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 ملخص البحث:
يف يهدؼ ىذا البحث إىل الوقوؼ على ادلناىج ادلتبعة يف تدريس العلـو الشرعية   

  األوىل. للطالب يف مراحلهم الدرسيةجامعاتنا 
 فجاء ىذا البحث لإلجابة على األسئلة اآلتية: 

  ية؟ما ادلناىج ادلتبعة يف تدريس العلـو الشرع
  ار الناذبة عن اتباع ىذه ادلناىج؟ما اآلث

  الشرعية؟ما احللوؿ ادلقًتحة للوصوؿ إىل ادلنهج األمثل يف تدريس العلـو 
  .ادلنهج الوصفي التحليلي ولقد اتبعت يف ىذا البحث

  :وتوصلت إىل عدة نتائج لعل من أذنها
تنحصر يف طريقتُت تقرير كتب الًتاث، ادلتبعة يف تدريس العلـو الشرعية ف ادلناىج إ

 .أو اعتماد كتب معاصرة
 ىذه ادلناىج ال تفي بالغرض ادلطلوب من وصوؿ الطالب ادلبتدئ إىل مبتغاه.

مناىج يف شىت العلـو وقد أوصى البحث بتشكيل ىيئة علمية متخصصة إلعداد 
اإلسالمية تتناسب مع طالب العلم يف العصر احلاضر، فإف اشًتؾ يف اذليئة العلمية سلتصوف 

 من عدة جامعات ودوؿ كاف ذلك أدعى حلصوؿ الغرض ادلطلوب.
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 مقدمة:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

آلو وصحبو احلمد هلل رب العادلُت، وصلى اهلل وسّلم على سيدنا زلمد وعلى 
 أصبعُت.

 وبعد:
 فهذا حبث بعنواف:

 للعلوم المناىج إحياءٌ  إصالحُ 
 مقدَّـ للمؤسبر ادلعنوف باسم:  

 تعليم العلوم الدينية بين حاجات المجتمعات ومناىج التعليم
 )رؤية معاصرة(

  و:تقيموالذي 
 كلية اإللهيات بجامعة الفاتح في إسطنبول

 .ردستان العراقو ربيل بكأالتعاون مع جامعة صالح الدين في ب
ال بد يل أف أتوجو بالشكر اجلزيل لألفاضل القائمُت على تنظيم ادلؤسبر، وعلى  

 رأسهم األستاذ الدكتور: زليط مرت، نائب رئيس جامعة الفاتح، وعميد كلية اإلذليات.
د كلية عمي ،زلمد شاكر زلمد صاحل كما أتوجو بالًتحيب إىل األستاذ الدكتور: 

 امعة صالح الدين بكوردستاف العراؽ.إلسالمية جبالعلـو ا
 مث ال يفوتٍت أف أرحب جبميع ادلشاركُت واحلاضرين. 

 سيدي الرئيس
 السادة احلضور

كلميت جاءت يف اخلاسبة، ولعلها تكوف مسك اخلتاـ، فيجعل اهلل فيها من اخلَت أكثر 
 شلا أرجو، فإنو جواد كرمي، ومن قصده ال سنيب.

مسَتهتم  صبيًعا ما يعانيو طالبنا عامًة، األعجمي منهم والعريب يفال سنفى علينا 
العلمية لتلقي العلـو الشرعية، وإف ىذه ادلعاناة لتزداد لدى طالب العلـو اإلسالمية يف 

 جامعاتنا ادلنتشرة يف الدوؿ العربية واإلسالمية.
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عليَّ أف أبدأ وقبل أف أربدث عن ىذه ادلعاناة، وعن احلل األمثل ذلا، أرى لزاًما 
 بتمهيد أقف فيو على بعض احلقائق.

من إصالح ادلناىج، ىم  -يف حديثي ىذا-احلقيقة األوىل: إف اجلهة ادلستهدفة 
الطالب يف بداية طلبهم للعلم الشرعي، حىت إذا سبكن الطالب من ادلواد الشرعية، وقوي 

لينا أف نضع لو منهًجا كاف لزاًما ععوده، وأصبح قادًرا على اخلوض يف الكتب الشرعية،  
حىت يكوف قادرًا على الرجوع إليها يف اليت تركها لنا سلفنا الصاحل لقراءة الكتب الشرعية 

ادلستقبل للمسائل ادلستجدة اليت تعرض لو أو ُيسأؿ عنها، كما أنو رنب علينا أف نعّلمو 
دورذنا يأيت يف  طريقة الدراسة بادلشاركة والبحث، فهما طريقتاف ال غٌت لنا عنهما، ولكن

 مرحلة متقدمة.
فقهنا الزاىر الذي وصل إلينا عن فقهاء ادلذاىب األربعة ىو  إفاحلقيقة الثانية: 

، الينبوع الذي نستقي منو األحكاـ الفقهية، فهؤالء األئمة العدوؿ الذين بلغوا رتبة االجتهاد
لية، ىم احملور التفصيالستنباط األحكاـ الشرعية من أدلتها  -تعاىل–والذين قيضهم اهلل 

ال شنكن لنا أف حنيد عن ىديهم تنَت هبم، فىم الشموس الذين نسالذي ندور حولو، بل 
ال ينكر تغَت األحكاـ لتغَت  األحكاـ اليت تبٌت على األعراؼ  إذ م واجتهاداىم إال يفهوفقه

 األزماف.
لذي وحنن نتحدث على إصالح ادلناىج ال نقصد بذلك ترؾ ذلك الًتاث ا إننا

ورثناه عن األكابر، بل ىو احلصن الذي ندافع عنو، والقلعة اليت نأوي إليها، والشمس اليت 
هنتدي هبا، وإدنا نريد أف نسلك منهًجا يرتقي بطالبنا ويسهم يف إيصاذلم إىل تلك ادلعارؼ 

 . حصوؿ الفهم الدقيق لتلكم ادلعارؼبُت و بطريقة ذبمع بُت احملافظة على ذلك الًتاث، 
فلن أتكلم على شيء جديد ال تعرفونو، بل سأوجو أنظاركم إىل ما ىو مركوز  ولذا

 يف أذىانكم لعلو يكوف بداية إىل إصالح ادلناىج.
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 المطلب األول: المناىج المتبعة في تدريس العلوم الشرعية
 طريقتُت اثنتُت:ـ العلـو اإلسالمية يف جامعاتنا يف تنحصر ادلناىج اليت تقد  

، كاللباب ومغٍت للدراسةعلى الطلبة أوالذنا: االعتماد على كتب الًتاث وتقريرىا 
 .احملتاج يف الفقو، والتوضيح وصبع اجلوامع يف األصوؿ، وىكذا

ثانيهما: االعتماد على كتب معاصرة قاـ بتأليفها سلتصوف يف شىت العلـو اإلسالمية 
 لتكوف مقررات لطالبنا.

 اآلتية:وذلك بسلوؾ إحدى الطرؽ  
 يكلف مدرس ادلادة الطالب بالبحث عن مفردات ادلادة ليصار إىل مناقشتها  -ٔ

خالية من الكتب ادلقررة، بل تعتمد على اجلامعة على طاولة الدرس، ويف ىذه احلالة تكوف 
 . ادلادة فقط، فيقـو الطالب جبمع مفردات البحث ادلطلوب تقرير اسم

 للطالب إىل تكليف مدرس ادلادة بوضع كتاب مقرر اجلامعات تعَمد بعض  -ٕ
 الدراسي. يستفيد منو يف عامو

 تلجأ ادلؤسسة العلمية إىل البحث يف خزانة الكتب ادلعاصرة عن كتب قد  -ٖ
 قريرىا على الطالب.وضعت يف شىت العلـو اإلسالمية لت
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 المطلب الثاني: اآلثار الناتجة عن اتباع ىذه المناىج:
: اآلثار الناتجة عن اًلعتماد على كتب التراث:   أوًلا

 :، أذكرىا باختصارلقد وجدنا طالبنا يعانوف من تلك الكتب من عدة نواح
 فت لعصرىا، فهي رباكي رجل ذلك العصر، وربدثو ل  لكتب قد أُ إف تلك ا - أ

 .عن األحكاـ الشرعية للوقائع اليت ربدث حولو
 مل تكن كتب الًتاث يف غالب األحواؿ تعٌت بًتتيب ادلعلومات حبسب  - ب

وصواًل إىل ادلكروىات، ى األركاف والشروط، مث السنن، فالطريقة ادلعاصرة اليت تتحدث عل
ف يبٍت مؤلَّفو على الطريقة ادلعهودة يف عصره من ادلبطالت وادلفسدات، بل كاف كل مؤل  

 .حاشية عليو، فيأيت الشارح أو احملشي فيدخل على ادلنتوضع ادلنت، أو شرحو، أو وضع 
 كتب هبا أولئك األئمة األعالـ صعبة على طالب اللغة اليت  أصبحت  - ج

العصر، وىذا ما ول د لدى الطالب عقدة، جعلتو ينفر من الكتاب  ألف اإلنساف عدو ما 
  رنهل، وىو مل يستطع فهم ىذه ادلادة.

 قد انقرضت، فتجد أئمتنا الفضالء ا اـ اليت تناوذلاً من جزئيات األحكف كثَت إ -د
ويتحدثوف عن الطُت  ف يذكر الصاع وادلكياؿ، يف حُت أف األسواؽ تتعامل بالكيلو،ادلؤل  

، وىل ىو مطعـو ورنري فيو الربا، وربدثنا أسواؽ ادلاؿ عن األوراؽ النقدية، مثاًل  األرمٍت
 والسندات، والكمبياالت.

 ويذكروف يف باب الصياـ أف غبار الطحاف ال يضره يف الصياـ، وتطالعنا احلياة 
اظَت الط بيَّة "منظار الرَّْبو، واألقراص اليت توَضع ربت اللساف، وادلن خبَّاخادلعاصرة باحلديث على 

ة، ، وغازات التخدير "البنج"، واحلقن العالجيَّة بأنواعها: )اجللديَّ ادلعدة"، وغاز األوكسجُت
قات العالجيَّة، وإدخاؿ القسطرة يف الشَّرايُت للتصوير أِو اوالَعَضليَّة، والَورِيديَّة(، واللص
 ، وىل ذلك كلو يؤثر على صحة الصياـ أـ ال؟العالج، وإدخاؿ منظار البطن

 جبزئياتو اليت تناسب العصور  الب منفصاًل عن واقعو، يقرأ فقًهاوىذا رنعل الط
 ع أف يتفاعل مع الوقائع ادلعاصرة، وال أف يعرؼ حكم اهلل تعاىل فيها.السابقة، وال يستطي

 ، ونصابوكم من طالب درس باب الزكاة، فعرؼ أف نصاب الذىب عشروف مثقااًل 
 الفضة مائتا درىم، مث ذبده يراجع أستاذه ليسألو كم نصاب الزكاة يف العملة الورقية!
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، فنجد أف  اصية، وىو الفقو مثاًل فروع االختصلو أردنا احلديث على أحد ال -ىػ 
كتب األقدمُت، وال سيما كتب السادة احلنفية تذكر عدة أقواؿ يف ادلسألة الواحدة دوف ذكر 

لبو للعلم، بل أقوؿ لكم إف  ، وىذا ما يشتت الطالب يف بداية طادلفىت بو يف بعض األحياف
مثل مراقي الفالح، وىو من أشهر كتب الفقو ادلختصة بالعبادات عند احلنفية، بل ال  كتابًا

س الفقو احلنفي إال ويقرر ىذا الكتاب على طالبو، ىذا الكتاب وجد مدرسة أو معهد يدر  ت
مسألة غَت مفىت سبعُت قو، وأخرج منو قاـ أحد األفاضل من ادلختصُت يف الفقو احلنفي، فحقَّ 

أف يعرؼ القوؿ الضعيف، وقد يعرؼ  للعلمذي يستفيده الطالب يف بداية طلبو هبا، فما ال
 فتو، وقد يًتؾ طلب العلم مبكراً !ادلفىت، وقد ال يصل إىل معر 

ودبعٌت آخر: إف االعتماد على كتب السلف لتدريس ادلبتدئُت، ال تزيد الطالب إال 
، إْف يف فهم تلك األحكاـ، حَتة، بل ذبعلو يغوص يف حبر من االضطراب الفكري والنفسي

 . أو يف معرفة الراجح وادلعتمد
يف حُت أنو لو عرؼ الفقو بطريقة عصرية سهلة وسلسة، مث ترقى بعد ذلك وأصبح 
 يقرأ كتب السلف، لوجدتو يعرؼ كيف رنوؿ يف جنباهتا، وكيف يتعامل معها.

 ثانياا: اآلثار الناتجة عن اًلعتماد على الكتب المعاصرة:   
أدرؾ كثَت من اإلخوة القائمُت على تدريس العلـو الشرعية ىذه ادلعاناة اليت عندما 

إىل زلاولة زبفيف تلك ادلعاناة بقدر  ع تراثنا الزاىر، جلؤوايعيشها الطالب يف تعاملهم م
 :الثالثة السابقة الذكراإلمكاف، فسلكوا الطرؽ 

على طاولة  قشة ادلوضوعليصار إىل منا ف مدرس المادة الطالب بالبحثيكلأما ت
 فسيؤدي إىل ما يأيت:  ، الدرس
 إىل  يضموهنامن ىنا صفحة، و  وفقصيإىل الشبكة العنكبوتية ف باليلجأ الط - أ

  يأتوف بالبحث ادلطلوب.صفحة من ىناؾ، مث 
 تناقل الطالب فيما بينهم ما يقـو بو أحد الطلبة اجملتهدين مع تغيَت يف الديكور ي - ب

 جلوانب من البحث.
 تبدأ احملاضرة، ويقرأ ادلدرس بعض ما كتب، وزناوؿ التوجيو يف ذلك!      -ج     



8 

 

لو كاف لدى ىؤالء الطالب قاعدة يف أركاف ىذه  ةومفيد ةنافعالطريقة  إف ىذه
يف بعض العلـو التجريبية اليت زنتاج فيها الطالب إىل كثرة  سألة، كما أهنا تكوف نافعةادل

 ا الشأف.االطالع على اجلديد يف ىذ
وأما علومنا الشرعية اليت تعتمد يف جزء كبَت منها على النقل، فإهنا ربتاج إىل تقرير 
األحكاـ اليت تلقيناىا عن اجملتهدين، ال لشيء، إال ألننا مقلدوف ذلم، ولسنا رلتهدين، 
بل حناوؿ أف نفهم قواعدىم وحنفظ مسائلهم لنبٍت عليها اجلديد ادلستجد يف ىذا 

 العصر.
اتق   يا زلمد))  :قاؿ لو ىل اإلماـ مالك، فلما رآه اإلماـ مالكالشافعي إذىب 

، إف اهلل قد ألقى على قلبك نوراً، فال عاصي، فإنو سيكوف لك شأفاهلل، واجتنب ادل
      تطفئو بادلعصية.

 . يقرأ لك نورنيء م ،إذا ما جاء الغد ذبيء: مث قاؿ لو
فغدوت عليو وابتدأت أف أقرأ ظاىراً، والكتاب يف يدي، فكلما يقوؿ الشافعي: 

وإعرايب، فيقوؿ: يا فىت زد، حىت قرأتو هتيبت مالكاً وأردت أف أقطع، أعجبو حسن قراءيت 
   .(1) عليو يف أياـ يسَتة

ع بُت لب ادلبتدئ إىل مقررات جديدة ذبموىذا ما يزيد األمر وضوًحا يف حاجة الطا
األصالة وادلعاصرة، حىت إذا سبكَّن من العلـو الشرعية، جاءت مثل ىذه الطريقة نافعة 

 ناجعة، تزيده علًما وفهًما واطالًعا. 
وال بد من التأكيد على ضرورة تزويد الطالب ادلبتدئ بكتاب مقرر رنمع مفردات 

 راحل دراستو. ادلادة بأسلوب سهل، فهذا الكتاب سيبقى مع الطالب مرجًعا يف كل م
فإنو يف كثَت من األحياف  :تكليف مدرس المادة بوضع كتاب مقرر للطالبوأما 

ال يكوف قادرًا على القياـ بالعمل ادلناط بو  إما لعدـ التفرغ وكثرة األعماؿ، أو لعدـ 
 التخصص الدقيق واالطالع ادلطلوب على ادلادة.

                                                           

     ٕٓالشافعي، زلمد أبو زىرة، صر:    ( 1)
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أف تقرير كتب يف الفقو واألصوؿ ذبمع بُت ادلذاىب ال يفيد الطالب ادلبتدئ، كما 
 يتقن الطالب ىذا ادلذىب بل ال بد من اعتماد مذىب واحد يف السنة األوىل والثانية، حىت

ع لو مقررات يف السنوات الالحقة، ويكوف من مهمتها ادلقارنة بأحكامو وأدلتو، وحينئذ توض
 .بُت ادلذاىب واألقواؿ

وضعت يف عن كتب قد  البحث في خزانة الكتب المعاصرةإلى  لجوءلوأما ا 
فقد زندث أف الكَتاب الذي ينتقى من خزانة الكتب ال يكوف قريرىا شىت العلـو اإلسالمية لت

يف ادلستوى ادلطلوب لعدـ تشكيل ىيئة علمية سلتصة تعٌت باألمر، فنقع يف مشكلة أكرب من 
 مشكلة االعتماد على كتب الًتاث. 

ند التأليف إىل سلتصُت معروفُت، أو كاف سويف ىاتُت الطريقتُت سنجد بغيتنا إذا أُ 
 الكتاب ادلختار قد استوىف العناصر العلمية وادلنهجية ادلطلوبة.

الكتب التي تجمع بين من ثالثاا: مثال عملي من وحي الواقع يوضح المراد   
 األصالة والمعاصرة:

 قاؿ ابن السبكي يف صبع اجلوامع:
َمْعناى )َدلَّ َعَلْيِو  ثُ ُهَما )اْلَمْنطُوُق َما( َأيَىَذا َمْبحَ )اْلَمْنطُوُق َواْلَمْفُهوُم( َأْي  ))

ا َكاَن َكَما َمث ََّلُو ِفي َشْرِح اْلُمْخَتَصِر َكَغْيرِِه بَِتْحرِيِم  اللَّْفظُ  ِفي َمَحلِّ النُّْطِق( ُحْكما
 } اِل َعَلْيِو قَ ْولو تَ َعاَلى }َفال تَ ُقْل َلُهَما ُأفٍّ َر  التَّْأِفيِف َأْي لِْلَواِلَدْيِن الدَّ َأْو َغي ْ

الُّ ِفي َمَحلِّ النُّْطِق ُحْكٍم َكَما يُ ْؤَخُذ ِمْن َتْمِثيِلِو ِفي قَ وْ  ِلِو )َوُىَو( َأْي اللَّْفُظ الدَّ
) ى ِبذَ  )َنصٌّ رَ ِلَك )إْن َأفَاَد َمْعناى ًَل يْحَتمِ َأْي ُيَسمَّ رَ ُل َغي ْ َذِلَك اْلَمْعَنى  ُه( َأْي َغي ْ

َصِة ِمْن َغْيرِ  اِت اْلُمَشخَّ اْحِتَماٍل ِلَغْيرَِىا  )َكَزْيٍد( ِفي َنْحِو َجاَء زَْيٌد فَِإنَُّو ُمِفيٌد لِلذَّ
ى ِبَذِلَك )إْن اَ )ظَاِىرٌ  ا   َل( َبَدلَ مَ ْحتَ ( َأْن ُيَسمَّ اْلَمْعَنى الَِّذي َأفَاَدُه )َمْرُجوحا

َكاأْلََسِد( ِفي َنْحِو رَأَْيت اْليَ ْوَم اأْلََسَد فَِإنَُّو ُمِفيٌد لِْلَحيَ َواِن اْلُمْفَتِرِس ُمْحَتِمٌل 
َجاِع بَ  َوُىَو َمْعناى َمْرُجوٌح أِلَنَُّو َمْعناى َمَجاِزيٌّ َواأْلَوَُّل اْلَحِقيِقيُّ  َدَلوُ لِلرَُّجِل الشُّ

ى ُمْجَمالا َوَسَيْأِتي   ْىِن َأمَّا اْلُمْحَتِمُل ِلَمْعناى ُمَساٍو ِلْْلَخِر فَ ُيَسمَّ اْلُمَتَباِدُر إَلى الذِّ
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اأْلَْسَوِد َواأْلَبْ َيِض َعَلى  ِمٌل ِلَمْعنَ يَ ْيِو َأيزَْيٍد اْلَجْوُن فَِإنَُّو ُمْحتَ  ثَ ْوبُ  :َكاْلَجْوِن ِفي
َواءِ   .(2) ((السَّ

 أيت:ية شفؾة لعزكا عن لدعـى كػهه كولو أردكا أن كؽتب بطريؼة عرص

 أقهام للؾػظ باعتبار دٓلته عذ لدعـى : لدـطوق ولدػفوم :

 :لدـطوق: لدبحث لٕول

 : أوًٓ: تعريف

 .بهلدؾػوظ هو  :لغةً 

 .لذي دّل عؾقه للؾػظ يف حمل للـطقلدعـى ل هو :لصطالحاً 

 :رشح للتعريف

ورأيت  –: أكِرْم زيدًل أكان لدعـى حؼقؼقًا أم جمازيًا: كحو شولء: لدعـى للذي دل عؾقه للؾػظ

 أشدًل يرمي .

 أي ٓ يتوقف لشتػادة ذلك لدعـى من للؾػظ إٓ عذ جمرد للـطق به . يف حمل للـطق :

   ژ ہ  ہ  ہ   ھ   ژ :قوله تعاىلللذي دل عؾقه حتريم للتلفقف لؾوللدين : مثاله

ففذل لحلؽم ، وهو حتريم للتلفقف ، دل عؾقه للؾػظ لدـطوق به بوضعه دون لحلاجة ،  [23] لإلرسلء : 

 إىل قريـة خارجقة .

 :ثاكقًا: أقهام لدـطوق

 :يدل للؾػظقد : دٓلته عذ لحلؽم وعذ غره: للتؼهقم لٕول

 [.23] لإلرسلء :   ژ ہ  ہ  ہ   ھ   ژ  : كتحريم للتلفقف لؾوللدين بؼوله تعاىل : عذ لحلؽم

 أو عذ غر لحلؽم : كزيد يف كحو : جاء زيد .

                                                           

 (ٖٓٔ/ٔ)، ابن السبكي، صبع اجلوامع ر:    ( 2)
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 وجمؿل .  –وظاهر   –للتؼهقم للثاين : يـؼهم أيضًا إىل كص 

 .ل للـطق عذ معـى ٓ حيتؿل غرههو للؾػظ للدلل يف حم :للـص -1

لدشخصة من غر لحتامل فؾػظ ) زيد ( مػقد لؾذلت ، زيد  يف كحو: جاء زيدلػظ  :مثاله

 .   لغرها

 هو للؾػظ للدلل يف حمل للـطق عذ معـى حيتؿل بدله لحتامًٓ مرجوحًا . :للظاهر -2

لػظ لٕشد  يف كحو: رأيت للقوم لٕشد، فإكه مػقد لؾحقولن لدػسس، حمتؿل لؾرجل  :مثاله 

 ، ولٕول حؼقؼي .ي؛ ٕكه معـى جمازوهو معـى مرجوح، للشجاع

 : ـى حيتؿل بدله لحتامًٓ متهاوياً هو للؾػظ للدلل يف حمل للـطق عذ مع :لدجؿل -3

 : مثاله

 ، ومها للطفر ولحلقض . للهولءؿل دعـققه عذ :  لدحتلػظ للُؼْرء

 .، فإكه حمتؿل دعـققه: لٕشود ولٕبقض عذ للهولءنٌ وْ َج  زيدٍ  ون يف كحو : ثوُب لَل لػظ 
لو تتبعنا ىذين النصُت، لوجدنا أف النص األوؿ وىو البن السبكي يف صبع اجلوامع،  

كي شيًئا، بل من حنن وأما الثاين فهو عملنا يف ىذا العصر، وحنن مل نزد على كالـ ابن السب
 .حىت نفعل ذلك، وإدنا عمدنا إىل كالمو، ورتبناه ترتيًبا جديًدا يتالءـ مع ىذا العصر وطالبو
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المطلب الثالث: الحلول المقترحة للوصول إلى المنهج األمثل في تدريس 
 العلوم الشرعية:

سلوؾ منهج يرتقي بطالبنا ويسهم يف  يعٍت إصالح ادلناىجص إىل القوؿ بأف لخن
األصالة وادلعاصرة، وذلك يكوف بوضع مقررات تلك ادلعارؼ بطريقة ذبمع بُت إيصاذلم إىل 

 نلتـز فيها باآليت:
 االستفادة من تقنيات العصر يف الكتابة والتأليف. -ٔ
  بتغَت القائمة على نصوص ال تقبل التغَت احملافظة على األحكاـ الشرعية -ٕ
 وادلكاف.الزماف 
 إثبات ادلعتمد وادلفىت بو يف ادلسائل دوف التعرض لألقواؿ الضعيفة وادلرجوحة. -ٖ
 ها، وبياف ن منقوؿ ومعقوؿ، وتقريرىا، وزبررناالىتماـ بأدلة األحكاـ ادلختلفة م -ٗ

 وجو الداللة فيها.
 استبداؿ أمثلة األحكاـ الشرعية ادلنقرضة بأمثلة معاصرة. -٘
 ودوف حشو أو تزويد الطالب ادلبتدئ بكتاب زنوي مفردات العلـو بإتقاف،  -ٙ

 تطويل  ألف ىذا الكتاب سيبقى مرجًعا لو مهما طاؿ الزمن.
وال يعٍت ذلك كلو أف جامعاتنا زبلو من كتب معاصرة مفيدة، بل نريد أف حنافظ 

 على اجليد، ونصلح غَته.
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 الخاتمة:
 أف خنلص إىل النتائج اآلتية:من خالؿ ىذا كلو شنكن 

 يف طريقتُت جامعاتنا تنحصر ادلناىج اليت تقدـ العلـو اإلسالمية يف  -ٔ
 . أوالذنا: االعتماد على كتب الًتاث وتقريرىا على الطلبة للدراسة اثنتُت:

ثانيهما: االعتماد على كتب معاصرة قاـ بتأليفها سلتصوف يف شىت العلـو اإلسالمية لتكوف 
 لطالبنا.مقررات 

 إف االعتماد على كتب السلف يف تدريس الطالب يف بداية طلبهم  -ٕ
للعلم ال يؤدي الغرض ادلطلوب منو  لكوف تلك الكتب قد أُلفت لعصرىا، وخللوىا من 

 ادلسائل ادلستجدة، ووجود أقواؿ يف ادلسألة دوف ربديد ادلعتمد أو ادلفىت بو أحيانًا.
 إف االعتماد على طريقة البحث يف تدريس ادلواد الشرعية للمبتدئُت ال  -ٖ

تؤدي شبرهتا، بل ال بد من كتاب معاصر يكوف مرجًعا للطالب يف كل مراحل دراستو، حىت 
 س ادلادة.إذا ذباوز ادلرحلة األوىل كل ف بتقدمي حبوث لتناقش من قبل مدر  

 رر ادلطلوبة دوف إعطائو ادلدة س ادلادة بوضع مفردات ادلقإف تكليف مدر   -ٗ
لتشجيع ادلادي يأيت بنتيجة معاكسة لعمل عظيم نريد منو أف زنقق ىدفًا ادوف الكافية، و 

 مهًما.
 إف اللجوء إىل خزانة الكتب ادلعاصرة الختيار كتاب مناسب رنب أف  -٘

الكتاب  يتم بإشراؼ جلنة سلتصة تقـو بالتواصل مع اذليئات العلمية ودور النشر للوصوؿ إىل
 األمثل.

 إىل يرتقي بطالبنا ويسهم يف إيصاذلم  وؾ منهجسل :إصالح ادلناىجيعٍت  -ٙ
 .األصالة وادلعاصرةتلك ادلعارؼ بطريقة ذبمع بُت 
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 توصيات:
 الرئيس القياـ يكوف عملها للجامعات إف شلا يفيد ىذا ادلوضوع زبصيص ىيئة تابعة  -

 بإعداد مناىج دلختلف ادلقررات الشرعية.
 ادلناىج  من دوؿ سلتلفة يف إعداد ىذه جامعات سيكوف من ادلفيد اشًتاؾ عدة  -

 لإلفادة من اخلربات ادلنتشرة يف بالدنا اإلسالمية.
 لالستفادة من جهود العلماء  التواصل مع اذليئات العلمية ودور النشر ادلتخصصة -

 ادلعاصرين. 
 اجلامعة إلقراره.إعداد مشروع لتشكيل ىذه اذليئات، ورفعو إىل رئاسة  -

 
 تو تتم الصالحاتالذي بنعموالحمد هلل 

 
 


