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 التفكري اإلبداعي يف املناهج الدراسية
 1 الفقه وأصوله  ملقررات

*فريدة زوزو  

 مقدمة:
إن واقع املسلمني اليوم تواجهه حتدايت كبرية ومعضالت متعددة، والنوازل احلادثة يف اجملتمع أكثر 

ال يتأتى  املعاش، وهذا  يف الواقع حبيث حتتاج إىل نظر جمتهد حاذق، واجتهاد فقيه متبصر  ؛من أن حتصى
ابلبحث يف املدوانت الفقهية القدمية فقط، دون استعمال النظر االجتهادي املتبصر يف أحوال وظروف الواقع 

يف دراسة الظواهر  متعمقا املعاصر، بل يتطلب األمر من الفقيه أن يكون عاملا أبدوات االجتهاد،
وألن يتوافق وقواعد الشريعة اإلسالمية ا واملستجدات اليت تطرأ يف جمتمعه، فيكون قادرا على النظر فيها مب

الظواهر معقدة، والنوازل عديدة متشابكة، فإنه جيدر بنا التعمق يف النظر واستثارة تفكريان إلجياد حلول هلذه 
األمر يتطلب تدريبا ومدارسة تبدأ من مدارسنا وتنتهي يف واقعنا، فالطالب املسلم جيب أن  إذ إن  ؛املعضالت

وفق  التفكري اإلبداعي إلجياد حلول ملشكالت جمتمعه مثالتفكري املتأمل الناقد، ومن  يتدرب على ملكة
، ومناهج الدراسات اإلسالمية وهذا األمر حيتاج إىل إعادة النظر يف املناهج الدراسية عموما   الشرع مقتضى
الناس األمم و  على ةها أمة اإلسالم يف أن تكون شاهد ل، بغرض ربطها ابلغاية اليت وجدت ألجخصوصا  

املتمثلة يف االستجابة حلاجة األمة، فرغة من أهدافها وغاايهتا العليا أمجعني؛ فإن هذه املناهج أصبحت م
هل هي  ؛وعالج مشكالهتا، وتطبيق مبادئها، وهنا وجب احلديث عن أهداف تدريس العلوم اإلسالمية

هاد والقياس، أم بغرض معرفة شروط بغرض معرفة شروط املفسر واجملتهد، أم بغرض معرفة آليات االجت
 ؟الوضوء وصفة بطاقة االئتمان اجلائزة...

الذين عاشوا زماهنم،  -عليهم رمحة هللا-فقهائنا السابقني من وهنا ال ميكننا إلقاء اللوم على 
وفق زماهنم ومتغريات عصرهم،  ،حكام الشرع يف واقع الناسأوابتكار طرق إيقاع  ،اجتهدوا يف إجياد حلولو 

حناكمهم يف زماننا؛ فاخللل ال يكمن يف املدوانت الفقهية اليت واكبت عصورها، وإمنا اخللل واقع فينا فال 
 الدراسية الغربية. اهجاملنشأننا اليوم عند حماكاتنا  هو  مبحاكاتنا طريقة أتليفهم ومعاجلتهم ملسائل زماهنم، كما  

دراسية اليوم، ووسائلها التعليمية، ومساقاهتا،  وإن املتأمل يف واقع الدراسات اإلسالمية ومناهجها ال
، والطرح واإللقاء والتدريس والتلقي، فينتج عن  املوضوعات وموادها املفصلة، يلحظ النزعة التقليدية يف انتقاء 
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ال توحي يف نفس الطالب إال ابحلفظ يف الصدور مث احلفظ   ، ذلك اجتاه الطالب إىل تلقي الدرس بطريقة مملة 
الذي يعني على االستنباط   ،ند التقومي واالمتحان، وبذلك تغيب النزعة اإلبداعية والتفكري الناقد يف السطور ع 

والتحليل والنظر يف مستجدات األمور ونوازهلا، ويغيب عن ذهن الطالب املسلم مبادئ الدرس املرتبطة ابلغاية  
حتاول النظر يف املناهج   البحثية ه الورقةولذا فإن هذ  ، قيق العبودية هلل تبارك وتعاىلالوجودية لإلنسان، يف حت 

التأسيس  إىل الدراسية احلالية للدراسات اإلسالمية، والبحث عن مواقع القصور فيها؛ ألجل إجياد بديل يتجه 
دائهم يف الدرس، وبغرض مواكبتهم  أل  لدى مدّرسي وطالب الدراسات اإلسالمية، تفعيال   ، للتفكري اإلبداعي 

يتجه اجملتمع مبشكالته   حنييف قعة يف جمتمعهم، فال يعيشون بني املدوانت القدمية، التطورات السريعة الوا 
 النظر الفقهي.احلكم الشرعي و ومستجداته اجتاها بعيدا عن  

ويتخذ البحث أصول الفقه وبعض املقررات الفقهية، مثل مادة الفقه عموما، وفقه املعامالت، 
أنه جمال  أوهلما ة لدراسة هذه املسألة العتبارين؛قواعد الفقهية، حالوالفقه املعاصر، والفقه املقارن، ومادة ال

تعّّب عن املنهج العلمي لعملية تفاعل العقل مع نصوص الوحي  مقرراتختصصي، وأما االعتبار الثاين فألهنا 
 يف استخراج األحكام الشرعية، كما سيظهر خالل البحث.

 ايستهدف حتقيق أهداف أساسية منها م اإلسالميةالدراسات والعلو تعليم ومن اجلدير ابلذكر أن 
تطعيم التحفيز ، و تفجري الطاقات اإلبداعية يف نفس الطالب املسلم، و ادهد وإع إجياد الفرد املسلم الرسا)
توجيه حياة املسلمني دنيا  ، و ربط الدراسات اإلسالمية حباجات األمة اإلسالمية، و العلمي ابملبادئ العقائدية

يضاف إىل هذه  توظيف الدراسات اإلسالمية يف احلياة العملية للمجتمع.و ، وم اإلسالميةودينا  ابلعل
منتجني يف  ختريج متعلمني مستقلني فعالني... وأفرادا  " وهوا األهداف اهلدف العام من التعليم عموما  

 2".بقدرة على االبتكار واإلبداع والتفكري يف بدائل متعددة  يتمتعون اجملتمع...  
 

 طرق التدريس التقليدية والتفكري اإلبداعي::  أولا 
، جيد أن األسلوب ، والتعليم عموما  إن املطلع على املناهج الدراسية للعلوم اإلسالمية خصوصا  

معهد كل الغالب يف التدريس هو األسلوب نفسه، يتكرر لعقود من الزمن، ويتكرر يف كل جامعة و 
المية، وغريها من بالد العامل اليت حتوي هذا النوع من للدراسات اإلسالمية، ويف معظم البالد اإلس

عن التفكر واملقارنة  "التعليم عندان يتمحور حول التلقني واحلفظ وشحذ الذاكرة بعيدا   الدراسات. فإن

 
، 1994، عمتانا دار البشتري، حل املشكالت، تنمية اإلبداع، وتسرري  التفكرري العلمري : اجلديد يف أساليب التعليم إبراهيم أمحد. مسلم، 2
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ومن خالل جتربيت يف التدريس يف بلدي اجلزائر، وبلدي الثاين ماليزاي، لطلبة  3"،والتمييز وتنمية الفكر
، نلحظ أن األسلوب الغالب يف تلقي الطلبة للمعلومات هو ا  وعجم عراب  املسلمني؛ يات، من متعددي اجلنس

يف طرق  العيب األولابستعمال نسيب لتخطيط الشجرة عند الشرح، وهذا  ،أسلوب التلقني والتحفيظ
 ن أسلوب تكديس املعلومات يف ذهن الطالب هو الغالب واملتفشي بني صفوفإالتدريس القدمية؛ إذ 

املدرسني مبا فيهم أساتذة اجلامعات، فال يستعمل الطالب إال عملية التخزين والتكديس املعلومايت، وال جيد 
وبعد انتهاء الفصل الدراسي  ،وقتا لتشغيل ذهنه حول استيعاب املادة بطريقة منطقية رايضية، ويف النهاية

ا أن الدراسات الفقهية والشرعية بشكل عام ما تلقنه؛ "ذلك أنه من املرمل واحملزن حق ينسى الطالب  اما  
... خترج نقلة ميارسون عملية الشحن  تعاين، ألهنا خترج حفظة ومحلة فقه يف األعم الغالب، وال خترج فقهاء

 4".والتفريغ والتلقني، وال خترج مفكرين وجمتهدين يربون العقل وينمون التفكري
ذلك أن طلبة القرن الواحد  ؛الطريقة تعد عيبا   أن هذه وهي ،إن هذه النتيجة اليت وصلنا إليها

بقدر ما يهمهم ما وراء أسوار املدرسة أو اجلامعة، فإن العيب ليس يف  ،العشرين مل يعد يهمهم الدرسو 
فإن كانت طريقة التلقني  ؛الطريقة ذاهتا وإمنا العيب يف كيفية استعماهلا، وتوقيتها، من امللقن واملخاطب

ي الطريقة املثلى الستيعاب الطالب ومراتدي املساجد للعلم الشرعي، حيث مل تكن ه ،سابقا  والتحفيظ 
 فر الكتاب الدراسي املقرراويف ظل تو -يف العصر احلديث فإهنا فرة إال بصورة قليلة، االكتب والدفاتر متو 

اآلن أن تتغري والذي أنمله  .عليها بصورة كلية يعد هدرا للوقتاالعتماد  أصبح -ووسائل التدريس املعاصرة
إىل منط مغاير  ،من منط يقوم على احلفظ واالستظهار ،مدارس القرن الواحد والعشرين منهجية التدريس يف

 ا، من خالل؛ بغرض حتقيق أهداف الدراسة املذكورة آنفا  يتأسس على الفهم والتفسري واملقارنة والنقد 
بارة تشجيعهم على تبين أهداف الدرس وبع ،"تشجيع الطلبة على املشاركة يف أهداف الدرس والنشاط

 5".واألنشطة العلمية
افة غري حيوية، مفرغة من ويستتبع هذه الطريقة أن املدرسني يسردون املادة العلمية بطريقة ج

اليت تعتمد على األساس اإلمياين الذي يشحذ اهلمة، ويقوي عزمية الطالب للبحث وتلقي العلم؛  مقاصدها
هو نوع من املعرفة غري املتسقة مع إمياننا،  ،العلمي يف حقيقة أن ما يدرس يف معاهدان"الفتقاران إىل احلافز 

 
، حستتتن اهلنتتتداوي، الدوحتتتةا وزارة األوقتتتاف والشتتترون اإلستتتالمية للتتتدكتورالتنميرررة التعلررريم والررركالية . متتتن مقدمتتتة كتتتتاب عمتتتر عبيتتتدحستتتنة،  3

 .   23، ص2004

للتتتدكتور حممتتتد عثمتتتان شتتتبري، الدوحتتتةا وزارة األوقتتتاف والشتتترون اإلستتتالمية،  تكرررويمل امللكرررة الفق يرررةمتتتن مقدمتتتة كتتتتاب . عمتتتر عبيتتتدحستتتنة،   4
 .39ص، 1999
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فالبعد اإلمياين لكل درس على حدة، له داللته القوية على ارتباطه حباجات  6"،وحضارتنا، وأسلوب حياتنا
 اخلروج فيستطيعوا، وعمليا   يتكونوا عقليا   كياألمة اإلسالمية، انهيك عن حتبيب العلم يف نفوس الطالب،  

 فعالني منتجني.  معرتك احلياة أفرادا  إىل 
إن التعليم يف البالد اإلسالمية ليس جمرد مناهج دراسية فصلية أو سنوية، يدخل فيها الطالب 
االمتحان ألجل اجتياز االمتحان، بل هلا عالقة وثيقة بنهضة األمة اإلسالمية، من حيث أهنا تنظر يف 

؛ ألجل البحث عن مثال   الفقه املعاصرفنحن ال ندرس  .بدينه وعلمه حضاراي   تفوقاحتياجات املسلم لي
دخلت إىل عقر داران، بل ندرسه ألجل أن يعرف الطالب الطرق الصحيحة  ومشكالتحلول لتحدايت 

نص صريح ليس فيها الستنباط األحكام الشرعية من مظاهنا ومداركها للوقائع والنوازل، فأكثر املستجدات 
وإن مل الداللة على حكمها، بل حيتاج يف ذلك إىل اتباع طرق مميزة منسقة إلدراك احلكم الشرعي، حىت يف 

 إىل إجياد احلكم الشرعي للنازلة فبعد أن يلحظ الطالب أن مدّرسه توصل .يكن فيها نص واضح أو حمكم
هذا يعد بدوره فصد الشرعية، قواعد الشريعة العامة املتمثلة يف املقامثال  بطرق سهلة وسلسة، ابستخدامه 

يف استخراج أحكام لوقائع ال نص فيها، وهنا سيجد الطالب  مقاصد الشريعةتدريبا للطالب على استخدام 
أنه يف قرارة نفسه يزداد يقينا أبن شريعة هللا هي الشريعة اخلالدة، وأهنا جاءت ميسرة غري معسرة، وأن األمة 

 ة املستخلفة يف األرض، والشاهدة على األمم.أن تكون األمحبق اإلسالمية تستطيع 
العيب وهنا يكمن  ؛ن، ال يستعمل التحليل املنطقي العقلي يف درسهقّ ولكن إذا كان املدرس جمرد مل

على أوراق بيضاء!! أو ابلنظر  ورمسا   أو نقرا   إال تثاؤاب   ،املادة اليت يتلقاها فإن الطالب لن يتفاعل مع  الثاين؛
 أبسلوباملعلومة  ال جيد املرثر واحملفز على التقاط نها أن تسارع خطاها لتنتهي احلصة! ألنهيف ساعته يرجو م

لوجد حمفزات  ،لو استعملنا معه أسلوب اإلفهام واإلقناع بدل التلقيو  ؛سهملدرّ   لالنتباه، يستفزه مرثر منطقي
 التعلم تقوده حنو اإلبداع مببادرته للسرال واملناقشة.

تقومي الطالب تسرتد بضاعة األستاذ، فيسرتجع الطالب كل ما تلقاه ابحلرف، بغري وعند االمتحان و 
! وهذا حمفوظا   فال حيلل وال يناقش، وسبب ذلك أن سرال االمتحان نفسه يستدعي جوااب   ؛زايدة أو نقص

هداف بلوغ الطالب لأل" أن يهدف إىل معرفة مدى األن املقصود من التقومي  ملاذا؟ اثلث العيوب وأمهها.
الطالب يوم أن إذ املفروض  7".ومعرفة املدى الذي استطاع الطالب به بلوغ أهداف التدريساملرغوبة، 

سرال ن أ، لو مث تقوميا   وحتليال   االمتحان يّبز قدراته اإلبداعية يف استيعاب املادة والتفاعل معها تطبيقا  

 
 .58، ص1989 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،هريندنا ، األسس اإلسالمية للعلم .حممد معنيصديقي،  6

 .141، ص1994، عمانا دار الفرقان، 2، طاجتاهات معاصرة يف مناهج وطرق تدريس العلوم .يعقوب حسنينشوان،  7
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الطالب  حىت أييت، وحتليال   حنو النقد البناء شرحا  ية عقله وقدراته االستيعابحّفز استنفره لإلبداع، و قد األستاذ 
ابلقدر الذي فهم منه حاجتنا إليه كأمة  ،قد استوعب أهداف تعلمه، يف أننا نريد منه أن يتفاعل مع درسهو 

وهنا يتوجب احلديث عن املنهج اجلديد الذي يزيل آفات العيوب الثالثة  مسلمة تعمل ألجل هنضتها.
 السابقة الذكر.

 
 حنو من ج جديد للتدريس الفّعال:نياا:  اث

أو  اجلامعات والكليات اإلسالمية من بعد استعراضنا بشكل خمتصر للمنهج القدمي السائد يف كثري
عن املنهج اجلديد الذي نزيل به عيوب الطريقة القدمية، بغرض  -التالية فقراتيف ال-، حناول الكشف غالبها

طالبني أمام جمتمعهم سرّ مد وكذلك  ،ة يف طلبة الدراسات الشرعيةالوصول إىل تنمية املواهب اإلبداعي
ُ
يها امل

ا يتوافق وهنضة األمة اإلسالمية؛ "والظاهر أن مبمبواجهة حتدايت عصر العوملة، بتطويرهم املناهج الدراسية 
ن واجبنا إذن أن هلذا الغرض، وم   اما  دراسة العلوم اإلسالمية يف مدارسنا والطريقة اليت تدرس هبا غري مناسبة  

 بتغريفنهضة األمة اإلسالمية هي الغاية القصوى من وراء عملية املطالبة  8؛منعن النظر يف هذه املسألة بعمق"
فليس يشة الطالب لواقعه وهو يف الدرس! ال ألجل اإلصالح السياسي أو إمالء  ممن ال ترضيهم معا ،املناهج

اليت  ر هبا اجملتمعات البشرية منذ العقد األخري من القرن  املتغريات الدولية" اذاك املقصود، ولكن ألن 
العشرين، تفرض علينا تغيري الكثري من و العشرين، اليت جتلت يف أوضح صورها مع بداية القرن الواحد 

حيث ظل  ؛متطلبات العصر احلديث ومتغرياته االجتاهات الرتبوية واملمارسات التعليمية اليت ال تتالءم مع 
عن احتياجات اجملتمع  -بدرجة أو أبخرى-يال  من الزمن يعاين من االنفصال  بالدان ردحا  طو التعليم يف
فاملقصود إذن أن ننمي من خالل املناهج الدراسية التفكري اإلبداعي لدى الطالب، بغرض  9".ومتطلباته

س والرتبية يف إجياد حتقيق هنضة األمة اإلسالمية، والنظر يف احتياجاهتا، مث حتقيق أهداف عملية التدري
وألجل حتقيق هذه العمل املستمر واملثابرة الدائمة الطالب املسلم ذي الطاقات اإلبداعية، القادر على 

األهداف والغاايت النبيلة، جيدر بنا يف البداية معرفة ماهية التفكري اإلبداعي وأساليبه، مث تطبيقها على 
 ة.العملية الرتبوية يف مناهج العلوم اإلسالمي

 
 .57صمرجع سابق، ، األسس اإلسالمية للعلمصديقي،  8

 .3، صالتفكري الناقد ودوره يف التعلم الفعال .حممد إمساعيل حممداين، اللب 9
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"املبادرة اليت يبذهلا املرء بقدراته على اخلروج واالنشقاق من   يُعرّ ف املتخصصون اإلبداع أبنهاإذ 
"مثرة تفكري ونظر للمألوف بطريقة أو زاوية غري   اأو هو  10.التسلسل العادي يف التفكري بتفكري خمالف كلية " 

القدرة على ابتكار وإنتاج أكّب عدد من   ا هو و  ،التفكري االبتكاري ويف السياق نفسه جند مصطلح  11.مألوفة" 
االبتكار إنتاج جديد هادف  و  حبيث ترثر أتثريا  إجيابيا  يف حياة اإلنسان العملية والفكرية.  ؛ األفكار اليت هلا قيمة

موجه حنو هدف معني، وهو قدرة العقل على تكوين عالقات جديدة حتدث تغيريا  يف الواقع لدى التلميذ،  
 12. فظ واالستظهار إىل التفكري والبحث والتحليل واالستنتاج، ومن مثَّ االبتكارتجاوز احل ت حيث  

املناقشة  و بناء العقلية املتعلمة الناضجة القادرة على التحليل  يف اإلبداعيأمهية التفكري وتكمن 
ل على ربط والعم ؛، واستيعاب متغريات العصراملرونة يف التفكري؛ و والتقومي لكل األفكار اليت  ر ابملتعلم

وأما التفكري  .رد الواعي مبتطلبات جمتمعه وأمتهويتيح بناء الطالب املتعلم والف ؛التعليم خبطط التنمية يف اجملتمع
اإلبداعي يف العلوم الشرعية فهوا قدرة طالب العلم على النظر يف األدلة، وتعرف أصول االستنباط ووسائل 

 حاطة التامة مبقاصد الشريعة.من خالل معرفة أسس االجتهاد واإل  ،االجتهاد
فإن التفكري اإلبداعي الذي أنمله يف أساتذتنا ابتداء  وطلبتنا تبعا هوا القدرة على  ،وبعبارة أخرى

واستخدامها بطريقة  ،يتيح استحضارها النظر يف األدلة الشرعية، واستيعاب أساسيات الشريعة استيعااب  
 مع املستجدات والقضااي العصرية.منهجية عند احلاجة إليها، ومنها التعامل 

 
 مستوايت التفكري اإلبداعي يف العملية التعليمية:اثلثاا:  

قبل احلديث عن اإلبداع يف املناهج التعليمية  تفكري اإلبداعي على مستوى املدرسا فال -1
ملنهج فا س، املخطط للمنهج الدراسي وواضعه؛بد من احلديث عن ممارس اإلبداع، وهو املدرّ  والدراسية، ال

اإلبداعي ال يتأتى من منهج مفرغ، بل من املنهج املّعد بطرق إبداعية نقدية ابتكارية، تعتمد على الوسائل 
 ، وأخريا  والشرح، مث التحليل والنقد  مثل العلم واملعرفة، والفهم والتلقني، وتراعي العماليات العقلية. التعليمية

 ،ملدرس املستوعب ألهداف العملية الرتبوية، املرهل ابلفاعليةوهذا العمل يقوم به ا .عملية تقومي االستيعاب

 
عن صاحل بن درويش حسن معمار، حنو تطوير العمل اإلبداعي، جملة جامعة  ، نقال  22، صالطريق اىل اإلبداع  .عبد الرمحن صاحلاملشيقح،   10

 .163أم القرى، ص
 .163، صاملرجع السابق 11

، عمتان ملتر ر العلمتي العترل الثالتث لرعايتة املوهتوبني واملتفتوقنيا،  رارات التفكرري اإليبرا  يف املدرسرة األساسريةم .حممد محتد عقيتل الطيطي، 12
 .17، ص2003
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 ، يف القدرة على املدارسة من املصادر األصلية وفهمها، وأخريا  شامال   جامعا   املستوعب ملادة درسه استيعااب  
فّعال فالتدريس الواملستجدات الطارئة على اجملتمع  املعرفة آبليات االجتهاد وأدواته ليستعملها مع النوازل
إعدادا يتماشى مع  دّ املدرس املتميزة الفعالة، املع املَرسس على اإلبداع هو الذي يعتمد على شخصية

حتدايت الواقع الذي تعيشه األمة اإلسالمية، هذه الفاعلية اليت تّبز يف اإلميان أبمهية العمل من أجل حتقيق 
والعمل ألجل حتقيق هذه  ثيث حنو هنضة األمة.لإلبداع والعمل احل ا  أبمهية التدريس أساسوأهداف التدريس، 

ترغيب و ؛ اكتساب املدرس ملهارات التفكري اإلبداعي يف نفسه األهداف يظهر يف طريقني أساسيني مهاا
 .التفكري اإلبداعي يف نفوس الطالب

املطالعة  من خالل فأما اكتساب املدرس ملهارات التفكري اإلبداعي يف نفسه ابتداء، فإنه يتأتى
من خالل  بعضا ،وتنضج بفعل تالقحها مع بعضها  تنمو األفكارف دائمة واملتابعة جلديد دور النشر،لا

فإن النقاش من شأنه إاثرة أسئلة  .النقاش بني أصحاب الرأي الواحد، أو بني أصحاب اآلراء املتباينة
يت عليه، وليس كل معلومات جديدة، أو معلومات قد خف لقراءةوعالمات استفهام حيتاج الباحث فيها 

لدى املدرس آفاقا جديدة، تعينه  تُنشئفاملطالعة املستمرة وبصفة دورية  ،وكتبهم حبوثهمالباحثني سواء يف 
تكرارها، فبدل أن يكرر املعلومات نفسها ابلطريقة نفسها، يصبح إبمكانه  ؛طريقة الدرس اليومي تسيريعلى 
 بصيغ وتعابري جديدة غري مملة.  ولكن

مجاعية،  مفردية أ سواء أكانت حبواث   ،إعداد البحوث األكادميية واملقاالت من خالل ىكما يتأت
أكادميية حبتة،  ، أو كانت حبواث  متعددةيشرتك فيها أكثر من أستاذ، يف مرسسة تعليمية واحدة أو مرسسات 

رتقية يف سلم العمل فإن اهلدف من هذه البحوث، ليس جمرد ال أو مقاالت تنشر يف اجلرائد واجملالت العامة.
س جمرد ملقن التفاعل مع القضااي املعاشة، فيتبني أن املعلم ليو األرضية األساس للتعامل هتيئ الرتبوي، بل إهنا 

وحيدد التحدايت اليت تواجهها أمته، ففي  ؛احتياجات أمته وجمتمعهيف  ، بل إنه ينظرلدرسه يف قاعة الدرس
بنظرة  ل اآلراء واألفكار حوهلا، للخروجكالت بغرض حبثها، وتبادوتثار املش ،هذه البحوث تطرح األسئلة

 عملية تستنهض األمة.
يّبمج فيها أهم األعمال  ،حبيث يعد املدرس خطة عمل فصلية مث سنوية ،التقومي املستمر وكذلك

و اليت سيعدها خالل املدة املقررة، اليت تتناول جانب التدريس واإلشراف، وإعداد البحوث الفردية أ
أو  ،يف املساجد  بعض الّبامج اليت تُعد للمجتمع ا  وأخري  هيك عن حضور املر رات والندوات،اجلماعية، ان

التعليم خارج املدرسة؛ من أجل معرفة مدى فاعلية املدرس يف جمتمعه،كما هو معمول هبا يف اجلامعة اليت 
من برامج  إىل ما سبق إضافة ،م املدرس أيضاومنه يُقوّ  ،وهذا الّبانمج يسمى "اخلدمة االجتماعية" ،أُدرس هبا

ومن خالل جدول العمل الفصلي والسنوي يستطيع املدرس متابعة خطة السري،  ،وأعمال حبثية وتعليمية
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للظروف  خاضعة، حىت يسري عمله بصورة منظمة غري وأسباهبا، وتعديلهاالضعف والقوة،  نقطومعرفة 
اعي هو الذي يسري وفق جدول خمطط له، سواء أكان التخطيط فالعمل اإلبد  ،لساحنةوالطوارئ والفرص ا
البعيد، فمن شأن التخطيط الذي يسري جبدول العمل حنو التطبيق وحتقيق األهداف،  معلى املدى القريب أ

 العمل اإلبداعي.  ومن مث ،أن يردي إىل الثقة ابلنفس، اليت تزيد من فاعلية العمل
وحىت ال  مواكبة التحدايت والنوازل، بداعي من خاللإلرس مهارات التفكري اكما يكتسب املد

ملتطلبات ونوازل عصرها، وظروف أفرادها،  وفقا   صنفتبني أسطر الكتب القدمية اليت  حمصورا  املدرس  يظل
فإن املطلوب من مدرس العلوم الشرعية أن يواكب متغريات وحتدايت عصره الذي يعيشه، فإن التحدايت 

يكون فأما منهج التعامل مع هذه التحدايت  ،لطارئة تتمايز وتتبايناملتغريات اختتلف من عصر آلخر، و 
الوحي  األساس يف التعامل مع نصوص املنهج الذي يعد ابستعمال آلية االجتهاد، وعلم أصول الفقه 

 .استخراجا لألحكام الشرعية
املعلم، مبا ميكن أن  لدىوخالصة ملا تقدم قد يلحظ القارئ أنين ركزت على وسائل تنمية اإلبداع 

؛ وإال فإن احلديث عن عليه ا  ينبع من ذاته هو نفسه، دون احلاجة إىل تدريب عملي حيضره املدرس جمّب 
"منظومة برامج تدريب   اعن  يف حديثهمأساليب تنمية اإلبداع حديث طويل متشعب، وخيتص به أهل الرتبية  

اين مل أشر إليه من بعيد أو قريب، ألين ركزت احلديث وهو جمال يتقنه أهله، وتر  13"،املعلم يف إطار اإلبداع
وإذا ما مت إعداد املدرس إعدادا متميزا  إبداع املدرس بنفسه، وهو أمر ال يتقنه إال املدرس املبدع. لىع

 ، فإن إعداد الطلبة يكون سهال! نياإلسالم واملسلم  تواجهللوقوف يف وجه التحدايت اليت  
إذ  ،بني املدرس والطالب عالقةال يتأتى من خاللف الطالب لدىداعي لتفكري اإلبابرتغيب الوأما 

يتعلم على يديه الطالب، وهو يفرتق عن  مناالعتبار أن املدرس يف اجلامعة هو آخر  يفالبد من األخذ 
املدرسة  اليت تعداملعلم يف املدرسة االبتدائية، وابلتا) فإن أهداف املدرسة ختتلف عن أهداف اجلامعة 

"ينظر إىل مرسسات التعليم اجلامعي ابعتبارها املراكز األساسية للبحث العلمي؛ فاملدرسون  ارية، وألنهاألخ
 يف هذه املرسسات يتحملون أمانة العلم تبليغا وتعليما ونشرا، لكن عليهم أن يتحملوا هذه األمانة إبداعا  

، مستوعبا   حافظا   ن األمور حىت ينتج طالبا  ومن هنا كان على األستاذ يف اجلامعة أن يتبع مجلة م 14".وإنتاجا  
من خالل السرال أو  ،ميلك أدوات اإلبداع ال احلفظ فقط، وحيول الطالب السليب إىل طالب إجيال فعال

 النقاش، وإشراكه يف حمور الدرس استثارة له حنو التساؤل اجملدي. 
 

 .، واجتاهات التعليم، وفلسفة الرتبية خصوصا  تراجع هنا كتبا الرتبية عموما   13

خريتتتتف س 30ع، اسررررالمية املعرفررررةجملررررة ، "مية يف اجلامعتتتتاتالبحتتتتث الرتبتتتتوي وتطبيقاتتتتته يف الدراستتتتات اإلستتتتال" .فتحتتتتي حستتتتنملكتتتتاوي،  14
 .85، صكم2002هت/1423
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 كثريا  بها أكثر الطلبة، ملاذا؟ ألهنا تعتمد  اليت ال حي الفقه املقارن ، عند تدريسنا ملادة وأنخذ هنا مثاال  
على حفظ األدلة الكثرية املختلفة بني املذاهب الفقهية، فهذا املذهب يستند على دليل من احلديث النبوي، 
واملذهب اآلخر يفنده حبديث نبوي آخر، ليجد الطالب نفسه يف معركة سيوفها هي نصوص الوحي نفسها. 

، عند النظر يف دليل اخلصم، أبن بيان أمهية التفكري النقديستعمل هذه املادة يف وكان األوىل ابملدرس أن ي
من   لألدلة الواهية؛ حىت ميكن االستفادة حقا   لألدلة القوية، ودحضا   ينتقد بدليل أقوى حجة، استعراضا  

 املسألة الواحدة، مما كتب ومفردات الفقه املقارن، ومنه بيان مسو الشريعة اإلسالمية وغناها ابآلراء الفقهية يف
وال ميكن هنا التغافل عن اجلانب الرتبوي هلذه املادة  تعذر العمل ابحلكم الشرعي األصلي.يُرفع به احلرج عند 

؛ إذ يتعلم الطالب من هذه املادة كذلك نبذ التعصب املذهيب والتقليد، وهو خلق عاٍل، فال يزود املدرس مثال  
فالطالب اجلامعي  ؛ل يزوده كذلك ابألخالق واخلالل احلميدة، والسلوك القومي الطالب ابلعلم واملعرفة فقط، ب

على املدرس و  ؛يف البيت مذ كان رضيعا   بدايتهاكانت اليت   ،قد وصل آلخر مرحلة من مراحل الرتبية والتنشئة
، وتكوين يف إعداد الفرد الصاحل الفعال أوال   يسهمأن يدرك هذه املسألة ويضعها يف احلسبان، من أجل أن 

جرت العادة أن حيث  قة التدريس يف كسب انتباه الطالبطري فال بد من مالحظة أثر، الفقيه اجملتهد اثنيا  
للدرس من أوراق موزعة بني يديه، أو من خالل النظر  وشارحا   متحداث   ،على كرسيه جيلس األستاذ اثبتا  

مل على  فيه الطالب إما يتثاءب أو يتملوالتقليب لصفحات كتاب مفتوح أمامه؛ يف الوقت الذي يكون 
تعد هذه الطريقُة الطريقَة التقليديَة يف تدريس العلوم الشرعية وتسمى سطريقة كرسيه أو يرسم على أوراقه، و 

التلقنيك، وتعتمد على التلقني والتكرار، وهي وسيلة مهمة وفعالة يف احلفظ يف السطور والصدور، حبيث 
املدرس عن مسألة، فإنه ال  سألهأو  شي،نه، ولكن إذا طُلب منه إعادة يستوعب الطالب الدرس يف ذه

ن إيعرف اإلجابة ؛ فهي طريقة تشوهبا بعض السلبيات مثلا عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة؛ حيث 
ألهنم معها، ، كما أهنا ختلو من جتاوب الطلبة فردا   أعدادهم كبرية جدا مما يعسر معه العناية أبفراد الطلبة فردا  

إضافة إىل ذلك، فإهنا طريقة ال جتذب انتباه يستثاروا أبدا لسرال أو حل إشكال فقط، ومل  يف موقف التلقي
الدرس غايته وهدفه.  ومل يعد أبمور خارجة عن الدرس،  أصبح فكره مشغوال   فقد  ؛الطالب يف هذا العصر

وابلتا) أييت الطالب وذهنه معلق  ى كل األفراد؛ن التعليم إجباري عل، ألأيتون للدرس جّبا   اليوم الطالبف
الدرس اململ، وهنا وجب احلديث عن أسباب تدين الدافعية للتعلم والدراسة  ال حيققهامبشتهيات وملذات 

ومن الضروري هنا أن تتنوع طرق التدريس  ،شائك حيتاج إىل حبث تربوي مستقل لدى طالبنا، وهو موضوع
السرعة و التكنولوجيا،  و ، عصر املعلوماتية،  ست الطريقة اجملدية يف هذا العصرلقني ليبعد أن عرفنا أن طريقة الت

استعمال مع الطالب، مثل  فاعلية، وأيسر تعامال  يف كل شيء وكان البد من االستعانة بطرق أخرى أكثر 
ب، كما أهنا من قبل الطال متزايدا   اليت من شأهنا أن تضفي على الدرس حيوية واهتماما   تقنية املعلومات
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بطريقة مبسطة جذابة، جتلب انتباه الطالب   ،تيسر على املدرس جتميع املعلومات الكثرية يف مساحات قليلة
يف زكي ساملتخصص يف جمال التقنيةكا "أمحد حممد  .كما يقول د  -كل حني. وتكمن أمهية هذه الوسائل

سائل مجيع حواس املتعلم، مما يردي إىل ترسيخ استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم، وتشرك هذه الو 
وحسن ترتيب واستمرار أفكار التلميذ، وكذلك تنمي قدرة املتعلم على التأمل ودقة املالحظة واتباع   ،املعلومة

 15التفكري العلمي...".

مناسك  كما يفاالصور   ابستخدامالذي يتيسر فيه الشرح  ،تسهيلها استيعاب الدرس نانهيك ع
فالطالب يف   ؛وس فقه السرية، ومناطق الغزوات، اليت تسهل دراستها على خرائط معّدة هلذا الغرضاحلج، ودر 

 وهو ينظر يف اخلريطة إىل طول املسافة بني مكة واملدينة املنورة، طريق هجرة الرسول  هذا املساق مثال  
 ،يف حساب مقادير الزكوات  كما ميكن أن تسهم تقنية املعلومات  ،عليه تصور الدرس وفهمه واستيعابهيسهل  

بطريقة حسابية ميسرة،  ،وعروض التجارة عموما   ،والسندات ،مثل أنصبة األسهم ؛خاصة احلديثة منها
 ومثلها أنصبة الورثة يف علم املواريث وغريها.

جمموعات وفرق صغرية من الطلبة عددهم بني   من الطرق املفضلة لتدريس  ، املناقشة واللجوء إىل 
للنقاش الدائر بني املدرس والطلبة، وفيها ميكن االستعانة ببعض   ون حمور الدرس موضوعا  فيك  ، ك 15-10س 

عند الطالب، وهي طريقة تعني كذلك على فهم   والتساؤلاملساعدة على استثارة التفكري  ،الكتب اجلانبية 
  .امليسرة عنده  وابلتا) تنمية قدرة الطالب على استيعاب الدرس من أحد الطرق  ، املوضوع من طرق متعددة 

أي أن املدرس حياول تغيري جو التدريس إىل طرح سرال، أو دعوة  ،تنويع األنشطة داخل الفصلوكذلك 
طالب ملناقشة مسألة، أوالكتابة على السبورة، أو استعمال ختطيط الشجرة. كما جيدر أن يتحلى املدرس 

 إىل، كما ينبغي كل حني التنبيه وهدوءهم ةهبا صمت الطلب يكسرإبلقاء مزحة  ،بروح الدعابة واملرح أحياان
 حىت ال يضيع الطالب بني تفريعات الدرس انسني جوهره.  لهأهم حماور الدرس، واخليط اجلامع  

الربط بني معلومات املنهج يف املادة الواحدة، أو يف مواد خمتلفة  بغرض ،طريقة الوحداتواستخدام 
تدرس دراسة جافة  -إذا درست على منهج املواد املنفصلة -متعددة، حول هدف نظري واحد؛ فالزكاة مثال  

ضحلة، تتناول أوقات وجوهبا، ومقاديرها، ومصارفها، إىل غري ذلك، ولكنها كوحدة ميكن أن تدرس من 
اجتاهات أقوى حيوية وأعظم أتثريا، مثلا الزكاة ومشكلة الفقر، الزكاة والتنظيم االقتصادي، الزكاة والتعاون، 

 16اخل…الزكاةلسيئة ملنع  املضاعفات ا
 

 .3، ص2004توظيف تقنية املعلومات يف تدريس العلوم الشرعية، ندوة "حنو صياغة حديثة ملقررات الدراسة الشرعية"، جامعة مالاي،  15

، "طرق تدريس الفقته اإلستالمي"عن مروان قدومي،  ، نقال  54، صالرتبية والطرق اخلاصة بتدريس العلوم اإلسالمية .فتحي محودةبيومي،  16
 .197ص، 2000 الزرقاء،ملر ر الثاين لكلية الشريعة، جامعة الزرقاء األهلية، ا
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والواقع   ،حركة اجملتمع ف حبيثيات ومستجدات الواقع املعيش، التمثيل أثر كما أنه ال بد من مالحظة
، ويف أحيان أخرى يبتعد عنها، حيتكم إىل الشريعة اإلسالمية فهو أحياان   ؛االجتماعي واقع متحرك غري اثبت
خلفه واقعه الذي يعيش فيه؛  درسه يدرس املنهج املقرر، واضعا   واألستاذ يف لينجرف مع التيارات املستحدثة.

يف الدرس وبني واقعه، فهما يسريان يف اجتاهني  يتلقاهوهنا تكمن إشكالية التمايز عند الطالب، بني ما 
نزال األحكام الشرعية منازهلا بعد بط مادة درسه ابلواقع املعيش، إبمتعاكسني، وهنا وجب على املدرس أن ير 

وحماولة االستفادة من العلوم  حيث يعد الواقع أحد عناصر حتليل وحتقيق مناطات األحكام. ؛قيق مناطهاحت
معاجلة املسائل والتحدايت املعاصرة ابلنظر و  .فهمهاو  احلديثة يف جمال تفسري وفهم بعض النصوص الشرعية

االنطالق من الواقع بتحدايته، و  .الفقهي الشرعي سجماالت الطب والسياسة واملعامالت االقتصادية، وغريهاك
واالندماج يف ابجملتمع  االلتحام ومعاجلتها معاجلة شرعية؛ فهذا املنهج سيساعد الطالب واألستاذ نفسه على

فال ميكن  .فاعال   يكون عضوا   على أن طالبأمهية ذلك يف هنضة األمة، وحيث الاألستاذ  ويوضح .مرسساته
، خاصة أن مقررات الدراسات الشرعية احلالية تعتمد على التأصيل عزل الطالب عن واقعه الذي يعيشه

النظري لألحكام الشرعية املستوحى من القرآن والسنة، دون ربطها مبا يسود اجملتمع من خمالفات هلذه 
 التمثيل ابألمثلة والفروع الفقهية القدمية، اليتو  .اج صورها احلديثة لتأصيلها شرعيا  األحكام، أو حماولة إدر 

يصعب على الطالب فهمها انهيك عن فهم الدرس والقاعدة املعتمدة، وما أييت املثال يف األصل إال ألجل 
 أن ييسر فهم الدرس!.

األمثلة يف الفقه  من بعضالتطرق إليه  ،إضافة ملا سبقجتديد األمثلة مبا يناسب العصر  مكامنومن 
البيوع  ومثال ذلكا شرح درسا مادة فقه املعامالت مننسرد فيما أييت أمثلة املعاصر ومادة الفقه املقارن، 

املنهي عنها للغرر الواقع فيها منّثل بتا "ال جيوز بيع البعري الشارد والعبد اآلبق، والسمك يف النهر والطري يف 
السماء، واللنب يف الضرع"، وغريها كثري كثري من األمثلة اليت مل تتغري منذ قرون طويلة، وقس على ذلك 

ثلة يف الدرس األصو) فهي هي، كما َدرستها أان يف اجلامعة وكما أُدرسها اآلن للطلبة، وكما سُيدرسها األم
وقد يصعب على األستاذ استحضار أمثلة وتطبيقات جديدة من  طلبيت يف املستقبل لطلبتهم... وهكذا.

يف ومن أمثلة التجديد  ألن األستاذ نفسه عاجز عن استيعاب وحماولة مزج التنظري مع التطبيق. ،الواقع 
ربط الدرس األصو) ابلواقع املعيش، يف إنزال األحكام الشرعية منازهلا بعد حتقيق مناطها،  الدرس األصو)

االستفادة من العلوم احلديثة  . وحماولةوحتقيقها حيث يعد الواقع أحد عناصر حتليل وحتقيق مناطات األحكام
واالندماج يف ابجملتمع   االلتحام  إذ سيساعد هذا املنهج على ها؛فهمو  يف جمال تفسري بعض النصوص الشرعية

وال  ،ية هي لعلم الكالم والفلسفة أقرب، فال ينغلق األصوليون على أنفسهم يف مباحث جتريدية نظر مرسساته
على  معتمدةيف ذاهتا قدمية،  تبقىالذي نعيشه، فاملباحث احلالية،  ميكن عزل املنهج األصو) عن واقعنا
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تتغري يف أي كتاب أصو) قدمي أو حديث، وخذ لذلك أمثلة يف درس "السبب"ا  لناألمثلة القدمية اليت مل و 
لوجوب القصاص، ويف درس "اإلمجاع"، من اإلمجاعات إعطاء اجلدة السدس، ويف درس  سببالقتل العمد 

ومن هنا تظهر أمهية  والعزمية"ا من أمثلة إابحة ترك الواجبا الفطر يف رمضان للمسافر، وغريها. " الرخصة
مراجعة املقررات الدراسية لعلم أصول الفقه ومفرداهتا، مبا جّد يف الواقع من مسائل، ملواجهة التحدايت 

ملوضوعات مع ربطها ابلتطبيق والشبهات املثارة كل حني وبصور متغايرة، ولو أمكن حتديث األمثلة يف كل ا
 .القضائي املعاصر

من أجل العلوم اليت أبدع فيهتا علمتاؤان أمهيتها،كمتا قتال    د اليت تع  ،ومن أمثلة مادة "القواعد الفقهية"
واعتتد  ق"قواعتد كليتتة فقهيتتة كثترية العتتدد، عظيمتة املتتدد، مشتتتملة علتى أستترار الشترع كمتته...وهي  ا  اإلمتام القتترايف

متتتع  فأساستتتها مبتتتين علتتتى عمتتتل الفقهتتتاء جل  17اإلحاطتتتة هبتتتا يعظتتتم قتتتدر الفقيتتته وشتتترفه.."  عظيمتتتة النفتتتع وبقتتتدر
الفتتتروع الفقهيتتتة املتنتتتاثرة حتتتتت حمتتتدد وضتتتابط جتتتامع هلتتتا، بغتتترض إجيتتتاد رابتتتط لفتتتروع كثتتترية متشتتتاهبة وصتتتولة متتتع  

وتطتتاولوا يف    "ولقتتد نوعتتوا هتتذا الفقته فنتتوان وأنواعتتا،  بعتض، فقتتد قتتال اإلمتتام الستيوطي بعتتد الثنتتاء علتتى الفقهتاءا
استتتتتنباطه يتتتتدا وابعتتتتا. وكتتتتان متتتتن أجتتتتل أنواعتتتتها معرفتتتتة نظتتتتائر الفتتتتروع وأشتتتتباهها، وضتتتتم املفتتتتردات إىل أخواهتتتتتا  

إال أنته يستشتكل علتى    18وأشكاهلا، ولعمري إن هذا الفن ال يدرك ابلتمين، وال ينال بسوف ولعل ولتو أين.."
عتن اإلتيتان بتذلك، ألنته ولألستف غتري مطلتع    املدرس يف هذا العصر البحث عن أمثلة جديتدة، فتجتده عتاجزا  

األكادمييتتتة، واملقتتتاالت العلميتتتة يف اجملتتتالت،    البحتتتوثمتتتا تكتتتون خمزنتتتة يف    التتتيت كثتتتريا    ،علتتى مستتتتجدات العصتتتر
وهنتتا جيتتد    ، التتيت تستتتدعي استتتقراء  هلتتا كمتتا استتتقرأ علمتتاؤان األجتتالء يف القتتدمي نتتوازهلم.اإلنرتنتتتوعلتتى شتتبكة  

يشتترح القاعتتدة الفقهيتتة األم، يشتترح األمثلتتة املستعصتتية علتتى أذهتتان الطلبتتة، ألهنتتا أمثلتتة    األستتتاذ نفستته بتتدل أن 
فكيتف مبتادة ُقصتد متن وضتع مستاقها ومفرداهتتا وتدريستها    ؟!من زمان غتري زمتاهنم، وهنتا عالمتة استتفهام كبترية

تعمتل    أن   -علتموهتي املقصتد األساستي متن وضتع هتذا ال-اكتستاب امللكتة الفقهيتة،   علىللطلبة أن تساعدهم 
 عدم استيعاب الطالب ألمثلتها انهيك عن القاعدة األصل؟ب ،عكس هدفها

ألهنتتم هتتم    ،واالستقصتتاء عتتن تطبيقتتات عمليتتة ملتتوادهم  يف البحتتثال يبتتذلون اجلهتتد الكتتايف    درستتون ملفا
  ا  أمتتر يعتتد  لتتذا فتتإن جمهتتودا  إضتتافيا     .اجلتتامعي  مستتواء يف مرحلتتة تعلتتيمهم املدرستتي أ  ،حرمتتوا متتن معرفتهتتا  أنفستتهم
تتتا  ضتتتروراي     متتتن  التعلتتتيم  اوليخرجتتتو   ،لكستتتر اجلمتتتود املوجتتتود يف الكتتتتب املدرستتتية  ،متتتن قبتتتل املعلمتتتني  ومطلبتتتا  ملح 

 
 .3ص ،1ج د.ت، دار املعرفة،بريوتا ، الفروق شهاب الدين. القرايف، 17

 .2ص ت،د. دار الفكر،بريوتا ، األلباه والنظائر جالل الدين. السيوطي، 18
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ومتن هنتا تظهتر أمهيتة مراجعتة املقتررات الدراستية ومفرداهتتا مبتا جتّد    19.والتطبيق اإلقناع إىلر واالستذكا احلفظ
يف الواقتتع متتن مستتائل فقهيتتة أو حديثيتتة أو تفستت ريية وغريهتتا، ملواجهتتة التحتتدايت والشتتبهات املثتتارة كتتل حتتني  
وبصتتتور متغتتتايرة. وهتتتو أمتتتر لتتتيس ابلعستتتري،  إذا متتتا تكاتفتتتت جهتتتود البتتتاحثني متتتن كتتتل ختصتتتص يف الدراستتتات  
الشتتترعية،  بغتتترض استتتتقراء  املستتتتجدات وأدلتهتتتا، التتتيت كثتتتريا    متتتا تعتمتتتد علتتتى مقاصتتتد الشتتتريعة،  وقواعتتتد الفقتتته،  
والتفسري املقاصدي لآلايت واألحاديث الشريفة، وهو مما سيساعد على تنمية البحث العلمي وتطوير مناهج  

 تدريس الدراسات الشرعية يف جوانب تتعدد تعدد االستقراء املبحوث عنه.
بعتد أن يتلقتى الطالتب التدرس  ف  لطالب على التفكري والبحث العلمي،حتفيز اوال بد من مالحظة أثر 

  طو حنتو تدريبته ملكتة السترال واالستفستار، ليتعمتق الفهتم ابلنقتاش وضترب األمثلتة.، خنوفهما   وحيفظه استيعااب  
ستوى    ،لتحولت إىل جثة هامدة ال تغين متن حيملهتا يف شتيء  ،فلو بقيت املعلومات دون حتليلها أو استنطاقها

ستتهم يف تكتتوين  ت،  ول هتتذه املعلومتتات إىل طاقتتة خالقتتةأمتتا التفكتتري الناقتتد فإنتته حيتت   ؛إرهاقتته حبملهتتا واستترتجاعها
ومتطلبتات احليتاة مبرونتة واضتحة    ،العقلية العلمية املستنرية اليت يستطيع صتاحبها أن يتعامتل متع مفتردات الواقتع 

وهتو    20.على احليتاة الراقيتة و الستلوك املتطتور  مما يساعده بوبقدرة على التحليل واالستنتاج والفهم واالستيعا
ال    ،، "وال شتتتك أن اهلتتتدف املتتتتوخى متتتن العمليتتتة التدريستتتيةة عمومتتتا  األمتتتر املرجتتتو واملقصتتتود متتتن التعلتتتيم والرتبيتتت 

يتمثتتل يف حشتتو أذهتتان الطلبتتة ابملعلومتتات، وإن كانتتت مفيتتدة، فلتتيس املتتتوخى أن يتختترج طتتالب الفقتته أوعيتتة  
اهلدف األهم الذي جيب أن تتجه إليه العملية التدريستية يف الفقته، إمنتا هتو بنتاء الشخصتية   إذ إن  ؛للمعلومات

قهيتتة للطالتتتب، وتنميتتتة ملكتتات االستتتتنباط والبحتتتث الفقهتتي عنتتتده، واكستتتابه القتتدرة علتتتى التفكتتتري العلمتتتي  الف
 21".السليم، املبين على منهجية فقهية واضحة، قادرة على احملاورة واملناظرة

 ذهنفإن االحتجاج العقلي من شأنه أن يزيل الغبش عن  ،وألن التحدايت واملتغريات كثرية ومعقدة
إىل التأصيل النصي من القرآن والسنة  دوما   تتجه أهنا ،املعروف يف عرف الدراسات الشرعية ومن .الطالب

فقط، وأيخذ االحتجاج العقلي مساحة ضيقة، ال يفهمها الطالب بسهولة. فاالستدالل ابحلجة العقلية أمر 
ويف ظل ازدايد الشبهات " ا، ألنهوتعليم الطالب ذلك مهم جدا   ،بعد االستدالل ابلنص ،يف غاية األمهية

ومن  22".بشكل أكثر فعالية ،يف عرض مقرر العلوم الشرعية ،العناية ابحلجة العقلية أصبح ضروراي   ،العقلية

 
ملتر ر العلمتي العترل الثالتث لرعايتة املوهتوبني ا، "متادة للطلبتة املوهتوبني -تطبيقتات العلتوم يف احليتاة  فليعلمتوا ملتاذا يتعلمتونا" .أميتنأبتو عذبتة،   19

 .1صمرجع سابق، واملتفوقني، 
 .22صمرجع سابق، ، التفكري الناقد ودوره يف التعلم الفعال اللباين. - 20
 .424، ص مرجع سابقملر ر الثاين لكلية الشريعة، ا، "املفاهيم اإلسالمية وأساليب تدريسها" .دماجاجلالد،  21

 .2، صمرجع سابق، حنو صياغة حديثة ملقررات الدراسة الشرعية  ندوة، "تطوير أساليب تدريس العلوم الشرعية"مجال ابدي،  22
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إكثار املدرس من السرال، حبيث تكون األسئلة  ،أهم الوسائل املساعدة على إدراك الطالب فن اإلبداع
يس ابلضرورة أن تتم اإلجابة عن كل األسئلة آنيا ويف أثناء إلقاء للدرس، ول الكثرية املتتابعة املتتالية مدخال  

 23".مجال ابدي "أسلوب ضرب األمثلة  الدكتورالدرس، وهنا وجب تطويرما أمساه  
وطريقة الوصول للمعلومة املطلوبة عن طريق سرال مباشر أو  ،فاملهم أننا َعلَّمنا الطلبة طريقة السرال

نة مبا يسميه الرتبويون "االبتكار ابالستثارة"، حبيث تكون مهمة املدرس غري مباشر. وميكن هنا االستعا
عن طريق طرح بعض التعليقات القصرية املثرية، وذلك من أجل استدعاء اآلراء واألفكار  ،استثارة الطالب

ت ؛ أي أن دوره ال يكمن يف صب املعلومااملدرب واملراقب واملستشار بدور املدرس سيقوموهنا  24.اجلديدة
ى روح على توجيههم الوجهة الصحيحة، وتدريبهم عل واالشرافالطالب حنو املعلومات،  بتوجيه، وإمنا صبا  

يتم عرض املوضوع على هيئة مشكلة أو تساؤل يثري اهتمام التالميذ   أن  أي؛ التساؤل، وتشجيعهم على ذلك
وضع الفروض املناسبة حلل إاتحة الفرصة هلم مع املعلم لريهم لتحقيق أهداف تدريس العلوم، و وتفك

 25.املشكلة

أن طالب الدراسات الشرعية مثله مثل  ،أيخذ املدرس يف االعتبار ،أتهيل الطالب عمليا  ومن أجل 
فطالب الدراسات الشرعية وإن كان ال يدخل إىل هذه  ؛يدخل املخّب يوميا   ،طالب يف التخصص التقين

 أو مدرسا   شرعيا   يف واقع حياته، على اعتبار أنه سيكون قاضيا   فإنه ال حمالة داخلها ،املخابر يف أايم دراسته
يف جمتمعه، ولكنه غري عادي ابلنظر إىل ختصصه الذي  عاداي   ، أو فردا  جمتهدا   ، أو فقيها  خطيبا   أو إماما  

كل حني عن مسألة فقهية أو فتوى أو معىن   سُيسألفهو  ؛بعلوم الشريعة وتفريعاهتا يتطلب منه إملاما  
ديث، أو معىن آية، وهو هنا يف مركز املفيت واجملتهد بني أهله وجريانه وأفراد بلدته الصغرية، "ومن مظاهر ح

يف احلديث أو  الذي يرى نفسه خمتصا  - أن يواجه طالب الشريعة ،القصور واخللل والتقصري الواضح البنّي 
، مث يعتذر عن عدم قدرته على التعامل يا  مبسائل من احلياة تتصل ابحلالل واحلرام عمل -العقيدة أو التفسري

 26".وليس ابلفقه  معها ألنه خمتص ابلعقيدة مثال  
مل تدرس من  -وهي خرجية معهد الدعوة واإلعالم- وهنا حيضرين مثال مهم وهو أن إحدى زمياليت
اء املدينة من نس وهو األمر الذي استدعى أن كثريا   ،مواد الفقه إال القليل القليل، حدث أن تزوجت إماما

 
 .5رجع سابق، صامل 23

 .104ص ،2002 ، جدةا دار اجملتمع للنشر والتوزيع،كريتنمية م ارات التف .حممود حممدعلي،  24
ملتتر ر العلمتتي ا، "لعصتتتراملناهتتتج العلتتتوم يف مرحلتتتة التعليتتتم األساستتتي فتتتي ضتتتوء متطلبتتتات  عتتن تصتتور مستتتقبلي" .عتتادل أبتتو العتتز أمحتتدستتالمة،  25

 .17ص ، مرجع سابق،العرل الثالث لرعاية املوهوبني
 .114، صمرجع سابقملر ر الثاين لكلية الشريعة، ا، "نريده من طالب الشريعة فقها   ما الذي" .حممد سعيدحوى،  26
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بغرض االستفتاء والسرال، فتجد نفسها حائرة ال تعرف ماذا تقول، والسبب أهنا خرجية كلية الدعوة  ،يزرهنا
وهنا تظهر احلاجة إىل دراسة فن الرتجيح واملناظرات  زر القليل!واإلعالم، ومل تدرس من الفقه وعلومه إال النّ 

فن املناظرات واالستدالل املقابل  على ، فندرب الطلبةواجلدل العلمي، اليت حفل هبا اترخينا اإلسالمي
لالستدالل املضاد، فإن هذا الفن معناه وجوب استحضار احلكم ودليله بصورة آنية، وذلك يتطلب حفظها 

وهذا أحد  ؛حىت يتأتى استحضارها ،وموضعها بني املسائل املعروضة ،واستيعاب أمهيتها ومكانتها ،وفهمها
 اعي الذي يتدرب الطالب عليه يف الدرس النظري مث التطبيقي. فهذه العلوم تعد أعماال  فنون التفكري اإلبد 

حتتاج إىل فنون تطبيقية مثل فن اخلطابة املتماشي مع األحداث اليومية، وعلم القضاء الذي حيتاج إىل تطبيق  
 اخل.  …جة والبيان وجمالس القضاء اليت حتتاج معرفة فن الرتافع وحماججة اخلصم ابحل  ،و ثيل للمحاكم

 املدرسية الكتبيركز مرلفو الكتب ف سالكتابك. التفكري اإلبداعي على مستوى املادة العلمية -2
على املعلومات العلمية البحتة بعيدا   عن التطبيقات العملية -إال اندرا  - لذا البد من اختيار املادة املناسبة 
ملستوى الطلبة، فهما    واستيعااب  ، حبيث خُيتار الكتاب اجلامع لشرح املفردات واملصطلحات األساسية، املعتمد  
على املصادر واملراجع القّيمة، املمثل أبمثلة واقعية يفهمها طالب العلم، انهيك عن اختيار الكتاب ذي 
األسلوب امليسر، ال هو ابألسلوب الركيك الضعيف وال هو ابلصعب. و من مميزات املادة أن تكون منقحة 
متنوعة بني اجلديد والقدمي، ليدرك الطالب كيف تسري عملية االجتهاد واإلبداع يف إنزال النصوص الشرعية 
منازهلا يف كل عصر و يف  كل زمان. ومن هنا أرى أنه ال ُيستحسن االختيار األحادي للكتاب، إما كتاب 
قدمي ؛  وهو الذي  وضع  لعصره يف أمثلته وشروحه وتفصيالته، أو كتاب جديد ؛  وهو الذي يفتقر إىل النصوص  
الفقهية القدمية،  اليت جيب على الطالب ممارسة قراءهتا وتدريبهم على ذلك حىت يستوعبوها، كما أن الكتاب  

 احلديث عادة ما يستند إىل مذهب واحد إما الشافعي أو احلنفي أو غريمها.
اجلمع  ،وم الشرعية املتخصصة"وينبغي لدارسي العل الدكتور وهبة الزحيلياويف هذا الصدد يقول   

يف التأليف بني الطريقة احلديثة يف التأليف، ابتباع املنهج العلمي يف كل موضوع فقهي، ومراعاة األسلوب 
السهل غري املعقد...كما ينبغي ربط الطالب الشرعي ابملصادر القدمية للتعرف على أساليبها وطرقها يف 

 املوضوعاتد من حماولة اجلمع بني ماديت الكتابني، حبيث ُتضبط ب ولذا أرى أنه ال 27معاجلة املوضوع..."
ويضاف إىل القدمي اجلديُد من الصور واملستجدات، إذن  ؛ابلفروع الفقهية احلديثة ،الفقهية اليت عرفت قدميا

ية للمادة العلم وحتضريا   ،من املدرس بد من صياغة جديدة حديثة للمادة الفقهية، وهو ما يستدعي جتهيزا   ال
املطلوبة حبسب الفصل الدراسي وعدد ساعاته. ويُراعى كذلك هنا الطلبة املوجه إليهم الدرس سدرس للعرب 

 
  .242ص، مرجع سابق، ملر ر الثاين لكلية الشريعةا، الفق ي اجلامعي: الواق  والطموح الكتاب  .وهبةالزحيلي،  27
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والذي أميل إليه أن فن ال يتقنه إال مدرس حاذق ماهر. فقط، للمالويني فقط، ملتعددي اجلنسياتك، وهذا 
َر املدرس مذكرة يومية لدرسه وحديثة، تتوافق مع مستوى الطالب، ومع  انتقاء  من كتب متعددة، قدمية ،حُيضّ 
وإال من أين يتأتى اإلبداع إذا اعتمد كل مدرس على كتاب واحد مقرر  ؛طريقة املدرس نفسه يف الدرس

؟ فعلى حسب مستوى طالب كل فصل دراسي يتحدد حمتوى لفصول دراسية كثرية ولسنوات طويلة
وحيتاج إىل وقت، ولكنه يف حقيقته ممتع جدا، إذ  متعبا   قد يبدو هذا األمر صعبا   ومستوى الدرس نفسه.

، وإذا ما أحس بذلك فإنه من السهل حث الطالب على سيحس املدرس نفسه أنه ميارس اإلبداع واقعا  
 عملية التفكري واإلبداع.

توقيت الصلوات والصيام للذين يقطنون القطب  يف االعتباروجب األخذ  مثال ، فقه العباداتففي 
وات، انهيك عن األسهم والسندات، وآالت املصانع االزروع واخلضر  شما)، وهل جتب الزكاة يفاملتجمد ال

فقط كما يف  ا  أو أربع مل تعد ثالاث   ،عند احلديث عن أنواع الشركات فقه املعامالتاويف  ومداخيل الشركات.
وغري  ،مهة احملدودةشركات املسا اسمضاربة، عنان، وجوه، أبدانك بل دخلت أشكال جديدة مثل ،القدمي 

يف القبض ابليد فقط بل  يعد متمثال   ريت يف العصر احلديث صور القبض، فلمتغ كذلك  ؛وغريها ،احملدودة
وإذا ما أردان شرح درس البيوع احملرمة  .تعداه إىل صور جديدة ، وأصبحت احملاماة أهم صور درس "الوكالة"

وبدل احلديث عن  ؛أما اآلن فهو بيع الدم واألعضاء اآلدميةفإن املثال القدمي هو بيع املالقيح واملضامني، 
 وبدال   .ة مثل بطاقات االئتمان، وخطاابت الضمان د احلوالة واملقاصة يف صورها القدمية، دخلت مفاهيم جدي

أصبح احلديث عن التلقيح االصطناعي أبنواعه  ،وهو الصورة البدائية يف إجناب األوالد ،عن االستدخال
 سالتلقيح اجملهري، وأطفال األانبيب، والرحم املستأجرك واالستنساخ. املتمثلة يف

ها ما نسمع عن دعاوى جتديد  يف مادة "أصول الفقه"، اليت كثريا   ويبدو األمر أكثر وضوحا  
حسن  الدكتورفمنهج أصول الفقه كان يتعامل مع قضااي زمانه والعصر الذي وجد فيه، وكما قال  ،وتطويرها

نهج التقليديا" ألنه مطبوع أبثر الظروف التارخيية اليت نشأ فيها، بل بطبيعة القضااي الفقهية الرتال عن امل
ومنه تطوير املنهج  ،وعلى هذا فإن حماولة تطوير منهج االستنباط 28".اليت كان يتوجه إليها البحث الفقهي

مع فكرة تقنني تباطه الوثيق هو القضية األساس للتعامل مع املستجدات والنوازل، إضافة إىل ار  ،األصو)
، األمر الذي دعا أحد 29يف التعامل مع األدلة" حمكما   أصوليا   "اليت تفرض منهجا   الشريعة اإلسالمية

لبيان أمهية  منوذجا  ابرزا  وهنا ميكننا أخذ علم ومادة "أصول الفقه"  30.الباحثني إىل القيام بتقنني أصول الفقه
 

 .195ص ،1990سات االجتماعية، عهد البحوث والدرااخلرطوما م، قضااي التجديد: حنو من ج أصويلحسن. الرتال،  28

 .7، صك2004أبريل/ يونيه س، 112، عجملة املسلم املعاصر، "حنو تطوير تدريس علمي أصول الفقه والفقه" .حممد كمال الدينإمام،  29

 .1989القاهرةا دار الرتاث،  ،تقنني أصول هللا .حممد زكيالّب،  انظر عبد 30
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لقواعد استنباط األحكام  عية، بغرض أن يكون الدرس األصو) مستوفيا  التحلي ابلنظرة النقدية اإلبدا
أن يكون يف و ، بداية من نصوص الوحي، ومنه إجياد أحكام شرعية للمستجدات والنوازل الشرعية عموما  

 .هناية  مستوى الطلبة إبعانتهم على اكتساب ملكة االستنباط من األدلة
ابخلجل من  ،عادة ما حيس طالب الدراسات الشرعيةف التفكري اإلبداعي على مستوى الطالبا -3

 ؛ختصصه بني أقرانه من ذوي التخصصات التقنية، وهذا اإلحساس من شأنه أن يقتل روح اإلبداع واالجتهاد
أان طالب يف الدراسات اإلسالمية، بل  اويقول مفاخرا  ما نرى طالب الدراسات اإلسالمية يهز رأسه  إذ اندرا  

رغم أن هذا التخصص وهذا العلم من أشرف العلوم وأقصرها طريقا للوصول ملرضاة هللا  ؛ءيقوهلا على استحيا
 .أهنا العلوم اليت تبنّي طريق هللا وشريعته وأحكامه الواجب تطبيقها وتنزيلها واقعا   فضال  عنتبارك وتعاىل، 

إذا أخطأ فإنه  -والسنة رآنإىل القوهي تستند أصالة - الطالب يتصور أنه بدراسته العلوم اإلسالمية ولعلّ 
؛ ألنه أخطأ فهم النصوص الشرعية وآراء الفقهاء، واحلق أنه ال جيب اخلجل من مشكالت عدةيثري حوله 

لذا حُيبذ تدريب الطالب على كتابة التقارير بشكل أسبوعي، حىت يصبح تعامله  اخلطأ، فكل إنسان خطاء.
أن الطالب يسمع ويتعامل  -كثريةويف مرات  - حيدث فقد  .سهال   مع املفردات واملصطلحات الشرعية تعامال  

يف حصص  التقارير األسبوعية ومناقشتها مجاعيا   إال أن كتابةمع املصطلح الشرعي مرة واحدة مث ينساه، 
انهيك عن حضور  تستثري يف الطالب روح التفكري اإلبداعي فيما يكتبه ويلقيه على زمالئه. ،املناقشة

، وجديد املعلومات، البحوثالعامة واملر رات اليت تعني الطالب على مسايرة جديد  الندوات واحملاضرات
يتعلم منها الشجاعة وطرق املناقشة و يكتسب منها طرق البحث واإللقاء، فومعرفة املستجدات والنوازل، 

 والسرال والتعقيب واالستدراك وغريها من طرق وأساليب احلوار والنقاش اجملدي.
واإلبداعي   أن يعززوا التفكري الناقد درسنيميكن للمفإنه  اإلبداع والنقد عند الطالب،ولتفعيل أداء 

ناقشات إجراء مو  ،إلثراء الكتب املدرسية العاديةإعداد مواد منهجية  امن خالل واجلامعات يف املدارس
حيث تتبىن  ؛األدوار حول أحداث اترخيية أبداءحث الطلبة على القيام و  ،وحوارات حول قضااي خالفية

، أو مشاهدة الّبامج اجتماعات اجملتمع احمللي املشاركة يفعلى  همحثو  ،األطراف وجهات نظر متناقضة
على كتابة رسائل للصحافة للتعبري عن آرائهم  همحثو  ،لتعبري فيها عن وجهات نظر خمتلفةالتلفازية اليت يتم ا

ت صحفية ومواد أخرى إلجياد أمثلة على التحّيز  على أن حُيّللوا مقاال همتشجيعو  ،حول قضية حملية معاصرة
على قراءة ومناقشة األدب  همحث، و ق اإلجاابت املتعددةللتصدي لألسئلة عن طري هلمترك اجملال ، و الواضح
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هلم وجهات نظر خالفية ليتحّدثوا  دعوة أشخاصٍ ، و الذي يعكس قيما  وتقاليد خمتلفة عن تلك اليت يتبنوهنا
  31.مع الطلبة

ومادة تعليمية  ،مدرس مبدع فعال توافر هنا أنا الطالب املبدع ال يوجد من فراغ بل من وأؤكد
ووسائل تدريسية انقدة وبناءة وفعالة. وهذه هي شروط التدريس من أجل التفكري اإلبداعيا  ،إبداعية

 الطالب اجملّد.املدرس املبدع واملادة البناءة و 
 

 من ج أصول الفقه:حملات ابداعية يف دعاوى جتديد  اثلثاا:  
وعن املواقع اليت جيب أن يشملها هذا التجديد أو التطوير أو  ،كثر احلديث عن جتديد أصول الفقه

"جمموع طرق الفقه على سبيل اإلمجال، وكيفية االستدالل هبا،  فلم يعد أصول الفقه هو .التنقيح أو اإللغاء
فهذا   33".اإلمجالية اليت يتوصل هبا إىل استنباط الفقه  أو هو "العلم ابلقواعد واألدلة  32".وكيفية حال املستدل

التفصيلية، ومعىن هذا أنه غري شامل باط األحكام التشريعية من أدلتها التعريف ينحو حنو املنهج األول الستن
فإن كان املنهج  للمنهج الثاين يف طرائق الوصول حلكم النوازل والوقائع اجلديدة. وهذا أحد أوجه التطوير.

  ،، ومنهج االستنباط القدمي الذي ظهر مع اإلمام الشافعيىقو أو) مرتبطا حبركة الواقع فإن تطوره آكد و األص
كان يتجه حنو النصوص الستنباط األحكام الشرعية، غري أن املنهج املتبع اآلن هو االجتاه حنو الوقائع 

 ميكن طرحهااومن أوجه التجديد اليت   والنوازل  والنظر يف النصوص للبحث عن أحكام.
من املعروف أن مصادر هذا العلم القواعد الكالمية وقواعد إذ  إلغاء ما ليس من علم األصولا -1

إىل القواعد  "فاملعتزلة واألشاعرة عمدوا مجيعا   ومساحة واسعة يف النقاش، كبريا    زا  اللغة العربية، اليت أخذت حيّ 
ونالحظ أن  34".االنتصار الفكري والعقلي على األغياربغية االستعانة هبا يف حتقيق  ،األصولية املبتكرة

غري طرق ومباحث  ،هو الذي دعا األصوليني القدامى الستحداث طرق جديدة لالستنباط ،املنهج الثاين
مباحث االستحسان، وسد الذرائع، واملصاحل املرسلة، وغريها مما جيب  اعلم الكالم واملباحث اللغوية مثل

 مالحظته.
ومن أمثلة ذلك مبحث اإلمجاع الذي تبدأ إشكاليته من  ط مفاهيم بعض األدلةاتطوير وضب -2

 ومبحث االجتهاد وشروطه التعجيزية اليت تكون حبق سبب دعوى غلق ابب االجتهاد. التعريف ذاته.
 

  ..18ص ، مرجع سابق،ملر ر العلمي العرل الثالث لرعاية املوهوبني واملتفوقنيا، " يف املدارسرعاية تعليم التفكري" ..حممد صاحلخطاب،   31
 .80، ص1ج ،1998، بريوتا مرسسة الرسالة، 3ط. احملصول .فخر الدينالرازي،  -32

 .11ص ،1998، بريوتا مرسسة الرسالة، الوجيز يف أصول الفقه .عبد الكرمي زيدان،  -33

 .44ك، ص1997س 9، عجملة اسالمية املعرفةكلمون وأصول الفقه"، سانو، قطب. "املت 34
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، والدعوة إىل اعتماد االجتهاد اجلماعي، وغريها من املسائل اليت حتتاج إىل تفصيل كثري ال يسعه هذا املقام
 وهو مما حيتاج إىل دراسات معمقة.

رض يف استنباط  غن الطرق القدمية مل تعد تردي ابلإف تدريس املقاصد الشرعية بصورة وافيةا -3
إىل استحداث مبحث مقاصد  ،األحكام، واستنفذ القياس كل طاقاته، األمر الذي دعا بعض األصوليني

هو إطار مقاصد الشارع  ،للنظر االجتهادي للنظر يف نصوص الشريعة وفق إطار عام ضابط ،الشريعة
 وجتاوز املنحى التجزيئي إىل النظر يف القضااي العامة والفردية مبنظار كلي.  ،احلكيم

 -واليت تقوم على آحاد األفراد ،من خالل النظر يف نظرية الضرورة عند الفقهاء- فهذا اجلويين
زمان من الفقهاءك، اليت  ثلت يف الضرورايت استكشف ضرورة اجلماعات يف ختمينه الواقع على سخلو ال

 اابتكر اإلمام اجلويين رمحه هللا التقسيم الثالثي ملقاصد الشريعة ابعتبار آاثرها يف قيام اجملتمع إىلفقد    اخلمس.
يف ذلك مببحث الضرورة عند الفقهاء، اليت خص مبحثه يف  مسرتشدا   ؛وحتسينيات ،وحاجيات ،ضرورات

ذلك من احتمال خلو الزمان من الفقهاء،  ك مستلهما  ...شرب اخلمر عند الغصة،و تة، األفراد سأكل املي
 فكيف يعرف العامي احلالل من احلرام.

أما اإلمام الغزا) رمحه هللا فقد طّور ما وصل إليه شيخه اجلويين، ومل حيصره يف فرض احتمال خلو   
، وجعله قوامها وأساسها الذي تقوم عليه، فكل الزمان من جمتهدين، بل أدخله يف مفهوم املصلحة املرسلة

فإن رّده إىل حفظ مقصود الشرع املتمثل يف حفظ الضرورات  ،أمر مل أيت التشريع ابعتباره أو إلغائه صراحة
استيعاهبما لفكرة  فبعداخلمس ومكمالهتا وهو سالضابطك. مث أييت اإلمامان الرازي واآلمدي عليهما رمحة هللا، 

إىل إدخال التقسيمات الثالث مبكمالهتا يف ابب الرتجيحات؛ فأما اإلمام الرازي فقد دعا إىل املقاصد ذهبا 
أما اإلمام اآلمدي فإنه قام ابلرتجيح واملوازنة يف تقدمي كلية الدين على النفس، و ذلك ومل يرجح بني األقسام، 

األوامر والنواهي مجيعها إما مقاصد   رأى أن   -رمحه هللا- السالم  يف حني أن العز بن عبد  والنفس على املال.
أو وسائل إىل تلك املقاصد، مما أثرى املسامهة يف الرتجيح واملوازنة بني املصاحل املتعارضة، ومعرفة رتب املصاحل 

 واملفاسد.
يرتك فكرة املقاصد كما هي عند سابقيه، جزء ا صغريا  يف مبحث  الذي ملمث أييت اإلمام الشاطيب،   

ضابطا  لكثري من املباحث  منهجيا   وجعلها إطارا   ،القياس، بل أفردها ابلدراسة والبحثالعلة يف ابب 
األصولية. ولتأكيد ذلك فّصل يف املقاصد، مفصال  ومفرعا ، مدققا  وحملال ، فنظم مباحث عدة ملوضوع 

استكشف ويف حماولة درء التعارض بني آحاد النصوص  املقاصد، مطورا  فكرة الوسائل وعملية احلفظ.
وهو الذي أبدع يف املسالك اليت أعّدها  ،الشاطيب كليات النصوص، واالنتقال من النظر اجلزئي إىل الكلي
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للكشف عن املقاصد، اليت تنطلق من النظر يف آحاد النصوص لتصل إىل الكليات والعمومات اليت حتويها 
 35.وتتضمنها نصوص الوحي

الشاطيب يف  ااملرياث املقاصدي، ويسري على خط ويف العصر احلديث جند ابن عاشور حيمل ذلك
إفراد املقاصد ابلبحث والتفريع والتحليل الواسع، مطورا  فكرة اإلمام اجلويين ومن بعده الغزا) يف االستفادة 

حبفظ هذه الكليات مث االهتمام  36،من التقسيم الثالثي يف املقاصد سوعّدها يف ابب املصاحل والقياس الكليك
 ال يف األفراد فقط. يف العموم

فإن طار العام للدراسات األصولية؛ "وأييت اآلن دور الباحثني يف تطوير مقاصد الشريعة وجعلها اإل
إال إذا أخذت دراسة املقاصد حظها  ؛املنهج األصو) ال تتوافر فيه كل اخلصائص العلمية لالستنباط الفقهي

ضرورات لتجديد علم األصول وتطويره ليصبح أكثر وفاء فيه، ومن مث فالدراسة الشاملة للمقاصد من ألزم ال
ألن أكثر الظواهر احلديثة، واملستجدات النازلة على اجملتمعات  37؛مبقتضيات االجتهاد يف العصر احلديث"

تفصيلية إال ما تضمنته من مقاصد عامة وقواعد   املسلمة ال جتد هلا يف نصوص القرآن والسنة النبوية أحكاما  
 كلية.

 
 .ةخامت

 ،يُراعى عند تدريس العلوم اإلسالميةأن يف ختام هذه الورقة البحثية أود أن أبنّي آفاق هذه الدراسة وهي و 
على سلوك األساليب  ،وهذا ال يتأتى إال من خالل تدريب الطلبة ،ودينا   ا املوّجه حلياة املسلمني دنياأهن

خالل إعداد برامج دراسية تتوافق  وكذلك من  ،ع املعاشاإلبداعية يف التعامل مع املادة العلمية املدروسة والواق
ابعتبارها املوجه  ،تفعيل العلوم الشرعية يف واقع املسلمني وأخريا   واحتياجات األمة اإلسالمية يف هذا العصر.

 .ابتداء ، وآلية التطور والنهضة ابجملتمع تبعا  

 .تبعه إبحسان إىل يوم الدين  على سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن  م  وسلّ    مَّ اللهُ   وصلّ  

 
ومتتا  29ص، 2004التترايضا دار الرشتتد،  ،النسررل: دراسررة مقاصرردية يف وسررائل حفظرره يف لرروع ارردايت الواقرر  املعاصررر .فريتتدةزوزو،  35

 بعدها.

 .83ص ،1999، عمانا دار النفائس ،حممد الطاهر امليساوي . حتقيقمقاصد الشريعة اإلسالمية .حممد الطاهرابن عاشور،  36

 .136. صك1996س 3ع ،اسالمية املعرفةجملة  نهج جديد لدراسة علم أصول الفقه""حنو م .حممدالدسوقي،  37
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