴿ه( ويؤيد ذلك قوله تعاىل 1423حياهتم الديني  والدنيوي  )احلسيين 
، وكانت القوانني اليت يأيت هبا كل رسول قوانني إهلي  (165)النساء: )وََكاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما ۚ  ْعَد الرُُّسِل اللَِّه ُحجَّةٌ بَـ 

َهاًجا(ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرعَ ﴿تعمل عةلى مصةلح  اجلماع  واستقرارها، كما كانت تتناس  مع اجلماع  وطاقاهتا  ًة َوِمنـْ
 ه( .1423)احلسيين، ( 48 :)املائدة
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ويتبني من استقراء آيات األحكام يف القرآن أن أحكامه تفصيةلي  يف العبادات، وما يةلحق هبا من األحوال الشخصي  
واملواريث، ألن أكثر هذا النوع تعبدي وال جمال لةلعقل فيه وال يتطور بتطور البيئات، وأما فيما عدا العبادات، فأحكامه 

  فيها لتفصيالت جزئي  إال يف النادر، ألن هذه األحكام تتطور بتطور فيها قواعد عام  ومبادئ أساسي ، ومل يتعرض
البيئات واملصاحل، فاقتصر القرآن فيها عةلى القواعد العام  واملبادئ األساسي  ليكون والة األمر يف كل عصر يف سع  من 

 ) 1986. )خالف،دون املساس بأي جزء فيه أن يفصةلوا قوانينهم يف حدود أسس القرآن 
 :ح مكانة سياسة الشرعية في القرآن الكريم كما يليوتتض

 :القرآن المكي والمدني -أ 
واجلهاد والقتال مِلَ مَلْ يفرض عةلى املسةلمني إال بعد هجرة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، وبالرغم من إحلاح املسةلمني وطةلبهم 

رمحن دينار عن عكرم  عن ابن عباس أن عبد الاإلذن بالقتال وهم يف مك  حيث كان القتال حمظوراً، فقد روى عمرو بن 
بن عوف وأصحاباً له كانت أمواهلم مبك ، فقالوا: يا رسول اهلل كنا يف عز ومنع  وحنن مشركون، فةلما آمنا صرنا أذالء، 
 كفقال: "إين أمرت بالعفو فال نقاتل القوم" وقد حثهم عةلى اإلنفاق وحذرهم من فتن  األموال واألوالد  )ابن املبار 

 .م(1972
يدور موضوع القرآن املكي حول اثبات العقيدة يف قةلوب الناس النبوة واإلميان بالغي ، ويغةل  عةلى أسةلوهبا الشدة 
واحلرارة والنربة السريع ، أما القرآن املدين فتدور موضوعاته حول إقام  اجملتمع املؤمن والتشريع له يف كل ما حيتاج إليه من 

ت وعقوبات يتصف أسةلوبه بأنه أسةلوب تعةليمي شرعي هادئ النربة خياط  العقول، وكذا عبادات ومعامالت وتشريعا
املشركني  –الً أو  –القةلوب، وسر تغيري اخلطاب هنا وهناك هو مراعاة املكةلف املخاط  وأحواله، فالقرآن املكي خياط  

 ا القرآن املدينخلطاب لغ  القوة و السخون ، أماملناوئني لعقيدة التوحيد، اجلاحدين لنبوة حممد املتطاولني عةليه، لذا ساد ا
باألوامر والنواهي، هلذا ساد القران ان خياط  النفوس بةلغ  الطمأنين  والسكين   )اجلصاص، أهل اإلميان ويتكفل فيخاط  
 .م( 2003

 :القضايا التي جاء بها الرسل عليهم السالم ولكل رسول قضية  -ب
ن غ دعوته من أفضل القوم وأقواهم مبيزات تؤهةلهم ملقام النبوة، واهلل مل يبعث نبياً موجل( رساًل لتبةلي اختار اهلل )عز .1

أهل البادي  ملا يغةل  عةلى البدو من طبائع اجلفاء والقسوة، وألن أهل األمصار والقرى ذو حةلم وعقول مستنرية  ) 
 ( ه1427الغزايل, 
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ُيِضّل اللَّه َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسول ِإالَّ بِِلَساِن قـَْومه لِيُبَـيِّن َلُهْم فَـ َوَما ﴿ارسال الرسل كُل حس  لغ  قومه , قال تعاىل  .2

( وليس معىن اآلي  أن يكةلم الصينيني بالةلغ  الصيني  4إبراهيم: ( )َمْن َيَشاء َويـَْهِدي َمْن َيَشاء َوُهَو اْلَعزِيز اْلَحِكيم
 واص بةلسان اخلواص، والعوام بةلسان العوام، ويكةلم الناس أو الروس بالةلغ  الروسي  بل معناها األعمق أن يكةلم اخل

يف الشرق بةلسان أهل الشرق، ويف الغرب بةلسان أهل الغرب، ويكةلم الناس يف القرن احلادي والعشرين بةلساهنم ال بةلسان 
 (. 1995)ابن هشام, قرون مضت 

 القضايا التي بعث اهلل بها الرسل عليهم السالم ومعالجتها :  -ج
 جمال الفساد االقتصادي الذي ساد قوم شعي  فقد أرسل اهلل شعيباً عةليه السالم إلصالح هذا الفساد إضاف  إىلويف 

ُرُه قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكم مِّْن ِإلٍَٰه غَ  ۚ  َوِإَلٰى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا  ﴿: قال تعاىل الدعوة إىل اهلل َواَل  ۚ  يـْ
( َويَا قـَْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل 84ِإنِّي َأرَاُكم ِبَخْيٍر َوِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم مُِّحيٍط ) ۚ  اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن تَنُقُصوا 

عةليه  –ذلك إرسال سيدنا لوط ك  َواَل تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل تـَْعثـَْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن( ۚ  َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط 
َل ِلَقْوِمِه َوُلوطًا ِإْذ قَا﴿إلصالح الفساد األخالقي االجتماعي الذي كان سائدًا يف جمتمعه, قال تعاىل :  –السالم 

)النمل:  ٌم َتْجَهُلوَن(اء َبْل َأنُتْم قـَوْ ( َأئِنَُّكْم لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن النِّسَ 54َأتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َوَأنُتْم تـُْبِصُروَن )
ِإنَّ ﴿ ( وكذلك إرسال موسى إلصالح فساد سياسي، وآخر اقتصادي فالفساد السياسي ممثل يف فرعون ومةلئه54 55

َناَءُهْم َوَيْسَتْحيِ  ُهْم يَُذبُِّح َأبـْ ِإنَُّه َكاَن  ۚ  ي ِنَساَءُهْم ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ
 ُموَسى َكاَن ِمن قـَْومِ   ِإنَّ قَاُرونَ ﴿( والطغيان االقتصادي ممثل يف قارون، يقول اهلل: 4) القصص :  ِمَن اْلُمْفِسِديَن(

ِة ِإْذ قَاَل لَ  َناهُ ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحهُ لَتَـُنوءُ بِاْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَّ  قـَْوُمهُ اَل تـَْفَرْح ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ هُ فـَبَـَغى َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ
نـَْيا َوَأْحِسن َكَما َأْحسَ ( َوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ 76اْلَفرِِحيَن ) َن اللَُّه ِإلَْيَك َواَل اَر اْْلِخَرَة َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

( ويف ضوء ما سبق يالحظ بأنه مل يبعث 77،76( )القصص: تـَْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن 
 ضي  سوى دعوته اىل اهلل سبحانه وتعاىل، وهكذا كان رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلماهلل نبيًا إال وقد جاء ليعاجل ق

 م(.2000يعاجل واقع املسةلمني الذين أرسل فيهم مبا صدر له من الوحي عةليه السالم، )الطربي, 
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 اختيار النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم خاتماً للنبيين :  -د

صةلى اهلل عةليه وسةلم دولتان ومها  فارس والروم، فأما فارس فكانت حقاًل لةلوساوس ساد العامل قبل بعث  النيب حممد 
الديني ، والفةلسفات املتصارع ، وأما الرومان فكانت تسيطر عةليها الروح االستعماري ، وكانت منهمك  يف خالف ديين 

 بينها من جه  وبني نصارى مصر والشام من جه  أخرى.
فكانت هادئ   –مهد اإلسالم األول  – أما اجلزيرة العربي  ى رعايا وضعفاء كةلتا الدولتني,وقد ساد الظةلم واالستبداد عةل

 منعزل  عن مظاهر هذه االضطرابات والتبدد والفةلسف ، فكانت طبائعهم أشبه ما تكون باملادة اخلام، فكانت ترتاءى 
انت كالوفاء والكرم والنجدة واإلباء، إال أهنم كفيها الفطرة اإلنساني  السةليم  والنزع  القوي  إىل االجتاهات احلميدة  

الفطري  األوىل، فةلرمبا أثاروا  تعوزهم املعرف  اليت تكشف هلم الطريق، إذ كانوا يعيشون يف ظةلم  من اجلهال  البسيط  واحلال 
يت اقتضت بأن إلهلي  الاملعارك بدافع النجدة واإلباء، ولرمبا أتةلفوا املال بدافع الكرم، ومن هنا ميكن استجالء احلكم  ا

وبعثته وأن يكون العرب هم الطةليع  األوىل اليت  -صةلى اهلل عةليه وسةلم - تتشرف اجلزيرة العربي  دون غريها مبولد الرسول
تحمل إىل العامل مشعل الدعوة إىل الدين اإلسالمي الذي تعبد اهلل به اجلنس البشري يف العامل من أقصاه إىل 

 ( 1991أقصاه.)البوطي, 
م وجاء اختيار اهلل حملمد بن عبداهلل خامتًا لةلنبيني، ونبياً عربياً تحقيقاً حلمل شريع  اإلسالم إىل سائر املخاطبني هبا، ألهن

جودة األذهان، وقوة  :يومئذ امتازوا من بني األمم باجتماع صفات أربع مل جتتمع يف التاريخ ألم  من األمم، وتةلك هي
 ( 1985لتشريع. )ابن عاشور,احلوافظ، وبساط  احلضارة وا

 : د. المنهج التشريعي في القرآن ومراعاته للواقع إبان نزول النصوص
إن التشريع اإلسالمي له مهمات من حيث الواقع يف أيدي املكةلفني أو القائمني يف سياس   التدرج في األحكام : .1

الشرعي  حىت يصةلوا إىل اهلدف املرجو من اتباع املنهج التشريعي يف احلرام واحلالل، عن عائش  أم املؤمنني قالت عن 
ا نَزَل أَوَل ما نَزَل مِ   اجْلناِ  والنااِر، حىتا ِإَذا ثَاب اْلمَفصِل ِفيها ذِْك ر سورٌة ِمن ْنهتن زل القرآن والتدرج يف األحكام :" ِإمنا

وَلو نَزَل اَل  .أَبدا اخْلَمر نَزَل أَوَل َش يٍء اَل َتْشربوا اخْلَمرَ، َلَقاُلوا :اَل َندع ِإىَل اإْلِساَلِم نَزَل احْلاَلُل واحْلرام، وَلو النااس
وِإينِّ جَلارِي  أَْلع  )بْل الساعُ   عةَليِه وسةلام نَزَل مبكاَ  عةَلى حممٍد صةلاى الةلاه َلَقد .نَا أَب داالز  َتزنُوا، َلَقاُلوا: اَل نَدع

 م(.1982)القطان, . وما نَزَلْت سورُة اْلبَقرِة والنِّساِء ِإالا وأَنَا ِعْنده والساعُ  أَدهى وأَمر( موِع دهم
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أي أن اخلطاب القرآين يف التشريع هو واحد يف كال العهدين املكي واملدين، وهو يراعي الظرف  المكي والمدني: .2

الواقع املتمثل بالزمان واملكان، ولذلك مراعاة لةلواقع الظريف املتمثل بالزمان واملكان واحلال، فاملسةلمون قريبو عه ٍد 
تضى وة، وأق ل ع دداً م ن املشركني يف العهد املكي، فاقجباهةلي ، والدول  اإلسالمي  ملا تقم بعد، واملسةلمون أضعف ق

 .ه(1122)الزرقاين,. ذلك عدم شرع  األحكام، ومن ضمنها العبادات واملعامالت وفقه اجلهاد إال يف العهد املدين
تطةل  تشريع األحكام السري بالناس حس  واقعهم والتدرج هبم لواقع أفضل فةلم ينزل الوحي  النسخ في القرآن : .3

فع  واحدة يف تشريع األحكام بل نزل جنومًا عةلى قةل  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم حس  األحداث والوقائع د
 . (606والتقاليد االجتماعي  )الرازي, 

تعترب القراءات القرآني  مثاال واقعيا من أمثةل  التدرج باألم  اإلسالمي  اقتضت حكم  اهلل تعاىل  القراءات القرآنية : .4
 (.203ذه األم  يف قراءة القرآن عةلى حس  الةلغات وحس  الظروف املعاصرة، )مطةلوب، تيسريا عةلى ه

 : ه . قصص األمم السابقة
ذكرت قصص وانباء األمم السابق  يف القران الكرمي ملعرف  التاريخ اإلنساين والقصص املتضمِّن لألمم واألقوام والقبائل، 
وبَيان أعماهلم وَحضاراهتم، وبَيان أحوال املكذِّبني لةلوحي والرُّسل منهم، ومعرف  َعواقبهم فيه من الِعرَبِ والدُّروس والعظات 

ا نـُثَبُِّت ِبِه وَُكال نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنـَْباِء الرُُّسِل مَ ﴿ا وإصالًحا لةلمستقبل القادم, قال تعاىل ما بجعل من ذلك معتربً 
(  فالقرآن عندما يقص عةلينا قص  فإمنا هو 120)هود:  فـَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي َهِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن(

نفس املصري.  –تماً ح –بعوا طريق  تةلك األمم والقرى وكانوا يف واقع مثل واقعهم، فإهنم سيةلقون تذكري لةلناس إن هم ات
إن احتواء القرآن عةلى أخبار من قبةلنا والتحدث بإسهاب عن تارخيهم ومعامالهتم، إشعار بأمهي  الواقع وإن مضى، فقد 

؛  اول  الربط تارخييا باحلاضر أو املقارن  بأحوالهيفيد يف معاجل  الواقع املعاصر من خالل دراس  أبعاد ما مضى وحم
 ( .2004ولةلوصول إىل فهم لةلواقع مستمد من واقع األمم السابق   )الصالحات،

 : تقرير أحوال صالحة -و
َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرِّمُ ﴿قال تعاىل:  ُهْم عَ  يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ َلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعنـْ

( فما كان صاحلاً من األحوال مل يةلغه القرآن، بل أبقى عةليه 157)األعراف :  ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم(
 اإلسالم ألغاه،ما دام ال يعارض مبادئ اإلسالم ومصةلح  املسةلمني، كالطواف والسعي، أما ما كان مناقضاً لذلك ف
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وعّدله حىت يصب  وفق اإلسالم، وترك ما هو مناقض لإلسالم من سعي وذب  وطواف حول القبور وغريها من البدع  

 ( 1988اجلاهةلي   )الزجاج, 
  ز. حاجة العباد إلى أوامر اهلل:

ها وكثرياً ما نزلت والتصريف وغري مجيع اخلالئق حمتاجون بل مضطرون إىل أوامر اهلل الكوني  من اخلةلق والرزق، والتدبري 
اآليات حبس  حاجات الناس ومتطةلباهتم، أي حبس  واقعهم وأسئةلتهم اليت تشغةلهم، لذلك جند كثرياً من اآليات تبدأ 

ْلَخْمِر َيْسأَُلوَنَك َعِن ا﴿واألمثةل  كثرية يف كتاب اهلل منها قوله عّز وجل :  "بعبارات مثل: "يسئةلونك" أو "يستفتونك
 ِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يـُبَـيُِّن نْ َمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُـ َوالْ 

( وقد كان القرآن ينزل جميبًا عن أسئةل  العباد  ومقومًا ومصةلحاً 219)البقرة,  اللَُّه َلُكُم اْْليَاِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن(
 ( 1957وموجهاً باإلجابات الشافي  اليت تحل مشاكةلهم وتقضي حوائجهم ) الزركشي،

ياهم، اومما تقدم تبني بأن تشريعات القرآن الكرمي قد راعت واقع املكةلفني فخاط  القران الكرمي العباد بةلساهنم، وعاجل قض
 ما صةل  منها وما بقي عةليها. و أصةل  ما فسد من أحواهلم، وأقر

 ثانياً: مكانة سياسة الشرعية في السنة النبوية .
ه،  تعترب السن  النبوي  املصدر املبنّي واملوض  لةلقران الكرمي واملصدر الثاين لةلتشريع اإلسالمي بعد القران الكرمي وتوضيحاً ل

لَِّذيَن آَمُنوا يَا َأيّـَُها ا﴿السماوي ، والعمل هبا واج  كما أخرب القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: كما أهنا جزء من الرسال  
وَن الرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمنُ وَ  َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اللَّهِ 

من قول أو  –صةلى اهلل عةليه وسةلم  – ( والسن  يف االصطالح: ما صدر عن النيب59)النساء : بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْْلِخِر( 
  1986 ).فعل أو تقرير )خالف، 

صةلى اهلل  وقد جاءت سن  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم بتطبيقات عمةلي  لةلقرآن الكرمي، وبينت  فيها بوضوح تعامل النيب
 جبدارة وحكم  مع واقع الناس، يظهر سياس  الشرعي  يف السن  من خالل ما يأيت :  عةليه وسةلم 

 اجابات متعددة لسؤال واحد : (أ
وردت العديد من األسئةل  اىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم وكان هلذه األسئةل  إجابات متعددة من قبل النيب حممد 

 فاً ورفع لةلمشق  عن العباد .صةلى اهلل عةليه وسةلم وذلك ختفي
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لكن أفضل ) :وقد جاء يف حديث عائش  أم املؤمنني قالت: يا رسول اهلل، نرى اجلهاد أفضل العمل، أو جناهد؟ قال

( ففي إجاباته راعى حال  1520, رقم 133، ص2اجلهاد حج مربور( ) البخاري، كتاب احلج، باب احلج املربور، ج
 كل سائل.

الصاَلُة عةَلى مواِقيِتها. قُ ةْلُت:  :إِلَ ى اجْلنا ِ  ؟قَ الَ  اأْلَعماِل أَْقرب الةلاِه، َأي الةلاِه بِن مسعوٍد" قَاَل: قُ ةْلُت: يا َنيب عبِد  عن    
  .يف سِبيِل الةلاهِ  الةلاِه؟ قَاَل اجلِْهاد اْلواِلديِن. قُ ةْلُت: وماَذا يا َنيب  اهلل قَالَ : ِبر وماَذا يا َنيب 

 ( 85كتاب: اإلميان , باب كون اإلميان أفضل اإلميان , رقم احلديث :   89، ص: 1مسةلم ابن احلجاج, ج )رواه
 : ثانياً : مخاطبة الناس على قدر عقولهم (ب

فمن احلكم  النبوي  ان النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم كان خياط  الناس مبا يفهمون، وما تسيغه عقوهلم، ال مبا يعجزون 
عةلي رضي اهلل عنه: "حدثوا الناس مبا يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يكذب اهلل ورسوله وهلذا عن فهمه، وقد قال 

 .م(2003ال بد من احلديث مع الناس مبا تفهمه عقوهلم ومبا لديهم من العةلم . )ابن بطال, 
 رفع المشقة عن الناس:  (ج

توا منه ما استطعتم"، كان منهجه صةلى اهلل عةليه وسةلم يف إذا أمرتكم بأمر فأ" قال: وورد أن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم 
 (. 2004تعةليم الناس يرتكز عةلى الرفق والتيسري وعدم تكةليف النفوس ما ال يطاق )القرضاوي، خطابنا اإلسالمي، 
 (.2003ورفع املشق  عن الناس هو من الفضائل والسنن اليت ترفع عن الناس إذا خشي منها احلرج )ابن بطال, 

 عاة أحوال الناس في المنشط أو المكره: مرا (د
صةلى  من املعتاد يف احلياة البشري  تقةل  أحوال الناس من شدة اىل رخاء ومن يسر اىل عسر وعةلى عكس ذلك، وكان

إقام  حد السرق  يف احلرب حفاظا  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -يراعي أحواهلم تةلك، ومن ذلك: منع النيب اهلل عةليه وسةلم 
صةلى اهلل عةليه - قال: مات ميت يف آل رسول اهلل -رضي اهلل عنه -املسةلمني وقوهتم، وما رواه أبو هريرةعةلى منع  

دعهن يا عمر، فإن العني دامع ، والقةل  مصاب، " :صةلى اهلل عةليه وسةلم  فقام عمر ينهاهم ويطردهم، فقال -وسةلم 
ي  لةلنساء، واملصيب  اليت حةلت عةلى الناس، فطةل  قدر احلال  النفس -صةلى اهلل عةليه وسةلم - فالرسول (والعهد قري 

 .)م 1426أن يرتكهم وشأهنم وأمرهم اىل اهلل  )ابن عثيمني،  -رضي اهلل عنه -من عمر
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 25 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 :ه( الرأفة والرفق بالعباد

رضي اهلل  -مرعمثاالً لةلرأف  والرمح  والرفق بالعباد، فعن ابن كان صةلى اهلل عةليه وسةلم   جاء االسالم رمح  لةلعاملني، والنيب
عن الصالة، فقال: "صّل قائما، فإن مل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أنه قال: "إن يب بواسري"، فسألت النيب -عنهما

تستطع فقاعداً، فإن مل تستطع فعةلى جن " )رواه البخاري، كتاب الصالة، باب من مل يطق قاعدا صةلى عةلى جن ، 
 .(1117، رقم 48، ص1ج

 ج : و(  التيسير ورفع الحر 
يعد التيسري من أبرز خصائص الشريع  االسالمي ، وذلك حىت ال يقع املكةلفون يف املشق  واحلرج، ويتض  ذلك جةلياً يف 

فكان إذا رأى من صحابته مياًل إىل التعسري، أرشدهم إىل الرفق ووجههم إىل  - صةلى اهلل عةليه وسةلم -سّن  املصطفى 
(، فقد دخل يوماً املسجد، فإذا حبل ممدود بني الساريتني، 2004شري  )العيادي، هذا املنهج املبارك؛ مراعاة لةلطبيع  الب

فقال: ما هذا احلبل؟ قالوا: حبل لزين  فإذا فرتت تعةلقت به، فقال: ال، حةّلوه، ليصّل أحدكم نشاطه، فإذا تع  فةليقعد" 
 .(1150، رقم 393، ص3)رواه البخاري، كتاب الصالة، باب أمر من نعس يف صالته، ج

 . ز(  تولية النبي صلى اهلل عليه وسلم لبعض الصحابة اإلمارة، ونهيه للبعض اْلخر رعايةً  ألحوالهم
فقد هنى النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أبا ذر عن تويل اإلمارة وأموال األيتام مع أن أب ا ذر ك ان أصدق من أقةلت الغرباء،  

عةَليِه  عبِد الةلاِه بِن عمرٍو قَاَل :"مِسعُت رسوَل الاةلِه صةلاى الةلاه عنكما وصفه النيب يف احلديث الذي يرويه الرتمذي :" 
)الرتمذي, كتاب مناق  هن, باب مناق  ايب ذر .َأيب َذر َأصدَق ِمن ولَ ا أَقَ ةلا ْت اْلَغرباء وسةلام، يُقوُل: ما َأظةلاْت اخلَْض راء

 , صححه األلباين ( 3801, رقم احلديث 
النصيح  لشخص يطةل  اإلمارة وهو ال يقدر عةلى اإلمارة وتقدمي النصيح  له، إمنا من الواج  عةلى  وهذا ال مينع من

 ه(.1626املسةلم النصيح  له )ابن عثيمني, 
 .ح(  فرق النبي بين حال الصحابة كُل حسب حاله وقدرته في قبول الصدقات

. فقبل من ض الش طر، ورد عةل ى بعضهم ما جاء بهفقد قبل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم من البعض مجيع ماله، ومن البع
أيب بكر كل ماله، واعرتض عةلى كع  بن مالك ملا عرض عةليه أن خيةلع عنه كل ماله صدق  إىل اهلل ورسوله، وأمره أن 

 وجاء آخر مبثل البيض  من الذه  فردها  " لك ميسك عةليه بعض ماله فقال :"أمس ك عةليك بعض مالك، فهو خري
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كان عن  وجهه مث قال :يأيت أحدكم مبا ميةلك، فيقول: هذه صدق  مث يقصد يستكف الناس! خري الص دق ، م االنيب يف 
 ( 12، ص2، ج1426.)رواه البخاري, كتاب الزكاة, باب رجل خيرج من ماله, رقم احلديث  ظهر غىن

يبتهم، ويكل آخرين أو جبـرًا لمصط( كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يؤثر قوماً في بعض الغنائم تأليفًا لقلوبهم، 
 . إلى إيمانهم، لعلمه بحال الفريقين

ومن أمثةل  ذلك، ما حدث يف تقسيم الغنائم يف حنني .فقد أعطى النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم الغنائم لقريش ومل يعِط 
  وبني هلم حكم  هم النيباألنصار شيئاً، فوجد األنصار يف أنفسهم شيئاً من صنيع النيب عةلي ه الص الة والسالم، فجمع

ذلك، فقال عةليه أفضل الصالة والسالم :" ف إين أعط ي رجاالً حديثي عهٍد بكفر أتألفهم، أفال ترضون أن يذه  الناس 
  ب األموال، وترجع ون إل ى رحالكم برسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم ؟ فو اهلل ! ملا تنقةلبون به خري مما ينقةلبون به، فقالوا

رقم احلديث  158، ص5رسول اهلل ! قد رضينا.)رواه البخاري , كتاب املغازي , باب غزوة الطائف , جبةلى يا 
4079). 

ي(  اختالف الحكم الختالف العلة في المحل، بالنسبة لألشخاص, واألزمان .وال يكون ذلك إال بفقه واقع 
 .األشخاص والظروف

ألضاحي،مث مس  بعد ذلك بعد ختةل ف عةل  النهي يف الواقع ومن األمثةل  عةلى ذلك : هني النيب عن ادخار حلوم ا .1
َأْكِل حُلوِم  عن عةَليِه وسةلام واِقٍد قَاَل:" هَنى رسوُل الةلا ِه صةلاى الةلاه اجلديد. فقد روى اإلمام مسةلم عن عبِد الةلاِه بنِ 

فَ َقاَلْت: صدَق مِسعُت عاِئَشَ  تَ ُقوُل: دفا َأهُل ِلعمرَة  َأيب بْكرٍ : َفذََكرُت َذلِ ك الةلاِه بن ثالث قَاَل عبد الضحايا بعد
عةَليِه  عةَليِه وسةلاَم. فَ َقاَل رسوُل الةلاِه صةلاى الةلاه رسوِل الةلاِه صةلاى الةلاه أَهِل اْلباِديِ  حضرَة اأْلَضحى زم ن أَبياٍت ِمن

اأْلَس ِقيَ   يتاِخ ُذون النا اس قَاُلوا: يا رسوَل الةلا ِه: ِإن .َذِلك بعد َتصدُقوا مبا بِقَي. فَ ةَلما َكان ادِخ روا َثاَلثً ا،ُ ث م :وس ةلام
 تُ ؤَْكَل حُلوم وما َذاك؟ قَاُلوا :هَني َتَ أن :عةَليِه وسةلام ِمْنها اْلودك، فَ َقاَل رسوُل الةلاِه صةلاى الةلاه ضحاياهم، وبجمةُلون ِم ن

)مسةلم, كتاب . )، َفُكةلُ وا وادِخروا وَتصدُقوا فا تْ َأجِل الدافا ِ  الاتِ ي د ِمن َثاَلٍث. فَ َقاَل: ِإمنا ا هَنيُتُكم الضحايا بعد
, رقم احلديث :  1561, ص 3األضاحي , باب ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث  أيام, ج

1971 ) 
 بكر الصديق ف هذه العةل  يف أيبختةلف العةل  يف حق األشخاص، كما يف النهي عن إسبال اإلزار لعةل  اخليالء، وختةل .2

  َعةليِه وسةلاَم: من جرّ  عْنهما قَاَل:" قَاَل رسوُل الةلاِه صةلاى الاةله الةلاه رِضي عبِد الةلاِه بِن عمر .فقد روى البخاري عن
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َفقاَل  .ِمْنه َذِلك أَتَعاهد ثَويب يسرَتِخي، ِإالا َأن ِشقاي َأحد اْلِقيامِ . فَ َق اَل أَب و بْكٍر: ِإن إِلَيِه يوم يْنظُر الةلاه ُخياَلء، ملَ  ثَوبه

, كتاب املناق  , باب قول النيب صةلى 3ُخياَلء. )البخاري, ج َذِلك َلسَت َتصَنع ِإناك :عةَليِه وسةلام رسوُل الةلاِه صةلاى الةلاه
 (3465, رقم احلديث : 1340اهلل عةليه وسةلم لوكنت متخذاً خةليالً , ص 

 ةلفت العةل  يف أيب بكر، وهذا أثر لسياس  الشرعي  املتمثل يف االجتهاد يف تحقي ق املناط، فمعرف  النيبنالحظ كيف خت
 . بواقع األشخاص كان له األثر يف االجتهاد وبناء األحكام

 ك( مراعاة النبي صلى اهلل عليه وسلم طبائع األقوام وعاداتهم وأعرافهم:
باح  يف التشريع واحلض عةليه، مثل احلض عةلى الغناء يف أفراح األنصار، وقد مراعاة ما إلفه القوم من عادات م  -1

ا زفاْت امرأًَة  عةلل ذلك فقال: "إن األنصار قوم يعجبهم الةلهو "كما يف احلديث اليت ترويه عائش  رضي اهلل عنها :"َأهنا
 يعِجبهم اأْلَْنصار هَلو؟ فَِإن معُكم يا عاِئَشُ ، ما َكان :سةلامعةَلي ِه و  الةلاِه صةلاى الةلاه اأْلَْنصاِر، فَ َقاَل َنيب  ِإىَل رجٍل ِمن

, كتاب النكاح, باب النسوة الاليت يهدين املرأة اىل زوجها , رقم احلديث  1980, ص 5)رواه البخاري , ج) "".الةلاهو
 :4868)  
عةلى فهمه لةلثقاف  اليت كانت  الظريف، وبناءامتناع النيب عن إعادة بناء الكعب  عةلى ِحجر إمساعيل، تقديراً لةلواقع   -2

َقومِك حِديثُو  عةَليِه وسةلام: يا عاِئَشُ ، َلواَل َأن سائدة. فقد روى مسةلم عن عاِئَشَ " قَاَلْت:" قَاَل رسوُل الةلاِه صةلاى الةلاه
احلِْجِر؛  يا وزِدُت ِفيها ِستاَ  أَْذرٍع ِمنرِقيا وبابا َغربِ عهٍد ِبِشرٍك، هَلدمُت اْلَكعبَ . فَأَْلزقْ ُتها بِاأْلَرِض، وجعةْلُت هَلا بابنِي بابا شَ 

كتاب احلج , باب نقض الكعب  وبنائها , رقم   ,98, ص4جقُريًشا اقْ َتصرهْتا حيُث بنَ ْت اْلَكعبَ .)رواه مسةلم, فَِإن
 ( 1333احلديث 

زن بني األمرين اليت تحمةلها ق ريش وبالتايل وا فالنيب عةليه الصالة والسالم نظر إىل مآل احلكم من خالل الثقاف  السائدة 
 . فةلم يعد بناء الكعب  تقديراً لةلمآل

 وقد وردت عدة أمثلة في عهد الصحابة تدل على فهم الواقع ومن أبرزها ما يلي : 
 أوالً : العبادات 

وال يف عهد  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -زيادة األذان األول يف عهد عثمان رضي اهلل عنه، ومل يكن موجودا يف عهد النيب 
، إلعالم الناس بدخول الوقت يف -رضي اهلل عنه –أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما، وإمنا سنه اخلةليف  الراشد عثمان 

 (  2004مصار يف وقتهم )الشاطيب, أوله. وهذه نازل ، وهذا ما واجهها به الصحاب  من فقه، بسب  اتساع املدن واأل
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 امالت ثانياً : المع

وكان هذا احلكم  (ال ضمان عةلى مؤمتن : -صةلى اهلل عةليه وسةلم - تضمني الصناع، فإن األصل يف الضمان قول النيب
لغةلب  األمان  عةلى الناس، فكان الصانع ال يهمل يف شيء صنعه، ولكن  صةلى اهلل عةليه وسةلم  مطبقا يف عهد الرسول

 ويف زمن الصحاب  ظهرت حوادث كانت وليدة ضعف الوازع الديين عند  صةلى اهلل عةليه وسةلم  بعد عهد الرسول
بعض الصناع، وكانت املصةلح  تقضي بتضمينهم حلفظ حقوق الناس، ومما يروى عن عةلي رضي اهلل عنه يف هذا الشأن 

 .مقعه( وهذا يدل عةلى أن الفتوى ختتةلف باختالف حال الناس ووا790الشاطيب، ) (قوله: )ال يصةل  الناس إال ذاك
  ثالثاً : الحدود

يضرب باجلريد والنعال ويبّكت ويف عهد أيب بكر جةلد أربعني، - صةلى اهلل عةليه وسةلم  -كان شارب اخلمر يف عهد النيب
ويف عهد عمر كثر شاربو اخلمر فاستشار عةلياً، فأشار عةليه باجلةلد مثانني جةلدة، عةلى أن اجلةلد مثانني مل يةلتزمه عمر 

بالرجل القوي املنهمك يف الشراب ضربه مثانني، وإذا أيت بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزل  ضربه دائما فكان إذا أيت 
 (. 1985أربعني. )شرف الدين، 

 عدم إقامة الحد على من سرق عام المجاعة. (أ
 السرق  يفكان اجتهاد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه منصباً عةلى تحقيق املناط، حيث رأى أن أركان اجلرمي  مل تتحقق 

عام اجملاع ، إذ بالرغم من وجود الركن املادي وهو أخذ املال من يد مالكه، ووجود الركن الشرعي وهو وجود نص حمرم 
لةلسرق ، فإن الركن الثالث ) ما يسمى بالركن األديب ( الذي هو القصد إىل ارتكاب اجلرمي  بني  اجلرمي  مل يتحقق، ألن 

 ( 2006)الزحيةلي, . وبالتايل مل تتحقق أركان اجلرمي  كامةل  حىت تستوج  احلد . أساساً الدافع هلؤالء ك ان هو اجلوع 
إن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  وهو من أكثر الصحاب  اجتهادا وحرصاَ ولكن وجد سياس  الشرعي  يف هذا العام 

الواقع أن  ش روطه وانتفت موانعه، بل عام اجملاع  أن يوقف حد السرق  ومل يوقف حدًا واجبًا اكتمةلت أركانه، واستوىف
احلد مل بج  أصال لوجود الظرف احلادث وهو اجملاع ، مم ا أوجد شبه  عام  حلاج  الناس لةلطعام، وبالتايل وج  درء 

 .ه(571 ابن القيم,.)احلد
 رابعاً : األحوال الشخصية

وأيب بكر وسنتني من خالف   - يه وسةلم صةلى اهلل عةل- عن ابن عباس رضي اهلل عنه أن الطالق كان عةلى عهد النيب
 طالق الثالث كانت توقع واحدة، فقال عمر:" إن الناس قد استعجةلوا يف أمر كانت فيه أناة، فةلو أمضيناه  عمر، أن
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عةليهم". فأمضاه عةليهم مبشاورة من الصحاب ، وحقيق  هذه املسأل  واهلل أعةلم أن عمر كان يسأل املطةّلق الذي أوقع 

و احلسنات قاعها واحدة )أب  واحدة عن قصده ماذا يقصد هل يقصد إيقاعها ثالثاً أو أنه قصد التأكيد وإيالثالث دفع
1406.) 

جد منع الصحاب  من زواج الكتابيات، عندما و  -رضي اهلل عنه -ومن مناذج اجتهاد الصحاب  رضوان اهلل عةليهم أن عمر
د الزهد باملسةلمات ووقوعهن يف الفتن ، ومن ذلك: عدم قطع يإقباال من الصحاب  عةلى الزواج بكتابيات، فخشي من 

السارق عام الرمادة مراعاة حلال  اجلدب واجلوع اليت سادت بالدهم، فقال عمر: )ال قطع يف سن (، إضاف  إىل منع 
 بسب  وجود بعض ضعاف النفوس، وحدوث -صةلى اهلل عةليه وسةلم - من اخلروج إىل املساجد بعد عهد النيب النساء

ما أحدث النساء ملنعهن - صةلى اهلل عةليه وسةلم  -مفاسد ترتت  عةلى خروجهن، فقالت عائش : )لو أدرك رسول اهلل
 ( 2005املساجد كما منعت نساء بين اسرائيل( )الشوكاين, 

 عهد الالنماذج مثااًل لسياس  الشرعي ، وقد فهمها الصحاب  رضوان اهلل عةليهم فهمًا دقيقاُ وطبقوها فيما توتعد هذه 
 عمر رضي اهلل عنه  يف مواجه  ما حيتاجه الناس من فقه النوازل .

 . خامساً : جمع الناس على صالة التراويح في المسجد
صةلاى َذاَت لَيةَلٍ  يف املسجد  عةَليِه وسةلام رسوَل الةلاِه ص ةلاى الةلا ه عْنها :"َأن الةلاه رِضي روى البخاري عن عائش  أم اْلمْؤِمِنني

رسوُل الةلاِه  خْيرج إِلَيِهم الرابِعِ  فَ ةَلم الةلايةَلِ  الثاالِثَِ  َأو اجَتمعوا ِمن النااس، مثُ  اْلَقابةَِلِ  َفَكثُر صةلاى ِمن َفصةلاى ِبصاَلتِِه نَاس، مثُ 
تُ ْفرض  ؛ِإالا َأينِّ َخشيُت َأن خْلُروِج إِلَيُكما ميَنعيِن ِمن رأَيُت الاِذي صَنعُتم، وملَ  عةَلي ِه وسةلم فَ ةَلم ا َأصب َ، قَالَ : َقد صةلاى الةلاه

)رواه البخاري, كتاب الرتاوي , باب تحريض النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم عةلى صالة الةليل   .يف رمضان عةليكم وَذِلك
 (.19، ص7، ج1077والنوافل, )رقم احلديث: 

رأى عمر الناس يصةلون يف املسجد متفرقني، و فةلما انقضى زمن الوحي، وأمن الصحاب  جان  االفرتاض عةليهم، ووجد 
بسديد رأيه أن سب  املنع قد زال، وأهنم رمبا هتاونوا يف قيام هذا الشهر، مع ما يشعر به االجتماع عةلى إمام واحد يف 

ِء عةلَ ى مجعُت هُؤاَل  املسجد م ن مج ع الكةلم  ، وتوحي د الصفوف، وإظهار الشعرية . فقال رضي اهلل عنه :" ِإينِّ أَرى َلو
 ِبصاَلِة قَارِئِِهم يصةلُّون لَيةَلً  ُأْخرى والنااس َخرجُت معه بِن َكعٍ . مثُ  عةَلى أيب َفجمعهم عزم قَ ارٍِئ واِحٍد َلَكان أمثل مثُ 

أَوَله . )رواه  يُقومون النااس الةليل وَكان آِخر الايِت يُقومون، يرِي د عْنها أَْفضُل، ِمن اْلِبدع ُ هِذهِ والايِت يَنامون نِعم :قَاَل عمر)
 (1906, رقم احلديث :630، ص2البخاري, كتاب الرتاوي , باب فضل من قام رمضان، ج
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ومما سبق تبني اجتهاد عمر رضي اهلل يف سياس  الشرعي  , كما تبني من خالل اجتهاد عمر كيفي  تغيري احلكم بناء عةلى 

 ختةلف العةل  يف الواقع اجلديد .
  سبق عرضه ما يلي: و يستفاد مما

  فهم الصحاب  لةلواقع الذي يعيشه الناس من النوازل وتركيزهم عةلى قاعدة شرعي  وهي جةل  املصاحل ودرء املفاسد
 وما كان فيه مصةلح  شرعي  تةليب حاجات العباد . 

 . حرص الصحاب  عةلى التباحث واالجتهاد يف القضايا الفقهي  املستجدة عةلى الواقع 
  . القضايا الفقهي  واألحكام املستجدة اليت تندرج تحت إطار الشريع  االسالمي 
 .ارتكاز الصحاب  عةلى القرآن الكرمي والسن  النبوي  يف تفسري قضايا الواقع 

 مقومات سياسة الشرعية:
خيضع لألهواء  الكل عةلم أصوله وقواعده اليت بين عةليها، وبدون تةلك األصول والقواعد يصب  عةلما ال هوي  له، رمز 

واألمزج ، وسياس  الشرعي  له أصوله ومقوماته اليت عنها ينبثق ومنها ينطبق، وهذه املقومات تصونه من استباح  املدعني، 
وتعني الراغبني يف التخصص فيه، والتعمق يف حبوره، ومبقدار اكتمال هذه املقومات تتكامل شخصي  املنتمي إليه، وحس  

 (، وذلك حس  ما يةلي:12: 2011ثم العةلم ويضعف صاحبه )العمر، ختةلف أي واحد منها ينةل
 أوال: القناع  بأمهيته.

 ثانيا: األصيل الشرعي.
 ثالثا: سع  االطالع وجتدده.

 رابعا: القدرة عةلى الرابط واملقارن  والتحةليل.
 خامسا: التفاعل اإلبجايب مع الواقع.

 مصادر سياس  الشرعي :
 ه.أوال: القرآن الكرمي وتفسري 

 ثانيا: السن  النبوي .
 ثالثا: سري السةلف الصاحل.

 رابعا: دراس  التاريخ وفقه السنن.
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 خامسا: املصادر األساسي .

الدراسات السابقة   
م(: بدراس  هدفت إىل تقدمي قائم  بأهم القضايا املعاصرة. وهدفت أيضا إىل تحديد أبرز القضايا 2005قام اجلغيمان )

املرحةل  الثانوي . ومن نتائج هذه الدراس  تضمني كتاب احلديث والدراس  اإلسالمي  سبع عشرة  املعاصرة املهم  لطالب
قضي  معاصررة بعضها ظهر بشكل مباشر، وبعضها ظهر بشكل ضمين ومن أبرز القضايا اليت ظهرت بشكل ضمين 

 وفوائد البنوك(. واجملاع ، املوسيقى )التدخني واملخدرات وحمو األمي  والتةلوث والتسول واالختالط واحملسوبي ، التمثيل
م(  بدراس  هدفت  إىل تعرف القضايا اليت تعد من متطةلبات احلياة املعاصرة وميكن تضمينها 2006وقام سامل والعتييب )

يف حمتوى مقررات الفقه لةلمرحةل  الثانوي  باملمةلك  العربي  السعودي . وتعرف مدى تضمن حمتوى مقررات الفقه لةلمرحةل  
 نوي ، القضايا املعاصرة. وتقدمي تصور مقرتح لتطوير مقررات الفقه لةلمرحةل  الثانوي  لةلممةلك  العربي  السعودي  يف ضوءالثا

نتائج تحةليل هذه املقررات والقضايا الفقهي  املعاصرة. أشارت نتائج الدراس  إىل ان عدد القضايا الفقهي  املعاصرة اليت 
ضايا قه لةلمرحةل  الثانوي  من وجه  نظر أفراد العين  أربعا وأربعني قضي . وأن أكثر القميكن أن يتضمنها حمتوى مقررات الف

الفقهي  املعاصرة املقرتح  تكرارا واليت مل ترد يف االستبان  هي: القنوات الفضائي  واالنرتنت وقيادة املرأة لةلسيارة. وإن 
واجلهاد والوالء والرباء، واألمراض اخلبيئ  واإلرهاب، القضايا االجتماعي  مثل اجلرائم اجلنسي ، وتعاطي املخدرات، 

والتدخني والتطرف، والفحص الطيب قبل الزواج، والبطال  كانت أهم القضايا. وأن مدى تضمن حمتوى مقررات الفقه 
 لةلمرحةل  الثانوي  لةلقضايا الفقهي  املعاصرة ضعيف.

فقه ملستجدات الفقهي  اليت ينبغي تضمينها يف مقررات ال( دراس  هدفت إىل  بناء قائم  بأهم ا2008وأجرى املالكي )
لطالب املرحةل  الثانوي  باملمةلك  العربي  السعودي . وهدفت أيضا إىل  التحقق من تضمني املستجدات الفقهي  يف مقررات 

ملستجدات. ومن ا الفقه لةلمرحةل  الثانوي . وبناء تصور مقرتح لتطوير مقررات الفقه لطالب املرحةل  الثانوي  يف ضوء هذه
نتائج الدراس  أن مناهج الفقه لطالب املرحةل  الثانوي  افتقرت إىل تضمني معظم املستجدات الفقهي  الواردة يف قائم  
احملتوى وقد حظي حمتوى الفقه لطالب الصف الثاين الثانوي بأعةلى نسب  تضمني يف هذه املستجدات يةليها حمتوى 

 وى الفقه معةلومات نظري  حول طبيع  الفقه كعةلم إال يف موضوعات الفصل الدراسيالصف الثالث فاألول. ومل يعط حمت
الثاين لةلصف الثالث الثانوي. وقد مت بناء تصور مقرتح لتضمني هذه املستجدات يف حمتوى كت  الفقه لةلصفوف الثالث  

 لطالب املرحةل  الثانوي .
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بالقضايا الفقهي  املعاصرة اليت ال بد أن يتضمنها كتاب ( دراس  هدفت إىل بناء قائم  2009وقد أجرى القحطاين )
م  الفقه يف املرحةل  املتوسط  وتحةليل حمتوى كت  الفقه لةلصفوف الثالث  باملرحةل  املتوسط  لةلتعرف عةلى مدى تناوهلا قائ

الفقه يف املرحةل   تالقضايا الفقهي  املعاصرة. أسفرت نتائج الدراس  عن ضعف تناول القضايا الفقهي  املعاصرة يف مقررا
املتوسط  ومعاجل  القضايا الفقهي  املعاصرة يغةل  عةليها املعاجل  التفصيةلي ، وأن اجتاهات الطالب حنو دراس  القضايا 

 الفقهي  املعاصرة إبجابي .
( دراس  هدفت إىل بناء قائم  هي أهم قضايا فقه الواقع يف حمتويات كت  املرحةل  الثانوي  يف 2011أجرى محد )

فةلسطني والتحقق من مدى تضمينها قضايا فقه الواقع يف حمتويات املرحةل  الثانوي  والوقوف عةلى مدى أمهي  دراس  طةلب  
املرحةل  الثانوي  يف احملافظات رف  وخان يونس والوسطى. وقد أشارت نتائج الدراس  إىل التوصل إىل قائم  بقضايا فقه 

ضايا. وقد صنيفها يف عشر جماالت رئيسي  يندرج تحت كل جمال جمموع  من القالواقع اليت بةلغت مائ  وثالثني قضي  مت ت
حظي حمتوى كتاب الرتبي  اإلسالمي  لةلصف الثاين عشر ببني  أعةلى من حمتوى كتاب الرتبي  اإلسالمي  لةلصف احلادي 

ي  دراس  الطةلب  له من أمه عشر يف تضمني القضايا. وقد حظي اجملال السياسي واالقتصادي والعسكري باملرتب  األوىل يف
وجه  نظر املعةلمني مث تاله جمال العبادات وجمال األحول الشخصي  واحتةلت قضايا الط  املرتب  قبل األخرية بينما احتل 

 اجملال الفكري املرتب  األخرية.
صف السادس لةل( دراس  هدفت إىل التعرف عةلى درج  تضمني حمتوى كتاب الرتبي  اإلسالمي  2014وقد أجرى املوىل )

اإلعدادي يف العراق لةلقضايا الفقهي  املعاصرة. أشارت النتائج إىل التوصل لقائم  القضايا الفقهي  املعاصرة الالزم  لطالب 
الصف السادس اإلعدادي وافتقار مناهج الرتبي  اإلسالمي  لطالب الصف السادس اإلعدادي تضمني معظم القضايا 

 لدراس  احلالي . الفقهي  املعاصرة الواردة يف ا
 ما تميزت به هذه الدراسة عن غيرها:

 أهنا أول دراس  تناولت هذا املوضوع  مما يشكل سبقا يف الدعوة إىل تحديث مساقات كةلي  الشريع . -1
 أهنا أسهمت يف إثراء الربنامج التعةليمي يف كةلي  الشريع  بالقضايا الفقهي  املعاصرة االقتصادي  منها بتقدمي قائم  -2

 القضايا شامةل .هبذه 
 استعان  الباحث برأي احملكمني ألمهي  القضايا الفقهي  املعاصرة هلذه املرحةل  املهم ، ومل يأخذ برأي الطالب. -3
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  منهج الدراسة:
 أعتمد الباحث يف هذه الدراس  عةلى املنهج الوصفي التحةليةلي، وذلك ملالءمته ألهداف الدراس .

 مجتمع الدراسة وعينتها:
اس  فقد تكونت ، أما عين  الدر  طرابةلستكون جمتمع الدراس  من مجيع أعضاء هيئ  التدريس يف كةلي  الشريع  يف جامع  

 ( أعضاء هيئ  تدريس.10من )
الدراسة:  أدوات  

  ى نتائج املقابةلطرابةلس بناءا عةلأجرى الباحث مقابالت من جمموع  من أعضاء هيئ  التدريس يف كةلي  الشريع  يف جامع  
قام الباحث بتطوير قائم  تحتوى عةلى جمموع  من املساقات املقرتح  لتخصص السياس  الشرعي ، مث قام بتوزيعها عةلى 

 طرابةلسامع  ( عضو هيئ  تدريس يف كةلي  الشريع  جب22عين  مكون  من )
 عرض نتائج الدراسة 

شرعي  من الدراسي  املقرتح  لقسم السياس  الفيما يةلي عرض لنتائج الدراس  اليت هدفت إىل التعرف عةلى املساقات 
 وجه  نظر أعضاء هيئ  التدريس يف كةلي  الشريع  ، وفيما يةلي عرض النتائج اليت توصةلت إليها الدراس .

ا يف العصر األكثر شيوعما قضايا املعاصرة : أواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي نّصه -
 ؟ احلايل

ولإلجاب  عن هذه السؤال قام الباحث بإجراء مقابالت من جمموع  من أعضاء هيئ  التدريس يف كةلي  الشريع ، 
 ( يوض  أبرز إجاباهتم. 1واجلدول رقم )

 (1الجدول )
 قضايا المعاصرة التي يجب أن تحتويها المساقات الدراسية القسم السياسة الشرعية

 قضايا المعاصرة  قواعد وأحكام فقهية
الرجوع إىل أهل العةلم واالختصاص 

 الستنباط األحكام من مواطنها
 التربع باألعضاء البشري 

 أطفال األنابي 
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 البنوك اإلسالمي 
وجود السب  عالق  دال  عةلى وجود 

 احلكم
 

انقضاء السب  عالق  دال  عةلى 
 انقضاء احلكم

 الردة عن اإلسالم توج  احلد
 قذف احملصنات الغافالت يوج  احلد

 القتل العمد يوج  القصاص
ال يص  ان يعقد الرجل عقد زواج عةلى ابن  عمه إذا كان 

 متزوجا من أختها وهي يف عصمته
إذا أراد املوصي  أن يةلحق الضرر 
بالوراث  فحكم الوصي  يف هذه احلال  

 حرام.
 

 الوصي  الواجب . 
 شروط الوصي 

  تمةليك بتكون الوصي  من االنسان البالغ العاقل حال حياته
 االموال او بالتوكيل بالتصرف يف ما يباح له بالتصرف به بعد
املوت كما قد تكون تكةليفا باداء عبادة تقبل التوكيل كاحلج 

 والصدق  واداء االمانات وقضاء الديون والكفارات.
  تكون الوصي  فيما يباح لةلميت التصرف فيه وفيما عةليه من

 ي .ين وال يف معصحقوق ساع  موته وال تكون يف مال االخر 
  تكون الوصي  لغري الوارث من قري  او بعيد وال تص  لوارث

 اال اذا رضي الورث .
 تكون الوصي  يف حدود الثةلث من صايف ترك  امليت بعد جتهيزه 

واداء ديونه فان زادت عن الثةلث فاهنا ال جتوز يف القدر الزائد 
 اال مبوافق  الورث  فان اجازوه كان تربعا منهم.

 اج الوصي  اىل موافق  املوصى له بعد موت املوصي فةله ان تحت
 يردها او ان يقبةلها.

  يستحق املوصى له ما جاء يف الوصي  ساع  موت املوصي يف
 حال  قبوله هلا.

 .لةلموصي ان يرجع عن وصيته قبل موته يف اي وقت يشاء 
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أن يكون احلةلف باهلل أو باسم من 
أمسائه أو صف  من صفاته وال حيل 

ةلف باآلباء واألمهات واألمان  احل
 والشرف

 
من حةلف عةلى ميني ووجد عشرها 
 خريا منها فال يفي بيمينه بل يفعل

 اخلري ويكفر عن ميينه

ويقاس عةليه يف وقتنا احلاضر احلةلف باألجداد وبالروح 
 وباألوالد وباحلج وبالصالة ... فهذه أميان باطةل  وحرام

 النذر يف طاع  اهلل يوج  االلتزام
النذر يف معصي  اهلل توج  عدم 

 التنفيذ

 من نذر معصي  بج  عةليه الكفارة وعدم تنفيذ النذر
 ال وفاء لةلنذر يف معصي 

 ال ووفاء لنذر فيما ال ميةلك
 حرم االسالم االحتكار واعترب فاعةله آمثا. 

 
 
 

لويل االمر ان يةلزم  من ختفيض االسعار 
بقصد  اإلضرار بصغار التجار أو املنتجني 

 سةلع  ما ببيعها بالسعر العادل.ل
 

حرم االسالم التبذير واالسراف واعترب 
املبذرين واملسرفني عصاة بل إخوان 

 الشياطني.
 

 دعت الشريع  اإلسالمي  إىل االدخار.

هناك من يتحكم )فئ  قةليةل ( يف إنتاج سةلع  ويبيعها بأسعار  -
 عالي .

بيع و  وهناك فئ  قةليةل  أو شخص مبفرده مين  ترخيص استرياد -
 سةلع  معين  بأسعار عالي .

وهناك فئ  قةليةل  من الناس من أرباب املهن واحلرف متتنع عن  -
بذل اخلدمات لةلناس بقصد رفع األجور واعتالئها عةلى 

 الناس.

ختفيض شرك  أسعار منتجاهتا كثريا رغب  يف التخةلص من  -
 املنتجني اآلخرين من السوق.

 ق وبيعها لةلناساذا امتنع التجار عن عرض السةلع باألسوا -
وج  عةلى وليي األمر واحلاكم أن يرغمهم عةلى عرضها 

 وبيعها بالسعر العادل.
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إذا اتفق عدد من أصحاب احلرف واملهن اليت حيتاجها الناس  -
عةلى عدم العمل رغب  يف رفع أجورهم وخشي من إحلاق 
الضرر مبصاحل الناس كان لويل األمر أن يةلزمهم عةلى العمل 

 بأجور عادل .

خّفض التجار الكبار أسعار منتجاهتم وسةلعهم بقصد إذا  -
اإلضرار بالتجار الصغار وإخراجهم من السوق كان لويل 

 األمر أن يةلزمهم بيعها بالسعر العادل.

إذا ألزم ويل األمر احملتكرين عةلى توفري السةلع يف األسواق  -
وتقدمي اخلدمات لةلناس وألزمهم ببيعها بأسعار عادل  فإنه 

 تمع ومصاحله.بذلك حيفظ اجمل

عةلى الدول  حمارب  االحتكار بزيادة أعداد املنتجني واملستوردين  -
واملوزعني وبتدري  عدد أكرب من الناس عةلى احلرف واملهن 

 اليت حيتاجها الناس.
 

تدخل الدول  يف تسعري السةلع يف الظروف 
العادي   ظةلم ينبغي جتنبه لكنها متةلك إلزام 

 الشركات باإلعالن عن أسعارها لةلناس. 

 مىت يكون التسعري مباحا؟
يكون التسعري مباحا يف الظروف غري العادي  كما يف حال  وقوع كوارث 

 . يطبيعي  كالفيضانات أو القحط أو وقوع حرب أو حصار اقتصاد
 مىت يكون التسعري واجبا ؟

يكون التسعري واجبا إذا كانت مصةلح  األم  مهددة  كتواطؤ التجار 
الكبار لالحرتاز بغريهم من صغار التجار إلخراجهم من السوق حىت 

 ينفردوا به ويتحكموا باألسعار.
 كذلك إذا تحكمت فئ  قةليةل  يف األسعار وجين األرباح.
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ةلم "مطل الغين ظقال صةلى اهلل عةليه وسةلم: 
وإذا اتبع أحدكم عةلى مةليء فةليتبع" رواه 

 البخاري.
وقال صةلى اهلل عةليه وسةلم: "وإذا أتبع أحدكم 

 عةلى مةليء فةليتبع". رواه البخاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرع اهلل التحويل املايل احلوال  املالي  لقضاء 
 حاجات الناس.

 آخر. طرفاحلوال  عقد يتم مبوجبه نقل الدين من ذم  طرف إىل ذم  
 شروط عقد احلوال :

املماطةل  يف أداء احلقوق وسداد الديون ألصحاهبا مع توافر القدرة املالي  
 ظةلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحويل املايل عن طريق املصارف اىل اخلارج لقضاء حاجات الناس  
 كإرسال املال اما مبعوث او غريه، هذا امر مباح.

 حرم االسالم القمار 
 امليسر

 القمار احملرم صور 
 لع  الورق )الةلع  عةلى شرط(

 اليانصي 
 املراهن 

 أباح اإلسالم تعدد الزوجات وفق شروط
 أباح اإلسالم اجلمع بني أربع  نساء.

 الظروف اليت تدعو إىل تعدد الزوجات:
 الظروف العام  -1
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 الظروف اخلاص . -2
 حدد اإلسالم العدد ومل يامر بالتعدد.

 حدد اإلسالم ضوابط التعدد.
لةلزوج أو الزوج  اشرتاط شرط يف عقد الزواج 
القتصارهن مع أحكام الشريع  اإلسالمي  

 ومصةلح  األسرة

جواز اشرتاط الزوج  االحرتام والنفق  والطعام والشراب واالستقالل يف 
 املسكن حبيث ال يشاركها احد من اهةله.

 جواز اشرتاط الزوج  ان تكون ماليتها مستقةل  عن مالي  زوجها
اشرتاطها ان ال تةلزم الزوج  بالنفق  عةلى البيت وان كانت غني   جواز

 وكان الزوج فقريا.
جواز اشرتاط الزوج أو الزوج  شروط يف مصةلح  أحد الطرفني عةلى أن 

 ال تضر مبصاحل الطرف اآلخر وأن تكون مدون  يف عقد الزواج.
عتد يوإذا كانت هناك شروط تتنافر مع مقاصد الشريع  اإلسالمي  فال 

 هبا كشرط تحديد املدة أو شرب اخلمر ..اخل.
شروط تقتضيها األعراف وكأهنا شروط مدون  يف العقد، كأن تكون 
الزوج  موظف  قبل العقد فإن مل يشرتط الزوج عدم عمةلها صار العمل 

 حقا هلا وال عةليه منعها منه.
غن العرف يقول أنه ال خيةلو الزوج بزوجته إال بعد حفةل  العرس لزم 

 الزوج بذلك.
 جواز أن تكون العصم  بيد الزوج  إذا كانت العصم  بيد الزوج 

 ال تعين العصم  بيد الزوج  ان الزوج ال ميةلك طالقها.
يعين أن يصري هلا حق طةل  الطالق كما هو لةلزوج ويكون منصوص 

 عةليها يف عقد الزواج.
 إلزام الزوج الذي خيالف شرطا من شروط عقد الزواج بفسخ العقد

 وباحلقوق الزوجي  كامةل .
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سي  القسم السياس  املساقات الدراقضايا املعاصرة اليت بج  أن تحتويها السؤال الثاني : : النتائج المتعلقة بثانيا-
 الشرعي  ؟

يف ضوء آراء صرة قضايا املعاولإلجاب  عن هذه السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابي  والوزن النسيب وترتي  أمهي  
 ( يوض  ذلك.2أعضاء هيئ  التدريس يف كةلي  الشريع  ، اجلدول رقم )

 (2الجدول رقم )
س في  في ضوء آراء أعضاء هيئة التدري المعاصرة قضاياالمتوسطات الحسابية والوزن النسبي وترتيب أهمية 

 كلية الشريعة

 المجموع القضية الرقم
مجموع 
 الدرجات

المتوسط 
 الحسابي

الترتيب 
حسب 
 أهميتها

 1 2.00 44 22 التفكري والغةلو  1

2 
املعامالت املعاصرة يف البنوك 

اإلسالمي  وأحكامها وبيع السندات 
 والصكوك

22 44 2.00 1 

 1 2.00 44 22 إطالق النار يف مناسبات األفراح  3
 1 2.00 44 22 شيوع ظاهرة العنف والتطرف 4
 1 2.00 44 22 العقود التجاري  االلكرتوني   5
 1 2.00 44 22 أحكام التجميل  6

7 
مشارك  النصارى مبناسبتهم 

 االجتماعي  
22 44 2.00 1 

 1 2.00 44 22 الفحص الطيب قبل الزواج  8
 2 1.95 43 21 االستنساخ  9

10 
الذبائج املستوردة من عري بالد 

 املسةلمني 
21 43 1.95 2 
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 2 1.95 43 21 احلةلف بالطالق 11

12 
أو الزروه اليت استخدام الثمار 

 يستخدم يف ريها مياه جنسه
21 43 1.95 2 

 2 1.95 43 21 التصوير ملعرف  جنس اجلنني  13
 2 1.95 43 21 الودائع املصرفي  باملصارف الربوي   14
 2 1.95 43 21 متثيل شخصيات االنبياء والصحاب   15
 3 1.90 42 20 عالج املرأة عند الطبي  الرجل  16

17 
 املرأة لةلنقاب يف اجملتمهات غريلبس 

 اإلسالمي 
20 42 1.90 3 

 3 1.90 42 20 التحالف مع دول غري مسةلم   18

19 
املسريات واملظاهرات واالعتصامات 

 )املقاوم  السةلمي (
20 42 1.90 3 

 3 1.90 42 20 عمل املرأة يف اجملال السياسي 20
 3 1.90 42 20 العمةليات االستشهادي   21
 3 1.90 42 20 التسمي  بأمساء اليهود والنصارى  22

23 
الصالة خةلف اإلمام عرب املذياع 

 والتةلفاز 
20 42 1.90 3 

 3 1.90 42 20 أثر القسطرة عةلى الطهارة  24

25 
مسؤولي  الطبي  عن األخطار 

 الطبي  
20 42 1.90 3 

 4 1.89 36 19 إجهاض اجلنني املشوه أو املعاق 26

27 
احليوانات والطيور احملنط  استخدام 
 )لةلزين (

19 36 1.89 4 

 4 1.89 36 19 التجنس جبنسي  دول  غري إسالمي   28

29 
تناول حلوم األنعام والطيور اليت مت 
 ذحبها أو قتةلها بالكهرباء أو خنقها 

19 36 1.89 4 

 4 1.89 36 19 دور املسنني والعجزة  30
 4 1.89 36 19 بيع بعض أعضاء اجلسم  31
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 4 1.89 36 19 العمل بتجارة العمةل   32
 4 1.89 36 19 إثبات رؤي  اهلالل بالتقومي الفةلكي  33

34 
استعمال دواء لتأخري احليض يف 

 رمضان 
19 36 1.89 4 

 4 1.89 36 19 زواج املسيار  35
 6 1.76 30 17 اليانصي   36
 6 1.76 30 17 املراهن   37
 6 1.76 30 17 املسابقات الثقافي   38

( وقد جاءت يف 2.00-1.79قضايا املعاصرة تراوحت بني )ل( أن املتوسطات احلسابي  2يظهر من اجلدول رقم )
املرتب  األوىل )التكفري والغةلو، املعامالت املعاصرة يف البنوك اإلسالمي  وأحكامها وبيع السندات والصكوك، إطالق 

رك  االنار يف مناسبات األفراح، شيوع ظاهرة العنف والتطرف، العقود التجاري  االلكرتوني ، أحكام التجميل، مش
النصارى مبناسبتهم االجتماعي ، الفحص الطيب قبل الزواج(، ويعزو الباحث هذه النتيج  إىل أمهي  هذه القضايا من 
وجه  نظر أعضاء هيئ  التدريس؛ إذ أهنا من أحدث القضايا الفقيه يف العصر احلديث وأثرها جداًل، كما يعزو الباحث 

  رون أن طرح مثل هذه القضايا يساهم يف  تأصيل رؤيٍ  وسطيٍ  مقاصديأعضاء هيئ  التدريس ي هذه النتيج  إىل أن 
لظاهرٍة تؤرِّق األمن الفردي والسالم اجملتمعي، ووسطي  لكيفي  معاجل  التطرف والعنف من خالل بسطه ملعايري ومعامل 

يق وخماطر تركها من تطبمخس ؛ مع تأصيةلها من الناحي  الشرعي  وحبث جوانبها وكيفي  تطبيقها، مع بيان أثر هذا ال
 الناحي  العمةلي .

وجاءت يف املرتب  الثاني  كل من )االستنساخ، الذبائج املستوردة من عري بالد املسةلمني، الفحص الطيب قبل الزواج، 
تناول الثمار أو الزروه اليت يستخدم يف ريها مياه جنسه، التصوير ملعرف  جنس اجلنني، الودائع املصرفي  باملصارف 

بوي ، متثيل شخصيات االنبياء والصحاب (،  ويعزو الباحث هذه النتيج  إىل أن أعضاء هيئ  التدريس يرون أن هذه الر 
 القضايا من القضايا االجتماعي  البسيط  واليت بج  أن يعرفها الطال .

ات غري اإلسالمي ، تمهوجاءت يف املرتب  الثالث  كل من )عالج املرأة عند الطبي  الرجل، لبس املرأة لةلنقاب يف اجمل
التحالف مع دول غري مسةلم ، املسريات واملظاهرات واالعتصامات )املقاوم  السةلمي (، عمل املرأة يف اجملال السياسي، 
 العمةليات االستشهادي ، التسمي  بأمساء اليهود والنصارى، الصالة خةلف اإلمام عرب املذياع والتةلفاز، أثر القسطرة عةلى 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 42 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

الطبي  عن األخطاء الطبي (، ويعزو الباحث هذه النتيج  إىل أن طبيع  هذه القضايا تنسجم مع  الطهارة، مسؤولي 
 لةلمراجع  والنقد والتقومي.ضوابط هذه العصر مما بجعةلها مناسب  

وجاءت يف املرتب  الرابع  كل من )إجهاض اجلنني املشوه أو املعاق، استخدام احليوانات والطيور احملنط  )لةلزين (، 
التجنس جبنسي  دول  غري إسالمي  ، تناول حلوم األنعام والطيور اليت مت ذحبها أو قتةلها بالكهرباء أو خنقها ،دور 

 ال دواء مل بتجارة العمةل  ،إثبات رؤي  اهلالل بالتقومي الفةلكي ،استعماملسنني والعجزة ، بيع بعض أعضاء اجلسم، الع

لتأخري احليض يف رمضان ،زواح املسيار (، ويرى الباحث أن هذه النتيج  تعود إىل أن طبيعي  هذه القضايا تحتاج إىل 
 الفئ  العمري . ا يف هذهالنقد والتقومي، سواء كانت ذاتي  أو اليت من الصع  عةلى الطال  اتقاهنمستويات عةليا من 

 وأما املرتب  السادس  واألخرية فقد احتةلتها كل من )اليانصي  ، املراهن ، املسابقات الثقافي  (.

 وجه  من شرعي ال السياس  لقسم املقرتح  الدراسي  املساقاتما :  الثالث السؤال: النتائج المتعلقة بثانيا -
 .التدريس هيئ  أعضاء نظر

 تقرتح الدراس  املساقات التالي :بناء عةلى ما سبق من 
 . الديين والتطرف الدويل االرهاب .1
 .املعامالت املعاصرة يف البنوك اإلسالمي  وأحكامها  .2
 أحكام العقود اإللكرتوني )التجاري  ، واالجتماعي (. .3
 أحكام الزواج املعاصرة. .4
 العالقات املسةلمني بغريهم. .5
 وطرق الرد عةليها هاوكشفحول اإلسالم  شبهاتال .6
 منهج الفكر اإلسالمي املعاصر  .7

 قائمة المراجع
 القرآن الكريم

، دار الكت  العةلمي ، بريوت، 1، ط غريب الحديث(، 579ابن اجلوزي، ابو الفرج عبد الرمحن بن عةلي )ت 
 م.1985
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، مؤسس  2، طخير العبادزاد المعاد في هدي (، 751ابن القيم، مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر، )ت 

 الرسال ، بريوت، لبنان.
 (، دار التونسي .1972ابن املبارك، اجلهاد أبو عبد الرمحن عبد الدين املبارك بن واض  احلنظةلي )
،  1. طالفتاوى الكبرى البن تيمية(، 1987ابن تيمي  تقي الدين ابو العباس أمحد بن عبد احلةليم بن عبد السالم )

 العةلمي .دار الكت  
 ، الشرك  التونسي  لةلنشر والتوزيع، تونس.3، طمقاصد الشريعة اإلسالمية(: 1985ابن عاشور، حممد الطاهر )
 ، دار النفائس، عمان، األردن.2، طمقاصد الشريعة اإلسالمية(، 2001ابن عاشور، حممد الطاهر)

،  دار الوطن لةلنشر، الرياض، 1. طحينشرح رياض الصال(، 1426ابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد العثيمي )
 السعودي .

، تحقيق عامر أمحد حيدر، دار الكت  العةلمي ، 15، مج لسان العرب(: 2003ابن منظور، مجال الدين مب مكرم )
 بريوت، لبنان.

. ط، شرك  مكتب  ومطبع  املصطفى السيرة النبوية(، 1995ابن هشام، عبد املةلك بن هشام بن ايوب احلميدي)
 ابةلي احلةليب، مصر. الب

، مكتب  إبراهيم احلةليب، املدين  3، طفلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريم(: 1988أبو العينني، عةلي خةليل)
 املنورة.

سالمي ، "، رسال  ماجستري، كةلي  الشريع ، اجلامع  اإلالتجارة اإللكترونية في الفقه اإلسالميأبو مصطفى، سةليمان "
 غزة، فةلسطني.

 ، املطبع  السةلفي ، القاهرة، مصر.مختصر التحفة اإلثنى عشرية(، 1272األسةلمي حميي الدين بن عمر )
لرشد، الرياض، مكتب  ا الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم،ه  (: 1423امساعيل صربي، ماهر)

 السعودي .
. دار ابن في شرح منهاج الوصول على علم األصول ية السول(، هنا1999األسنوي، مجال الدين عبد الرحيم )

 حزم، بريوت، لبنان. 
 ، دار النفائس، األردن.مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق(: 2000األشقر، أسام  عمر سةليمان)
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، مجع عةلي بن حسن بن عةلي بن عبد احلميد سؤال وجواب حول فقه الواقع(: 1992األلباين، حممد ناصر الدين )

 األثري احلةليب، دار اجلاللني، الرياض، السعودي .
 ، دار املعارف، القاهرة، مصر.العولمة(: 1998أمني، جالل)

 ، عامل الكت : بريوت، لبنان. 1. طالجامع الصغيره(، 1406األنصاري، حممد عبد احلي بن حممد بن عبد احلةليم )
، السن  الرابع ، 6عمجلة المجمع الفقهي اإلسالمي،  ("مشكةل  اخلنثى بني الطةل  والفقه"،1992البار، حممد عةلي )

 مك ، السعودي .
 ، املكتب  املصري ، بريوت. صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري(: 1997البخاري، حممد بن امساعيل)

تأثير برنامج لتطوير منهج التربية اإلسالمية لصفوف المرحلة الثانوية في محافظات ("2003بربخ، أشرف عمر)
ني مشس، "، رسال  دكتوراه، كةلي  الرتبي ، جامع  ععلى تنمية التحصيل وفهم القضايا الفقهية المعاصرةغزة 
 مصر.

القيم المتضمنة في كتابي القراءة للصفين العاشر والحادي عشر بمحافظات غزة ("2005بربخ، أشرف عمر)
 طني.  األقصى بغزة، غزة، فةلس"، رسال  ماجستري، جامع  عني مشس: الربنامج  املشرتك مع جامعبفلسطين

 . دار املنار، القاهرة، مصر.الفقه الواضح من الكتاب والسنة(، 1997بكر، امساعيل، حممد )
 ، القاهرة، مصر.25، السن  1115عمجلة المجتمع، ("فقه الواقع"، 1994بو عزة، الطي )

اإلسالمية بسلطنة عمان في ضوء بعض تقويم كتب التربية ("2003البوسعيدي، قيس بن املرداس بن أمحد)
 "، رسال  ماجستري، كةلي  الرتبي ، جامع  السةلطان قابوس، عمان، االردن.القضايا

 ، دار الفكر، دمشق.11(: فقه السرية النبوي ، ط1991البوطي، حممد سعيد رمضان)
 ، دار السالم، القاهرة، مصر.فقه الواقع: أصول وضوابط(: 2006بوعود، أمحد )

، دار الكت  العةلمي ، 1(، ط1995ي، تقي الدين ابو احلسن عةل  بن عبد الكايف بن عةلي بن متام بن حيىي )البيك
 بريوت، لبنان. 

 ، دار القرايف، املغرب.تجديد الفكر االسالمي(: 1993الرتايب، حسن)
 ، مكتب  الرتبي ، بريوت.2، جصحيح الترمذي(: 1988الرتمذي، حممد بن عيسى)
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، القاهرة، 26، السن  1195عمجلة المجتمع، ("فقه الواقع أقوى أسباب جناح الدعاة"، 1996د)اجلاهوش، حمم

 .183ص
 ، بدون ط، دار إحياء الرتاث، بريوت.أحكام القرآن(، 2003اجلصاص، أمحد بن عةلي الرازي )

، دار املسرية 3ط ،تدريس التربية اإلسالمية: األسس النظرية واألساليب التعليمية(، 2004اجلالد، ماجد زكي )
 لةلنشر، عمان، األردن.

منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في القضايا الفقهية المستجدة مع تطبيق على ("1424مجعور، شايف بن مذكر)
"، رسال  ماجستري، كةلي  الشريع  ، جامع  أم القرى، ابرز العبادات: دارسة مقارنة بآراء الفقهاء المتأخرين

 ي .املمةلك  العربي  السعود
، جمةلد واحد، دار الكت  2، طغياث األمم في التياث الظلم(، 478اجلويين، عبد املةلك بن عبداهلل، أبو املعايل )ت 

 العةلمي ، بريوت.
 ، دار ابن اجلوزي، الرياض، السعودي .فقه النوازل: دراسة تطبيقية تأصيلية(: 2006اجليزاين، حممد بن حسني)
 ، دار الكت  ابن كثري، دمشق.1. طالرسالة المحمديةه(، 1423احلسيين، سةلمان الندوي )

، دار الفكر املعاصر  دمشق، 2، طما العولمة؟ حوارات لقرن جديد(: 2002حنفي، حسن، وصادق، جالل )
 سوريا.

، )كتاب األم ( العدد االجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه مجاالتهه(  1419اخلادمي، نور الدين بن خمتار )
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، قطر.، إصدار 66

 ، دار القةلم، الكويت.2، طعلم أصول الفقه(: 1986خالف، عبد الوهاب)
 ، دار املد اإلسالمي، بين غازي، ليبيا.التجديد في الفقه اإلسالمي(: 2006الدسوقي، حممد )

  ، بريوت، لبنان.، عامل الكت1. طمعاني القرآن وأعراضه(، 1988الزجاج، ابراهيم بن املسرين )
 ، دار الفكر: دمشق، سوريا.1. طالقواعد الفقهية وتطبيقها في المذاهب(، 2006الزحيةلي، حممد مصطفى )

 ، دار الكت  العةلمي ، بريوت، لبنان.1ه(، ط147الزرقاين، حممد عبد الباقي بن يوسف، حاشي  الزرقاين )
 ، دار إحياء الكت  العربي .1. طالبرهان في علوم القرآن( 1975الزركشي، أبو عبداهلل بدر الدين حممد بن عبداهلل )

 . مؤسس  الرسال ، بريوت، لبنان.المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية(، 1969زيدان، عبد الكرمي )
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 ، مؤسس  الرسال  اإلسالمي ، بريوت، لبنان.2. طالوجيز في أصول الفقه(، 1987زيدان، عبد الكرمي )
،ع 13مإسالمية المعرفية، "، تعزيز فقه الواقع في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي(، 1997السامرائي، فاروق)

 .183-179أ،ص
 ، املكتب  األجنةلو مصري ، القاهرة، مصر.2، طفن تدريس التربية الدينية(: 1978مسك، حممد صاحل)

 الشروق، بريوت، القاهرة.،  دار 17. ط ظالل القرآنه(، 1420سيد قط ، ابراهيم حسني )
، دار املعرف ، 3، طالموافقات في أصول الفقه(، 2004الشاطيب، أبو اسحاق ابراهيم بن موسى بن حممد الةلخمي، )

 بريوت، لبنان.
 ، دار العريب، القاهرة.3، طتاريخ التشريع اإلسالمي(: 1985شرف الدين، عبد العظيم)

. وزارة األوقاف والشؤون تهاد الجماعي في التشريع اإلسالمياالج(، 1991الشريف، عبد اجمليد السوسوه )
 اإلسالمي ، قطر.

 ، دار الفضيةل ، الرياض، السعودي .1. طنيل األوطار(، 2005الشوكاين، حممد بن عةلي )
الرشد،  . مكتب الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليمه(، 1423صربي، امساعيل ماهر )

 السعودي .الرياض، 
، جامع  اإلمارات 21عمجلة الشريعة والقانون، (، "فقه الواقع من منظور القطع والظن"، 2004الصالحات، سامي)

 العربي  املتحدة، العني.
 ، دار الفكر، بريوت، لبنان.جامع البيان عن تأويل آي القرآنه(،  1405الطربي، ابو جعفر حممد بن جرير )

االستنساخ البشري بين اإلباحة والتحريم في ضوء الشريعة مع بيان موقف ("2005العتييب، حممد دغيةلي  )
"، رساب  ماجستري، كةلي  الدراسات العةليا، جامع  نايف العربي  لةلعةلوم األمني ، املمةلك  الهيئات الدولية المعاصرة

 العربي  السعودي .
 دي، بريوت.، دار اهلا1، طمقاصد الشريعة اإلسالمية(، 2001العةلواين، طه جابر)

. دار الوطن لةلنشر، منشورات عةلى االنرتنت، موقع فقه الواقع: مقوماته وآثاره ومصادرهه(، 1412العمر، ناصر )
 د. ناصر العمر، الرياض، السعودي .

 . دار اجلوزي.السرايا والبحوث النبوية حول المدينة ومكة(، 1996العمري، بريك بن محد ابو مايةله )
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 . دار الكتاب اجلامعي، العني.المرتكزات األساسية في الثقافة اإلسالمية(، 2004العيادي، أمحد صبحي )
 ، دار القةلم: دمشق، سوريا.1ط فقه السيرة.(، 1427الغزايل، حممد الغزايل  )

عاصرة الممدى تناول مقررات الفقه بالمرحلة المتوسطة للقضايا الفقهية ("2009القحطاين، ثابت بن سعيد )
 "، رسال  دكتوراه، كةلي  الرتبي ، جامع  ام القرى، املمةلك  العربي  السعودي .واتجاهات الطالب نحو دراستها

مكتب  وهب ، القاهرة،  2، طتيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنةه(: 1425القرضاوي، يوسف)
 مصر.

 ، مكتب  وهب ، القاهرة، مصر.2، طة في المرحلة القادمةأولويات الحركة اإلسالمي(: 1991القرضاوي، يوسف)
 ، مكتب  وهب ، القاهرة، مصر.2، طالفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد(: 1999القرضاوي، يوسف)
 ، دار الشروق، القاهرة، مصر.خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة(: 2004القرضاوي، يوسف)

 ، مؤسس  الرسال ، بريوت، لبنان.2،طي تاريخاً ومنهجاً التشريع اإلسالم(: 1982القطان، مناع)
 (، الدار القومي  العربي ، القاهرة، مصر.1999مربوك، حممد ابراهيم، وآخرون)

 ، مكتب  الفالح، الكويت.2، طمنهج التربية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته(: 2002مدكور، عةلي )
 . مؤسس  خمتار، القاهرة، مصر.اإلسالمي: تعريف وتاريخه المدخل إلى الفقه(، 2003مطةلوب، عبد اجمليد حممود )

، دار الكت  1. طالبرهان في أحوال الفقه(، 1997املعايل، عبد املةلك بن عبداهلل بن يوسف بن حممد احلويين )
 لبنان. –العةلمي  / بريوت 

 األردن.، دار الكندي، أساليب تدريس التربية اإلسالمية(: 1992موسى، عبد املعطي، وآخرون )
،  دار مكتب  الرشيد. 1، طالمهذب في علم أصول الفقه المقارن(،  1999النمةل ، عبد الكرمي بن عةلي بن حممد )

 الرياض.
 املدين  املنورة. –، دار املأشر 1(. ط2002النيسابوري، أبو بكر حممد بن ابراهيم ابن املنذر )

ا ة في التعليم الثانوي الفني في ضوء بعض القضايتقويم كتاب التربية اإلسالمي(، 1999هاشم، مراد حممد )
 . رسال  ماجستري، كةلي  الرتبي ، جامع  طنطا، مصر.الفقهية المعاصرة وتساؤالت الطالب الدينية

 ، عامل الكت ، مصر.التربية الدينية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة(: 1999يونس، فتحى عةلي، وآخرون )
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