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 اآلية القرآنية

 
 

 ٹ ٹ
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    چ 

ېئ ېئ  ېئ  ىئ   ۈئ  ۈئ 

       چی ىئ  ىئ   ی  ی
 }٢١١التوبة:                                  {
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 اإلهداء

 اإلهداء
   بيبةتي الح  د  والِ  إلى

 .راحيجً  ـي سى مٍ بى  ااىضى كرً  ،نجاحي ري سً بإذف اهلل  التي كاف دعاؤىا
كنكًف ذاًتيا بفرحتي كسعادتي ميديان إليؾ بر عف مى عى تي ًمماتي لً ؽي إليؾ اليكـ كى سابى تى تى  

كؿ انتظارؾ طي  عدى بى  كتكفيقو اهللً  مفى  ضؿو فى يا بً طافي قً  افى د حى ماران قى ثً  ريفى رسالتي، كأنت تى 
  .رؾ كرضاؾً ػً ب قني اهللي زى رى  ،كنكرىا الحياةً  ىرةى عالى يا زى ػو تػػفظؾ المحى 

 اهلل تعالى رحموي  ...يببِ الح   ديوالِ  إلى
تكجة بالعمـ كريمة مي  حياةن  حيامف أجؿ أف نى  ققت األياـ يديوً كشى  ،وي بينى جى  رؽي ؿ العى مٌ الذم كى  
ؿي اسموي بكؿ افتخار، كستبقى كمماتو كسيرتو الطيبة مً إلى مف أحٍ  ،حاريب االيمافكمى 

العمـ  بى فٌينا حي  رسى ف غى ربيتي، مى تى  إلى الذم رباني فأحسفى  ،نجكمان أىتدم بيا في حياتي
 كالدعاء. زءان مف البرً ذلؾ جي  ككفى اهلل عز كجؿ أف يى  أسأؿي  ،مماءكالعي 
  جعمكـ ربي مف الصالحيف. وأبنائي زوجتي العزيزة ،مائيسى  رة عيني كأقماري ى قي إل

 األعزاء، أدامكـ اهلل عزان كقدران. إخوتي وأخواتي،النكر كالعز كالفخار شاعؿً إلى مى 
 ميراث النبكة كأمانة الرسالة. ؿحام ،فاضؿ  ربو مي  ؿً كي إلى 

 كاعد. بؿو قٍ ستى حك مي باب األمة نى شى  ،العمـ بةً إلى طمى  
 .....رعةن كمنياجان رضي باهلل ربان كباإلسبلـ شً ـ ؿ مسمإلى كي 

  
 .اء  ـا ووفـ  عرفان ،أهدي هذا العمل المتواضع

 

 .له عزو جل  أن ٌكون علما  ٌنتفع بهـراجٌا  من ال

 
 

وس  :الباحث  ـ د س ــ ف  عب ــ ي 
 ارـ ـج ـ الم الب 
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 ذكٌرىوتقدوٌر

 
ٌ
 شكر

ٌ
 وتقدير

 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ                                           

 } ١ُألحقاؼ: ا{چچ  چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ  چڃ ڃ ڃ  چ 

ألسطر ما ىديتني اليو،  ،الميـ لؾ الحمد أف أكرمتني كىديتني الى طريؽ العمـ كنكر اإليماف
لؾ الحمد حمدان كثيران طيبان مباركان فيو، كما  ك ، فسبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا.بفضمؾ كجكدؾ 

                                                              كامتثاالن لقكؿ اهلل تعالى:,ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ

 }٧ إبراىيم: { چڃڄڦڦ ڄڦڤڦچ
لَّ م ْن ل ْم ي ْشك ْر النَّاس  ل ْم " :" كامتثاالن لقكؿ النبي ج   (:1975 4/339)الترمذم،"ي ْشك ْر المَّو  ع زَّ و 

بفضؿ مف  فإنو يسعدني حؽ السعادة، كيشرفني كؿ الشرؼ، بعد أف فرغت مف إعداد ىذه الدراسة
 لكؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع. ،، أف أتقدـ بجميؿ الشكر كالعرفافاهلل تعالى

كأبدأ بتقديـ جزيؿ الشكر لجامعتي الغراء كأخص بالذكر كمية التربية كأعضاء ىيئة التدريس كالشكر 
الذم منحني مف كقتو  مسػداكد حكالتقدير  ألستاذم كمشرفي عمى ىذه الرسالة الدكتكر الفاضؿ: 

كيمة كآرائو جاد عمي بتكجيياتو الح ،كعممو كخبرتو فكاف متكاضعان صبكران مرشدان كناصحان كمعممان 
 فأسأؿ اهلل تعالى أف يجزيو عني خير الجزاء.  ،كزكدني بخبرتو كعممو ،السديدة

  اقةػػػػالن  بلحػػػص بالدكتكر الفاضؿ: كالشكري مكصكؿه ألساتذتي عضكم لجنة المناقشة الممثمة 
بآرائيما المفيدة، لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الدراسة، فجادا عمي  خػػػرؼ بربػػػػأشكالدكتكر الفاضؿ: 
 التي أدت إلثراء ىذه الدراسة كاالرتقاء بيا، فازدادت ركنقان كجماال كبياءن. ،كتكجيياتيما الرشيدة

كما كيطيب لي أف أتقدـ كذلؾ بالشكر كالتقدير لمسادة المحكميف الفضبلء الذيف تفضمكا بتحكيـ 
 كأختي أمي كزكجتي؛تكجو بخالص الشكر لجميع أفراد أسرتي كأخص بالذكر أكما  ،أدكات الدراسة

لما عانكه معي طكاؿ اعداد ىذه الدراسة ، كأسأؿ اهلل عزك جؿ أف أككف قد كفقت في ىذه  أـ فادم
 الدراسة فما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل، كما كاف مف خطأ أك زلؿ فمف نفسي كمف الشيطاف.

كؿ مف أعانني لً ك  ،حك النكربيدم نى  ذى رفان كأخى ممني حى كؿ مف عى ػالعميؽ لي كرم ػكأخيران أسجؿ شي  
 ير الغيب. الصة في ظى دعكة خى كلك بً  ،جعني عمى إتماـ ىذه الدراسةكشى 
 
 
 

 .تم الصالحاتت   توِ م  عْ نِ الذي بِ  للِ  والحمد  

 



hgnhhhhhggh 

 د 

 ُمَلخصىالردالة

خص الرسالة ل  م    

 الشرعي في المرحمة الثانويةالفقو لمفرع  تبك   حتوىم   نضم  ت   دىم  عنوان الدراسة : 
 " قترح إلثرائيارة وتصور م  عاصِ قيية الم  الفِ  "القضايا 

 الدراسة:  أىداف
المرحمة الثانكية  لطمبة محتكل كتب الفقو في تضمينيا ينبغي التي القضايا الفقيية بأىـ قائمة بناء.1

 )الفرع الشرعي(. 

محتكل كتب الفقو لطمبة المرحمة الثانكية  في الفقيية المعاصرة  القضايا تضميف مدل مف لتحقؽا.2
 . )الفرع الشرعي(

لطمبة المرحمة في محتكل كتب الفقو القضايا الفقيية المعاصرة  تصكر مقترح لتضميف.3
 الثانكية)الفرع الشرعي(

 :أدوات الدراسة
 المعاصرة مف إعداد الباحث . قائمة بالقضايا الفقيية  .1
 .لمعرفة مدل أىمية القضايا الفقيية المعاصرة  استبانة. 3   . بطاقة تحميؿ المحتكل .2 

 :عينة الدراسة
 .معممك كمعممات الفرع الشرعي . 2   مفرع الشرعيلالثانكية  الفقو لممرحمة محتكل كتابي.1 

 اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة:
  أىم نتائج الدراسة:

مكزعة في  ( قضية فقيية63ثبلث كستيف ) بمغت الفقيية بالمستجدات نيائية قائمة إلى التكصؿ.1
القضايا كمجاؿ  األحوال الشخصيةكمجاؿ  المعامالتكمجاؿ  العباداتمجاؿ  :سبع مجاالت رئيسة

 .األطعمة والشربة  كمجاؿ المباس والزينةكمجاؿ  الترفيو والفنكمجاؿ  الطبية
  .قضايا الفقيية المعاصرةلمعشر كالثاني عشر  الحادمالفقو لمصفيف  كتب لمحتك  تناكؿ قمة. 2
 إعداد تصكر مقترح لمحتكل كتب الفقو لممرحمة الثانكية في ضكء القضايا الفقيية المعاصرةتـ . 3

 أىم توصيات الدراسة:
تمبي ل قضاياتمؾ الضركرة بناء محتكل كتب الفقو في ضكء القضايا الفقيية المعاصرة بتضميف .1

 القضايا. تمؾبأحكاـ ىـ كتزكد ،يـكماعايش مشتك  الطمبة حاجات
 .تناسب قدرات كاتجاىات الطمبةلضركرة تكامؿ محتكل كتب الفقو في صفكؼ المرحمة الثانكية .2
إجراء دراسات تقكيمية كتطكيرية لمناىج الفقو في ضكء القضايا الفقيية المعاصرة كحاجات .3

األىداؼ، األنشطة، طرائؽ التدريس، الكسائؿ التعميمية، الطمبة كمشكبلت المجتمع تشمؿ 
 التدريبات، التقكيـ.
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Abstract 

Abstract 

Title: “The Extent of Including Contemporary Jurisprudential Issues 

in Books of  Fiqh for  Shari’a  Section in Secondary Schools  

and a Proposal for Enrichment”. 

Study Aims: 

1. Create a list of the most important jurisprudential issues that should be 

included in Fiqh books for secondary students, Shari’a section . 

2.Identify the extent of including these issues in the current curricula and 

propose a vision for including them in the Fiqh books for eleventh and 

twelfth grades. 

Research Methodology: Descriptive  Analytical  Method.  

Study Tool  : Alist of Contemporary Jurisprudential Issues, Aquestionnaire 

and  Analysis of content of  Fiqh. 

Study Sample:  

1. All the topics of “Fundamentals of Islam  Fiqh” book for eleventh grade, 

Shari’a section. 

2.All the topics of “Fiqh of Transactions” book for twelfth grade.  

3. All teachers of the secondary stage, Shari’a section. 

The most important Conclusions: 

1. To reach a final list of (63) Contemporary jurisprudential Issues, which 

are divided into seven main types: Worship, Transactions, Personal affairs, 

Medical issues, Entertainment& arts, Clothing &ornament, and Food & 

drinks.                                                                             

2. Contemporary Jurisprudential Issues were limited to worship and 

transaction fields distributed the two books that are the sampleof this study.  

3.Thereis aproposal to include these issues in the Fiqh books for secondary 

stage, Shari’a  section.  

The most important Recommendations: 
1.There is a need  to include Contemporary Jurisprudential Issues in the 

Fiqh books in order to fulfill the needs of  students, solve their problems 

and provide them with the provisions of these issues. 

2. The need to integrate the content of the books of  juris in the ranks 

of high school so that it is put forward  to fit th cap  abilities and attitudes of 

  students at this stage  .                                    

3.We should do studying ,evaluation and development for fiqh books in 

light of Contemporary Jurisprudential Issues include goals, activities,  

teaching methodology's, teaching tools, exercises, and evaluation. 
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 قائمةىالمحتووات

 قائمة احملتويات
رقم  املوضوع

 انصفحة
 أ اآلية الكريمة 

 ب  اإلىداء
 ج  شكر كتقدير

 د  الرسالة بالمغة العربية ممخص
 ق  ممخص الرسالة بالمغة االنجميزية

 ك  قائمة المحتكيات
 ط  قائمة الجداكؿ
 ؾ قائمة المبلحؽ

  انفصم األول
 خهفية اندراسة

 5 مشكمة الدراسة
 5 أىداؼ الدراسة
 6 أىمية الدراسة

 6 الدراسةحدكد 
 7 مصطمحات الدراسة

 انفصم انثاني
 اإلطار اننظري 

 9 الفقو اإلسالمي: أولً 
 9  تعريؼ الفقو
 11 أىمية الفقو 

 11 المعاصر كاقعنا في بالفقو العناية مظاىر
 13 مصادر الفقو اإلسبلمي
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 قائمةىالمحتووات

 15 خصائص الفقو اإلسبلمي
 18 أقساـ الفقو 

 18 أىمية تدريس الفقو 
 19 أىداؼ تدريس الفقو 
 22 أسس تدريس الفقو

 23 الفرع الشرعي في المرحمة الثانوية:ثانياً 
 24 الشرعيالتعميـ األسس العامة لمنياج 

 25 مسار التعميـ الشرعي الثانكم
 26 كالتعميـ الشرعي  التربية اإلسبلمية

 27 أىمية التعميـ الشرعي
 29 الثانوية المرحمة لطمبة النمو خصائص: ثالثاً 
 30 اإلسبلمية بالتربية كعبلقتو الجسمي النمك
 31 الجسمي بالنمك العناية في اإلسبلمية التربية دكر
 31 اإلسبلمية بالتربية كعبلقتو الثانكية المرحمة لطمبة العقمي النمك
 32 العقمي بالنمك العناية في اإلسبلمية التربية دكر
 33 اإلسبلمية بالتربية كعبلقتو الثانكية المرحمة لطمبة االجتماعي النمك
 33 االجتماعي بالنمك العناية في اإلسبلمية التربية دكر
 35 اإلسبلمية بالتربية كعبلقتو الثانكية المرحمة لطمبة االنفعالي النمك
 35 االنفعالي بالنمك العناية في اإلسبلمية التربية دكر

 37 القضايا الفقيية المعاصرة: رابعاً 
 37 مفيـك القضايا الفقيية المعاصرة

 38 المعاصرة الفقيية القضايا لمصطمح المرادفة المصطمحات
 39 المعاصرة الفقيية القضايا دراسة كأىمية فكائد

 42 المعاصرة الفقيية القضايا لظيكر أدت التي األسباب
 43 المعاصرة الفقيية القضايا دراسة مصادر

 44 المعاصرةتصنيفات القضايا الفقيية 
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 قائمةىالمحتووات

 انفصم انثانث
 اندراسات انسابقة 

 47 اإلسبلمية التربية كتب تحميؿ تناكلت التي الدراسات:  األكؿ المحكر
 54 اإلسبلمية التربية كتب تقكيـ تناكلت التي الدراسات:  الثاني المحكر
 56 اإلسبلمية التربية كتب كتطكير بناء تناكلت التي الدراسات: الثالث المحكر
 58 عمى الدراسات السابقة العاـ التعقيب 

 60 ما تميزت بو الدراسو الحالية عف الدراسات السابقة
 انفصم انرابغ

 انطريقة واإلجراءات 
 62 منيج الدراسة
 62 مجتمع الدراسة
 63 عينة الدراسة
 63 أدكات الدراسة

 81 الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب
  اخلامس انفصم

 وتفسريها اندراسة نتائج
 83  األكؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 84  الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 85  الثالث بالسؤاؿ المتعمقة النتائج

 94 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع  
 105 )التصكر المقترح(الخامس النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  

 107 تكصيات الدراسة
 108 الدراسةمقترحات 

 109 المصادر كالمراجع
 118 المبلحؽ
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 قائمةىالجداول

 قائمة اجلداول  
رقم 

رقم  انعنوان اجلدول
 انصفحة

 لممرحمة الفقو كتب لمحتكل التحميؿ نتائج في كاالختبلؼ االتفاؽ نقاط (1:4)
 .(الشرعي الفرع) الثانكية

69 

 72 .مجاالتيا مف مجاؿ كؿ حسب االستبانة فقرات عدد (2:4)

( 3:4 ) 
 الدرجة مع "العبادات فقو" األكؿ المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ ارتباط معامؿ
 .األكؿ مجاؿلم  الكمية

73 

 ( 4:4 ) 
 مع" المالية المعامبلت" الثاني المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ ارتباط معامؿ
 74 .الثاني مجاؿلم  الكمية الدرجة

( 5 :4 ) 
 "الشخصية األحكاؿ فقو" الثالث المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ ارتباط معامؿ

 75 .الثالثمجاؿ لم الكمية الدرجة مع

(6 : 4) 
 "المعاصرة الطبية القضايا" الرابع المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ ارتباط معامؿ

 76 الرابع. لممجاؿ الكمية الدرجة مع

 الدرجة مع" كالفف الترفيو"الخامس المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ ارتباط معامؿ (4 : 7)
 .الخامس مجاؿلم  الكمية

77 

( 8 :4) 
 مع" كالزينة المباس" السادس المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ ارتباط معامؿ
 .السادس مجاؿلم  الكمية الدرجة
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 مع "كاألشربة األطعمة" السابع المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ ارتباط معامؿ
 .السابع ممجاؿل  الكمية الدرجة

79 

 كالمجاالت االستبانة مجاالت مف مجاؿ كؿ ارتباط معامبلت مصفكفة ( 10:4)
 .الكمية الدرجة مع ككذلؾ لبلستبانة األخرل
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 االستبانة مجاالت مف مجاؿ كؿ نصفي بيف االرتباط معامبلت يكضح (11:4 )
 .التعديؿ بعد الثبات كمعامؿ التعديؿ قبؿ ككؿ االستبانة ككذلؾ
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 ككذلؾ االستبانة مجاالت مف مجاؿ لكؿ )كركنباخ ألفا (معامبلت يكضح ( 12:4)
 .ككؿ لبلستبانة
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 86 .(العبادات فقو) مجاؿ في المعاصرة الفقيية القضايا: األكؿ المجاؿ (5 : 13)
 87 .المعاصرة المعامبلت فقو: الثاني المجاؿ )14( 5:

 88 .الشخصية األحكاؿ مجاؿ: الثالث المجاؿ ( 15:5)
 89 .المعاصرة الطبية القضايا: الرابع المجاؿ ( 16:5)
 90 .(كالفف الترفيو مجاؿ) في  المعاصرة القضايا: الخامس المجاؿ ( 17:5)

 91 .(كالزينة المباس) مجاؿ: السادس المجاؿ ( 18:5)
 92 .(األطعمة كاألشربة) :المجاؿ السابع ( 19:5)

(20:5 ) 
 مف فقرة لكؿ النسبي كالكزف المعيارية كاالنحرافات كالمتكسطات التكرارات
 95 51= ف ترتيبيا ككذلؾ األكؿمجاؿ ال فقرات

(21:5 ) 
 مف فقرة لكؿ النسبي كالكزف المعيارية كاالنحرافات كالمتكسطات التكرارات
 96 51= ف ترتيبيا ككذلؾ الثاني مجاؿال فقرات

5) :(22 
 مف فقرة لكؿ النسبي كالكزف المعيارية كاالنحرافات كالمتكسطات التكرارات
 97 51= ف ترتيبيا ككذلؾ الثالث مجاؿ ال فقرات

5) :23( 
 مف فقرة لكؿ النسبي كالكزف المعيارية كاالنحرافات كالمتكسطات التكرارات
 98 51= ف ترتيبيا ككذلؾ الرابع لمجاؿا فقرات

5) :24( 
 مف فقرة لكؿ النسبي كالكزف المعيارية كاالنحرافات كالمتكسطات التكرارات
 51= ف ترتيبيا ككذلؾ الخامس لمجاؿا فقرات
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 مف فقرة لكؿ النسبي كالكزف المعيارية كاالنحرافات كالمتكسطات التكرارات  (25:5)
 51= ف ترتيبيا ككذلؾ السادس لمجاؿا فقرات
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 مف فقرة لكؿ النسبي كالكزف المعيارية كاالنحرافات كالمتكسطات التكرارات
 51= ف ترتيبيا ككذلؾ السابع مجاؿال فقرات
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 لكؿ النسبي كالكزف المعيارية كاالنحرافات كالمتكسطات الدرجات مجمكع
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 الفصل األول                                       

 خمفية الدراسة
 ،تحقؽ العبكدية هلل كحده تبيا ، عد التربية اإلسبلمية في المجتمع المسمـ فريضة إسبلميةتي 

المناىج المدرسية أداة المدرسة لتحقيؽ  تعدك  .چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ ٹ ٹ
مناىج التربية اإلسبلمية ليا النصيب األكفر في تحقيؽ  ىذه  ك األىداؼ التربكية التي تسعى إلييا،

القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة كعميو فاف مناىج التربية اإلسبلمية تعد  ىاف مصدر أل؛األىداؼ 
 (8:2010الحكمي، )  أساسان شامبلن لبقية المناىج كمكجيان ليا

حضف كالمصنع الذم يتـ مف خبللو إعداد النشء كتمكينيـ مف اإلرث العقدم كالفكرم المى  كىي
عقد عميو آماؿ التمكيف كالشيكد الحضارم؛ تي  تيقادرة عمى إنتاج ذلؾ الجيؿ اللتككف كالثقافي لؤلمة، 

 .( 32-31: 2005كتمبية حاجات المجتمع المتجددة بتجدد الزماف كالمكاف)سانك، 
 العاـ التعميـ مراحؿ في دراستو الطمبة عمى المقررالتربية اإلسبلمية منياج  كالفقو أحد فركع
باحة  كندبان  كحظران  كجكبان  العباد بأفعاؿ المتعمقة الشرعية األحكاـ ىك معرفة المختمفة. كالفقو كا 
 (21:1978 التفصيمية )سمؾ، أدلتيا مف األحكاـ كاستنباطيـ البشر فيـ يعكس بذلؾ ككراىية، كىك
كبير مف  فقد حظي الفقو كفرع مف فركع منياج التربية اإلسبلمية باىتماـ ىمية الفقوألكاستشعاران 

 ما يمي:في  (469:2009)ىندم ،كما يرلالقائميف عمى ىذه المناىج، كتتمثؿ أىمية تدريس الفقو 
 .الفقو اإلسبلمي ىك قانكف اإلسبلـ كجكىر ثقافة المسمـ  كدليؿ الخير الذم يريده اهلل تعالى أف  .1
إف العمـ باألحكاـ الشرعية المتعمقة بالعبادات كالعامبلت ضركرة شرعية الزمة إذ ال يمكف  .2

لممسمـ أف يؤدم عبادتو كيقـك بمعامبلتو بشكميا الصحيح إال إذا تعمميا كفيميا كأدرؾ 
دىا . كيقرر الفقياء أف ما كجب عممو كجب تعممو ، كمف ال يتـ الكاجب بو فيك كاجب ، مقاص

كلذلؾ يظير أف تعمـ الفقو اإلسبلمي كاجب شرعي يحقؽ القياـ بأداء الكاجبات الشرعية مف 
 عبادات كمعامبلت عمى الكجو الشرعي المطمكب . 

محكـ  عمى سمكؾ اإلنساف ، أف األحكاـ الشرعية ىي مفاىيـ إسبلمية  تشكؿ معايير ل .3
فاإلنساف في اإلسبلـ محكـك بقاعدة الحبلؿ كالحراـ ، كيسير سمككو كفقا ليذه القاعدة ، 

فالحسف مف السمكؾ ما كافؽ الشرع كىك الحبلؿ ، كالقبيح مف السمكؾ ما خالؼ الشرع كىك 
ييو في ظؿ أك القيـ الضابطة لسمكؾ المسمـ كتكج الحراـ ، كتزداد أىمية ىذه المعايير

 .مستجدات الحياة المعاصرة 
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 هً دً مك خي  ري سً  ، كذلؾكالمركنةي  طكركالتى  مكالني  كشأنو وً طبيعت مففحي،  كائفه  الفقو اإلسبلميك  
 عمى كجو، كالكقكؼ كؿ مف الثباتى  فيو األصؿي  كاف كلك، كافزماف كمى  لكؿ   بلحيتوً كصى  وً كبقائً 
انقراضو،  انقضائو، كعناصر ذكربي  طياتو في امبلن حى  صكرة جامدة، لكاف في كاحده، كالبقاء حالة

 األصيؿ، كنبعو مكرده يقع، ألف كلف يقع لـ ماك ى الحياة اإلنسانية، ك في دكره انتياء كمكجبات
 حتى دينان  لمعالميف سيككف أنزلو عمى نبيو محمد  الرباني، الذم الكحي ىك ياضالفى  رمالث  

 .( 11: 2000)حماد،عمييا  كمف األرض اهلل يرث

بعد يكـ فقد أدل  كنظران لما يشيد المجتمع البشرم مف تقدـ عممي كتكنكلكجي متسارع يكمان 
ىذا التقدـ إلى ظيكر الكثير مف األمكر كالقضايا المعاصرة التي ينبغي معرفتيا كالتي تحتاج إلى 
جيد فقيي لبياف الحكـ الشرعي المناسب ليا، كالتي ال بد لمطالب كذلؾ في ىذه المرحمة أف يتعرؼ 

 .(104: 2013عمى مثؿ ىذه القضايا المعاصرة كأحكاميا )الرمانة، 
حتى ال يفقد الدارس صمتو بالفقو فميس مف المقبكؿ أف تككف دراسة الجزئيات في ميداف ك 

المعامبلت مقصكرة عمى بعض نظميا أك مصطمحاتيا التي كانت سائدة في العصكر الماضية، 
بؿ البد مف ارتباط األمثمة بكاقع الحياة  كعدـ التعرض لمشكبلت كأكضاع ليست مكجكدة اليـك ؛

ف مف أىداؼ الفقو ربط الدراسات بؿ إ؛ ذلؾ لمعالجة القضايا كالمشاكؿ الحاضرةالمعاصرة ؛ك 
 (. 65: 2001الفقيية بالحياة المعاصرة  )القدكمي، 

عمى  دراسات عدة  القضايا الفقيية المعاصرة ، فقد أكصتمعرفة أحكاـ  ةألىمي كنظران 
ف الطالب كى يتم بحيث حتياجات العصرلتكاكب ا عامة ، التربية اإلسبلميةمناىج ضركرة تطكير ب

 مف التفاعؿ مع مقتضيات زمانو. 
( بضركرة 13: 2، ج1995مؤتمر عمكـ الشريعة في الجامعات ) ت كصيات فقد جاء في 

تطكير المحتكل الدراسي لكؿ مادة مف مكاد العمكـ الشرعية بحيث يكازف بيف طبيعة المادة كصمتيا 
 .تحقيؽ اليكية اإلسبلمية كالتفاعؿ مع مقتضيات العصرفي  مما يساعد، باحتياجات العصر 

أكدت عمى  قد المجاؿ ىذا فيالمختصة التربكية  كالبحكث نتائج كمقترحات الدراسات أف إال 
في المرحمة الثانكية  الفقوكتب ىذه المناىج بالقضايا الفقيية المعاصرة ،كخاصة  اىتماـ ضعؼ

  كمف ىذه الدراسات ما يمي: ةالمرحمالتي يحتاج إلييا الطمبة في ىذه ك 
في التي كتكصمت إلى أف محتكل كتاب الفقو لمصؼ الثالث الثانكم  :(20013)دراسة الرمانة -

مما يشعر الطالب بكجكد انفصاؿ بيف  ،يفتقد إلى الكثير مف القضايا الفقيية المعاصرةاليمف 
 . لتي يعيشياالمحتكل القائـ كما يقدـ لو مف معارؼ كبيف كاقع الحياة ا
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 خمك معظـ محتكيات كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية أكدت: كالتي (2011)دراسة حمد -
 .التي أعٌدتيا كاف تناكلتيا فبشكؿ ضعيؼ مف قضايا فقو الكاقع الكاردة في القائمة في فمسطيف 

الثانكية مف معظـ مناىج الفقو في المرحمة  كخمكالتي أكدت عمى  :( 2008دراسة المالكي )
 في المممكة العربية السعكدية. المستجدات الفقيية البلزمة لطبلب المرحمة الثانكية

مما سبؽ يستنتج  الباحث: أنو كبالرغـ مف دعكة العديد مف المؤتمرات العممية كالدراسات بضركرة 
ناىج التربية تطكير المحتكل الدراسي بما يتناسب مع احتياجات العصر اال أنو تبيف افتقار م

اإلسبلمية في العديد مف الدكؿ اإلسبلمية لقضاياىـ الفقيية المعاصرة التي يكاجيكنيا كال يجدكنيا 
في مناىجيـ، بينما تنفرد بيا كسائؿ أخرل  تجمع بيف الغث كالسميف، كما تبثو مف معمكمات ما 

قصكرىا في تمبية حاجاتيـ ؛ بيف متردية كنطيحة، يتمقاىا الطمبة عبر كسائؿ إعبلـ متنكعة، كيتبدل 
ف عدـ ربط الفقو بالقضايا المعاصرة لو مخاطر أقميا شعكر الطمبة بالفجكة بينيـ  كبيف الفقو، لذا  كا 
ال بد مف  تدريس األحكاـ الشرعية التي تتفاعؿ مع متغيرات العصر، فكؿ عصر لو مشكبلتو،  فبل 

بقة التي اختمفت قضايا عصرىـ عف قضايا يعقؿ أف تقتصر معرفة الطمبة عمى قضايا األزماف السا
ىذا العصر، كيغفؿ ما يحيط بو، فيـ بحاجة الى تربية اسبلمية ناجحة تجمع بيف األصالة 

مف أىمية  ليا التربكية كخاصة العمكـ الشرعية؛ لما المدرسة أىداؼ يحقؽكالمعاصرة؛ ألف المنياج 
 .في تعديؿ السمكؾ كغرس القيـ كالمبادئ اإلسبلمية

لدراسة  تتعمؽ في فمسطيف فتقار البحث العممي الك  ،ستجابةن لتكصيات دراسات سابقةكا
كلكثرة استفسارات الطمبة لمثؿ ىذه القضايا بدت  بالفرع الشرعي كأحد فركع المرحمة الثانكية

الحاجة ممحة لمقياـ بيذه الدراسة  لمكصكؿ الى نتيجة حكؿ مدل تضمف محتكل كتب الفقو لمفرع 
 القضايا الفقيية المعاصرة.الشرعي، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



hgnhhhhhggh 

5 

 الفصـــلىاألول
 خلفوةىالدرادة

 : الدراسة مشكمة
 :في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي لدراسةتتحدد مشكمة ا

 ؟ثانوية القضايا الفقيية المعاصرةما مدى تضمن محتوى كتب الفقو لمفرع الشرعي في المرحمة ال
 : التاليةالفرعية  كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة 

      في التعميـ الشرعي  فرعما القضايا الفقيية المعاصرة البلـز تضمينيا في محتكل كتب الفقو .1
 المرحمة الثانكية ؟

مقضايا الفقيية لالشرعي  التعميـ فرع لمصؼ الحادم عشر ب الفقواما مدل تضمف محتكل كت.2
 ؟ المعاصرة

مقضايا ل الشرعييـ التعمفرع ي عشر ناثمامدل تضمف محتكل كتاب الفقو لمصؼ ال.3
 الفقييةالمعاصرة ؟

ما مدل أىمية تضميف القضايا الفقيية المعاصرة لمحتكل كتب الفقو في المرحمة الثانكية فرع  .4
 ؟مف كجية نظر معممي الفرع الشرعيالشرعي التعميـ 

بالقضايا الشرعي التعمي فرع  ماالتصكر المقترح إلثراء محتكل كتب الفقو في المرحمة الثانكية .5
  الفقيية المعاصرة ؟

 :أىداف الدراسة
 : تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية

التعميـ فرع  الطمبة في المرحمة الثانكية إلييا تكضيح أىـ القضايا الفقيية المعاصرة التي يحتاج .1
 . الشرعي

بناء قائمة محكمة  بأىـ المستجدات كالقضايا الفقيية التي ينبغي تضمينيا في محتكل كتب  .2
  .(فرع الشرعيال)الفقو لممرحمة الثانكية 

الشرعي لمقضايا الفقيية فرع المدل تضميف محتكل كتب الفقو في المرحمة الثانكية الكشؼ عف .3
  .مف كجية نظر معممي الفرع الشرعي المعاصرة

 . بالقضايا الفقيية المعاصرة كالمستجدات الفقيية الفقومحتكل كتب  إثراء .4
التربية الفقو ك صيف في مناىج كطرؽ تدريس ختتقديـ بعض التكصيات كالمقترحات التي تيـ الم .5

 . اإلسبلمية
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 : الدراسة أىمية
استمد  كىك الفقو االسبلمي الذم ،مف أىمية المكضكع التي تناكلتو  تتضح أىمية ىذه الدراسة

 :مف خبلؿ ما يمي تتضح األىميةك  ،أىميتو، كأصالتو، مف رسالة اإلسبلـ الخالدة
كالتي يسترشد بيا  ،تقديـ قائمة بالقضايا الفقيية المعاصرة البلزمة لطمبة التعميـ الشرعي .1

 . ىاخبراء المناىج كطرائؽ التدريس في بناء مناىج الفقو كتطكير 
لطمبة المرحمة  الفقو كتب ( لمتعرؼ عمى مدل تضمف تقديـ أداة عممية )تحميؿ المحتكل .2

 الثانكية فرع التعميـ الشرعي بالقضايا الفقيية المعاصرة. 
كالتي , في التعرؼ عمى أحكاـ القضايا الفقيية كالمستجدات العصرية،الطمبة  حاجات ةمبيتى  .3

 لمتعرؼمما يمبي حاجتيـ  قد تزيد مف دافعيتيـ كتشكيقيـ  ليذه المكضكعات المعاصرة،
 عمى أحكاـ القضايا الحادثة كالنكازؿ الطارئة كتنمية الممكة الفقيية لدييـ. 

 .مف خبلؿ التصكر الذم يقترحو الباحث ثراء المادة العممية كربطيا بالكاقع المعاصرإ .4
في ضكء  ،ـ ىذه الدراسة في تحفيز الباحثيف إلجراء دراسات تعني بتطكير منياج الفقوسيي تى  .5

جراء دراسات  ،كالمستحدثات العممية ةالقضايا الفقيية المعاصر  رؽ التدريس طي ب تتعمؽكا 
 المناسبة ليذا المكضكع. 

 : الدراسة حدود
 ىذه الدراسة عمى تحميؿ كتب الفقو لمصؼ الحادم عشر كالثاني عشر لممرحمة الثانكية  اقتصرت

 . فقطحيث يقتصر التحميؿ عمى المحتكل  ،الفرع الشرعي
 .ـ 2015  -2014الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي : الحد الزماني
 : محافظة غرب غزة.الحد المكاني

 :أدوات الدراسة
الشرعي في  الفقو فرع التعميـ كتبقائمة بالقضايا الفقيية المعاصرة البلـز تضمينيا في محتكل  .1

 .المرحمة الثانكية
يتـ الحكـ عمى مدل تضمف محتكل كتب الفقو مف خبلليا بطاقة تحميؿ المحتكل كالتي  .2

 بالمرحمة الثانكية الفرع الشرعي، لمقضايا الفقيية المعاصرة البلـز تضمينيا في المحتكل.
.استبانة لمتعرؼ عمى مدل أىمية تضمف محتكل كتب الفقو لمقضايا الفقيية المعاصرة .3
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 الفصـــلىاألول
 خلفوةىالدرادة

 : الدراسة مصطمحات
 الفقو:
 (11: 1999)اإلسنكم، "العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية "ىك 

 .ألنو األنسب لمكضكع الدراسةكىذا التعريؼ الذم يأخذ بو الباحث 
 : المرحمة الثانوية

كيطمؽ عمييا مرحمة ,، بفركعو المختمفةىي المرحمة التي تشمؿ الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر 
 .اعامن ) 18-17 ) أعمار الطمبة بيف كتتراكح االنطبلؽ 

 : محتوى كتب الفقو
 الفرع الشرعي  (الحادم عشر كالثاني عشر)جميع المكضكعات التي يتضمنيا كتاب الفقو لمصفيف 

 :الفرع الشرعي
الدراسة األساسية كالفرع العممي ىك أحد الفركع األكاديمية التي يمتحؽ بيا الطمبة بعد إنياء مرحمة  

يتمقى فييا العمكـ الشرعية خبلؿ الصؼ الحادم عشر كالثاني عشر حيث  ،كالعمكـ اإلنسانية
   .باإلضافة إلى المكاد األخرل المشتركة بيف فركع المرحمة الثانكية

 : القضايا الفقيية المعاصرة
ليعرؼ المسممكف كيؼ  مماء حكميا الشرعي كالتي يبحث الع، المسائؿ الحديثة التي لـ تقع مف قبؿ"

 2000 :26))األشقر،."يتصرفكف تجاىيا
 : صور المقترحالت  

 :بأنو الدراسة ىذه في المقترح المقصكد بالتصكرر المقترح لو عدة تعريفات كلكف التصكي 
 في لمعاصرةالتضميف القضايا الفقيية بناءن عمى النتائج  كالتكصيات مقترحات  يقدميا الباحث 

 .بفمسطيف )الفرع الشرعي (الثانكية المرحمة لطبلب الفقو كتب محتكل
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 انفصم انثاني
 اإلطار اننظري

 

 

 .أوًل: الفقو اإلسالمي 

  :المرحمة الثانوية . الفرع الشرعي فيثانيًا 

  :خصائص النمو لطمبة المرحمة الثانوية.ثالثًا 

  رابعًا: القضايا الفقيية المعاصرة 
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظري

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

لما كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التعرؼ عمى مدل تضمف محتكل كتب الفقو بالمرحمة 
ككضع تصكر مقترح إلثرائيا، فإف ىذا الفصؿ  ،في الفرع الشرعي لمقضايا الفقيية المعاصرة الثانكية
األرضية الصمبة التي ينطمؽ منيا الباحث معتمدان في إرساء قكاعدىا، ككضع أسسيا، كتحديد  يمثؿ

  ،األدبيات كالدراسات التي تحص ؿ عمييا الباحث كالمتعمقة بمجاؿ الدراسة كذلؾ مف خبلؿإجراءاتيا، 
منياج ، ك كقد جاءت الخطكط العريضة ليذا الفصؿ في أربعة محاكر رئيسة كىي: الفقو اإلسبلمي

 .كالقضايا الفقيية المعاصرة خصائص نمك طمبة المرحمة الثانكية.ك  التعميـ الشرعي، 
 :اإلسالمي الفقو: أولً  

 في حياتيـ بو المسممكف صاغ الحكيـ، اهلل كشرع المتيف اإلسبلـ نسيج اإلسبلمي ىك كالفقو
 الرائع الحضارم المنطمؽ ىك ك كالسمكؾ، كالمعاممة العبادة في فتكحدكا الشرعية، النصكص ضكء
 .المستقبؿ في عمميا مخطط ليا كيضع حياتيا، كقكاـ عزتيا، أصكؿ ليا يبني ألنو لؤلمة؛

 (15:1997)الزحيمي،
كبو ييعرؼ الحبلؿ كالحراـ، كيديف الخاص كالعاـ، كتبيف مصابيح اليدل مف ظبلـ الضبلؿ 

إذا صمح صمحت كرأسيا، كأىمو سيراة كضبلؿ الظبلـ، قيطب الشريعة كأساسيا، كقمب الحقيقة الذم 
ياليا األرض، كضمت أيناسيا، كلكالىـ التخذ الناس رؤساء جياالن،  ،الذيف لكالىـ لفسدت بسيادة جي

كشكت األرض منيـ كقع ، فأفتكا بغير عمـ، فضمكا كأضمكا، كخبطكا خبط عشكاء حيثما قامكا كحمكا
 .(6: 1984)الرممي، أقداـ قـك استزليـ الشيطاف 

كأىداؼ ، كأقسامو كخصائصو، كمصادره، كأىميتو، الباحث في ىذا الفصؿ تعريؼ الفقو يعرضك  
 . تدريسو

 : تعريف الفقو
فقيان:فقو األمر فىقيان : يشير مجمع المغة العربية بالقاىرة إلى معنى الفقو في المغة  أمكى

فقيو فقاىة، ’فيمو: فقو عنو الكبلـ كنحكه: يقاؿ، أحسف إدراكو أفيمو : كأفقيو األمر، فقييان صار : كى
تفٌقو، أعممو إياه: كفٌقيو األمر، صيره فقييان : كفق يو، أم العمـ، غالبو في الفقو: كفاقيوي ، إياه صار : كى
الفىيـ كالفطنة :وي كالفقٍ ، نةي كالفطٍ  وي الفقٍ : ةي قاىى كالفى . كيقاؿ تفقو فيو، تفيمو كتفطنو: كتفٌقو األمر، فقييان 

كالعالـ بأصكؿ ، العالـ الفطف: كالفقيو، عمـ الشريعة كفي عمـ أصكؿ الديفمب في كغى ، العمـك 
 .(698: 2004، المعجـ الكسيط).ياءقى في ( الجمع)كأحكاميا الشريعة
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      ی   ی چ:كمنو قكلو تعالى، كالعمـ كالفطنة ،مما سبؽ يتبيف لمباحث أف الفقو في المغة يعني الفيـ

كفطنو حتى  كالفقو ال يككف دكف عمـ كفيـ }78: النساء{ چ يئ ىئ مئ         حئ           جئ     ی
 . يستطيع الفقيو الفتكل عمى بصيره كىدل

ْيرًا ي ف قِّْيو  ِفي الدِّينِ " :() فقد قىاؿى رىسيكؿي الم وً   (1/25:2001،صحيح البخارم)"م ْن ي ِرِد المَّو  ِبِو خ 
 .الحديث في باب الًعمـً قٍبؿى القٍكًؿ كالعمؿً كقد أدرج اإلماـ البخارم رحمو اهلل في صحيحو ىذا 

   :الفقو اصطالحاً 
الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا  باألحكاـالعمـ  "التعريؼ الجامع لمفقو عند العمماء بأنو

المأثكر عف الشافعية كقد أخرج التعريؼ  ىك كىذا التعريؼ"(. 11: 1999،اإلسنكم)" التفصيمية
كبنحكه عرفو ، كىك تعريؼ كاضح البياف دقيؽ التحديد، بالعقائد كالكجدانياتاألحكاـ المتعمقة 

في تعريفو لمفقو  (11: 1999)اإلسنكم، كقد أشار ( 13: 2005)الجبكرم،."المتأخركف مف الحنفية
 .بمحترزات لمتعريؼ كما يمي:

 : محترزات التعريف
كبأف الكؿ أعظـ  ،بأف الكاحد نصؼ االثنيفاحتراز عف العمـ باألحكاـ العقمية كالعمـ : الشرعية قكلو

كعف العمـ باألحكاـ المغكية كىك نسبة أمر إلى اآلخر  ،كشبو ذلؾ كالطب كاليندسة ،مف الجزء
 . كالشرعي ىك ما تتكقؼ معرفتو عمى الشرع

كىك أصكؿ الديف كالعمـ بككف ، احترز بو عف العمـ باألحكاـ الشرعية عمى العممية: وقولو العممية
 . بصيران  سميعان  لو كاحدان اإل

ككذلؾ عمـ ، كعمـ مبلئكتو باألحكاـ الشرعية العممية، احترز بو عف عمـ اهلل تعالى: كتسبالم  كقكلو 
كعممنا باألمكر التي عمـ بالضركرة ككنيا ، الحاصؿ مف غير اجتياد بؿ بالكحي -  - رسكلو اهلل
 . األشياء ليس بفقو ألنيا غير مكتسبةفجميع ىذه ، ككجكب الصمكات الخمس كشبييا، مف الديف

احترز بو عف العمـ الحاصؿ  أنو (.11 –10: 1981)إسماعيؿ، يرل  ، كماالتفصيميةكقكلو أدلتيا 
فإف ، كتسبة مف أدلة إجماليةألنيا مي  ؛فإنيا عمـ بأحكاـ شرعية عممية، لممقمد في المسائؿ  الفقيية

 . يعـ جميع المسائؿ كاحد قمد لـ يستدؿ عمى كؿ مسألة  بدليؿالمي 
العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف " أف تعريؼ الفقو بأنو   يستنتج الباحثما سبق م

قد استكفى مفيكـ الفقو باالصطبلح  وألن؛الذم  أجمع عميو عمماء الفقو  ىك" أدلتيا التفصيمية 
 . الفقومصادر  كىك التعريؼ المعمكؿ بو في أميات ،شامبلن  استيفاء كامبلن 
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 :الفقو أىمية
 عمى الزمف مف قرنان  أربعة عشر مركر رغـ ظؿ ،فقد كأساسيا الشريعة ركح ىك لفقواعد يي 

 التي كالتقمبات الظركؼ كؿ رغـ ، تماسكو في صمبان  بنيانو، في قكيان  كيانو، عمى ،محافظان  نشأتو
 .(18:2009) القحطاني ، الزمف مف الحقبة ىذه طيمة اإلسبلمية األمة ليا تعرضت

 كالمعاصرة منيا القديمة يمةالعظ كالتحدياتالتطكرات الجديدة  العديد مف الفقو اجوك  كقد
 ،بفضؿ اهلل أكالن ثـ بجيكد أىؿ االجتيادكأثبت قدرتو كمركنتو في مكاجيتيا  ،مر العصكر عمى

الشرعية مف خبلؿ المصادر الشرعية الستنباط األحكاـ ؛فنكا أعمارىـ كبذلكا جيكدان مضنية أالذيف 
في كؿ كىذا يدؿ داللة قاطعة عمى صبلحيتو لكؿ زماف كمكاف ليقكد االمو  كالقكاعد األصكلية

عزك جؿ ألنو مستمد مف كتاب اهلل  ،نيضة ليس ليا مثيؿ لتشيدنحك العدؿ كالحرية عصكرىا 
 كما يمي: ( 239-242: 2006الصالح، كقد أشار)  .كسنة رسكلو 

 : المعاصر واقعنا في بالفقو العناية مظاىر
في تنظيـ حياة  كالمحكرم كلدكره الجكىرم، استشعاران ألىمية الفقو اإلسبلمي لدل عمماء األمةك 

  ما يمي:ىذا االىتماـ فيكقد اتضح   ،األفراد كالمجتمعات فقد عني بالفقو تدريسان كتأليفان كتحقيقان 
 :في مجال التدريس: األول

خبلؿ تدريسو في المراحؿ الدراسية األكلى ثـ المعاىد كالكميات كانشاء أقساـ خاصة بالفقو مف  أ.
 .تمنح درجة البكالكريكس كالدرجات العالية في الفقو تحت مسمى قسـ الدراسات العميا

 ب. تدريس الفقو عمى المذاىب الفقيية المختمفة  كىك ما يسمى بالفقو المقارف .
   : ويشمل تأليففي مجال  ال : الثاني

ضركرة جمع بعض  ،في الشريعة كبالتحديد بالفقو المختصكفحيث رأل  ،الكتب المنيجية أ.
 .مكضكعات الفقو في أبكاب بحيث تككف مبكبة كمبسطة يسيؿ عمى طمبة العمـ فيميا

 .في الفقو المختصيفالمقدمة مف  :إعداد البحوث العممية  ب.
المكسكعة الفقيية عمى المؤلؼ الشامؿ لجميع معمكمات  تطمؽك :ظيور الموسوعات الفقيية .ت

 .(205:1982عمـ أك أكثر، معركضة مف خبلؿ عناكيف متعارؼ عمييا، بترتيب معيف )األشقر، 
 كما يمي: رتبيا الباحث زمنيان  ىذه المكسكعات الى بعض (242: 2006)الصالح، كقد أشار 

 ـ( 1956. المكسكعة الفقيية في سكريا سنة) 1
 ـ( 1959المكسكعة الفقيية في مصر سنة)  . 2
 ـ(1967.المكسكعة الفقيية في الككيت سنة)  3
 ـ(. 1981. مجمة األحكاـ الشرعية عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ككانت  طبعتيا األكلى )4
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 :(إحياء التراث اإلسالمي) التحقيق: الثالث
في الفقو بإخراج عمكـ األكائؿ كنشط ىذا التحقيؽ   المختصيفبعض المعاصريف مف  اىتماـ

سح المجاؿ أماـ أعضاء ىيئة عندما في  ،في بداية القرف الخامس اليجرم مف قبؿ الجامعات
كلقد أنشأت بعض المراكز في العالـ اإلسبلمي  ،كطمبة العمـ الشرعي تحقيؽ عمكـ األكائؿ ،التدريس

كمف ، الميتميف بالدراسات الفقيية لتككف في متناكؿ، القديمة كنشرىا جؿ تحقيؽ كتب التراثأمف 
ث كمركز البح ،التابع لجامعة الممؾ عبد العزيز مركز بحكث االقتصاد اإلسبلمي :ىذه المراكز

حياء التراث اإلسبلمي  .السعكدية في التابع لجامعة أـ القرل  العممي كا 
 : المؤتمرات والندوات: الرابع

مف أجؿ  تطكير الفقو كالنيكض بو كىذه  ؛التعميمية بعقد المؤتمراتحيث قامت بعض المؤسسات 
كتكامؿ الرؤية اإلسبلمية  ،تمثؿ ظاىرة عظيمة األثر في تنمية االعتزاز باإلسبلـ ،المؤتمرات

 : ىذه المؤتمرات ؿككانت أك  لمقضايا  المعاصرة
  .(ـ1961) عاـمؤتمر أسبكع الفقو اإلسبلمي الذم انعقد في دمشؽ  .1
  .(ـ1974) عاـمؤتمر أسبكع الفقو اإلسبلمي الذم انعقد  في تكنس  .2
 .(ـ1977) عاـمؤتمر أسبكع الفقو اإلسبلمي الذم انعقد في الرياض  .3

الفقيية القضايا الخاصة بمؤتمرات كيرل الباحث أنو نظران ألىمية األمر فإف العديد مف ال
 : منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر،عيقدت في كثير مف العكاصـ  المختمفة المعاصرة 

 ػـ( 2010عاـ )  الذم انعقد في السعكدية ،"معاصرة طبية قضايا الدكلي اإلسبلمي الفقو مؤتمر.1
 ـ(.2013ف عاـ)األردالمنعقد في  المؤتمر العممي الدكلي: مقاصد الشريعة كتطبيقاتيا المعاصرة.2

 .كؿ قضية مستجدة كمازالت تعقد العديد منيا حتى يكمنا ىذا  لمناقشة
 :لخامس: المجامع الفقييةا

ال بأس بو مف العمماء يدرسكف القضايا كالنكازؿ المطركحة كبعد  ىيئات تجمع عددان ىي " 
كىذا  "البحث كالتمحيص كالتنقيب كالمناقشة الجماعية يتـ إصدار الحكـ الشرعي في تمؾ القضايا

( حيث ذكر أيضان أىـ المجامع الفقيية التي تأسست 2004:80التعريؼ الذم أشار اليو حميش )
 ليذا الغرض مف أىميا ما يمي :

 ـ باألزىر الشريؼ بالقاىرة.1961مجمع البحكث اإلسبلمية الذم أسس عاـ .1
  . بمكة المكرمة 1963مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي.2
 ـ1983الذم أسس عاـ  مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلميال.3
 . ـ1981بجدة الذم أنشئ عاـ  الدكلي مجمع الفقو اإلسبلمي.4
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  : اإلسالمي الفقو مصادر
كىي  ،أك المنابع التي يستقي منيا، ىي أدلتو التي يستند إلييا كيقكـ عمييا مصادر الفقو

مصادر متفؽ عمى االحتجاج بيا عند جميع الفقياء : كتنقسـ مف حيث االحتجاج بيا إلى متعددة
كقد خالؼ في ، كمصادر متفؽ عمى االحتجاج بيا عند جميكر الفقياء، كىي القرآف كالسنة

، كمصادر اختمؼ الجميكر في االحتجاج بيا، كىي اإلجماع كالقياس، االحتجاج بيا عدد يسير
كشرع ، كقكؿ الصحابي، كالعرؼ، كسد الذرائع، كاالستصحاب، كالمصالح المرسمةكىي االستحساف 

  .(239: 2006، سمؾ) قبمنا فٍ مى 
كمصادره منيا ما ىك متفؽ عمييا: الكتاب كالسنة كاإلجماع، كالمختمؼ فييا: القياس 

 (163-164: 2005الجبكرم، )كاالستحساف كالمصمحة المرسمة كالعرؼ 
تقسيـ مصادر الفقو إلى مصادر أصمية كىي أف يتـ  (153: 2002،)زيدافكما أشار أك 

 .كاالجتياد الكتاب كالسنة، كمصادر تبعية أرشدت إلييا نصكص الكتاب كالسنة، كاإلجماع كالقياس
 ،كالسنة كالقرآف ثابتة مصادر بيف جمعت تميزتالتي  مصادر الفقوأىمية مما سبؽ يستنتج الباحث

ف كعمى مف يقكـ بتدريس الفقو في ىذه كاالستحسا كالقياس، رسمة،الم كالمصالح تبعية كمصادر
كفي ىذه الدراسة يشير الباحث الى أربعة مصادر  المرحمة أف يكظؼ ىذه المصادر تكظيفان سميمان 

  .القياسك  اإلجماعك  ،السنة النبكية ،القرآف الكريـك  كىي 
  :القرآن الكريم: المصدر األول

 :2003،أبك شييبة )كما ذكر األصكلييف كالفقياء، كأىؿ العربية عندالتعريؼ األشير ىك 
المعجز بمفظو، المتعبد بتبلكتو المنقكؿ بالتكاتر، ()محمد ناكبلـ اهلل المنزؿ عمى نبي"بأنو  .(21

 ."المكتكب في المصاحؼ، مف أكؿ سكرة الفاتحة إلى آخر سكرة الناس
ض لبعض الجزئيات ككضع قكاعدىا العامة التي تعرٌ  ،كميات الشريعةقد حدد الكريـ القرآف ك 

يستضيء بو المجتيد  ،كمف ىنا فيك أصؿ في التشريع اإلسبلمي، مف التفصيؿ كاإلطناب بشيءً 
 .(2003:6)الشرنباصي،  .المصدر األكؿ، كأساس التشريع كالفقوكىك   كيستنبط مف آياتو األحكاـ

 :السنة النبوية: المصدر الثاني

 إلى أكالن  نرجع إنما أم:إلييا الرجكع حيث مف الكريـ القرآف بعد الثانية المنزلة في لسنةاتعدُّ 
 القرآف في كاف لك كما بو عممنا فييا كجدناه فإذا السنة، إلى رجعنا فيو الحكـ نجد لـ فإف القرآف،
 .( 17:2006)الخف كآخركف، صحيح بسند - - الرسكؿ عف ثابتة تككف أف شريطة الكريـ،

 (2004:456كالسنة في المغة تعني الطريقة كالسيرة حميدة كانت أك ذميمة )المعجـ الكسيط ،
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 الفصلىالثاني
 رىالنظرياإلطا

أشار بذلؾ كما  . كالتعريؼ الجامع لمسنوبعد القرآف الكريـ كمصدر لمتشريعكىي األصؿ الثاني 
 ( : 40:2003منيـ ) خبلؼ، الفقياء كالمحدثيف 

 مف قكؿ، أك فعؿ، أك تقرير. -صمى اهلل عميو كسمـ-ىي ما صدر عف رسكؿ اهلل  
   التقريريةالفعمية كالسنة  كالسنة ،السنة القكلية :السنة إلى ثبلثة أقساـ كقد قسـ

 :السنة القولية . أ
 .التي قاليا في مختمؼ األغراض، كالمناسبات -صمى اهلل عميو كسمـ -ىي أحاديثو 
 :السنن الفعمية . ب

مثؿ أدائو الصمكات الخمس بييئاتيا كأركانيا، كأدائو  -صمى اهلل عميو كسمـ -ىي أفعالو  
 .مناسؾ الحج، كقضائو بشاىد كاحد كيميف المدعي

 السنن التقريرية:. ت
ىي ما أقره الرسكؿ مما صدر عف بعض أصحابو مف أقكاؿ كأفعاؿ بسككتو كعدـ إنكاره،   

ظيار استحسانو، في )  .عف الرسكؿ نفسو عتبر بيذا اإلقرار كالمكافقة عميو صادران أك بمكافقتو كا 
 .( 40:2003خبلؼ، 

 اإلجماع : المصدر الثالث
كقد ثبت ذلؾ بنصكص كثيرة مف الكتاب  ،اإلجماع مصدر لمتشريع كدليؿ مف أدلة األحكاـ

صطبلح الفقياء كعمماء األصكؿ اتفاؽ المجتيديف مف األمة اإلسبلمية في عصر اكفي ، كالسنة
 .(165، 2002: زيداف) ..عمى حكـ شرعي – –مف العصكر بعد كفاة النبي 

اإلجماع يمكف االستفادة منو في معرفة األحكاـ الشرعية  أف (59: 2005)الجبكرم، كيرل
بلؿ اتفاؽ العمماء المجتيديف في كؿ قطر مف كذلؾ مف خ ،لمكقائع الجديدة في العصر الحاضر

كعرض المسائؿ كالكقائع الجديدة عمييـ لدراستيا فإذا اتفقكا عمى ىذه األحكاـ  ،األقطار اإلسبلمية
 .كانت مف األحكاـ المجمع عمييا كىذا ممكف بعد تكفر كسائؿ االتصاؿ كتيسير النقؿ

  القياس: المصدر الرابع
إلحاؽ أمر غير منصكص عمى حكمو بأمر آخر منصكص عمى حكمو الشتراكيما في  ىك القياسك 

 . "(218: 1985)أبك زىرة، "عمة الحكـ
أنو يتكجب عمى منياج  الفقو أف يتـ بناؤىا عمى  الباحث يرلإف تأسيسان عمى ما سبؽ ف

ا كمجمع ىذه المصادر كعند عرض المحتكل أف تككف القضايا المطركحة كالمكضكعات متفؽ عميي
عمييا كتجنب القضايا الخبلفية ككذلؾ االستفادة مف ىذه المصادر في اختيار استراتيجيات التدريس 

 .المستمدة مف القرآف الكريـ كالسنة المطيرة
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظري

 : خصائص الفقو اإلسالمي
 حيث ،وتصالأمظاىر مظير مف التي ينفرد بيا إف خصائص الفقو االسبلمي كمميزاتو 

أذىمت مفكرم  ،استطاع الفقياء المسممكف تككيف ثركة فقيية عظيمة خبلؿ فترة زمنية محدكدة
، الصرح الشامخ مف األعماؿ التنظيمية لشتى جكانب الحياة اكاألسباب الحقيقية كراء قياـ ىذ، العالـ

 مقرراتككماليا كاشتماليا عمى األسس كال ،ترجع في مجمميا إلى سمك الشريعة اإلسبلمية نفسيا
كما ترجع إلى أصكؿ االستنباط المتعددة كالمتنكعة ، كتركيا الجزئيات التفصيمية لعمـ الفقو، العامة

  (15:2005، الجبكرم) في ىذه الشريعة
أىـ ىذه  الخصائص  لذا فإف الباحث يرل أنو في ىذه الدراسة مف الضركرم ذكر

 :كلعؿ أىميا ما يميإلرتباطيا بمكضكع الدراسة 
 : أساسو الوحي اإلليي .1

اهلل تعالى المتمثؿ في مف  يتميز الفقو عف غيره مف القكانيف الكضعية بأف مصدره كحي
، فكؿ مجتيد مقيد في استنباطو األحكاـ الشرعية بنصكص ىذيف المصدريف، القرآف كالسنة النبكية

، قكاعدىا كمبادئيا الكميةك ، كمقاصدىا العامة، ترشد إليو ركح الشريعة كما، كما يتفرع عنيما مباشرة
تماـ قكاعده، الكتماؿ مبادئو، كطيد األركاف ،فكاف بذلؾ كامؿ النشأة رساء أصكلو في زمف ، كا  كا 

 . صمى اهلل عميو كسمـ الرسالة كفترة الكحي عمى النبي 
كلـ يبؽ ، 3}المائدة:  {چ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ٹ ٹ

 .(32:1997، الزحيمي. )التي تنسجـ مع مقاصد الشريعةبعدئذ إال التطبيؽ كفؽ المصالح البشرية 
  : ارتباط الفقو بالعقيدة اإلسالمية.2

 ؛ألنوألفعاؿ المكمفيف كأقكاليـ  ناظمةه  شرعيةه  أف أحكاموي  مف خصائص الفقو اإلسبلمي
كال سيما ، كمشدكد تمامان إلى أركاف العقيدة اإلسبلمية، باإليماف باهلل تعالى مرتبط ارتباطان كثيقان 

اإليماف باهلل تعالى ىي التي تجعؿ المسمـ متمسكان بأحكاـ  ةديألف عق؛عقيدة اإليماف باليكـ اآلخر 
كال ، كألف مف لـ يؤمف باهلل تعالى ال يتقيد بصبلةو كال صياـو  ؛الديف منساقان لتطبيقيا طكعان كاختياران 

إنما ىك فرعي عف اإليماف بمف أنزليا كشرعيا فالتزاـ أحكاـ الشرع ، يراعي في أفعالو حبلالن كال حرامان 
 (.9 :2006، الًخٍف كآخركف. )لعباده

 .تكامؿ بيف الفقو كالعقيدة االسبلمية ال إليجادكىذا بدكره يدعك القائميف عمى بناء المناىج  
 بغيره من النظم:  هعدم تأثير يتو و شمول .4

ال شؾ أف حياة اإلنساف متعددة الجكانب، كأف سعادة اإلنساف تقتضي رعاية ىذه الجكانب كميا 
بالتنظيـ كالتشريع، كلم ا كاف الفقو اإلسبلمي ىك عبارة عف األحكاـ التي شرعيا اهلل لعباده رعاية 
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منظمان بأحكامو لمصالحيـ كدرءان لممفاسد عنيـ، جاء ىذا الفقو اإلسبلمي مممان بكؿ ىذه الجكانب، ك 
 (.12 :2006)الًخٍف كآخركف،  .الناسجميع ما يحتاجو 

كاف الفقو اإلسبلمي عبارة عف األحكاـ التي شرعيا لما (أنو ك 15-14: 2000)الصابكني، كيرل 
، جاء ىذا الفقو اإلسبلمي مممان بكؿ ىذ الجكانب، لممفاسد عنيـ كدرءاهلل لعباده رعاية لمصالحيـ 

يمثؿ لنا الركح اإلسبلمية الحية التي لـ تتأثر كما  ،جميع ما يحتاجو الناسكمنظمان بأحكامو 
كاف الفقو اإلسبلمي  ليذا ،بمصادره كمناىجو كفركعو كأحكامو مستقؿ فيك، بالمؤثرات األجنبية

 .خط الدفاع األكؿ لئلسبلـ ك التراث الخالد 
شاممة لكؿ ما يحتاجو الطالب  الفقو في المرحمة الثانكية أف تككف،لذا ينبغي عمى محتكل كتب 
  مف أحكاـ كقضايا.لتمبية مطالبو كحكائجو المعاصرة المسمـ في ىذه المرحمة العمرية 

 : الصالحية الدائمة لمبقاء والتطبيق.4
الفقو اإلسبلمي فقو يناسب اإلنسانية كيحؿ مشاكميا في كؿ زماف كمكاف ؛ ألنو مف معيف صاؼو ف

الذم  ––ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، كسنة نبيو محمدطيب أساسو كتاب اهلل الذم 
 أرسمو اهلل فكؽ رأفة كرحمة لعباده ، كصدؽ اهلل تعالى إذ يقكؿ :

﮷      ھچ ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

كىك نفسو فيو مف المركنة ما يجعمو صالحان لمتطبيؽ في جميع  (128)التكبة: چ﮸﮹﮺
مجاالت الحياة المختمفة ؛ ألنو ينبني عمى مصادر صحيحة اشتممت عمى األصكؿ كالقكاعد التي 
 -يندرج تحتيا كثير مف الفركع ، كاالجتياد ىك الكسيمة ليذا التطبيؽ كبيذا  يككف الفقو اإلسبلمي  

 .( 21:  2002ماف كمكاف ) الطنطاكم ، صالحان لكؿ ز  –بحؽ كصدؽ 
كضماف ، فقو المبادئ الخالدة ال يتغير كالتراضي في العقكد بأف( 39: 1997الزحيمي،كيرل )
أما الفقو المبني عمى القياس كمراعاة ، كالمسؤكلية الشخصية، كقمع اإلجراـ كحماية الحقكؽ، الضرر

، كالبيئات المختمفة زمانان كمكانان ، الحاجات الزمنيةفيقبؿ التغير كالتطكر بحسب ، المصالح كاألعراؼ
كذلؾ في دائرة المعامبلت ال في العقائد ، ماداـ الحكـ في نطاؽ مقاصد الشريعة كأصكليا الصحيحة

  )تتغير األحكاـ بتغير األزماف) كىذا ىك المراد بقاعدة، كالعبادات
 : مراعاة الفقو اإلسالمي اليسر ورفع الحرج 6.
كلذلؾ كانت ىذه األحكاـ ، كتأميف سعادتيـ، عى اإلسبلـ بتشريع األحكاـ حاجة الناسلقد را  

، كليس فييا حكـ يعجز اإلنساف عف أدائو كالقياـ بو، كضمف حدكد طاقتو، كميا في مقدكر اإلنساف
ذا ما ناؿ المكمؼ حرج خارج عف حدكد قدرتو أك متسبب بعنت كمشقة زائدة لحالة خاصة فإف ، كا 

 .( 13- 2006:14الًخٍف كآخركف،. )فتح أمامو باب الترخص كالتخفيؼالديف ي
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رفع الحرج عف األمة أفرادان كجماعات مف خصائص ىذه االمة أف ( 31:2000إماـ،كيرل)
تشريعان كفقيان ، فبل يكفي عدـ التكميؼ بما ال يطاؽ، كال يسر التكاليؼ كقمتيا بؿ إف التكاليؼ ذاتيا 

لضركرة عامة أك خاصة أك لحاجة ممحة تنزؿ منزلة الضركرة ، ىنا تبدأ قد يضيؽ بيا المرء 
الرخص في العمؿ كتظير البدائؿ الشرعية لمعزائـ فالطاعة تككف في اليسر بامتثاؿ التكميؼ كفي 

  العسر بالرحمة كالتخفيؼ .
سطية ك بحيث يممس الطالب في عرض المحتكل  يايستفاد منأف ىذه الخاصية لمفقو  يرل الباحث ك 

رفع المشقة التي تكجب التيسير عند الحاجة الييا ضمف ضكابط ك  ،الفقو كمراعاة  ظركؼ المسمـ
 .شرعية معتبرة أجازىا الشارع الحكيـ 

 : تحقيق مصالح الناسو  صفتو الدينية 7.
بأف الصفة الدينية ألم تشريع مف التشريعات قدسية تكسبو  (2000 :12)الصابكني، يرل 

احترامان لدل المؤمنيف بو مف أفراد الشعب ، فالكازع الديني أعظـ كازع يضمف لمقكانيف حسف 
 تطبيقيا كسرعة التنفيذ عمى الكجو األكمؿ دكف نقص أك تيرب أك احتياؿ" .

إلى الكازع الديني  كعدـ مخالفتيا استنادان  ،وامتؤدم إلى احتراـ أحكلمفقو اإلسبلمي  ىذه الصفة "إف 
"اف الفقو االسبلمي اكتسب مف مصدريو  .( 29:1979،كآخركف سراج. )"قبؿ الرادع القانكني

)القرآف كالسنة( صفة العمـك كاالكتماؿ في جميع أحكامو كنشكء الكازع الديني لدل المحككميف بو 
 (.66: 2012،فأحكاـ اإلسبلـ أكسع نطاقان مف القانكف الكضعي" )جاد الحؽ

عمى انو حيث تكجد الشريعة ال يراد بيا اال تحقيؽ مصالح الناس كيجرم الفقو االسبلمي ك 
شرع اهلل كما يقكؿ العبلمة الشيخ عبد الكىاب خبلؼ " فاف تحقيؽ مصالح الناس ىك المصمحة فثـ 

المقصكد مف كؿ حكـ شرع في االسبلـ  كالبرىاف عمى ذلؾ اف مصالح الناس تتحقؽ بحفظ 
تيـ اال بيا ضركرياتيـ كحاجياتيـ ككمالياتيـ فإذا تكافرت لمناس ضركرياتيـ التي ال تقكـ حيا

ككمالياتيـ التي ال تجمؿ حياتيـ كال تحمك اال بيا ، فقد تحققت مصالحيـ كسارت عمى نيج مستقيـ 
كمف اسقرأ أحكاـ الشريعة االسبلمية في كؿ نكع مف أنكاعيا كاستقرأ مقاصد الشارع مف ىذه  

مف ىذه الثبلثة :  االحكاـ تبيف لو أف كؿ حكـ شرعو اهلل  ال بد أف يككف المقصكد منو حفظ كاحد
 .( 34:2000ضركرياتيـ كحاجياتيـ ككمالياتيـ ،أم حفظ مصالحيـ. )إماـ، 

- -مف كتاب اهلل نابع ألنو مف معيف صاؼو ؛مما سبؽ يتبيف لمباحث عظمة كسعو ىذا الفقو 
أف يمب ى الفقو بذلؾ استطاع  ك --الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو كسنة رسكلو

 . ىذه الخصائص جعمتو صالحان لمتطبيؽ كالبقاء الدائـك ، طالب الناس كحاجياتيـم
ضركرة االستفادة مف ىذه الخصائص في عرض محتكل الفقو بطريقة ميسرة كما يؤكد الباحث عمى 

 .ىذه الخصائص بالقضايا المعاصرة كشاممة لكؿ ما يحتاجو الطالب في ىذه المرحمة مراعيان ربط
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 : اإلسالمي الفقو أقسام
سكاء أكانت تتعمؽ بالفرد أك باألسرة أك ، الفقو اإلسبلمي ينظـ الحياة كميا مف جميع جكانبيا

كىك ، أك في حالة الحرب،أك تتعمؽ بالدكلة كمعامبلتيا مع الدكؿ األخرل في حالة السمـ، بالمجتمع
أكثر الفقياء عمى تقسيـ  كقد درج. في جممتو يعمؿ عمى إسعاد البشرية في الحياة الدنيا كفي اآلخرة

 .(2002:19)الطنطاكم ،  العبادات كالمعامبلت .: الفقو اإلسبلمي إلى قسميف
  :عباداتال: األول
ألقكاؿ كيرضاه مف ا اسـ جامع لكؿ ما يحبو اهلل تعالى"أنيا  (414:2005(ابف تيمية عٌرفيا

 ."ةكاألعماؿ الباطنة كالظاىر 
( فقو العبادات بأنو العمـ باألحكاـ الشرعية العممية 199:2003كعيد،بذلؾ يعرؼ )الخكالدة 

المتصمة بالعبادات المشركعة : الصبلة كالصياـ كالحج كالزكاة ،كالمكتسبة مف أدلتيا التفصيمية : 
 القرآف كالسنة.

 :معامالتال: الثاني
سكاء تتعمؽ بمالو أك  ،كأخيواألمكر التي تربط بيف اإلنساف " بأنيا( 19: 2002الطنطاكم، ) عٌرفيا

 ".كقضاء مصالحو حكائجوكالتي يقصد منيا حصكؿ اإلنساف عمى  ،تتعمؽ ببدنو أك تتعمؽ بشخصو

أف الفقو ينقسـ إلى قسميف رئيسيف العبادات كالمعامبلت كجميع الفركع : مما سبؽ يستنتج الباحث
سبلـ إفبل ، كمنطمقاتو اإلسبلـألنيا تمثؿ أساسيات ؛ العمؿ بيااألخرل تعكد إلييما فبل بد لممسمـ 

كال ينفؾ فيما كؿ متكامؿ  كال عبادة كال معاممة بغير أخبلؽ، حياة ببل معامبلتكال ، ببل عبادة
 . أحدىما عف اآلخر

 : اإلسالمي الفقو تدريس أىمية
سر عظمة الشريعة  فيك الذم يبيفمفقو أىمية كبيرة ؛ ل أفب ( 419-418: 2002 )مكسىيشير 

كذلؾ  كؿ زماف كمكافلكصبلحيتيا ، كالمركنة، كالثبات كالشمكؿ، اإلسبلمية التي تتسـ بالكحدة
  :التي ذكرىا لؤلسباب التالية

انصرفكا عف  الكثير ألف؛ إف تدريس الفقو لمطمبة ضركرم في كؿ عصر سيما في ىذا  العصر.1
 .و الشككؾ دكف عمـ أك تمحيصف كثيران مف المغرضيف يثيركف حكلكأل ،دراستو

الحياة  إضافةن إلى أفف الجيؿ بالفقو اإلسبلمي يسبب كثيران مف المشكبلت في الحياة اليكمية أل.2
كتتطمب التعرؼ عمى رأم الفقو فييا مثؿ الخمع كسفر الزكجة  ،العصرية تتنكع قضاياىا المستجدة

  .دكف اذف زكجيا كغير ذلؾ مف قضايا معاصرة



hgnhhhhhggh 

19 

 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظري

كحضارة زاىرة يجب أف نبرز جيكدىـ لشبابنا  ،يمثؿ جيدان عظيمان لعمماء أتقياء نبياء وألن.3
 . ليككنكا القدكة في العمـ كالعمؿ كاالجتياد

 (304 – 303: 2011)اشتيكه كآخركف،كيضيؼ 
ف العمـ باألحكاـ الشرعية المتعمقة بالعبادات كالمعامبلت ضركرة الزمة فبل يمكف لئلنساف أ.4

، كفيميا كأدرؾ مقصدىا، ف يقكـ بأداء عباداتو كمعامبلتو بالشكؿ الصحيح إال إذا تعممياالمسمـ أ
اهلل سبحانو كتعالى ال تتحقؽ  صحتيا إال إذا تكافر فييا شرطيف ىما اإلخبلص في العبادة  ةفعباد

تـ الكاجب ال يما  وأن باإلضافة إلى أف العمماء قرركا، كأف تككف كفؽ ما شرع اهلل تعالى، هلل تعالى
بو فيك كاجب كمف ىنا نجد أف تعمـ الفقو كاجب شرعي يحقؽ لئلنساف المسمـ  أداء الكاجبات  

  .الشرعية مف عبادات كمعامبلت عمى الكجو الشرعي المطمكب
ف تعمـ الفقو يؤدم إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ كزيادة المعرفة باألحكاـ الشرعية  إكما .5

كتقدير الفقو ، النصكص الشرعية كاستخراج األحكاـ الشرعية منياكاكتساب ميارات تحميؿ 
 .اإلسبلمي في قدرتو عمى حؿ قضايا اإلنساف

 ف االلتزاـ باألحكاـ الشرعية كتمثميا في أداء العباداتأ (469: 2009)ىندم، أػشاربينما  
فالمسمـ مكمؼ شرعان ، لما جاء بو اإلسبلـ كالتطبيؽ العمميكالمعامبلت دليؿ اإليماف الصادؽ 

 .  عند حكمو بإتباع أحكاـ اإلسبلـ في شؤكف حياتو كميا طاعة هلل تعالى كنزكالن 
ىك كذلؾ ك  ،فبو يعرؼ الحبلؿ مف الحراـ ،الفقو االسبلميتدريس مما سبؽ يتبيف لمباحث أىمية 

كالمعامبلت عبادات كبو أيضان تصح ال ،كاتباع اليكل ،ممسمـ مف الكقكع في طريؽ الضبلؿحصف ل
  فمكال عمـ الفقو كقكاعده لضؿ الناس كاتبعكا أىكاءىـ. كىدل كنكريعبد اهلل عمى عمـ ف ،كفؽ مراد اهلل

  : اإلسالمي الفقو تدريس أىداف
، لذلؾ فإف المعمميف يعدكف ليذه المينة إعدادان تخصصيا كثقافيان كىك فف، التدريس عمـ كفف

كالمدرس الراشد ىك الذم يحدد أىداؼ ، عدادنا مينيان كفنيان لذلؾ فالمعممكف يعدكف ألداء عمميـ إ
كيستخدـ كؿ ما تيسر لو مف الطرائؽ ، كأىداؼ كؿ درس مف دركسو بطريقة دقيقة كاضحة، منيجو

الراشد ىك الذم ال يعتبر نفسو درس كالم، كاألساليب كالكسائؿ في تحقيؽ أىداؼ منيجو كدركسو
نما يعتبر العمـ كالمعرفة فضؿ كمنة مف ، الكحيد عمى أسرارىاكالمؤتمف ، الخازف الكحيد لممعرفة كا 

كجٌدكا كاجتيدكا في سبيميا لذلؾ فإف مدرس ، ممف أخذكا بأسبابيا، يؤتييا مف يشاء  مف عباده، اهلل
كما يحدد أنكاع الحقائؽ كالمعايير كالقيـ كالخبرات ، الفقو الرشيد ىك الذم يحدد أىداؼ دركسو

تعيف بيا في تحقيؽ أىداؼ الدرس مع تبلميذه كىك يعرض عمى التبلميذ أىداؼ كالكسائؿ التي سيس
، كيستعيف بالكسائؿ، ثـ يناقشيـ كيحاكرىـ بالتي ىي أحسف أثناء الدرس، كؿ درس أثناء التمييد لو

    .( 239: 1999،مدككر) الفيـعممية لتيسير ، كيضرب األمثمة مف كاقع الحياة
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 :لمفقو العامة األىداف
الخطكط العريضة كما كرد في  يالشرع لممنياج العامة األىداؼ خبلؿ مف ىدافوأ كتبدك   

 :ما يمي منيا الباحث ذكري )2010 )لممنياج 
 المطيرة.  ةتعريؼ الطالب بمصادر التشريع اإلسبلمي عمى رأسيا القرآف الكريـ كالسنة النبكي.1    

 . طكاالستنباتعريؼ الطالب بالعبلقة بيف الفقو اإلسبلمي  كأصكلو كطرؽ االجتياد .2
 تككيف ممكة فقيية ككعي لدل الطالب بتعريفو بمناىج الفقياء كطرائؽ االجتياد كاالستنباط. .3
تبصير الطالب بأىمية العمؿ باألحكاـ الشرعية كاقع الحياة كذلؾ بغرسو في النفكس مف .4

 ت كتحكيمو في الحياة مف خبلؿ المعامبلت كاألخبلؽ. خبلؿ العبادا
تبصير الطالب بضركرة فيـ النظاـ اإلسبلمي فيمان كاعيان، ليتعرؼ عمى صبلحيتو لمتطبيؽ .5

 .في كاقع الحياة، كقدرتو عمى مكاجية المستجدات في كؿ عصر
بيف اإليماف كالحقائؽ أف العبلقة بيف اإليماف كالعمـ عبلقة إيجابية، فبل تناقض  التركيز عمى.6

 .العممية الثابتة
 . إلى أىداؼ الفقو العامة نذكر منيا:(104: 2002)خمؼ اهلل، كما يشير      

 : مثؿ أحكاـ العبادات، أف يعرؼ التبلميذ األحكاـ الشرعية التي تنظـ حياتيـ كعبادتيـ .1
 . أف تثبت العبادات العقيدة في نفكس التبلميذ .2
ككذلؾ التكافؿ االجتماعي داخؿ ، باتصاؿ التبلميذ بغيرىـ أف تعمؽ الشعكر الجماعي .3

 . المجتمع المسمـ ككذلؾ الشعكر بالمساكاة كالكحدة بيف المسمميف جميعان 
 . اتعبادالكذلؾ مف خبلؿ أداء ، ربط اإلنساف المسمـ بخالقو كخضكعو لو .4
ف الكريـ كالسنة تدريب التبلميذ عمى االستنتاج كاالستدالؿ عمى األحكاـ الفقيية مف القرآ .5

 .المطيرة  كتعريفيـ بأىداؼ التشريع اإلسبلمي لمعبادات كالمعامبلت كاألخبلؽ
التبلميذ بعظمة اإلعجاز التشريعي، في النصكص الشرعية، كدقتيا في تحقيؽ  شعرأف ي .6

 األىداؼ التي جاءت بيا الشريعة الغراء. 
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 حسب مجاالت األىداؼ فيي كما يمي: أما أىداؼ تدريس الفقو اإلسبلمي مف حيث تقسيميا ب
  األىداف المعرفية: - أ

 يسعى تدريس الفقو اإلسبلـ عمى تحقيؽ جممة مف األىداؼ المعرفية 
 :(368: 2011)الجبلد، (2009:469ىندم ) كما أشار 
. التعرؼ عمى مقاصد التشريع اإلسبلمي، كىي الغايات التي كضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا 1

لمصمحة العباد، مما يعمؽ في نفكسيـ اإليماف بأىمية الفقو اإلسبلمي كأفضميتو عمى سائر 
 التشريعات األخرل 

. التعرؼ عمى أىـ قضايا عمـ أصكؿ الفقو، كىك مف أىـ المكضكعات التي تشٌكؿ لدل 2
المتعمميف منيجية عممية تعينيـ عمى التعرؼ عمى القكاعد العامة كالقضايا الكمية التي بني عمييا 

 .الفقو اإلسبلمي 
 . تطبيؽ المعرفة الفقيية  إلى عمؿ كسمكؾ حياتي.3
 األىداف الوجدانية:-ب

كما أشار اشتيكه  ىناؾ مجمكعة مف األىداؼ الكجدانية يرجى تحقيقيا مف تدريس الفقو
 : (304:2011ركف)كآخ
 . تمثؿ األحكاـ الشرعية  الفقيية في الحياة اليكمية. 1
 . تمثؿ القيـ  كاالتجاىات المتضمنة في األحكاـ الشرعية. 2
 . تقدير عظمة التشريع اإلسبلمي عمى تنظيـ حياة اإلنساف كحؿ مشكبلتو. 3
 . الدفاع عف أحكاـ الشريعة كرد الشبيات التي يثيرىا الخصكـ. 4
 . تعميؽ إيماف المسمـ كاعتزازه بشريعة اإلسبلـ. 5

 األىداف النفس حركية :  -ج
 ييدؼ تدريس الفقو اإلسبلمي إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ النفس حركية مف أبرزىا: 

 إتقاف  أداء العبادات كالمعامبلت .  .1
 إتقاف دراسة النصكص الشرعية المتعمقة بالمكضكعات الفقيية .  .2
 تنمية ميارات الطمبة العقمية المتعمقة باالستنباط كاالستنتاج  كالتحميؿ .  .3
 تنمية قدرة الطمبة عمى تكظيؼ تقنيات  التعميـ المرتبطة بالمكضكعات  الفقيية .  .4

              تأسيسان عمى ما سبؽ يرل الباحث: أف أىمية مقررات الفقو تبدك مف خبلؿ ىذه األىداؼ التي 
يدرؾ سر كجكده في ىذه  المسمـ بناءن سميمان فتقيو مف كساكس الشيطاف كتصنع منو فردان تعني ببناء 

 ، }65 الذاريات:{چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃچ قاؿ تعالى: عبادة اهلل كحدهكىك  الحياة 
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 بما سخر لو كؿ ما في الككف لخدمتو ليقكـ بميمة االستحبلؼ في األرض مصداقا ن لقكلو تعالى: 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ

الفرد  بناء فنستطيع بذلؾ [30البقرة:{چٿٿٿٹٹٹڤڤڤڤڦڦ
 .فة في األرض فيناؿ سعادة الداريفالمسمـ النافع لدينو كمجتمعو ككطنو كبيذا يككف أىبلن لمخبل

  :أسس تدريس الفقو
ىناؾ العديد مف المبادئ كاألسس التي ينبغي عمى المعمـ مراعاتيا في تدريس الفقو 
اإلسبلمي مف أجؿ نجاحو في أداء ميمتو كتحقيؽ األىداؼ التدريسية المرجكه مف ذلؾ كمف أىميا 

  :( 307 – 305: 2011) اشتيكه كآخركف، كما يشير 

تتصػػػؿ بالطمبػػػة كمسػػػتقبميـ كنابعػػػة مػػػف أف يكػػكف محتػػػكل المػػػادة الفقييػػػة يعػػػالج قضػػػايا معاصػػرة  .1
 حياتيـ كذلؾ لجعؿ الطالب يقبؿ عمى دراستيا كالشعكر بأىميتيا في الحياة . 

عػػػػرض المػػػػادة الفقييػػػػة بأسػػػػمكب يسػػػػيؿ فيمػػػػو  كاالبتعػػػػاد عػػػػف  المصػػػػطمحات الفقييػػػػة الصػػػػعبة  .2
 المكجكدة  في كتب الفقو القديمة . 

نمػػا  .3 البػػدء بتػػدريس األمثمػػة كعػػرض الحػػاالت  الجزئيػػة  االبتعػػاد عػػف  البػػدء بتػػدريس المفيػػكـ ، كا 
كصكال إلى استخراج  التعريؼ لو  ، كىك ما يسمى باالستقراء ، كينبغي أف يمعب الطمبػة  دكرا ن 

 بارزان في ىذه العممية . 
تػػػأخير دراسػػػة مكضػػػكع حكمػػػة المشػػػركعية إلػػػى مػػػا بعػػػد  دراسػػػة مكضػػػكعات الػػػدرس كالحقػػػػائؽ   .4

مف دراسة حكمة المشركعية  محاكلة فيـ السر الكػامف كراء تشػريع  المتضمنة فيو ألف  اليدؼ 
 المكضكع عمى العباد . 

الػػػربط بػػػيف المعرفػػػة النظريػػػة كالتطبيػػػؽ العممػػػي  ، كذلػػػؾ  ألف أحكػػػاـ الفقػػػو  اإلسػػػبلمي متعمقػػػة  .5
بأفعػػاؿ المكمفػػيف  كىػػي أحكػػاـ عمميػػة  يتكجػػب عمػػى المسػػمـ االلتػػزاـ بيػػا كالعمػػؿ بمكجبيػػا ، كىػػذا 

 يتطمب مف المعمـ استخداـ  األسمكب العممي  في تدريس مكضكعات  الفقو المختمفة . 
كعات الفقييػة  التػي يػتـ تدريسػيا لمطمبػة بحيػاتيـ عػف طريػؽ ذكػر  أمثمػة مػف الحيػاة  ربط المكض .6

تقػرب المفيػػـك الفقيػػي إلػى عقػػكليـ  كتجيػػب عػػف تسػاؤالتيـ كىػػذا يػػؤدم  إلػى إقبػػاليـ  عمػػى تعمػػـ 
 المكضكعات  باىتماـ . 

نما يككف التركيز عمى أساسيات عمـ االالبعد عف الخبلفات  الفقيية في  .7  لفقو . تدريس كا 
 التنكيع في استخداـ  األساليب كاإلستراتيجيات  في تدريس المكضكعات الفقيية .  .8
اإلكثػػار مػػف االسػػػتدالؿ باألدلػػة الشػػرعية  مػػػف القػػرآف الكػػػريـ كالسػػنة النبكيػػة ألنيمػػػا األصػػؿ فػػػي  .9

 استخراج األحكاـ الفقيية . 
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 .الفرع الشرعي في المرحمة الثانوية : ثانياً 
يعد الفرع الشرعي في كاقعنا التعميمي بمثابة  تحصيف لؤلجياؿ، كتربية لؤلبناء، كحماية 

كيككف دافعان قكيان لمكصكؿ إلى التنمية المجتمعية التي ، لؤلمة مف األخطار كالفتف، كالتخمؼ 
 (.2014ننشدىا كنسعى إلييا )الكرد كبشير، 

في  الشرعي الفرع نشأة رعي كمفيكـ المنياج الش يستعرض الباحث في ىذا المحكرك 
التي بنٌي عمييا منياج التعميـ األسس ضافة لمعرفة كأىميتو باإلكأحد فركع المرحمة الثانكية فمسطيف 

ح الباحث العبلقة بيف التربية االسبلمية كالتعميـ يكضثـ تاألىداؼ العامة ك الشرعي في فمسطيف 
التعميـ  التربية اإلسبلمية ك حديات التي تكاجومتكمسار التعميـ الشرعي الثانكم إضافةن لالشرعي، 
 .لتحقيؽ أىدافيما الشرعي

 (٨٤المائدة:)چںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں چ :قاؿ تعالى ىك الطريؽ الكاضح :ج في المغةاالمني
نظاـ يتضمف أىدافا كمحتكل، كأنشطة كخبرات كأساليب تربية كطرؽ تدريس، " المنيج اصطالحًا:

 .(59: 1999)صبلح كالرشيدم،"ؿ تقكيـ كييدؼ إلى تربية األفرادككسائككسائؿ تعميمية كأساليب 
 .كقد أسيـ عدد مف التربكييف في كضع تعريؼ لممنيج المدرسي كفؽ التصكر اإلسبلمي 

مجمكعة الخبرات كالمعارؼ كالميارات التي تقدميا مؤسسة "( بأنو 78: 2002فعرفو مدككر )
يـ تنمية شاممة متكاممة جسميا كعقميا ككجدانيا كتعديؿ تربكية إلى المتعمميف فييا بقصد تنميت

 . "سمككيـ في االتجاه الذم يمكنيـ مف عمارة األرض كترقيتيا كفؽ منيج اهلل كشريعتو
العمكـ الشرعية ىي تمؾ العمكـ التي تضمف ما شرعو  "( أف2001:72يرل عبد اهلل كآخركف )بينما 

اهلل  سبحانو كتعالى مف العقائد كاألحكاـ، كتحث المرء عمى التزاـ العبكدية هلل سبحانو كتعالى 
كالمتمثمة في القرآف الكريـ كعمكمو، كالحديث النبكم كعمكمو، كالعقيدة كالمذاىب المعاصرة، كالفقو 

 . "الثقافة اإلسبلمية كأصكلو، كىناؾ مف يمحؽ بيا
تعميـ كاحد أك أكثر مف العمكـ الشرعية التي تتضمف القرآف " فيعرفو بأنو ( 1998عابديف، ) أما

الكريـ كعمكمو، كالحديث الشريؼ كعمكمو، كالفقو كأصكلو، كالعقيدة اإلسبلمية، كالسيرة النبكية، 
 . "غير نظاميةكأساليب الدعكة كالخطابة سكاء في مؤسسة تعميمية نظامية أك 

يتـ تمؾ العمكـ التي تشمؿ أصكؿ الديف كالشريعة "بأنو:  منياج التعميم الشرعيكيعرؼ الباحث 
تقديميا مف خبلؿ منظكمة الخبرات التربكية المتمثمة في عناصر المنياج كالتي ييدؼ مف خبلليا 

 ."بشتى أنكاعيا، ة ليـلتربية الفرد تربية إيمانية عمى الكتاب كالسنة كتزكيدىـ بالمعرفة البلزم
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 :الشرعيالتعميم األسس العامة لمنياج 

عقيدة  األمة بو تديف الذم اإلسبلـ مف تنبثؽ الشرعي التعميـ فرع في الشرعية المكاد مناىج
كشريعة كسمككان كمنياجان  كنظاـ حياة كىي تعتمد في أفكارىا  العامة عمى األسس التالية: األساس 
العقدم كالفكرم، األساس المعرفي، األساس النفسي كالتربكم، األساس االجتماعي الكطني كتجدر 

بينيا، بؿ ىي اإلشارة إلى أف بناء األسس عمى منطمقات تفصيمية، ال يعني كجكد فكاصؿ حقيقية 
 متداخمة كمتكاممة تعمؿ مجتمعة عمى بناء المنياج الشرعي. 

 أول: األساس العقدي والفكري: 
ينبثؽ ىذا األساس  مف نظرة اإلسبلـ لمككف كاإلنساف كالحياة التي يبني عمى أساسيا منيج 

 اإلنساف في عمارة الككف، تحقيقان لميمة االستحبلؼ التي أناطيا اهلل بو. 
 : األساس المعرفي: ثانيا

يحدد طبيعة المعرفة التي ينبغي تضمينيا في المنياج، كمصادرىا كأنكاعيا ػ بما يسيـ في 
تحقيؽ األىداؼ العامة، كينطمؽ ىذا األساس مف اإلطار الفكرم لئلسبلـ، كأف جميع المعارؼ 

، -يـ السبلـ عمي –لعباده، فبعضيا أنزلو عمى لساف أنبيائو  –سبحانو كتعالى  –منحيا اهلل 
كبعضيا اآلخر منحو لئلنساف باستخداـ عقمو، كتمثؿ الطائفة األكلى الحقيقة المطمقة، كأما الطائفة 
الثانية فتمثؿ الحقيقة الخاضعة لمتجربة اإلنسانية التي تيقٌيـ في ضكء  األكلى ؛ كلذلؾ لتنشئة المسمـ 

 المثقؼ 
 ثالثًا: األساس النفسي والتربوي: 

خمؽ  –سبحانو كتعالى  –الشرعي احتياجات الطالب كميكلو، ذلؾ أف اهلل  يراعي المنياج
، كالتنمية الشاممة لجكانب نمكه تقتضي مراعاة القدرات كاالستعدادات كركحان  كعقبلن  اإلنساف جسدان 

  .لكؿ مرحمة مف مراحؿ حياتو
 رابعًا: األساس الجتماعي والوطني: 

يراعي ىذا األساس تميز المجتمع المسمـ بثقافتو كقيمو كعاداتو كتقاليده، كبما أف المجتمع 
الفمسطيني جزء مف المجتمع العربي الذم ىك جزء مف المجتمع اإلسبلمي الكبير، جاء المنياج 

كقد .و الشرعي  داعمان لترسيخ القيـ اإلسبلمية فيو، فضبلى عف حمايتو مف القيـ التي ال تتفؽ كعقيدت
 الشرعي. كردت ىذه األسس بالتفصيؿ   ضمف الخطكط العريضة لممنياج 
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 مسار التعميم الشرعي الثانوي 
تبلفيان لمنقص في عدد حصص التربية اإلسبلمية كتبلكة القرآف الكريـ في مسار التعميـ 

التعميـ العاـ ، ىك الثانكم العاـ ، استحدثت بعض الدكؿ العربية كاإلسبلمية مساران مكازيان لمسار 
مسار التعميـ الثانكم الشرعي ، حيث تركز المدارس الثانكية الشرعية عمى المكاد الشرعية في مقابؿ 
تركيز المدارس الثانكية العامة عمى المكاد األكاديمية المتخصصة فتقدـ الخطة الدراسية لمتعميـ 

يث تتنكع المكاد الشرعية بما الشرعي معرفة متعمقة كمتخصصة في مجاؿ التعميـ الشرعي ، بح
يتبلءـ مع ميكؿ الطمبة كحاجاتيـ كحاجات مجتمعيـ ،باإلضافة إلتاحة الفرصة أماـ الطمبة 
لممارسة حرية اختيار بعض المكاد الشرعية بما يتبلءـ  مع قدراتيـ كميكليـ كقد سيمي ىذا المسار 

عاىد العممية ، كقد خصصت لو في بعض الدكؿ باسـ مسار التعميـ الشرعي أك األزىرم  أك الم
مجمكعة مف حصص التربية اإلسبلمية في مكضكعات العقيدة اإلسبلمية كتبلكة القرآف الكريـ 

( اثنتا عشر حصة في حدىا األعمى  12كحفظو ، كالفقو اإلسبلمي كالسيرة النبكية تراكحت ما بيف )
 .(59: 2010كخمس حصص في حدىا األدنى .)األقطش كآخركف 

الفرع الشرعي ىك أحد الفركع ك  بنة ىامة في المنياج الفمسطينيلى  المنياج الشرعيشكؿ يي ك 
األكاديمية التي يمتحؽ بيا الطمبة بعد إنياء مرحمة الدراسة األساسية كالفرع العممي كالعمـك اإلنسانية 

األخرل يتمقى فييا العمكـ الشرعية خبلؿ الصؼ الحادم عشر كالثاني عشر باإلضافة إلى المكاد 
  .المشتركة بيف فركع المرحمة الثانكية

 العمـك فرع افتتاح عمى كالتعميـ التربية كزارة عزمت (ـ2011 -2010)مع إطبللة العاـ الدراسيف
مف  اعتماد مسار التعميـ الشرعي الثانكم كاحدان ك  األخرل؛ األكاديمية الفركع جانب إلى الشرعية

مسارات التعميـ الثانكم كاعتماد شيادة الدراسة الثانكية العامة الفرع الشرعي فرعا مف فركع الثانكية 
 . (6:2010،  الخطكط العريضة لممنياج) .العامة 
 :في المرحمة الثانوية الشرعي مفرعل الدراسية الخطة

 الدراسية الخطة في الشرعي الفمسطيني لممنياج العريضة الخامس لمخطكط الخط يتمثؿ
ني المنياج الشرعي الفمسطيني عمى بي  حيثالمختمفة،  المراحؿ عمى الحصص تكزيع تتضمف كالتي

عشرة حصة لمصؼ الثاني عشر، كيتـ  أساس اثنتي عشرة حصة أسبكعيا لمحادم عشر، كاثنتي
 . الشرعي الفمسطيني لممنياج العريضة الخطكطكما كرد في  تكزيعيا كاآلتي
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 :ص منياج الفرع الشرعي في المرحمة الثانويةتوزيع حص
لمصفيف بكاقع ثبلث حصص لمحادم عشر، كأربع  والعنكاف نفسب: يدرس وعمومو الكريم القرآن .1

 . حصص لمثاني عشر  أسبكعيان 
الصفيف بكاقع ثبلث حصص لمحادم عشر،  : يدرس بنفسو العنكاف لكبلن الشريف وعمومو الحديث .2

 كثبلث حصص لمثاني عشر أسبكعيان. 
 . : تدرس لمصؼ الحادم عشر بكاقع حصتيف أسبكعيان العقيدة.3
 يدرس لمصفيف الحادم عشر كالثاني عشر بكاقع حصتيف أسبكعيان. : الفقو وأصولو.4
 ص أسبكعيان. : تدرس لمصؼ الثاني عشر  فقط، بكاقع ثبلث حصالنظم اإلسالمية.5 
 : تدرس لمحادم عشر فقط  بكاقع حصتيف أسبكعيان. ةأساليب الدعوة وفن الخطاب.6

 :الشرعي والتعميم اإلسالمية التربية
أف ىناؾ تقريب  إال أف التعميـ الشرعي ليس مرادفان لمتربية اإلسبلمية. (19: 1998،)عابديفيشير

 أف (60:2002 ، ،ابراىيـاهلل خمؼ)فيرل، الشرعي كالتعميـ اإلسبلمية بيف المفيكميف بيف التربية
 اليدؼ كىك أال عمميان  اإلسبلمية التربية أىداؼ أىـ تحقيؽ في يسيـ لدكره تأديتو في التعميـ الشرعي

 .عمكمان  بالتعميـ التربية عبلقة في الحاؿ ىك المفيكميف بيف التقريب الديني، كالحاؿ في
عمى المناىج الدراسية  (التربية اإلسبلمية)ال مانع مف اطبلؽ اسـ  أنو"فيرل ( 23:2011الجبلد)أما 

متربية عند تعريفو ل التي تتخصص بتدريس العمكـ الشرعية لمطمبة في مراحؿ التعميـ المختمفة
يشمميا المنياج المدرسي كيطمؽ عمييا مسميات عدة  ،مادة مف المكاد الدراسيةاإلسبلمية  بأنيا "
أك العمكـ الشرعية كتتككف مقرراتيا مف مجمكعة  ،التربية الدينية االسبلمية ،ميةمنيا: التربية االسبل

كالحديث النبكم الشريؼ، كالعقيدة كالفقو، كالسيرة،  ،مف المعارؼ الدينية تشتمؿ التبلكة، كالتفسير
 أربعةىك اتجاه مف  ذلؾ التعريؼ يرل أفكىك كاألخبلؽ كالتيذيب، كالفكر كالنظـ اإلسبلمية " 

التربية االسبلمية كالعمكـ الشرعية ال فرؽ بيف  كبيذا يتضح أنو اتجاىات لمفيكـ التربية االسبلمية
( أف التربية االسبلمية ىي التي تزكد المتعمـ المسمـ بالعمـك 37:2011)اشتيكه كآخركف،.بينما يرل 
 .الشرعية 

كمادة دراسية غالبان ما يشير إلى التربية اإلسبلمية مفيكـ  :" أفف الباحث يرلإفكبناءن عمى ما تقدـ 
تدرس  ،(اآلداب كالسمكؾمحتكل دراسي يقسـ الى كحدات دراسية تشمؿ) القرآف كالحديث كالفقو ك 

في بعض المدارس  فقد يأخذ مسار تخصصيالتعميـ الشرعي  مفيكـأما لجميع المراحؿ الدراسية 
بناء الفرد  كىك يشتركاف في اليدؼككبلىما  ، دراسيةكمادة أكثر مف مفيكـ التربية االسبلمية 

ليككف نافعان لدينو  - -كطاعة رسكلوسبحانو كتعالى  المسمـ بناءن صحيحان كتنشئتو عمى طاعة اهلل
 كأمتو."
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 :الشرعي تعميمال أىمية
عد العمكـ الشرعية مف أىـ المكاد الدراسية التي يتعمميا الطالب، فمف خبلليا تتكامؿ تي 

المعرفة الدينية لديو بجانبيا العقدم كالتشريعي ،كتتحدد في إطارىا المنظكمة القيمية كالمفاىيمية 
 (45:2005التي تؤطر منيجية التعامؿ مع األشياء كاألفكار )البشر،

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ      ەئېىىائائچقاؿ تعالى:

 }122التوبة:{چېئىئىئىئیییېئ
، عمـ معانيوتك  ،الشرعيتعمـ العمـ  كقد أشار السعدم رحمو اهلل أف التفقو في الديف يعني

 .(407: 1995السعدم، ).كخصكصا الفقو في الديف، ففي ىذا فضيمة العمـ، كفقو أسراره
فقد حٌض اهلل تعالى عمى  ،كالشرع في أحكاـ الديف إلى ضركرة طمب العمـ كالتفقو اآلية  نبيت كما

 ( 930: 2001،الزحيمي) كمعرفة أحكاـ الشريعة كأسرارىا، طمب العمـ الذم ىك أداة التقدـ كالرفعة
ْيرًا ي ف قِّْيو  ِفي الدِّينِ "رسكؿ اهلل  قىاؿى ك   (العمـ كتاب 71،ح25ص، 1")البخارم مجم ْن ي ِرِد المَّو  ِبِو خ 

 .كعظـ شأنو كعمٌك منزلتو، يدؿ عمى أىميتو كىذا مما
التي كردت  العامة  ىداؼمف خبلؿ األليذه األىمية الخطكط العريضة لممنياج الشرعي كقد أشارت 

 :يذكر الباحث منيا ما يمي
 ك استقامة التصرفات كاألعماؿ كفؽ أحكاـ اإلسبلـ كآدابو ك إخبلص العبكدية هلل سبحانو كتعالى .1

 الطالب بأداء العبادات المطمكبة منو في إطار أركاف اإلسبلـ كاإليماف.تعزيز التزاـ 
كسمككان  قكالن  -  -االقتداء بالرسكؿ ك   كتفسيراتعمـ كتعميـ القرآف الكريـ تبلكة كترتيبل كحفظا  .2

 .كدعكة كعمبلن 
  .عف حمايتو مف القيـ التي ال تتفؽ كعقيدتو ترسيخ القيـ اإلسبلمية فيو، فضبلن  .3
دكر اإلسبلـ كمنيج شامؿ كمتكامؿ في صياغة  شخصية الطالب صياغة تربكية تجعؿ تعزيز  .4

 في المجتمع.  منو عنصران فعاالن 
نكر بيف ترسيخ معاني المحبة كاألخكة كاالحتراـ كالعدؿ كالحرية كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف الم .5

 أفراد األسرة كالمجتمع.
كدعكة كدفاعان عما يثار حكليا مف  كتطبيقان  فقيان ك  تكثيؽ عبلقة الطالب بالسنة النبكية حفظان  .6

 شبيات. 
التمييز بيف مراتب الحديث الشريؼ بمعرفة المقبكؿ مف المردكد أم معرفة الصحيح كالحسف  .7

 كالضعيؼ. 
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تبصير الطالب بأىمية العمؿ باألحكاـ الشرعية كاقع الحياة كذلؾ بغرسو في النفكس مف خبلؿ  .8
 مف خبلؿ المعامبلت كاألخبلؽ.  العبادات كتحكيمو في الحياة

 تعريؼ الطالب بأف اإلسبلـ رسالة إنسانية خالدة جاءت إلسعاد البشرية جمعاء.  .9
تعزيز اىتماـ الطالب بدعكة اإلسبلـ كالحرص عمى نشرىا بشتى الكسائؿ كالسبؿ المشركعة  .10

 .(18-16: 2010)الخطكط العريضة لممنياج الشرعي ، كالمتاحة. 
يكتسب  الذمكتخصص في المرحمة الثانكية  عيف لمباحث أىمية منياج التعميـ الشر مما سبؽ يتبي

تعزيز دكر اإلسبلـ كمنيج التي تعمؿ عمى  المعارؼالعديد مف العمكـ ك خبللو العمـ مف الطالب 
خاصة في ظؿ كسائؿ  يصبح نافعان لؤلمتو كمجتمعو،ك  توشامؿ كمتكامؿ في صياغة  شخصي

فبذلؾ يعبد اهلل سبحانو عمى بصيرة كعمـ ك يجد  ،تجمع بيف الضار كالنافع اإلعبلـ المتنكعة التي
 ةكثير تحديات  ىناؾ أفيرل ي لباحثا كعمى الرغـ مف ىذه األىمية إال أف .ااكميلكؿ مش كالن حم

ف غياب ،  يكـ بعد يكمان  تزداد كالتعميـ الشرعي تكاجو التربية االسبلمية  حصرىا  يصعب كا 
أىـ عكامؿ تدمير المجتمعات كانييارىا إذ يحدث حينيا اختبلؿ يعد التربية اإلسبلمية الصحيحة 

في منظكمة القيـ كاألخبلؽ فينشأ جيؿ يميث كراء السراب ألنو لـ يدرؾ سر كجكده في ىذه الحياة 
التربكية مف مناىج ، كبذلؾ  تزداد ثقؿ األمانة الممقاة عمى التربكييف ككؿ ما يتعمؽ بالمنظكمة 

كطرؽ تدريس كككادر تعميمية مؤىمة لقيادة ىذا الجيؿ نحك النكر ، سيما في ظؿ التحديات 
 يكمان بعد يكـ. كالقضايا المعاصرة  التي تكاجيو
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 الفصلىالثاني
 الثانوية المرحمة لطمبة النمو خصائص: ثالثاً  اإلطارىالنظري

 ،عف غيرىا مف مراحؿ النمكلكؿ مرحمة مف مراحؿ العمر المختمفة خصائصيا التي تميزىا 
كالشباب كالرجكلة كالكيكلة  ،فمرحمة المراىقة ليا مف الخصائص غير ما لمرحمة الطفكلة
كليذا تختمؼ قدرة الفرد عمى  ،كالشيخكخة. كما أف لكؿ مرحمة ظركفيا كمطالبيا بالنسبة لكؿ فرد

 .( 25: 1998خرل )الزعببلكم، ألى إالسمكؾ كالتصرؼ إزاء المكقؼ الكاحد مف مرحمة 
يعد الكقكؼ عمى خصائص الطمبة في ىذه المرحمة ركيزة أساسية مف ركائز العممية كي 

كعمى الطالب في تسييؿ عممية ، مف أثر عمى المعمـ في تسييؿ أداء ميمتو لياالتعميمية لما  
 .(:37 2010التعمـ )األقطش كآخركف،

منذ الصغر نحك  وسبلح ذك حديف، إذا لـ يكج ىكك كالنمك كسيمة لتحقيؽ ىدؼ أبعد منو، 
بعد خركجو إلى المجتمع، لتحقيؽ أغراض دنيئة، أك أعماؿ  الناشئىدؼ أسمى، فقد يستخدمو 

كالتربية اإلسبلمية التي تضع كؿ شيء في مكضعو الطبيعي، اعتبرت النمك  .ضارة باآلخريف.
ية هلل كطاعتو، كتحقيؽ عدالتو كشريعتو في العبكد بجميع جكانبو كسيمة لتحقيؽ مثميا األعمى، كىك

ف التربية إجميع شئكف الحياة الفردية كاالجتماعية، فاإلسبلـ يحض عمى النمك بكؿ أشكالو، أم 
اإلسبلمية تشمؿ رعاية النمك مف كؿ جكانبو: الجسمية، كالعقمية، كالخمقية، كاالجتماعية، كالذكقية، 

  .(96: 2010لنمك تحك تحقيؽ ىدفيا األسمى )النحبلكم، كالركحية، كالكجدانية، مع تكجيو ىذا ا
الجكانب الجسمية، كالعقمية، كاالجتماعية، كالنمك االنفعالي،  عف المبحث ىذا في الحديث  لذا سيتـ
كدكر منيج التربية اإلسبلمية في العناية بمتطمبات النمك  الثانكية المرحمة لطالب الخمقي كالنمك
 : ىتعال في قكلوا القرآف الكريـ كذلؾ يبدك كاضحان أشار إلييقد .ك  وحماكمر 

 ڑ ژ ژڈ ڈ   ڎ  ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ چ

: { چ  گ  ک       ک ک کڑ    }54الرـك
نبو سبحانو كتعالى عمى تنقؿ اإلنساف في أطكار الخمؽ، حاال بعد حاؿ، فأصمو مف تراب، يي 

ثـ مف نطفة، ثـ مف عمقة، ثـ مف مضغة، ثـ يصير عظامان، ثـ تكسى العظاـ لحمان، كينفخ فيو 
 الركح، ثـ يخرج مف بطف أمو ضعيفان نحيفان كاىف القكل، ثـ يشب قميبلن قميبلن حتى يككف صغيران، ثـ

 ثـ يشرع في النقص فيكتيؿ، ثـ يشيخ ثـ ييـر كىك القكة بعد الضعف حدثان، ثـ مراىقان، ثـ شابا كىك 
 (. 143: 2002فتضعؼ اليمة كالحركة كالبطش )ابف كثير،  الضعؼ بعد القكة 

بالظيكر،  عبلمات البمكغ فييا تبدأ التي المدة" ىي الشباب مرحمة باعتبارىا الثانكية المرحمة إف
 سماتيا مف أف الغير، كما كالتعارؼ مع كالمشاركة الكسب المراىؽ الطالب عمى قدرة حبياكيص
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظري

 بعض ظيكر كبير، ثـ حد إلى القكة العقمية كالنفسية، كنضج البدنية القكة اكتماؿ كخصائصيا
شباعيا الغرائز تحقيؽ في الرغبات  .(62:1993)مكسى، االستقبلؿك  التممؾ ، كحب كا 

ف يراعي المنياج احتياجات الطالب أاألسس النفسية  ضمفكقد جاء في الخطكط العريضة لممنياج 
خمؽ اإلنساف جسدان كعقبلن كركحان، كالتنمية الشاممة لجكانب  -سبحانو كتعالى -كميكلو كذلؾ أف اهلل 

نمكه تقتضي مراعاة القدرات كاالستعدادات لكؿ مرحمة مف مراحؿ حياتو )الخطكط العريضة لممنياج 
 .) 2010:23،الشرعي 

مراعاة خصائص نمك التمميذ في كؿ مرحمة مف مراحؿ  فٌ أ( 268:1998كىذا ما أكده شحاتة )
ـ كحاجاتو كقدراتو كاستعداداتو كتنمية ميكلو كاتجاىاتو تنمية سميمة مف األسس التربكية التعميـ العا

 كالعممية لتطكير مناىج التربية اإلسبلمية. 
المدرسة عمى  ألف كيرل الباحث ضركرة تضميف خصائص المرحمة الثانكية في الدراسة

كتزكيدىـ بمنظكمة القيـ كاألخبلؽ عاتقيا تقع مسؤكلية تمبيتيا لمتطمبات النمك في ىذه المرحمة 
لتحصينيـ لمكاجو الفتف كىذه الخصائص تتمثؿ في عدة جكانب منيا الجانب الجسمي، الجانب 

 .العقمي، الجانب االجتماعي، الجانب االنفعالي
 : اإلسالمية بالتربية وعالقتو الجسمي النمو .1
 إحداث إلى يؤدم ثانكيةالمرحمة ال طبلب لدل الجسمي النمك أف( 254: 1975)السيد، يشر

 النسبية السرعة الختبلؼ البالغ اتزاف الطفؿ، كلذا يختؿ حياة في كنفسية عضكية جكىرية تغييرات
 ما إلى أحياننا سمككو باالرتباؾ، كيميؿ البالغ يشعر المصاحبة ليا، كىكذا الجزئية لمنمك، كالسرعات

يفقد  الفرد النفسية، ألف الناحية مف بالسمبية، كخاصة أحياننا المرحمة ىذه الشذكذ، كلذا تسمى يشبو
 عالـ ينتمي إلى فبل طفبلن  يعد لـ بذلؾ المتأخرة، كىك الطفكلة في بو يتصؼ كاف الذم اتزانو

 . راشدان  بعد يصبح الطفكلة، كلـ
 أم في عنيا تتسـ بالسرعة المرحمة ىذه في النمك عمميات أف ( إلى28: 1994كيشير الزعببلكم )

 رجكلة، كالتغيرات تكسبيـ األكالد تطرأ عمى التي الجسمية فالتغيرات األخرل النمك مراحؿ مف مرحمة
 أنكثة.  تكسبيـ اإلناث عمى تطرأ التي الجسمية

ليذه  الجسمي نو بات مف الضركرم معرفة خصائص النمكأتأسيسان عمى ما سبؽ يرل الباحث 
ليتحقؽ لو ، إلنقاذ الجيؿ مف براثف الفساد، سميمة ليتـ التعامؿ معيا عمى أسس تربكية ،المرحمة

 العبكدية الكاممة هلل كيعيش بصحة نفسية.
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 : الجسمي بالنمو العناية في اإلسالمية التربية دور
عمى المحافظة عمى صحتو كسبلمتو المسمـ اإلسبلـ بالنمك الجسمي كاىتـ بو كحث  ني  عي 

ف الجسـ أداة لؤلعماؿ العظيمة  كىك كذلؾ أداة مف األمراض كدكاعي الضعؼ كالذبكؿ، ذلؾ أ
 (. 29:1998لمكفاء بجميع التكاليؼ الشرعية )الزعببلكم، 

كلقد اتسعت نظرة التربية االسبلمية لمجسـ عمى خبلؼ غيرىا مف التربيات كالفمسفات فمـ 
ي يكف الجسـ عندىا مجمكعة مف العضبلت كالحكاس  فحسب بؿ شمؿ فييا الطاقة الحيكية الت

تتمثؿ في مشاعر النفس كتعبر عف الدكافع الفطرية كالنزكعات كاالنفعاالت أم طاقة الحياة الحسية 
 (.368:1990عمى أكسع نطاؽ كأشمؿ صكرة.) عبكد  كعبد العاؿ ، 

ض اإلسبلـ عمى بعض األمكر التي تقكم الجسـ، كالرمي كالفركسية، كندب إلى حى  حيث
لؤلحباش بممارسة ألعابيـ بالحراب، مما ال شؾ فيو: أف طاعة اهلل  --السباحة، كسمح الرسكؿ

المؤمن "كعبادتو، كالدعكة إليو تحتاج إلى جيد، كطاقات جسدية، كلذلؾ جاء في الحديث الشريؼ: 
لحاؽ أم أذل "القوي خير وأحب إلى الل من المؤمن الضعيف ؛ كأف االنتحار كقتؿ النفس، كا 

مف الصبلة  التي يعاقب عمييا الشرع في الدنيا كاآلخرة؛ كأف كبلن  بالجسـ، مف األمكر المجرمة
 (96: 2010. )النحبلكم، كالصياـ كالحج، فييا تنشيط كتكجيو لبعض طاقات الجسـ

المحافظة عمى الصحة كقد كرد في الخطكط العريضة لممنياج في مجاؿ النمك الجسمي بضركرة 
كاالمتناع عف تناكؿ المحرمات، أك اقترافيا، االعتداؿ في طمب المباحات مف خبلؿ الجسمية 

 (23:2010 ،لممنياج الخطكط العريضة .)كاالبتعاد عف الشبيات
 : ما يمي تأسيسان عمى ما سبؽ يرل الباحث 
 مثؿ: النمك الجسمي بخصائص ترتبط التي الفقيية المستجدات تضميف ضركرة . أ

 .( الزكاجالفحص الطبي قبؿ  ، ،تعاطي الترامادكؿ غير العبلجي)
اليكمية مطعمو أك ما يتعمؽ بالتكنكلكجيا الحديثة،  بحياة المراىؽ ترتبط التي بالقضايا االىتماـ . ب

 بأحكاـ ىذه القضايا حتى يصبح عمى بصيرة مف أمره. وكتعريف  عامة بصفة حياتو شئكف أك
  :اإلسالمية بالتربية وعالقتو الثانوية المرحمة لطمبة العقمي النمو.2

تحديد النمك العقمي ببساطة أنو الزيادة التدريجية في القدرة عمى مكاجية البيئة كالتكيؼ معيا يمكف 
كالسيطرة عمييا ، كيتكقؼ عمى نمك المخ كاالعصاب كالعقؿ البشرم طاقة مف الطاقات التي كىبيا 

 (106:1986اهلل لئلنساف كنعمة مف اكبر نعـ اهلل عميو.)النكرم ،
 الجسـ السميـ في العقؿ أف مف انطبلقان  الجسمية بالخصائص الصمة كثيقة ةالعقمي عد الخصائصتي ك 

 اكتمالو مف المراىؽ الذكاء، كيقترب نمك سرعة تشيد المرحمة ىذه السميـ، كفي
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 اإلطارىالنظري

 المفظية كالميكانيكية القدرات كخاصة العقمية القدرات نمك سنة، كيزيد15-18 مف في الفترة 
 .(318:1995اإلدراكية )زىراف، كالسرعة

براز الفركؽ الفردية في النمك العقمي بيف إحيث يمعب التعميـ في ىذه المرحمة دكران بارزان في 
ف يأخذ التعميـ طريقو نحك التخصص المناسب لممينة كالعمؿ، أالمراىقيف كتتميز ىذه المرحمة ب

لى فيـ إكؿ مكصل، كتتسع مدارؾ المراىؽ كنمك معارفو بحيث يستطيع كضع الحقائؽ مع بعضيا
يقرأ مف  كتزداد قدرتو عمى التحصيؿ كعمى نقد ما، أكثر لما يدكر حكلو مف ظكاىر كأحداث

 (. 373:2004معمكمات )ممحـ،
 : العقمي بالنمو العناية في اإلسالمية التربية دور

يجب عمى منيج التربية اإلسبلمية العناية بالعقؿ كذلؾ مف خبلؿ العناية بالجسـ بالتغذية 
مف أجؿ النشاط العقمي كتقديـ معمكمات مرتبطة بالتبرير العقمي كاالستدالؿ ، كالرياضة الجيدة
كتقديـ ما يثير انتباه الطمبة في ، حكاـ الشرعية مقركنان باألدلة النقميةألمف خبلؿ تدريس ا ،النقمي

في تنمية  كىنا يبرز دكر منيج التربية اإلسبلمية، التفكير في خمؽ السمكات كاألرض كالتأمؿ فييا
 كتزكيد الطالب بقضايا العقيدة التي تعتمد عمى التفكير المعنكم المجرد مف خبلؿ:  ،التفكير الناقد

الحث عمى طمب ، ك تاحة الفرصة لمطبلب لممارسة التفكير العممي مف خبلؿ مكضكعات المادةإ
ليـ  دافعان ية لتككف ليو كتقديـ نماذج مضيئة مف حضارة اإلسبلـ في عصكرىا الذىبإالعمـ كاالجتياد 

 ( 78-:200377في مكاكبة التطكر العممي كالتكنكلكجي )بربخ، 
( أف اإلسبلـ يكجو الطاقة العقمية إلى التأمؿ في حكمة اهلل 244: 2002كيرل مدككر )

قامة الحياة  في ا  بؿ غايتو إصبلح القمب البشرم ك  ،كتدبيره. لكف التأمؿ ليس غاية في حد ذاتو
 ف الحؽ كالعدؿ. األرض عمى أسس م

العريضة  وخطكط ، كما كرد فيمف خبلؿ أسسو، كيرل الباحث أف المنياج قد راعى ذلؾ
حدد طبيعة المعرفة التي ينبغي تضمينيا في المنياج، كمصادرىا  أف األساس المعرفيفنجد مثبلن 

 رمنطمؽ ىذا األساس مف اإلطار الفكحيث اكأنكاعيا بما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ العامة، 
 –لعباده، فبعضيا أنزلو عمى لساف أنبيائو  سبحانو كتعالى لئلسبلـ، كأف جميع المعارؼ منحيااهلل

فة أف العمـ الشرعي معر إلى  أشاركما.منحو لئلنساف باستخداـ عقمو كبعضيا اآلخر -عمييـ السبلـ
أف تترؾ أثرىا في حياة الطالب سمككان كتطبيقان، ابتداء مف  ال بد  عممية )ينبثؽ منيا سمكؾ كعمؿ(

كالتحديات الحياتية فيك يدعك لتنمية التفكير  التزاـ التكاليؼ الشرعية كانتياء بمكاجية المشكبلت
عف السطحية كالشكمية في  بعيدان ، اإلبداعي كالناقد كالتأممي كاالستنتاجي كاالستقرائي عند الطالب

 (مف خبلؿ مايمي:23: 2010لعريضة )حيث أشارت الخطكط ا ةلحقائؽ الشرعيعرض المفاىيـ كا
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االستدالؿ بالنقؿ كالعقؿ  مف خبلؿ ما في الككف مف آيات بينات، كآثار معجزات عمى  .1
 ، كأنو ال خمؽ ببل خالؽ كما ال صنعة ببل صانع.  حدانيتوك ك  كجكد اهلل 

 مي. استنباط األحكاـ الشرعية مف مصادر التشريع اإلسبل .2
 االستفادة مف أسمكب كمنيج القرآف الكريـ كالحديث النبكم كمنيجيما في حكار اآلخريف  .3
 اعتماد النصكص الشرعية الصحيحة، كاألدلة العقمية الصريحة  في نبذ األكىاـ كالخرافات.  .4
 إدراؾ الطالب أف المنيج اإلسبلمي في تنظيـ الحياة ىك المنيج األكمؿ كاألنسب لئلنساف.  .5
 تنمية الممكة الفقيية كالميارات المختمفة كتعيدىا بالتكجيو كالتيذيب لتحقيؽ التميز كاإلبداع.  .6

 :اإلسالمية بالتربية وعالقتو الثانوية المرحمة لطمبة الجتماعي النمو.3
يقصد بالنمك االجتماعي، أك الجانب االجتماعي في التربية عدة معاف أىميا: نمك 
التصكرات االجتماعية كاألفكار، كاألىداؼ المشتركة التي تنعكس في نفكس األفراد، نتيجة لمتربية 
االجتماعية التي يتمقكنيا، كلممشاركة في أعياد األمة أك عبادتيا، أك مظاىر حياتيا الجماعية، أك 

 .(99: 2010جيكدىا االقتصادية أك الحربية )النحبلكم، 
في ىذه المرحمة تظير الرغبة الممحة في معرفة الذات كالميؿ إلى مسايرة الجماعة كالبحث ف

 ةبالمسؤكلي عف القدكة كالنمكذج الذم يحتذل بو، كاختيار المبادئ كالقيـ كالمثؿ. كما كيظير الشعكر
كما يظير  ،ت العامة كالتشاكر بيف الزمبلء، كاحتراـ آرائيـ أك نبذىااالجتماعية عند مناقشة المشكبل

كتزداد الرغبة بيف الشباب  ،الميؿ الى مساعدة اآلخريف كالمشاركة الكجدانية مع الرفاؽ كاألصدقاء
)منصكر  االجتماعي االستقبلؿإلى  في المشاركة في األنشطة المدرسية الرياضية كالرحبلت كالميؿ

 (.37:2005كالشربيني، 
 :الجتماعي بالنمو العناية في اإلسالمية التربية دور

إف تربية اإلنساف عمى إخبلص الخضكع، كالطاعة، كالعبادة هلل كحده، في جميع أمكر 
الحياة سينتيي إلى تنمية المشاعر االجتماعية بشكميا المزدىر، كأكؿ ما يقرره عمماء االجتماع، أف 

يفيمكنيا فيمنا  ،يتككف باجتماع مجمكعة مف األفراد، كاشتراكيـ عمى تصكرات كأىداؼالمجتمع 
ا إلى  ،مكحدنا كيعممكف ليا جميعنا، فيؤلؼ ذلؾ بينيـ بركابط تربط جميع األفراد، كتشدىـ بعضن

بعض، كتحبب إلييـ العيش المشترؾ، كالتعاكف كالتكافؿ فيما بينيـ. كىذا اليدؼ الذم عرفناه 
ألفراد، كربط قمكبيـ شمؿ ا اإلسبلمية، مف أفضؿ التصكرات المشتركة كأقدرىا عمى لـ لمتربية

ما داـ األفراد يتعيدكنو بالتزاـ ما ينتج عنو مف ، كعكاطفيـ برباط متيف ال يتزعزع، ثابت ال يتغير
 (100: 2010سمكؾ عممي، كمف كعي )النحبلكم، 
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ربي عمييا كتي ، ا يشير إليو الشرع مف آدابميمة التربية االجتماعية في اإلسبلـ أف تبث مف
عمييا تبلميذنا كتمميذاتنا في كؿ مراحؿ التعميـ كمستكياتو كأنكاعو مف  كتنشئأبناءنا كبناتنا 

 .(2010210:الحضانة إلى الجامعة )عمي،
 ما يمي: مف خبلؿ (24:2010)كيتضح ذلؾ جميا في الخطكط العريضة لممنياج الشرعي

 ضركرة التعامؿ مع الناس في المجتمع كفؽ مبادئ اإلسبلـ الحنيؼ.  .1
 بر الكالديف كتكقيرىـ كاحتراميـ كالعطؼ عمييـ.  .2
طعاـ الطعاـ إرضاء هلل  .3 فشاء السبلـ، كا  فشاء لممحبة كنشران لمكد  صمة األرحاـ، كا  تعالى كا 

 في المجتمع. 
 التكافؿ االجتماعي كالتحمي بركح العمؿ الجماعي كالتطكعي احتسابا  لكجو اهلل  تعالى.  .4
ف خالفو الرأم.  .5  طرح الرأم بالحجة كاالستماع لآلخر، كمناقشتو بيدكء كأدب كا 
التحٌمي بالصبر كالحكمة في مكاجية المشكبلت، كالصفح عف اآلخريف، كاستخداـ العفك  .6

 ة كالمركءة كالخمؽ النبيؿ. سبلحان لنشر المكدة كالرحم
 البعد عف األنانية، كتغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة.  .7
 التحمي بالنزاىة كالمكضكعية، كالبعد عف إتباع اليكل كرغبات النفس.  .8
 البعد عف الخٍرص كالظف السيئ كالشبيات، كضركرة إتباع الحقائؽ، كما ىك متيقف منو.  .9

 اجتناب أسباب الظمـ كمكاطنو، مع ضركرة تحرم العدالة كالحؽ النأم عف ظمـ اآلخريف، ك  .10
 األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بحكمة كحنكة كصبر كأناة.  .11
إقامة العبلقات االجتماعية مع الناس عمى أساس التقكل كمعيار لمتفاضؿ في المجتمع  .12

 المسمـ. 
يككف الطالب إمعة إف أحسف  النأم بالنفس عف تقميد اآلخريف تقميدان أعمى، كالبعد عف أف .13

ف أساؤكا أساء.  الناس أحسف، كا 
 الحرص عمى ركح العمؿ الجماعي في الدعكة إلى اإلسبلـ. .16
 محاربة األمراض االجتماعية كالغش، كالرشكة، كاالحتكار، كغير ذلؾ مف العادات السيئة.  .17
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 يمي:  ما استنباط لمباحث يمكف االجتماعي لمجانب السابقة الخصائص جممة مف
 مثؿ:  كاضطرابو المراىؽ قمؽ تثير التي القضايا بعض عرض
تخص  تيـ التي القضايا عمى التركيز - المراىؽ لدل كاجتماعية حاجات نفسية تشبع قضايا عرض

 -القنكات الفضائية  -الجكاؿ عبر الطبلؽ - نترنتاإل عبر الزكاج إجراء عقدمثؿ –األسرة المسممة 
ٍبر اإلنترنتكالمرأة الرجؿ بيف مراسمة ال -االنترنت كالمكاقع االجتماعية أحكاـ التعامؿ معيا   -عى

 كالجكاؿ كنحكىا(.  كاإلنترنتالحديثة ) إجراء عقكد الزكاج كالطبلؽ بكسائؿ االتصاؿ
 : اإلسالمية بالتربية وعالقتو الثانوية المرحمة لطمبة النفعالي النمو.4

تتسـ بالحدة،  انفعاالت المراىؽ في ىذه المرحمة بأف(326327-: 1977الينداكم )يشير  
، فيك ثائر عمى األكضاع متمرد عمى الكبار كثير النقد  إذ تجتاحو ثكرة مف القمؽ كالضيؽ كالتبـر

ما زاؿ يعتمد عمى اآلخريف،  أنو ليـ، كتعكد انفعاالتو لككنو يتكؽ الى االستقبلؿ كالكبار في حيف
ا يكقعو في تناقضات قد تككف عنيفة أحيانا، كيستمر لديو الشعكر بالتناقض االنفعالي بيف كىذ

لما يكاجيكنو مف إحباط كما  ةكيتعرض بعضيـ لبلكتئاب كاليأس كاالنطكاء نتيج ،الحب كالكره
 .يعانكنو مف صراع بيف الدكافع كبيف تقاليد المجتمع

عكيضة  كما أشار الثانكية المرحمة طبلب االنفعالي لدل الجانب سمات أىـكلعؿ 
 فييا التحكـ المراىؽ كال يستطيع مثيراتيا مع يتناسب ال تيكر مع المطمؽ العنؼ (153: 1996)
 سمككو تقمب االنفعاؿ، كفي سطحية في التذبذب االنفعالي ليا، كيظير الخارجية المظاىر في كال
 يتذبذب حيف يحدث االنفعالي، كما التناقض يبلحظ كتصرفات الكبار، كقد األطفاؿ سمكؾ بيف

االنشراح  كالبلمباالة،  بيف المراىؽ يتذبذب بيف الحب، كالكره، كالشجاعة، كالخكؼ، كحيف االنفعاؿ
 المفاجئة، كقد الجسمية نتيجة لمتغيرات الذات حكؿ االنطكائية، كالتمركز كالميكؿ الخجؿ يبلحظ كقد

 .اية المرحمةبد في بالنفس الثقة عدـ نتيجة التردد يبلحظ
 : في العناية بالنمو النفعاليالتربية اإلسالمية دور 

إف منيج التربية اإلسبلمية يربي كجداف اإلنساف كانفعاالتو كعكاطفو عف طريؽ عقد الصمة 
 فإنوكلما كاف االسبلـ ديف الفطرة،  ،في كؿ عمؿ أك فكر أك شعكر تعالى الدائمة بينو كبيف اهلل

 .(218:2002تتجمى فيو رحمة اهلل بعبادة )مدككر،
كالثقافية  التربكية كسائطو بكؿ كالمجتمع األسرة عمى يجب (أنو  33:2003)اسعيد،كيرل  

في  بمساعدتو كاليأس، كذلؾ لئلحباط المؤدية الظركؼ مف المراىؽ حماية أجؿ مف، التعاكف
 لمحب بأنو أىؿ شعاره، كإالمناسبة كالظركؼ األجكاء تييئة خبلؿ مف االنفعالي االتزاف إلى الكصكؿ
جانب،  مف أك السخرية كالقسكة الغمظة عف بعيدان  حريتو بنفسو، كاحتراـ ثقتو كتأكيد كالحناف كالعطؼ



hgnhhhhhggh 

36 

 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظري

 كبالتالي الشخصية لمتكازف في تحقيقان  األخر، كذلؾ الجانب مف الضبط عمى لديو القدرة كتنمية
  عميو المترتبة السمبية لآلثار تفاديان  يحصؿ

 بعض عرضمف خبلؿ  (362:199)مكسى،  يضيؼ  التربية اإلسبلمية كمادكر بينما يتضح  .
  -اتلشراء عقار  البنؾ مف القرض - الدـ بنكؾ - األعضاء بيع) مثؿ: لمجدؿ المثيرة المستجدات

 -األسيـ كالسنداتزكاة   -كالمستغبلت العقارات زكاة -زكاة الفكائد البنكية  - بالمحرمات التداكم
كحتى تستمر الحياة عمى  ) بطاقة االئتماف -استثمار أمكاؿ الزكاة    - زكاة أرباح الميف الحرة

 كاضعان في االعتبار، نسؽ رتيب، زكد اهلل اإلنساف بغرائز كحاجات يضمف تحقيقيا استمرار الحياة
سبلـ إللغرائز، كقد بيف اشباع تمؾ اا  ى تحقيؽ ىذه الحاجات ك إلف ىناؾ دكافعا تحثو كتدفعو أ

ذا اتبع ىذا السمكؾ كاف متناسقا مع رغباتو كحاجاتو بعيدا إىذه الحاجات ف إلشباعمثؿ السمكؾ األ
 .نكاع االضطراباتأعف كؿ 

( أف التربية االسبلمية تعمؿ عمى بناء الشخصية االسبلمية 37:2011ك يرل ) اشتيكه كآخركف ،
عمى تنمية الناحية العقمية مف خبلؿ اشباع رغبة العقؿ في  السكية مف جكانبيا المختمفة .فعممت

تحصيؿ المعرفة كالعمـ كدعكتو لمتدبر في آياتو في الككف كتحريره مف الخرافات كاألساطير. أما 
الجانب الجسدم فقد عممت عمى المحافظة عمى الجسـ مف خبلؿ العديد مف األحكاـ كالتشريعات 

ت ما يضره .أما الجانب النفسي فعممت عمى تزكيد النفس بكؿ فدعت الى النظافة كالطيارة كحرم
أسباب الراحة النفسية التي أساسيا اإليماف باهلل تعالى. كتزكيد المتعمـ بالعمـك الشرعية الضركرية 

 التي تساعده عمى فيـ اإلسبلـ فيمان صحيحان كفؽ ما جاء بو اإلسبلـ .
محتكل الفقو لحاجات كميكؿ الطمبة مف خبلؿ عرض  اةراعم ضركرةكمف ىنا فإف الباحث 

 ،لنمك المختمفة التي تـ عرضياالمكضكعات البلزمة لمطمبة التي ترتبط بكاقعيـ كتراعي خصائص ا
كأساس في مكضكع لقضايا الفقيية المعاصرة امحكران خاصان ب الباحث يستعرض كفي المحكر التالي 

 الدراسة الحالية.
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 المعاصرة الفقيية اياالقض: رابعاً 
 خصكبة األكائؿ أسبلفنا أثبت كقكاعدىا، كقد بأصكليا حية نامية شريعة شريعة اإلسبلـ ف إ

 ،باألمة النيكض عمى ان كعكن الديف عمى ان حفاظ فيو بما العصر لمتطمبات باالستجابة الشريعة ىذه
 العصكر في معركفا جميا أك كميا يكف لـ جديدة مشكبلت عمى اليكـ اإلسبلمي العالـ تفتح كقد

 (183:2001)القطاف، .كالتجديد كاالجتياد بالبحث اإلسبلـ عمماء يكاجييا فأل حاجةب السابقة،كىي
، ليا المرادفة كالمصطمحات تعريفيا حيث مف القضايا ىذه المحكر ىذا في الباحث كيتناكؿ

 تصنيفاتيا. ك  مصادرىا الى اإلضافةب انتشارىا الى إلى أدت التي كاألسباب كفكائدىا أىميتيا كذلؾ
 : المعاصرة الفقيية القضايا مفيوم

 عمى كلمكقكؼ "المعاصرة"ك "القضايا"  مف يتككف إضافي مركب المصطمح أف يبلحظ
 قضيةكاحدتيا  األحكاـ: لغة : القضاياكما يمي، ان كاصطبلحي ان لغكي منيما لكؿ تعريؼ، ب ماىيتو

 .(131 :12: مج2000منظكر، )ابف كقضى يقضي قضاءن فيك حاكـ
 (109 2004:الكسيط، جديدان )المعجـ صيرهاستحدثو ك  :الشيء)استجد( المعاصرة أك" المستجدة"

 اصطالحًا:  المعاصرة القضايا )المستجدات( الفقيية
 :ما يمي مف ىذه التعريفات

 نتيجة الحديث عصرنا في ظيرت التي القضاياىي  (:111:2009القحطاني ) تعريؼ .1
 .تجاىيا المكقؼ بياف إلى تحتاج التي كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية لمتغيرات

 حياتيـ في ككقائع حكادث مف لمناس يقع ما كؿ ىي(: 119: 2003جمعكر ) تعريؼ  .2
 فييا الشرع حكـ بياف إلى اإلسبلمي، كتحتاج التشريع عصر في مدكنة تكف كلـ اليكمية
 بالحدكد يتعمؽ ما األسرة، أك بأحكاؿ المعامبلت، أك أكالعبادات،  أبكاب في كانت سكاء

 .كاالقتصادية كالسياسية االجتماعية الناس بحياة يتعمؽ كالدعاكل، كاألقضية، أكما
 التي النكازؿ مف جممة"ىي (: 3: 2008األمريكية ) بالجامعة المناىج إعداد لجنة تعريؼ  .3

 أحكاميا أخرل، كعرض تارة الطبية كبالقضاياتارة،  األسرة تارة، كبأحكاـ بالمعامبلت تتعمؽ
 ممكة المكازنة كالترجيح، كليكتسب المسمـ الطالب المستجدة، لتعميـ القضايا ليذه الشرعية
 . "الفقو

 كما المجتمع عمى المستجدة الفقيية المكضكعات تمؾ ىي(: 18: 1999ىاشـ )تعريؼ  .4
 في تغير مف تبعيا كالعممية، كما اسيةكالسي كاالجتماعية االقتصادية التطكرات نتيجة يجتمع

  "عديدة.  دينية نظر كجيات حكليا األفراد، كأثير كأخبلؽ سمككيات
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 عف تعبر التي كالمشكبلت كالمسائؿ األمكر تمؾ ىي"(: 10: 2005العتيبي )تعريؼ  .5
 كيمكف بالجٌدة تتصؼ معاصرة كعممية كطبية كسياسية كاقتصادية كاجتماعية بيئية قضايا

 ."المسمـ الطالب كتيـ الفقو كتاب في تضمينيا
    التي المجاالت المتعددة اليامة بأنيا: المسائؿ ه الدراسة ىذ في إجرائيان  الباحث كيعرفيا

 الشرعي الفرع -الثانكية المرحمة لطمبة الفقو كتب محتكل في تضمينيا البلـز الحالي العصر تكاكب
 .لمعرفة حكميا الشرعي

  :المعاصرة الفقيية القضايا لمصطمح المرادفة المصطمحات
 معناىا، كمف في جميعيا تمتقي، عدة كمصطمحات مسميات المعاصرة لفقييةا القضايا تتخذ

 .المصطمحات ىذه
 النوازل:  فقو -1

 عمى أيضا تطمؽ المكاف، كما في حؿٌ  ىبط، أك بمعنى نزؿ مف نازلة، كىي المغة: جمع في النكازؿ
  .(915: 2 : مج2004الكسيط،  الشديدة. )المعجـ المصيبة

 ككنيا ممحة، كمعنى ككانت مستجدة كانت إذا الكاقعة عمى: المسائؿ فتطمؽ اصطبلحان  النكازؿ كأما
 (24:2006شرعيان )الجيزاني، حكمان  تستدعي أنيا ممحة

 اجتياد.  كال نصه  فييا يسبؽ لـ التي الجديدة الكقائع ( بأنيا95:2000القحطاني ) كعرفيا 
 الفقيية:  المستجدات -2

 النخؿ جدى  مجدكد، كجديد، يقاؿ قطعو، فيك كجدادان  جدان  بالشيء جد، جد المغة: مف في المستجدات
 ( 109 2004:الكسيط، جديدان )المعجـ صار الشيء جديدان، كتجدد صيره الشيء ثمره، كجدد قطع
 فيي:  اصطبلحان  الفقيية المستجدات كأما
 المسممكف الشرعي، ليعرؼ حكميا العمماء يبحث قبؿ، كالتي مف تقع لـ التي الحادثة المسائؿ" 

 .(26: 2000. )األشقر، "تجاىيا يتصرفكف كيؼ
 الحوادث:  -3

 (53 4مج،2000منظكر، النازلة)ابف الدىر: شبو أحداث مف حادثة، كالحدث مفردىاالحكادث لغةن: 
 لـ كقائع مف الناس حياة في يجد ما فييا، كىي يستفتى التي النكازؿ ييفاصطبلحان:  الحكادث كأما
 .( 114: 2003شرعي )جمعكر،   حكـ فييا يسبؽ

 الواقعات: - 4
 ( 260: 15. مج2000منظكر،  الداىية )ابف الدىر، كىي صركؼ مف المغة: النازلة في الكاقعات
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 ككالقضايا كالنكازؿ كالكقائعالمستجدة،  لمحكادث المستنبطة الفتاكل" ييفاصطبلحان:  الكاقعاتكأما  اإلطارىالنظري

 .( 114: 2003)جمعكر، "كاستعماالتيا  لمعناىا المستجدة، بالنسبة
 الفتاوى -5
 كفتاكل .الجمع فتاكو . القانكنية أك الشرعية، المسائؿ مف يشكؿ عما الجكاب كىي الفتكلمفردىا  

  (673:2004،)المعجـ الكسيط
  (281:1988 )أبك حبيب:االلزاـ كجو غير عمى الشرعي ـكبالح االخبار: المالكية عندك 

بياف حكـ اهلل تعالى بمقتضى األدلة الشرعية عمى جية  يى ( "142:2012كعرفياجاد الحؽ )
 ".العمكـ كالشمكؿ

 : المعاصرة الفقيية القضايا دراسة وأىمية فوائد
 الشرعي، أك الحكـ أك بالفتكل تتعمؽ إما الفكائد كىذه متنكعة فكائد المعاصرة الفقيية لمقضايا

 التي الكاقعة النكازؿ بصفة تتصؿ أخرل أىمية أك الكاقعة في الناظر المجتيد الفقيو عمى تعكد فكائد
 كالسياسية االجتماعية الناحية مف النكازؿ تمؾ فيو كقعت كالذم المجتمع مف صكران  لنا تعرض

  المعاصرة الفقيية القضايا دراسة أىمية كتتمثؿ( 34: 2004كاألدبية )حميش، التاريخية كاالقتصادية
 يمي:  فيما كفكائدىا

 : ومكان زمان لكل الشريعة صالحية عمى التأكيد -1
 إلى البشر جميع داعية عامة شريعة جاءت اإلسبلـ شريعة أف بالضركرة الديف مف المعمكـ مف

 المعمكرة، كجميع أقطار جميع محالة ال عمكميا ذلؾ استمـز الشرائع خاتمة كانت لما ألنيا إتباعيا
 بمغت بحيث الصحيحة كالسنة الكريـ القرآف نصكص مف كثيرة ذلؾ عمى العالـ، كاألدلة ىذا أزمنة
 ىذا يبرز ما أىـ مف كاف كالديمكمة كالخمكد البقاء ليا اهلل كتب ذلؾ أجؿ فمف المعنكم التكاتر مبمغ

 صبلحيتيا لمناس ليتأكد الشريعة ىذه عمى يطرأ جديد كؿ أحكاـ في كالبحث االجتياد الجانب
 .( 122:2000كاألحكاؿ )القحطاني، الظركؼ تغيرت ميما كمبلءمتيا

 أىميتيا كمف،{38 االنعاـ} چ  ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ ٹ ٹ
نيا االزمنة لكؿ  الشريعة ىذه صبلحية بياف كذلؾ  الحمكؿ بتقديـ الكفيمة الباقية الخالدة الشريعة كا 
  .(35: 2006كالمعضبلت )الجيزاني،  المشكبلت لكؿ

 المتطورة:  ومصالحيم  المتجددة العباد حاجات مراعاة -2

 الرحمة مقتضيات مف كىي النكازؿ أحكاـ بحث في أىمية الجكانب أبرز مف المراعاة كىذه
 مراعاتيا عدـ كفي9 {١َُاألنبياء: }چ گ      گ گ        گ ک ک چى:تعال قكلو في التي

يقاع الناس مصالح مف لكثير تعطيؿ  المصالح تحقيؽ في الشارع قصد ينافي بيـ، مما لمقدر كا 
 االجتياد مراعاة ؛ كمصالحيـ الناس حاجات مراعاة عمى المبنية االجتياد صكر لمفاسد، كمف كدفع
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظري

 اإلسبلمية ( فالشريعة125-124 :2000ليـ )القحطاني، يصمح كما كطاقاتيـ المكمفيف لقدرات
 إف"السبلـ:  عبد بف العز اإلماـ يقكؿ بمتطمباتيـ كتفي حاجاتيـ تقضي لمعالميف رحمة جاءت
 القضايا في االجتياد يدكر أف كينبغي"مصالح جمب أك مفاسد درء مصالح، إما كميا الشريعة
 العصر ضركريات المجتيد السمحة، فيراعي الشريعة مقاصد مع يتبلءـ بما المصمحة مع المستجدة
 .(121: 2009الطارئة )القحطاني،  كاألعذار االستثنائية كاألحكاؿ الناس ظركؼ كمراعاة كحاجاتو

 االتصاالت، ككثرة ثكرة بعد كبخاصة يكـ بعد يكما ضراكة يزداد االجتماعي الغزك إف
 ىكيتيا استقبلؿ األمة عمى يحفظ مخطط عممي عمؿ إال طريقو في يقؼ الفضائية، كلف القنكات
كالتطكير،  البناء في أفرادىا لكؿ اإليجابية المشاركة دكف نفسو الكقت في يحكؿ مظيرىا، كال ككحدة
 .(2006:109كالمجتيديف )الدسكقي،  المجدديف ميمة كتمؾ

 مف الكثير كجد عصرنا المتجددة، كفي كحاجاتو ككاقعو مشكبلتو عصر لكؿ إف
 لحياتنا ضركرم أمر كىذا  السابقيف زمف في كجكد ليا يكف لـ التي كالكقائع كاألحداث المستجدات
ال المعاصرة لمشكبلتنا كعبلج اإلسبلمية  تكثر التي المجاالت أبرز كمف بالجمكد حياتنا أصيبت كا 

 كشركات كاالقتصادم المالي التعامؿ مجاؿ المتغيرات مف الكثير فييا كيطرأ المستجدات فييا
 .(17-2011:16، ةبأنكاعو )السكسك  كالتأميف المساىمة

 لمناس: والمستجدات والنوازل القضايا أحكام بيان -3
 عف دتر ك  جيبت األني ؛الناس حياة في الضركرية كالفنكف الميمة العمكـ مف تعد القضايا المعاصرة 

 (17: 2004)حميش، حكمياالشرعي لمعرفة الحاجة أمس في كىـ ،بالناس نزلت كقضايا مشكبلت
 ينبغي جيؿ، لذا عف شرعية مخالفات في يقعكا أمرىـ، كلئبل مف حيرة في الناس يظؿ ال حتىك 

 عصرىـ مكاكبة مف كأحداث، كليتمكنكا قضايا مف لممجتمعات يعرض ما لكؿ التصدم الفقياء عمى
 .(51: 1996ككضكح )الجاىكش،  بصيرة عمى مجتمعاتيـ مع كالتفاعؿ

 الوضعية بالقوانين األخذ عمى الفرصة تفويت -4
 الحياة نكاحي مف كثير في اإلسبلمية الشريعة محؿ المستكردة الكضعية القكانيف حمت لقد  

 كاإلجراءات المرافعات كقكانيف اإلجراءات في سكاء كاإلسبلمية العربية الببلد بعض في التشريعية
 لتقديميا كغيرىا، كذلؾ كالجنائية كالتجارية المدنية كالقكانيف المكضكعات في كالجنائية، أك المدنية
 العمؿ كعناء، كزاد مشقة الى استخراجيا في تحتاج ال كلكائح مكاد شكؿ عمى كمبسطة جاىزة مادة
 الريقي مظاىر مف القكانيف، مظيران  بيذه العمؿ اعتبر الخارجية، حيث المؤثرات بفعؿ أيضا بيا

 الشريعة في معمكمة أحكاـ ليا كليست تبحث لـ التي الجديدة المسائؿ كالتحضر، ككانت كالتمدف
 النكازؿ مف الجديد أحكاـ في كالبحث باالجتياد العمماء قاـ فإذا القكانيف دعاة بو يتذرع ما أىـ مف
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 ثانيالفصلىال
 اإلطارىالنظري

 اإلسبلمي الفقو كخصكبة نمك الى ذلؾ المستكردة، كأدل بالقكانيف لؤلخذ مسكغ ىناؾ يعد لـ كالكقائع
 (126:2000)القحطاني،المعاصرة كالظركؼ الناشئة كاألكضاع المتطمبات لكؿ كتغطيتو

ف   تحكيـ صريحة، إلى كدعكة جادة ليا، مطالبة المناسبة الشرعية أحكاميا القضايا ىذه إعطاء كا 
 سمك منو كيظير اإلسبلـ محاسف بو تبرز عممي تطبيؽ الحياة، كىك جكانب جميع في الشريعة

 مف جد لما مكاجيتيـ كعدـ االجتياد باب بسد قاؿ ممف الفقياء بعض جمكد إف تشريعاتو. حيث
 النفكس، بترؾ ضعاؼ لبعض األخيرة، ذريعة القركف في اإلسبلمي العالـ كاجيت كمشكبلت قضايا
 .(121:2003كالمستجدات )جمعكر، لمحكادث منيا الشريعة، كاالستنباط أحكاـ

 ورقييا:  بالمجتمعات النيوض -5
 األخذ عميو، ك األحكاـ بو، كتنزيؿ االرتقاء سبيؿ ىك مشكبلتو إلى كالتعرؼ الكاقع فقو إف

ف اهلل بشرع لتقكيمو فشيئا شيئا بيده  اعتبارىا في تأخذ أف بد ال لمتنمية عممية أم في البدء تعالى، كا 
 ىك االعتبار بعيف أخذه فكقو، كعدـ مف كالقفز الكاقع تجاىؿ تتجاىمو، ألف ال كأف الكاقع ىذا

 .( 21: 2004األرض )بكعكد،  في زرعيا بدؿ اليكاء في لمبذكر استنبات
ذا  مف اإلسبلمي الفقو لرجاالت بد فبل لعصر عصر مف قضاياىا تتعدد المتطكرة الحياة كانت كا 

 تعيش، كال ال الديف. كاألدياف عف الناس ينحرؼ ال حتى أحداث مف يجد ما أحكاـ استنباط متابعة
 بعد حينا فييا يظيركف الذيف النكابغ الرجاؿ طريؽ عف إال كشبابيا نشاطيا إلى تعكد تزدىر، كال

 .( 183:2001حيف )القطاف،
 الناس حياة في اإلسالمي الفقو تجديد -6

 ك الػنػفػكس في الفػقػو كتػنمية تجديد في الكبير دكره لو النكازؿ أحكاـ في كالبحث فاالجتياد
، كبحسب تجدد ىذه النكازؿ كالحكادث يجدكف في الكحي المعيف الصافي مف العمـ الناس حياة كاقع

كالفقو كالتربية كيتجدد الفقو في عصرىـ بحسب ما يعالج مف كقائع نازلة باألفراد أك المجتمع 
 .(128 :2000القحطاني،(

 العمماء:  الل حّمميا التي األمانة تأدية عمى الحرص -7
 حصر كتمانيا، كقد كعدـ الشرعية األحكاـ ببياف العمماء عمى الميثاؽ اهلل أخذ فقد 
 إبراء سبيبلن، كذلؾ ذلؾ إلى استطاعكا ما النكازؿ في لمفتكل التصدم عمييـ لزاما فكاف بيـ؛ التكميؼ
 .(35:2004كتمانو. )حميش،  كعدـ العمـ إببلغ بتكاليؼ بالقياـ لمذمة

 عمى لمداللة المستجدة القضايا ىذه معرفة أىمية كاضحان  باتقد  ونإف  سبؽ ما عمى تأسيسان 
 التصدم كالعمماء الفقياء عمىلذا يجب  عصر كؿ في اإلنساف مع يسير الذم الديف ىذا ركعة
 دعكةك  أىكائيا، متبعة البشرية لتخبطت ذلؾ فمكال ،الحراـ مف الحبلؿ لتبيف الممحة القضايا ليذه

 العصكر.  أزىى لىإ قركف منذ العالـ قادت التي اإلسبلمية الشريعة لتحكيـ
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 الفصلىالثاني
 اإلطارىالنظري

 : المعاصرة الفقيية القضايا لظيور أدت التي األسباب
 األمـ كتفاكتت اإلنسانية الحياة جكانب مختمؼ عمى بظبلليا المستجدات ىذه ألقت لقد
 أخذت المفاجئي  االنقبلب ىذا كخطكرة أىمية اليقظة األمـ أدركت فييا، بينما التصرؼ في كالشعكب
 ىأكل ىك الفقو منيج يككف أف يجب كعميو العالـ ىذا في كمكانة مكاف عمى االستحكاذ في تتسابؽ
 باألحكاـ الطبلب إمداد بو المنكط المنيج المستجدات، ألنو ىذه لمثؿ حساسية الدراسية المناىج
 التكصؿ مصدرىا، ككيفية كتبياف األحكاـ ىذه تبرير التفصيمية، مع أدلتيا مف المستنبطة الشرعية
 (.53:2008،مالكي)ال المتسارعة كالتحكالت التغييرات ظؿ فيإلييا 

 القضايا:  ىذه ظيور وبواعث دوافع أبرز يمي فيما و
 لصناعي والتقدم العممي التطور -1
 ؛ النقؿ كسائؿ الكيربائية، فتغيرت الطاقة اختراع تـ ىائمة، فقد صناعية ثكرة العصر ىذا شيد لقد 

 كجد حيث ؛ كالتعميـ كاإلعبلـ االتصاؿ كسائؿ كتطكرت تاكالقاطر  كالطائرات السيارات كجدت حيث
 أجيزة العالمية )االنترنت(. كاخترعت كالشبكة الفضائية كالقنكات اآللي كالحاسب كالمذياع الياتؼ
 كالحيكاني البشرم لبلستعماؿ جديدة كعقاقير أغذية كصنعت اكتشفت قبؿ، كما مف تعرؼ لـ طبية

مستجدة  جديدة، كمسائؿ نكازؿ كقكع في كبير أثر المذىمة التطكرات ليذه كاف كالزراعي. كقد
 (.32:2006)الجيزاني،
 اإلسبلمي المجتمع يشيده ما ىك المستجدات ىذه مثؿ ظيكر في الرئيس السبب لعؿ ك

 شئكف عمى التغير فرضت التغيرات لمعياف، ىذه ظاىرا كمعمكماتي معرفي، كتقني تقدـ مف اآلف
باالقتصاد،  يرتبط ما يامن، قبؿ مف كجكد ليا يكف لـ قضايا، كمستجدات فظيرت ،الحياة كافةن 

 .(53:2008،مالكي)الكاستخداميا  العممية، كبالتقنية كبالطب، كبالسياسة، كبالناحية
 التصالت:  وثورة اإلعالمي الدور-2
صغيران،  كال كبيران  تأثيرىا مف تستثني غرفة، ال كؿ في بؿ بيت كؿ في أصبحت اإلعبلـ كسائؿ إف
 لتمكيف المستجدة القضايا اإلعبلـ، ككؿ إفرازات مكاجية عمى قادرة مناىج بناء أىمية تتأكد كىنا

 ( 58: 2011مستقرة )حمد، صمبة أرض كاثقة، كالسيرعمى ثابتة بخطكات المضي مف النشء
  الفجور -3

 المطاعـ مف الممذات في التكسع بذلؾ يمحؽ الديف، كمما ىذا بأحكاـ االلتزاـ في الناس تفريط كىك
بالكافريف.  المكاسب، كالتشبو مف بالمبلىي، كاالستكثار كالمبلبس، كاالنشغاؿ كالمراكب كالمساكف

 مف أحدثكا ما بقدر أقضية لمناس تحدث"اهلل.  رحمو العزيز عبد بف عمر قكؿ ذلؾ عمى دؿ كقد
 (.32:2006الفجكر )الجيزاني، 
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 النترنت:  شبكة تأثير - 4
 المعرفية الثكرة انعكاساتاستكعبت  االنترنت شبكة أف (40: 2004)بكعكد، حيث يرل 

 فييا يتـ ككنية قرية إلى العالـ تحكيؿ عمى اليائمة قدرتيا خبلؿ مف مؤخران  العالـ اجتاحت التي
 المستجدات كثرة كالمكانية. إف الزمانية الحدكد متخطيا كسيكلة يسر بكؿ كالمعرفي العممي التكاصؿ
 مكسكعي لعمـ باالجتياد، كالتأسيس عبئان  الفقياء عمى يمقي كتشابكيا كتداخميا المعاصرة كالقضايا
 القضية جكانب كؿ يستكعب تعاكنان  بينيما األخرل، كالتعاكف اإلنسانية كالمعارؼ اإلسبلمي لمتشريع
 الدنيكية العمكـ في متبحر متخصص عالـ يكممو الشرعية العمكـ في المجتيد فييا، فالعالـ المجتيد

 لمقضية.  صحيح كحؿ متكامؿ تصكر إلى كالتطبيقية، لمتكصؿ كاإلنسانية
 فكؿ ، الصناعات كعصر المعمكمات ثكرة متزامنة مع انطمقت االسباب السابقة  الباحث: أف كيرل
 اإلعبلـ لكسائؿ شديدة بخطكرة الباحث كينظرجديد،  منتج أك صناعة عمى البشرية تستيقظ يكـ
 بالميؿ يمكركف اهلل سبيؿ عف لمصد أمكاليـ ينفقكففيـ  قيكد، كال ليا ضكابط ال التي ونيجمى المي 

 مف أجمو،تعالى الحقيقي الذم خمقو اهلل  مساره عف حرفو ك األمكر بتكافو الجيؿ ؛إلشغاؿ كالنيار
ف إلعمارىا األرض في بلؼخكاالست أال كىك العبادة  كاىؿ عمى ثقيبلن  عبئان  تمقي المذككرة األسباب كا 

تعدد المؤثرات الخارجية  ظؿ في طمبتيا تحصيف فما عمييا إالالدراسية،  كالمناىج المدرسة
ال تنعزؿ تصديرىا، مف مكاد اعبلمية كغيرىا، كعمى المناىج أف لكالممييات التي تتسابؽ الشركات 

المتغيرات بكؿ محتكياتيا فتؤدم حينيا المدرسة دكرىا  تمؾبؿ عمييا مراعاة  ،عف حياة الطمبة
  .بفاعمية أكثر

 : المعاصرة الفقيية القضايا دراسة مصادر
 في الباحث إلييا أشار التي الفقو مصادر نفسيا ىي مصادر القضايا الفقيية المعاصرة إف

 الشريفة النبكية كالسنة الكريـ القرآف األصمية المصادر كىي الفصؿ، ىذه مف األكؿ المحكر بداية
 قسميا كالقياس. كقد كالسنة، كاإلجماع الكتاب نصكص إلييا التي أرشدت التبعية كالمصادر
 :مصادر أربعة ( الى123-112: 2009القحطاني )

 :الكريم القرآن :األول المصدر
  :النبوية السنة الثاني المصدر

   التبعية المصادر :الثالث المصدر 
 الحادثة، كبياف المستجدة، كالنكازؿ القضايا بذكر تتميز التي المصادركىي  :الرابع والمصدر 

 ( حيث80: 2006الجيزاني ) إليو أشار قد ك ،المصادر لتمؾ تبياف يمي كفيما .الشرعية أحكاميا
 يمي:  كما كىي النكازؿ مظاف مسمى تحت أنكاع سبعة إلى صنفو
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 أك جامعية رسالة تككف قد أصميا بحسب : كىيالمعاصرة الفقيية القضايا في المؤلفة الكتب.1
 التي الفيارس إلى ذلؾ في يرجع المستجدة الكتب عمى عممية، كلمتعرؼ مجمة في نشر بحثان 

 .االختصاص أىؿ النشر، كسؤاؿ دكر تصدرىا
 .العممية والدوريات المجالت في المنشورة .األبحاث2
 .النوازل ببعض الخاصة والندوات المؤتمرات عن الصادرة والدراسات .التوصيات3
 .العممية والييئات الفقيية، والمجان المجامع الصادرة والفتاوى والبيانات .القرارات4
 .المعاصرة بالنوازل العناية عمييا يغمب الفردية، التي المعاصرين فتاوى.5
         ..الرسائل الجامعية6
 .الشبكة العالمية )النترنت(.7  

 : المعاصرة الفقيية القضايا تصنيفات
 كمف المعاصرة الفقيية المستجدات أك القضايا بأىـ متعددة قكائـ الباحثيف مف كثير قدـ

 منيا ماىي رسائؿ عممية مثؿ: الباحثيف ىؤالء

 ( 2003البكسعيدم )( 2011حمد )(2009القحطاني ) (2008المالكي ))2005العتيبي )

 .(2002لسالكس )ا( 2006( الجيزاني )2007شبير )أك كتب  مثؿ: 

 القضايا مف كبيرة مجمكعة يمي كفيما مجاالتيا بتنكع المعاصرة الفقيية القضايا تنكعت حيث
 القضايا ىذه بحثكا الذيف العمماء فتاكل أك الفقيية المجامع في تداكليا تـ المعاصرة كالنكازؿ
 -يمي: كما  الفقو في رئيسة مجاالت سبع إلى الباحث صنفيا قد كىي منيا لبلستفادة

 العبادات:  في القضايا مجال – 1

االلكتركني  بالمصحؼ المتعمقة األحكاـ -الحديثة كالكسائؿ الفمكي بالحساب اليبلؿ رؤية إثبات 
، الزكاة أمكاؿ كالسندات، استثمار األسيـ الطائرة، زكاة في كغيره( الصبلة الخمكم الياتؼ )مثؿ

 كالمساجد.   اإلسبلمية المراكز كعمى الدعكة عمى الزكاة صرؼ
 ومنيا:  المعاصرة المالية المعامالت بفقو المتعمقة القضايا مجال - 2

 االتصاؿ بكسائؿ بالتمميؾ، البيع المنتيي التأميف، اإليجارالبيع بالتقسيط، مك، الخي  بيع النقدم، الكرؽ
الدـ،  االئتماف، بيع بطاقات المالية، البكرصة األسكاؽ ،الفاكس( – االنترنت –الياتؼ )مثؿ الحديثة

 االستصناع، بيع عقد ،المصرفية فييا، الفكائد كالعمؿ معيا كالتعامؿ الربكية البنكؾعقد المزايدة ، 
 بالشراء. لآلمر المرابحة
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 الشخصية( ومنيا:  األحوال بفقو المتعمقة مجال )القضايا-3
  ،غيره أك الدكاء كتناكؿ الحديثة بالطرؽ األسرة الدراسة، تنظيـ إكماؿ لغرض لمزكاج المرأة ترؾ
 .كنحكىا( كالجكاؿ كاإلنترنتالحديثة ) بالكسائؿ كالطبلؽ الزكاج عقكد إجراء

 الطبية( ومنيا:  مجال )القضايا – 4
 الجنيف التجميؿ، إجياض جراحات لبعض معاصرة الصناعي، صكر التمقيح، التبرع باألعضاء

 الجنيف ، إجياضالسميمة لمعيف الطبيعي المكف تغييرل البلصقة الكراثي، العدسات المرض بسبب
 األعضاء الحميب،  زراعة األعضاء، بنكؾ لزراعة مصدران  األجنة استخداـ األنابيب المشكه، أطفاؿ

  .في مبلمحيا المرأة كتعديؿ حاجة لغير التجميؿ كجراحات، الجنيف جنس تحديد ،التناسمية
 والترفيو( ومنيا:  )بالفنتتعمق  التي القضايا مجال -5

 كاالنترنت الفضائية المعاصرة، القنكات األفراح أحكاميا، منكرات اإلنترنت خبلؿ مف الجريمة
 .كالسينما المسرح ،العنيفة )المبلكمة، المصارعة( ، الرياضاتالمتعمقة بيما  حكاـكاأل
 والزينة( ومنيا:  مجال )المباس - 6

 المعاصرة، استخداـ الكجو بزينة المرأة العبلج، خركج لغير الشعر صبغة لممرأة التجميؿ صالكنات
 . المبلبس عرض الشكاخص في

 واألشربة( ومنيا:  مجال )األطعمة -7
،  بالصحة ضارة نجسة مياه رييا في يستخدـ التي الثمار الزراعة، تناكؿ في كأسمدة أدكية استخداـ
 العبلجي. تعاطي )الترامادكؿ( غيرالمعمب،  الشعير نبيذ  أك الطاقة مشركبات تناكؿ

  .لفقو كمصادره يمكف الرجكع إليياكىناؾ الكثير مف القضايا الفقيية المعاصرة التي تزخر بيا كتب ا
 :طار النظريمدى استفادة الدراسة الحالية من اإل

خبلؿ ما تـ عرضو مف محاكر في اإلطار النظرم حيث تـ بناء أرضية صمبة مف خبلؿ مف 
 األبحاثالمصادر الخاصة بكتب الفقو كالقضايا المعاصرة الدراسات ك العديد مف  كاألدبيات 
ثراؤه  العممية كالدكريات المجبلت في المنشكرة التي اطمع عمييا الباحث فقد قامت بتعزيز المكضكع كا 

 ،في عدة جكانب في مجاؿ الفقو ك القضايا كالمستجدات  المعاصرة مف خبلؿ الكثير مف الفكائد
 :نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ 

  .بناء منظكمة معرفية تربكية فقيية متكاممة ينطمؽ منيا الباحث .1
 .التعرؼ عمى أىمية الفقو اإلسبلمي مف خبلؿ مصادره كخصائصو  .2
 .التي يجب اف يراعييا المحتكلخصائص النمك لطمبة المرحمة الثانكية معرفة  .3
 انطمؽ منيا. التعرؼ عمى فرع التعميـ الشرعي كاألسس التي .4
 .األسباب التي أدت لظيكر القضايا الفقيية المعاصرةمعرفة  .5
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 انفصم انثانث
 اندراسات انسابقة

 
 أوًل: الدراسات التي تناولت تحميل  كتب التربية اإلسالمية 

 ثانيًا: الدراسات التي تناولت تقويم  كتب التربية اإلسالمية 

  بناء وتطوير كتب التربية اإلسالميةثالثًا: الدراسات التي تناولت 

 عمى الدراسات السابقة.  بيالتعق 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

، الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة الحالية،تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ
كأيضا ، كاإلجراءات، كاألدكات، مف حيث إطارىا النظرم ،بيدؼ االستفادة مف ىذه الدراسات

 كتحميبلن كبناءن  تقكيمان كالفقو  اإلسبلمية التربية مناىج تتناكؿ كىذه الدراسات، االستفادة مف نتائجيا
 مكضكع تناكلت دراسات عدـ كجكد لمباحث تبيف، التربكم األدب عمى االطبلع كبعد، كتطكيران 
كذلؾ ربما ( الفرع الشرعي) تحديدان عمى ىذا الفرع الجديد مف المرحمة الثانكية الحالية الدراسة
 كقد،  نكعيا مف األكلى الدراسة الباحث عمـ حدكد في - الحالية الدراسة تعد ىنا كمف، لحداثتو
 نظران ، األجنبية بالدراسات يستعف كلـ العربية الدراسات عمى المحكر ىذا في الباحث اقتصر

 التي العربية الدراسات الباحث تناكؿ كقد، اإلسبلمية بالتربية كتعمقيا الدراسة ىذه لخصكصية
 : أك تحميبلن كتطكيران عمى النحك التالي كتقكيمان  بناءن  اإلسبلمية التربية مناىج تناكلت
 الدراسات التي تناكلت تحميؿ  كتب التربية اإلسبلمية  : األكؿ المحكر
 الدراسات التي تناكلت تقكيـ  كتب التربية اإلسبلمية : الثاني المحكر
 الدراسات التي تناكلت بناء كتطكير كتب التربية اإلسبلمية: الثالث المحكر

 :اإلسالمية التربية كتب تحميل تناولت التي الدراسات : األول المحور
 :( 2013) العال دراسة عبد -1

،  الثانكية المرحمة طمبة لدل النمائية باالحتياجات قائمة لتحديدالدراسة ىذه ىدفت كقد 
باإلضافة تمؾ اإلحتياجات ل الثانكية المرحمة في اإلسبلمية التربية مقرر تضمف مدل عمى كالتعرؼ
النمائية  باالحتياجات الثانكية المرحمة في اإلسبلمية التربية مقررات إلثراء مقترح تصكر لكضع
 الثانكية لممرحمة اإلسبلمية التربية مقررات مكضكعات جميع مف الدراسة عينة كتككنت. لمطمبة

، التحميمي  الكصفي المنيج الباحثة تبعتك ا(. عشر الثاني كالصؼ، بجزأيو عشر الصؼ الحادم)
، اإلسبلمية التربية مقررات تضمينيا الكاجب النمائية باالحتياجات قائمةككانت أدكات دراستيا كؿ 

  :التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي النتائج كمف أىـ. المحتكل تحميؿ كبطاقة
 في أربعة تصنيفيا تـ، احتياجان ( 97) بمغت التي النمائية باالحتياجات نيائية قائمة إلى التكصؿ
 التربية مقررات معظـ كخم ك االحتياجات مف مجمكعة مجاؿ كؿ تحت يندرج، رئيسة مجاالت
 مف الكثير أف كما، في القائمة الكاردة النمائية االحتياجات مف الثانكية لممرحمة اإلسبلمية

 .كعابرة ضمنية بصكرة تناكليا تـ االحتياجات
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 (2012دراسة السيمقي ) -2
 التربية منياج يتضمنيا أف يفترض التي التسامح مجاالت عمى لمتعرؼ الدراسة  ىدفت

 ، اإلسبلمية التربية منياج محتكل في المجاالت تمؾ تكفر كمدل ، الثانكية لممرحمة اإلسبلمية
 ، الثانكية المرحمة عمى المقرر اإلسبلمية التربية منياج محتكل إلثراء تصكر مقترح ككضع
 الباحث استخدـ دراستو أىداؼ كلتحقيؽ.  دراستو في التحميمي الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ
 اإلسبلمية التربية منياج محتكل التسامح ، بطاقة تحميؿ مجاالت لتحديد قائمة:  التالية األدكات
  عينة تككنت : فييا التسامح مجاالت تكفر مدل عمى لمتعرؼ الثانكية المرحمة طمبة عمى المقرر

 اإلسبلمية التربية معممي مف (٨َك) الثانكية لممرحمة اإلسبلمية التربية منياج محتكيات دراستو مف
 ككانت أىـ النتائج: الثانكية لممرحمة

كالسياسية  كالعممية كاالجتماعية الدينية لمجكانب الثانكية لممرحمة اإلسبلمية التربية كتب افتقار  -
  إثرائيا عمى العمؿ يجب التي ، التسامح بقيمة المتعمقة
 .التسامح قيـ مف الطمبة بكاقع فمسطيف في اإلسبلمية التربية مناىج اتصاؿ ضعؼ
  :(2012) دراسة أبو جزر -3

 إلى تحديد آداب االختبلؼ البلـز تكافرىا في محتكل التربيةالدراسة ىذه ىدفت كقد 
ككذلؾ التعرؼ إلى مدل تكافر آداب ، لممرحمة الثانكية في ضكء الفكر اإلسبلمي اإلسبلمية

إضافة إلى ، ضكء الفكر اإلسبلمي في محتكل التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية االختبلؼ في
اكتساب الطمبة آلداب االختبلؼ المتضمنة في محتكل التربية اإلسبلمية لممرحمة  الكشؼ عف مدل

كتككف مجتمع ك عينة الدراسة مف محتكل كتب ، كقد اتبعت الباحثة المنيج الكصفي. لثانكيةا
 كعينة عشكائية مف طمبة المرحمة الثانكية بمدارس محافظة خاف يكنس كعددىـ، اإلسبلمية التربية

كاجب كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء قائمة بآداب االختبلؼ ال، طالبان ك طالبة( 440)
كاختبار استيدؼ الكشؼ عف مدل ، كبطاقة تحميؿ المحتكل، تضمينيا محتكل التربية اإلسبلمية

كمف أىـ . اكتساب طمبة المرحمة الثانكية آلداب االختبلؼ المتضمنة بمحتكل التربية اإلسبلمية
 : نتائج الدراسة ما يمي

التربية  لمصؼ الثاني عشر بنسبة أعمى مف محتكل كتاب حظي محتكل كتاب التربية اإلسبلمية
 . اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر في تضمف آداب االختبلؼ

آداب "يمي ذلؾ المجاؿ األكؿ، المرتبة األكلى" آداب االختبلؼ االجتماعية "احتؿ المجاؿ الثالث 
ثـ ، المرتبة الثالثة في" األخبلقيةآداب االختبلؼ "ثـ المجاؿ الثاني ، "كالعممية ، االختبلؼ العممية
 . في المرتبة الرابعة" آداب االختبلؼ النفسية "جاء المجاؿ الرابع 
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  :(2011) دراسة حمد -4
مدل تضمف محتكل التربية اإلسبلمية لممرحمة التعرؼ عمى إلى الدراسة ىذه ىدفت كقد 

في محتكيات كتب المرحمة  قضاياىذه الكالتحقؽ مف مدل تضمف  ،الثانكية لقضايا فقو الكاقع
ك قد كانت عينة الدارسة ىك ، كقد اتبعت الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي التحميمي. الثانكية

مف معممي التربية اإلسبلمية بالمرحمة ( 72) ك، محتكل كتب التربية اإلسبلمية بالمرحمة الثانكية
لمتعرؼ عمى  كاستبانو، بطاقة تحميؿ المحتكلك ، ك أدكات الدراسة قائمة بقضايا فقو الكاقع . الثانكية

 : ك مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي. لتمؾ القضاياآراء المعمميف دراسة الطمبة 
 تـ، التكصؿ إلى قائمة نيائية بقضايا فقو الكاقع الكاجب تضمينيا لمحتكل التربية اإلسبلمية

 . تصنيفيا في عشر مجاالت رئيسة
في  ية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية مف قضايا فقو الكاقع الكاردةخمت معظـ محتكيات كتب الترب

 . كما أف الكثير مف القضايا تـ تناكليا بصكرة عابرة، القائمة
الصؼ  بنسبة أعمى مف محتكل كتاب، حظي محتكل كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر

 . الحادم عشر في تضمف قضايا فقو الكاقع
مف  كالعسكرم بالمرتبة األكلى في أىمية دراسة الطمبة لو، كاالقتصادم، حظي المجاؿ السياسي
قضايا الطب  كاحتمت، فمجاؿ األحكاؿ الشخصية، ثـ تبله مجاؿ العبادات، كجية نظر المعمميف
 . بينما احتؿ المرتبة األخيرة المجاؿ الفكرم، المرتبة قبؿ األخيرة

  :(2010) دراسة قيطة -5
 مفاىيـ حقكؽ اإلنساف الكاجب تكافرىا في محتكل منياج التربيةتحديد ل ىدفت كالتي

اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي  حيث. كمدل اكتساب الطمبة ليا، اإلسبلمية لممرحمة الثانكية
اإلسبلمية  كمحتكل منياج التربية، مف طمبة المرحمة الثانكية ( 475) ة مفتدراس ك تككنت عينة، 

الطمبة  اختبار لقياس مدل اكتسابك ، تحميؿ المحتكل  بطاقة ةتأدكات دراس ككانت. الثانكية لممرحمة
 : يمي كمف أىـ نتائج الدراسة ما لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف المتضمنة في المقرر

 بمغت مفاىيـ حقكؽ اإلنساف المتكافرة في محتكل منياج التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر
الثاني  كفي الجزء، كىذا يدؿ عمى االىتماـ الكبير في ىذا الجانب( تكرارنا 48) األكؿ كانت الجزء
بينما بمغت مفاىيـ حقكؽ اإلنساف المتكافرة في محتكل منياج التربية اإلسبلمية (. تكرارنا52) كانت

 . كىذا يدؿ عمى أف بعض المفاىيـ غير مكجكدة( تكرارنا 51) لمصؼ الثاني عشر
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  :(2010) دراسة العتيبي -6
 الدراسة إلى معرفة مدل احتكاء مقررات التربية اإلسبلمية في المرحمة الثانكيةىذه ىدفت كقد 

في  ك مدل إسياـ مقررات التربية اإلسبلمية، لمضاميف األمف الفكرم في المممكة العربية السعكدية
 مدل ممارسة معممي التربيةمعرفة ك ، المرحمة الثانكية في التصدم لتحديات األمف الفكرم المعاصرة

. ك تعزيزىا لدل الطبلب، اإلسبلمية في المرحمة الثانكية لدكرىـ في إبراز مضاميف األمف الفكرم
معممي التربية  توك كانت عينة دراس، كقد اتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي المسحي

استبانة  مف اعداد  فيالدراسة  كتمثمت أداة. اإلسبلمية في المرحمة الثانكية بمنطقة مكة المكرمة
 : كمف أىـ نتائج الدراسة ما يميالباحث،

 المعاصرة إسياـ مقررات التربية اإلسبلمية في المرحمة الثانكية في التصدم لمتحديات الفكرية 
 (. بدرجة متكسطة)

 ك تعزيزىا لدل الطبلب، قياـ معممي التربية اإلسبلمية في إبراز مضاميف األمف الفكرم 
 (.بدرجة متكسطة) نة مكة المكرمةبمدي

 :(2010) دراسة الشريف -7
التعرؼ إلى المفاىيـ الكقائية في محتكل منياج التربية إلى الدراسة ىذه  ىدفتكقد  

كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي؛ ألنو . كمدل اكتساب الطمبة ليا، الثانكية اإلسبلمية لممرحمة
إعداد اختبار : كاآلتي، ككانت أدكات الدراسة، الدراسة مبلئمة لمكضكع مف أكثر المناىج البحثية

عداد قائمة تحميؿ محتكل، عشر لممفاىيـ الكقائية لقياس مدل اكتساب طمبة الصؼ الثاني بينما . كا 
كمحتكل منياج التربية ، محافظات غزةبالثاني عشر  تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ

كطالبة مف طمبة الصؼ الثاني ، طالبنا( 380) كبمغ عدد عينة الدراسة. كيةاإلسبلمية لممرحمة الثان
 : كمف أىـ نتائج الدراسة ما يمي. كالعممي، األدبي عشر بقسميو

 ، ثـ المفاىيـ الكقائية السياسية المرتبة الثانية، احتمت المفاىيـ الكقائية الجسمية المرتبة األكلى –
ثـ جاءت  المفاىيـ الكقائية الفكرية ككذلؾ، ة المرتبة الثالثةاحتمت المفاىيـ الكقائية االجتماعي –

 األمنية  كأخيرنا المفاىيـ الكقائية، المفاىيـ الكقائية النفسية
كىذا ، كالمفاىيـ الكقائية األمنية، ككانت الفركؽ لصالح المتكسط في المفاىيـ الكقائية النفسية –

 (. % 75) أقؿ مف البعديفيعني أف مدل اكتساب الطمبة في ىذيف 
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 :( 2009دراسة  الجميعي)  -8
الدراسة لتكضيح مفيكـ التربية الصحية كاىدافيا مف منظكر التربية االسبلمية  ىدفت 

كالتعرؼ عمى مجاالت التربية الصحية كتقديـ تصكر مقترح لتطكير المجاالت الصحية في مقرات 
الباحث المنيج الكصفي  ككانت اىـ النتائج  اف العمكـ الشرعية بالصؼ الثالث المتكسط  كقد اتبع 

% كجاء 32محتكل الفقو االكثر تناكال لمجمكع المجاالت الصحية بالصؼ الثالث المتكسط  بنسبة 
%( كتبيف ايضان اف 12.6مقرر الحديث كأقؿ مقرر تناكؿ لممجاالت الصحية ككانت النسبة )

المحافظة عمى القيـ الرشيدة التي حث عمييا  االساس الكاقعي لمنفع االنساني المنشكد يقكـ عمى
 االسبلـ الحنيؼ كىذا دليؿ عمى عظمة التشريع االسبلمي.

 :( 2008سنجي)دراسة  -9
 التطبيقات اإلسبلمية الدينية التربية مناىج تضمف عمى مدل إلى التعرؼ  كالتي ىدفت 
 إلى التكصؿ ؛ كقد تـ العامة الثانكية المرحمة لطبلب البلزمة اإلسبلمية الشريعة لمقاصد التربكية
 المقاصد عمى مكزعنا ، تربكينا تطبيقنا[  158]  عددىا بمغ المستيدفة، التربكية بالتطبيقات قائمة

 الثبلثة بالصفكؼ المقررة الكيتيب محتكل لتحميؿ استمارة أعدت القائمة ىذه ضكء كفي الضركرية
 الكيتيب محتكل قصكر:  أىميا النتائج مف مجمكعة عف التحميؿ ىذا كأسفر ، العامة الثانكية لممرحمة
 المرحمة في لمطبلب البلزمة اإلسبلمية الشريعة لمقاصد التربكية التطبيقات تضمف في الثبلثة

. اإلسبلمية الدينية التربية مناىج لبناء كمدخؿ كاعتمادىا الشرعية المقاصد مراعاة عدـ ك الثانكية،
 بالمرحمة اإلسبلمية الدينية التربية مناىج تطكير بضركرة الباحث أكصى النتيجة ىذه ضكء كفي

 التي لمطبلب البلزمة اإلسبلمية الشريعة لمقاصد التربكية التطبيقات تتضمف بحيث العامة الثانكية
 بكميات اإلسبلمية الدينية التربية معممي إعداد برامج تطكير ككذا ، الحالية الدراسة إلييا تكصمت
  . اإلسبلمية الشريعة لمقاصد مقرر تخصيص يتـ بحيث التربية

  :(2009) القحطاني دراسة -10
تتضمنيا  أف ينبغي التي المعاصرة الفقيية بالقضايا قائمة بناء إلى الدراسة ىذه ىدفتقد ك  

 المتكسطة بالمرحمة الثبلثة بالصفكؼ الفقو كتب محتكل كتحميؿ. المتكسطة المرحمة في الفقو كتب
 كتب بيف الفركؽ عمى ك التعرؼ، المعاصرة الفقيية القضايا قائمةلتناكليا  مدلعمى  لتعرؼبيدؼ ا
 اتجاىات بيف الفركؽكمعرفة ، لتمؾ القضاياتناكليا  مدل حيث مف الثبلثة الدراسية الصفكؼ
 تحميؿ في المتمثؿ التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد القضايا لتمؾ دراسة تجاه الطبلب
 بالمرحمة الفقو كتب مكضكعات جميع مف الدراسة مجتمع حيث تككف ،كمقياس االتجاه، المحتكل
: كاستخدـ الباحث عدة أدكات كىي. طالبان  (595)كعددىـ المتكسطة المرحمة طبلبك  ،المتكسطة
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 بلطبل البلزمة المعاصرة الفقيية القضايا إضافةن إلى قائمة، االتجاه كمقياس ،المحتكل تحميؿ بطاقة
 : يميما  النتائج أىـ أما. المتكسطة المرحمة

 . المتكسطة بالمرحمة الفقو مقررات في المعاصرة الفقيية القضايا تناكؿ ضعؼ -
 يرغبكف نسبة الذيف بمغت حيث إيجابية المعاصرة الفقيية القضايا دراسة نحك الطبلب اتجاىات -

 .)%82. 8( بدراستيا
 :( 2006) الجالل دراسة -11

الدراسة تحديد أىـ القضايا العممية كالمعاصرة التي يحتاجيا طمبة المرحمة كقد ىدفت 
ككذلؾ تقديـ قائمة محكمة بأىـ القضايا ( الفقو كالسيرة كاإليماف) الثانكية في مكاد التربية اإلسبلمية

ضافة العممية كالمعاصرة كالتي يحتاجيا الطمبة في المرحمة الثانكية في مكاد التربية اإلسبلمية باإل
في ضكء القائمة  ـ(2006 – 2005)إلى تحميؿ كتب التربية اإلسبلمية المطكرة في العاـ الدراسي 

كقد تـ ،المعدة كعقد مقارنة بيف الكتب الثبلثة لمعرفة درجة تكافر القضايا العممية كالمعاصرة فييا 
ثة لطبلب بناء تصكر مقترح لتضميف ىذه المستجدات  في محتكل  كتب الفقو بالصفكؼ الثبل

 : ما يمي المرحمة الثانكية ككانت أىـ نتائج الدراسة
 . كاستعراضا لمقضايا  العممية كالمعاصرة مادة السيرة ىي أقؿ المكاد تناكالن -1
 . محتكل مادة الفقو  بيا قصكر في تناكؿ بعض القضايا العممية كالمعاصرة-2
 . في الككف كبيف مكاد التربية اإلسبلميةأىمية ربط العمـك الككنية التي فييا حث عمى التفكر -3
 .قمة الكسائؿ المعينة كالمساعدة  عمى فيـ بعض القضايا العممية الكاردة في المحتكل  الحالي-4

 :(2005العتيبي ) دراسة -12
 الثانكية لممرحمة الفقو مقررات محتكل تضمف الى معرفة مدل الدراسة إلىىذه ىدفت قد ك 
 مقررات لتطكير مقترح تصكر تقديـلالمعاصرة باإلضافة الفقيية  مقضايالالسعكدية  العربية بالمممكة

 الفقيية كالقضايا المقررات ىذه تحميؿ نتائج ضكء السعكدية في العربية لمممكة الثانكية لممرحمة الفقو
 .المحتكل لتحميؿ بطاقةك  أداتيف: استبانو التحميمي، كاستخدـ الكصفي المنيجمستخدمان المعاصرة. 

 الباحث ما يمي:  إلييا تكصؿ التي النتائج أىـ كمف
 الفقو لممرحمة مقررات محتكل يتضمنيا أف يمكف التي المعاصرة الفقيية القضايا عدد بمغ.1

 . قضية كأربعيف أربعان  العينة أفراد نظر كجية مف الثانكية
 القنكات: ىي االستبانو في ترد لـ كالتي تكراران  المقترحة المعاصرة الفقيية القضايا أكثر إف.2

 . لمسيارة المرأة كقيادة، كاالنترنت، الفضائية
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، كالكالء كالبراء، كالجياد، المخدرات كتعاطي، الجنسية الجرائـ مثؿ االجتماعية القضايا إف.3
 كانت البطالة ك، قبؿ الزكاج الطبي كالفحص، كالتطرؼ، كالتدخيف، كاإلرىاب، الخبيثة كاألمراض

 . القضايا أىـ
 . المعاصرة ضعيؼ الفقيية لمقضايا الثانكية لممرحمة الفقو مقررات محتكل تضمف مدل.4

 (:  2005دراسة الجغيمان ) -13
تقديـ قائمة بأىـ القضايا المعاصرة كتحديد أبرز القضايا المعاصرة لى كقد ىدفت ىذه الدراسة إ

تـ  ةمفتكح انةألىداؼ دراستو استب تحقيقان الميمة لطبلب المرحمة الثانكية كقد استخدـ الباحث 
مف خبلؿ آرائيـ إلى  التربية حيث تـ التكصؿ في ميداف خبراء العمى مجمكعة مف  اعرضي

كانت  ادكات  مجمكعة مف القضايا المعاصرة التي يمكف أف تكاجو طبلب المرحمة الثانكية، كقد
ة لتحميؿ المحتكل في ضكء القائمة الميمة قاـ الباحث بتصميـ بطاق ما. كاستبانة دراستو  عبارة عف

المرحمة الثانكية، حيث قاـ بتحميؿ كتابي الحديث كالثقافة اإلسبلمية ككتاب الفقو في  لطبلب
 المرحمة الثانكية في ضكئيا كمف نتائج ىذه الدراسة ما يمي: 

 الفقو كتاب تضمف بينما معاصرة قضية عشرة سبع اإلسبلمية اتكالدراس الحديث كتاب تضمف
 .اثنتي عشرة قضية

 ظير ،حيث اإلسبلمية كالثقافة الحديث كتاب في ظيرت معاصرة قضية عشر سبعة ىناؾ -
 الفقو كتاب في ظيرت قضية عشرة أثنتا صريحة ىناؾ بصكرة كبعضيا ضمنية بصكرة بعضيا

 القضايا بقية أما ضمنية، بصكرة ظير اآلخر كالبعض صريحة، بصكرة بعضيا ظير حيث ،
 ضمني. أك صريحة بصكرة سكاء الفقو كتاب في تظير فمـ التحميؿ بأداة كردت التي
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  اإلسالمية التربية كتب تقويم تناولت التي الدراسات : الثاني المحور
في ىذا المحكر يستعرض الباحث دراسات تناكلت مناىج التربية االسبلمية كمبحث مف 

 .مباحث المنياج المدرسي كدراسات تناكلت كتب الفقو كمبحث مستقؿ 
  :(2010) ددراسة المحيم -1

تقكيـ منيج )كتاب( الفقو لمصؼ األكؿ الثانكم )بنيف( في ضكء  ىدفت الدراسة إلىكقد 
. أداة لمدراسةك االستبانة مستخدمان  ،المنيج الكصفي المسحيالباحث  كاتبعمعايير الجكدة المقترحة. 

 : إلى عدة نتائج كاف أىميا ما يمي الدراسة ك قد تكصمت
 . بنسبة كبيرة تكافرت معايير الجكدة المقترحة لمقدمة كأىداؼ منيج الفقو -
ارم عناية المحتكل عدا معي، تكافرت معايير الجكدة المقترحة لمحتكل منيج الفقو بنسبة كبيرة  -

 . كتمبيتو لمحاجات فتكافر الجكدة فييما متكسط ،الجانب الفقيي
 . تكافرت معايير الجكدة المقترحة لمتقكيـ في منيج الفقو بنسبة كبيرة -

  (2010دراسة أبانمي )  -2
تقييـ مناىج الفقو بالمرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية في ضكء لكالتي ىدفت 

معايير جكدة المناىج ك تحديد مكقع منيج الفقو الحالي مف االتجاىات المعاصرة التي حدثت في 
مجاؿ تطكير المناىج حتى يمكف تعديؿ المسار بما يكاكب ىذه التطكرات كالتعرؼ عمى جكانب 

كاالختبلؼ في منيج الفقو الحالي لممرحمة المتكسطة مع معايير جكدة منيج الفقو بالمرحمة  االتفاؽ
المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية  كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي  لبناء معايير جكدة 
مناىج الفقو كبياف مدل تكافرىا في المنيج كقد استخدـ الباحث كبل مف معايير مقترحة لجكدة 

اىـ النتائج ما مف مناىج الفقو بالمرحمة المتكسطة كاستبانة لممعمميف كالمشرفيف كخبراء المناىج .ك 
كعدـ تكافر   منيج الفقو لممرحمة المتكسطةمع معايير  يمي: تكافر مجاالت معايير جكدة منيج الفقو

 في بعض المجاالت .بعضيا 
 :( 2009) دراسة الجييمي -3

تقكيـ كتاب الفقو )المطكر( المقرر عمى طبلب الصؼ الثالث الثانكم  لىالدراسة إ ىذه كقد ىدفت
نظر معممي كمشرفي العمـك مف كجية  شرعي في ضكء المعايير المعاصرة لمكتاب المدرسي

كقامت ، ك اتبعت المنيج الكصفي ،مشرفا( 30) معمما ك( 45) كقد تككنت العينة مف ،الشرعية
ك قد تكصمت إلى عدة ر فقرة مكزعة عمى تسعة محاك ( 115) باستخداـ استبانة كأداة مككنة مف

 : نتائج كاف أىميا ما يمي
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أظيرت الدراسة أف المقدمة ال تزاؿ قاصرة عف تحديد ما ىك ميـ مف المصادر التعميمية المساعدة  -
 . ك المساندة كالتي تعيف المعمـ عمى أداء دكره عمى أكمؿ كجو

 . ات التفكير في محكر المحتكل ال يزاؿ قميبلن أظيرت الدراسة أف التركيز عمى ميار  -
 .كبير باىتماـ أكدت الدراسة أف التنكع في أساليب التقكيـ كأدكاتو في مقرر الفقو المطكر حظي -
أظيرت الدراسة أف الصكر كاألشكاؿ ليا ارتباط كثيؽ بالمعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ الكاردة في  -

 .صفحات الكتاب  داخؿكتاب الفقو المطكر مما جعؿ ليا معنى 
   :(2008) دراسة المالكي -4

تقكيـ مقررات الفقو في المرحمة الثانكية في ضكء المستجدات إلى الدراسة ىذه ىدفت  كقد
التي ينبغي تضمينيا في مقررات ك ، بناء قائمة بأىـ المستجدات الفقيية مف خبلؿ الفقيية المعاصرة

ك التحقؽ مف مدل تضميف ىذه ، بالمممكة العربية السعكدية( بنيف) الفقو لطبلب المرحمة الثانكية
 .إضافة إلى بناء تصكر مقترح لتطكير مقررات الفقو ، المستجدات في المقررات الحالية

قائمة بالمستجدات الفقيية ، توك كانت أدكات دراس، اتبع في دراستو المنيج الكصفي التحميميقد ك  
 كمف نتائج الدراسة ما يمي:  .لمحتكل ابطاقة تحميؿ ، البلزمة لطبلب المرحمة الثانكية

 . خمت مناىج الفقو في المرحمة الثانكية مف معظـ المستجدات الفقيية الكاردة في الدراسة الحالية -
، حظي محتكل الفقو لطبلب الصؼ الثاني الثانكم بأعمى نسبة تضميف في ىذه المستجدات -

 . ثـ األكؿ، يميو محتكل الصؼ الثالث
، إال في الصؼ الثالث الثانكم، يعط محتكل الفقو معمكمات نظرية حكؿ طبيعة الفقو كعمـلـ  -

 . كتـ كضع ىذه المعمكمات في مكضكعات الفصؿ الدراسي الثاني
تـ بناء تصكر مقترح لتضميف ىذه المستجدات في محتكل كتب الفقو بالصفكؼ الثبلثة لطبلب  -

 . المرحمة الثانكية
 : (2006) دراسة يونس –5

بدكلة في المرحمة الثانكية كقد ىدفت ىذه  الدراسة إلى تقكيـ منيج التربية اإلسبلمية 
، كبعد ثقافة المجتمع، بعد التربية اإلسبلمية: اإلمارات العربية المتحدة في ضكء عدة معايير منيا

تحميؿ كتب  كقد تـ، كبعد تكافؽ سياسة الدكلة التعميمية مع الصيغ الجديدة لمتعميـ، كبعد المتعمـ
 : ك مف نتائج التي خمصت إلييا الدراسة ما يمي(. األكؿ كالثاني كالثالث) المرحمة الثانكية الثبلثة

 .عدـ التكازف في تقديـ أساسيات الديف اإلسبلمي -
 ال يكجد استمرار في المكضكعات المقدمة، كال تكسع فييا مف صؼ إلى آخر.   -
الشخصيات الدينية دكف الحديث عف  التركيز في عرض الشخصيات اإلسبلمية عمى -

 . أخرل تشخصيات بارزة في مجاال
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 اإلسالمية التربية كتب وتطوير بناء تناولت التي الدراسات: الثالث المحور
مناىج التربية االسبلمية بناء أك تطكير  في ىذا المحكر يستعرض الباحث دراسات تناكلت 

 . تناكلت كتب الفقو كمبحث مستقؿكمبحث مف مباحث المنياج المدرسي كدراسات 
  :(  2013) دراسة أبو نحل .1
ككذلؾ  ،بلمية كالتربية الكطنية كاألمنيةىدفت الدراسة لمعرفة متطمبات مقاصد الشريعة اإلس كقد

 ،مدل تكافر ىذه المتطمبات في محتكل منياج التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية في فمسطيف
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء قائمة  ،الدراسة المنيج الكصفيكاستخدـ الباحث في ىذه 

حيث كاف ،استمارة  لتحميؿ المحتكل في ضكء القائمة المعدةك  ،محكمة تختص بيذه المتطمبات
كبناءن عمى نتائج التحميؿ قاـ الباحث في نياية دراستو ببناء ،مجتمع الدراسة ىك المجتمع االصمي

لبناء  المطكر باإلضافةر المحتكل مف خبلؿ كضع أسس لمحتكل المنياج تصكر مقترح لتطكي
: منية ككطنية في ضكء مقاصد الشريعة كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يميأنظرية 

بناء قائمة مككنة مف متطمبات مقاصد الشريعة االسبلمية كمتطمبات التربية الكطنية كاالمنية كالتي 
تمى ذلؾ ,%( 31.87مقصد الحفاظ عمى الديف قد احتؿ المرتبة األكلى بنسبة ) افنتج عنيا :

%( تمى ذلؾ مقصد الحفاظ عمى النسؿ 23.08مقصد الحفاظ عمى العقؿ بنسبة )
%( كأخيران الحفاظ عمى الماؿ بنسبة 14.47%(تمى ذلؾ الحفاظ عمى النفس بنسبة )18.50بنسبة)

(12.09.)% 
 (:   2013 دراسة الرمانة ) .2

التي ينبغي ، إلى بناء قائمة بأىـ المستجدات كالقضايا الفقيية المعاصرةالدراسة ىذه ىدفت 
تضمينيا في ذلؾ  تضمينيا في مقرر الفقو لمصؼ الثالث الثانكم في الجميكرية اليمنية، التحقؽ مف

ي ضكء ىذه المحتكل باإلضافة لبناء تصكر مقترح لتطكير مقررات الفقو لطبلب المرحمة الثانكية ف
كاتبع  الباحث في المنيج الكصفي التحميمي تمثؿ مجتمع الدراسة في كتاب الفقو المقرر  ،القضايا

عمى طبلب الصؼ الثالث الثانكم في الجميكرية اليمنية بقسميو العممي كاألدبي، كلتحقيؽ ىدؼ 
  :أىـ النتائج ككانتالدراسة قاـ الباحث بإعداد أداتيف ىما استبانة كبطاقة تحميؿ محتكل، 

عدـ تناكؿ محتكل كتب الفقو لمصؼ الثالث الثانكم بالجميكرية اليمنية الكثير مف القضايا  .1
 الفقيية المعاصرة كالبلزمة لطبلب ىذه المرحمة. 

 حد مف ظاىرة قضية الثأر المنتشرة في البيئة اليمنية. لم عبلجعدـ تقديـ .2
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 :( 2012) دراسة لفي.3
 التي ينبغي تضمينيا في محتكل كتاب، سة إلى بناء قائمة بأىـ المفاىيـ األمنيةكقد ىدفت الدرا

 ككذلؾ ىدفت إلى التحقؽ مف مدل تضمف الكتاب لعناصر، التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر
التربية اإلسبلمية  محتكل معرفة أثر إثراءك ، القائمة؛ لمعرفة أىـ المفاىيـ التي تحتاج إلى إثراء

اتبع الباحث في دراستو المنيج . المفاىيـ األمنية في اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر لياببعض 
، الباحث بتحميؿ محتكل كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر بجزأيو كقد قاـ، التجريبي

عداد المادة ـ كمف أى. كاالختبار الخاص لقياس مدل اكتساب الطمبة لممفاىيـ األمنية، اإلثرائية كا 
 : النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة

 تـ، مفيكمان ( 72) ك بمغ عددىا، كمضاميف األمف الفكرم، التكصؿ إلى قائمة بأىـ مفاىيـ -
 . يندرج تحت كؿ مجاؿ مجمكعة مف المفاىيـ، تصنيفيا إلى سبعة مجاالت رئيسة

  .ضح في مدل تضمف المحتكل لممضاميف الكاردة في القائمةاكجكد تبايف ك  -
 :(  2010) دراسة الحكمي .4
لكضع أسس عممية لبناء مناىج التربية اإلسبلمية لممرحمة االبتدائية في  ىدفت ىذه الدراسة كقد 

حيث  استخدـ الباحث في دراستو المنيج . المممكة العربية السعكدية في ضكء متطمبات فقو الكاقع
المناىج المذككرة ثـ قاـ بقياس صدقيا كثباتيا كما استخدـ استبانة حدد فييا األسس لبناء ، الكصفي

. كشممت العينة معممي كمشرفي التربية اإلسبلمية في المرحمة االبتدائية في مدينة مكة المكرمة
في المناىج كطرؽ تدريس التربية  المختصيفكأعضاء ىيئة التدريس في كميات المعمميف 

 : كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي. اإلسبلمية
ميع األسس المحددة في أداة الدراسة لبناء مناىج التربية اإلسبلمية لممرحمة االبتدائية في ج -

المممكة العربية السعكدية في ضكء متطمبات فقو الكاقع مناسبة  مف كجية نظر عينة الدراسة 
 . كبالتالي صالحة لبناء ىذه المناىج

دراسة حكؿ األسس العممية المحددة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة ال -
  .في أداة الدراسة كالتي عمى ضكئيا  يتـ بناء ىذه المناىج
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 : السابقة الدراسات عمى التعقيب العام
 المرتبطة السابقة كالدراسات البحكث مجمكعة كدراسة بعرض الفصؿ ىذا في الباحث قاـ
  :التالية الجكانب في الدراسات ىذه مفالباحث   استفاد كلقد، الحالية الدراسة بمكضكع

 : إلٌها الحاجة و الدراسة أهمٌة: الأو

 خاصة الفقو كمناىج عامةاإلسبلمية  التربية مناىج اىتماـ ضعؼ السابقة الدراسات أكدت  - أ
 . (2009كالجييمي ) ( 2008المالكي )مثؿ دراسة  قضايا الفقيية المعاصرةبال
 عمـ حدكد في  دراسة تجر لـ فإنو السابقة كالبحكث لمدراسات الباحث استعراض خبلؿ مف - ب

 ( بفمسطيف الفرع الشرعي) الثانكية طبلب المرحمة لدل الفقو محتكل كتب  استيدفت  الباحث
 . البحث ىذا فكرة تككنت ثـ مف، الفقيية المعاصرة المستجدات ضكءفي 

 : النظري الجانب: ثانٌا

حيث  ،الحالية لمدراسة النظرم اإلطار كتأصيؿ إثراء في السابقة كالبحكث الدراسات ساىمت
 .ط الجانب النظرم بالجانب اإلجرائي مع مراعات تسمؿ اإلطار النظرمبتـ ر 
 : اإلجرائً الجانب: ثال ثا

 التي األسس مف بمجمكعة الخركج يمكف السابقة كالبحكث الدراسات استعراض خبلؿ مف
 : كىي اإلجرائي جانبيا في الحالية الدراسة تفيد
 ( الفرع الشرعي) الثانكية المرحمة لطبلب البلزمة المعاصرة الفقيية لقضايا با قائمة إعداد -
  ..الثانكية طمبة  المرحمة عمى المقررة الفقو كتب محتكل لتحميؿ اإلجرائية الخطكات تحديد -
 . الحالية لمدراسة البلزمة اإلحصائية األساليب ببعض االستعانة -

 : من حٌث األهداف: رابعا  

 ينبغي التي ىدفت العديد مف الدراسات إلى بناء قائمة بأىـ المستجدات كالقضايا الفقيية المعاصرة
 (2009القحطاني) مثؿ دراسة .تتضمنيا سكاء كتب الفقو أك كتب التربية اإلسبلمية أف
 ).2005العتيبي ) ،( 2006الجبلؿ )،(2011حمد ) 

 : من حٌث المنهج: خامسا  

 الدراسات السابقة باستخداـ منيج الدراسة الحاليةمف اتفقت الدراسة الحالية مع العديد 
بعض ما عدا . الكصفي التحميمي؛ ألنو المنيج األنسب ليذا النكع مف الدراسات المنيج كىك، نفسو

 . الدراسات كىذا يتفؽ مع طبيعة الدراسة
 : من حيث األدوات: سادساً 

: مع العديد مف  الدراسات السابقة في استخداـ أدكات الدراسة كىي اتفقت الدراسة الحالية
، قائمة مناسبة لتحديد القضايا الفقيية المعاصرة  البلزمة لطمبة المرحمة الثانكية في كتب الفقو بناء

 . المحتكل كبطاقة تحميؿ
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 : من حيث العينات: سابعاً 
  مكاف تطبيقيا كطبيعة مناىجيا حسب ،تكصؿ الباحث إلى أف كؿ دراسة استخدمت عينة خاصة

 . لمفرع الشرعي بالمرحمة الثانكية كعينة لمدراسة أما الدراسة الحالية فقد استخدمت محتكل كتب الفقو 
 : من حيث النتائج: اً ثامن

الفقو أك كتب التربية  مقررات محتكل تضمف أظيرت نتائج الدراسات السابقة أف مدل
كضركرة ، أكتـ تناكليا بصكرة عابرة، المعاصرة ضعيؼ الفقيية ضايالمق الثانكية لممرحمة اإلسبلمية

كرغبات الطمبة كذلؾ ضركرة إخضاعيا  ، بناء محتكل كتب التربية اإلسبلمية لتمبی حاجات العصر
كالتنكيع فييا تجاكبان ، باإلضافة إلى استخداـ طرائؽ التدريس الحديثة ،كالتطكير باستمرار، لممتابعة

كعميو فإف دراسة الباحث الحالية تأمؿ أف تساىـ إلى حد كبير أف تغطي ىذا . مع تطكر الكاقع
، كقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في اإلطار النظرم. النقص كتكمؿ الحاجات المنقكصة

جراءات الدراسة مف خبلؿ الكقكؼ عمى بعض القضايا  ككذلؾ مف نتائج كتكصيات الدراسة، كا 
 . كتقسيميا لمجاالت مختمفة، الفقيية المعاصرة

كدراسة ( 2008) كدراسة المالكي( 2011) ىناؾ دراسات قدمت تصكران مقترحان مثؿ دراسة حمد
 . الدراسة الحالية مع كىذا يتفؽ( 2013) كدراسة عبد العاؿ( 2006) العتيبي

 : من حيث المرحمة الدراسية: تاسعاً 
كتب المرحمة الثانكية كلعؿ السبب ىك تناسب مكضكع الدراسة مع  ىإجراؤىا عممعظـ الدراسات تـ 

 . طبيعة المرحمة
 : خرج الباحث بمجمكعة مف النقاط منيا، بعد أف تـ استعراض الدراسات السابقة

كلكف في فمسطيف  عدـ كجكد دراسات تختص بالقضايا الفقيية المعاصرة في كتب الفرع  الشرعي
مدل تضمف محتكل بعنكاف "( 2011) حمدة االسبلمية كىي دراسة عمى كتب التربيدراسة  ىناؾ 

 . "التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لقضايا فقو الكاقع
، في الكقكؼ عمى بعض القضايا الفقيية المعاصرة كفيميا الدراسات السابقة استفاد الباحث مف.2

السابقة  الباحث مف الدراسات تفادكما اس. مف التكصيات كالمقترحات في ىذه الدراسات كما استفاد
 . كالتكصيات كالنتائج، في الجانب النظرم كاإلجراءات كميا إجماالن 

 .القضايا كالمستجدات الفقيية المعاصرةمف الدراسات الفقيية في مجاؿ  كذلؾاستفاد كما 
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 : عن غيرىاالحالية ميزت بو الدراسة ما ت  
مف خبلليا تـ بناء الدراسات السابقة كالمصادر كالمراجع كاألدب التربكم مما الشؾ فيو أف 
 الحالية  دراسةالمف خبلؿ الدراسات السابقة أف ك الباحث يرل  فكلكفي بناء فصكؿ ىذه الدراسة 

 .الباحث في حدكد عمـ
 .كذلؾ يعكد لحداثة الفرع في فمسطيففمسطيف في أكؿ دراسة تجرل عمى الفرع الشرعي في  .1
إلثراء محتكل كتب الفقو بالقضايا الفقيية  ان مقترح ان مف الدراسات األكلى التي قدمت تصكر  .2

 طيف.المعاصرة لمفرع الشرعي في فمس
التي لـ تتعرض إلييا  الفقو بالقضايا الفقيية المعاصرة كالمستجدةحتكل كتب تسيـ في إثراء م قد .3

 الدراسات السابقة كتخص مجتمع الدراسة .
قد تختمؼ عف القكائـ التي  شاممة لجميع مجاالت الفقوالفقيية الالقضايا بقائمة  مت الدراسةقد .4

 ،تـ تحكيميا مف خبلؿ مجمكعة مف خبراء المناىج كطرائؽ التدريس كالتيقدمتيا الدراسات السابقة 
الميداف  في كالعامميفضافة لمعممي الفرع الشرعي إ ،كأعضاء فريؽ تأليؼ مناىج التربية اإلسبلمية

  .مف خبلؿ مقابمتيـ كاالستماع لتكصياتيـ
المحكر سيما  .أنيا قدمت إطاران نظريان جديدان يساىـ في بناء دراسات مستقبمية عف ىذا المكضكع5

القضايا إضافة الى مصادر  كخطكطو العريضة  الشرعيالثاني كالرابع أم ما يخص الفرع  
 المعاصرة.

عف مدل تضميف محتكل كتب الفقو في المرحمة الثانكية فرع التعميـ الشرعي الدراسة كشؼ  .6
 لمقضايا الفقيية المعاصرة مف كجية نظر معممي الفرع الشرعي. 
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 انفصم انرابغ       
 واإلجراءات انطريقة        

 الدراسة منيجية 

 الدراسة مجتمع 

 الدراسة عينة 

  الستبانةصدق وثبات  

 اإلحصائية.  المعالجات 
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 الطروقةىواإلجراءات

 الفصل الرابع

 واإلجراءات الطريقة

 تعريؼ كمف ذلؾ، الدراسة تنفيذ في الباحث اتبعيا التي لئلجراءات مفصبلن  كصفان  الفصؿ ىذا يتناكؿ
عداد، الدراسة عينة كتحديد، الدراسة مجتمع ككصؼ، الدراسة منيج  مف كالتأكد، أدكات الدراسة كا 
، النتائج معالجة في استخدمت التي اإلحصائية كاألساليب، الدراسة إجراءات كبياف، كثباتيا صدقيا
 . اإلجراءات ليذه كصؼ يمي كفيما

 : الدراسة منيج
الػذم يعتمػد  التحميمػي الكصػفي المػنيج باسػتخداـ الدراسػة قػاـ الباحػث أىػداؼ تحقيػؽ أجػؿ مػف

المنيج الذم يتناكؿ أحػداث " كىك، نتائجياكتفسير ، كتحميؿ مككناتيا، ككصفيا، عمى دراسة الظاىرة
دكف تػػػدخؿ الباحػػػث فػػػي ، كمكجػػػكدة كمتاحػػػة لمدراسػػػة كالنقػػػاش كمػػػاىي، كظػػػكاىر كممارسػػػات كائنػػػة

 .(41:1997،األغا) "ف يتفاعؿ معيا فيصفيا كيحممياأكيستطيع الباحث ، مجرياتيا
 محتكاىا بتحميؿ كالقياـ، ىي كما الفرع الشرعي- الثانكية الفقو بالمرحمة مقررات يصؼ بحيث
 أعدىا القضايا التي بقائمة كمقارنتيا، بيا المتضمنة القضايا الفقيية المعاصرة  عمى لمتعرؼ

المناسبة  المقترحات كتقديـ الدراسة مشكمة فيـ عمى تساعد استنتاجات إلى التكصؿ ثـ الباحث كمف
 ظاىرة أك لكصؼ المنظـ العممي ركالتفسي التحميؿ أشكاؿ أحد ىك التحميمي الكصفي كالمنيج. ليا

 أك المشكمة الظاىرة عف مقننة كمعمكمات بيانات جمع طريؽ عف كميان  كتصكيرىا محددة مشكمة
خضاعيا كتحميميا كتصنيفيا  . الدقيقة لمدراسات كا 

 : الدراسة متغير
كىك المتغير المستقؿ كالتابع ىك متغير القضايا  الفقو متغير الحالية الدراسة متغيرات مف

 مف كذلؾ، الفقو الحالية كتب محتكل القضايا في ىذه تكافر مف التحقؽ تـ حيث، المعاصرةالفقيية 
 . قبؿ الباحث مف المحددة الفقيية القضايا قائمة ضكء في تحميميا خبلؿ

 :الدراسة مجتمع
 : مف الحالية الدراسة مف مجتمع يتككف 

، بفرع التعميـ الشرعي الثانكية المرحمة طمبة عمى المقررة :الثانوية الفقو لممرحمة كتب - أ
 : كالتالي المقررات ىذه كبياف( 2012 ،فمسطيف كالتعميـ التربية كزارة طباعة
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  : عشر الحادي لمصف (وأصولو   الفقو اإلسالمي (الكتاب األول:
 كحدات أربع مف الكبير، كيتككف القطع مف صفحة( 116)رةكست عش مائة مف الكتاب ىذا تككفي 

حيث دارت مكضكعات ىذا الكتاب حكؿ أصكؿ الفقو كأحكاـ بعض  مكزعة عمى فصميف دراسييف، 
 العبادات كالزكاة كالحج كالعمرة كاليدم.

 المعامالت( لمصف الثاني عشر: -الكتاب الثاني: )الفقو السالمي
 حيث ،(  صفحة مف القطع الكبير  مكزع عمى فصميف دراسييف94كيتككف مف أربع كتسعيف ) 

 بعرض الباحث قاـ ، كقد أشاركالمعاصرة اإلسبلمية المعامبلت فقوحكؿ  المكضكعات معظـ دارت
 .( 1) رقـ في بالممحؽ كما كتاب كؿ عمييا اشتمؿ التي لممكضكعات

 كيشمؿ معممي كمعممات المرحمة الثانكية لمفرع: ومعممات الفرع الشرعي بمدينة غزة يمعمم -ب
 .معممان كمعممة( (312 قرابةالشرعي بمحافظات قطاع غزة كالبالغ عددىـ 

 : الدراسة عينة
 .مفرع الشرعيل الثانكية الفقو لممرحمة كتابي  محتكل -
تككنت مف جميع معممي كمعممات حيث  كمعممات الفرع الشرعي بمديرية غرب غزة كمعمم -

 بمديرية غرب غزة كالبالغ عددىـ حكالي كمف يشاركيـ في تدريس بعضيا كذلؾ الفرع الشرعي
–حسب بيانات مديرية التربية كالتعميـ  (ـ2015  -2014 )لمعاـ الدراسيمعممان كمعممة  (51)

 غرب غزة.
 : الدراسة أدوات
 :كىي أدكات الدراسة بإعداد الدراسة قاـ الباحث ىذه أىداؼ لتحقيؽ
 ينبغي كالتي الثانكية بالفرع الشرعي المرحمة لطمبة البلزمة بالقضايا الفقيية المعاصرة قائمة .1

 تـ كقد، مجاالت (7)وسبع إلى تقسيميا تـ كالتي، المرحمة منياج الفقو ليذه تضمينيا
 . يفمحكمال عمى عرضيا

  .مفرع الشرعيل الثانكية لممرحمة الفقو كتب لمحتكل تحميؿ بطاقة .2
المعاصرة  ية فقيال قضايامل الثانكية المرحمة طمبة دراسة أىمية مدل عمى لمكقكؼ استبانة .3

 حكؿ مفصؿ شرح يمي كفيما (5) ممحؽ رقـيالشرع كمعممات الفرع معممي نظر كجية مف
 :تطبيقيا كخطكات الدراسة أدكات
 : المعاصرةالقضاٌا الفقهٌة  قائمة: األداة األولى 

 : القائمة من اليدف -1
، الثانكية المرحمة طمبة يعاصرىا التي الجديدة القضايا الفقيية تحديد القائمة استيدفت

 . الطمبة ىؤالء يدرسيا الفقو التي مقررات لتحميؿ معياران  كاتخاذىا
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 : اشتقاق وبناء القائمة مصادر -2
 : ىي المصادر مف العديد عمى القائمة بناء في الباحث اعتمد

 .كتقكيميا كتطكيرىا نتائج دراسات السابقة تناكلت تحميؿ محتكل كتب التربية اإلسبلمية كالفقو-
 . القضايا الفقيية المعاصرة  تناكلت التي كاألدبيات كالمراجع المصادر -
 .(ـ201  (0يفمسطينال الشرعي لممنياج العريضة الخطكط -
 . الثانكية المرحمة لطمبة النمك خصائص -
 : تصميم القائمة -3

صكرتيا األكلية   يشكمت القائمة ف ياستخبلص المحاكر التمف مكف الباحث تمف المصادر السابقة 
الفقو لمصفيف الحادم عشر كالثاني عشر  يضكئيا تـ تحميؿ محتكل كتاب يف يكالت،(2)ممحؽانظر

 .لييا بالتفصيؿ إ شارةحيث تضمنت القائمة ثمانية محاكر سيتـ اإل،(4حسب بطاقة التحميؿ )ممحؽ 
 : القائمة وصف -4

 لمصطمح اإلجرائي كالتعريؼ، منيا كاليدؼ، الدراسة عنكاف تكضح مقدمةمف  القائمةتككنت 
 مف يرجك فيو كما، القائمة بناء في الباحث إلييا استند التي كالمصادر، القضايا الفقيية المعاصرة

 : آرائيـ ضمف ما يمي إبداء المحكميف السادة
 . إليو تنتمي الذم الرئيس لممجاؿ الفرعية القضايا الفقيية المعاصرة  انتماء مدل -
 . الثانكية المرحمة لطمبة ىذه أىمية مدل -
 . ليذه القضايا الصياغة كسبلمة المغكية الدقة -
 . الدراسة ليذه مناسبا يركنو ما حذؼ أك إضافة أك تعديؿ -
 تنتمي، عدة  قضيايا فقيية  تحتيا يندرج مجاالت يةثمان مف األكلية صكرتيا في القائمة تككنت كقد

 كبعد(2رقـ ) ممحؽ انظر، قضية( 80) األكلية صكرتيا في القائمة بمغت كقد،  لتمؾ المجاالت
جراء ،كما في ممحؽ  المحكميف السادة عمى ياعرض  الصكرة إلى التكصؿ تـ البلزمة التعديبلت كا 
 : يمي كما  القائمة  مجاالت جاءت قد (3)  رقـ ممحؽ انظر لمقائمة النيائية

  . قضية (18)ة عشر  تحتو ثماني كيندرج: العبادات مجاؿ -
 . قضية (14)ة عشر  أربع تحتو كيندرج : المالية المعامبلت مجاؿ -
 . قضايا  (6)ست تحتو كيندرج: الشخصية األحكاؿ مجاؿ -
 . قضايا  (7)بعتحتو س كيندرج: القضايا الطبية مجاؿ -
 . قضايا (9) تسع تحتو كيندرج: كالففالترفيو  مجاؿ -
 . قضايا  (5)خمس تحتو كيندرج: كالزينة المباس مجاؿ -

 فقيية معاصرة.  ( قضية63بمجمكع ) أم ،قضايا (4)أربع  تحتو كيندرج: كاألشربة األطعمة مجاؿ
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 : القائمة ضبط - 5
 الباحث اعتمد الدراسة ىدؼ لتحقيؽ كصبلحيتيا كشمكليا القائمة صدؽ مف لمتأكد: األداة صدؽ -أ

 : الصدؽ مف نكعيف
 : الظاىري الصدق 1-

 آخر.  مجاؿل تنتمي ال القضايا ىذه أفأم ، المتكاجدة بو المجاؿ إلى القائمة انتماء مدل بو كيقصد
 : المحكمين صدق - 2

لمتأكػػد مػػف صػػدؽ القائمػػة كشػػمكليا كصػػبلحيتيا لتحقيػػؽ الغػػرض المنشػػكد منيػػا قػػاـ الباحػػث 
المنػاىج كطػرؽ التػدريس مػف أعضػاء تػدريس  يفػ يفتصػمجمكعة مػف المحكمػيف المخبعرضيا عمى 

كمقابمػػػة ، مجػػػاؿ القضػػػايا الفقييػػػة المعاصػػػرة يكالمعنيػػػيف فػػػ، فػػػي عػػػدة جامعػػػات فمسػػػطينية كعربيػػػة 
طمػػب حيػػث  ،كمػػا فػػي ممحػػؽ  مػػف آرائيػػـ كالتػػي تنكعػػت تخصصػػاتيـ لئلفػػادةبعضػػيـ شخصػػيان كذلػػؾ 

ىػػػذه القضػػػايا ليػػػذه المرحمػػػة كأسػػػفرت عمميػػػة التحكػػػيـ عػػػف اعتمػػػاد  اءكانتمػػػ أىميػػػةمػػػنيـ تحديػػػد مػػػدل 
مجمكعػػػة مػػػف القضػػػايا الفقييػػػة المعاصػػػرة كالكاجػػػب تكافرىػػػا فػػػي كتػػػب الفقػػػو لمفػػػرع الشػػػرعي بالمرحمػػػة 

 أف المحكمػيف غالبيػة رأل الثانكيػة كمػا تػـ اسػتبعاد القضػايا التػي ال تنتمػي لمقضػايا المعاصػرة كقػد

جػراء القائمػة اسػترجاع كبعػد الدراسػة أىػداؼ لتحقيػؽ صػالحة القائمػة  قػاـ الباحػث، عمييػا التعػديبلت كا 

 مػف ثمانيػة عمػى حيػث قػاـ بعرضػيا، ممكنػة صػكرة بأفضػؿ القائمػة إخػراج بيػدؼ التحكػيـ بإعػادة

 لبلطػبلع (3نظػر الممحػؽ )ا، الدراسػة ىػدؼ لتحقيػؽ القائمػة صػبلحية عمػى أجمعػكا المحكميف كالذيف

  .لمقائمة النيائية الصكرة عمى
 : يمي كما آراءىم المحكمين بعض أبدى وقد
القضايا ذات البعد الجماعي كاالجتماعي ذات التدخؿ في القضايا تجنب بعض المحكميف  اقترح.1

أك تثير شبية مف الشبو التي ، عف الفقرات التي ىي محؿ خبلؼ فقيي البعد، ك االجتماعية العميقة
الصحيح الخالي مف  عمى الفقرات التي تبني التصكر اإلسبلميكالتركيز . تخمخؿ العقيدة الصحيحة

صيف في الفقو اإلسبلمي كأصكلو كالعامميف تالباحث ذلؾ مف خبلؿ إطبلع المخ  الشكائب كقد راع
 .في لجاف اإلفتاء

سكاء مرتبطة بأقساـ األخبلؽ أك ، ترتيب المجاالت كفؽ منيجية محددة المحكميف بعض رأل.2
فيما أشار آخر بترتيبيا  حسب أركاف اإلسبلـ كدمج الطيارة مع  ،أركاف اإليماف أركاف اإلسبلـ أك

 .لذلؾ الباحث استجاب كقد، الصبلة
أشار بعض المحكميف إلى أف مجاؿ األحكاؿ الشخصية يفضؿ ذكره في كتاب النظـ اإلسبلمية .3

خمت كتب النظـ مف إال أف الباحث يرل أف النظـ اإلسبلمية ىي عبارة عف قضايا فقيية ككذلؾ 
 .اسي في الفقو كخاصة ليذه المرحمةىذه القضايا فبل مانع مف ذكرىا ألف ىذا المجاؿ أس
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ة كليس الفقو فقاـ الباحث قضايا تخص منياج العقيدة اإلسبلمي ىناؾ أشار بعض المحكميف أف .4
 .بحذفيا

 .لذلؾ دمج بعض القضايا المتشابية كاستجاب الباحث أشار بعض المحكميف إلى .5
بعض المحكميف بحذؼ قضية شراء البيكت عف طريؽ التمكيؿ البنكي  ألنيا تدخؿ ضمف  اقترح.6

ككذلؾ اإلجارة كالمشاركة المنتيية بالتمميؾ مف خبلؿ البنكؾ كاستجاب  بيع المرابحة لآلمر بالشراء 
 .الباحث لذلؾ

ـ انتشاره في ببلدنا حذؼ زكاج المسيار نظران ألنيا قضية غير عصرية كعد يـاقترح بعض.7
 .فاستجاب الباحث لذلؾ

بدمج قضية التجارة االلكتركنية ضمف البيع كالشراء بكسائؿ االتصاؿ  المحكميف أحد أشار.8
   .الحديثة كاستجاب الباحث لذلؾ

اقترح بعض الخبراء تكزيع ىذه القضايا عمى مراحؿ الدراسة بحيث يقدـ لمقائميف عمى التأليؼ .9
بدؿ مف االكتفاء بجمعيا مع تكضيح كيفية االستفادة مف ىذه القضايا مف خبلؿ أداة كثيقة تكجييية 

 .الدراسة كسكؼ يتـ تكزيع ذلؾ في التصكر الذم سيقترحو الباحث
ضافة كتثبيتان  تعديبلن  القائمة في الباحث تناكلو ما بعض تمؾ                                                   السادة بو ناقشت فيما كحذفا كا 

 لمقائمة.  صكرة أفضؿ إلى كصكال المحكميف
 : المحتوى تحميل بطاقة: األداة الثانية

 كتب محتكل بتحميؿ البدء ثـ مف ك ،(4) الممحؽ في جاء كما التحميؿ بطاقة بإعداد الباحث قاـ
 : التالية اإلجراءات خبلؿ مف كذلؾ، بفمسطيف الفرع الشرعي– الثانكية لممرحمة الفقو

 : التحميل من اليدف تحديد -أ
 مقضايال تضمينيا مدل تحديد إلى بفمسطيف الثانكية لممرحمة الفقو كتب محتكل تحميؿ ييدؼ

 محتكيات إسياـ مدل كبياف، بيا اإللماـ الثانكية المرحمة طمبة عمى ينبغي التي الفقيية المعاصرة
 . بيا المتعمؽ الشرعي كبالحكـ، القضايا بيذه ممكف قدر بأكبر الطمبة تزكيد في الكتب

 : التحميل فئات تحديد -ب
 الفئات كتستخدـ، التحميؿ لفئات الدقيؽ التحديد: أىميا مف عكامؿ عدة عمى التحميؿ نجاح يعتمد
 الكممات مف مجمكعة: التحميؿ بفئات كيقصد، الدراسية المادة لمضمكف المكضكعي الكصؼ في
 يتـ التي الثانكية أك الرئيسة العناصر بأنيا أيضا كتعرؼ، مشتركة تضمينات أك متشابو معنى ذات
 مف صفة كؿ كضع يمكف كالتي( غير ذلؾ إلى قيـ أك مكضكع أك كممة) فييا التحميؿ كحدات كضع
 .( 2004 :272،طعيمو ).أساسيا عمى كتصنؼ، فييا المحتكل صفات
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 : التحميل فئات معايير- ت
  :المعرفي لممجال النتماء1-

، إليو تنتمي الذم المعرفي بالمجاؿ صمة ذات الفقيية المعاصرة القضايا مف مجمكعة تـ اختيار
 . بيا المتعمقة الشرعية األحكاـ لمعرفة تحتاج كىي
 : الدقة 2-
 القضايا ىذه تضمف مدل مف التحقؽ ضكئيا في ليتـ الفقيية المعاصرة القضايا قائمة بنكد ديحدت تـ
 . الثانكية المرحمة طمبة عمى المقررة الفقو كتب محتكل في

 :والتحديد التمايز 3-
 فيناؾ، معيف بمجاؿ قضية كؿ ارتبطت حيثب، مجاالت في الفقيية المعاصرة القضايا نيؼصت تـ 

 الشخصيةاألحكاؿ  مجاؿ كفي المعامبلت مجاؿ ك العبادات مجاؿ في الفقيية المعاصرة القضايا
 فرعية  ا قضاياتحتي يندرج عامة مجاالت في القضايا الباحث صنؼ حيث، المجاالت آخر إلى

 . كإدراج الطيارة كالصبلة في مجاؿ العبادات إلييا تنتمي
 :الشمول4-
 الفقيية بالمستجدات كاإللماـ بالقضايا الفقيية المعاصرة اإلحاطة قدر اإلمكاف الباحث حاكؿ 

 المعرفية تيـحصيم إثراء ك بيا الثانكية المرحمة طمبة تبصير بيدؼ كذلؾقدر اإلمكاف  المعاصرة
 الحديث عصرىـ ليعيشكا، ة اإلسبلميةعيلمشر  المخالفة التيارات مف تحصينيـ إلى ككصكالن ،  الفقيية
كقد راع الباحث المدة الزمنية المخصصة لمعاـ ,اإلسبلمية الشريعة ضكابط ضمف كتطكره بتقدمو

صيف في التدريس تكذلؾ بعد استشارة العديد مف المعمميف المخالدراسي فمـ يطؿ في بنكد القائمة 
 .كالعامميف في ىذا المجاؿ

 : التحميل وحدات تحديد -5
 كحدات عمى االعتماد ضكء في ذلؾ يتـ أف يجب، تحميميا المراد لمظاىرة الكمي التقدير لمعرفة
 التي المحتكل كحدات " أنيا التحميؿ كحدات كتعرؼ، الظكاىر ىذه عد خبلليا مف يمكف تحميمية
 النتائج تفسير في تفيد دالالت غيابيا أك كجكدىا كيعطي، بسيكلة كالقياس لمعد إخضاعيا يمكف
 . 2004 :135) ) طعيمة يشير كما لمتحميؿ أساسية كحدات خمس كىناؾ الكمية
  معينة كممة تكرار بإحصاء المحمؿ يقـك التحميؿ، حيث في كحدة أصغر كىي :الكممة - أ
 . كالتربكية كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية المفاىيـ إحصاء ذلؾ كمثؿ، المحتكل ىيكؿ في
 
 



hgnhhhhhggh 

68 

 الطروقةىواإلجراءات

، فائدة التحميؿ كحدات أكثر مف كتعد، الكممة بعد الثانية الكحدة كىي: الموضوع أو الفكرة - ب
 . معيف مفيـك حكؿ تدكر جممة كىي
، معينة شخصية ترسـ محددة كسمات لخصائص الكمي الحصر عمى كتقـك :الشخصية-ت

 . كالمسرحيات القصص تحميؿ كتناسب
 صكران  كتتخذ باتساعو المكضكع تتناكؿ فيي، الفقرة ىي غالبا المستخدمة كالكحدة: الفقرة-ث

 .إذاعيان  برنامجان  أك قصة أك مجمة أك كتابان  تككف فقد، مختمفة
 مكضكع يشغميا التي تقدير المساحة إلى الدراسات بعض تمجأ حيث: والزمن المساحة وحدة -ج

 أخرل دراسات كتمجأ، المكضكع يشغميا التي كالصفحات كاألسطر األعمدة عدد يحسب كأف التحميؿ
 البرامج أحد يستغرقو الذم الزمف حساب إلى تمجأ أخرلك  المكضكع يستغرقو الذم الزمف حساب إلى
 ذات كحدة باعتبارىا لمتحميؿ ككحدة الفقرة عمى الحالية الدراسة اعتمد الباحث في كقد. الخطابات أك

 قضية عمى يشتمؿ أف يمكف كبالتالي، كالمكضكع كبيرة كال كالكممة صغيرة ليست كباعتبارىا معنى
 .الثانكية لممرحمة الفقو كتب محتكل في الفقيية المعاصرة مف القضايا قضية مف أكثر أك

، الفرع الشرعي– الثانكية لممرحمة الفقو كتب في التحميؿ عينة تمثمت: التحميل عينة تحديد 6- 
ككتاب الفقو  كالثاني األكؿ الجزأيف عشر الحادم الفقو اإلسبلمي كأصكلو  لمصؼ كتاب ىيك 

 لمخطكات كفقا – التحميؿ عينة– الكتب تحميؿ تـ حيث عشر الثاني الصؼ( المعامبلت) اإلسبلمي
 التالية: 
 تضمنيا مدل عف تكشؼ أف يمكف بمجمكعيا فيي، كاحدة كحدة العينة كتب اعتبار 

 .الثانكية المرحمة في الفقيية المعاصرة القضايا
 عمى لمكقكؼ الدراسة خطة بعمؿ البدء قبؿ لمكتب استطبلعية دراسة بعمؿ قاـ الباحث 

 . الفقيية المعاصرة لمقضايا الكتب ىذه تناكؿ مدل
 لمتحميؿ كحدة الفقرة اعتماد . 
 الدراسة إلييا تكصمت التي الفقيية المعاصرة القضايا  تضمينيا كتـ، لمتحميؿ بطاقة تصميـ 

 صدقيا قياس كجرل،   حدة عمى قضية كؿ تكاجد لرصد فراغات بيا كخصصت، الحالية
 . المحكميف السادة عمى بعرضيا

 لمعد كحدة التحميؿ بطاقة في المتضمنة القضايا مف قضية كؿ اعتبار . 
لمقضايا  متضمنة ككنيا كتحديد، فقراتو كؿ تحميؿ تـ حيث، حدة عمى كتاب كؿ محتكل تحميؿ

 (.4ممحؽ رقـ )بطاقة التحميؿ حسب  ، كذلؾال أـ القائمة في المذككرة
 القائمة بنكد ككف التحميؿ لبطاقة كصدؽ القائمة صدؽ الباحث اعتمد: المحتوى تحميل أداة صدق
 .القائمة اعتماد عمى بناء جرل التحميؿ كألف بطاقةالتحميؿ؛ بنكد ذاتيا ىي
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 :المحتوى تحميل أداة ثبات
 نفسيا القكاعد تباعاب مرات عدة التحميؿ تـ إذا نفسيا لمنتائج الكصكؿ التحميؿ بثبات يقصدك  

 في باحث مف أكثر التحميؿ أجرل إذا نفسيا لمنتائج الكصكؿ أك، نفسو الباحث قبؿ مف كاإلجراءات
 اآلخر عف مستقبل بالعمؿ باحث كؿ يقـك أف عمى، نفسيا كاإلجراءات القكاعد متبعا كاحد كقت
 : يمي كما( 2004 :225  ،طعيمة (حددىما طريقتاف كىناؾ

 التحميؿ بداية في الباحثاف يمتقي الحالة ىذه مثؿ كفي: باحثاف ذاتيا المادة بتحميؿ يقـك أف: ألكؿا
جراءاتو أسسو عمى لبلتفاؽ  في يمتقياف ثـ، الدراسة مكضع المادة بتحميؿ منيما كؿ ينفرد ثـ، كا 
  .منيما كؿ إلييا تكصؿ التي النتائج بيف العبلقة لبياف التحميؿ نياية
 الحالة ىذه مثؿ كفي، متباعدتيف فترتيف عمى مرتيف نفسيا المادة بتحميؿ الباحث يقـك أف: الثاني
 ثبات لحساب األكلى الطريقة الباحث اعتمد كقد ،التحميؿ ثبات قياس في الزمف عامؿ يستخدـ
 كؿ بتحميؿ قاـ الباحث إذ  أكبر بشكؿ النتائج في الدقة لضماف بسيط تعديؿ إجراء مع  التحميؿ
ف منفردا تحميؿ كؿ يككف بحيث كمتميزيف خبيريف معمميف تحميؿ مع بالتزامف  محتكل  عمى كاف كا 
 ثبلث تحميمو تـ محتكل كؿ أف بمعنى  المعمميف مع الباحث اتفؽ عمييا التي كالقكاعد األسس ذات
 عبر االتساؽ ثبات بحساب قاـ الباحث ثـ  ،الثبلثة التحميبلت بيف درجة االتفاؽ حساب ثـ  مرات
 :( كما يمي Holesty )ىكلستي معادلة باستخداـ األفراد

 (4:1) جدول
 الثانوية لممرحمة الفقو كتب لمحتوى التحميل نتائج في والختالف التفاق نقاط

 الدراسة مجتمع
 التحميؿ األكؿ

 (تحميؿ الباحث)

 الثاني التحميؿ
 معمـ تحميؿ)

 (أخر

نقاط 
 االتفاؽ

نقاط 
 االختبلؼ

معامؿ 
 الثبات

كتاب الفقو لمصؼ 
 عشرالحادم 
 (2+1)الجزء 

6 7 6 1 0.92  

كتاب الفقو لمصؼ 
  الثاني عشر

 (2+1)الجزء 
7 6 6 1 0.92 

 0.92 2 12 13 31 المجمكع
 ( HOLSTYكلتحديد معامؿ الثبات بيف التحميميف استخدـ الباحث معادلة ) ىكلستي 

 :كىي (226:2004طعيمو ) كما يكردىا
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 ثبات عمى يدؿ مما عالي ثبات معامؿ ىك  (92 %)الثبات  معامؿ أفمما سبؽ يتبيف لمباحث 

 .معامؿ تاـ غالبان  كىذا  كافالمحتكل،  تحميؿ أداة الستخداـ الباحث كيطمئف التحميؿ
ف معامؿ الثبات المناسب لتحميؿ المحتكل ال ينبغي أف يقؿ أ( 231:2004) طعيمة حيث يشترط 

 .مستكل الصفيفعمى  األفراد عبر باالتساؽ الثبات مف ىذا النكع عمى كيطمؽ )% 60) عف
 لمتطبيؽ كصالحة النيائية صكرتيا في الدراسة يذهل المستخدمة التحميؿ أداة تككف كبذلؾ

 الذم يبيف أداة تحميؿ المحتكل .( 4ممحؽ )انظر  
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 الفرع الثانوية المرحمة في الفقو كتب محتوى تضمن مدى حول استبانة: الثالثة األداة
 .المعممين نظر وجية من إلثرائيا مقترح وتصور" المعاصرة الفقيية القضايا" الشرعي

 البلزمة المعاصرة الفقيية القضايا بأىـ قائمة إلى االستبانة فقرات صياغة في الباحث استند
 تحكيميااشتقاقيا مف دراسات سابقة كمف خبلؿ  تـ كالتي الشرعي الفرع -الثانكية المرحمة لطمبة

 كمختصيف أساتذة مف( حيث تـ تحكيميا 6كما في) ممحؽ رقـ ان محكم( 20) عمى حيث تـ عرضيا
 التربية كأصكؿ اإلسبلمية التربية تدريس كطرؽ مناىج في مختصيف كأساتذة كالفقو الشريعة في

مف خبلؿ التعديؿ اك االضافة اك  الثانكية لممرحمة اإلسبلمية التربية كمعممي تربكييف كمشرفيف
 المحكمة المعاصرة الفقيية القضايا بأىـ قضايا قائمة عمى اعتمدت استبانة بناء تـ كقد، الحذؼ
 لمتعرؼ، غزة غرب محافظة مدارس في الثانكية لممرحمة الشرعي الفرع معممي عمى كزعت كالتي
كتب  محتكل ضمف المعاصرة الفقيية مقضايال الطمبة دراسة أىمية مدل حكؿ المعمميف آراء عمى
 الثانكية.  لممرحمة  الشرعي مفرعل الفقو
 ببناء الباحث قاـ كقد. الثانكية لممرحمة الشرعي لمفرع معممان ( 51) عمى االستبانة تكزيع تـ كقد

 :اآلتية الخطكات كفؽ االستبانة
 . االستبانة شممتيا التي الرئيسة المجاالت تحديد -
 . مجاؿ كؿ تحت تقع التي الفقرات صياغة -
 . البيانات لجمع مبلءمتيا مدل مف التأكد أجؿ مف المشرؼ عمى االستبانة عرض -
 . عمى ىذه الدراسة المشرؼ يراه ما حسب أكلي بشكؿ االستبانة تعديؿ -
 حيث، مجاالت ةسبع عمى مكزعة فقرة( 63) النيائية صياغتيا بعد االستبانة فقرات عدد بمغ كقد

 قميمة، األىمية متكسطة، ميمة، جدان  ميمة) خماسي متدرج سمـ كفؽ مدرج كزف فقرة لكؿ أيعطي
 القضايا دراسة أىمية لمعرفة( 1، 2، 3، 4، 5) التالية األكزاف أعطيت( األىمية عديمة، األىمية
  .(5) رقـ ممحؽانظر  فرع التعميـ الشرعي الثانكية لطمبة كتب الفقو محتكل في المعاصرة الفقيية
 : الستبانة صدق

 التحميؿ في تدخؿ أف يجب التي العناصر لكؿ االستبانة شمكؿ" االستبانة بصدؽ يقصد
 مف لكؿ مفيكمة تككف بحيث، ثانية ناحية مف كمفرداتيا فقراتيا ككضكح، ناحية مف

  (.179 :2001،كآخركف عبيدات)يستخدميا
 : مف خبلؿ ما يمي صدقيا مف لمتأكد كذلؾ فقرات بتقنيف الباحث قاـ كقد
 : المحكمين صدق: أولً 

 المختصيف مف جامعييف أساتذة مف مجمكعة عمى األكلية صكرتيا في االستبانة عرض تـ
 آرائيـ بإبداء قامكا حيث، غزة محافظات في الفمسطينية الجامعات في يعممكف ممف التربية عمـ في
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 المجاالت مف مجاؿ كؿ إلى الفقرات انتماء كمدل، االستبانة فقرات مناسبة حكؿ كمبلحظاتيـ
 الفقرات بعض استبعاد تـ اآلراء تمؾ ضكء كفي، المغكية صياغاتيا كضكح ككذلؾ، لبلستبانة ةالسبع
تعديؿ قضية تنظيـ األسرة إلى تنظيـ األسرة بالطرؽ كمف األمثمة عمى ذلؾ :  اآلخر بعضيا كتعديؿ

أشار بعض كما  ،ة معاصرة كقد استجاب الباحث لذلؾالحديثة  كاألدكية كغيرىا لتصبح القضي
ضمف مجاؿ الترفيو كالفف نظران لضركرة كأىمية ىذا المجاؿ لمشباب  المحكميف إلى إضافة قضايا

إضافة  المحكميفبعض  رأل ك الذيف يتابعكف كؿ جديد في ىذا المجاؿ كقد استجاب الباحث لذلؾ
 فقرة( 63) االستبانة فقرات عدد صبحأ ( بذلؾ الجريمة عبر شبكة االنترنت( عدة قضايا مثؿ

 :التاليعمى النحك ( 2:4) جدكؿ في كما مكزعة
 (2:4جدول )

 عدد فقرات الستبانة حسب كل مجال من مجالتيا 
 عدد الفقرات المجال

 18 .فقو العبادات
 14 .المعامبلت المالية

 6 .فقو األحكاؿ الشخصية
 7 .القضايا الطبية المعاصرة

 9 .الترفيو كالفف
 5 .المباس كالزينة

 4 .األطعمة كاألشربة
 63 المجمكع

 : صدق التساق الداخمي: ثانياً 
 مككنة استطبلعية عينة عمى االستبانة بتطبيؽ لبلستبانة الداخمي االتساؽ صدؽ مف التحقؽ جرل
 االستبانة مجاالت مف مجاؿ كؿ درجات بيف بيرسكف ارتباط معامؿ حساب كتـ، معممان ( 30) مف

 فقرات مف فقرة كؿ بيف بيرسكف ارتباط معامؿ حساب تـ ككذلؾ لبلستبانة الكمية كالدرجة
 .(SPSS. )اإلحصائي البرنامج باستخداـ كذلؾ إليو تنتمي الذم لممجاؿ الكمية كالدرجة االستبانة 

 كما يمي:
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 والدرجة( العبادات فقو: )األول المجال لفقرات الدراسة ألداة الداخمي التساق معامالت .1
 التالي بالجدول مبين ىو كما لفقراتو الكمية

 .(4:3)  جدول
 لممجال نفسو الكمية الدرجة مع" العبادات فقو" األول المجال فقرات من فقرة كل ارتباط معامل

 مستوى الدللة معامل الرتباط  الفقرة م.

 0800دالة عند  08580 .تحديد القبمة باألجيزة الحديثة  .1

 0800دالة عند  087.0 .الصالة في الطائرات وغيرىا  .2

 0800دالة عند  086.7 .المتعمقة بالمصحف اللكترونياألحكام   .3

 0800دالة عند  08085 .الطيارة عمى وأثره التجميل ومواد األظافر طالء  .4

 0805دالة عند  08505 .الحديثة والوسائل الفمكي بالحساب اليالل رؤية إثبات  .5

 0800دالة عند  08607 .لمصائم بو التبرع أو الدم تحميل  .6

 0805دالة عند  08097 .الصيام أجل من الحيض لمنع أدوية استعمال  .7

 0805دالة عند  08098 .المفطرات المعاصرة  .8

 0800دالة عند  08590 الحج أجل من الحيض لمنع أدوية استعمال  .9

 0800دالة عند  08700  لمكفيل الزيادة مع بالتقسيط العمرة  .10

 0800دالة عند  086.0 الستدانة من أجل الحج     .11

 0800دالة عند  086.0 . زكاة الشركات  .12

 0805دالة عند  08508 . زكاة األسيم  .13

 0800دالة عند  087.0 .زكاة  السندات  .14

 0800دالة عند  08657  .زكاة النقود الورقية  .15

 0800دالة عند  08580 .زكاة أرباح المين الحرة  .16

 0805دالة عند  085.0 .استثمار أموال الزكاة  .17

 0800دالة عند  08590  .وصرفيا الزكاة جمع في الحديثة الجباية أنظمة استخدام  .18

 0.463( = 0.01( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر
 0.361( = 0.05( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر

فقو العبادات  "األكؿيبيف الجدكؿ السابؽ معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 
(، 0.05كالدرجة الكمية لفقراتو، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )"

المحسكبة أكبر مف  )ر((، ككذلؾ قيمة 0.724-0.485كمعامبلت االرتباط محصكرة بيف المدل )
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، كبذلؾ 0.361ي تساكم ( كالت28( كدرجة حرية )0.05الجدكلية عند مستكل داللة )( ر )قيمة
 .تعتبر فقرات المجاؿ األكؿ صادقة لما كضعت لقياسو

 والدرجة(المالية المعامالت: )الثاني المجال لفقرات الدراسة ألداة الداخمي التساق معامالت.2
 . التالي بالجدول مبين ىو كما لفقراتو الكمية

 (4:4) جدول
 نفسو لممجال الكمية الدرجة مع" المالية المعامالت" الثاني المجال فقرات من فقرة كل ارتباط معامل

 مستوى الدللة معامل الرتباط  الفقرة م.

1. 
 – النترنت –الياتف) مثل الحديثة التصال بوسائل البيع

 .(الفاكس
 0805دالة عند  08.87

 0805دالة عند  08055 .بيع المرابحة لآلمر بالشراء .2

 0800دالة عند  08606 .الورقيةالمصارفة في النقود  .3

 0800دالة عند  08697 . الحوالة المصرفية .4

 0800دالة عند  .0850 .البيع بالتقسيط .5

 0800دالة عند  08600 .عقد الستصناع بصوره المعاصرة .6

 0805دالة عند  08570 .فييا الستثمار أو الربوية البنوك في العمل .7

 0800دالة عند  087.7  .(الِرجلخمو )بدل الخمو   .8

 0800دالة عند  08705 .عقد التأمين .9

 0800دالة عند  08767 .بطاقة الئتمان .10

 0800دالة عند  085.0 .اإلجارة المنتيية بالتمميك .11

 0800دالة عند  08576 .المشاركة المنتيية بالتمميك .12

 0800 دالة عند 08690 .قبول الودائع في البنوك .13

 0800دالة عند  08580 .       استثمار مال الوقف .14

 0.463( = 0.01( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر
 0.361( = 0.05( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر

 "المعامبلت المالية "الثاني المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت السابؽ الجدكؿ يبيف
(، 0.05داللة ) مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم لفقراتو، الكمية كالدرجة

 مف أكبر المحسكبة )ر((، ككذلؾ قيمة 0.767-0.387المدل ) بيف محصكرة االرتباط كمعامبلت
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 ، كبذلؾ0.361تساكم ( كالتي 28( كدرجة حرية )0.05الجدكلية عند مستكل داللة ))ر(قيمة
 .لقياسو كضعت لما صادقة الثاني المجاؿ فقرات تعتبر

( الشخصية األحوال فقو: )الثالث المجال لفقرات الدراسة ألداة الداخمي التساق معامالت .1
 :التالي  بالجدول مبين ىو كما لفقراتو الكمية والدرجة

 (4:5) جدول
 لممجال نفسومع الدرجة الكمية  فقو األحوال الشخصية"" معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث

 مستوى الدللة معامل الرتباط  الفقرة م.

 0800دالة عند  08570 .                         الفحص الطبي قبل الزواج .1

 والجوال كاإلنترنت)الحديثة بالوسائل والطالق الزواج عقود إجراء .2
 .(ونحوىا

 0800دالة عند  ..087

 0800دالة عند  08859 .غيره أو الدواء كتناول الحديثة بالطرق األسرة تنظيم .3

 0800دالة عند  08776 .تحديد النسل .4

 0800دالة عند  .0877  .الدراسة إكمال لغرض لمزواج المرأة ترك .5

 0800دالة عند  .0860  .الشرعية المحاكم في والطالق الزواج تسجيل .6

 0.463( = 0.01( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر
 0.361( = 0.05وعند مستوى دللة )( 28حرية ) درجة عند الجدولية ر
 

فقو األحكاؿ  "الثالث المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت السابؽ الجدكؿ يبيف
داللة  مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم لفقراتو، الكمية الشخصية" كالدرجة

 المحسكبة)ر((، ككذلؾ قيمة 0.776-0.571المدل ) بيف محصكرة االرتباط (، كمعامبلت0.05)
، 0.361( كالتي تساكم 28( كدرجة حرية )0.05الجدكلية عند مستكل داللة ))ر(قيمة مف أكبر
 .لقياسو كضعت لما صادقة الثالث المجاؿ فقرات تعتبر كبذلؾ
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( المعاصرة الطبية القضايا: )الرابع المجال لفقرات الدراسة ألداة الداخمي التساق معامالت.4
  : يبالجدول التال مبين ىو كما لفقراتو الكمية والدرجة
 (6:4) جدول                                        

 لممجال نفسوالدرجة الكمية  معمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع "القضايا الطبية المعاصرة" 

 مستوى الدللة معامل الرتباط  الفقرة ـ.

 0800دالة عند  08850 .التجميل جراحات لبعض معاصرة صور .1

 0800دالة عند  08800 .السميمة لمعين الطبيعي المون تغييرل الالصقة العدسات .2

 0800دالة عند  08905 .  تحديد جنس الجنين .3

 0800دالة عند  08895                          .الوراثي المرض بسبب الجنين إجياض .4

 0800دالة عند  087.9 .التمقيح الصناعي .5

 0800دالة عند  08878 .غير العالجي( الترامادول)تعاطي  .6

 0800دالة عند  .0890 .والمخدرات الكحول عمى المشتممة األدوية .7

 0.463( = 0.01( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر
 0.361( = 0.05وعند مستوى دللة )( 28حرية ) درجة عند الجدولية ر

القضايا  "الرابع المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت السابؽ الجدكؿ يبيف
 مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم لفقراتو، الكمية الطبية المعاصرة" كالدرجة

 )ر((، ككذلؾ قيمة 0.905-0.729المدل ) بيف محصكرة االرتباط (، كمعامبلت0.05داللة )
تساكم ( كالتي 28( كدرجة حرية )0.05الجدكلية عند مستكل داللة )  ر((قيمة مف أكبر المحسكبة
 .لقياسو كضعت لما صادقة الرابع المجاؿ فقرات تعتبر ، كبذلؾ0.361
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 ( والفن الترفيو: )الخامس المجال لفقرات الدراسة ألداة الداخمي التساق معامالت.5
 التالي: بالجدول مبين ىو كما لفقراتو الكمية والدرجة

 ( 7:4 ) جدول
 لممجال نفسو الكمية الدرجة مع الخامس "الترفيو والفن" المجال فقرات من فقرة كل ارتباط معامل

 الفقرة ـ.
معامل 

 الرتباط 
 مستوى الدللة

 0800دالة عند  08788 اإلنترنت ع ْبر لالرجو المرأة  بين مراسمةال .1

 0800دالة عند  .0859 .منكرات األفراح المعاصرة .2

 0800دالة عند  08790  األناشيد في الموسيقى استخدام .3

 0800دالة عند  08666 .ممارسة المرأة لمرياضة بأنواعيا .4

 0800دالة عند  08800 .عميو األجرة وأخذ بو القيام حيث من لممرأة التمثيل .5

 0800دالة عند  088.6 .الجريمة من خالل اإلنترنت .6

 0800دالة عند  08706 .والمرأة لمرجل  وأحكاميا العصرية األلعاب .7

 0800دالة عند  087.0 . نسخ البرامج اللكترونية .8

 0800دالة عند  08789 .القنوات الفضائية والنترنت .9

 0.463( = 0.01( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر
 0.361( = 0.05وعند مستوى دللة )( 28حرية ) درجة عند الجدولية ر
 

الترفيو  "الخامس المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت السابؽ الجدكؿ يبيف
داللة  مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم لفقراتو، الكمية كالفف" كالدرجة

 ر( )(، ككذلؾ قيمة0.757-0.541المدل ) بيف محصكرة االرتباط (، كمعامبلت0.05)
( كالتي تساكم 28( كدرجة حرية )0.05الجدكلية عند مستكل داللة ) ) ر(قيمة مف أكبر المحسكبة
 .لقياسو كضعت لما صادقة الخامس المجاؿ فقرات تعتبر ، كبذلؾ0.361
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 ( والدرجةالمباس والزينة) السادس: المجال لفقرات الدراسة ألداة الداخمي التساق معامالت.6
  :التالي بالجدول مبين ىو كما لفقراتو الكمية

 ) 8:4) جدول
 لممجال نفسو الكمية مع الدرجة "المباس والزينةالسادس " المجال فقرات من فقرة كل ارتباط معامل

 الفقرة م.
معامل 

 الرتباط 
 مستوى الدللة

 0800دالة عند  087.7  .لشروطو  ومخالفة الشرعي بالزي تسمى  لممرأة عصرية أزياء .1

 0800دالة عند  ..089 .صالونات التجميل لممرأة .2

 0800دالة عند  089.9 .صبغة الشعر لغير العالج .3

 0800دالة عند  08869 .المعاصرة الوجو بزينة المرأة خروج .4

 0800دالة عند  08909 .المالبس عرض في الشواخص استخدام .5

 0.463( = 0.01( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر
 0.361( = 0.05وعند مستوى دللة )( 28حرية ) درجة عند الجدولية ر

المباس  "السادس المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت السابؽ الجدكؿ يبيف 
داللة  مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم لفقراتو، الكمية كالزينة" كالدرجة

 ر(( (، ككذلؾ قيمة 0.932-0.737المدل ) بيف محصكرة االرتباط (، كمعامبلت0.05)
( كالتي تساكم 28( كدرجة حرية )0.05الجدكلية عند مستكل داللة ) )ر( قيمة مف أكبر المحسكبة
 .لقياسو كضعت لما صادقة السادس المجاؿ فقرات تعتبر ، كبذلؾ0.361

  والدرجة( واألشربة األطعمة: )السابع المجال لفقرات الدراسة ألداة الداخمي التساق معامالت.7
  :التالي بالجدول مبين ىو كما لفقراتو الكمية

 (4:9) جدول
  لومع الدرجة الكمية  معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السابع "األطعمة كاألشربة"

 مستوى الدللة معامل الرتباط  الفقرة م.

 0800دالة عند  .0875  .الوسائل المستجدة في ذبح الحيوان المأكول  .19

 0800دالة عند  .0888 .استخدام أدوية وأسمدة في الزراعة ضارة بالصحة  .20

 0800دالة عند  08909 .تناول الثمار التي يستخدم في رييا مياه نجسة  .21

 0800دالة عند  088.9 .تناول مشروبات الطاقة أو  نبيذ الشعير المعمب  .22

 0.463( = 0.01دللة )( وعند مستوى 28حرية ) درجة عند الجدولية ر
 0.361( = 0.05( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر
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 األطعمة "السابع المجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت السابؽ الجدكؿ يبيف
 داللة مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم لفقراتو، الكمية كاألشربة" كالدرجة

 )ر((، ككذلؾ قيمة 0.919-0.753المدل ) بيف محصكرة االرتباط (، كمعامبلت0.05)
( كالتي تساكم 28( كدرجة حرية )0.05الجدكلية عند مستكل داللة ) )ر( قيمة مف أكبر المحسكبة
 .لقياسو كضعت لما صادقة السابع المجاؿ فقرات تعتبر ، كبذلؾ0.361

 كالمجاالت االستبانة مجاالت مف مجاؿ كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت بحساب الباحث قاـ كلقد
 : ذلؾ يكضح (4:10) التالي  كالجدكؿ لبلستبانة الكمية بالدرجة بعد كؿ ككذلؾ األخرل

 (4:10) جدول
 لالستبانة األخرى والمجالت الستبانة مجالت من مجال كل ارتباط معامالت مصفوفة

 . لالستبانة الكمية الدرجة مع وكذلك 
 سابعاً  سادساً  خامساً  رابعاً  ثالثاً  ثانياً  أولً  مجموع 
        1 مجموع

       1 0.766 أولً 

      1 0.377 0.505 ثانياً 

     1 0.415 0.406 0.660 ثالثاً 

    1 0.715 0.411 0.502 0.840 رابعاً 

   1 0.722 0.540 0.319 0.448 0.866 خامساً 

  1 0.861 0.707 0.429 0.475 0.501 0.823 سادساً 

 1 0.664 0.627 0.634 0.402 0.634 0.609 0.760 سابعاً 

 0.463( = 0.01( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر
 0.361 ( =0.05( وعند مستوى دللة )28حرية ) درجة عند الجدولية ر

 الكمية كبالدرجة البعض ببعضيا ترتبط المجاالت جميع أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح
بدرجة  تتمتع االستبانة أف يؤكد ( كىذا0.05داللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذا ارتباطان  لبلستبانة

 الداخمي. كاالتساؽ الثبات مف عالية
 : Reliability الستبانة ثبات

 العينة أفراد عمى تطبيقيا بعد كذلؾ االستبانة ثبات مف التأكد خطكات الباحث أجرل
 .كركنباخ ألفا كمعامؿ النصفية التجزئة كىما بطريقتيف االستطبلعية
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 : Split-Half Coefficient  النصفية التجزئة طريقةالطريقة األولى : 
 النصفية التجزئة بطريقة االستبانة ثبات لحساب االستطبلعية العينة درجات استخداـ تـ

 الثاني النصؼ درجة ككذلؾ االستبانة مجاالت مف مجاؿ لكؿ األكؿ النصؼ درجة احتسبت حيث
 معادلة باستخداـ الطكؿ تعديؿ جرل ثـ النصفيف بيف االرتباط معامؿ بحساب كذلؾ الدرجات مف

 : ذلؾ يكضح (11:4) التالي كالجدكؿ ( Spearman-Brown Coefficient) براكف سبيرماف
 (11:4) جدول

 التعديل قبل ككل الستبانة وكذلك الستبانة مجالت من مجال كل نصفي بين الرتباط معامالت
 .التعديل بعد الثبات ومعامل

الرتباط قبل  عدد الفقرات المجالت
 التعديل

          بعد التعديلمعامل الثبات 

 0.937 0.881 18 فقو العبادات.

 0.900 0.819 14 المعامبلت المالية.

 0.852 0.742 6 فقو األحكاؿ الشخصية.

القضايا الطبية 
 المعاصرة.

7 0.951 0.975 

 0.760 0.613 9 .الترفيو كالفف

 0.952 0.908 5 .المباس كالزينة

 0.897 0.814 4 األطعمة كاألشربة.

 0.963 0.928 63 المجمكع

 
 االستبانة تتمتع أف عمى يدؿ كىذا (0.963) الكمي الثبات معامؿ أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 .الدراسة عينة عمى تطبيقيا الباحث إلى تطمئف الثبات مف عالية بدرجة

 :  كرونباخ ألفا طريقةالطريقة الثانية: 
 كذلؾ، (كركنباخ ألفا) طريقة كىي الثبات حساب طرؽ مف أخرل طريقة الباحث استخدـ

 مجاالت مف مجاؿ لكؿ )ألفا معامؿ) قيمة عمى حصؿ حيث، االستبانة ثبات معامؿ إليجاد
 :ذلؾ يكضحالتالي  كالجدكؿ ككؿ لبلستبانة ككذلؾ االستبانة
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 (4:12) جدول
 ككل لالستبانة وكذلك الستبانة مجالت من مجال لكل (كرونباخ ألفا) معامالت يوضح

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجالت

 0.826 18 فقو العبادات.

 0.864 14 المعامبلت المالية.

 0.817 6 فقو األحكاؿ الشخصية.

 0.940 7 القضايا الطبية المعاصرة.

 0.902 9 .الترفيو كالفف

 0.925 5 .المباس كالزينة

 0.865 4 األطعمة كاألشربة.

 0.954 63 المجمكع

االستبانة  أف عمى يدؿ كىذا (0.954) الكمي الثبات معامؿ أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 .الدراسة عينة عمى تطبيقيا إلىالباحث  تطمئف الثبات مف عالية بدرجة تتمتع

 : الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب
 : الدراسة ألدكات معالجتو عند التالية اإلحصائية األساليب الباحثستخدـ ا

 استخدـ كما، األفراد عبر التحميؿ بطاقة ثبات لحساب (ىكلستي) معادلة الباحث استخدـ -1
 . المحتكل في مجاؿ كؿ قضايا تكاجد درجة لحساب المئكية النسب

 : التالية اإلحصائية األساليب استخداـ برنامج خبلؿ مف ،االستبانة كتحميؿ بتفريغ الباحث قاـ -2
 . المئكية كالنسب الحسابية كالمتكسطات التكرارات -3
 "Pearson". بيرسكف ارتباط معامؿ استخداـ تـ لبلستبانة الداخمي االتساؽ صدؽ إليجاد -4
 النصفية لمتجزئة بركاف سبيرماف ارتباط معامؿ استخداـ تـ االستبانة ثبات معامؿ إليجاد -5

 .كركنباخ ألفا ارتباط كمعامؿ، المتساكية غير النصفية لمتجزئة جتماف كمعادلة، المتساكية
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 الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةى

 
 

 
 
 
 

 
 

 خلامسا انفصم
 نتائج اندراسة وتفسريها

 

 وتفسيراتيا الدراسة نتائج عرض: أول 

 المعاصرة الفقيية قضاياال ضوء في الفقو كتبمحتوى  تحميل: ثانًيا . 

  ثالثًا: التوصيات والمقترحات 
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 الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةى

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرىا

 يتناكؿ تكصيات كما، كتفسيرىا كمناقشتيا الدراسة لنتائج عرضان  الفصؿ ىذا يتضمف
 . الدراسة نتائج عمى بناءن  الباحث طرحيا التي كالمقترحات، الدراسة

 : يمي ما عمى ينص والذي األول بالسؤال المتعمقة النتائج: أولً 
ما القضايا الفقيية المعاصرة الالزم تضمينيا في محتوى كتب الفقو لمفرع الشرعي في  

 المرحمة الثانوية؟
 المستجدات كىي، بقضايا فقيية معاصرة قائمة بإعداد السؤاؿ ىذا عف الباحث أجاب كقد

 عمى كالكقكؼ معرفتو إلى الثانكية المرحمة طمبة حاجة الباحث يرل التي المعاصرة كالقضايا الفقيية
 فيالمختصيف  ككتابات ،التربكم األدب عمى لمقائمة إعداده في الباحث استند كقد، الشرعي حكميا

 الدراسات عمى كاالطبلع اإلسبلمية التربية كمناىج كالفتاكل المعاصرة,الفقو المعاصر كالنكازؿ 
 مجاالت (7) ةسبع إلى تصنيفيا تـ حيث، القائمة بنكد بإعداد الباحث قاـ ذلؾ ضكء كفي، بقةالسا
 القائمة تككنت كقد تكافرىا مقترحالية المعاصرة فقيال قضاياال تحتيا تندرج فرعية مجاالت إلى تنقسـ
  تقسيـ كؿ مف كيتفرع، المجاؿ ىذا تقسيمات تحتيا يندرج مجاالت ةثماني مف األكلية صكرتيا في

( 80) األكلية صكرتيا في القائمة بمغت كقد ،إليو تنتمي التي الفرعية القضايا الفقيية المعاصرة
 كالحذؼ التعديبلت بإجراءكاالستجابة آلرائيـ   المحكميف السادة عمى القائمة عرض كبعد، قضية

، قضية( 63) لمقائمة كعددىا النيائية الصكرة انظر الى  .يياإل التكصؿ تـ التي  كالتعديؿ كاإلضافة
 : يمي كما فقو القضايا المعاصرة   مجاالت جاءت كقد ،(3) رقـ ممحؽ انظر
  . قضية( 18) ةعشر  ةثمانيتحتو  كيندرج العبادات مجاؿ أكالن:

 . قضية (14) ةعشر  أربع تحتو كيندرج: المعامبلت مجاؿثانيان: 
 . قضايا (6) ست تحتو كيندرج ،الشخصية األحكاؿ مجاؿ ثالثان:
 . قضايا (7)بعستحتو  كيندرج ،القضايا الطبية مجاؿرابعان: 
 . قضايا  (9)تسع تحتو كيندرج ،الترفيو كالفف مجاؿ خامسان:
 . قضايا (5)خمس تحتو كيندرج ،كالزينة المباس مجاؿسادسان: 
  .قضايا (4) أربع تحتو كيندرج كاألشربة األطعمة مجاؿ سابعان:

 التي لممستجدات الفقيية أمكف ما الشمكؿ يضمف كىذا.فقيية معاصرة قضية( 63بمجمكع ) أم
 في مختمفة تخصصات مف محكمان ( 20) عمى بعرضيا القائمة ىذه تحكيـ تـ كقد ،الطالب يعايشيا
 كطرؽ كالمناىج خبراء في مناىج التربية اإلسبلمية في فمسطيف كخارجياك ، الديف كأصكؿ، الفقو
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 في اإلسبلمية التربية كمعممي، اإلسبلمية التربية مشرفي ك، التربية كأصكؿ، ، العامة التدريس
 .(6انظر ممحؽ ) الثانكية المرحمة

 :يمي ما عمى ينص والذي الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج: ثانياً 
التعميم الشرعي لمقضايا الفقيية  ما مدى تضمن محتوى كتاب الفقو لمصف الحادي عشر فرع

 المعاصرة ؟
 الجزء عشر الحادم لمصؼ الفقو ابكت محتكل بتحميؿ الباحث قاـ ،السؤاؿ اىذ عف كلئلجابة
 النتائج كتفسير ،مقضايا الفقيية المعاصرةل ياتضمين مدل عف ؼلمكش كذلؾ ؛الثاني كالجزء ،األكؿ

 كتكصؿ، معنى تتضمف ألنيا ؛لمعد كالقياس ككحدة، الفقرة عمى الباحث اعتمدحيث  ،بذلؾ المرتبطة
 خبلؿ مف ذلؾ كيتضح، الحادم عشر الصؼ منيج في محتكل الفقيية القضايا تضميف قمة إلى
 فيما بعد.يذكره الباحث كالتي تـ تفصيميا  السابقة كؿاالجد

ف إ؛حيث معرفتيا  إلى الصؼ ىذا طمبة يحتاج التي المعاصرة إلى القضايا الفقيية بنائو يفتقر في
إال لبعض القضايا في الكحدة الثانية مف الكتاب في  رفمـ يش ،لدييـ ان كاضطراب حيرة يسبب ذلؾ

زكاة أرباح الميف  -زكاة النقكد الكرقية  -زكاة  السندات  -زكاة األسيـ) : مكضكع الزكاة كىي
 .(استخداـ أنظمة الجباية الحديثة في جمع الزكاة كصرفيا  - استثمار أمكاؿ الزكاة - الحرة
 : يمي كما النتيجة ىذه تفسير كيمكف

أصكؿ المكضكعات المتعمقة بالصؼ الحادم عشر قد ركز عمى  لطمبة الفقو كتاب محتكل أف. 1
الفقو كمصادره األصمية كالتبعية ككذلؾ الحكـ الكضعي ثـ تطرؽ إلى مكضكعي االجتياد كالتقميد 

  .دكف ذكر لمقضايا الفقيية المعاصرة
 عمى مف اعتماده أكثر التراثيةمكضكعات ال عمى ميتفصي كبشكؿ ركز قد المحتكل ىذا أف. 2

 كبعيد، بتمؾ المكضكعات أساس ٌي بشكؿنعي  أنو أم، الطالب حياة كاقع تيـ التي المعاصرة القضايا
 مستندة إلى التي تتكصؿ لؤلحكاـ الشرعية ،المعاصرة الفقيية قرارات المجالس عف كبير حد إلى

 .الدليؿ
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 :يمي ما عمى ينص والذي لثالثا بالسؤال المتعمقة ًا: النتائجلثثا
التعميم الشرعي لمقضايا  ما مدى تضمن محتوى كتاب الفقو لمصف الثاني عشر فرع

 الفقيية المعاصرة ؟
 األكؿ، الجزء عشر ثانيال لمصؼ كتاب الفقو) محتكل بتحميؿ الباحث قاـ السؤاؿ، اىذ عف كلئلجابة
فيو، كيمكف تفصيؿ  القضايا الفقيية المعاصرةتضميف  مدل عف لمكشؼ الثاني( ؛ كذلؾ كالجزء
 مف خبلؿ ما يمي: بذلؾ  المرتبطة النتائج كتفسير

  المعاصرة الفقيية القضايا بعض تضمف قد عشر ( الثاني الصؼ( لطبلب الفقو كتاب أف محتكل
 : كىي المتعمقة بفقو المعامبلت 

 .(الفاكس –االنترنت  –مثؿ الياتؼ) لبيع بكسائؿ االتصاؿ الحديثةا.1
 .بيع المرابحة لآلمر بالشراء.2
 .. بيع التقسيط بالصكر المعاصرة3
 .عقد االستصناع بصكره المعاصرة.4
 .الحكالة المصرفية .5
 .(مك الًرجؿخي ) مك بدؿ الخي  .6

 : التالي إلى السابقة النتيجة تفسير كيمكف
، بالمعامبلت المالية كالتجارية كامؿ بشكؿ اىتـ لمصؼ الثاني عشر قد الفقو كتاب محتكل أف. 1

 .مف بيع كشراء كنحكه
 في أيضا مبني ألنو ؛المعاصرة الفقيية القضايا إلى كبير بشكؿ يفتقر اأيضن  المحتكل ىذا أف. 2

قضايا فقيية معاصرة  (6ستة)إال  لـ يتضمف أنو بدليؿ، المتعارفة الفقيية كاألحكاـ القضايا ضكء
 . قضية فقيية (63كستيف ) ثبلثة إجمالي مف فقط
المعامبلت،  عمى مبني ألنو؛ مف ذلؾ كأعمؽ أشمؿ يككف الصؼ ىذا محتكل أفيرل الباحث . 3
 . فيياالفقيية  قضاياالىذه  مثؿ جدان لتضميف الكاسعة األبكاب مف المعامبلت كباب
 الثاني الصؼ الفقو لطمبة  كتاب محتكل تضميف قمة يتبيف لمباحث السابؽ العرض ضكء في
بصعكبة  الطمبة يشعر مما ؛( الشرعي الفرع) الثانكية المرحمة لطبلب البلزمة الفقيية قضايالم عشر

 التالية تكضح . كالجداكؿنياحيك ي تيال ككنو ال يبلمس كاقعيـ كحياتيـ ،كغرابتو مفردات المحتكل
  نتائج تحميؿ الكتابيف بحيث تـ إفراد كؿ مجاؿ عمى حدة .
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 (13 :5) جدول
 (العبادات فقو) مجال في المعاصرة الفقيية القضايا: األول المجال

 المعاصرةالقضية الفقيية            
 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر

 غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة
     الطيارة و الصالة -أ

 X  X  .تحديد القبمة باألجيزة الحديثة .1
 X  X  .وغيرىاالصالة في الطائرات  .2
  األحكام المتعمقة بالمصحف اللكتروني.3

 .(مثل الياتف الخموي وغيره)
 X  X 

 X  X  .عمى الطيارة امواد التجميل وأثرى .4
     الصيام -ب
إثبات رؤية اليالل بالحساب الفمكي والوسائل .5

 .الحديثة
 X  X 

 X  X  .تحميل الدم أو التبرع بو لمصائم .6
 X  X  .استعمال أدوية لمنع الحيض من أجل الصيام.7
 X  X  ..(المفطرات المعاصرة) .8
     الحج -ج
 X  X  .استعمال أدوية لمنع الحيض من أجل الحج .9

 X  X  .العمرة بالتقسيط مع الزيادة لمكفيل.10
 X  X   .الستدانة من أجل الحج  .11
     الزكاة -د
 X   X .زكاة األسيم12.

 X   X .زكاة  السندات .13
     .زكاة النقود الورقية .14
 X   X .زكاة أرباح المين الحرة .15
 X   X .استثمار أموال الزكاة. 16
استخدام انظمة الجباية الحديثة في جمع الزكاة .17

 وصرفيا
X 

   

 األكؿ بجزأيو عشر الثاني لمصؼ الفقو كتاب محتكل أف يتضح (13:5)الجدكؿ بقراءة
 كتاب الفقو محتكل تضمف بينما العبادات مجاؿ في المعاصرة القضايا الفقيية مف يخمك كالثاني

 فنجد أف أعبله الجدكؿ في يظير كما فقط فقيية معاصرة قضايا( 5) خمس ،عشر الحادم مصؼل
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 (الصؼ الحادم عشر)الفقو درس زكاة األسيـ كالسندات تـ تناكلو في درس منفصؿ ضمف كتاب 
كىذه   ؛مف ىذه القضايا ككنو خاص بفقو المعامبلت (مصؼ الثاني عشرل الفقو كتاب)بينما خمى 

 لمصؼ اإلسبلمية التربية كتاب محتكل أف كالتي نتج عنيا (2011النتيجة تتفؽ مع دراسة حمد )
، العبادات مجاؿ في المعاصر الكاقع فقو قضايا مف يخمك كالثاني األكؿ عشر بجزأيو الحادم

 كما أف مف كخاصة المعاصرة منيا ،ة بالطيارةمف ضركرة معرفة الطمبة لؤلحكاـ المتعمق الرغـبف
ككذلؾ  ؛أىداؼ الفقو العامة أف يعرؼ التبلميذ ، أحكاـ العبادات: مف صبلة، كزكاة، كصياـ، كحج

ة ك عمى الطالب معرف المجتمع خاصة مع انتشارىا في كغيره أحكاـ المعامبلت مف بيع، كشراء، 
 .حتى ال يقع الطمبة في حرج مف ذلؾ االحكاـ المتعمقة بتمؾ المستجدات الفقيية

 ( 14 :5) جدول
 المعاصرة المعامالت فقو: الثاني المجال

 القضية الفقيية المعاصرة
 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر

 غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة
  X X  .البيع بوسائل التصال الحديثة .1
  X X  .بيع المرابحة لآلمر بالشراء .2
     .المصارفة في النقود الورقية .3
  X X  .الحوالة المصرفية .4
  X X  .البيع بالتقسيط .5
  X X  عقد الستصناع بصوره المعاصرة.6
     .البنوك الربوية ر فيلستثماا أو العمل .7
  X   .(خمو الِرجل) بدل الخمو   .8
 X  X  .عقد التأمين .9

 X  X  .بطاقة الئتمان .10
 X  X  .اإلجارة المنتيية بالتمميك .11
 X  X  .المشاركة المنتيية بالتمميك .12

 X  X  .قبول الودائع في البنوك .1
 X  X      .استثمار مال الوقف  .14

قد شمؿ بعض القضايا المطركحة  المعامبلت مجاؿ أف(14:5  (السابؽ الجدكؿ قراءة مف يتضح
 بينما خمت تمامان مف كتاب الصؼ الحادم عشر؛ كخاصة كتاب الصؼ الثاني عشرفي القائمة 

 ،قضايا (6)حظي بست  ألف كتاب الفقو لمصؼ الثاني عشر مخصص لفقو المعامبلت، الذم
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)البيع بكسائؿ االتصاؿ  (.البيع بالتقسيط- الحكالة المصرفية -مك الًرجؿ()خي مكبدؿ الخي  :كىي
 . (ستصناع بصكره المعاصرةعقد اإل - بيع المرابحة لآلمر بالشراء -الحديثة

مثؿ  ،لمصؼ الثاني عشر بالرغـ مف تضمف بعضيا في منياج التربية اإلسبلميةف
ينيا في كتب الفقو لمفرع كمف باب أكلى تضماإلجارة ك المشاركة المنتيية بالتمميؾ( ،)التأمينات

 ،باالىتماـ يحظ لـ المعامبلت مجاؿ أف كالتي أكدت (2011حمد) كىذا يتفؽ مع دراسة عيالشر 
 تذكر لـ عشر لمصؼ الحادم اإلسبلمية التربية كتاب لمحتكل كالثاني األكؿ الجزأيف مستكل فعمى
 أما ،( 123 )ص) األكؿ في الجزء المالية البرامج ذات المسابقات برامج ىي كاحدة قضية سكل
 .فقطقضايا  ثبلث تضمف فقد عشر الثاني كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ محتكل في

 (51 :5) جدول
 الشخصية األحوال مجال: الثالث المجال

 القضايا الفقيية المعاصرة
 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر

 غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة
 X  X                          .الفحص الطبي قبل الزواج .1
 إجراء عقود الزواج والطالق بالوسائل الحديثة.2
 .(والجوال ونحوىا كاإلنترنت)

 X  X 

تنظيم األسرة بالطرق الحديثة كتناول الدواء أو  .3
 .غيره

 X  X 

 X  X  .تحديد النسل .4
 X  X  .تأخير المرأة لمزواج لغرض إكمال الدراسة .5
 X  X  .تسجيل الزواج والطالق في المحاكم الشرعية .6

 االىتماـ بكبير أيضا يحظ لـ الشخصية األحكاؿ مجاؿ أف يتضح (51: 5) السابؽ الجدكؿ بقراءة
بالرغـ مف   المجاؿ ىذا في مستجدة قضية لـ تتضمف  كتب الفقو أية إذ، مناىج الفقو مخططي مف

أىمية ىذا المجاؿ لطمبة المرحمة الثانكية مف أف كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثاني عشر قد 
- كالزكاج العرفي ك تنظيـ األسرة كتحديد النسؿ-الفحص الطبي قبؿ الزكاج ) تناكؿ بعضيا مثؿ

 ةف تككف متضمنفمف باب أكلى أان، ف كاف مختصر ا  ك ( تسجيؿ الزكاج كالطبلؽ في المحاكـ الشرعية
ككف ىذه القضايا ، في كتب الفقو لمفرع الشرعي ككف ىذه القضايا مف األىمية بمكاف التعرؼ عمييا

فعمى سبيؿ المثاؿ  ،ف بعضيـ قد يقدـ عمى الزكاج في ىذه المرحمةأل، تكاجييـ في ىذه المرحمة
كىك مف الفحكصات التي ينصح بإجرائيا قبؿ اإلقداـ عمى ( الفحص الطبي قبؿ الزكاج) قضية
تكضيح تقع مسؤلية  المنياجكاىؿ  ىعمك ،إليجاد نسؿ سميـ جسميان كنفسيان كقياـ أسرة مستقرة؛الزكاج 
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 (2008كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة المالكي ) ،وحكـ الشرع في مثؿ ىذه القضايا كتضمينيا في
 المعاصرة الفقيية المستجدات تضميفل يفتقر الثانكم الثالث لصؼا الفقو لطبلب كتاب محتكلبأن 

عمى   اكطبلقن  ،اجن ازك  المسممة األسرة بقضايا الكتاب محتكل كالذم أرجع سبب ذلؾ ىك اىتماـ
 حساب القضايا المعاصرة في ىذا المجاؿ. 

أف السبب في ذلؾ قد يرجع إلى ككف كتاب النظـ اإلسبلمية المقرر عمى الفرع  كيرل الباحث
لقضايا األحكاؿ الشخصية كلكف  كىي قد خصصت كحدة تسمى النظاـ االجتماعي بوالشرعي 

 . كتاب النظـ اإلسبلمية أيضان لـ يتضمنيا فإفبالرغـ مف ذلؾ 
 (5:16) جدول

 المعاصرة الطبية القضايا: الرابع المجال

 القضايا الفقيية المعاصرة
 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر

 غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة
 X  X  ..صور معاصرة لبعض جراحات التجميل1
تغيير المون الطبيعي لمعين ل.العدسات الالصقة 2

 X  X  .السميمة

 X  X  .تحديد جنس الجنين 3.
 X  X                          .الوراثي.إجياض الجنين بسبب المرض 4
 X  X  .التمقيح الصناعي .5
 X  X  .غير العالجي( الترامادول) تعاطي. 6
 X  X  .األدوية المشتممة عمى الكحول والمخدرات.7

 كتابي الفقو عينة الدراسة مف القضايا خمكالباحث  يبلحظ ،(5:16)السابؽ الجدكؿ بقراءة
 مف البد ك ؛ أحكاميا عمى لمكقكؼ الطالب يحتاج قضايا كىيالطب في مجاؿ  المعاصرة الفقيية
 مجمميا في الطب قضايا فإف، كالطب الديف بيف العبلقة كترسيخ القضايا ىذه طرح في التدرج
 قرارات الرجكع إلىك  ،تضميف مثؿ ىذه القضايا ضركرة الباحث كيرل، شرعية أسس عمى ترتكز

 كؿ كالمصادر المعركفة لمقضايا الطبية المعاصرة كمكاكبةالصادرة عنيا  فتاكلكال الفقيية المجامع
 بأحكاميا الطمبة لتعريؼ محتكل كتب الفقو تضمينيا في بيا لبلستعانة الطب قضايا مف يستجد ما

بخمك  (2011عبد العاؿ ) ما يتفؽ مع دراسةكىذ  .المحتممة الزلؿ مكاطف مف الطمبة كلتحصيف
محتكل منياج كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر بجزئيو مف المستجدات الطبية 

التمقيح الصناعي،  ،)الفحص الطبي قبؿ الزكاج بعض ىذه القضايا مثؿ تكردحيث  .المعاصرة
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، اإلجياض( في كتاب التربية اإلسبلمية كالمقرر عمى باقي فركع الثانكية العامة عدا الفرع الشرعي
لذا يجب تحذير ىي مف القضايا التي ال يستياف بيا ( تناكؿ الترامادكؿ غير العبلجي) مثبلن قضيةف

الكقاية منيا ك ىذه القضايا كتكضيح مخاطرىا  دالكقكؼ عن كاألمر مف ىذا الثانكية المرحمة طمبة 
الكحكؿ األدكية المشتممة عمى ) ككذلؾ قضية ،عمى األقؿ ألف درىـ كقاية خير مف قنطار عبلج

فقد يقكـ فئة مف الشباب باالستعاضة عف المخدرات كالكحكؿ بتناكؿ ىذه األدكية التي ( كالمخدرات
كحتى ال ؛كعمى المحتكل أف يبيف حكميا الشرعي لمسايرة متطمبات العصر  ،تحظرىا كزارة الصحة

 .يشعر الطمبة بكجكد فجكة بيف المحتكل كبيف الكاقع الذم يعاصركنو
 (5:17) جدول

 (والفن الترفيو مجال) في  المعاصرة الفقيية القضايا: الخامس المجال

 القضايا الفقيية المعاصرة
 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر

 غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة
 X  X  .والنترنت,القنوات الفضائية-1
ْبر اإلنترنت الرجل المرأة و بين مراسمة ال-2  X  X  ع 
 X  X  .منكرات األفراح المعاصرة -3
 X  X  استخدام الموسيقى في األناشيد  -4
 X  X  .ممارسة المرأة لمرياضة بأنواعيا -5
التمثيل لممرأة من حيث القيام بو وأخذ األجرة  -6

 .عميو
 X  X 

 X  X  .الجريمة من خالل اإلنترنتعقوبة  -7
 X  X  .األلعاب العصرية وأحكاميا -8
 X  X  .نسخ البرامج اللكترونية -9

، الثانكية مرحمةال في الطمبة مف الكثير اىتماـ عمى ستحكذي الترفيو كالفف مجاؿ قضايا أف بالرغـ
 بيت لكؿ كالفف كاألدب اإلعبلـ كسائؿ كغزك حاليا الناس حياة في كبير بشكؿ قضاياه شيكع كرغـ

مف المعاصرة  الحياة في يعتبره الكثير خاصة في ىذا الكقت الذم ،ليا الشباب الكثير مف كانجذاب
 ،الترفيو مف الشرع دمقص عف ذلؾ بيـ خرج حتى ،حياتيـ في المكجكد الفراغ نتيجةالضركريات 

 .المباح لضكابط الترفيو ىذه القضايا بياف كفي
لمفرع الشرعي في كتب الفقو  محتكل أف يتضح (5:17)السابؽ الجدكؿ قراءةخبلؿ  و كمفأن إال 

كتاب  بعنكاف )اإلسبلـ كالفنكف( ضمف ىذه القضايا مع أف ىناؾ درس  المرحمة الثانكية أغفؿ
كآخر بعنكاف )اإلسبلـ كاإلعبلـ( ضمف كتاب التربية االسبلمية  ،مصؼ السابعالتربية االسبلمية ل
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ة كلـ يتطرؽ ليذه المكضكع بشكؿ مختصر يتناسب مع تمؾ المرحم تناكال ككبلىما ،لمصؼ العاشر
ليتناسب مع خصائص النمك  حمزكنيةبطريقة تكاممية المنياج يسير  أفكاألصؿ  ،المعاصرةالقضايا 
ف ك  لمطمبة،  كانفصاالن  لمنياجفي اأف ىناؾ ضعفان  عدـ كجكد ىذه القضايا في المنياج مؤشر عمىا 

 االنفتاح عصر في النشء عمى كتأثيره المجاؿ ىذا أىمية رغـ، الطمبة كاحتياجاتيـ كاقع عف
( التي أكدت خمك محتكل كتاب التربية االسبلمية 2011كىذا يتفؽ مع دراسة حمد ) .كالمعمكماتية

 .بالترفيو كالففأية قضية تتعمؽ  مف لصفيف الحادم عشر كالثاني عشر(المقرر عمى ا
يستخدميا ك  ،سبلح ذك حديفك ،لميمةامف القضايا يتبيف لمباحث أف ىذه القضايا  مما سبؽ

كعمى المدرسة مف خبلؿ  ،الكثير لتدمير األخبلؽ كاإلطاحة بكؿ خمؽ حسف كقيمة تربكية نافعة
مف خبلؿ بناء منياج تربكم متكامؿ يحافظ عمى  ،ماـ بيذه القضايا في ىذه المرحمةمناىجيا االىت

، ككجداف الطمبة كبفي قم يمةرس القيـ كالفضكيغ؛الثكابت كاألصكؿ كيثبت أركاف التربية اإلسبلمية 
التي  ،كالحكـ الشرعي خاصة في ىذه المرحمة ،كتعريفيـ بالضكابط الشرعية يمةمف الرذ ـكتحذيرى

، ككف ىذه القضايا مرتبطة بشيكع االنترنت كاقتحامو غالبية تكثر فضكليتيـ لمتعرؼ عمى كؿ جديد
 لتحصيف ممحة اجةح الفقو مناىج في القضايا ىذه ، كيرل الباحث أف طرحالبيكت دكف ترشيد

  مف ىذه المنزلقات. الطمبة
 (5:18) دولج

 (والزينة المباس) مجال: السادس المجال

 المعاصرة القضايا الفقيية
 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر

غير  موجودة
 غير موجودة موجودة موجودة

الشرعي ومخالفة   بالزيتسمى  أزياء عصرية لممرأة–1
 .لشروطو

 X  X 

 X  X  .صالونات التجميل لممرأة-2
 X  X  صبغة الشعر لغير العالج-3
 X  X  .خروج المرأة بزينة الوجو المعاصرة -4
 X  X  .في عرض المالبس الشواخص استخدام -5

اىتماـ  ؿكلـ ين لـ يتناكلو المحتكل المجاؿ أف يتضح (5:18)السابؽ الجدكؿ بقراءة
 أية عشر كالثاني عشر الصفيف الحادم في المحتكل يطرح فمـ، الفقو مناىج تخطيط عمى القائميف
 التربية كتابالتي أكدت أف  (2011دراسة عبد العاؿ )كىذا يتفؽ مع  كالزينة بالمباس تتعمؽ قضية

 كالزينة المباس مكضكعات مف مكضكع أم يتناكؿ لـ األكؿ الجزء  عشر الحادم لمصؼ اإلسبلمية
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خمك محتكل كتاب التربية  أف أكدت التي(2011دراسة حمد ) تتفؽ أيضان مع ك  .اإلسبلـ في
 .مجاؿ المباس كالزينةمف  عشر كالثاني عشر صفيف الحادملم االسبلمية

كأشار أيضان كتاب  ،فيجب أف يشارؾ الفقو كذلؾ في عرض ىذه المكضكعات بشكؿ تفصيمي 
حيث تطرؽ مف خبللو االحتشاـ كالزينة( لسابع األساسي في درس )التربية االسبلمية لمصؼ ا

كبقي المنياج بعيدان عف ىذه القضايا لكف لـ يتعرض لمقضايا المعاصرة فيو لمقكاعد الشرعية لمباس 
كتاب الحديث المقرر عمى الصؼ الثاني عشر لمفرع الشرعي  في أشار  كقد حتى المرحمة الثانكية

في  كبير قصكر كىذا ،لقدر الكافي لممكضكعدرس ضمف  مجاؿ )المباس كالزينة( لكف لـ يعط ا
 الثانكية ييتمكف المرحمة طمبة أف أحد عمى يخفى فبل ؛ كاىتماماتيـ الطمبة كاقع مع التعاطي
مبلبس ظيكر أشكاؿ متعددة لم كفي ظؿ جديد كيتابعكف كؿ ما ىك، كزينتيـ كمظيرىـ بمباسيـ

 تنتجو ما مف خبلؿ ،يخضع لمشركط الشرعيةال  بعضيا ، كبأسماء مختمفة في مجتمعنا الفمسطيني
فحرم  ،كيظف مرتديو بأنو شرعي،شركطو الشرعي كتخالؼ بالزمكتسمى ، كاألزياء المكضة بيكت

 .القضايا الميمة دكف معرفو الحكـ الشرعي لياىذه بعيديف عف بالمنياج أف ال يدع الطمبة 
 مف بد ال إذ، الفقو عف مناىج كتغييبيا القضايا ىذه تجاىؿ الطبيعي  غير مف أنو الباحث كيرل 

لتحصيف أفراد المجتمع مف الكقكع في الرذيمة كالتحمي بالفضيمة ؛ القضايا ىذه بأحكاـ الطمبة تعريؼ
 .كطابعو اإلسبلـ مظيره سمت ليعكس ،كالكقار

 (5:19) جدول
 (واألشربة األطعمة) السابع المجال 

 القضايا الفقيية المعاصرة
 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر

 غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة
 X  X  .الوسائل المستجدة في ذبح الحيوان المأكول-1
استخدام أدوية وأسمدة في الزراعة ضارة  -2

 .بالصحة
 X  X 

 X  X  .تناول الثمار التي يستخدم في رييا مياه نجسة -3
 X  X  .المعمبتناول مشروبات الطاقة أو  نبيذ الشعير  -4

 اىتماـ القائميف ؿكلـ ين ،لـ يتناكلو المحتكل المجاؿ ىذا أف يتضح (5:19)السابؽ الجدكؿ بقراءة
كقد كردت قضية تعاطي المخدرات عمى سبيؿ مثاؿ في كتاب الصؼ ، الفقو مناىج تخطيط عمى

 كالثاني عشر الصفيف الحادم في المحتكل يطرح فمـ كلـ تبيف خطكرتيا كأحكاميا، الحادم عشر
مع  ،تيا لشيكع انتشارىا في ىذا العصرتتعمؽ بمجاؿ األطعمة كاألشربة مع أىمي قضية أية عشر

كلـ يتطرؽ  ،أشار فيو إلى الخمر،أف ىذا المجاؿ جزء مف محتكيات الصؼ العاشر الفصؿ الثاني
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عشر  الحادم كتاب التربية اإلسبلمية الصؼ محتكل إلى القضايا المعاصرة في ىذا المجاؿ ككذلؾ
كالطمبة في ىذه المرحمة عرضة لمكقكع في ىذه ( كالتدخيف المخدرات) قضايا تناكؿ قد ،األكؿ الجزء

ف كتب إلذلؾ ف ،مف خبلؿ أقرانيـ كأصدقاء السكء ،التي تنتشر في ىذه المرحمة ،اآلفات الخطيرة
 .ف حكميا الشرعيالفقو في ىذه المرحمة  بحاجة إلى تضميف مثؿ ىذه القضايا كعرضيا مع تبيا

 الفرع الشرعي –التعميق العام عمى نتائج تحميل محتوى كتب الفقو لممرحمة الثانوية 
 الحادم لمصؼ الفرع الشرعي –الفقو لممرحمة الثانكية  بكت محتكل أف يتبيف سبؽ مما

 إحدل يحتكم بجزأيو المحتكل فيذاية المعاصرة فقيال قضاياال تضمينو إلى حاد بشكؿ يفتقر ،عشر
 المعاصرة الفقيية قضاياال مف قضية( 63) ثبلث كستيف أصؿ مف فقط قضية (11) ةعشر 

 اياقض( 5) خمس كتاب الفقو المقرر عمى طمبة الصؼ الحادم عشراحتكل  حيث، المطركحة
 بمغت كقد فقط قضايا ( 6) كتاب الفقو المقرر عمى طمبة الصؼ الثاني عشر احتكل بينما ،فقط

 ضئيمة تحتاج نسبة كىي( %25( )الفرع الشرعي) الثانكية لممرحمةفقو ال كتب لتضمف الكمية النسبة
عادة ،عندىا الكقكؼ إلى مع خصائص نمك الطمبة  ناسبليت المحتكل ىذا في جديد مف النظر كا 

 تـ، يتعممكف بالفجكة بيف ما يعايشكف كبيف ما الطمبةفبل يشعر  ،جنب معو إلىبحيث يسير جنبان 
 يستكجب مما، يمبي حاجة الطمبةتعمؽ  أك كاؼ تكضيح دكف ضمنية إشارية بصكرة معظميا تناكؿ
 .معرفتيا الطمبة يمـز التيبتمؾ القضايا  جديد إلثرائيا مف المناىج في النظر إعادة

 :مع الدراسات التالية الدراسة ىذه نتائج وتتفق
 :(2011) حمد دراسة.1
اإلسبلمية لممرحمة الثانكية  قد خمت مف القضايا الكاردة لتي تكصمت الى أف معظـ كتب التربية ا

 . كما أف الكثير مف القضايا تـ تناكليا بصكرة عابرة، في القائمة
  :(2013) دراسة الرمانة.2

لمصؼ الثالث الثانكم يفتقد الى الكثير مف القضايا  مت إلى أف محتكل كتاب الفقوتكص كالتي
 .في تضميف ىذه القضايا ان فالفقيية المعاصرة كما أف ىناؾ ضع

 :(2009) القحطاني دراسة.3
 بحاجات كفائيا كضعؼ الطمبة كاقع عف اإلسبلمية مناىج التربية انفصاؿ إلى تكصمت التي ك

 الفقيية القضايا مف اليسير إال ( اإلعداديةالمتكسطة) بالمرحمة كتب الفقو تتناكؿ لـ حيث، الطمبة
 .الشخصية كاألحكاؿ المعامبلت مجالي نيائيان  المعاصرة، كأنيا أغفمت
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 :(2008) دراسة المالكي.4
 العربية المممكة في الثانكية المرحمة في اإلسبلمية التربية محتكل كتب أف إلىالتي تكصمت  ك 

 الطمبة شعكر مف حالة يحدث مما ،المعاصرة الفقيية المستجدات بنائيا إلى في تفتقر السعكدية
الطمبة  احتياجات تمبي أدلتيا مف مستنبطة شرعية ألحكاـ التكصؿ في العمماء في قدرة بالشؾ

 . اليكـ كاىتماماتيـ
لمصؼ الثالث يفتقد إلى  الفقوكالتي تكصمت إلى أف محتكل  كتاب  :(2005) دراسة العتيبي. 5

 .في تضميف ىذه القضايا ان الكثير مف القضايا الفقيية المعاصرة كأف ىناؾ ضعف
التكصيات المطالبة بتضميف القضايا  سبؽ يتبيف لمباحث أنو بالرغـ مف كاستنادان لما

إال أف محتكيات تمؾ الكتب مازالت ال  خاصة كالفقوعامة  في مناىج التربية اإلسبلمية المعاصرة 
 .تفي بالحد الكافي احتياجات الطمبة لتمؾ القضايا الممحة

 : عمى ينص والذي رابعًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 
 الفقو كتب محتوى في المعاصرة الفقيية لمقضايا الثانوية المرحمة طمبة دراسة أىمية مدى ما

  المعممين؟ نظر وجية من
 يعالشر  الفرع معممي مف( 51) عمى استبانة بتكزيع الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عف كلئلجابة

 كقد، المحكمة القائمة إلى بنكدىا في االستبانة كتستند، غزة غرب محافظة في الثانكية لممرحمة
تعرض نتائج تحميؿ  التالية كالجداكؿ، المئكية كالنسب كالمتكسطات التكرارات الباحث استخدـ

 .اإلستبانة  كتكضيح كؿ مجاؿ عمى حدة  مع التعميؽ عمى النتائج النيائية لمتحميؿ
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 العبادات فقو: األول المجال
 (20:5) جدول

 األول مجالال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات
 51= ن ترتيبيا وكذلك

 الفقرة ـ.
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 5 80.00 1.058 4.000 204 18 22 7 1 3 .القبمة باألجيزة الحديثة تحديد .1
 11 76.86 1.138 3.843 196 15 23 7 2 4 .الصبلة في الطائرات كغيرىا .2
األحكاـ المتعمقة بالمصحؼ  .3

 .االلكتركني
3 1 8 22 17 202 3.961 1.058 79.22 6 

 طبلء األظافر كمكاد التجميؿ .4
 .كأثره عمى الطيارة

0 4 3 15 29 222 4.353 0.913 87.06 3 

إثبات رؤية اليبلؿ بالحساب  .5
 17 74.51 1.185 3.725 190 16 16 11 5 3 .الفمكي كالكسائؿ الحديثة

 4 80.39 0.927 4.020 205 15 27 6 1 2 .تحميؿ الدـ أك التبرع بو لمصائـ .6
 استعماؿ أدكية منع الحيض  .7

 .أجؿ الصياـ مف
5 4 8 16 18 191 3.745 1.294 74.90 16 

 1 88.63 0.806 4.431 226 31 12 7 1 0 .المفطرات المعاصرة .8
 7 79.22 1.058 3.961 202 18 21 5 6 1 أجؿ الحج أدكية منع الحيض مف .9
 15 74.90 1.278 3.745 191 18 15 10 3 5 العمرة بالتقسيط مع الزيادة لمكفيؿ  .10
 13 75.69 1.101 3.784 193 16 16 13 4 2 االستدانة مف أجؿ الحج    .11
 10 77.65 0.864 3.882 198 14 19 16 2 0 زكاة الشركات.  .12
 8 78.43 0.845 3.922 200 14 21 14 2 0 زكاة األسيـ.  .13
 14 74.90 0.956 3.745 191 12 19 16 3 1 زكاة السندات. .14
 2 87.45 0.774 4.373 223 27 17 6 1 0  .الكرقيةزكاة النقكد  .15
 18 72.16 1.021 3.608 184 11 17 16 6 1 .زكاة أرباح الميف الحرة .16
 12 76.47 1.053 3.824 195 16 16 15 2 2 .استثمار أمكاؿ الزكاة .17
استخداـ أنظمة الجباية الحديثة  .18

  .في جمع الزكاة كصرفيا
1 3 12 20 15 198 3.882 0.973 77.65 9 

 كالتي (8الفقرة ) :كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أعمى أف (5:20) السابؽ الجدكؿ قراءة مف يتضح
 %(.88.63األكلى بكزف نسبي ) المرتبة احتمت المفطرات المعاصرة" "عمى نصت
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نتائجىالدرادةى  %(.87.45) الثانية بكزف نسبي المرتبة احتمت "زكاة النقكد الكرقية "عمى نصت ( كالتي15الفقرة )

 :كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أدنى كأف
 المرتبة احتمت "إثبات رؤية اليبلؿ بالحساب الفمكي كالكسائؿ الحديثة "عمى نصت ( كالتي5الفقرة )

 %(.74.51السابعة عشر بكزف نسبي )
 %(.72.16)الثامنة عشر كاألخيرة بكزف نسبي  المرتبة احتمت "زكاة أرباح الميف الحرة)"16الفقرة )

 المالية المعامالت: الثاني المجال
 (21:5)جدول 

 الثاني لمجالا فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات
 51= ف ترتيبيا ككذلؾ

 الفقرة .ـ

مية
ألى
ة ا
ديم
ع

 
مية
ألى
ة ا
قميم

مية 
ألى
ة ا
سط
متك

 

يمة
م

جدان  
مة 

مي
ات 
درج

ع ال
جمك

م
 

سط
متك

ال
 

رم
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

بي
لنس
ف ا
كز
ال

 

يب
لترت
ا

 

 5 75 .82 800 .0 137 .4 211 17 26 7 0 1 بوسائل التصال الحديثة  البيع  .1
 1 63 .88 640 .0 431 .4 226 26 21 4 0 0 . بيع المرابحة لآلمر بالشراء  .2
 6 35 .82 711 .0 118 .4 210 16 25 10 0 0 . المصارفة في النقود الورقية  .3
 8 43 .78 744 .0 922 .3 200 12 23 16 0 0 . الحوالة المصرفية  .4
 2 24 .88 726 .0 412 .4 225 28 16 7 0 0 . البيع بالتقسيط  .5
بصوره  عقد الستصناع  .6

 . المعاصرة
0 0 8 25 18 214 4. 196 0. 693 83. 92 4 

 أو الربوية البنوك في العمل  .7
 3 71 .84 142 .1 235 .4 216 30 10 7 1 3 . فييا الستثمار

 10 86 .76 967 .0 843 .3 196 13 22 13 1 2 (. الِرجل بدل الخمو   .8
 12 08 .76 939 .0 805 .3 194 13 19 16 2 1 . عقد التأمين  .9

 14 90 .74 036 .1 745 .3 191 13 19 14 3 2 . بطاقة الئتمان  .10
 9 25 .77 000 .1 863 .3 197 14 22 11 2 2 . بالتمميك المنتيية اإلجارة  .11
 11 47 .76 014 .1 824 .3 195 13 23 10 3 2 . المشاركة المنتيية بالتمميك  .12
 13 08 .76 000 .1 804 .3 194 13 22 10 5 1 . قبول الودائع في البنوك  .13
 7 00 .80 917 .0 000 .4 204 17 20 12 1 1 . استثمار مال الوقف  .14

 : كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أعمى أف( 21:5) السابؽ الجدكؿ قراءة مف ضحتي
 ( كالتي2الفقرة ) األكلى بكزف نسبي  المرتبة احتمت "بيع المرابحة لآلمر بالشراء "عمى نصت

(88.63.)% 
 ( كالتي5الفقرة ) (.88.24الثانية بكزف نسبي ) المرتبة احتمت "البيع بالتقسيط "عمى نصت% 
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 :كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أدنى كأف
  الثالثة عشر بكزف  المرتبة احتمت "قبكؿ الكدائع في البنكؾ "عمى نصت ( كالتي13)الفقرة

 %(.76.08نسبي )
 ( كالتي10الفقرة ) الرابعة عشر كاألخيرة بكزف  المرتبة احتمت بطاقة االئتماف" "عمى نصت

 .%(74.90نسبي )
 الشخصية األحوال فقو: الثالث المجال

 (22:5)جدول 
 الثالث لمجالا فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات

 51= ف ترتيبيا ككذلؾ

 الفقرة .ـ

مية
ألى
ة ا
ديم
ع

 

مية
ألى
ة ا
قميم

 

طة 
كس
مت

مية
ألى
ا

 

يمة
م

جدان  
مة 

مي
كع  

جم
م

ات
درج

ال
سط 

متك
ال

ؼ  
حرا
االن

رم
عيا
الم

بي 
لنس
ف ا
كز
ال

 

يب
لترت
ا

 

 1 94 .92 658 .0 647 .4 237 38 8 5 0 0                         . الفحص الطبي قبل الزواج .1

 والطالق الزواج عقود إجراء 2.
  الحديثة بالوسائل

0 4 6 12 29 219 4. 294 0. 965 85. 88 3 

 بالطرق األسرة تنظٌم 3.
  الحدٌثة

1 2 7 17 24 214 4. 196 0. 960 83. 92 4 
 6 00 .80 233 .1 000 .4 204 23 15 8 0 5 . تحديد النسل 4.
 لغرض لمزواج المرأة ترك 5.

 . الدراسة إكمال
0 1 14 16 20 208 4. 078 0. 868 81. 57 5 

 في والطالق الزواج تسجيل 6.
 . الشرعية المحاكم

1 1 5 14 30 224 4. 392 0. 896 87. 84 2 

 :كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أعمى أف( 22 :5 ) السابؽ الجدكؿ قراءة مف يتضح
 %(.92.94( " الفحص الطبي قبؿ الزكاج" احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي )1الفقرة )-
( " تسجيؿ الزكاج كالطبلؽ في المحاكـ الشرعية" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي 6الفقرة ) -

(87.84.)% 
رأة لمزكاج لغرض ( كالتي نصت عمى" ترؾ الم5كأف أدنى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانت:الفقرة )

 %(.81.57إكماؿ الدراسة" احتمت المرتبة الخامسة بكزف نسبي )
( كالتي نصت عمى" تحديد النسؿ" احتمت المرتبة السادسة كاألخيرة بكزف نسبي 4الفقرة ) -

(80.00.)% 
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 المعاصرة الطبية القضايا: الرابع المجال
 (5:23) جدول

 الرابع مجالال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات
 51= ن ترتيبيا وكذلك

 الفقرة .ـ

مية
ألى
ة ا
ديم
ع

 

مية
ألى
ة ا
قميم

مية 
ألى
ة ا
سط
متك

 

يمة
م

جدان  
مة 

مي
ات 
درج

ع ال
جمك

م
 

سط
متك

ال
 

رم
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

بي
لنس
ف ا
كز
ال

 

يب
لترت
ا

 

 لبعض معاصرة صور 1.
 . التجميل جراحات

8 1 9 15 18 187 3. 667 1. 395 73. 33 5 

 تغييرل الالصقة العدسات 2.
 لمعين الطبيعي المون

 . السميمة
6 5 8 17 15 183 3. 588 1. 329 71. 76 6 

 7 98 .70 238 .1 549 .3 181 13 16 13 4 5  . تحديد جنس الجنين 3.

 بسبب الجنين إجياض 4.
 . الوراثي المرض

4 2 8 19 18 198 3. 882 1. 177 77. 65 4 

 3 00 .80 114 .1 000 .4 204 21 16 10 1 3 . التمقيح الصناعي 5.

غير ( الترامادول) تعاطي 6.
 . العالجي

6 0 6 9 30 210 4. 118 1. 336 82. 35 1 

 عمى المشتممة األدوية .7
 . والمخدرات الكحول

6 0 4 16 25 207 4. 059 1. 287 81. 18 2 

 : كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أعمى أف( 23:5 ) السابؽ الجدكؿ قراءة مف يتضح
األكلى بكزف  المرتبة احتمت "تعاطي )الترامادكؿ( غير العبلجي "عمى نصت ( كالتي6الفقرة ) -

 %(.82.35نسبي )
الثانية  المرتبة احتمت "كالمخدرات األدكية المشتممة عمى الكحكؿ "عمى نصت ( كالتي7الفقرة ) -

 :كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أدنى كأف%(.81.18بكزف نسبي )
تغيير المكف الطبيعي لمعيف لالعدسات البلصقة لمعبلج أك  "عمى نصت ( كالتي2الفقرة ) -

 %(.71.76السادسة بكزف نسبي ) المرتبة احتمت "السميمة
السابعة كاألخيرة بكزف نسبي  المرتبة احتمت "تحديد جنس الجنيف "عمى نصت ( كالتي3الفقرة ) -

(70.98.)% 
-  
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 والفن الترفيو: الخامس المجال
 (24:5) جدول

 الخامس مجالال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات
 51= ف ترتيبيا ككذلؾ

 الفقرة .ـ

مية
ألى
ة ا
ديم
ع

 

مية
ألى
ة ا
قميم

مية 
ألى
ة ا
سط
متك

 

يمة
م

جدان  
مة 

مي
ات 
درج

ع ال
جمك

م
 

سط
متك

ال
 

رم
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

كزف
ال

 
بي
لنس
ا

 

يب
لترت
ا

 

 بين الرجل والمرأة مراسمةال 1.
 عبر النترنت

5 4 1 12 29 209 4. 098 1. 345 81. 96 3 

 1 24 .88 080 .1 412 .4 225 34 11 2 1 3 . منكرات األفراح المعاصرة 2.

 في الموسيقى استخدام 3.
  األناشيد

1 3 5 16 26 216 4. 235 0. 992 84. 71 2 

المرأة لمرياضة ممارسة  4.
 . بأنواعيا

1 3 13 19 15 197 3. 863 0. 980 77. 25 5 

 القيام حيث من لممرأة التمثيل 5.
 . عميو األجرة وأخذ بو

5 2 13 14 17 189 3. 706 1. 254 74. 12 8 

 6 08 .76 149 .1 804 .3 194 16 18 12 1 4 . الجريمة من خالل اإلنترنت 6.

 وأحكاميا العصرية األلعاب 7.
 . والمرأة لمرجل

3 4 12 16 16 191 3. 745 1. 164 74. 90 7 

 9 73 .73 288 .1 686 .3 188 16 17 10 2 6 . نسخ البرامج اللكترونية 8.

 4 22 .79 356 .1 961 .3 202 25 13 5 2 6 . القنوات الفضائية والنترنت 9.

 : كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أعمى أف( 5:24) السابؽ الجدكؿ قراءة مف يتضح
 ( كالتي2الفقرة ) األكلى بكزف نسبي  المرتبة احتمت "منكرات األفراح المعاصرة "عمى نصت

(88.24.)% 
 ( كالتي3الفقرة ) الثانية بكزف  المرتبة احتمت "استخداـ المكسيقى في األناشيد  "عمى نصت

 :كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أدنى كأف%(.84.71نسبي )
 ( كالتي5الفقرة ) احتمت "التمثيؿ لممرأة مف حيث القياـ بو كأخذ األجرة عميو "عمى نصت 

 %(.74.12الثامنة بكزف نسبي ) المرتبة
 ( كالتي8الفقرة ) التاسعة كاألخيرة بكزف  المرتبة احتمت "نسخ البرامج االلكتركنية "عمى نصت

  %(.73.73نسبي )
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 والزينة المباس: السادس المجال
 (5 :25)جدول 

 السادس مجالال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات
 5= ن ترتيبيا وكذلك

 الفقرة .ـ

مية
ألى
ة ا
ديم
ع

 

مية
ألى
ة ا
قميم

مية 
ألى
ة ا
سط
متك

 

يمة
م

جدان  
مة 

مي
ات 
درج

ع ال
جمك

م
 

سط
متك

ال
 

رم
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

بي
لنس
ف ا
كز
ال

 

يب
لترت
ا

 

 تسمى  لممرأة أزياء 1.
 الشرعي بالزم

 . لشركطو كمخالفة
2 1 2 12 34 228 4. 471 0. 967 89. 41 1 

التجميؿ  صالكنات 2.
 3 43 .78 164 .1 922 .3 200 18 21 6 2 4 . لممرأة

 صبغة الشعر 3.
 . لغير العبلج 

4 2 11 17 17 194 3. 804 1. 184 76. 08 4 

 المرأة خركج 4.
 . المعاصرة بزينةالكجو

4 1 3 16 27 214 4. 196 1. 167 83. 92 2 

 الشكاخص استخداـ 5.
 . المبلبس عرض في

6 4 9 8 24 193 3. 784 1. 419 75. 69 5 

 : كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أعمى أف( 5:25) رقـ السابؽ الجدكؿ قراءة مف يتضح
 احتمت" لشركطو  كمخالفة الشرعي بالزم تسمى  لممرأة عصرية أزياء" عمى نصت كالتي( 1) الفقرة 

 (. %89) نسبي بكزف األكلى المرتبة
( 4الفقرة)نسبي  بكزف الثانية المرتبة احتمت" المعاصرة الكجو بزينة المرأة خركج" عمى نصت لتيا
 لغير الشعر صبغة" عمى كنصت( 3)الفقرة كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أدنى كأف(. % 83)

 (. % 76) نسبي بكزف الرابعة المرتبة احتمت" العبلج
الخامسة المرتبة احتمت" المبلبس عرض في الشكاخص استخداـ" عمى نصت كالتي( 5) الفقرة 

 (. % 75) نسبي بكزف كاألخيرة
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 واألشربة األطعمة: السابع المجال
 (26:5)جدول 

 السابع المجال  فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات
 51= ن ترتيبيا وكذلك

 الفقرة .ـ

مية
ألى
ة ا
ديم
ع

 

مية
ألى
ة ا
قميم

مية 
ألى
ة ا
سط
متك

 

يمة
م

جدان  
مة 

مي
ات 
درج

ع ال
جمك

م
 

سط
متك

ال
 

رم
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

بي
لنس
ف ا
كز
ال

 

يب
لترت
ا

 

 في المستجدة وسائلال 1.
 . المأكول الحيوان ذبح

0 5 9 30 7 192 3. 765 0. 815 75. 29 2 

  وأسمدة أدوية استخدام 2.
 . بالصحة ضارةزراعية 

6 4 14 14 13 177 3. 471 1. 286 69. 41 4 

 في يستخدم ثمار تناول 3.
 . نجسة مياه رييا

5 3 13 15 15 185 3. 627 1. 248 72. 55 3 

  الطاقة مشروبات تناول 4.
 . المعمب الشعير نبيذ أو

4 3 8 18 18 196 3. 843 1. 206 76. 86 1 

 : كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أعمى أف( 5:26) رقـ السابؽ الجدكؿ قراءة مف يتضح
 احتمت" المعمب الشعير نبيذ  أك الطاقة مشركبات تناكؿ" عمى نصت كالتي( 4) الفقرة 

 (. %86 .76) نسبي بكزف األكلى المرتبة
الثانية المرتبة احتمت" المأككؿ الحيكاف ذبح في المستجدة الكسائؿ" عمى نصت كالتي( 1) الفقرة 

 (. % 29 .75) نسبي بكزف
 : كانت المجاؿ ىذا في فقرتيف أدنى كأف
المرتبة احتمت" نجسة مياه رييا في يستخدـ التي الثمار تناكؿ" عمى نصت كالتي( 3) الفقرة 
 (. % 55 .72) نسبي بكزف الثالثة
المرتبة احتمت" بالصحة ضارة الزراعة في كأسمدة أدكية استخداـ" عمى نصت كالتي( 2) الفقرة 

 (. %41 .69) نسبي بكزف كاألخيرة الرابعة
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رادةىنتائجىالد

 النسبي والوزن المعيارية والنحرافات المتوسطات بحساب الباحث قام النتائج وإلجمال
 : ذلك يوضح( 27:5) والجدول لمجالتا من مجال لكل والترتيب

 (5:27) جدول
 لمجالتا من مجال لكل النسبي والوزن المعيارية والنحرافات والمتوسطات الدرجات مجموع

 51= ف ترتيبيا وكذلك

 العدد الفقرة .م

ات
درج

ع ال
جمك

م
 

سط
متك

ال
 

رم
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

بي
لنس
ف ا
كز
ال

 

يب
لترت
ا

 

 5  67.78 145. 4 804. 70 3611 18 . فقو العبادات . 1
 3  80.48 127. 6 335. 56 2873 14 . المعامبلت المالية . 2
 1  85.36 854. 3 607. 25 1306 6 . فقو األحكاؿ الشخصية . 3
 6  76.75 547. 9 863. 26 1370 7 . القضايا الطبية المعاصرة . 4
 4 78. 19 963. 7 510. 35 1811 9 . الترفيو كالفف . 5
 2 80.71 745. 4 177. 20 1029 5 . المباس كالزينة . 6
 7 73 53. 214. 5 706. 14 750 4 . األطعمة كاألشربة . 7

كلكف تفاكتت  ،أف جميع مجاالت الدراسة كانت ذا أىمية (5:27) يتضح مف قراءة الجدكؿ السابؽ
في أىميتيا النسبية، فقد احتؿ بعد "قضايا فقو األحكاؿ الشخصية" المرتبة األكلى بكزف نسبي 

السادس" قضايا المباس كالزينة" حيث احتؿ المرتبة الثانية بكزف  لمجاؿ(، تبل ذلؾ ا85.36)%
الثاني "المعامبلت المالية" حيث احتؿ المرتبة الثالثة بكزف  المجاؿ(، ثـ جاء 80.71نسبي )%

تبل ذلؾ المجاؿ الخامس "الترفيو كالفف "بالمرتبة الرابعة بكزف نسبي قدره  ،(80.48%)نسبي 
%(، 78.67كؿ" فقو العبادات "بالمرتبة الخامسة بكزف نسبي قدره ) (، كجاء المجاؿ األ78.91)%

%(، 76.75تبل ذلؾ المجاؿ الرابع" القضايا الطبية المعاصرة" بالمرتبة السادسة بكزف نسبي قدره )
  %(.73.53كأخيران جاء المجاؿ السابع "األطعمة كاألشربة" بالمرتبة السابعة بكزف نسبي)

  :لؤلسباب التالية جةالنتي ىذه الباحث ويعزو
مف حيث األىمية مف كجية نظر  األكؿالترتيب  )الشخصية األحكاؿ (مجاؿحصكؿ 

أسس  لمعرفة في ىذه المرحمة العمرية ألىمية ىذه القضايا  لعؿ ذلؾ يعكد ك  ؛المعمميف كالمعممات 
 ليذه النمائية حسب  الخصائص ىذه القضاياكمعرفة األحكاـ الشرعية المتعمقة  ،تككيف األسرة

يدركيا الطالب أكثر مف  أف األحكاؿ الشخصية مف األمكر الحياتية التي يجب ك  ،العمرية المرحمة
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بمكاف ف تناكؿ ىذه القضايا مف الضركرة إف ،كالزكاج كالطبلؽ كما يشمؿ نظاـ األسرة ،غيرىا
 في ىذه المرحمة.تكضيحيا ل

الترتيب الثاني مف حيث درجة  ( كالزينةالمباس )سبب حصكؿ مجاؿ  أف يرل الباحثبينما 
زينة المرأة جانب أساس في حياتيا، كتعد ىذه القضية مف أىـ القضايا المعاصرة  ألف؛األىمية 

عفيؼ راقي  ،حيث تضع معايير االنضباط في المباس كالزينة، مف أجؿ إقامة مجتمع طاىر نظيؼ
ال تتناسب مع شريعتنا كفطرتنا  ،اء اليكـك ىك بذلؾ جانب كقائي مف اتباع اليكل فالكثير مف أزي

 الثانكية المرحمة طمبة أفإضافة إلى كعرفنا، ال يعني جكاز ارتدائيا بحجة تكفرىا في األسكاؽ.
دكر األزياء  تنتجو ما أحدث ك، الصيحات آخر كيتابعكف، كزينتيـ كمظيرىـ بمباسيـ ييتمكف

عمى المنياج أف يستدركيا نظران ليذه ك  القضايا يذهاالىتماـ ب لذا يجب ،العالمية دكف ضكابط
  .األىمية

كىذا يدؿ عمى أىمية تدريس المعامبلت  ،عمى الترتيب الثالث (المعامبلت) كقد حاز مجاؿ
الفقيية المعاصرة مف كجية نظر المعمميف؛ بالرغـ مف أف بعض المعمميف يقؼ مكقفان صعبان مف 

 ( إلى سبب ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:210:1986تدريس المعامبلت؛ كقد أشار عطا) 
أف ما يثيره بعض الطمبة مف أسئمة تتعمؽ ببعض المعامبلت المالية كالتجارية؛ قد ال تجد  .1

 .شافية لتساؤالتيـ إجابة
 .أك ألف المعمميف ال يسعكف لمكاجيو مثؿ ىذه المكاقؼ .2
 .المختصيفأف تمؾ المكضكعات لـ تيبحث مف قبؿ مف  .3
 .غير مناسب دكف ترابط لممعمكمات طرحان نو يطرحيا إف أك أف المنياج إف طرحيا .4

أف المعمميف قد تغيرت نظرتيـ لممعامبلت يرل لباحث فإف ا  سبؽ تأسيسان عمى ما
ف األسباب السابقة التي ك  ،المعاصرة بسبب صعكبة ؛لعميا كانت قديمان  (210:1986عطا) ذكرىا ا 

عمكمة اليكـ فيسيؿ الحصكؿ عمى المالحصكؿ عمى المعمكمة كالكصكؿ لمحكـ الشرعي، أما 
المعامبلت كبياف أحكاميا مف ميمات الديف  ألف ؛مقتضيات العصركعرضيا بطريقة مشكقة تبلئـ 

 .كالذم اعتني بو قديمان كحديثان كما ذكر الباحث ذلؾ في أىمية الفقو ،اإلسبلمي
كاألمر  ،الصحةألف الحفاظ عمى ؛ىمية األعمى (القضايا الطبية المعاصرة )كقد حازت 

مما يستدعي  ،المجاؿ الطبي قد شيد تطكران كبيران في قضاياهكما أف  ،بالتداكم مف مقاصد الشريعة
  .تبياف حكميا الشرعي لمطمبة خاصة القضايا الممحة التي تبلمس كاقعيـ

مف متطمبات الجسد األساسية  عدتي   ياألن األىمية ؛ كقد حاز مجاؿ األطعمة كاألشربة عمى
كقد ذكره مف األمراض  النفس كيحفظالمصدر األساس لمطاقة كالنمك،   كىيال غنى لو عنيا،  التي
  }79الشعراء:{ چائ ەئ ەئ وئ   وئ  ٹچ ٹفي باب االمتناف عمى اإلنساف  اهلل 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%22
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حث المسمـ عمى العناية بتغذية جسده، كتجنب كؿ مطعكـ أك مشركب يؤدم سبلـ قد إلأف اككما 
  .تناكلو إلى اإلضرار بو

 كقد حازت القضايا الفقيية المعاصرة في مجاؿ  الترفيو كالفف عمى أىمية ألف الطبيعة
كالمرح، الستعادة النشاط  بيف الجد تتراكح ،العمؿ المتكاصؿ تتحمؿ ال ،البشرية لمنفس اإلنسانية

 كؿ في ىازال يككف ال كما كؿ األحياف، في جادان  يككف أف لئلنساف يمكف ال ،كالقضاء عمى الرتابة
كالتركيح، لكف بحاجة لمعرفة  الترفيو إلى حدكد، كتحتاج ليا النفس ك .كساعة ساعة بؿ األحياف،

كالطمبة بحاجة ماسة  ،الكافدة إلى المسمميفالضكابط الشرعية خاصة في ظؿ تعدد ألكاف الترفيو 
 اليكمية المسمـ ةحياب تتعمؽ عمى األىمية ألف العبادات  تالعباداكقد حاز مجاؿ  لمعرفة أحكاميا.

كقضايا حديثة تتعمؽ بالطيارة لـ تكف دت أمكر كقد جى كثكبو،  ،وبدن كطيارة كغسمو، كضكئو، في
 كتطكر ،ألننا في عصر المستجدات التي تستدعي تأصيميا كبياف حكميا الشرعي مكجكدة مف قبؿ

  .؛ لذا مف الضركرم تضمينيا في محتكل كتب الفقوالتقنيات في شتى مجاالت الحياة 
 ي أىميتيا النسبية،أف جميع مجاالت الدراسة كانت ذا أىمية كلكف تفاكتت فيرل الباحث ك 

فركؽ بسيطة إحصائيان ال تقمؿ مف أىمية باألىمية  درجة بالرغـ تفاكت ترتيب المجاالت مف حيثك 
ف ،المجاؿ  كلكف أىمية تضميف ،تقديـ مجاؿ عمى مجاؿ ليس بالنسبة ألىميتو في كاقع الحياة كا 
 .كتحميؿ المحتكل يدلؿ عمى ذلؾ ،منو ىافي المنياج كخمك  قضاياه
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 والذي ينص عمى : ،لخامسالسؤال االنتائج المتعمقة ب
ما التصور المقترح إلثراء محتوى كتب الفقو لمفرع الشرعي في المرحمة الثانوية بالقضايا الفقيية 

 المعاصرة؟ 
معالجة محتكل كتب الفقو كضعؼ  قمة كىك ،ت عنيا الدراسةفي ضكء النتائج التي أسفر 

كنظران لبعد مكضكعات ( أداة التحميؿ) الفرع الشرعي لمقضايا الفقيية المعاصرةلممرحمة الثانكية 
لتضميف ىذه القضايا في محتكل  البحث يقدـ تصكران مقترحان؛فإف ؛ محتكل الكتابيف لتمؾ القضايا

كذلؾ بإعداد مكضكعات مستقمة تعالج ىذه القضايا ؛كتب الفقو لمفرع الشرعي بالمرحمة الثانكية 
 .كما يمي: عمى األحكاـ الفقيية المتعمقة بتمؾ القضايا لمتعرؼالمعاصرة تتيح الفرصة لمطمبة الفقيية 

تصور مقترح إلثراء محتوى كتب الفقو بالقضايا الفقيية المعاصرة لممرحمة الثانوية 
 .الفرع الشرعي ذات األىمية من وجية نظر أفراد العينة

مقترح إلثراء محتكل كتب الفقو في ضكء لما كاف البحث الحالي ييتـ بتقديـ تصكر 
 القضايا الفقيية المعاصرة التي عرضيا الباحث كذلؾ بعد تحميؿ محتكل كتب الفقو لمصفيف

لذلؾ يقترح ؛يأتي ىذا التصكر متسقان مع محتكل ىذه الكتب  ،) الحادم عشر كالثاني عشر( 
 لدمج كما يمي:  ا كأالباحث تنظيـ محتكل كتب الفقو مف خبلؿ  الحذؼ كاالضافة 

 من خالل )الحذف( وذلك كما يمي: :أولً 
 . يقترح الباحث حذؼ الكحدة الثالثة )الحج كالعمرة ( مف كتاب )الفقو اإلسبلمي كأصكلو( 1

  الفرع الشرعي -الصؼ الحادم عشر الجزء الثاني (المقرر عمى طمبة115حتى ص87)ص 
اإلسبلمية (الجزء األكؿ  المقرر عمى طمبة الصؼ  كذلؾ لتكرارىا حيث تـ تناكليا في كتاب )التربية

 ( بنفس المعمكمات تقريبان.81-78ساسي مف صفحة )التاسع األ
( المقرر المعامبلت -سبلميكتاب )الفقو اإلف ) الكقؼ( مف ي. يقترح الباحث حذؼ الدرس العشر 2

حيث كرد الدرس في كتاب التربية  ،كذلؾ لتكرارهالفرع الشرعي  -لصؼ الثاني عشراعمى طمبة 
 ( بنفس المعمكمات تقريبان.70 -60اإلسبلمية لمصؼ التاسع األساسي مف صفحة )

بقاء درس  مف كتاب الفقو لمصؼ الحادم عشر( 1. حذؼ الدرس السابع الحكـ الشرعي )3 كا 
 .66 ي صفحةاسلتكراره في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ العاشر األس ؛(2الحكـ الشرعي )
 كما يمي: وذلك الدمج وأاإلضافة  ثانياً : من خالل

محتكل كتاب ضمف  يقترح الباحث  دمج درس )قضايا معاصرة في األطعمة كاألشربة ( .1
)التربية االسبلمية( المقرر عمى طمبة الصؼ العاشر األساسي الجزء  الثاني ضمف الدرس 

 .88( بعنكاف األطعمة كاألشربة ص 20)
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كدمجو درس بعنكاف )قضايا فقيية معاصرة  في األحكاؿ الشخصية ( اضافة يقترح الباحث  .2
عمى طمبة المقرر ))النظـ اإلسبلمية  ضمف كحدة) النظاـ االجتماعي( المتضمنة في كتاب

 .33ص -23الصؼ الثاني عشر )الفرع الشرعي( ص
اختصار بعض الدركس مثؿ درس االجتياد كالتقميد كدرس الحكـ الكضعي كتبسيطو  .3

 صعكبتيا.ل
ضمف  كدمجيا ) القضايا الفقيية المعاصرة في مجاؿ المعامبلت ( اضافة يقترح الباحث.4

 .كتاب فقو المعامبلت كالمقرر عمى طمبة الصؼ الثاني عشر )الفرع الشرعي(
 كذلؾ حسب التالي: 
 ( المتضمف في كتاب الفقو المقرر عمى 2( كاإلجارة )1يقترح الباحث تبسيط درس اإلجارة )

 .الصؼ الثاني عشر كدمجو في درس بعنكاف ) اإلجارة كأنكاعيا(
  تضاؼ باقي القضايا في مجاؿ المعامبلت مكزعة عمى دركس الفصؿ الثاني ضمف درس

 بعنكاف )معامبلت معاصرة (.
ضمف  كحدة دراسية بعنكاف ) قضايا فقيية معاصرة(  كتككف الكحدة الثالثةيمكف إضافة .5

 بحيث تشمؿ الدركس التالية:  الحادم عشر الفصؿ الثاني كتاب الفقو لمصؼمحتكل 
  .قضايا فقيية معاصرة  مجاؿ العبادات :الدرس األكؿ   
 .في مجاؿ الطبقضايا فقيية معاصرة   :الدرس الثاني   
 .في مجاؿ الترفيو كالففقضايا فقيية معاصرة   :الدرس الثالث   
 في مجاؿ المباس كالزينة. قضايا فقيية معاصرة   :الدرس الرابع   

 محتكل في( التحميؿ أداة) المعاصرة الفقيية القضايا تضمف لكيفية فقط تصكر مجرد ذلؾ كاف لقد
 تضمف مدل  معرفة ىك لمبحث الرئيس اليدؼ ألف ،عشر كالثاني عشر الحادم لمصؼ الفقو كتب

 . العينة أفراد نظر كجية مف األىمية ذات المعاصرة الفقيية لمقضايا  الفقو لكتب الحالي  المحتكل
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 :الدراسة توصيات
 : ما يميكمجمكعة مف التكصيات إلى  الباحثص خمي  الدراسةعنيا  تالتي أسفر في ضكء النتائج 

كتب الفقو لممرحمة التي لـ يتضمنيا محتكل  ،أىـ القضايا الفقيية المعاصرةتضميف ضركرة  .1
 ،إما بدمجيا في دركس مكجكدة أصبلن  بصكرة مختصرة كمفيدة، الثانكية )الفرع الشرعي (

كذلؾ بناءن عمى نتيجة السؤاؿ   ،بالمحتكل أك بإضافة مكضكعات دراسية تتناكؿ ىذه القضايا
كيمكف االستفادة مف التصكر الذم يقترحو الباحث لتضميف القضايا الفقيية  ،الثاني كالثالث

 .المعاصرة
يتناسب كقدرات  بشكؿ ،الفقو في صفكؼ المرحمة الثانكيةضركرة تكامؿ محتكل كتب  .2

 .كاتجاىات الطمبة
حاجات الطمبة  ليمبي ،يان ككاف ،ان مناسبعبلجان أف يعالج المحتكل القضايا الفقيية المعاصرة  .3

 كفيـ النصكص. ،كعرضيا  بصكرة تثير تفكير الطمبة ،كمتطمبات نمكىـ
 .حفز اىتماماتيـ بالفقوتك ير تفكير الطمبة بصكرة تث ،االىتماـ بعرض القضايا المعاصرة .4
المجامع الفقيية الصادرة عف  ،تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في الكصكؿ لمفتاكل المعاصرة .5

 . في عرض ىذه القضايا المختصة
لترغيب الطمبة  ؛المرحمة الثانكية لطمبة الفقو كتب محتكل القضايا في ىذه تضميفضركرة   .6

 .في دراسة العمـك الشرعية كتأكيد معاصرتيا لمستجدات الحياة
ضكئيا لتمبي  الفقو في كتب محتكل كبناء ،بشكؿ متكازف تكزيع ىذه القضايا  ضركرة .7

 الطمبة.  كرغبات المجتمع حاجات
 .كتناسب عصره الحالي بعض القضايا التي تيـ الطالب عمى  االطبلع .8
مف المبلحظ تعمؽ المنياج ك في أصكؿ الفقو في كتاب الصؼ الحادم إذ ، تكزيع المنياج .9

)الحادم عشر  فكاف األكلى تكزيعو عمى الكتابيف ،عشر عمى حساب المكضكعات األخرل
 . مع استخداـ أمثمة تكضيحية كالثاني عشر(

مف خبلؿ عمؿ بعض  ،تبسيط المصطمحات كالمفاىيـ الغامضة كالصعبة عمى الطمبة .10
  .صاحبة لتمؾ المكضكعاتألنشطة الما
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 : الدراسة مقترحات
لمقضايا معالجة محتكل كتب الفقو قمة التي أكضحت  دراسةعنيا الت ر في ضكء النتائج التي أسف

 الدراسة إلييا خمصت التي مقترحاتال مف مجمكعة يعرض فإف الباحث لذا  الفقيية المعاصرة.
 : كتكصياتيا يقترح الباحث ما يميالحالية كذلؾ استكماالن لنتائج الدراسة 

كحاجات  المعاصرةالفقيية في ضكء القضايا  الفقو لمناىج كتطكيرية تقكيمية دراسات إجراء .1
التدريس، الكسائؿ التعميمية،  األىداؼ، األنشطة، طرائؽ تشمؿ الطمبة كمشكبلت المجتمع 

 التدريبات، التقكيـ. 
إعداد تصكر مقترح لتدريس محتكل كتب الفقو لممرحمة الثانكية في ضكء القضايا الفقيية  .2

 المعاصرة كقياس فعاليتو التدريسية. 
كسبؿ  ،إجراء دراسة لممشكبلت التي تكاجو طمبة التعميـ الشرعي في المدارس الحككمية .3

 .عبلجيا
صرة في المرحمة الثانكية كقياس إعداد كحدة دراسية في الفقو مضمنة بالقضايا الفقيية المعا .4

  .التدريسية امدل فعاليتي
 ككيفية تدريسيا عقد المقاءات ككرش العمؿ لتفعيؿ دكر المعمـ في تعزيز ىذه القضايا، .5

 كأىمية عرض تمؾ القضايا بمغة عصرية سمسة كاضحة كمفيكمة لدل الطمبة. 
 .إقامة مؤتمرات كندكات متخصصة يتـ فييا تقكيـ المنياج .6
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 المصادرىوالمراجع

 

 المصادر والمراجع

 الحكيم العزيز تنزيل"  الكريم القران".  
، 7. تحقيؽ محمد زىير الشاكيش.طالعبكدية(. 2005ابف تيمية، تقي الديف .) .1

 بيركت: المكتب االسبلمي.
تحقيؽ محمكد بف الجميؿ،  .العظيـتفسير القرآف  .(2002).أبي الفداء ابف كثير، اسماعيؿ .2

  .مكتبة الصفا :القاىرة ، 1ط .بلمة، خالد بف عثماف سبف  كليد
تقييـ مناىج الفقو بالمرحمة المتكسطة بالمممكة العربية  (2010أبانمي،فيد عبد العزيز ) .3

  .جامعة االسكندرية ، مصر. مجمة كمية التربية.السعكدية في ضكء معايير جكدة المناىج
أحمد حيدر،  عامر تحقيؽ .العرب لساف .(2000) .مكـر بف الديف منظكر، جماؿ ابف .4

 العممية.  الكتب دار :بيركت
آداب االختبلؼ المتضمنة بمحتكل التربية اإلسبلمية لممرحمة .(2012) .أبك جزر، منى .5

رسالة ماجستير، الجامعة  .الثانكية في ضكء الفكر اإلسبلمي كمدل اكتساب الطمبة ليا
 .اإلسبلمية، غزة

 دمشؽ: دار الفكر. .2. ط القامكس الفقيي(.  ـ1988أبك حبيب، سعدم) .6
 .دار الحديث :بيركت سنف أبي داكد، .(1972سميماف أشعث األزدم ) ،أبك داكد .7
 .العربي الفكر دارالقاىرة :، الفقو أصكؿ(. 1985زىرة، محمد ) أبك .8
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 المصادرىوالمراجع

 2 ط. كتطبيقاتو أصكلو اإلسبلمية التربية منيج.(2002)أحمد. عمي ، مدككر .98
 .مكتبة الفبلح:الككيت.

 .دار الفكر العربي :. القاىرةمنيجية تدريس المكاد الشرعية(.1999أحمد) عمي مدككر، .99
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(. الشباب بيف صراع االجياؿ المعاصر 2005).المجيد كالشربيني، زكريا منصكر عبد .101

 .دار الفكر العربي :القاىرة.  1ط .كاليدم االسبلمي
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 في الفني الثانكم التعميـ في اإلسبلمية التربية كتاب تقكيـ .( .(1999محمد ىاشـ، مراد .106

 كمية ،رسالة ماجستير .الدينية الطبلب كتساؤالت المعاصرة الفقيية القضايا بعض ضكء
 . طنطا، مصر التربية، جامعة

دار  :االمارات العربية ،عمـ نفس النمك الطفكلة كالمراىقة.(1977الينداكم، عمي فالح ) .107
 .الكتاب الجامعي
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 (1)  رقم ممحق
 الثانوية المرحمة في الشرعي لمفرع الفقو كتب محتوى توصيف     

 :يتككف منياج الفقو لممرحمة الثانكية مف كتابيف  كما يمي
 مف كيتككف  األول عشر: الجزء الحادي الفقو اإلسالمي وأصولو  لمصف كتابالكتاب األول: 

 لفصؿ الدراسي األكؿ: الكحدات التي تضمنيا كىي: ا  مكزعة عمى فصميف دراسييف كحدات أربع
 الكحدة األكلى: مدخؿ إلى الفقو اإلسبلمي كأصكلو كتضمنت الدركس التالية: 

 (2مصادر الفقو اإلسبلمي ) -( 1مصادر الفقو اإلسبلمي ) -بيف الفقو كاألصكؿ -
 ( 2الشرعي )الحكـ  -( 1الحكـ الشرعي )-مصادر األحكاـ التبعية -اإلجماع كالقياس  -
 التقميد-االجتياد -( 2الحكـ الكضعي )-( 1الحكـ الكضعي )-

 الكحدة الثانية: الزكاة كأحكاميا كتضمنت الدركس التالية: 
  –زكاة عركض التجارة كاألنعاـ  -األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة  -فريضة  الزكاة  -

 زكاة الخارج مف األرض
  :ة الثالثة كتشمؿ الدركس التاليةالفصؿ الدراسي الثاني: كتضمف الكحد

 قضايا فقيية معاصرة في فقو الزكاة  -
 مصارؼ الزكاة  -
 أصناؼ ال تصرؼ ليـ الزكاة  -
 صدقة التطكع -زكاة الفطر )صدقة الفطر( -
 الفرؽ بيف الزكاة كالضريبة كصدقة التطكع -
 أىداؼ الزكاة كآثارىا في حياة الفرد كالمجتمع  -

 الكحدة الثالثة: كتشمؿ  الدركس التالية: 
حكمة -العمرة  -( 3أعماؿ الحج ) -( 2أعماؿ الحج ) -( 1أعماؿ الحج )-فريضة الحج -

 .صفة حج النبي  -اليدم  - مشركعية الحج كالعمرة
 : التعميم الشرعي–المعامالت( لمصف الثاني عشر  -الكتاب الثاني: )الفقو السالمي

 دراسييف كيشمؿ الدركس التالية: مكزع عمى فصميف 
 –لكالية كالككالة ا-ىمية عكارض األ-( 2مقكمات العقد ) -( 1مقكمات العقد ) -حكامو أالعقد ك -
( البيع الصحيح 1( البيع الصحيح )1أنكاع البيكع )-( 2الخيارات )  -( 1الخيارات )- عقد البيع 
 .( البيع بالتقسيط كبيع العربكف2)

 الفصؿ الدراسي الثاني  كيشمؿ: البيع بكسائؿ االتصاؿ الحديثة 
 .الكقؼ-الرىف   -الحكالة   -الكفالة-(  2جارة )اإل -( 1جارة )اإل -الصرؼ 
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 غـــزة – اإلسالميــة الجامعـة
 عمادة الدراسات العميا

 كميـة التربية
 قسـم المناىج  وطرق التدريس

 
 (2) رقم ممحق

 األولية بصورتيا( الشرعي الفرع) الثانوية لممرحمة المعاصرة الفقيية القضايا قائمة
 : بعنكاف  دراسة بإجراء الباحث يقـك

"   المعاصرة الفقيية القضايا" الثانوية المرحمة فيالشرعي  لمفرع الفقو كتب محتوى تضمن مدى"
 في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماالن  كذلؾ" إلثـــرائـــــــــيا مقـتـــــرح وتصــــــور
 البلزمة المعاصرة الفقيية القضايا بأىـ قائمة بناء الدراسة ىذه تتطمب تدريسال كطرؽ المناىج
 الشرعي الفرع-الثانكية المرحمة لطمبة

 المتعددة اليامة المسائؿ" بأنيا الدراسة ىذه في ةالمعاصر الفقيية لقضاياا الباحث كيعرؼ  
 المرحمة لطمبة الفقو كتب محتكل في تضمينيا البلـز  الحالي العصر تكاكب التي المجاالت
 إلى القائمة ليذه بنائو في الباحث استند كقد ."لمعرفة حكميا الشرعي  الشرعي الفرع-الثانكية
 منيا:  عدة مصادر

 . الحالية بالدراسة العبلقة ذات الدراسات: أكال
 المعاصرة  الفقيية القضايا تناكلت التي كاألدبيات كالمراجع ثانيا: المصادر
 فمسطيف.  في  الشرعي لممنياج العريضة ثالثا: الخطكط

 . الثانكية المرحمة لطمبة النمك خصائص: رابعا
 ىذه دراسة أىمية مدل في الرأم إبداء :حيث مف القائمة ىذه تحكيـ سيادتكـ  مف الباحث كيرجك
 .مناسبان  تركنو ما حذؼ أك إضافة، الشرعي الفرع الثانكية المرحمة لطمبة القضايا

 عميكـ يمف أف تعالى اهلل نسأؿ لسيادتكـ التقدير ككافر الشكر بجزيؿ الباحث يتقدـ الختاـ كفي  
  .الجزاء   خير كيجزيكـ فيكـ يبارؾ كأف فضمو بعظيـ

  الباحث
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 األولية بصورتيا( الشرعي الفرع) الثانوية لممرحمة المعاصرة الفقيية القضايا قائمة

الثانوية  لممرحمة المعاصرة الفقيية القضايا
 الشرعي( )الفرع

مدى 
 الصياغة درجة األىمية النتماء

مي
تنت

مي 
 تنت

ل
جدا 

مة 
مي

 
يمة

م
مة 

 ىا
غير

 

سميمة 
 تعدل إلى لغويا

        أوًل: مجال )فقو العبادات(
        الطيارة و الصالة-أ
        القبمة باألجيزة الحديثةتحديد  -1
        كالسيارات كالسففالصبلة في الطائرات  -2
االلكتركني  بالمصحؼ المتعمقة األحكاـ -3

 كغيره(  الخمكم الياتؼ )مثؿ
       

 عمى كأثره التجميؿ مكاد ك األظافر طبلء - 4
 الطيارة

       

        الطيارة عمى القسطرة أثر-5
 بالطبلء المدىكف كالحائط بالسيراميؾ التيمـ-6
 (بالبكية)

       

         الطائرات في الصبلة-7
        الطيارة عمى كاثره الكمى غسيؿ-8
        ( كالتراب الماء) الطيكريف فاقد صبلة-9

        الص بلة عمى الكراسي-10
 في الحديثة كاألصباغ المساحيؽ أثر-11

 .الطيارة
       

        الصيام -ب
         الفمكي بالحساب اليبلؿ رؤية إثبات-12
        لمصائـ بو التبرع أك الدـ تحميؿ -13
 أجؿ مف الحيض لمنع أدكية استعماؿ-14

  الصياـ
       

        ()المفطرات المعاصرة -15
        الحج -ج

        الحج أك أجؿ مف الحيض لمنع أدكية  -16
        لمكفيؿ الزيادة مع بالتقسيط العمرة -17
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الثانوية  لممرحمة المعاصرة الفقيية القضايا
 الشرعي( )الفرع

مدى 
 النتماء

 الصياغة درجة األىمية

مي
تنت

مي 
 تنت

ل
جدا 

مة 
مي

 
يمة

م
مة 

 ىا
غير

 

سميمة 
 تعدل إلى لغويا

        سفر المرأة ببل محـر لمحج في الطائرة -18
        االستدانة مف أجؿ الحج    -19
        الحج عف المقعد -20

        آلية تكزيع لحـك األضاحي في الحج 21-
        الحج عمى كاالعفاؼ الزكاج تقديـ 22-
 الشركات بو تقـك التي البدؿ حج -23

 المعاصرة
       

        الزكاة -د
        زكاة الشركات -24
        زكاة األسيـ -25
        زكاة  السندات  -26
         زكاة النقكد الكرقية -27
        المغترب العمـ طالب عفر الفطزكاة إخراج-28
        زكاة أرباح الميف الحرة  -29
        استثمار أمكاؿ الزكاة -30

        (زكاة )الر اتب الت قاعدم 31- 
كجة() زكاة -32         صداؽ الز 
         الزكاة جمع في الحديثة الجباية أنظمة -33

        ثانيا: مجال المعامالت المالية 
        الحديثة  االتصاؿ بكسائؿ البيع -34
        بالشراءبيع المرابحة لآلمر - 35
        المصارفة في النقكد الكرقية  -36
         المصرفية الحكالة -37
        بالتقسيط البيع -38
        عقد االستصناع -39
         الربكية البنكؾ في العمؿ -40
        الًرجؿ(  )خمك  الخمك بدؿ  -41
        عقد التأميف -42
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الثانوية  لممرحمة المعاصرة الفقيية القضايا
 الشرعي( )الفرع

مدى 
 النتماء

 الصياغة درجة األىمية

مي
تنت

مي 
 تنت

ل
جدا 

مة 
مي

 
يمة

م
مة 

 ىا
غير

 

سميمة 
 تعدل إلى لغويا

        بطاقة االئتماف -43
        اإلجارة المنتيية بالتمميؾ -44
        المشاركة المنتيية بالتمميؾ -45
        قبكؿ الكدائع في البنكؾ-46
        استثمار ماؿ الكقؼ        -47

        شراء البيكت عف طريؽ التمكيؿ البنكي48-
        الشرط الجزائي-49
        .العمؿ في بيع العممة-50
        التجارة االلكتركنية-51

        الشخصية(  األحوال ثالثًا: مجال )فقو
        الفحص الطبي قبؿ الزكاج                          -52
 بالكسائؿ كالطبلؽ الزكاج عقكد إجراء -53

 الحديثة 
       

         بالطرؽ األسرة تنظيـ -54
        تحديد النسؿ -55

        .المسيار زكاج 56-
        المبكر الزكاج57-
        كالعجزة المسنيف دكر58-
                        العرفي الزكاج59-

        رابعًا: مجال القضايا الطبية المعاصرة
        االستنساخ60-
        التمقيح الصناعي  -61
        تعاطي )الترامادكؿ( غير العبلجي-62
        كالمخدرات الكحكؿ عمى المشتممة األدكية-63
        التبرع باألعضاء-64

        الجنيف جنس في لمتحكـ أدكية استعماؿ65-
        الجنيف جنس لمعرفة التصكير66-
        الطبية األخطاء عف الطبيب مسئكلية 67-
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الثانوية  لممرحمة المعاصرة الفقيية القضايا
 الشرعي( )الفرع

مدى 
 النتماء

 الصياغة درجة األىمية

مي
تنت

مي 
 تنت

ل
جدا 

مة 
مي

 
يمة

م
مة 

 ىا
غير

 

سميمة 
 تعدل إلى لغويا

                         المعاؽ أك المشكه الجنيف إجياض68-
        جنس االنساف  تحكيؿ جراحات69-
           المعاؽ أك المشكه الجنيف إجياض70-

        خامسًا: مجال )الترفيو والفن( 
        كأحكاميا الفضائية القنكات-71
         األناشيد في ىالمكسيق استخداـ-72
        ممارسة المرأة لمرياضة بأنكاعيا -73
 كأخذ بو القياـ حيث مف لممرأة التمثيؿ -74

 عميو األجرة
       

 كالجمباز لمرياضة المرأة ممارسة75-
 كالسباحة

       

 كالمصارعة كالخطرة العنيفة الرياضات76-
 كالمبلكمة

       

        كالمرأة كأحكاميالمرجؿ العصرية األلعاب -77
        يشابيو  صباغة الشعر كما -78
        زراعة الشعر - 79
        كاألنبياء الصحابة شخصيات تمثيؿ -80
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 (3) رقم محقم
 الشرعي لمفرع الفقو كتب محتوى في توافرىا المقترح المعاصرة الفقيية مقضايال النيائية القائمة

 
 القضية الفقيية المعاصرة ـ

 أول:   فقو العبادات  
 الطيارة كالصبلة  . أ

 .القبمة باألجيزة الحديثةتحديد   .1
 .الصبلة في الطائرات كغيرىا  .2
 .(كغيره الخمكم الياتؼ مثؿ) االلكتركني بالمصحؼ المتعمقة األحكاـ  .3
 .الطيارة عمى كأثره التجميؿ مكاد  .4
 الصيام .أ  
 .الحديثة كالكسائؿ الفمكي بالحساب اليبلؿ رؤية إثبات .1
 .لمصائـ بو التبرع أك الدـ تحميؿ .2
 .الصياـ أجؿ مف الحيض لمنع أدكية استعماؿ .3
 .المفطرات المعاصرة .4
 الحج .ب  
 الحج أك أجؿ مف الحيض لمنع أدكية استعماؿ .1
  لمكفيؿ الزيادة مع بالتقسيط العمرة .2
 االستدانة مف أجؿ الحج    .3
 الزكاة .ج  
 زكاة الشركات  .5
 زكاة األسيـ  .6
 زكاة  السندات.  .7
  .الكرقيةزكاة النقكد   .8
 .زكاة أرباح الميف الحرة  .9

 .استثمار أمكاؿ الزكاة  .11
  .كصرفيا الزكاة جمع في الحديثة الجباية أنظمة استخداـ  .11
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 فقو المعامالت المالية  :ثانياً 
 .(الفاكس – االنترنت –الياتؼ) مثؿ الحديثة االتصاؿ بكسائؿ البيع  .1
 .بيع المرابحة لآلمر بالشراء  .2
 النقكد الكرقيةالمصارفة في   .3
 المصرفية. الحكالة  .4
 .بالتقسيط البيع  .5
 .عقد االستصناع بصكره المعاصرة  .6
 .فييا االستثمار أك الربكية البنكؾ في العمؿ  .7
  .(الًرجؿ خمك)  الخمك بدؿ  .8
 عقد التأميف  .9

 .بطاقة االئتماف  .11
 اإلجارة المنتيية بالتمميؾ.  .11
 .المشاركة المنتيية بالتمميؾ  .12
 الكدائع في البنكؾ.قبكؿ   .13
 استثمار ماؿ الكقؼ  .14

 الشخصية األحوال فقو مجال: ثالثاً 
 الفحص الطبي قبؿ الزكاج.                           .1
 .(كنحكىا كالجكاؿ كاالنترنت) الحديثة بالكسائؿ كالطبلؽ الزكاج عقكد إجراء  .2
 .غيره أك الدكاء كتناكؿ الحديثة بالطرؽ األسرة تنظيـ  .3
 .تحديد النسؿ  .4
  .الدراسة إكماؿ لغرض لمزكاج المرأة ترؾ  .5
  .الشرعية المحاكـ في كالطبلؽ الزكاج تسجيؿ  .6

 المعاصرة الطبية القضايا مجال: رابعاً 
  .التجميؿ جراحات لبعض معاصرة صكر  .7
 السميمة لمعيف الطبيعي المكف تغييرل البلصقة العدسات  .8
 تحديد جنس الجنيف.      .9

 الكراثي المرض بسبب الجنيف إجياض  .11
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 التمقيح الصناعي.   .11
 .غير العبلجي( الترامادكؿ)تعاطي   .12
 .كالمخدرات الكحكؿ عمى المشتممة األدكية  .13

 مجال الترفيو والفن: خامساً 
ٍبرالمرأة  ك بيف الرجؿ مراسمةال  .1  .اإلنترنت عى
 منكرات األفراح المعاصرة.  .2
  األناشيد في المكسيقى استخداـ  .3
 ممارسة المرأة لمرياضة بأنكاعيا.  .4
 عميو األجرة كأخذ بو القياـ حيث مف لممرأة التمثيؿ  .5
 عقكبة الجريمة مف خبلؿ اإلنترنت  .6
 كالمرأة لمرجؿ  كأحكاميا العصرية األلعاب  .7
 نسخ البرامج االلكتركنية.  .8
 القنكات الفضائية كاالنترنت  .9

  مجال المباس والزينة: سادساً 
  .لشركطو  كمخالفة الشرعي بالزل تسمى  لممرأة عصرية أزياء  .1
 صالكنات التجميؿ لممرأة.  .2
 صبغة الشعر لغير العبلج.  .3
 .المعاصرة الكجو بزينة المرأة خركج  .4
 .المبلبس عرض في الشكاخص استخداـ  .5

 سابعًا: مجال الطعمة واألشربة 
 الكسائؿ المستجدة في ذبح الحيكاف المأككؿ  .6
 استخداـ أدكية كأسمدة في الزراعة ضارة بالصحة   .7
 تناكؿ الثمار التي يستخدـ في رييا مياة نجسة   .8
 تناكؿ مشركبات الطاقة أك نبيذ الشعير المعمب  .9
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 (4) ممحق
 الشرعي فرعلم الفقو كتب محتوى تحميل بطاقة

 ـ
 القضية الفقيية المعاصرة

 الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر
غير  موجودة غير موجودة موجودة

 موجودة
     أول: الطيارة والصالة 

     .تحديد القبمة باألجيزة الحديثة  .1
     .الصبلة في الطائرات كغيرىا  .2
 االلكتركني بالمصحؼ المتعمقة األحكاـ  .3

 .(كغيره الخمكم الياتؼ مثؿ) 
    

     .الطيارة عمى كأثره التجميؿ كمكاد األظافر طبلء  .4
     الصيام . أ

     .الحديثة والوسائل الفمكي بالحساب اليالل رؤية إثبات  .5
     .لمصائـ بو التبرع أك الدـ تحميؿ  .6
     .الصياـ أجؿ مف الحيض لمنع أدكية استعماؿ  .7
     .المفطرات المعاصرة  .8

     ب. الحج
     الحج أك أجؿ مف الحيض لمنع أدكية استعماؿ  .9

      لمكفيؿ الزيادة مع بالتقسيط العمرة  .11
     االستدانة مف أجؿ الحج     .11
     الزكاةج. 
     زكاة الشركات  .12
     زكاة األسيـ  .13
     زكاة  السندات.  .14
      .زكاة النقكد الكرقية  .15
     .زكاة أرباح الميف الحرة  .16
     .استثمار أمكاؿ الزكاة  .17
 .الزكاة جمع في الحديثة الجباية أنظمة استخداـ  .18
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     فقو المعامالت المالية  :ثانيا
 مثؿ الحديثة االتصاؿ بكسائؿ البيع  .19

 .(الفاكس – االنترنت –الياتؼ) 
    

     .بيع المرابحة لآلمر بالشراء  .21
     المصارفة في النقكد الكرقية  .21
     المصرفية. الحكالة  .22
     .بالتقسيط البيع  .23
     .بصكره المعاصرة عقد االستصناع  .24
     .فييا االستثمار أك الربكية البنكؾ في العمؿ  .25
      .(الًرجؿ خمك)  الخمك بدؿ  .26
     عقد التأميف  .27
     .بطاقة االئتماف  .28
     اإلجارة المنتيية بالتمميؾ.  .29
     .المشاركة المنتيية بالتمميؾ  .31
     قبكؿ الكدائع في البنكؾ.  .31
     الكقؼاستثمار ماؿ   .32

 الشخصية األحوال فقو مجال: ثالثاً 
 

    

     الفحص الطبي قبؿ الزكاج.                           .33
 الحديثة بالكسائؿ كالطبلؽ الزكاج عقكد إجراء  .34

 .(كنحكىا كالجكاؿ كاالنترنت)
    

     .غيره أك الدكاء كتناكؿ الحديثة بالطرؽ األسرة تنظيـ  .35
     .تحديد النسؿ  .36
      .الدراسة إكماؿ لغرض لمزكاج المرأة ترؾ  .37
      .الشرعية المحاكـ في كالطبلؽ الزكاج تسجيؿ  .38

     المعاصرة الطبية القضايا مجال: رابعاً 
      .التجميؿ جراحات لبعض معاصرة صكر  .39
 لمعيف الطبيعي المكف تغييرل البلصقة العدسات  .41

 السميمة
    

     الكراثي المرض بسبب الجنيف إجياض  .41
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     التمقيح الصناعي.   .42
     .غير العبلجي( الترامادكؿ)تعاطي   .43
     .كالمخدرات الكحكؿ عمى المشتممة األدكية  .44

     خامسان : مجاؿ الترفيو كالفف
     عبر االنترنت المرأةبيف الرجؿ ك  مراسمةال  .45
     منكرات األفراح المعاصرة.  .46
      األناشيد في المكسيقى استخداـ  .47
     ممارسة المرأة لمرياضة بأنكاعيا.  .48
     (عميو األجرة كأخذ بو القياـ حيث مف)لممرأة التمثيؿ  .49
     عقكبة الجريمة مف خبلؿ اإلنترنت  .51
     كالمرأة لمرجؿ  كأحكاميا العصرية األلعاب  .51
     نسخ البرامج االلكتركنية.  .52
     القنكات الفضائية كاالنترنت  .53

      مجال المباس والزينة: سادساً 

  كمخالفة الشرعي بالزل تسمى لممرأة عصرية أزياء  .54
  .لشركطو

    

     صالكنات التجميؿ لممرأة.  .55
     صبغة الشعر لغير العبلج.  .56
     .المعاصرة الكجو بزينة المرأة خركج  .57
     .المبلبس عرض في الشكاخص استخداـ  .58

     سابعًا: مجال الطعمة واألشربة 

     الكسائؿ المستجدة في ذبح الحيكاف المأككؿ  .59
     استخداـ أدكية كأسمدة في الزراعة ضارة بالصحة   .61
     نجسة  هتناكؿ الثمار التي يستخدـ في رييا ميا  .61
     تناكؿ مشركبات الطاقة أك نبيذ الشعير المعمب  .62
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 (5) ممحق
  الثانوية لممرحمة الفقو كتب محتوى في توافرىا المقترح المعاصرة الفقيية القضايا استبانة     

 االستاذ/ق الفاضؿ .........................  

 بعنكاف:   دراسة بإجراء الباحث يقـك
 الفقيية القضايا" الثانوية المرحمة الشرعي في لمفرع الفقو كتب محتوى تضمن مدى

 إلثـــرائـــــــــيا مقـتـــــرح وتصــــــور"   المعاصرة
 ىذه تتطمب التدريس كطرؽ المناىج في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماالن  كذلؾ 

 الشرعي الفرع-الثانكية المرحمة لطمبة البلزمة المعاصرة الفقيية القضايا بأىـ استبانة الدراسة
 المجاالت المتعددة اليامة المسائؿ الدراسة ىذه في "ةالمعاصر الفقيية لقضاياا" الباحث كيعرؼ 

 الفرع الثانكية المرحمة لطمبة الفقو كتب محتكل في تضمينيا البلـزك  الحالي العصر تكاكب التي
 كقد تـ اشتقاؽ ىذه االستبانة مف قائمة استند في بنائيا الى : .معرفة حكميا الشرعيل الشرعي

  المعاصرة الفقيية القضايا تناكلت التي كاألدبيات كالمراجع المصادر: ثانيان 
 . فمسطيف في  الشرعي لممنياج العريضة الخطكط: ثالثان 
 .الثانكية المرحمة لطمبة النمك خصائص: رابعان 

:إبداء الرأم في مدل أىمية دراسة ىذه القضايا لطمبة المرحمة الثانكية  سيادتكـ  مف الباحث كيرجك
  )الفرع الشرعي ( كذلؾ بكضع إشارة ) /( أماـ درجة االىمية المناسبة

 لسيادتكـ  التقدير ككافر الشكر بجزيؿ الباحث يتقدـ الختاـ كفي

 الجزاء  .  يرخ كيجزيكـ فيكـ يبارؾ كأف فضمو بعظيـ عميكـ يمف أف تعالى اهلل نسأؿ
 

 الباحث
 

   
 

 غـــزة – اإلسالميــة الجامعـة
 عمادة الدراسات العميا

 كميـة التربية
 قسـم المناىج  وطرق التدريس
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  الثانوية لممرحمة الفقو كتب محتوى في توافرىا المقترح المعاصرة الفقيية القضايا استبانة
 

 ـ.
 ةالثانوي لممرحمة المعاصرة الفقيية القضايا

 (الشرعي الفرع)

 درجة األىمية
بدرجة 
كبيرة 

 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

 بدرجة
 جداً قميمة 

      مجال فقو العبادات: أولً 

      الطيارة والصالةأ.
      .تحديد القبمة باألجيزة الحديثة .1
      .الصبلة في الطائرات كغيرىا .2
 االلكتركني بالمصحؼ المتعمقة األحكاـ .3

 .(كغيره الخمكم الياتؼ مثؿ) 
     

  التجميؿ كمكاد األظافر طبلء .4
 .الطيارة عمى اكأثرى

     

      الصيام ب.
 كالكسائؿ الفمكي بالحساب اليبلؿ رؤية إثبات .5

 .الحديثة
     

      .لمصائـ بو التبرع أك الدـ تحميؿ .6
      .الصياـ أجؿ مف الحيض لمنع أدكية استعماؿ .7
      .المفطرات المعاصرة .8

      الحج ج.
      الحج أجل من الحيض لمنع أدكية استعماؿ .9

       لمكفيؿ الزيادة مع بالتقسيط العمرة .10
      االستدانة مف أجؿ الحج    .11

      د. الزكاة
      زكاة الشركات 12
      زكاة األسيـ .13
      زكاة  السندات. .14
       .زكاة النقكد الكرقية .15
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      .زكاة أرباح الميف الحرة .16
      .استثمار أمكاؿ الزكاة .17
 الزكاة جمع في الحديثة الجباية أنظمة استخداـ .18

  .كصرفيا
     

      مجال المعامالت المالية: ثانياً 
 مثؿ الحديثة االتصاؿ بكسائؿ البيع .19

 .(الفاكس – االنترنت –الياتؼ) 
     

      .بيع المرابحة لآلمر بالشراء .20
      النقكد الكرقيةالمصارفة في  .21
      المصرفية. الحكالة .22
      .بالتقسيط البيع .23
      .عقد االستصناع بصكره المعاصرة .24
      .فييا االستثمار أك الربكية البنكؾ في العمؿ .25
       .(الًرجؿ خمك)  الخمك بدؿ .26
      عقد التأميف .27
      .بطاقة االئتماف .28
      اإلجارة المنتيية بالتمميؾ. 29
      .المشاركة المنتيية بالتمميؾ .30
      قبكؿ الكدائع في البنكؾ. .31
      استثمار ماؿ الكقؼ .32

      الشخصية األحوال فقو مجال: ثالثاً 
      الفحص الطبي قبؿ الزكاج.                          .33
 الحديثة بالكسائؿ كالطبلؽ الزكاج عقكد إجراء .34

 .(كنحكىا كالجكاؿ كاإلنترنت)
     

 أك الدكاء كتناكؿ الحديثة بالطرؽ األسرة تنظيـ .35
 .غيره

     

      .تحديد النسؿ .36
       .الدراسة إكماؿ لغرض لمزكاج المرأة ترؾ .37
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       .الشرعية المحاكـ في كالطبلؽ الزكاج تسجيؿ .38

      المعاصرة الطبية القضايا مجال: رابعاً 
       .التجميؿ جراحات لبعض معاصرة صكر .39
 لمعيف المكف الطبيعي تغييرل البلصقة العدسات .40

 السميمة
     

      تحديد جنس الجنيف.   .41
      الكراثي المرض بسبب الجنيف إجياض .42
      التمقيح الصناعي.  .43
      .غير العبلجي( الترامادكؿ)تعاطي  .44
      .كالمخدرات الكحكؿ عمى المشتممة األدكية .45

      مجال الترفيو والفن: خامساً 
ٍبر ؿالرج ك المرأة بيف مراسمةال .46        اإلنترنت عى
      منكرات األفراح المعاصرة. .47
      األناشيد في المكسيقى استخداـ .48
      بأنكاعيا. ممارسة المرأة لمرياضة .49
      عميو األجرة وأخذ بو القيام حيث من لممرأة التمثيل .50
      عقكبة الجريمة مف خبلؿ اإلنترنت .51
      كالمرأة لمرجؿ  كأحكاميا العصرية األلعاب .52
      نسخ البرامج االلكتركنية. .53
      القنكات الفضائية كاالنترنت .54

       المباس والزينةمجال : سادساً 

 الشرعي بالزم تسمى لممرأة عصرية أزياء .55
 .لشركطو  كمخالفة

     

      صالكنات التجميؿ لممرأة. .56
      صبغة الشعر لغير العبلج. .57
      .المعاصرة الكجو بزينة المرأة خركج .58

      .المبلبس عرض في الشكاخص استخداـ .59
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      سابعًا: مجال الطعمة واألشربة 
      الكسائؿ المستجدة في ذبح الحيكاف المأككؿ .60
استخداـ أدكية كأسمدة في الزراعة ضارة  .61

 بالصحة 
     

      تناكؿ الثمار التي يستخدـ في رييا مياة نجسة  .62
      تناكؿ مشركبات الطاقة أك نبيذ الشعير المعمب .63
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 (6) ممحق
 والتعميم التربية مديرية من باحث ميمة تسييل



 


