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  ملخص الدراسة
  

  .مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضايا فقه الواقع :عنوان الدراسة
  

  :الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية  تسع :أهداف الدراسة
بناء قائمة بأهم قضايا فقه الواقع التي ينبغي تضمينها في كتـب التربيـة اإلسـالمية     -1

  .للمرحلة الثانوية في فلسطين
 .ن  قضايا فقه الواقع في محتويات  كتب المرحلة الثانوية التحقق من مدى تضمي -2

فقه الواقع من وجهـة  الوقوف على مدى أهمية دراسة طلبة المرحلة الثانوية  لقضايا  -3
 .نظر المعلمين

  :تكونت عينة الدراسة من: عينة الدراسة 
للصفين الحادي عشـر  (جميع موضوعات محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية  -1

 ).والثاني عشر

من معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية من محافظـات رفـح   ) 72( -2
  . وخانيونس والوسطى

   
  .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  :منهج الدراسة

  :وقد تكون مجتمع الدراسة من 
بالمرحلـة  ويتكون من جميع موضوعات كتب التربية اإلسـالمية  : مجتمع المحتوى  -1

  .الثانوية 
 .معلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية  -2

، وبطاقة تضمينها محتوى التربية اإلسالميةقائمة بقضايا فقه الواقع الواجب :  أدوات الدراسة
رحلة اإلسالمية للمعلى مدى تضمن محتوى كتب التربية  تحليل المحتوى وقد استهدفت الحكم

، واستبانة استهدفت التعرف على آراء المعلمين حول أهمية  دراسة قعالثانوية لقضايا فقه الوا
  .الطلبة  لقضايا فقه الواقع التي طرحتها الباحثة

استخدمت الباحثة النسب المئوية و التكرارات والمتوسطات الحسابية :  األساليب اإلحصائية
  .ومعامالت االرتباط
  :أهم نتائج الدراسة 

ن قضية ، تم تصنيفها فقه الواقع التي بلغت مائة وثالثيالتوصل إلى قائمة نهائية بقضايا : أوالً
في عشر مجاالت رئيسة، يندرج تحت كل مجال مجموعة من القضايا ، وهي على النحو 
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 :التالي 

  .ويندرج تحته عشر قضايا : مجال العبادات  -أ
  .ويندرج تحته خمس عشرة قضية : مجال المعامالت  -ب
  .ويندرج تحته إحدى عشرة قضية : مجال األحوال الشخصية  -ج
  .ويندرج تحته ثماني عشرة قضية: ب مجال الط -د

  .ويندرج تحته خمس عشرة قضية: مجال الفنون واألدب والرياضة -هـ
  .ويندرج تحته ثالث عشرة قضية: مجال اللباس والزينة-و
  .ايا ويندرج تحته سبع قض: بةمجال األطعمة واألشر -ز
  .ويندرج تحته عشرون قضية: لعسكري المجال السياسي واالقتصادي وا -ح
  .ويندرج تحته عشر قضايا : المجال الفكري  -ط
  .ويندرج تحته إحدى عشرة قضية : مجال األحكام العامة  -ي

  .قضية فرعية) 130(أي بمجموع 
ا فقـه الواقـع   خلت معظم  محتويات كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية من قضاي :ثانيا 

  .، ، كما أن الكثير من القضايا تم تناولها بصورة عابرة الواردة في القائمة
لصف الثاني عشر بنسبة أعلـى مـن محتـوى    محتوى كتاب التربية اإلسالمية ل حظي :ثالثاً

  .لحادي عشر في تضمن قضايا فقه الواقع كتاب التربية اإلسالمية للصف ا
حظي المجال السياسي واالقتصادي والعسكري بالمرتبة األولى فـي أهميـة دراسـة     :رابعاً

، واحتلت العبادات فمجال األحوال الشخصية الطلبة له من وجهة نظر المعلمين ثم تاله مجال
  .مرتبة األخيرة قضايا الطب المرتبة قبل األخيرة بينما احتل المجال الفكري ال

ضرورة تكامل مقررات التربية اإلسالمية في صفوف المرحلة الثانوية بحيث  :أهم التوصيات
يتم عرض القضايا وفق تنظيم هرمي متوازن ، وضـرورة بنـاء محتـوى كتـب التربيـة      

، واسـتخدام طرائـق   بية حاجات المجتمع ورغبات الطلبةاإلسالمية في ضوء فقه الواقع وتل
  .حديثة والتنويع  فيها تجاوباً مع تطور الواقع التدريس ال

، األهداف، األنشـطة (ظومة المنهاج إجراء دراسات تقويمية لبقية عناصر من :أهم المقترحات
وإعـداد تصـور مقتـرح    . في ضوء اتجاهات الطلبة نحو دراسة قضايا فقه الواقع ) التقويم

ة في ضوء قضايا فقه الواقع وقيـاس  لتدريس محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوي
  .فعاليته التدريسية 
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The Study Summary 
 
Study Title:- 
 How much the study includes the Islamic studies for Fekh current study for 

secondary issues.  
 
                                                                     
The current study aims to achieve the followings.  

1- Build up a table study for Fekh current issues which should be included for 
secondary Islamic studies in Palestine.  

2- Fekh issues assuring on the contents of Secondary books.  
3- To know the importance of this study due to the teachers points of view.  

 
Study Method:-  
The researcher used the descriptive analysis Methodology.  
This study contains from:-  

1- The secondary Islamic studies books  
2- The Secondary Islamic studies teachers.  

 
The study sample 
The study sample consisted of: - 

1. All Topics content of Islamic education at the secondary level for grades 
atheist tenth 
And XII. 

2.  (72) of teachers of Islamic education at the secondary level in the provinces 
of Rafah and Khan Younis and Central America. 
 

Study tools: - Fekh table study which includes the Islamic studies contents and 
subject analysis which aims to judge the duration of extension for the secondary 
Islam studies due to it's nature.  

Islamic issues, and this aims to know teachers views about the importance of 
students study for the Fekh current issues according to the researcher's view.  

 
Statical method  :- the researcher used the averages, repetition, percentage , and 

the correlation coefficient.   
 
Study important results:-  
Find out a final table study for current Fekh issues. Which is about one hundred 

and thirty issue. Then to be divided in to ten main fields, a group of issues is included 
out of it as follows :-  

1- Worship domain : it has ten issues.  
2- Dealing domain : it has fifteen issues.  
3- Personalities domain : it has eleven issues.  
4- Medical domain : it has eighteen issues.  
5- Art literature and sport : it has fifteen issues . 
6- wearing domain : it has thirteen issues . 
7- food and drinks domain : it has seven issues.  
8- Political  , economical , and Military domain : it has twenty issues 
9- Thinking domain : it has ten issues.  
10- General rules domain :- it has eleven issues.  
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Total = 130 sub issues.  
 
Secondly : most of the Islamic studies books . don’t have current Fekh 

issues due to the table study , main while the average of the used issues is only 
10% although most of the used issues are not detailed.  

 
Thirdly : the content of the Islamic studies for the twelve grade is more than 

the content of the Islamic studies for the eleventh grade.  
 
Fourthly : the political , economical , and Military domain gain the first rate 

for the importance of students study due to teachers view, then to  the worship 
domain, next personal causes, also the medical issues gained the pre last rate, 
while the thinking domain gain the last rate.  

 
3- Recommendations :-   

It's important to have a complete Islamic studies in the secondary grade, the 
issues must be shown due to organized planed pyramid, and its necessary to build 
up the Islamic studies books due to Fekh nature, and it must apply societies needs 
and students desires. By using the newly teaching methods, and it must be varied 
according to the natural progress.  

 
 
Suggestions :- 
  
Apply evaluation studies for the rest of the syllabus parts (aims. Activities. 

Evaluation) . Due to student's attitudes towards studying current Fekh issues.  
 
-Build up a suggested view on teaching the Islamic studies books for the 

secondary grade due to fekh current issues and to major it's teachings affects.     
  

    



 و 
 

  داءــــــاإله
  

  . . . نبتة صغرية ، ومل يغب عن روحي  عن عيين وأنا بعدإىل من غاب 
  . . .إىل روح أيب الشهيد رمحه اهللا 

  . . .إىل الرائعة اليت قبضت على اجلمر فكانت أسطورة يف الصرب والعمل والعطاء 
  . . .إىل حبيبيت أمي  

ين من ، ومنحوثرياً يف سبيل إمتام هذه الدراسةإىل زوجي وأوالدي الذين احتملوا ك
  . . .وقتهم الكثري 

  . . .إخويت وأخوايت وأبنائهم وبنام . . .  إىل من غمروين دوماً حببهم الكبري 
  . . .و زينة أوقايت . . . رفيقات حيايت . . . إىل صديقايت احلبيبات 
  . . .حراس الوطن وجبينه العايل  –رجاالً ونساًء  –إىل أبطال املقاومة الفلسطينية 

  . . .رمز العطاء و سراج العلم . . . إىل املعلم الفلسطيين 
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  تقديرالشكر وال
  

، ، احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانهاحلمد هللا محداً طيباً كثرياً مباركاً فيه 
ابن حنبل ، " (من ال يشكر  الناس ال يشكر اهللا عز وجل : " - r -امتثاالً لقول النيب 

، فإنه يسعدين حق السعادة ويشرفين كل الشرف بعد أن فرغت )  2/258: 1978
يف إجناز هذا  جبميل الشكر والعرفان لكل من ساعدينمن إعداد هذه الدراسة أن أتقدم 

  .العمل املتواضع 
مية صرح العلم الشامخ ومنارته السامقة اليت وأبدأ بتقدمي جزيل االمتنان  للجامعة اإلسال

دوماً خري ما عندها من علم ورعاية و احتضان ، فأسأل اهللا أن حيفظها  ألبنائهاقدمت 
  .حبفظه ، وأن يزيدها من فضله 

داود حلس الذي جاد : ور الفاضلوأتقدم  بوافر الشكر والعرفان ألستاذي ومشريف الدكت
ئه السديدة و مل يأل جهداً يف إرشادي ، وتزويدي خبربته بتوجيهاته احلكيمة وآرا علي

  .وعلمه الكبري ، فأسأل اهللا تعاىل أن جيعله يف ميزان حسناته  ، وأن جيزيه عين خري اجلزاء
 نايف العطار:ور الفاضل ، والدكتحممد زقوت: أهدي وافر الشكر إىل الدكتور الفاضل و

الرشيدة  ااملفيدة وتوجيهام اا بآرائهمو جاد، قبول مناقشة هذه الدراسةن تفضال باللذي
  .اليت أدت إلثراء هذه الدراسة واالرتقاء ا 

نصر فحجان الذي شرفين : كما يطيب يل أن أتقدم بعظيم االمتنان لألستاذ الفاضل 
يف وجهده و خربته، و مل يدخر وسعا  بالتدقيق اللغوي لدراسيت ، وبذل من مثني وقته

  . تطيع ، فأسأل اهللا أن جيزيه عين خري اجلزاء إعانيت بكل ما يس
تغريد حنون اليت ما فتئت تعضدين وتشجعين : كما أقدم الشكر الكبري لصديقيت األستاذة 

  .و جتود علي مبساعدا الكرمية  ،بكل إخالص
كما يسرين أن أشكر كل من ساعدين يف طباعة هذه الدراسة و أخص بالذكر ابنيت 

اين أبو :  وحممد وحممود الرنتيسي ، وصديقيت، وأبناء أخيت أمين إيناس وابين أسامة 
  . هاين وسعاد عبد العال 

يت أحتن كما أقدم باقة من العرفان إىل مديرة مدرسيت ومساعدتيها وزمياليت يف العمل الال
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مريفت أبو  ، وأخص بالذكر زميليتكل التقدير، فلهن مين يل من التسهيالت الكثري
أبو شاويش وسباع قشطة الاليت ساعدنين يف ترمجة ملخص الدراسة  سلطان وهدى

  .وطباعتها ، فجزاهن اهللا عين خرياً 
وأخرياً أسجل شكري العميق لكل من أعانين وشجعين على إمتام هذه الدراسة ولو بدعوة 

  .خالصة يف ظهر الغيب
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  : المقدمة
مه وفضـله  خليقة وكرلاالذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، فجعله خير الحمد هللا 
  .على سائر خلقه

والصالة والسالم على نبينا محمد الصادق األمين، سيد األولين واآلخرين، أرسله اهللا 
ة الكفر والشرك، ومن قرحمة للعالمين، فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وحررهم من رب

إلى عبادة رب العباد، فأضاء قلوبهم بالتوحيد، وزين حياتهم بالقرآن العظيم،  عبادة العباد
الميامين، وعلى  الغراألبرار  هم التسليم، وعلى صحببينا الكريم أفضل الصالة وأتن  فعلى

  .التابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  

فأكمل لنا ديننا، وأتم نعمته علينا، فجاءت الشريعة لقد من اهللا علينا بالشريعة الغراء، 
اإلسالمية شاملة في أحكامها، كاملة في قواعدها، فنظمت عالقة الفرد بربه، وعالقته بنفسه، 
وأسرته ومجتمعه، وعالقته بالكون من حوله، تنظيماً رائعاً متناسقاً متوازناً، ال طغيان فيه 

قَ لكل مسلم أن يفخر بانتمائه لهذا الدين العظيم، لجانب على آخر، وال قصور وال خلل، فح
  أما بعد،،،... عض عليه بالنواجذ، ويفديه بكل غاٍل ونفيسوأن يه المتين،لوأن يتشبث بحب

  

الهائلة، وتؤله العقل  قنيةبإنجازاتها العلمية والت فيه البشرية وفي الوقت الذي تزه
والعلم، وتفخر بحضارتها الحديثة وتقدمها الصناعي، تتراجع تراجعاً كبيراً في عالم المثل 

للتربية الدينية، والقيم، وتجد إفالساً في عالم الروح وحضارة الوجدان، نظراً إلغفالها 
  .وإهمالها للدين واعتبار التمسك به ال يتوافق مع حضارة العصر

  

لتحقيق الخطيرة،  خذ الدين اإلسالمي أدوات كثيرة لحماية النشء من المنزلقاتولقد ات
أبرز هذه األدوات التربية من والسمو والتكامل في النفس البشرية والمجتمعات اإلنسانية،

نفسه، ونقاء روحه، حيث تشكل أداة هامة في تشكيل عقل النشء المسلم، وتهذيب ، اإلسالمية
  .د اهللا لعبادهاوتوجيهها نحو إصالح الكون وعمارة األرض كما أر ،قدراتهو وتحريك طاقاته

منهاج التربية اإلسالمية األولى واألخيرة هي أن تصل اإلنسان باهللا ليصلح حاله  مهمة إن
ه فيها، فيعمرها ويرقيها عن طريق الكد والكدح المستمرين، وعن على األرض وينظم حيات

واستغالل كل الطاقات واإلمكانات المدركة التي منحه اهللا إياها،  طريق التمكين فيها والتركيب
، وهنا يرتبط  هو إذ يفعل كل هذا فإنه يكون متجهاً في نفس الوقت بعقله وروحه إلى اهللاو

  .)2002:78 ،كوردم( ملكوت األرض بملكوت السماء
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ويقيم المجتمع السليم لقد رسم اإلسالم للتربية منهجاً فذاً جامعاً يعالج النفس البشرية 
اليسر، وتقوم فلسفته ولعظمى التوحيد، وطابعه الوسطية والحياة السعيدة، قوامه و دعامته ا

ة على التفكير العقالني والعلم الوجداني، هدفه جمع الناس في إطار نظرية عقلية لياألص
لمسلم ل سانلذي رسمه القرآن الكريم لإلناضح اواحدة تسود المجتمع كله، إنه الطريق الو

  .)1998:12القاسمي،(لالهتداء بمبادئ اإلسالم وقيمه والتمسك بأحكامه وشريعته 
  

ونظراً ألهمية التربية اإلسالمية فقد تضافرت مؤسسات عديدة في المجتمع ترعى 
الحضن األول للطفل، والمسجد،  –النشء وفق منهاج اهللا، ومن هذه المؤسسات األسرة 

ت م من صحافة وتلفاز وإذاعة وإنترنت وغير ذلك، والمؤسساوالمدرسة، ووسائل اإلعال
  .والنوادي العلمية والرياضية

والمالحظ أن معظم هذه المؤسسات قد تقاعست في أداء دورها التربوي، فلم تقدم 
التربية اإلسالمية للناشئة بعناية، مما أدى إلى إلقاء معظم التبعة على كاهل المدرسة 

ناهج التربية اإلسالمية أن تأخذ نصيب األسد في مهمة اإلعداد من والمناهج، فكان البد لم
التنشئة والتربية وفق المنهاج الرباني السليم، درءاً للمخاطر المحدقة والمزالق المهلكة التي 

ولتكون سياجاً واقياً تحفظ به لألمة هويتها وشخصيتها  ؛ب وصوبحد بالناشئة من كلتحيط 
  .اإلسالمية المتميزة

  

إلقاء العبء األكبر في تربية الناشئة على مناهج التربية اإلسالمية يوجب على إن 
ذه العاملين في هذا الميدان جهداً مضاعفاً وعمالً دقيقاً مخططاً ومنظماً، استشعاراً لخطر ه

هذا الجهد أكله ثمراً طيباً بتخريج أفواج من الجيل المؤمن المخلص لدينه  تيالمهمة، وليؤ
  .ا أمتهالواعي بقضاي

سالمية كمنهج دراسي إلى تحقيق مجموعة من الغايات من وتسعى التربية اإل
  :أهمها

 .إعداد اإلنسان الصالح القادر على عمارة األرض وترقيتها وفق منهاج اهللا تعالى .1
 عن طريق تحقيق الصلة الدائمة بينه وبين اهللا نادوالوج االهتمام بالعقل وبتربية الضمير .2

 .تعالى
  .)2002:269مدكور، ( بالجسم واستثمار طاقاته وتنمية المهارات الحركيةاالهتمام  .3
 .جتماعية الذي يقدر المسئوليةالا تهتربية الفرد الصالح المتفاعل مع بيئ .4
 .تنمية الفرد من جميع جوانبه جسمياً وروحياً وانفعالياً واجتماعياً .5
 .عبادتهلة المؤمن بربه، الممارس يدإيجاد الفرد المسلم سليم العق .6
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التي يربيها اإلسالم في نفوس أبنائه الحترام اإلنسان كإنسان غرس القيم اإلنسانية  .7
 ).56: 1998،القاسمي(غض النظر عن لون أو جنس أو دين والتعامل معه كبشر ب

ولتحقيق تلك الغايات على أكمل وجه وأتم صورة فيحسن بمحتـوى التربيـة اإلسـالمية أن    
تدرس فيه ومشكالته وآماله و األهداف توافر فيه ارتباط المادة العلمية بطبيعة المجتمع الذي ي

التي يسعى إلى تحقيقها، كما يجب أن يتناول المحتوى تحليالً للقضايا اإلسـالمية المعاصـرة   
، قاسميال(اني منها المجتمع واألحداث الجارية، وأن يقدم الحلول اإلسالمية للمشكالت التي يع

1998 :140.(  
ربية ويعد الفقه أحد فروع الشريعة اإلسالمية، كما يعد أحد فروع منهاج الت 

  .دراسته في مراحل التعليم العام المختلفة بةاإلسالمية المقرر على الطل
معرفة األحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد وجوباً وحظراً وندباً وإباحة : والفقه هو

 يعكس فهم البشر واستنباطهم األحكام من أدلتها التفصيلية، ومن ثم فإنهوكراهية، وهو بذلك 
  ).21: 1978سمك،(بتغير البشر في الزمان والمكان والحال  يتغير

أو هو العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أو هو األحكام نفسها 
  ).1976:8زيدان،(

الفقه فقد حظي الفقه كفرع من فروع منهاج التربية اإلسالمية باهتمام  هميةونظراً أل
  :في كبير من القائمين على هذه المناهج، وتتمثل أهمية تدريس الفقه 

عمل باألحكام الشرعية أصل الزم وقاعدة راسخة تقوم عليها أفعال المسلم من الأن   - 1
 ).2004:304الجالد،(امالت عبادات ومع

مي يكشف عن سر عظمة الشريعة اإلسالمية التي تتسم بالوحدة أن الفقه اإلسال  - 2
والشمول والثبات والمرونة وصالحيتها لكل زمان ومكان، وأن الجهل بالفقه يسبب 

 ).1992:104 موسى،( اليومية والقضايا المستجدة ةاحيالالكثير من المشكالت في 
القاضي في قضائه، والمفتي أن الفقه اإلسالمي يمثل المرجعية لكل مسلم فهو مرجع  - 3

في فتواه، ومرجع كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال 
  ).350: 1995مدخل للفقه اإلسالمي،القدس المفتوحة،(وأفعال 

إن تمثل المسلم ألحكام الشريعة اإلسالمية في سلوكه هو دليل اإليمان الصادق واإلسالم 
  .وعمل، وعقيدة وشريعة، وهو نظام شامل لنواحي الحياةالحقيقي، فاإلسالم دين علم 

فينقادون لسلطانه  منزلة رفيعة في قلوب المسلمين،بقداسة خاصة و ىيحظ اإلسالميوالفقه 
كونه صادراً عن اهللا تعالى، ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة عن رضا وقبول والتزام، 

  .اإلسالمية
  .بويون بتحقيق أهداف معينة بتدريس الفقه اإلسالمي للناشئة وانطالقاً مما سبق فقد اهتم التر
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  :ومن أهم هذه األهداف
تزويد التالميذ بالمعرفة الصحيحة عن العبادات والمعامالت واألخالق التي هي  - 1

 .موضوعات علم الفقه
لدى التالميذ في العبادات والمعامالت واألخالق التي  الخطأتصحيح المعارف   - 2

 .يمارسونها في حياتهم الواقعية
ربط التالميذ بالقرآن الكريم والسنة عند دراسة الفقه مع تدريبهم على كيفية استنتاج   - 3

األحكام منهما، وهذا يؤدي إلى تحقيق التكامل والربط بين فروع الدين المتنوعة، 
فها األساسي خلق اإلنسان الصالح المؤمن باهللا تعالى النافع وإبراز أهميتها، وهد

 ).323: 1999يونس،(لنفسه ومجتمعه 
ويتميز الفقه اإلسالمي بمرونته وقابليته لالنفتاح والتطور حسب ظروف الزمان 

في عمال العقل والتفكير إ هج واقعي للحياة، يحث المسلم علىوالمكان، فمنهج اإلسالم من
العصر األحكام الشرعية المطلوبة لقضايا  الستنباطوالتدبر في القرآن والسنة ، اآليات الكونية

للناس من مسائل وقضايا  ومشكالت الحياة ومستجداتها، فالفقه اإلسالمي يتسع لكل ما يجد
فهو صالح لكل عصر وجيل، قادر على الوفاء بحاجات الناس على اختالف بيئاتهم وأعرافهم 

(:وعاداتهم وأجناسهم، قال تعالى !$tBur y7» oY ù=yôöër& ûwÎ) Zp ©ù!$ü2 Ä¨$̈Y=Ïj9 #ZéçÏ± o0 #\çÉ ÉãtRur £ Å̀3» s9ur 

uésYò2r& Ä¨$̈Z9$# üw öcq ßJ n=ôètÉ ( )28:سبأ.(  

 مناهج الدراسية على توعية الطالببناء على ما سبق كان من الضروري أن تحرص ال
رك الحياة والبيئة المحيطة به، لئال يكون معتبي يحياها، وأن توثق صلته تال عهضايا واقبق

الطالب منفصالً في دراسته عن واقعه ومجريات حياته، وظروفه وخصائصه، بمعنى أن 
  .ن فهم ووعي ودراسة لهذا الواقع وهو ما يطلق عليه فقه الواقعتنطلق المناهج الدراسية م

وتحقيقاً لفقه واقع سليم في التربية اإلسالمية ينبغي بعد دراسة األحوال والقضايا المستجدة 
نصوصه تطبيقات المنهاج ومقرراته ونشاطاته وأمثلته ووالجارية في واقع الطالب، أن تكون 
وذلك بمراعاة ومبادئه وقيمه اإلسالمية الرفيعة، عية متفقة مع حاجات المجتمع الواق

والثقافية  واإلداريةالتي تحتاجها األمة في كل بيئة كاالختصاصات الصحية  االختصاصات
والفكرية والسياسية، بما يعين على رفع شأن األمة وتحقيق شريعة اهللا ومنهجه وعدله 

  .)1998:125القاسمي، (وحضارة اإلسالم الفكرية والروحية 
  

ونظراً ألهمية الفقه عامة، وكمنهج دراسي خاصة، فقد حظي الفقه باهتمام القائمين 
على التعليم في فلسطين، حيث أفردت له  وحدة في كل مقرر من مقررات التربية اإلسالمية 
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وحددت له مجموعة من األهداف التعليمية، والمحتوى التعليمي، وكذا في المرحلة الثانوية، 
مجموعة من األسئلة التقويمية، كما حظي فقه الواقع بصورة خاصة باهتمام العديد من 
الباحثين حيث تناولت العديد من الدراسات قضايا فقه الواقع والمستجدات الفقهية المعاصرة 

تب التربية اإلسالمية عامة، وبعضها درس اتجاهات ومدى تضمنها في كواألحداث الجارية 
الطالب نحو دراسة هذا النوع من الفقه، كما تناول البعض تقويم كتب التربية اإلسالمية في 

  .ضوء فقه الواقع أو المستجدات واألهداف واألحداث الجارية
  

  :ومن هذه الدراسات
بالقضايا الفقهية المعاصرة التي استهدفت بناء قائمة والتي  ):م2009(دراسة القحطاني  - 1

  .ينبغي أن تتضمنها كتب الفقه في المرحلة المتوسطة
 ،مقررات الفقه بالمرحلة المتوسطة وتوصلت إلى ضعف تناول القضايا الفقهية المعاصرة في

  .ة يغلب عليها المعالجة التفصيليةلقضايا الفقهية المعاصروأن معالجة ا
والتي هدفت إلى تقويم مقررات الفقه  ):م2008(دراسة المالكيومن هذه الدراسات أيضاً  - 2

في المرحلة الثانوية في ضوء المستجدات الفقهية المعاصرة، وبناء تصور مقترح لتطوير 
   .العربية السعودية المرحلة الثانوية في المملكةمقررات الفقه لجميع صفوف 

جدات الحديثة، وضرورة اعتماد وأوصت الدراسة بضرورة بناء مناهج الفقه في ضوء المست
المخططين لبناء المناهج على قرارات المجامع الفقهية المتخصصة، وضرورة تضمين هذه 
المستجدات في محتوى الكتب الثالثة، وأن يتم حذف الموضوعات التي ال يحتاج إليها الطالب 

   .ي هذه المرحلةالمسلم ف
هدفت إلى التعرف على موقف طالب الجامعة في مصر  وقد ):م1993(دراسة سكران  - 3

كشف عن مدى بهدف المن بعض القضايا المطروحة على الساحة الدولية واإلسالمية والعربية 
  .، وقضايا العالم من حولهموعيهم بقضايا مجتمعهم

والتي هدفت إلى تقويم محتوى مناهج التربية اإلسالمية  ):م2005( دراسة الجغيمان - 4
كما هدفت إلى تحديد أبرز القضايا المعاصرة  بالمرحلة الثانوية في ضوء القضايا المعاصرة،

المهمة للطالب في المرحلة الثانوية، وتوصلت الدراسة إلى ضعف تناول القضايا المعاصرة 
  .في محتوى كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية

سة إلى تقديم برنامج في التربية اإلسالمية  هدفت هذه الدرا: )م1996(دراسة عطا اهللا  - 5
  .في ضوء متطلبات الحياة المعاصرة لطالب الصف األول الثانوي

ال يتضمن معظم القضايا  أن محتوى الكتاب: ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
لية من الكفاءة في تنمية وأن تناولها تم بشكل عابر، وأن البرنامج يتضمن درجة عا، المعاصرة
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د فروق بين الجنسين في االختبار البعدي جومعرفة القضايا المعاصرة، وأنه ال تو التحصيل
   .مما يؤكد عدم وجود أثر الجنس

والتي اهتمت ببناء برنامج لمادة الدراسات اإلسالمية لطالب اللغة  ):م1997(ر دراسة بد - 6
   .يا المعاصرة والكفايات المهنية الالزمة للمعلمالعربية بكليات التربية  في ضوء القضا

أن الواقع الحالي إلعداد معلم : إلى العديد من النتائج من أهمها وقد توصلت هذه الدراسة
وأن قضايا العمل  ية ال يؤهلهم لتدريس هذه المادة،التربية اإلسالمية داخل كليات الترب

واإلنتاج والسالم والتسامح بين األديان وعالقة الرجل بالمرأة احتلت جانبا مهما في المنهاج 
  % ). 100- % 80(حيث بلغت نسبة تكرارها ما بين 

الهدف من هذه الدراسة تقويم كتب التربية اإلسالمية في التعليم : )1999(دراسة هاشم - 7
  . قضايا المعاصرة وتساؤالت الطالب الدينيةالثانوي الفني في ضوء بعض ال
ن في القضايا المعاصرة ومعرفتهم رأي الدين إلمام الطالب أ: ومن أهم نتائج هذه الدراسة

وتوصلت الدراسة إلى ، وأن نسبة إلمام البنين كانت أعلى من نسبة إلمام البنات، كان ضعيفا
  . تصور مقترح لوحدة دراسية

  -:الشعور بالمشكلة
ع خاصة، إال أن الدراسات والبحوث التربوية من أهمية الفقه عامة، وفقه الواقوبالرغم 

مناهج التربية اإلسالمية بقضايا الواقع  اهتمامالمتخصصة في هذا المجال قد أكدت ضعف 
  .التي يحتاج المسلم المعاصر إلى معرفة الحكم الشرعي المتعلق بها ليكون على بينة من أمره

للواقع الفلسطيني، وال تستجيب لمستقبله ضمن واقع  إن المناهج المطبقة اآلن أقل مواءمة 
الشتات الذي يعيش فيه، وال تزود الطالب بالتعلم والتأقلم مع بيئته، وعلى المناهج الفلسطينية 

المتالحقة وأن يكون المنهاج أرضية  ةالتكنولوجيمواكبة عصر االنفجار المعرفي والمتغيرات 
المنهاج للواقع تساعد على ترابط المجتمع من أجل  مةءماللذا فإن  وليس سقفاً للمعرفة،

تنميته، وانطالقا من أن المناهج ال توجد من فراغ بل ترتبط بقاعدة المجتمع المادية والروحية 
 فإن المنهاج الجيد هو الذي يوائم المجتمع  الفلسطيني ويعبر عن ثقافته على أحسن وجه

  ).17: 1998منهاج الفلسطيني األول،خطة ال(
أن  المية في مراحل التعليم المختلفةكمعلمة للتربية اإلس الباحثة  من خالل عملها وقد لمست

قضايا الواقع تكاد تكون غائبة من المناهج، وأن تناول بعض القضايا الفقهية يتم باستخدام 
في فهم الطالب لها، كما لمست رغبة وتشوقاً من  إشكاالًاصطالحات قديمة قد تسبب 

 العديد من القضايا التي يقابلنها؛إلى التزود بفقه الواقع للوقوف على حكم الشرع في  الطالبات
  .مشكلة البحث ومن هنا تبلورت في ذهنها
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  :مشكلة الدراسة
  :التالي الدراسة في السؤال الرئيس تتمثل مشكلة 

التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضايا فقه الواقع وأهمية ما مدى تضمن محتوى 
  دراستها من وجهة نظر المعلمين؟

  :وتتفرع منه األسئلة التالية
 ما قضايا فقه الواقع الواجب توافرها في محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية ؟ - 1
 يا فقه الواقع؟ما مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضا - 2
ما مدى أهمية دراسة قضايا فقه الواقع في محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية  - 3

 من وجهة نظر المعلمين؟
  :أهداف الدراسة

  :هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية سعت
التربية اإلسالمية   محتوى في يجب توافرهااقع التي ة بأهم قضايا فقه الوبناء قائم .1

  .لمرحلة الثانويةل
 .قضايا فقه الواقعمحتوى التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية لتضمن مدى  الكشف عن .2
أهمية دراسة قضايا فقه الواقع في محتوى مقررات التربية اإلسالمية التعرف على  .3

 .للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية
سالمية بقضايا فقه الواقع من خالل ربطها بواقع المسلم إثراء محتوى مقررات التربية اإل .4

 .المعاصر 
 .تقديم منطلقات للباحثين إلجراء دراسات لتحسين عناصر المنهاج وأبعاده المختلفة .5

  

  :أهمية الدراسة
  :ستعود هذه الدراسة بالفائدة بإذن اهللا على الفئات التالية

  :علمين، والمخبراء المناهج وطرائق التدريس  -  أ
  :فيوتتمثل استفادتهم من هذه الدراسة 

بها  لالسترشادتقديم قائمة بقضايا فقه الواقع الالزمة لطالب المرحلة الثانوية،  .1
  .التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية لتضمينها في محتوى

التربية  ، للتعرف على مدى تضمين محتوى)ىتحليل المحتو(ة علميةتقديم أدا .2
 .لقضايا فقه الواقع في المرحلة الثانوية اإلسالمية

معرفة أهمية دراسة قضايا فقه الواقع في محتوى مقررات التربية اإلسالمية للمرحلة  .3
 .الثانوية من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية
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  :المرحلة الثانوية طلبة -ب
 مقررات  التربية إلثراء - في رأي الباحثة - إذ تمثل هذه  الدراسة بداية علمية منظمة

، مما يلبي حاجات الطالب في اإلسالمية من خالل ربطها بواقع المسلم المعاصر
، كما أنها تزيد من دافعيتهم لقضايا الحادثة والنوازل الطارئةالتعرف على أحكام ا

  .للدراسة كونها تنطلق من واقع الطالب الذي يعايشونه
  

  :ينالباحث - ج
مقررات  بإثراء للباحثين إلجراء دراسات جديدة تهتم تشكل هذه الدراسة منطلقاً - 1

  .التربية اإلسالمية في المراحل المختلفة
منهاج في عناصره وأبعاده األخرى منطلقاً إلجراء دراسات لتحسين ال كما تشكل  - 2
  ).األهداف ، األنشطة ، التقويم(

  :حدود الدراسة
 :اليةء هذه الدراسة وفق الحدود التإجرا تم

ستقتصر حدود هذه الدراسة على تحديد قضايا فقه الواقع ومدى : الموضوعي الحد - 1
وسيقتصر تحليل مقررات . ة اإلسالمية في المرحلة الثانويةتضمنها في مقررات التربي

بقية منظومة المنهاج  التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية على المحتوى فقط دون
 .محتوى هو ترجمان لعناصر المنهاج  جميعهاألن ال) ، األنشطة، التقويماألهداف(

بقسميه العلمي للمرحلة الثانوية وستتناول الدراسة محتوى مقرر التربية اإلسالمية 
، ومقرر األول والثاني الحادي عشر بجزأيه، حيث تتناول مقرر الصف والعلوم اإلنسانية

  .وهو جزء واحدالثاني عشر 
 .الدراسة على صفوف المرحلة الثانوية بفلسطينسيتم إجراء هذه :  الحد المكاني - 2
  من العام الدراسيسيتم إجراء هذه الدراسة في الفصل الثاني : الحد الزماني - 1

  .م 2010- 2009
  :مصطلحات الدراسة

   :ة هيمصطلحات رئيسأربع الدراسة  تناولت
  :الفقه -

  .)16: 1999، اإلسنوي( من أدلتها التفصيليةهو العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب 
لمكلفين من وجـوب  ويشير زيدان أن الفقه هو األحكام الشرعية نفسها وهي ما يثبت ألفعال ا

  ).8: 1989زيدان ،(و فساد، أو بطالن ، أو كراهة، أو إباحة أو صحة أأو ندب، أو حرمة
  .التفصيليةوتعرفه الباحثة أنه منظومة األحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها 
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  :فقه الواقع -
هو فقه مبني على دراسة الواقع المعيش دراسة دقيقة مستوعبة كل جوانب 

: 1991القرضاوي، ( واإلحصاءات تالموضوع، معتمدة على أصح المعلومات، وأدق البيانا
30.(  

أو هو الفهم الدقيق لواقع الناس ضمن خصائصهم وسماتهم الذين يمثلون أرضية المنهج 
وذلك إليجاد أكبر قدر من التفاعل بين مقتضيات التربوي اإلسالمي بكل شموله وكماله، 

العبودية المنهج الرباني، وفاعلية المكلفين برسم معالمه في واقع حياتهم، لتحقيق أعلى مراتب 
  ).72: 1997لسامرائي،ا( هللا تعالى

  ).2006:42بوعود،( اس وما يعترضها وما يوجههالما تدور عليه حياة النهو الفهم العميق أو
  :إجرائياًوتعرفه الباحثة 

هو العلم باألحكام الشرعية العملية المتعلقة بالقضايا المستجدة واألحداث الجارية في حياة 
إلى الدراسة المتعمقة ألحوال الناس المستند والناس المستمدة من مصادر التشريع اإلسالمي، 

وظروفهم وخصائصهم، والتي ينبغي تضمينها في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة 
  .الثانوية

  :مقررات التربية اإلسالمية -
  .وتقصد به الباحثة محتوى منهاج التربية اإلسالمية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر

 :الثانويةالمرحلة -
وتشمل الصفين الحادي عشر والثاني عشر بفرعيه العلمي والعلوم اإلنسانية ويطلق عليها 

  .مرحلة االنطالق
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  يالثان الفصل

  اإلطار النظري
  

  

  :يحتوي هذا الفصل محاور رئيسة هي 
  .الفقه : المحور األول  •

  .فقه الواقع : المحور الثاني  •

 .اإلسالمية التربية : المحور الثالث  •
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، في إرساء قواعدها، ووضع أسسهایمثل ھذا الفصل األرضیة التي تعتمد علیھا الدراسة 
؛ لباحثة فيما يتعلق بمجال الدراسة، حيث يشمل األدبيات التي حصلت عليها اوتحديد إجراءاتها

وقد جاءت الخطوط  تناوله من منظور تربوي،مما يساعد على تعزيز الموضوع وإثرائه، و
  .الفقه، وفقه الواقع، والتربية اإلسالمية: ذا الفصل في ثالثة محاور رئيسة هيعريضة لهال

  :مفهوم الفقه:المحور األول 

 ىالفهم والفطنة، والفقه العلم بالشيء مع الفهم له والفطنة فيه، وتفقه إذا تعاط هو: ةلغ هالفق
فالن وفضله على سائر أنواع العلم، ويقال أوتي  لسيادتهعلى علم الدين  هالفق وغلب ،العلم
  ). 522: 1994ابن منظور، (الدين أي فهماً فيه   فيفقهاً 

، والفقيه العالم غالبه في الفهم والعلم: ، وفاقههوفقه فقاهة صار فقيهاً، وأفقهه األمر أفهمه إياه
  .)698: 1972المعجم الوسيط،(امها الفطن والعالم بأصول الشريعة وأحك

أحسن  هااألمر فَقَهاً وفقْ فقه: اللغة يمجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى معنى الفقه ف ويشير
أفهمه : صار فقيهاً، وأفقهه األمر: فهمه، وفَقُه فقاهة: ونحوه الكالمفقه عنه : إدراكه، يقال
 :هفقّوتَأعلمه إياه،  :األمرفقّهه و ،ره فقيهاًصي: ههغالبه في الفقه، أي العلم، وفقَّ: إياه، وفاقهه
الفقه والفطنة، والفقه : والفقاهة.  تفهمه وتفطنه، ويقال تفقه فيه: األمرتفقّه و اً،صار فقيه

 صولالعالم الفطن، والعالم بأ: الشريعة وفي علم أصول الدين، والفقيهالعلم، وغلب في علم 
قه هو فهم غرض المتكلم والف).698:  2004مع اللغة العربية، مج( ءفقها) الجمع(الشريعة 
  ). 1:9ج ،1999،اإلسنوي( من كالمه

  . الصحيح لألمر، والعلم واإلحاطة به لفهماللغة يعني ا في قهسبق يتبين أن الف مما
  

  :اًاصطالح هالفق
  :العلماء الفقه تعريفات عدة أبرزها عرف

 وهو العلـم بوجـوب العمـل عنـد قيـام الظنـون       ليف،العلم بأحكام التك هو الفقه
                                                              .)85:هـ478،يالجوين(

باستنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتهـا التفصـيلية،    ىالعلم الذي يعن هوالفقه "
فيبين الحالل منها والحرام، والمفروض والمسنون، والمستحب والمكروه، ويبين الشروط التي 

"  ادها وغيـر ذلـك  إفس إلىوالمعامالت، واألمور التي تؤدي  عباداتصحة ال فيتوفرها  بيج
  .)15: 1997، إسماعيل(

 من شرعيةالعلم المتعلق باستنباط األحكام ال": بأنه مة القرضاوي الفقهالعالّ ويعرف
  ).22: 1993 ،القرضاوي(" أدلتها التفصيلية

  : يين همانعلى معبأن الفقه يطلق ) 14:ت .د(الفقهية سوعةالمو وأشارت
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أو ما وقع ، لية الواردة في الكتاب أو السنةمهو حفظ طائفة من األحكام الشرعية الع :األول
بطريقة القياس المعتبر شرعاً، أو بأي دليل آخر يرجع إلى  نبطتاست ما أو ،اإلجماع عليه

جب أن يكون بدونها، فالفقيه عندهم ال يو األحكام بأدلتها أ هسواء أحفظت هذ ألدلة،هذه ا
  .  مجتهداً كما هو الرأي عند األصوليين

 طالقأن الفقه يطلق على مجموعة من األحكام والمسائل الشرعية العملية، وهذا اإل :الثاني
«xã# (:عالىالمصدر وإرادة الحاصل به، كقوله ت إطالق قبيلمن  yd ß, ù=yz «!$# Ü ÎTrâër' sù #så$tB 

t, n=y{ tûï Ï% ©!$# Ï̀B ¾Ïm ÏRrßä 4 È@t/ tbq ßJ Î=» ©à9$# íÎû 9@» n=|Ê &ûü Î7ïB  ()11 :قمانل( .    

العلم باألحكام الشرعية العملية " :القاضي ناصر الدين البيضاوي الفقه بأنه ويعرف
  ). 16: 1996 ألسنوي،ا(  "أدلتها التفصيليةالمكتسب من 

 إليهل وما توص النبويةوالسنة  الكريم القرآنوردت في  التيلية مهو األحكام الع والفقه
المجتهدين مما لم يرد بشأنه نص في  واألئمةوتابعيهم  ين،والتابع الصحابة منالمجتهدون 

   .)39:  1985الدين،  شرف(الكتاب والسنة  
  

  : أن األحكام الشرعية نوعان ويتضح
على  لداللةثابت بأدلة مباشرة من نصوص الكتاب والسنة، مما هو صريح ا نوع .1

ر من األحكام، وإن كان هو األكبر خطراً واألكث مساحةالحكم، وهذا هو الجزء األقل 
 . األساس المكين لبناء الشريعة كلهو

من أدلة الكتاب والسنة، أو  اًآخر قد عملت فيه عقول أهل الفقه اجتهاداً واستنباط ونوع .2
العرف أو  يةرعا ال نص فيه عن طريق القياس أو االستصالح أو االستحسان أو مما

  .)25ص: 2008المالكي، (الفقه اإلسالمي  مصادراالستصحاب وغيرها من 

، "لها وما عليها هو معرفة النفس ما لفقها" :-اهللا عنه رضي–عن أبي حنيفة  ونقل
العلم  :"هفه علماء األصول بأنعرو، "أحكام ةحفظ الفروع، وأقله ثالث" :وعرفه الفقهاء بأنه

 رداتهوشرح مف لتعريف،، وبيان هذا ا"باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
  : يلي كما
 .دليلالاإلدراك الجازم المطابق للواقع من  هو :العلم

كالعلم بثبوت الوجوب للصالة، وثبوت التحريم : شرعية كانت ،النسب التامة هي :األحكام
 :لم حادث، أو حسيةاكالعلم بأن الع : واحد، أو عقليةاهللا أنكالعلم ب: للخمر مثالً، أو اعتقادية

  .له ر ومرادفبمعنى الب قمحال بأنكالعلم  :لغوية ،أو محرقة اركالعلم بأن الن
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كعلمنا بثبوت الوجوب  لفينالمك حكامالتصديق بكيفية تعلقها بأ :تعلق العلم باألحكام ومعنى
شرعية يعني أن صدورها منسوب إلى  للصالة، والحرمة للربا، والمراد من كون األحكام

أنها مستفادة من أوامره ونواهيه صراحة أو داللة، وقيد العملية يخرج ما  عنىالشارع، بم
اهللا تعالى،  علميخرج  لتهامن أد مكتسبةوقيد ال ،عداها من االعتقادات كالعلم بأمر اهللا واحد

عن  فإنه - e-ليس بمكتسب، بل هو أزلي، وقيد من أدلتها يخرج علم رسول اهللا  نهفإ
 وه يية يخرج العلم الحاصل للمقلد، فإنه اكتسبه من دليل إجمالطريق الوحي، وقيد التفصيل

 :1968الحصري،( يعم المسائل كلها حدأخذه عن المجتهد، إذ هو دليل وا بما لوجوب العم
8.(   

ما يلي إلىو اصطالحاً فقد توصلت الباحثة  ةالفقه لغ فهومعلى ما سبق حول م وبناء :  

 . الفقه يطلق على األحكام الشرعية العملية كما يطلق على العلم بهذه األحكام أن .1
أحكام قطعية الداللة وهي التي ورد فيها نص، فال مجال : أحكام الفقه نوعان أن .2

أحكام ظنية الداللة  الربا والخمر، و تحريموالصوم، و ةلالجتهاد فيها كوجوب الصال
 . الفقه ماهتمام عل جتهاد، وهي محطّوهي التي تخضع للنظر والتفكير واال

 لحيةا جمةالفقه يمثل الجانب العملي التطبيقي في التشريع اإلسالمي، وهو التر أن .3
 . والصور العملية للعقيدة اإلسالمية

 اختالفولكل البشر على  ان،ومك نالفقه اإلسالمي، حيث يصلح لكل زما مرونة .4
 . كافة حاجات الناس ومتطلباتهم ةأجناسهم وأحوالهم وظروفهم، وقدرته على تلبي

 التكالعبادات والمعام لفةالمخت الحياةحيث ينتظم كل مجاالت : الفقه اإلسالمي شمول .5
شخصية والعقوبات إلى ال واألحوالوالعالقات الدولية ونظام الحكم واألخالق واآلداب 

 .غير ذلك من مجاالت الحياة
 لمين،في نفوس المس ةاحتراماً وامتثاالً وقداس يكسبه مما اإلسالمي؛ ربانية الفقه .6

 . وفخراً بسموه ورفعته وكماله اعتزازاًفي النفس حباً للعمل به، و غرسيو
  

 :الفقھ اإلسالمي أھمیة: ثانیًا

الشريعة اإلسالمية أنها تجمع بين الثبات والتطور، الثبات في  زاتمن أبرز ممي إن 
والبقاء، وتتجلى  لديمومةاألصول، والتطور في الفروع، مما يضمن لها االستمرارية وا

 عةفي عصرنا الحالي، الذي يشهد تطورات وتغيرات سري زةالمي لهذهاألهمية البالغة 
والصمود في وجه  ،كافة تلك التغيرات ومتالحقة، حيث استطاع الفقه اإلسالمي استيعاب

  .جميع  التحديات
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وملهمين كالذين كانوا في " ثينمحد" دمن كمال هذه الشريعة أنها لم تكن بحاجة إلى وجو إن
نصوصها  من امفي استنباط األحك جتهدوني" فقهاء"األمم قبلنا بكثرة، وإنما هي بحاجة إلى 

من يرد اهللا به خيراً :"  - e–فقد قال رسول اهللا ). 14: 1983القرضاوي، ( وقواعدها
 إنو )224،ص  1، كتاب العلم ،ج1997البخاري ،" (يفقهه في الدين ، وإنما العلم بالتعلم 

سعادتهم و  الدين اإلسالمي تنظيم حياة األفراد والجماعات في المجتمع وتحقيق مقاصدمن 
 لهيوضح  أنهوتتجلى أهمية الفقه للفرد ب.  وفق ما جاءت به الشريعة اإلسالمية ،مصالحهم

حكم اإلسالم المستمد من األدلة الصحيحة الثابتة في كل ما يعرض له في حياته اليومية، 
كالبيع  مالتوالصوم والزكاة والحج وغيرها، أو المعا لصالةسواء في أمور العبادات كا

أما .  ر ما يتعرض له المسلم من عقود وأشكال التعامل مع اآلخرينوالشراء واإلجارة، وسائ
بالنسبة للجماعة، فالفقه هو الذي يبين طرق تعامل األمة اإلسالمية مع غيرها مثل تعامل 

 بحكمالمسلمين مع أعدائهم المحاربين، ومع الذين يدخلون معهم في معاهدات، وكل ما يتصل 
قات الدولية، وكذلك يبين الفقه ما تحتاجه األمة من نظم والعال لحرب،اإلسالم في السلم وا

 وسائر ما يصلح المجتمع من األحكام واستنباطها من مصادر األحكام الشرعيةالمال، والحكم 
   ).15: 1995 الثقافة اإلسالمية، القدس المفتوحة،(

الفقه اإلسالمي على مر العصور تحديات عظمى، وأثبت قدرته ومرونته  واجه ولقد"
  : هذه التحديات، ومن هذه التحديات اجهةمو يف
حيث قام الخليفة  وفارس،لحضارة الفارسية حين فتح المسلمون بالد العراق مواجهته ل .1

 رالفك في مواجهة هائهمالصحابة وفق لماءبتجنيد ع -رضي اهللا عنه - عمر بن الخطاب
رضي اهللا - جندهم لذلك الصحابي الجليل عبد اهللا بن مسعود نوكان من أبرز م رسي،الفا
 . - عنه

سيل الفلسفة التي جاءت نتاجاً لحركة الترجمة التي قام بها النصارى، فكـان البـد   ل هتحدي .2
الصـحابة وعـن    وعـن  -e–مواجهتها، فقام الفقهاء بجمع اآلثار الفقهية عن النبي  نم

بالتقعيد والتأصيل، فحفظوا بذلك الفقه من التأثر بهذا الفكـر   اآلثارهذه  واتناول التابعين، ثم
 . الغريب الذي دخل الحضارة اإلسالمية

 قـد و ن،اإلسالمي ألوروبا على يد العثمـانيي  الفتح بانإ كوذل وروبية،لحضارة األل هتحدي .3
وقد تـم   لقديمة،األصول اواجه الفقهاء هذا التحدي بتخريج األحكام للحوادث الجديدة على 

: 1996قلعـة جـي،  ( "كبيـرة  مدينـة أقاموها في كل  لتيا قهيةذلك من خالل المجامع الف
117 .( 

  : أبرز التحديات التي تواجه الفقه في العصر الحالي أما
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والهيمنة الهائلة لثقافة الغرب  ن،العولمة واالنفتاح الكبير على ثقافات اآلخري إفرازات .1
 . عقول كثير من المسلمين ىعل

الهائل في مجاالت الحياة كلها، في مجال المال واالقتصاد، والطب، والتقنية،  التطور .2
وواقعات لم تكن معروفة من قبل،  داتواالجتماع، والسياسة، مما أوجد قضايا ومستج

 . المسلمين الستنباط أحكام لها اءوتتطلب اجتهاد فقه
 عن وعزوف كثير من صناع القرار لمين،من المسالوازع الديني لدى كثير  ضعف .3

تحكيم الشريعة اإلسالمية، بقصد أو بدون قصد وإشاعة عدم صالحية أحكام الفقه 
 . اإلسالمي للوقت المعاصر

–الفقهاء  بعضقيام معظم الحكام بشراء ذمم والذي نتج عنه الفقه اإلسالمي،  تسييس - 4
 . م مصالحهم وتعزز هيمنتهمتخد وأحكامفتاوى  إلصدار -انالسلط فقهاء

ولدوره الجوهري في تنظيم حياة األفراد  مة،ألهمية الفقه اإلسالمي لدى علماء األ واستشعاراً
ى هذا االهتمام في مظاهر عدةوالمجتمعات فقد تبد :  

 :ةاإلسالمي في الجامعات اإلسالمية على المذاهب المختلف الفقه تدريس .1
حيث التعصب المذهبي  ،األمر في السابق ليهلما كان ع بالنسبةوهي خطوة رائدة 

أن تدريس الفقه على  الشكعدة قرون، و سالميالبغيض الذي سيطر على الفقه اإل
ى طالب العلم، إذ يضع أمامهم ألواناً من اآلراء علالمذاهب المختلفة له أثر كبير 

جامعة القدس ( الفقهية  حصيلتهم وتنمومداركهم  تسعووجهات النظر المختلفة فت
  ). 111:  1995مدخل إلى الفقه اإلسالمي، المفتوحة، 

 

 :الفقهيةالموسوعات  ظهور .2
الموسوعة الفقهية على المؤلف الشامل لجميع معلومات علم أو أكثر  وتطلق     

إلى خبرة  همعين، ال يحتاج مع رتيبعليها، بت رفخالل عناوين متعا معروضة من
 بلمكتوبة بأسلوب مبسط، وال يتطلب فهمه توسط المدرس وال الشروح،  ة،وممارس

له  موضوعةاألوسط من الثقافة العامة مع اإللمام بالعلوم ال ديكفي لالستفادة منه الح
 – هـ1370إليجاد الموسوعة سنة  ءوقد كان أول ندا).  205: 1982األشقر، (

ولة ريس، وقد صدرت أول محاالفقه اإلسالمي في با مرم والذي صدر عن مؤت1951
الشريعة في دمشق، ثم تلتها  كليةم من 1956 – هـ1375إلبراز هذا الموضوع عام 

م، وقد صدر عنها خمسة عشر 1961 – هـ1381األوقاف المصرية عام  وزارة
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جزءاً من الموسوعة الفقهية حتى اليوم، ثم صدرت عن وزارة األوقاف الكويتية 
  ). 112: 1995مدخل إلى الفقه اإلسالمي،المفتوحة، القدس ( لفقهيةالموسوعة ا

 

 : منها ،والعلمية التي تهتم بالفقه المجامع .3
 . العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ةالتابع لرابط الميالفقه اإلس مجمع  -  أ

: 2008المالكي، (الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  مجمع  - ب
25(. 

  .باألزهر الشريف بالقاهرة 1961الذي أسس عام  ةالبحوث اإلسالمي مجمع  - ت
 .1981عام  ئالفقه اإلسالمي بجدة الذي  أنش مجمع  - ث
 .اإلسالمية والفقهية اتالبيت في األردن وتهتم بالدراس لآ مؤسسة  - ج
بالهند، ويقوم بنشر أمهات الكتب اإلسالمية مثل مسـند الحميـدي    ميالعل المجلس  - ح

مـدخل إلـى الفقـه     القدس المفتوحـة، (ر ونصب الراية والسنن لسعيد بن منصو
 .)112:  1995 اإلسالمي،

 .من شهر نوفمبر 1976الفقه اإلسالمي بالرياض عام  مؤتمر  - خ
لسنة  18رقم  مرسوماًالكويت  أميرفقد أصدر : الطبية للعلوم ميةاإلسال المنظمة  -  د

للعلوم الطبية، وأن تباشر المنظمة نشاطاتها من  إلسالميةبإنشاء المنظمة ا 1984
 يف دخالل تضافر الجهود الطبية والفقهية، بهدف الوصول إلى رأي شرعي موح

تطبيق ما يستجد من أمور البحث الطبي الحديث، والمستحدثات الطبية التي قد يضطر 
                           .يكون على بينة من الحل والحرمة وبالتالي ها،المسلم اللجوء إلي

index.html\aioms\arabical\http://www.islamset.com 

اإلسالمي فقد أفردت  فقهفي فلسطين بال ليمالتربية والتع وزارةمن اهتمام   وانطالقاً    -  ذ
.  الوزارة وحدة للفقه في كل مقرر من مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية

في  لفقهفأفردت وحدة للفقه في الجزء األول من مقرر الصف الحادي عشر، ووحدة ل
كتاب واحد وتم تخصيص  فيالجزء الثاني لهذا الصف، أما مقرر الثاني عشر فيتمثل 

  .ه اإلسالمي فيهوحدة للفق

 ويةفي المرحلة الثان سالميةفي مقررات التربية اإل ميلتحقيق وحدات الفقه اإلسال وسعياً
   :فإنه البد من مراعاة ما يلي عند تأليفها ة،المرجو افلألهد
الفقه باآليات القرآنية واألحاديث الشريفة، مما يوفر وحدة المعرفة ويربط  ربط -1

عرض المادة بأسلوب ميسر، ولغة و والسنة الكتاببمصدريها  لمعامالتوا عباداتال
 .)413:  2002موسى، (ما يدرسون  لبةوتعبيرات مألوفة حتى يدرك الط ة،سهل

http://www.islamset.com
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على المعلم  يسهلالحاضر لفظاً ومعنى، كي  رالفقه تأليفاً يواكب العص كتبتؤلف  أن -2
 حبذال ي المالن زكاة الحديث ع ندفع.  على المتعلم فهمها وتطبيقها لتعليمها، ويسه

الحديث  ييفبل ال بد من تك ماضي،كانت تستخدم في ال لتيا نواألوزا عمالتال ولتنا
بكيف العملة المتداولة حالياً بعد استشارة أصحاب الرأي من الفقهاء بطبيعة الحال 

 .) 482: 1981قورة، (
 هوحاجاتهم ومشكالتهم  مما يزيد واقعهمالمتعلمين و بحياة قهيةالموضوعات الف ربط -3

؛ إذ يرسخ ذلك الشعور بحيوية الفقه اإلسالمي ومرونته وقدرته  شغفاً به وإقباالً عليه
  .على تلبية كافة متطلبات الحياة 

 بأسلوبالخوض في الخالفات الفقهية إذ يحتاج المتعلم إلى األساسيات والمبادئ  عدم -4
: 2004الجالد، (المرحلة العمرية  مع مراعاةيسير سهل بعيداً عن اختالف المذاهب 

372(.  

في حياة المسلمين وأنه يشكل عصب الحياة ونبضها   بالغة أهميةيتبين أن للفقه  سبق مما
الحي الذي يضخ دماء متجددة في جسد المجتمع المسلم ويعكس شباب هذه الشريعة  وقدرتها 

، وتتبدى هذه األهمية  كما  رعثخوف من مزلق أو خشية من ت دون صرعلى مواكبة الع
  : استنتجت الباحثة فيما يلي

والسنة هما  القرآنن إصحيحاً ؛ إذ  فهماً سنةعلى فهم القرآن وال نالفقه يعي أن  -  أ
هذا يتطلب إمعان النظر وإعمال و،ساسيان الستنباط األحكام الفقهيةاأل المصدران

 . الفكر والتأمل العميق في اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة 

 وماالفقه اإلسالمي يعرف المسلم بالحالل والحرام، وسائر األحكام الشرعية،  أن  - ب
التي يحدد مساراته من خاللها  لمالمس ةينبغي عمله، وما يجب اجتنابه ، فالفقه بوصل

 . في كافة أمور الحياة ، ويرجع إليه 

 ألحوالوا التاإلسالمي شامل لجميع مجاالت الحياة، كالعبادات والمعام قهالف أن  - ت
 تطوروالعقوبات، إلى غير ذلك، كما أنه يتميز بالمرونة والقدرة على ال خصيةالش

  . ومواجهة كافة المستجدات العصرية، مع الحفاظ على األصول

:                                                    يالفقه اإلسالم مصادر: ثالثاً  

الكتاب : هي ماليةالفقه أي أدلته اإلج صادرجمهور األصوليين والفقهاء إلى أن م ذهب
ما ، أكان أو سنة ، وقالوا إن المصدر الحقيقي هو الوحي كتاباًوالقياسوالسنة واإلجماع 

، وال من عند أنفسهم جمعين ال يضعون أحكاماً، وذلك ألن الماإلجماع والقياس فمردهما إليه
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وقد . ألحد هذين المصدرين إجماعهم إال مستنداً ونيجمعون عن الهوى والتشهي، وال يك
اعتاد كثير من األصوليين أن يذكروا مصادر أخرى على أنها مصادر مختلف فيها 

وإجماع أهل الذرائع وشرع من قبلنا  دكاالستحسان والمصالح المرسلة واالستصحاب وس
  .)38: 2008 المالكي،(دين والبراءة األصلية والعادة البيت وإجماع الخلفاء الراش

  : فيما يلي م مصادر الفقه وأشهرهاوتعرض الدراسة الحالية أه 

 :  األصلية المصادر: أوالً
–الكالم المنزل على الرسول " :مام الشوكاني القرآن الكريم بأنهاإل يعرف :الكريم القرآن -1

e– وتعرف وزارة  ).169، 2000( "المصاحف المنقول إلينا بالتواترفي  المكتوب
- الذي أنزله على رسوله محمد عالىكتاب اهللا ت :"بأنه الكريم القرآن األوقاف المصرية

e– فغير  ، المنقول عنه عليه السالم نقالً متواتراًالمكتوب في المصاحف ومعناه بلفظه،
، والكتاب الكريم ال كالم ألحد في آن جميعه قطعي الثبوتفالقر، المتواتر ال يسمى قرآناً

 وبالنسخ  قفي مسائل كثيرة تتعل احجيته وال في أنه أول المصادر الفقهية، وإنما اختلفو
  ). 18: 1997(ومقتضى األمر والنهي و غير ذلك ، العموم

وكان إلى جانب هذا  ،على صدقه في دعواه  - e-الرسول جةالقرآن الكريم كان ح إن
 يةآ عليهإذا نزلت  -e-وكان الرسول ،عرض لهم يدستور المسلمين يلجئون إليه فيما 

pköâ$ (:ألصحابه تنفيذا ألمر اهللا تعالى بلغها r' ¯» tÉ ãAq ßô§ç9$# õ÷Ïk=t/ !$tB tAÌìRé& öÅ øã s9Î) Ï̀B y7Îi/ ¢ë ( b Î) ur 

óO ©9 ö@yèøÿs? $yJ sù |Møó̄=t/ ¼ çm tG s9$yôÍë 4 ª!$# ur öÅ ßJ ÅÁ ÷ètÉ z̀ ÏB Ä¨$̈Z9$# 3 ¨b Î) ©!$# üw ìÏâökuâ tPöq s)ø9$# 

tûï Íç Ïÿ» s3 ø9$# ()ولقد كان القرآن الكريم يسعف المسلمين بعالج المشكالت التي )67: المائدة ،

  .) 56: 1985 شرف الدين،(  تطرأ عليهم بنزول الوحي باإلجابة الشافية
وما نزل  ،والوحدانية ميةاإلسال قيدةبمكة كان أكثره أو كله في بيان الع نالقرآ مننزل  وما

 ،والعالقات بين المسلمين ،ألسرةوتنظيم الدولة وا ،قد اشتمل على األحكام الفقهية نةبالمدي
بعد الهجرة  نهأاألحكام بعد الهجرة  نزولفي  والسبب ،عةوالصلح والمواد المعاهدات وأحكام

، أما ما قبل الهجرة فكان ألحكامابحيث تستطيع تنفيذ  لةة لها سيادة كامتكونت دولة إسالمي
    ).77: 1958 أبو زهرة،(األحكام  ذالمسلمون مستضعفين ليس لهم سيادة لتنفي

  :أحكامه على ثالثة وجوه نومصدرها األول ، وقد بي عةالشري سالكريم هو أسا نالقرآ إن
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: في قوله تعالى ذفالق آية ثلم ، بياناً كامالًأن يكون النص القرآني مبيناً لألحكام  .1
tûï Ï% ©!$#ur) tbq ãBöç tÉ ÏM» oY |Á ósßJ ø9$# §N èO óOs9 (#q è?ù' tÉ Ïp yèt/ öër' Î/ uä !#yâpkà óO èdrßâÎ=ô_$$sù tûü ÏZ» uK rO 

Zo t$ ù#y_ üwur (#q è=t7 ø)s? öN çlm; ¸o yâ» pky #Yât/ r& 4 y7Í´ ¯» s9'ré& ur ãN èd tbq à)Å¡» xÿø9$# ( )4: النور(، 
 .لحكمما اشتمل عليه ا تقرر والسنة

مثل  امه،أو العبارة، والسنة تكمل بقية أحك شارةباإل  آنالقر فيأن يكون أصل الحكم  .2
£ såÎ*sù#! (:اإلماءقوله في عقوبة  Å̀Á ômé& ÷b Î*sù öú÷ü s?r& 7p t± Ås» xÿÎ/ £ Í̀köé n=yèsù ß# óÁ ÏR $tB 

ín? tã ÏM» oY |Á ósßJ ø9$# öÆÏB É>#xã yèø9$# ()قد بينت حدود هذه  فالسنة، )25:النساء

 .القاعدة
مجمل ، والسنة بينتها  نهإتبينه ، كاألمر بالزكاة ف والسنة مجمالً آنالقر نصيكون  أن .3

 ).91: 1958أبو زهرة،( .بيانا شافياً
  
كمصدر للتشريع الثانية بعد القرآن الكريم  المرتبة ةالسنة النبوي تحتل  :لنبويةا السنة: ثانياً

   :لىإتقرير وتنقسم  أوفعل  أوقول  من-e-نقل عن الرسول  كل ما :هي،والسنة 
وهي  واألغراضفي جميع المناسبات  -e - ما تكلم به النبي وهي: يةالقول السنة  - أ

 . من السنة األكبرتحتل المساحة 
يقوم بها في دائرة  - e-ي كان الرسولوالتصرفات الت األفعالوهي : لفعليةا السنة  - ب

" مناسككمعني  خذوا" :مثل قوله الدقيقبالوصف  لصحابةالعمل والتشريع ونقلها ا
وهي كأفعاله في الوضوء والصالة و مناسك  )حجفي ال 1297 رقم، 2/943/ممسل(

 ).145: 1987الزحيلي، ( الحج 
 e نبيفيسكت ال حابةفعل عن الص أوو تتمثل في صدور قول : التقريرية  السنة  - ت

بعد  هيمم لفقد الماء ثم وجدت لمن إقرارهمثل  ،الرضا أو وافقةبالم أوينكره ، وال 
  .)48: تحسان ، ب ( يعد الصالة  لمالصالة و

%tBur tb$ (:تعالى قال x. 9 Ï̀B÷s ßJ Ï9 üwur >p uZÏB÷s ãB #såÎ) Ó|Ó s% ª!$# ÿ¼ã& è!q ßôuëur #·ç øBr& b r& tbqä3 tÉ ãN ßgs9 

äo uézçÏÉø:$# ô Ï̀B öN Ïd Ìç øBr& 3 t̀Bur ÄÈ ÷ètÉ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur ôâs)sù ¨@|Ê Wx» n=|Ê $YZè Î7 ïB  ( )األحزاب : 
( :أيضا وقال  .)36 ü x sù y7În/ uëur üw öcq ãY ÏB÷s ãÉ 4Ó®Lym x8q ßJ Åj3 ysãÉ $yJäÏù tç yfx© óOßgoY ÷è t/ §N èO üw 
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(#rßâÅgsÜ þíÎû öN Îh Å¡ àÿRr& % [ t̀ç ym $£J ÏiB |MøäüÒ s% (#q ßJ Ïk=|¡ çÑur $VJäÎ=ó¡ n@ ( )وهذه ).65: النساء 

في المقام  بارهااعتالشرعية و األدلةبالسنة في  األخذالنصوص تقطع دابر الشك في وجوب 
المسلمين في نقلها بصورة لم يعهد  وتثبتالكريم لمكانتها في نفس المؤمن  نآالثاني بعد القر

 –الرسول  إلى بما نس تمحيصل ةبذلت فيها جهود مضني و، األديانفي تاريخ لها مثيل 
e–  النبوية تبين الكتاب كما  والسنة .)89: 1982، القطان(الصحيح من غيره  وتمييز

«ÏM (:بقوله  –e –    حدد القرآن مهمة الرسول uZÉiè t7 ø9$$Î/ Ìç ç/ ñì9$#ur 3 !$uZø9tìRr&ur y7øã s9Î) tç ò2Ïe%!$# 

tûÎiü t7 çFÏ9 Ä¨$̈Z=Ï9 $tB tAÌhì çR öN Íköé s9Î) öN ßḡ=yès9ur öcrãç ©3 xÿtG tÉ () وبيان السنة للقرآن قد ).  44:النحل

يكون بتأكيد ما ورد فيه أو تفصيل مجمله أو تخصيص عامه أو تقييد مطلقه، وقد تأتي بحكم 
    .) 57: 1985، شرف الدين(ليس في القرآن الكريم 

  

  :المصادر التبعية :ثانياً
نص فيها ؛ فهي تقوم على  وهي المصادر غير النصية أي التي تبحث في القضايا التي ال

ومن أشهر هذه . االجتهاد والتأمل واالستنباط اعتماداً على األصلين العظيمين القرآن والسنة 
  .المصادر اإلجماع والقياس والمصالح المرسلة واالستحسان 

على  تهبعد وفا -e- حمدم مةأالمجتهدين من  اتفاق : قصد باإلجماع ي :اإلجماع -1
ولم يظهر هذا  ،من المصادر التشريعية التبعية اإلجماع ويعد.  عيحكم شر

 اإلجماع نأوالسبب  -e-أي عصر الرسول  األولالمصدر في العهد التشريعي 
، فال اجتهاد مع الوحي يقوم على الوحي والنص األولوالدور  ،اًيعتبر اجتهاد

 فاةفي الدور الثاني بعد و عللتشري اًبوصفه مصدر اإلجماعوالنص ، وقد ظهر 
  .)180-1/179: 1982الصابوني،( - e-النبي 
على حكم  قطعياً متى انعقد بشروطه كان دليالً اإلجماع إلى أن :182)198(ويشير زيدان 

حجة قطعية ملزمة للمسلمين، ال تجوز معها  اإلجماع هذا، وصار المسألة المجمع عليها
,È ومن  ( :تعالىبقوله  اإلجماع، ويستدل على حجية النقض أوالمخالفة  Ï%$t± çÑ tAq ßô§ç9$# . Ï̀B 

Ïâ÷èt/ $tB tû̈ü t6 s? ã& s! 3ìyâßgø9$# ôìÎ6 FtÉ ur uéöçxî È@ã Î6 yô tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ¾Ï& Îk!uq çR $tB 4í̄<uq s? ¾Ï& Î#óÁ çRur zN ¨Y ygy_ ( 
ôNuä !$yôur #·éçÅÁ tB ( )115-النساء(.  

منصوص على  خرآ بأمرغير منصوص على حكمه  أمر إلحاقهو  القياس : القياس -2
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التي يجتهد فيها المجتهد  األحكامبعض  دتر وبالقياس.  حكمه الشتراكهما في علة الحكم
،  القياسحمال على نص بطريق  أوالحكم الشرعي يكون نصا  نالكتاب والسنة ، أل إلى

 أوجدتفقضية التساوي في العلة  األمور،في  التماثلوهو من باب الخضوع لحكم 
ولكن  ،ه العقول فقد اختلف فيه الفقهاءعقلي تقر لالقياس عم نأومع  ،التماثل في الحكم

موضع  أوسنة  أومن كتاب  ابه، ويأخذ به في المواضع التي ال نص فيه حتجالجمهور ي
pköâ$ (:على القياس بقوله تعالى ويستدل ،إجماع r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#þq ãY tB#uä (#q ãèã ÏÛr& ©!$# (#q ãèã ÏÛr&ur 

tAq ßô§ç9$# íÍ<'ré&ur ÍêöDF{ $# óO ä3ZÏB ( b Î*sù ÷Läêôã tì» uZs? íÎû &ä óÓx« çnrñäãç sù ín<Î) «!$# ÉAq ßô§ç9$#ur b Î) 

÷LäêY ä. tbq ãZÏB÷s è? «!$$Î/ ÏQ öq uãø9$#ur Ìç Åz Fy$# 4 y7Ï9ºså ×éöçyz ß |̀¡ ômr&ur ¸xÉ Írù' s? ( )ومن )59:النساء ،
بالبيرة قياساً على الخمر ، يسمى  القياس في عصرنا الحالي تحريم ما األمثلة على

  ).220- 1958:218 زهرة، أبو( للمماثلة في العلة وهي اإلسكار
كل مصلحة : بأنهاالمصالح المرسلة )  98: 1964(الزرقا  يعرف :المصالح المرسلة -3

  .نوعها أولم يرد دليل في الشرع نص على اعتبارها بعينها 
ولم يقم دليل معين على  ،لتحقيقها أحكاماالمصالح التي لم يشرع الشارع  :بأنها رآخ ويعرفها

على  المرسلة مصدر فقهي دّل والمصلحة .)202، 1969زيدان، ( إلغائها أواعتبارها 
الصحابة ، وهذا  اءوالسنة وعمل فقه تابفي الك حكامهاوأاعتباره استقراء نصوص الشريعة 

فقها  صبحوي اإلسالميالفقه  وأحكامصفة المرونة على الشريعة  إضفاءفي  همالمصدر يسا
 األمثلة برزأومن  ،حقيقية لم يأت الشارع بحكم لها ةمصلح أماموال يتحجر، ويضعه  نامياً

ملكية العقار ما لم يسجل بدوائر عدم انتقال :  المرسلةفي وقتنا الحاضر على المصالح 
  ) .17 :1996 ،اإلسالمي، مدخل للفقه توحةالقدس المف( ارية السجالت العق أراضي

 وأ، قياس خفي إلى ليجالعدول عن قياس : بأنهاالستحسان  فيعر  :االستحسان-4
نفس المجتهد يقتضي هذا  إليهكلي، لدليل تطمئن  أصلجزئية من  ألةاستثناء مس
 أو مةعرضت للمجتهد مسألة تندرج تحت قاعدة عا فإذا. ذلك العدول أواالستثناء 

 األصل منووجد المجتهد دليال خاصا يقتضي استثناء هذه الجزئية  كلي، أصل هايتناول
الذي قام في  الخاص، للدليل آخرحكم  إلىعن الحكم الثابت لنظائرها  هاالكلي والعدول ب

جواز : على االستحسان  األمثلة، ومن العدول االستثنائي هو االستحسان نفسه، فهذا
وقفه على نفسه استحسانا، فالوقف  كذلكالخير،  أوجهه في عليه لسف جوروصية المح

يؤثر هذا االستثناء في الغرض من القاعدة  يحفظ المال على السفيه ، فال صيةكالو
  ).232، 231 :1987زيدان، ( العامة 

 ية،الذي يرفد المصادر الفرع ألصيلوالسنة يشكالن النبع ا آنترى الباحثة أن القر ذلكمن  و



23 
 

األصل بالفرع فال انفصال بينهما، وهي أسطع دليل على الحرية الفكرية في وهي عالقة 
اإلسالم، فالنصوص القطعية الداللة التي ال تحتمل التأويل تعتبر أصوالً راسخة ال مجال 

الجهد واستفراغ  بذلية الداللة ففيها المجال للفهم والتأمل و، أما النصوص الظنّاللخالف فيه
للجمود  فليسصل إلى استنباط األحكام الشرعية ، أما إذا لم يتوفر النص ري للتوالوسع والتح

rçéÉ9tFôã#)  (:قال تعالى مكان، $$sù íÍ<'ré' ¯» tÉ Ìç» |Á ö/ F{ حكم شبيهه  الشبيه إذ يعطى ،)2:الحشر() #$

.                                                                       تعالى كتب لهذا الفقه النمو واالزدهار والنضج والخلود اهللا نإ، إذ والنظير حكم نظيره
  
                                                              .:                            ياإلسالم الفقه تقسيمات :رابعاً

، كما يتناول  -جل وعال–الفقه اإلسالمي نظام عام يتناول بالتنظيم عالقة اإلنسان  بربه 
، فموضوع علم الفقه هو أفعال وعالقته  بالمجتمع الذي يعيش فيهعالقته بغيره من األفراد ،

 بأنهف الكثير من العلماء الفقه عر حيث بيان أحكامها الشرعية التكليفية،العباد من حيث  
 ،واإلباحة) الحرمة( الحظرالمكلفين خاصة كالوجوب و ألفعالالشرعية الثابتة  باألحكامالعلم 

 ،مطلوب( أداءأو  و فاسدا، وكون العبادة قضاءأالندب والكراهة، وكون العقد صحيحا  أو
لى قسمين إ اإلسالمي قهعلى ما سبق فقد قسم العلماء موضوعات الف وبناء). 18: 2003

  : رئيسين هما
  : ، وقد قسم العلماء العبادات إلىعالقة الفرد بربه بها تنظيم والمقصود:العبادات: أوالً

كالتصديق بوجود اهللا، واإليمان بقدرته وعلمه، والتوكل عليه والمحبة له، : عبادات قلبية.أ
  .إلى غير ذلك من أعمال القلوب. . واجتناب الرياء والعجب والكبر 

كالتفكر في صفات اهللا وأسمائه، والنظر في عظيم مخلوقاته وعجائب : عبادات فكرية .ب
 .صنعه

مثل عبادات اللسان كتالوة القرآن واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، : عبادات جسدية.ت
ومن عبادات اليدين حركاتها في الصالة والتيامن، ومن عبادات الرجلين الوقوف في الصالة 

، ومن عبادات البصر النظر في ، ومن عبادات السمع سماع القرآنسبيل اهللا والرواح في
  ).205: 1988الشريف، ( المصحف وكف النظر عن المحرمات

  
فيما بينهم، وهذه تشمل  األفرادقصد بها تنظيم عالقة التي  وهى :لمعامالتا أي العادات: ثانياً

 وتنقسم  .)58، 1981زيدان، (الجديد القانون العام والخاص في االصطالح  روابطجميع 
  :لى ما يلي إ) المعامالت(العادات  أحكام
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، و المحظورةأالمباحة  وأنواعهوتشمل البيع : )القانون المالي(المدنية المعامالت -1
 و والمزارعة لحقه، الذي يستوثق به صاحب الحقّ ن، والرهوشروطها واإلجارة
  .لى غير ذلك من المعامالتإ ،والصرف ،وتحريم الربا األرض، حياءإو  ،المساقاة

 ةالخطب مثل، األسرةالتي تتكون من خاللها  وتشمل األحكام: الشخصية األحوال -2
 ،والخلع القالنسب، والنفقة والميراث، والط وأحكاموالحقوق الزوجية،  ،والزواج

 .)18، 2003مطلوب،( ذلك  والعدة واللعان والظهار وغير 
غير المسلمين  األجانبالمتعلقة بمعاملة  األحكاموهي  :الخاص الدولي القانون -3

ومع رعايا الدولة  ،فيما بينهم وتنظيم عالقاتهم اإلسالميةفي الدولة ) المستأمنين(
 . اإلسالمية

بالدول  اإلسالميةالتي تتعلق بتنظيم عالقة الدولة  األحكاموهي : الدولي العام القانون -4
 . في السلم والحرب األخرى

في  األفراد قوحقو ،وقواعده الحكم امالمتعلقة بنظ األحكاموهي  :الدستوري القانون -5
 )59، 1981، زيدان( معها   عالقاتهمو اإلسالميةالدولة 

وحقوق  وآدابه، تقاضي، وطرق الواجبات وصفات القاضيب علقوتت: القضاء أحكام -6
وبينات  حقوق،ال إثباتوطرق  ،الخصوماتالواجبة في  واألحوال ،ينالمتخاصم

 . وكل ما يتعلق بشئون القضاء ،المتخاصمين
والتعازير والجرائم، وعقوباتها  دودوتتعلق بالح: )ئيةالتشريعات الجنا(العقوبات  أحكام -7

 . الخاصة والعامة واألموالعلى النفوس  واالعتداءوالقتل،  كالسرقة
تصل بها من ي ماو لألفراد،والسلوك الشخصي  باألخالقمتعلقة  أحكاموهي  :اآلداب -8

 تباعهاالالتي يوجه المسلم  واآلداب اآلخرين،مع  لتصرفا طرقو، الحشمة والذوق
 .)17، 1996: اإلسالميالقدس المفتوحة، مدخل للفقه ( اليومية في الحياة 

، بحيث ال يحتار المسلم وانتظامه لكل مجاالت الحياة اإلسالميالفقه  أحكاميتبين شمول  وهكذا
 اإلسالمي الفقهف . كان نوعها اًأي ،و مشكلة تواجههأتقابله،  لةمسأ في أيفي كيفية التصرف 

عها وأماكنها اوأنو ،أصعدتهامن هذه المسائل و المشكالت على جميع  بأي يضيقالرباني ال 
  .لها جميعاً كافياً ودواء شافياً بل يوجد حالً ،وأزمانها

  

  : اإلسالميالفقه  ستدري أهداف :خامساً

 ،دليل خيرية وتميز  بأحكامه، ويعد االلتزام في ثقافة المسلم ةركيزة هام اإلسالميالفقه  يشكل
المسلم من عبادات  أفعالتقوم عليها  ،راسخةً وقاعدةً اًزمال أصالً األحكامالعمل بهذه  ويعد
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كما يمثل الفقه مرجعية كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من  ،تومعامال
  .وأفعال أقوال

ع تقسيم وقد تنو ، هاتحقيق إلىيسعى القائمون على التربية  دةعدي أهدافكوحدة دراسية  وللفقه
  : اعتبارات مختلفة  على لألهداف اهجعلى المن نالقائمي
  : أهداف تدريس العبادات: أوالً
  .التي بني عليها األساسية، وبالقواعد ركان دينهمأمعرفة الطالب ب تعميق .1
     .في قبولها من اهللا تعالى طمعاً أدائهاصور العبادات ، وكيفية ب الطالب تعريف .2
عادات  بححتى تص بأدائها، ومطالبتهم مفروضة عليهمالعبادات ال أداء ىالطالب عل تدريب .3

 .لهم
 .وتوجيه السلوك األخالق تهذيبالضمير و إيقاظثر العبادات في أيستنتج الطالب  أن .4
 .ومعنى يعتاد الطالب الطهارة حساً أن .5
      العبادات  أداءوذلك من خالل  ستسالمه،باهللا تعالى، وخضوعه وا اإلنسان ربط .6

 . )76،  1997، هندي( والحج  ،والزكاة ،لصوموا،كالصالة 
 .بينهم اإلنسانيةالجماعة المسلمة والروابط  أواصر تقوية .7
 .هامة كالنظام والنظافة من خالل عبادات الوضوء والصالة على معانٍ التأكيد .8
 .بين الناس والمساواة اإلماماالجتماعية كطاعة  اآلدابعلى  التدريب .9

تشد  التي تعد رياضة  صالة، وحركات الغتسالبالصحة من خالل الطهارة واال العناية .10
  .)352 - 350، 1991، الهاشمي( إرهاقعصب المصلي وعضالته من غير 

بين الغني والفقير في  ةافالمساوالواحدة،  اإلسالميةالملة  أبناءالشعور الديني بين  نميةت .11
 وألى الكعبة مصلين إحيث يتوجهون  تاتهمالصالة والصوم والحج ، والوحدة التي تجمع ش

 األلسنةرغم اختالف  المسلمينين ، كل ذلك يؤكد المحبة والمؤازرة بين عرفات حاج إلى
 .واألمصار األماكنوتعدد  ءاآلراوتباين 

، يونس( .في تدبير شئون العباد األنظمةهي خير  ،اهللا تعالى أحكام أنعلى  التأكيد .12
1999 :324(. 

  :تدريس المعامالت  أهداف: ثانيا
ينظم : في جميع المجاالت  مينظم عالقات المسل اإلسالم أنيستنتج التالميذ  أن .1

  .اآلخرينومع  األسرة، معو ،عالقته مع اهللا ، ومع الكون
 . يحدد الحكمة من تشريع المعامالت أن .2
 .في الحياة الواقعية  دةيتدرب على نقد صور التعامل السائ أن .3
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 . )76: 1997هندي ،(  عملياَبعض المعامالت  أداءيتدرب الطالب على  أن .4
 .اإلسالميالسلبية لبعض المشكالت الجارية في المجتمع  اآلثاريناقش  أن .5
 اإلسالميةالتعاليم  إلىالتالميذ على مواجهة مشكالت العصر بالرجوع  بتدري .6

 . )55: 2001سعادة ،(  
به المال وعبادته واالفتتان  ةصنميمن  رالتطهو التزكية االقتصادية بةالطل تعويد .7

 . )200 :1998الكيالني ،(
  :اإلسالميةالنظم  ريستد أهداف:  ثالثا

بربه فحسب  اإلنساندين يربط  دليس مجر اإلسالم أنالحقيقة الضخمة في  إبراز .1
 اإلنساننظام الحياة الكامل  لتنظيم العالقات بين  – لى ذلكإ إضافة –هو  وإنما
  .في مختلف مجاالت الحياة اإلنسان، وأخيه

الروحية فقط  باألمور ىالقائمة التي تعن األديانعلى باقي  اإلسالمة يخير إظهار .2
الروحية، وذلك بدراسات مقارنة،  األموردون  ،بشئون الدنيا ىتعن وأغيرها،  وند

 .وموازنات علمية موضوعية ،ليالتوتح
الدخيلة المستوردة ،  واألفكاردة ، فالمبادئ الوا فيالشباب من االنزالق  عصمة .3

 .)262:  1998كيالني،ال(المستقيم لهم الطريق  لتبين
 .هويته وإعطاؤه الطالبمعالم شخصية  تحديد .4
 .والمسلمين اإلسالمالتي تواجه  المعاصرةالتحديات  بأهمالطالب  تعريف .5
ندي، ه( دين االقتصاد والسياسة واالجتماعفي ميا اإلسالميةطريقة الحياة  إبراز .6

1997 :77( . 
عامة  أهدافاكوحدة دراسية  اإلسالميللفقه  أنالسابقة تستنتج الباحثة  األهدافجملة  ومن

  : فيما يلي إجمالهايمكن 
  .في مجاالته المختلفة اإلسالمي لفقها أحكام حولالطالب بحصيلة معرفية  تزويد .1
ن الكريم آالشرعية كالقر وصالفقهية من النص األحكامالطالب على استنباط  تدريب .2

 .النبوية ةوالسن
الوازع الديني والتقوى في نفوس الطالب من خالل التعريف بالعقوبات  تنمية .3

  .الشرعية األحكام مخالفةالمترتبة على 
 .نوصالحيته لكل زمان ومكا اإلسالمي الفقهمدى مرونة  بيان .4
 .وتناوله لكل مجاالت الحياة اإلسالمي،مدى شمولية الفقه  بيان .5
والثقة به وتقديسه ، من خالل ربطه بالعقيدة  اإلسالميبالفقه  االعتزاز غرس .6

 .اإلسالمية
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 .الوضعية النظممقارنته بالقوانين ومن خالل  اإلسالميالفقه  بتميز الشعور تنمية .7
 بوالكس ،طهارة اليد: مثل اإلسالميمن خالل دروس الفقه  اإلسالميةالقيم  غرس .8

 .والعدل بين الناس األسرة،على استقرار  ظاوالحف جسم،ال ةالحالل، وطهار
 

  :فهي كما يلي األهدافبحسب مجاالت  هامن حيث تقسيم اإلسالميالفقه  تدريس أهداف أما
 .المعرفية األهداف  - أ
 .الوجدانية األهداف  - ب
 .النفس حركية األهداف  - ج
  :المعرفية التالية  األهداف اإلسالميتدريس الفقه  يحقق :المعرفية  األهداف:  أوالً

بوجه مقبول شرعا  رستهاوطرق مما حكامواألالعلم والمعرفة بالفقه  المتعلمين إكساب .1
   .وما يترتب على ممارستها من ثواب وعقاب

 . تينظم عالقات المسلمين في جميع المجاال اإلسالم أنيستنتج الطالب  أن .2
 . يستنتج الطالب الحكمة من تشريع المعامالت أن .3
 الطالب القدرة على نقد صور التعامل السائدة في الحياة الواقعية  إكساب .4

 .)104: 1992 ،موسى(
ل لدى التي تشكّ تاعوالموض أهموهو من  ،الفقه أصولقضايا علم  أهمعلى  التعرف .5

على التعرف على القواعد العامة والقضايا الكلية التي  عينهمالمتعلمين منهجية علمية ت
 . اإلسالميبني عليها الفقه 

 ألجلالتي وضعت الشريعة  ياتوهي الغا اإلسالمي،التشريع  مقاصدعلى  التعرف .6
 وأفضليته اإلسالميالفقه  بأهمية اإليمانفي نفوسهم تحقيقها لمصلحة العباد، مما يعمق 

 . )366:  2004، الجالد(  األخرى لتشريعاتعلى سائر ا
 .اإلسالميالسلبية لبعض المشكالت في المجتمع  اآلثارالطالب  شيناق أن .7
 واألحاديثالكريمة  اآلياتالشرعية من  األحكامقدرات الطالب على استنباط  تنمية .8

 ).53 : 2001سعادة، (الشريفة 
:  2003الدليمي، ( من السلوك  واألخالقالتربوي للعبادات  األثريستنتج الطالب  أن .9

178.( 
وتقبيل الحجر  حول الكعبةالطواف ك العباداتالشبهات التي تثار حول بعض  رد .10

 .األسود
 . اإلسالمفي  العباداتمميزات  إدراك .11
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تيجة الجهل العبادات التي توارثها المسلمون ن أداءفي  مليةالع األخطاء تصحيح .12
 . )425،  2004موسى ، (  بالعبادات

   .أرجحهاالفقهاء في بعض المسائل الفقهية واختيار  راءآ نبي المقارنة .13
 .في بعض المسائل الفقهية يورأي القانون الوضع اإلسالمي،بين رأي الفقه  المقارنة .14
 المذهبيبعض نصوص الفقه  وص الفقهية المرتبطة بالمعامالت النصو بعض تحليل .15

 .)41: 2008المالكي،( 
  

من  قيقهاتح يرجىالوجدانية التي  األهدافمجموعة من  هناك: الوجدانية األهداف: ثانياً
  :أهمهاومن  اإلسالميتدريس الفقه 

  . نابعة من داخل النفسة ذاتي سلطة الذي يشكلالضمير الديني  تكوين .1
والضابطة له ، وهذه القيم والمعايير توجه سلوك  وكتعلم بالقيم الموجهة للسلمال إمداد .2

 .الفرد وبالتالي توجه سلوك الجماعة 
-، ونحو رسوله ي الصحيح نحو اهللا سبحانه وتعالىاالتجاه العقلي والعاطف إيجاد .3

e -يهإل، مما يربي في النفس االنتماء الدين وعماده وح، وهو ر. 
 نيادال لحياتينبين ا وازنالمتكاملة من خالل الت اإلنسانيةالتوازن وبناء النفس  تحقيق .4

 .)45: 1979، مجاور(  واآلخرة
نحو العبادة وتنميتها لدى التالميذ حتى تصبح ممارسة العبادة  ةيباالتجاهات الط خلق .5

 . من كيان التالميذ الشخصي جزءاً
 . الضمير وتهذيب الخلق وتوجيه السلوك إيقاظثر العبادة في أ إدراك .6
  .نفوس التالميذ، وذلك بممارسة العبادة عملياً يروح الوحدة وحب الجماعة ف تنمية .7
 النظامممارسة العبادة مثل  خالل يجابية يكتسبها منإواتجاهات  الطالب قيماً إكساب .8

 .)95: 1992موسى ،( والنظافة والطاعة والضمير 
د على بناء الطالب قوة روحية ، فالعبادة فيها رياضة خلقية وجسمية تساع إكساب .9

، وتحقق الصلة بينهم وبين خالقهم وتثبت  النجاح اجتماعياً مشخصياتهم ، وتكفل له
 .)180: 1978سمك ، ( لديهم  اإلسالميةالعقيدة 

والشعور بما  اإلسالمية، ريعةفي المحافظة على الش ءجهود العلماء والفقها تقدير .10
 .اإلسالموالنفيس لخدمة  الغاليمن  عالماأليبذله هؤالء 

 . غنيهم وفقيرهم ،كبيرهم وصغيرهم بين الناس جميعاً بالمساواة لطالبا إشعار .11
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 ،المتكامل اإللهيالمنهج  اإلسالمواالعتزاز به لكون  لإلسالم الءبالو ورالشع تعميق .12
أساليب تدريس  ،المفتوحة سالقد(ل الذي يحقق السعادة لكل الناس والنظام الشام

 .)26:  1996التربية اإلسالمية ،
 

 األهدافمن  وعةلى تحقيق مجمإ اإلسالميتدريس الفقه  يهدف :النفس حركية األهداف: ثالثاً
  :   أبرزهاالنفس حركية من 

ن كونهما المصدرين الرئيسي فن الكريم، وقراءة الحديث الشريآتالوة القر إتقان. أ
نصوصا عديدة  اإلسالميوغالبا ما تتضمن موضوعات الفقه  اإلسالمي فقهلل

  .)375:  2004 د،الجال(منهجها بصورة دقيقة حتى يتحقق  إتقانهايتوجب 
 أنويجب  ،حتى تصبح عادات ثابتة لديه باداتالع أداءالطالب على  تدريب.ب

  شرعاًعلى الوجه المقبول  وإقامتها اإلتقانلى حد إتصل الممارسة 
 .)178: 2003الدليمي، (

ومن ذلك  اإلسالميالمرتبطة بالفقه  تعليماستخدام تقنيات ال ىقدرات الطالب عل تنمية.ت
 : أمثلته، ومن اغة األهداف التربوية والتعليميةفي كتابه صي ما ذكره جودت سعادة

 .وبدقة تامة اإلسالميرسم شكال توضيحيا لنظام الزراعة في  أن •
 .يصنع مجسما للكعبة المشرفة مما يساعده على دراسة موضوع الحج أن •
 .توضيحية لمناسك الحج وبدقة متناهية شكاالأيرسم الطالب  أن •
: 2001 ،سعادة(منها  ينر الزكاة والمستفيدمقادي توضيحيصنع وسيلة تعليمية ل أن •

582(. 
  .بفقه العبادات العالقةيتدرب على تمثيل بعض المواقف ذات  أن.ث 
النقود والبيع لصرف في بعض المعامالت بصورتها المشروعة كاعمليا  سيمار أن.ج

  ).358: 1995، أساليب تدريس التربية اإلسالمية ،حةالقدس المفتو(والشراء 
مما يترتب عليه تكامل الشخصية  اإلسالمي،الفقه  أهدافيتبين تكامل  ما سبقعلى  وبناء

بتنمية معرفة الطالب وتزويده  التي تقوم العقلية المعرفية :اوالعناية بجميع  جوانبه مسلمةال
وتربي عواطفه  ،بوجدانه قيوترت بتربي انفعاالت الطال وجدانية،وال ثرية معرفية بحصيلة
 ،مهارات الزمة لكل مسلم إتقانالعملية التي تدرب الطالب على  مهاريةالو ،ومشاعره

ووطنه  جتمعهالمتوازن النفسية المتفاعل مع م هالعارف بدين لمالمس الفردوبالتالي تكوين 
  . هولوالعالم من ح

  
 : الفقه اإلسالمي خصائص .3

مما يجعله مبعثاً لالعتزاز  تميزه،الفقه اإلسالمي بسمات وخصائص عديدة  يتميز
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والفخر في نفس المسلم، كما تشكل هذه الخصائص في مجموعها دافعاً قوياً لاللتزام بأحكام 
  : اإلسالمي وتقديسه، ومن هذه الخصائص لفقها

 لـوحي بها أن أحكام الفقه اإلسالمي وتشـريعاته مصـدرها ا   ويقصد :الربانية: أوالً
بكل يقين، مما أكسب  ابصحتهم ما مقطوعنة رسوله، وهاهللا وس باكت لىاإللهي، فهي تستند إ

هيبة واحتراماً في نفوس من يكلفون بالعمل به في حياتهم بدافع صادق ينبع مـن   التشريعهذا 
الناس وتصـوراتهم،   فأحوالها تعتمد على أعرا ثرأما القوانين الوضعية فهي في أك.  قلوبهم

القوانين الصفة الدينية التي يتمتع بها التشريع اإلسـالمي، ممـا جعـل     هولهذا انتفت عن هذ
لحكـام دون أن  هذه القوانين ينفذونها تحـت تـأثير السـلطان وا    عةفون بطااألفراد الذين يكل

لإلفالت من العقوبـة مـا    ةسنحت لهم الفرص مادوافع للطاعة، وإذا  ةتتحرك في نفوسهم أي
واحدة، فكم من الماليين أنفقت لوقف محظور أو ممنوع دون فائدة أو اسـتجابة  دوا لحظة دتر
يجعله الزماً، فيلتزم به القائد والمقود على حد  اًرباني عشريكون الت إن ).71: 1984ى، نده(

ـ  ألمة،هو مبرر لزوم رعاية الراعي ل دلالعسواء ألن ضمان  اهللا مـن   رعهافالحدود التي ش
للمصالح فهي محدد للحقوق والواجبات، فشريعة اإلسالم مناطهـا تحقيـق    منةحيث هي ضا

  .)64: هـ1407 مدني،( المصلحة
  

روحيـة وماديـة،   : اإلسالمي يتميز بشموله لكل جوانب الحياة فالفقه  :ولالشم: ثانياً
لها، وحكـم فيهـا مـن أدب     شرعإال  نهافردية واجتماعية، دينية وسياسية، فال يدع ناحية م

بناء الدولة وسياسة الحكم وسياسة المال، وانفرد الفقه اإلسالمي بجانب ال يوجـد   إلىالمائدة 
قسم العبادات الذي ينظم الصلة بـين اإلنسـان   : ق أو الغرب، وهوفي أي نظام آخر في الشر

 نعلى المخلوقين وتنبيهاً على أ القتقويماً لحق الخ ه،وبه تبدأ عادة كتب الفقه ومصادر ربه،و
التـي   قاهللا، وكذلك جانب اآلداب ومحاسن األخال عبادةمهمة اإلنسان األولى في الوجود هي 

                 .في حين أن لها مكانهـا ومكانتهـا فـي فقـه اإلسـالم      ،هتمامأي ا الوضعيالفقه ال يوليها 
  .)7: 1999القرضاوي، (
  

ن األخـالق أحكـام   أحكامـه أل  يالتشريع اإلسالمي أخالقي ف :هة أحكامأخالقي: ثالثاً
تاركها، وهذه األحكام األخالقية التي يتصف بهـا  شرعية ترتبط بالدين، يثاب فاعلها ويعاقب 

 ولهـذا   .) 71: 1984هندي، ( جمعينأ لناسالتشريع اإلسالمي ينعكس أثرها الطيب على ا
القـوانين  أوامره ونواهيه بمثل هذا التعليل الذي ال تهضـمه   ننجد القرآن الكريم تدل كثير م

öN (:إليه، قـال اهللا عـز وجـل    تالوضعية، وال تلتف ä3 Ï9ºså ×éöçyz öN ä3 ©9 b Î) óO çFZä. öcq ßJ n=÷ès?  "
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/ö"، )41: التوبة( ä3 Ï9ºså 4ís1øó r& ö/ ä3 s9 ãç ygôÛr&ur ( )  (:وقولـه تعـالى  ، ) 232: البقـرة  öN èd ãç ÎdgsÜè? 

N Íké Ïj. tì è?ur $pkÍ5 ( )األخـالق، أي   قنـين الفقه اإلسالمي هـي ت  مهمةكانت  قدول ،)103: التوبة

صورة تشريعات ملزمة على حين كانت مهمة القانون  فيصياغة األوامر والنواهي األخالقية 
المجتمع الرومـاني   ليهالعادات، أي حسب ما تعارف ع تقنينمن  -معلوم كما هو -الروماني 

ـ  –خير أو شر  من –قديما  القرضـاوي،  ( ر بـين هـذا وذاك   في قالب قانوني، وفرق كبي
1999 :7.(   

اإلسالمي رغم ارتكازه على أصول وأسس ثابتة تحفظ له  فالفقه: المرونة: رابعاً
على مواجهة  القدرةأكسبه  مااستقراره، إال أنه يتصف بالنماء والتجدد والتطور في الفروع، م

ي الحوادث المتجددة في حياة الناس في كل زمان ومكان، وهذا بخالف القانون الوضعي الذ
في وقت يكون حسناً في  اًديل، فما يكون قبيحوالتب للتغييربالثبات بل هو عرضة  يتصفال 

: 2004 ادي،العي(وقت آخر، وهو مصمم لظروف خاصة ال يصلح إال لهذه الظروف 
هو األدلة التي يحقق بها الفقه اإلسالمي صفة المرونة، وبخاصة في  واالجتهاد ).335

لكل زمان ومكان، ولهذا ظل باب االجتهاد حتى  اًمواجهة الوقائع والحوادث مما يجعله صالح
السريع التغير أكثر حاجة إلى االجتهاد والمواجهة  المالحاضر، ونحن اليوم في هذا العوقتنا 

  ).  78: 1996مفتوحة، الثقافة اإلسالمية، القدس ال(ووقائع  موركل ما يستجد من أل
  : لفقه اإلسالمي ما يلياألحكام التي يظهر فيها جانب المرونة في ا ثلةأم ومن

 .ينكر تغير األحكام بتغير األزمان وهي قاعدة مهمة أخذ بها معظم الفقهاء ال   - أ
         شـرطاً  فـاً كالمشـروط   الناس حجـة يجـب العمـل بهـا، والمعـروف عر      استعمال  - ب

 .)45:  1968 الزرقا،(
من مصادر الفقه اإلسالمي يؤكد مرونة هذا الفقه إلى أبعد  القياس كمصدر أساس تقرير  - ت

 .الحدود
للقاضي حسب  تتركمحددة  وهي عقوبات غير يرزاتعالعقوبات وضعت ال مجال في  - ث

  .) 34:  1996القدس المفتوحة، مدخل إلى الفقه اإلسالمي، ( حوالمقتضى األ
) 1999:9( كما يشير الدكتور القرضاوي الفقه اإلسالمي يتسم :ةسطيالو: خامساً

موضع االعتدال والتوازن  في دائماًرف والجموح، وجعلته ه التطّتبنزعته الوسطية التي جنّب
 كيرتف ملما يسلأو التفريط، وهذا أثر من آثار صفته الربانية، فقّ فراطدون جنوح إلى جهتي اإل

إلى  نسانالبيئية والزمنية، التي تدفع اإل البشر من الغلو أو التقصير نتيجة التأثر بالمؤثرات
 األمر ال صلة لإلنسان فيه، ألنه اأو أشد، وهذ مثلهرف طّبت – عادة –مواجهة التطرف 
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äíôâtÉ  (:، قال تعالىلتهجبطبيعته، وحكم  ىمقتضب عجول ur ß`» |¡RM}$# Îhé¤³9$$Î/ ¼ çn uä !% tæßä ÎéöçsÉø:$$Î/ ( 
tb% x. ur ß`» |¡RM}$# Zwq àftã () البشرية والقوانين الوضعية  ةاألنظم ينارأ ولهذا  ). 11: اإلسراء

كما نجد ذلك واضحاً في  ليسار،لى أقصى اإتتفاوت فيما بينها وتتناقض من أقصى اليمين 
مواقفها الروحية والمادية، أو الفردية والجماعية، أو المثالية والواقعية، أو الثبات والتطور، أو 

ده حغير ذلك من المتقابالت التي تباينت فيها المذاهب والفلسفات وتطرفت، واتخذ اإلسالم و
 مةوالذي مدح اهللا به هذه األمنها موقف الوسط العدل الذي سماه القرآن الصراط المستقيم، 

.7Ï9ºxãx (:فقال ur öN ä3» oYù=yè y_ Zp ¨Bé& $VÜyô ur (#q çRq à6 tG Ïj9 uä !#yâpkà ín? tã Ä¨$̈Y9$# tbqä3 tÉ ur ãAq ßô§ç9$# 

öN ä3 øã n=tæ #Yâã Îgx© ( )تجعل الفرد في مركز  إما فهي القوانين في الغربأما ، ) 143: البقرة

همل قيمة األفراد كما تالمجتمع و تركز علىدون أي اعتبار لمصلحة المجتمع، وإما  االهتمام
ثمار المنهج  نالتوازن ثمرة م ويعتبر ).334 :2004العيادي، ( في النظام االشتراكي

في القوانين الوضعية فقد انعكس غياب  أما، في كل أحكامه  بالوسطيةصف تاإلسالمي الذي ي
رد والمجتمع، فأسرفت الرأسمالية في محاباة الفرد على حساب على الف وازنخاصية الت
للمجتمع، واعتبرته  سخراًبالمجتمع فجعلت الفرد م داالشتراكية في االعتدا وأسرفتالمجتمع 

سناً في دوالب وحرمته من أبسط حقوقه في التملك واختيار العمل، مما أثر سلباً على 
  .) 74: 1984هندي، (.  شخصيته فقل إبداعه وإنتاجه

في التوفيق بين مطالب الجسد والروح، وبين الدين والدنيا، يستمد  وازنخاصية الت وتتبدى
Æ÷tG (:ذلك من القاعدة القرآنية ö/ $#ur !$yJã Ïù öÅ9 t?#uä ª!$# uë#¤$!$# no tç Åz Fy$# ( üwur ö[Y s? y7t7äÅÁ tR 

öÆÏB $uã ÷Rëâ9$# ( ( )فروعالتوازن بين التطور والنماء في ال فيكما يتبدى  ،) 77: القصص 

   ).34: 1996، مدخل إلى الفقه اإلسالمي، القدس المفتوحة( والثبات في األصول
إلى الناس كافة،  - e-اإلسالم دين عالمي، ولقد بعث النبي  إن: العالمية: سابعاً

ة على خاصية الدالّولذا كان المنهج اإلسالمي خاتم المناهج اإللهية، ومن الشواهد القرآنية 
«tBur y7$! (:العالمية oY ù=yôöër& ûwÎ) Zp ©ù!$ü2 Ä¨$̈Y=Ïj9 #ZéçÏ± o0 #\çÉ ÉãtRur £ Å̀3» s9ur uésYò2r& Ä¨$̈Z9$# üw 

öcq ßJ n=ôètÉ ( ) وقوله تعالى ،)28 :سبأ :"ö@è% $ygïÉ r' ¯» tÉ ÚZ$̈Z9$# íÎoTÎ) ãAq ßôuë «!$# öN à6 öã s9Î) 

$·èäÏHsd ìÏ% ©!$# ¼çm s9 ÛÅ ù=ãB ÏNº uq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( Iw tm» s9Î) ûwÎ) uqèd ¾ÇëósãÉ àMã ÏJ ãÉ ur ( (#q ãY ÏB$t«sù 
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«!$$Î/ Ï& Î!q ßôuëur ÄcÓÉ< ¨Y9$# ÇcíÍhG W{ $# î Ï% ©!$# ÚÆÏB÷s ãÉ «!$$Î/ ¾Ïm ÏG» yJ Î=ü2ur çnq ãèÎ7 ¨?$#ur öN à6 ¯=yès9 

öcrßâtG ôgs? " )إن عالمية اإلسالم تعني أنه مناسب للناس في العالم بأسره . )158: األعراف

يكن، (فال تفرقة بين البشر بسبب العرق أو الجنس أو اللون، إذ ال تفاضل إال بالتقوى 
وال يستطيع منصف أن يصف الفقه اإلسالمي بأنه فقه للعرب   .) 140 _ 139 :1981
x8 (:عالمي هو القرآن الكريمذلك أن المصدر األول لهذا الفقه كتاب .  وحدهم uë$t6 s? ìÏ% ©!$# 

tÄì tR tb$s%öç àÿø9$# 4ín? tã ¾Ín Ïâö6 tã tbq ä3 uã Ï9 öúü ÏJ n=» yèù=Ï9 #·çÉ ÉãtR ( )1: الفرقان( .  

عجب أن حكم هذا الفقه شعوباً في مختلف األوطان، ومن مختلف األجناس فلم  وال
بل كان أسبق مما تتطلبه حاجاتها ومطالبها المحدودة، فحاول أن  اتها،يقعد عن الوفاء بحاج

بخلدها، وال عجب  ردتَولم  حسبانها،يرقى إلى ما يريد هو من غايات ومقاصد لم تكن في 
 بلدان واأللوان والطبقات، من عربمن كل العناصر وال كبيرة كذلك أن خدم هذا الفقه عقوالً

  .)9: 1999 ،القرضاوي( وهنود وأتراك وغيرهم وبربروفرس 
من التكامل في الدين، فاإلسالم يرفض  يالتكامل في الفقه اإلسالم ينبع  :لالتكام: ثامناً

بعضها ليمارسها  ويدعلدين لمبدأ الفصل بين النشاطات اإلنسانية المختلفة، فيخضع بعضها 
 واألمم،وفق قواعد قد ال تمت إلى الدين بصلة، كما هو واقع في كثير من األديان  ساناإلن

وعبادة، وبين شئون الحياة من نشاط اقتصادي أو  قيدةبين الدين كع معلى مبدأ الفصل التا
اإلسالمي من خالل عدة أمور  لتشريعسياسي أو إداري أو غيرها، ويالحظ التكامل في ا

  : أهمها
 :مولهامن حيث ش هأحكام الفق تكامل  - أ

الفقه اإلسالمي لجميع مجاالت الحياة يؤدي إلى التناسق في سلوك الفرد، حيث  فشمول 
 يسلكل األسئلة والمشكالت التي تعرض له، فالحكم يسري على الرئ يجد أجوبة وحلوالً

سالمي إن التكامل في تطبيق الفقه اإل .لونه أو أصله انوالمرؤوس، وعلى كل فرد مهما ك
بين الشريعة اإلسالمية، وما يسود اليوم المجتمعات من ازدواجية في  روقيوضح الف

   .المعايير داخل المجتمع الواحد

 : بين الدين والدنيا التكامل  - ب

عن السلوك الدنيوي  والعن أمور العقيدة،  فصلهاالخالصة ال يمكن  لتعبديةا فاألمور 
على  حثفي اإلسالم، فال يقبل من المؤمن دعوى اإليمان المجرد عن العمل، فالقرآن ي
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أكثر العبادات  مثالًفالصالة ).  الذين آمنوا وعملوا الصالحات( بالعمل  ناإليمان المقرو
قوق، وثيقاً بالسلوك االجتماعي وأداء الح اطاًترتبط ارتب وهي تكراراً في حياة المسلم

ÉOÏ%r&ur no (:واالمتناع عن ارتكاب الجرائم واألفعال المحرمة، قال تعالى 4q n=¢Á9$# ( ûcÎ) 

no 4q n=¢Á9$# 4ësS ÷Zs? ÇÆtã Ïä !$t± ósxÿø9$# Ìç s3ZßJ ø9$#ur ( )فالعبادة ال بد أن )45: العنكبوت ،

القدس المفتوحة، مدخل للفقه، ( تنعكس على سمت المسلم وأفعاله وأقواله وكافة تصرفاته
1996 ،31 ، 32  .(  

له صبغة دينية  فإن قام الفقه اإلسالمي على أساس الشريعة اإلسالمية، ومن ثم لقد
ألن هذا الجزاء وصف و ،وأخروي وينيوالجزاء فيه د الفته،وعدم مخ امهتدعو إلى احتر

فهو ينظم العبادات والمعامالت ومن هنا كان نظاماً  ؛ثابت لألحكام الشرعية وله صفة الشمول
في  يلالجانب الديني عنصر أصيعد راعى جانب األخالق تمام الرعاية، و قد ودنيا،للدين وال

المدنية، وعلى أساسه يكتسب الفعل من العبادات أو المعامالت، كما يمتاز  هجميع تنظيمات
المشروعة،  لحهمبب وفائه بحاجات الناس ومصااإلسالمي بمرونته وقابليته للبقاء بسالفقه 

ألن الفقه اإلسالمي   لبقاء،وا للعموماإلسالمية  ريعةصية دليل على صالحية الشاوهذه الخ
لمبادئها والبيان لنصوص الشريعة وأحكامها، وتطبيقٌ سيرمن وجوه الفهم والتف وجه 

زيدان، (نة ومصالح الناس كوقواعدها على جزئيات الوقائع واألحداث حسب األزمنة واألم
1969: 66 .(  

 ائجعلى ما تم عرضه من خصائص الفقه اإلسالمي، فقد توصلت الباحثة إلى النت وبناء
  : التالية
أحكامه، وااللتزام  ديسللفقه اإلسالمي سلطاناً على األرواح والنفوس تدعو إلى تق أن -1

لهذه  يبها طوعاً، والثقة المطلقة به، وذلك يرجع إلى خاصية الربانية والمصدر اإلله
 . األحكام

له عوامل النمو واالزدهار والتطور المستمر والديمومة،  توافرت سالميالفقه اإل أن -2
اد الواقع ونوازله، بل تعدى ذلك إلى إيج اتمستجد واجهةمما يجعله قادراً على م

أحكام وحلول لمشكالت مفترضة أو متوقعة وهو ما يسمى بالفقه التقديري مما يبعث 
 . في نفس كل مسلم غاية الفخر واالعتزاز بهذا الفقه

بها  مالمحرمات، أمور يقو جتنابفأداء الفرائض، وا،الفقه اإلسالمي مع العقيدة  تكامل -3
 .  قيدة، ودوافع اإليماناألخروي، مدفوعاً بقوة الع ابالمسلم ناظراً إلى الثو
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في  سيرةيمن التعقيد والغموض و والتناقض، فأحكام الفقه  ميالفقه اإلسال خلو -4
تطبيقها، وهذا اليسر يجده المسلمون على اختالف ألوانهم وألسنتهم وظروفهم، 

 .  صالحهم على اختالفها وتنوعهامويحققون به 

ن في تلبية متطلبات الفرد والجماعة الفائقة للفقه اإلسالمي على تحقيق التواز القدرة -5
 .  آخرم العالقات فال يطغى جانب على ينظتو ،بصورة رائعة

فما من  ية،على مقاصد الشريعة اإلسالم فاظالفقه اإلسالمي بكليته يهدف إلى  الح أن -6
أو العرض أو  ماللى الحفاظ إما على الدين أو النفس أو الإ ويهدفحكم فقهي إال 

 .  العقل

 : الفقه اإلسالمي أسس.4

التي رمى إلى تحقيقها  ألهدافالتي قام عليها وا المبادئ سالميبأسس الفقه اإل ويقصد
به واستقراره في قلوبهم وحرصهم عليـه،   اطبينبما يضمن استجابة المخ ه،من كل ما شرع

              .هم به، وذلك ألن هذه المبادئ روعي فيهـا حـال المخـاطبين ومـا جبلـوا عليـه      مسكّتو
  :هذه األسس ومن .) 65:  1985شرف الدين، (
  

  :التدرج في التشريع: األول األساس
 لسستاً حتى ئشيئاً فشي معهمالناس بهوادة ويتدرج  أخذالحكيم هو الذي ي التشريع

األحكام دفعة واحدة،  يشرعالتشريع اإلسالمي هذا المسلك فلم  كقيادتهم وتلين قناتهم، وقد سل
وإنما سلك معهم سبيل التدرج فكانوا إذا سألوا عن مسألة وتطلعت نفوسهم إلى معرفة الحكم 

هذا نجده في القرآن الكريم من  على، والدليل  - e-اهللا الشرعي نزل الوحي على رسول 
إلى  ارةالتشريع تحريم الخمر على مراحل باإلش في، ومن التدرج )يسألونك(ترديد كلمة 

اً، وكذلك التدرج في عقوبة الزنا، باتّ تحريماًضررها ثم اجتنابها عند الصالة، ثم تحريمها 
فكانت في البداية ال تعدو الحبس في البيوت واإليذاء بالقول، ثم تدرج إلى الرجم للمحصن 

التي ساعدت على تقبل هذا التشريع، ألن  املفي التشريع أحد العو تدرجإن ال.  والجلد للبكر
كان أول ما : "اهللا عنها يبالتدرج، قالت عائشة رض وإنماالنفوس الجامحة ال تؤخذ بالشدة، 

سورة فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس على اإلسالم نزل الحالل  القرآننزل من 
الزنا أبداً، ولو نزل ال تشربوا الخمر  ال ندع: ال تزنوا، لقالوا: أول األمر لوالحرام، ولو نز

  . ) 68، 66 :المرجع السابق" (أبداًال ندع شرب الخمر : لقالوا
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  : التيسير على المكلفين: الثاني األساس
 األوامر – يةذلك برفع الحرج والمشقة عنهم، ومن هنا كانت التكاليف الشرع ويتم

ßâÉ (:قليلة ال يشق على المكلف فعلها، ففي القرآن الكريم –والنواهي  Ìç ãÉ ª!$# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãäø9$# 

üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ uéô£ ãèø9$# (#q è=ÏJ ò6 çG Ï9ur no £âÏèø9$# (#rçéÉi9x6 çG Ï9ur ©!$# 4Ü n? tã $tB öN ä31 yâyd 

öN à6 ¯=yès9ur öcrãç ä3 ô± n@ ( )وفي السنة يقول النبي  ). 185: البقرة– e- :"  ُثْتعب

ةحمّالس ةّييفنبرفع الحرج انتفاء حبل المشقة  ىوال يعن" ).18: 2003اصي، نبالشر( " بِالْح
  : فالمشقة قسمها العلماء إلى نوعين

أو صوم  الةيقوم بها المكلف من غير تعب أو عنت كالعبادات من ص التي: عتادةم مشقة  - أ
امتناع عن الطعام والشراب والشهوة إلى  هأو حج فهي مشقة محتملة، فمثالً الصوم في

  .مشقة لكن ال تصل إلى درجة العسر والحرج وهيغروب الشمس 

 ،اهللا برفعها عن األمة لتضيق بها الصدور وهذه قد تفض يالت وهي :غير معتادة مشقة  - ب
الفقهاء موارد التخفيف  أوقد استقر،عند فقد الماء، والكفارات لمحو الذنوب  ممالتي عفشر

 : في الشريعة فوجودها على سبعة أنواع

       .عند عدم األمن الحج قاطفي حالة قيام العذر كإس العبادة إسقاط .1
 . في السفر القصرمن المفروض ك النقص .2
 . كإبدال التيمم من الوضوء: اإلبدال .3
 . كالجمع بعرفات: التقديم .4
 . كالجمع في المزدلفة: التأخير .5
 . لخوفكتغيير هيئة وقت الصالة في وقت ا: التغيير .6
ــد المخمصة،وشــرب الخمــر :التــرخيص .7 ــة ال كأكــل الميتــة عن                 "ةغصــإلزال

 .)51 ،49 :1946 سبكي،ال(
 
  : العدل: الثالث األساس

فجور القاضي أو الحاكم ليس المـراد   ن،القانو قيقصد بالعدل هنا العدل في تطبي وال
 االنسالخالبشرية ال يمكنهم  وانينالق فواضعو .د هو اتصاف القانون ذاته بالعدلهنا، بل المرا

تجاه الفئة الحاكمة لتحقيق منافع ومصالح لهـا،   لقوانينلون باييم راهممن طبائعهم البشرية فت
هل بالحكم العادل، فكثير من القوانين الوضـعية تقـر   وأحياناً يقع الظلم في القانون بسبب الج
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يقـرر   وقـد الخمر، وتمنع من القصاص من القاتل،  ربالربا، وتبيح الزنا واللواط، وتجيز ش
.  مواضع القانون العقوبة العظيمة للذنب الحقير، وقد يحكم بالعقوبة على غير من ارتكب الجر

بشر بل من عند خالق البشر، تتصـف بالعـدل   أما الشريعة اإلسالمية فهي ليست من وضع ال
üwur ÞO (:قال تعـالى  تام،ال Î=ôà tÉ y7ï/ uë #Yâtnr& () (:ويقـول  ،)49: الكهـف b Î) ©!$# üw ãN Î=ôà tÉ 

tA$s)÷W ÏB ;o §ëså  ()(:ويقول ،)40: النساء $tBur y7ï/ uë 5O» ¯=sà Î/ Ïâã Î7 yèù=Ïj9 ()وإذا كـان   ).46: فصلت

بالعدل المطلق فال بد أن شريعته كذلك متصفة بالعدل المطلق، فاألحكام  اًمنزل الشريعة متصف
الشرعية هي العدل، فال تميل القواعد القانونية الشرعية إلى جانـب الحـاكم ضـد مصـالح     

المقدار المناسـب   ئث تظلم النساء، وال يمكن أن تخطيالمحكوم، وال تعطي الرجال حقوقاً بح
: 2004العيـادي،  .(للجريمة، ألن واضعها يتصف بالعلم المطلق الشامل سـبحانه وتعـالى  

327.(    
  

  : تقليل التكاليف: األساس الرابع
بقلة التكاليف، فلم تثقل كواهل أتباعها باألوامر والنواهي،  اإلسالميةامتازت الشريعة 

#üw ß (:قال تعالى ،ثرة التكاليف بل سلكت بهم طريقاً وسطاً ال إعنات فيه بك Ïk=s3 ãÉ ª!$# $²¡ øÿtR 

ûwÎ) $ygyèóôãr 4 $ygs9 $tB ôMt6 |¡ x. $pköé n=tã ur $tB ôMt6 |¡ tFø. ويمكن أن يقوم بها )  286: البقرة (  ) #$

بالملل والضيق، ألن المقصود من هذه التكاليف إيصال المكلفين إلى  عورش أيالمكلف بدون 
    ).30 :ت .ب السايسي،(  الحياة السعيدة في الدنيا واآلخرة،

  
  : ق المصلحةتحقي: الخامس األساس

تعالى من أحكام الشريعة اإلسالمية أن تكون رحمة للناس وتحقيقاً  أراد اهللا فقد
 ما، واإلنسان ال يستطيع أن يقرر مفسدة رءإما جلب منفعة أو د يه مصلحةلمصلحتهم، وال

الشرعية هي التي تقرر لإلنسان أن  ألحكاما إنأو مفسدة له ولهذا ف صلحةممن األمور  في
   ).68: 1984هندي، ( .  هذا األمر مصلحة، ومفسدة

دية كانت أم جماعية، وإذا رالمصالح ف حقيقاإلسالمي يعمل على ت والتشريع
.  على مصلحة الفرد اعةتعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، قدمت مصلحة الجم

لتحقيق مصلحة عامة، قدمت المصلحة العامة على المصلحة  فردية يةإلى نزع ملك جتيحفإذا ا
الخاصة، وهذا العنصر في التشريع اإلسالمي أحد العوامل التي ضمنت له الخلود 

عليه  يقبلون صلحةفي التشريع من تحقيق م مان حين يلمسون واالستقرار، وذلك ألن المكلفي
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واإلنسان بفطرته مدفوع إلى ما يحقق له مصلحة عاجلة .  همبه الرتباطه بمصالح يتمسكونو
   .) 70: 1985شرف الدين، ( أو آجلة

عرضه من أسس الفقه اإلسالمي فإنه يمكن الخروج بالنتائج  مت بناء على ما
  : التالية
األيام  علىمفرقاً،  امفكان تقرير األحك لتشريع،الحكمة اإللهية اقتضت التدرج في ا أن -1

حتى تكون أوقع في النفس، وأقرب  إلى .  والسنوات، متناسباً مع الوقائع واألحداث
 .  تنفر منها النفوس الاالنقياد ف

 رتيعجز عن أدائها إن كث اليتوافق مع فطرة اإلنسان، حتى  تكاليفتقليل ال أن -2
في أداء  وثقلت عليه، فال يقع في العنت والمشقة، وال يضيع الفرائض أو يقصر

 .  الواجبات

وضع  بميزةزه اإلسالمي في كل تكاليفه، وتمي للفقهالتيسير هو الطابع الرئيس  أن -3
   .غير ذلك لىوالقصر عند السفر، إ ماء،عند فقد ال كالتيمم: البدائل لكثير من الواجبات

إلى الناس جميعاً  والنظروالمساواة اإلنسانية السلسة  لالعد لىالفقه اإلسالمي ع قيام -4
نظرة واحدة فيه دعوة للمسلمين إلى التحرر من العبودية لغير اهللا  تعالى، واالنعتاق 

والعزة التي يريدها اإلسالم لكل  لكرامةمن التبعية للمخلوق لالرتقاء إلى سماوات ا
   .سلمم

   :فقه الواقع: الثاني حورالم
 ةلتحقيق مصالحهم، وتلبي اإلسالم،أن أنزل عليهم شريعة  بادهمن فضل اهللا على ع إن

صـر عـن الوفـاء    قونها ربانية شاملة متكاملة ال تصر، فهي لكمحاجاتهم، في كل عصر و
وكـل  فكل حادثة مستجدة لها حكم في الشريعة، وكل مشكلة لهـا مخـرج،   . بمتطلبات الناس

قضية أو نازلة تجد مكانها على بساط البحث لدى علماء األمة وفقهائها، فالشـريعة بعظمتهـا   
والحوادث على اختالف مجاالتها سواء في العبادات  ائعوشمولها تستوعب كافة القضايا والوق

  .  الحياة الدولية إلى غير ذلك من مجاالت اتالعالق أو المعامالت أو األخالق أو نظام الحكم أو
#w ß (:جعل اهللا تعالى االستطاعة مناط التكليف فقال تعـالى  لقد Ïk=s3 ãÉ ª!$# $²¡ øÿtR ûwÎ) 

$ygyèóôãr 4 ( ) وقال أيضاً)286 :البقـرة ،: " (#q à)̈?$$sù ©!$# $tB ÷Läê÷èsÜtFóô$# ( ) ولـذا  ، )16: التغـابن

 إلسالميةا فالشريعةأنه فقه االستطاعة أو فقه الممكن،  هه اإلسالمي بمجموعيمكن وصف الفق
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ولـيس لتعذيبـه، فالضـرورات تبـيح      نسـان إنما جاءت لتهـذيب اإل  ائيةفي مقاصدها النه
     :المحظورات، والمشقة تجلب التيسير، وما جعل اهللا علينا في الدين من حرج، قـال تعـالى  

) $tBur ü@yèy_ ö/ ä3 øã n=tæ íÎû Èûï Ïdâ9$# ô Ï̀B 8l tç ym 4 ( )78: الحج.(    

 بلسانهم،إلى المؤمنين، فجاء رسوالً من أنفسهم، وجاء  - e-بعث اهللا رسوله  ولقد
وكان ابن مجتمعه يعيش ظروفه ويتعامل مع واقعه وبيئته، يجري عليه ما يجري على سائر 

   .)4 – 3 :2006 بوعود،( من الظروف واألحوال إال ما اقتضته مهمة النبوة من العصمة شرالب
الفقه اإلسالمي يتمتع بأصول وقواعد فقهية استنبطها العلماء من كتاب اهللا وسنة  إن

المعاصرة  ازلعلى النو يةيمكن في ضوئها استخراج واستنباط األحكام الفقه –e – هرسول
من خالل االجتهاد، الذي ال  اإلسالميفي كل عصر وعلى وقائع كل زمان، حيث إن الفقه 

األمم والشعوب في كل  جاتيخالف مقاصد الشريعة وقواعدها األصلية، يستطيع أن يلبي حا
وذلك بمراعاة  ه،وزمان، ومع ذلك فإنه ال بد من مراعاة الواقع عند تنزيل األحكام علي عصر

    ).218: هـ1426بيهي، ( عملية التطبيق إليهما تؤول 
وبيان حكمه، فال يجوز أن يطيل ويفصل في أحكام  ع،الفقه بالواقالبد من ربط  لذا

 تونحوها، مما أطنبت فيه كتب الفقه، ويلوذ بالصم وهوالوج نالمفاوضة والعنا اتكشر
ه والتوصية باألسهم ونحوها، مما يتعامل الناس مع تضامنالمطبق إزاء شركات المساهمة وال
لفقه المعاصر مما استنبط الفقهاء من ابل ينبغي أن يستفيد  .اليوم في مختلف أوطان اإلسالم

في فقه الشركات   العموم، وما قرروه من قواعد تتعلق بالشركات، لتوظف صفةأحكام لها 
ومثل ذلك أعمال البنوك وشركات التأمين، وزكاة المصانع والمستغالت، وغير  رة،المعاص

  .)18: هـ1425القرضاوي، (ض ذلك مما يسأل عنه المسلمون في شتى بقاع األر
ستجابة لقضايا العصر تأسيساً على ما سبق فإنه أصبح من األهمية بمكان اال

القضايا التي يدور  هذهأن تستجيب ل اإلسالمية،إنه من المرغوب لمناهج التربية ووتحدياته، 
يف منهج حولها الجدل، وأن تناقشها، وأن تفند الزائف والمضلل منها، السيما وأنه يمكن تكي

في هذا  دةالمسلم، ومواجهة المشكالت الدينية المستج لمجتمعالتربية اإلسالمية تبعاً لحاجات ا
    .الزمان أو ذاك المكان

  
من حيث مفهومه،  قعفقه الوا حورهذا الم يعلى ذلك فسوف تتناول الباحثة ف وبناء

والسنة النبوية، وسنن الخلفاء الراشدين،  الكريمله، ومكانته في القرآن  ةوالمصطلحات المرادف
  .  وأهمية فقه الواقع، وبواعث ظهوره

                                 :عالواق فقه مفهوم: أوالً
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الواقع أي وقع يقع وقوعاً و وقعاً أي سقط ،وقع عليه القول أي وجب و :الواقع في اللغة
المعجم (لدهرالنازلة من صروف ا ، والواقعة القيامة، أويقال أمر واقع: الحاصل
.  أي سقط ونزل ،فاعل من وقع يقع وقوعاً ووقعاً مواقع اس ).105: 1972الوسيط،
: 8جموقع،  دةما2003منظور، ابن( صروف الدهر، والواقعة الداهية النازلة من: والواقعة

ع الكون من حيث هو حقيقة واقعة، ووجود ئفي اإلسالم تعني مراعاة وقا الواقعية  ).403
 لذاته،شاهد، ولكنه يدل على حقيقة أكبر منه ووجود أسبق من وجوده، وهو وجود الواجب 

    ).157 :1999 القرضاوي،(تقديراً  ههو وجود اهللا الذي خلق كل شيء فقدر
وتناوله الكثير منهم في مؤلفاته،  والكتابحظي فقه الواقع باهتمام العديد من الباحثين  لقد

  : وهذه أبرز تعريفاتهم لفقه الواقع
 الوقـائع علـى   لكوتطبيق ذ –e – همعرفة حكم اهللا سبحانه في كتابه وسنة رسول هو -1

ـ األسـتاذ عمـر عب   ويعرف) 5:هـ 1418،أبو غليبة(المعاصرة  والمسائلالحاضرة  د ي
: بأنـه  لشرفيالمجيد السوسوه ا بدفقه الواقع في تقديمه لكتاب االجتهاد الجماعي لع نةحس

ومعرفة مشـكالتهم ومعانـاتهم،    الناس،النزول على الميدان وإبصار الواقع الذي عليه "
تنزل على واقعهم، فـي مرحلـة    لتيوما يعرض لهم، وما هي النصوص ا تهمواستطاعا

 ).  32: السوسوه الشرفي، ب ت(توفير االستطاعة معينة، وما يؤجل من التكاليف ل

دراسة الواقع المعيش،  لىهو فقه مبني ع"الدكتور القرضاوي فيرى أن فقه الواقع  أما
دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع،  معتمدة على أصح المعلومات وأدق البيانات 

    ).26:  1991القرضاوي (" واإلحصاءات
الوقوف على ما يهم : "في تصور الشيخ ناصر الدين األلباني فهو اقعفقه الو وأما

أو  بهم واقعياً ال نظرياً هوضأعدائهم، لتحذيرهم والن يدالمسلمين مما يتعلق بشئونهم أو ك
    ).35- 34:  1992 ني،األلبا( "انشغاالً بأخبار الكفار وأنبائهم أو إغراقاً بتحليالتهم وأفكارهم

هو الفهم العميق لما تدور عليه حياة الناس وما "أن فقه الواقع بوعود فيذهب إلى  أما
    ).42:  2006بوعود، " (يعترضها وما يوجهها

خصائصهم وسمائهم  منض –الدقيق لواقع الناس  الفهم: آخر أن فقه الواقع هو ويرى
قدر  الذين يمثلون أرضية المنهج التربوي اإلسالمي، بكل شموله وكماله، وذلك إليجاد أكبر –

حياتهم،  اقعمن التفاعل بين مقتضيات المنهج الرباني، وفاعلية المكلفين برسم معالمه في و
  ).   72:  1997ي، ئالسامرا(العبودية هللا تعالى  راتبلتحقيق أعلى م

هو علم يبحث في األحوال المعاصرة، من العوامل المؤثرة في المجتمعات،  لواقعفقه ا"و
 المشروعة لحماية ابسبواأل لعقيدة،والقوى المهيمنة على الدول، واألفكار الموجهة لزعزعة ا
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  .   األمة ورقيها في الحاضر والمستقبل 
              http://www.islamset.com\arabical\aioms\index.htmln 

  

   : قضايا فقه الواقع مفهوم
عليه  زعقضية، وهي مأخوذة من قضى، وهي األمر المتنا جمع: لغـــة القضايا

  ).  696 :2مج: 2003 ابن منظور،. (لتحكيم أو يفتى فيها تهدالتي تعرض على القاضي أو المج
مصطلح عام يشير إلى رمـوز ومسـائل وموضـوعات     فهي: القضايا اصطالحاً أما

توجب التباساً في الفهم، وتحتاج إلى حسم وفصل، حيث تتباين حولها اآلراء، ويعـاني منهـا   
.  وقد تكون القضية مشكلة لكن المشكلة ليسـت بالضـرورة قضـية   .  المجتمع ككل والفرد أ

يا علميـة، وقضـايا شـرعية،    وهناك العديد من القضايا تتنوع بتنوع مجاالتها، فهناك قضـا 
                       ...ضايا اجتماعيـة، وقضـايا سياسـية   وقضايا أخالقية، وقضايا صحية، وق ،وقضايا جدلية

  ).  420: ـه1423صبري، (
  : باحثين قضايا فقه الواقع كما يلي عدةعرف  وقد

من حوادث ووقائع في حياتهم اليومية ولم تكن مدونة في عصر  لناسهي كل ما يقع ل .1
 بادات،التشريع اإلسالمي، وتحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها سواء كانت في أبواب الع

 واألقضية،، ىبالحدود والدعاووما يتعلق أ والمعامالت، أو ما يتعلق بأحوال األسرة،أ
: ـه1424معور، ج( واالقتصادية جتماعية والسياسيةيتعلق بحياة الناس االماأو 

119   .( 

القضايا التي ظهرت في عصرنا الحديث، نتيجة للتغيرات االجتماعية  هي .2
 .) 111: 2009القحطاني، (والسياسية، وتحتاج لبيان الموقف تجاهها  قتصادية،واال

 توما يجتمع نتيجة التطورا المجتمع تلك الموضوعات الفقهية المستجدة على هي .3
ية واالجتماعية والسياسية والعلمية، وما تبعها من تغير في سلوكيات وأخالق االقتصاد

 ).  18:  1999هاشم، ( نظر دينية عديدة األفراد، وأثير حولها وجهات

بأنها  جملة من النوازل ): " 2008(لجنة إعداد المناهج بالجامعة األمريكية  وعرفتها .4
تارة أخرى،  لطبيةوبالقضايا ا ارة،ت التي تتعلق بالمعامالت تارة، وبأحكام األسرة

وعرض أحكامها الشرعية لهذه القضايا المستجدة، لتعليم الطالب المسلم الموازنة 
 ). 3ص" (يكتسب ملكة الفقهلوالترجيح، و

http://www.islamset.com
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هي تلك الموضوعات التي تعبر عن مشكالت فقهية واجتماعية تمس قضايا كليـة أو  " .5
                داثـة أمـور أصـلية أو طارئـة علـى المجتمـع ولهـا صـفة الح        هـي و ية،جزئ

 ). 12: 2003 سعيدي، البو(

  : تخلص الباحثة إلى ما يلي اقع،ضوء ما تم عرضه من تعريفات لقضايا فقه الو وفي
تمس حياة المسلم سواء في مجال  لتيقضايا فقه الواقع تشمل جميع المجاالت ا أن -1

 . إلى غير ذلك دوليةالعبادات أو المعامالت أو األحوال الشخصية أو العالقات ال

بذل الجهد في الوصول إلى الحكم  مسلمينقضايا تتطلب من علماء وفقهاء ال نهاأ -2
  .استناداً إلى مصادر الفقه الصحيحالشرعي 

الهائل في  ورطنتيجة للتقين، وأنها حدثت علومة عند السابهذه القضايا لم تكن م أن -3
 . هذا العصر والتغيرات االجتماعية واالقتصادية والعلمية الكبيرة

  : عالواقه المرادفة لفق المصطلحات
فقه الواقع مسميات ومصطلحات عدة تلتقي جميعها في فحواها ومعناها، ومن هذه  يتخذ

  : المصطلحات
 :النوازل هفق -1

في المكان، كما  ّلحجمع نازلة، وهي من نزل بمعنى هبط، أو  :في اللغة النوازل
  ).  915:  2مج :  2004المعجم الوسيط، .  (تطلق أيضا على المصيبة الشديدة

المسائل الواقعة إذا كانت مستجدة وكانت ملحة، : فتطلق على اصطالحاً النوازل وأما
  ).  24:  2006،الجيزاني( شرعياًومعنى كونها ملحة أنها تستدعي حكماً 

 : الفقهية المستجدات -2
 ل، فهو مجدود، وجديد، يقاهمن جد، جد بالشيء جداً وجداداً قطع :لغةفي ال المستجدات    

النخل قطع ثمره، وجدد الشيء  جدالمعجم الوسيط، ( داًصار جدي لشيءوتجدد ا داً،ه جديصير
ثة التي لم تقع من دالمسائل الحا: يهف الفقهية اصطالحاً المستجدات وأما)  109:  2004

                  اهالشرعي، ليعرف المسلمون كيف يتصرفون تجاه حكمهاقبل، والتي يبحث العلماء 
  ). 26:  2000األشقر، ( 

   
 :وادثالح -3
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ابـن  . (شـبه النازلـة  : الدهر داثحادثة، والحدث من أح مفردها: للغةفي ا الحوادث
  ). 132، 2منظور، مج

في حياة الناس من  فيها، وهي ما يجد ىالنوازل التي يستفت هي: طالحاًاص الحوادث
  ).  114:  هـ1424،جمعور(وقائع لم يسبق فيها حكم شرعي 

  

 :اتالواقع -4
، 2003  ،ابن منظـور (وهي الداهية  ،من صروف الدهر النازلة: اللغـة في  الواقعات

   .)403:  8مج

والوقـائع كـالنوازل    جدة،الفتاوى المستنبطة للحوادث المست هي: صطالحاتا الواقعات
  .)114:  هـ1424،جمعور(واستعماالتها  ناهامعل  وكالقضايا المستجدة، بالنسبة

  

 : اوىالفت -5
.  ما أفتى به الفقيه: أبان له، والفتيا والفتوى يفي األمر، أ أفتاه: في اللغة الفتاوى

هو من يتصدر : الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية، أو القانونية، والمفتي: والفتوى
   .) 673:  2 مج، 1972المعجم الوسيط،.  (الفتوى بين الناس

 : الفقهية المعاصرة القضايا -6
والمسائل التي يتنازع فيها وتعرض على القاضي للفصل  حكاماأل هي: لغة القضايا

   .) 186:  15، مج2003،ابن منظور.  (فيها
ب، واعتصر بالمكان التجأ به، ضغط الشيء حتى يتحلّ العصر: لغة المعاصرة

  .) 240:  4ابن فارس، مج( نيلحالدهر وا: والعصر

الحديث نتيجة التي ظهرت في عصرنا  القضايا :المعاصرة اصطالحاً والقضايا
القحطاني، (تجاهها قفتحتاج إلى بيان المو التيواالقتصادية والسياسية  االجتماعيةللتغيرات 

2009 :111  .(  
  

:الراشدينفقه الواقع في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وسنن الخلفاء  مكانة  
  

  : ريممكانة فقه الواقع في القرآن الك: أوالً 
خلقه أن يتكفل الجماعات اإلنسانية في كل طور من أطوار ة اهللا في اقتضت سنّ لقد

Wx (ويةنيحياتها برسول يأتيهم بتشريع إلهي ينظم حياتهم الدينية والد ßôïë tûï ÎéÅe³ t6 ïB tûï ÍëÉãY ãBur 
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ûx y¥ Ï9 tbq ä3 tÉ Ä¨$̈Z=Ï9 ín? tã «!$# 8p ¤fãm yâ÷èt/ È@ßôîç9$# 4 tb% x. ur ª!$# #¹ìÉ Íï tã $VJäÅ3 ym (  ) النساء :

وكانت القوانين التي يأتي بها كل رسول قوانين إلهية تعمل على مصلحة الجماعة  ،)165
9e@ä3 (: واستقرارها، كما كانت تتناسب مع الجماعة وطاقاتها Ï9 $oY ù=yèy_ öN ä3ZÏB Zp tã ÷éÅ° 

% [`$yg÷Y ÏBur ( )48:  ةالمائد   .(  

وما  العبادات،في  يليةمن استقراء آيات األحكام في القرآن أن أحكامه تفص ويتبين
للعقل فيه  الالنوع تعبدي وال مج ايلحق بها من األحوال الشخصية والمواريث، ألن أكثر هذ

فيها قواعد عامة ومبادئ  فأحكامه ،عدا العبادات فيماات، وأما ئوال يتطور بتطور البي
بتطور تطور تال في النادر، ألن هذه األحكام إفيها لتفصيالت جزئية  رضأساسية، ولم يتع

ليكون والة  ساسيةالعامة والمبادئ األ قواعدالبيئات والمصالح، فاقتصر القرآن فيها على ال
قوانينهم في حدود أسس القرآن من غير  لوااألمر في كل عصر في سعة من أن يفص

  ). 38- 23: 1986خالف، (.  اصطدام بحكم جزئي فيه
  

  : مكانة فقه الواقع في القرآن الكريم كما يلي وتتضح

 : المكي والمدني القرآن  - أ

لم يفرض القتال على المسلمين إال بعد الهجرة، على الرغم من إلحاح  فالقرآن  
المسلمين وطلبهم اإلذن بالقتال وهم في مكة حيث كان القتال محظوراً، فقد روى عمرو بن 

ة، دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له كانت أموالهم بمك
إني : "ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذالء، فقال ةمنعيا رسول اهللا كنا في عز و: فقالوا

   .) 87:  2006 د،بوعو(" أمرت بالعفو فال نقاتل القوم

موضوعات القرآن المكي تدور حول العقيدة وإثبات النبوة واإليمان بالغيب، ويغلب  إن
المدني تدور موضوعاته حول إقامة  نالشدة والحرارة والنبوة السريعة، القرآ اعلى أسلوبه

 اتإليه من عبادات ومعامالت وتشريع يحتاجالمجتمع المؤمن والتشريع له في كل ما 
النفس هادئ النبرة يخاطب  ئلوبه بأنه أسلوب تعليمي شرعي هادوعقوبات يتصف أس

عاة المكلف المخاطب ارمهنا وهناك هو العقول، وكذا القلوب، وسر تغيير الخطاب 
 حدينالمشركين المناوئين لعقيدة التوحيد، الجا –أوالً  –، فالقرآن المكي يخاطب هوأحوال

 دنيالسخونة، أما القرآن الم و ليه، لذا ساد الخطاب لغة القوةلنبوة محمد المتطاولين ع
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الخطاب لغة الهدوء  دباألوامر والنواهي، لذا سا فهالكالمؤمنة الجديدة، لي ةفيخاطب المجموع
   .) 22:  2004القرضاوي، .  (والتعليم

 : ولكل رسول قضية د،قوم ها لكل  - ب

تؤهلهم  ميزاتمن أفضل القوم وأقواهم ب تهدعو ليغرسالً لتب )وجلعز( اختار اهللا فقد .1
لما يغلب على البدو من طبائع الجفاء  لمقام النبوة، واهللا لم يبعث نبياً من أهل البادية

  .)88: 2004بوعود،(  والقرى أعقل وأحلم وأعلم صاروألن أهل األم ،والقسوة

tBur $uZù=yôöër& Ï̀B @Aq$! (:اهللا كل نبي بلسان قومه، قال تعالى رسلأ وقد .2 ßô§ë ûwÎ) Èb$|¡ Î=Î/ 

¾Ïm ÏBöq s% öúÎiü t7 ãäÏ9 öN çlm; ( ë@ÅÒ ãäsù ª!$# t̀B âä !$t± oÑ ìÏâôgtÉ ur t̀B âä !$t± oÑ 4 uq èd ur âìÉ Íì yèø9$# 

ÞOãÅ3 ysø9$# (  ) وليس معنى اآلية أن يكلم الصينيين باللغة الصينية أو ) 4: إبراهيم

الروس باللغة الروسية بل معناها األعمق أن يكلم الخواص بلسان الخواص، والعوام 
الغرب بلسان أهل بلسان العوام، ويكلم الناس في الشرق بلسان أهل الشرق، وفي 

الغرب، ويكلم الناس في القرن الحادي والعشرين بلسانهم ال بلسان قرون مضت 
 .) 31:  2004القرضاوي، (

  ويصلح وضعاً من  لممن قضايا الفساد والظ يةرسوالً إال لمعالجة قض بعثي ماهللا ل أن -ت
 : األوضاع المنحرفة

إضافة إلى  –االقتصادي السائد  دالفسا حإلصال – المشعيباً عليه الس اهللا أرسلقد ف
(4ín<Î (:تعالى قال –الدعوة إلى اهللا  ur tûtï ôâtB óO èd% s{r& $Y6 øã yèä© 4 tA$s% ÉQ öq s)» tÉ (#rßâç7 ôã $# ©!$# $tB 

N à6 s9 ô Ï̀iB >m» s9Î) ¼çn çéöçxî ( üwur (#q ÝÁ à)Zs? tA$uã ò6 ÏJ ø9$# tb#uîçÏJ ø9$#ur 4 þíÎoTÎ) N à61 uër& 9éöçsÉ¿2 þíÎoTÎ) ur 

ß$% s{r& öN à6 øã n=tæ z>#xãtã 5Q öq tÉ 7Ýã ÏtíC ÇÑÍÈ ÏQ öq s)» tÉ ur (#q èù÷rr& tA$uã ò6 ÏJ ø9$# öc#uîçÏJ ø9$# ur 

ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ ( üwur (#q Ý¡ yÇö7 s? }̈ $̈Z9$# öN èd uä !$uã ô©r& üwur (#öq sW ÷ès? Ü Îû ÇÚöëF{ $# tûï ÏâÅ¡ øÿãB ( )هود :

 الذي إلصالح الفساد األخالقي االجتماعي –عليه السالم  –إرسال سيدنا لوط  ذلكك) 85، 84
Ûq«$ (:كان سائداً في مجتمعه، قال تعالى ä9ur øåÎ) tA$s% ÿ¾Ïm ÏBöq s)Ï9 öcq è?ù' s?r& spt± Ås» xÿø9$# óO çFRr&ur 
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öcrçéÅÇö7 è? ÇÎÍÈ öN ä3 §Y Î¬r& tbq è?ù' tG s9 tA% ỳ Ìhç9$# Zo uq öky Ï̀iB Èbrßä Ïä!$|¡ ÏiY9$# 4 ö@t/ ÷LäêRr& ×Pöq s% 

öcq è=ygøgrB (  ) سياسي، وآخر  ادإرسال موسى إلصالح فس وكذلك)  55، 54: النمل

b¨ (:ممثل في فرعون وملئه ياقتصادي فالفساد السياس Î) öcöq tã öç Ïù üx tã íÎû ÇÚöëF{ $# 

ü@yèy_ur $ygn=÷d r& $Yèuã Ï© ß# ÏèôÒ tG ó¡ oÑ ZpxÿÍ¬!$sÛ öN åk÷]ÏiB ßxÎn/ xããÉ öN èd uä !$oY ö/ r& ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ oÑur öN èd uä !$|¡ ÏR 4 ¼ çm̄RÎ) 

öc% x. z̀ ÏB tûï ÏâÅ¡ øÿßJ ø9$# () االقتصادي ممثل في قارون، يقول اهللا  والطغيان) 4: القصص

b¨ (:تعالى Î) tbrãç» s% öc% ü2 Ï̀B ÏQ öq s% 4Óyõq ãB 4Óxöt7 sù öN Îgøän= tæ ( çm» oY ÷è s?#uä ur z̀ ÏB Îóq ãZä3 ø9$# !$tB ¨b Î) 

¼ çmptÏB$ xÿtB é&þq ãZtG s9 Ïp t6 óÁ ãèø9$$Î/ íÍ<'ré& Ío §q à)ø9$# øåÎ) tA$s% ¼ çm s9 ¼ çm ãBöq s% üw ÷y tç øÿs? ( ¨b Î) ©!$# üw è=Ït äÜ 

tûü ÏmÌç xÿø9$# ÇÐÏÈ Æ÷tG ö/ $#ur !$yJã Ïù öÅ9 t?#uä ª!$# uë#¤$!$# no tç Åz Fy$# ( üwur ö[Y s? y7t7äÅÁ tR öÆÏB 

$uã ÷Rëâ9$# ( Å̀¡ ômr&ur !$yJ ü2 z̀ |¡ ômr& ª!$# öÅ øã s9Î) ( üwur Æ÷ö7 s? yä$|¡ xÿø9$# íÎû ÇÚöëF{ $# ( ¨b Î) ©!$# üw 
è=ÏtäÜ tûï ÏâÅ¡ øÿßJ ø9$# ()وهكذا كان كل رسول يعالج واقع الناس الذين  )77، 76: القصص

بوعود، ( أرسل فيهم، ويأتيهم بالحلول الربانية التي تخرجهم من غياهب الحيرة والضياع
2006 :88-90  .(  

وللعرب ليكونوا حملة الدعوة والشريعة إلى  رسل،اهللا تعالى للنبي ليكون خاتم ال اختيار -ث
 : العالم

اثنتان، تتقاسمان العالم المتمدن  ولتانفجر اإلسالم كان يتصدر العالم د غبزو فعند
للوساوس  الًفأما فارس فكانت حق. فارس والروم، ومن ورائهما تأتي اليونان والهند: هما

الرومان فكانت تسيطر عليها الروح االستعمارية، وكانت  وأمافلسفات المتصارعة، الدينية، وال
  . نصارى مصر والشام من جهة أخرى ينديني بينها من جهة وب الفمنهمكة في خ

 –أما الجزيرة العربية . والظلم االقتصادي لتبددوا طاطا االنحمكان يسوده نالدولتي اتكلإن 
هادئة منعزلة عن مظاهر هذه االضطرابات والتبدد والفلسفة،  تفكان –مهد اإلسالم األول 

فكانت تتراءى فيها الفطرة اإلنسانية السليمة  ،بالمادة الخام تكونفكانت طبائعهم أشبه ما 
كالوفاء والكرم والنجدة واإلباء، إال أنهم كانت تعوزهم  ةوالنزعة القوية إلى االتجاهات الحميد

إذ كانوا يعيشون في ظلمة من الجهالة البسيطة والحالة  ،ريقالمعرفة التي تكشف لهم الط
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الكرم،  دافعالفطرية األولى، فلربما أثاروا المعارك بدافع النجدة واإلباء، ولربما أتلفوا المال ب
ومن هنا يمكن استجالء الحكمة اإللهية التي اقتضت بأن تتشرف الجزيرة العربية دون غيرها 

 لماألولى التي تحمل إلى العا لطليعةيكون العرب هم ا وأنوبعثته  - e-بمولد الرسول 
البشري في العالم من أقصاه إلى  جنسد اهللا به العبتمشعل الدعوة إلى الدين اإلسالمي الذي 

  .) 32-30:  1991ي، طالبو.  ( أقصاه

اختيار اهللا للعرب لحمل شريعة اإلسالم إلى سائر المخاطبين بها ألنهم يومئذ  إن
: في التاريخ ألمة من األمم، وتلك هي جتمعتلم  عباجتماع صفات أرب ممامتازوا من بين األ

لبعد عن االختالط ببقية أمم اوالتشريع، و رةوبساطة الحضا الحوافظ،جودة األذهان، وقوة 
  .) 89:  1985 ابن عاشور،(العالم 

 : األمم السابقة نباءأ. ج

واقع حي مماثل  يأثر بالغ في النفوس، تعوض عن الكثير من الكالم، إذ ه للقصص
yx (:القرآن وكأننا نشاهده، قال تعالى علينايستعرضه  ä. ur èÈ à)̄R y7øã n=tã ô Ï̀B Ïä !$t6 /Rr& È@ßôîç9$# 

$tB àMÎm7 sV çR ¾Ïm Î/ x8 yä#xs èù 4 x8 uä !% ỳ ur íÎû Ín Éã» yd ë, ysø9$# ×psà Ïã öq tBur 3ìtç ø. Ïåur tûü ÏY ÏB÷s ßJ ù=Ï9 ( )هود :

فالقرآن عندما يقص علينا قصة فإنما هو تذكير للناس إن هم اتبعوا طريقة تلك األمم  )120
إن احتواء . نفس المصير –حتماً  –سيلقون  إنهموالقرى وكانوا في واقع مثل  واقعهم، ف

ومعامالتهم، إشعار بأهمية الواقع  يخهمالقرآن على أخبار من قبلنا والتحدث بإسهاب عن تار
وإن مضى، فقد يفيد في معالجة الواقع المعاصر من خالل دراسة أبعاد ما مضى ومحاولة 

حقيقي لواقعنا إلى فهم  النهاية للتوصل في  ؛ الهوحأبمقارنة الأو بالحاضر الربط تاريخيا 
  .)169: 2004الصالحات، ( المعاصر

-ح                                                            :تقرير أحوال صالحة  

N (:الصالحة هي المعبر عنها بالمعروف في قوله تعالى واألحوال èdãç ãBù' tÉ Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ 

öN ßg8pk÷]tÉ ur Ç t̀ã Ìç x6Y ßJ ø9$# ë@ÏtäÜur ÞO ßgs9 ÏM» t6 Íhã ©Ü9$# ãPÌhç ptäÜur ÞO Îgøän=tæ y] Í´ ¯» t6 yÇø9$# ßìüÒ tÉ ur öN ßg÷Z tã 

öN èd uéñÀ Î) ü@» n=øñF{ $#ur ÓÉL©9$# ôMtR% x. óOÎgøän=tæ ( )من األحوال لم  اًكان صالح فما ،)157: األعراف

يعارض مبادئ اإلسالم ومصلحة المسلمين، كالطواف  البل أبقى عليه ما دام  ن،ه القرآغيل
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له حتى يصبح وفق اإلسالم، كتعدد اه، وعدغذلك فاإلسالم أللوالسعي، أما ما كان مناقضاً 
  ).  96-95:  2004 د،بوعو.  (الزوجات وعقوبة القاتل

 : بحاجات الناس الوفاء. خ 

 أي بحسب واقعهم م،حاجات الناس ومتطلباته سبما كانت اآليات تنزل بح فكثيراً
 ،"يستفتونك"أو " يسئلونك: "، لذلك نجد كثيراً من اآليات تبدأ بعبارات مثلوأسئلتهم التي تشغلهم

y7tRq * (:قوله عز وجل ،واألمثلة في كتاب اهللا كثيرة منها è=t«ó¡ oÑ ÇÆtã ÌçôJ yÇø9$# ÎéÅ£ ÷è yJ ø9$#ur ( 
ö@è% !$yJ ÎgäÏù ÖN øO Î) ×éçÎ7 ü2 ßìÏÿ» oY tBur Ä¨$̈Z=Ï9 !$yJ ßgßJ øO Î) ur çét9ò2r& Ï̀B $yJ ÎgÏèøÿ̄R 3 öÅ tRq è=t«ó¡ oÑ ur 

#så$tB tbq à)ÏÿZãÉ È@è% uq øÿyèø9$# 3 öÅ Ï9ºxãx. ßûÎiü t7 ãÉ ª!$# ãN ä3 s9 ÏM» tÉ Fy$# öN à6 ¯=yès9 tbrãç ©3 xÿtFs? ()البقرة :

تهم عن أسئلالشافية  جاباتباإل ومصلحاً وموجهاً قد كان القرآن ينزل مجيباً ومقوماًو) 219
  .)  99-97:  2004،بوعود(  وتلبية حاجاتهم وحل مشكالتهم

فيخاطبهم  لفينيراعي واقع المك تشريعاتهسبق يتضح أن القرآن الكريم في  مما
ما صلح منها ويبقي عليها،  ريقيصلح ما فسد من أحوالهم، و وبلسانهم، ويعالج قضاياهم،

ي حاجاتهم ويفي بيل كماقبلهم ألخذ العبر والعظات من قصص السابقين،  نويستعرض واقع م
  .   بمتطلباتهم، ويجيب عن أسئلتهم

 :مكانة فقه الواقع في السنة النبوية: ثانياً
للتشريع اإلسالمي، وهي جزء من الرسالة السماوية،  نيالمصدر الثا ةالسنة النبوي تعد

$ (:والعمل بها واجب كما أخبر القرآن الكريم في قوله تعالى pköâr' ¯» tÉ tûïÏ%©!$# (#þq ãY tB#uä (#q ãèãÏÛ r& ©!$# 

(#q ãèãÏÛ r&ur tAqßô§ç9$# í Í< 'r é&ur Íê öDF{ $# óO ä3Z ÏB ( bÎ*sù ÷Läêôãtì» uZ s? í Îû &äóÓx« çnr ñäãçsù í n< Î) «!$# ÉAq ßô§ç9$#ur ()النساء: 

خالف، ( من قول أو فعل أو تقرير –e –ما صدر عن النبي  :االصطالح يوالسنة ف ).59
1986  :39.(   

للقرآن الكريم، ويظهر فيها بوضوح تعامله  عملياًسيرة النبي عليه السالم تطبيقاً  وتعد         
– e– في السنة النبوية من خالل ما يلي لواقعا هويظهر فق ،مع الواقع كمةبجدارة وح :  

 : متعددة لسؤال واحد وبةأج -1

لتعدد السائلين  ظراًأجوبة متعددة للسؤال الواحد ن يجد -e –النبي المتتبع لكالم  إن
  : ومن ذلك ،واختالف أحوالهم
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 "ئرجاإلمام  تقالكلمة حق  ":فقال ،ثالثاً ؟الجهاد أفضل أي –e –النبي رجل  سأل
  . )9424) 7581(شعب اإليمان  ،؛ البيهقي)2222(أحمد، مسند اإلمام (

: يا رسول اهللا، نرى الجهاد أفضل العمل، أو نجاهد؟ قال: حديث عائشة قالت وفي
إجاباته راعى حال كل  ففي )1861: 1520البخاري، ) ( لكن أفضل الجهاد حج مبرور(

  .  سائل

اليمن يا رسول اهللا  ه إلىعندما بعث -رضي اهللا عنه- عندما قال معاذ بن جبل كذلك
 )6859: شعب اإليمان البيهقي،( "ك القليل من العملكفأخلص دينك ي": له أوصني، فقال

  .وضعفه األلباني و قال الذهبي غير صحيح، صححه الحاكم والبيهقي والسيوطي وأحمد شاكر

 قلالستغرا اًكثير وقتاًكان معاذ وهو عامل في اليمن يقضي حوائج الناس ال يجد  فربما
  . والقليل من العمل خالصفي العبادة، فيكفيه اإل

 –e –قلت للنبي : قال –رضي اهللا عنه  - سعيد بن يزيد بن األزور األزهري  وعن
الصالح من  لرجلاهللا، وأن تستحي من اهللا كما تستحي من ا ءأوصيك باتقا: "فقال ،"صنيأو" 

    .يححديث صح ) 7738:  اإليمان بالبيهقي، شع( "قومك

صيدلية واحدة بها أدوية متنوعة لكل الناس  من ي بوصايا مختلفةصيو –e – فالنبي
  ). 114-113:  2004بوعود، .  (في مختلف األحوال

 : الناس حسب أفهامهم مخاطبة -2

ال بما يعجزون عن  عقولهم،الحكمة مخاطبة الناس بما يفهمون، وما تسيغه  فمن
حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتريدون : "فهمه، وقد قال علي رضي اهللا عنه

    ). 31: 2004القرضاوي، ( أن يكذب اهللا ورسوله

يا رسول اهللا، حدثني بحديث : قال رجل: قال – ماعنه اهللا رضيابن عمر  وعن
يأس مما اتراه، فإنه يراك، و فإن كنت الصل صالة مودع، : "  - e–واجعله موجزاَ، فقال 

   .)4424: (الطبراني، األوسط(" ما يعتذر منه و في أيدي الناس تعش غنيا، وإياك

قدرة الرجل على االستيعاب فال يزيده  - e - يطلب حديثاً موجزاً، ويراعي رجلالف
منك حديثاً كثيراً أخاف  عتيا رسول اهللا، إني قد سم: وهذا يزيد بن سلمة يقول .على ثالث

الترمذي، (" اتق اهللا فيما تعلم: "أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعاً، فقال
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بليغ  وجزفيجيبه عليه السالم بكالم م ،كفته همهايريد كلمة جامعة حتى إذا ف فالرجل .)2682
   .) 117- 116: 2004بوعود، (

   :قدرات الناس مراعاة -3

المنهج النبوي في  إن، ". إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "- e-قال  فقد
 ضاوي،القر(تكليف الناس ما ال يطيقون  عدمور يوالتيسالتعليم والدعوة يرتكز على الرفق 

يا : ذلك من حديث أم هانئ رضي اهللا عنها إذ قالت ويتضح  .)31: 2004خطابنا اإلسالمي، 
اهللا مائة مرة، واحمدي اهللا مائة  يركب: فقال فت،كبرت وضععمل فإني  علىدلّني رسول اهللا 

فرس ملجم مسرج في سبيل اهللا، وخير من مائة  ائةمرة، وسبحي اهللا مائة مرة، خير من م
يراعي سنها - e- فالنبي  ،)621،البيهقي، شعب اإليمان) (بدنة، وخير من مائة رقبة

  . وضعفها فيصف لها ما تستطيعه من أعمال البر

  : في المنشط أو المكره سأحوال النا مراعاة -4

 منع: والهم تلك، ومن ذلكحيراعي أ eيتقلبون في الشدة والرخاء، وكان  فالناس
بو أوقوتهم، وما رواه  نالمسلمي نعةإقامة حد السرقة في الحرب حفاظا على م - e -النبي

فقام عمر ينهاهم  - e-اهللا  ولآل رس فيمات ميت : قال - رضي اهللا عنه -هريرة
) قريب عهدعة، والقلب مصاب، والماددعهن يا عمر، فإن العين : "eويطردهم، فقال 

رضي  -فطلب من عمر ،النفسية للنساء، والمصيبة التي حلت الةر الحقدe - - فالرسول
    ). 121:  2004بوعود، (وشأنهن أن يتركهن  -اهللا عنه
  

  : حاجات الناس والرأفة بهم اعتبار -5

رضي  -عمر ابن فعن، حمةمثال الرأفة والر eجاء رحمة للعالمين، والنبي  فاإلسالم
قائما،  صّل": عن الصالة، فقال - e - ، فسألت النبي"واسيرب يبإن " :قال أنه -اهللا عنهما

    ).117(صحيح البخاري، بشرح الفتح ( "فإن لم تستطع فعلى جنب ،فإن لم تستطع فقاعداً

         :عالىمصداقا لقوله ت تطاع،والمس كنالمم القدروب ،من األحوال لفي أي حا ىيؤد فالواجب
) üw  ß# Ïk=s3 ãÉ ª!$# $²¡ øÿtR ûwÎ) $ygyèóôãr ( ال يجوز أن يهمل بالكلية  والواجب ،) 286: البقرة (  4

    ).125- 124:  2004بوعود، (المطلوب به على الوجه  مإذا تعذر القيا
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  : لحرجورفع ا التيسير -6

المكلفون في المشقة ص التشريع اإلسالمي، حتى ال يقع خصائ برزأمن  فالتيسير
فكانة المصطفى في سنّ اًوالحرج، ويتضح ذلك جلي- e - إلى  يالًرأى من صحابته م إذا

فقد  ،مراعاة للطبيعة البشرية؛ هذا المنهج المبارك  ىالتعسير، أرشدهم إلى الرفق ووجههم إل
ب لزينحبل : قالوا لحبل؟ما هذا ا: جد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقالدخل يوماً المس

رواه البخاري (" فليقعد تعب أحدكم نشاطه، فإذا ال، خلّوه، ليصّل: ترت تعلقت به، فقالف فإذا
    ).326:  2004العيادي، ( )والنسائي

 فيخاطب لفين،كان منهجه مراعاة واقع المك - e - ضوء ما سبق يتبين أن النبي  وفي
يراعي أحوالهم  ومنهم على قدر فهمه وعقله، وال يطالبهم بتكاليف ال تطيقها قدراتهم،  كالً

فيقبلون على  فوسهمفي الشدة والرخاء، فكان كل ما يأتي به من التشريع يقع موقعاً حسناً في ن
  .  فريداً جيالًالتزاماً طيباً، و كلهتطبيقه عن قناعة ورضا، فأثمر هذا 

  :نه الواقع في سنن الخلفاء الراشديفق مكانة
في فهم الواقع، ومراعاة  eرضوان اهللا عليه أجمعين منهج النبي  حابةاتبع الص لقد

على معرفة -رضوان اهللا عليهم -فقه الواقع هو الذي أعان الصحابة  نإ. نأحوال المكلفي
وعلمهم بمنهاج اهللا، وهم  مسئولياتهم وواجباتهم، وحدود أماناتهم، على أساس من إيمانهم،

   .)70 :ت .النحوي، ب(ه الواجبات في مدرسة النبوة يعدون لهذ

  : ليمثلة على مراعاة الصحابة لفقه الواقع ما ياأل ومن
 : العبادات في  - أ

 موجودا في عهد النبي يكنعنه، وهو لم  األول في عهد عثمان رضي اهللا األذان زيادة
-e - رضي اهللا عنه – الراشد عثمان خليفةال هوإنما سنعمر، بكر و يوال في عهد أب- ،
وهذه نازلة، وهذا ما واجهها به الصحابة من فقه، .  الناس بدخول الوقت في أوله عالمإل

  .) 15:  1994 قارئ،ال(بسبب اتساع المدن واألمصار في وقتهم 

 : المعامالت في  - ب

) على مؤتمن نالضما: ( - e-النبي  لالضمان قو في ناع، فإن األصلصال تضمين
اس، فكان الصانع ال يهمل لغلبة األمانة على الن eالرسول  دهذا الحكم مطبقا في عه كانو

وليدة  كانتوفي زمن الصحابة ظهرت حوادث  eصنعه، ولكن بعد عهد الرسول في شيء 
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نهم لحفظ حقوق يضعف الوازع الديني عند بعض الصناع، وكانت المصلحة تقضي بتضم
) إال ذاك لناسا لحال يص: (يروى عن علي رضي اهللا عنه في هذا الشأن قوله الناس، ومما

باختالف حال الناس  تختلفيدل على أن الفتوى  وهذا)  106: 1985الدين،  شرف(
 . وواقعهم

 :الحدود في-ت
يضرب بالجريد والنعال - e -فقد كان شارب الخمر في عهد النبي: الخمر حدفي 

وفي عهد أبي بكر جلد  ،)ذلك وونح ،أما تتقي اهللا ،أما تستحي :لهبمعنى أن يقال ( ت ويبكّ
جلدة ، فأشار عليه بالجلد ثمانين كثر شاربو الخمر فاستشار علياً  عمر  عهدأربعين، وفي 

 الرجلدائما فكان إذا أتي ب رلم يلتزمه عم ثمانين لجلدأن ا على، )16:  1994القارئ، (
وإذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة  ثمانين،القوي المنهمك في الشراب ضربه 

    ). 104:  1985شرف الدين، .  (ضربه أربعين

 : األحوال الشخصية في -ث

 هدابن عباس رضي اهللا عنهما أن الطالق كان على ع نفقد روى مسلم ع: الطالق في
طالق الثالث كانت توقع واحدة، فقال  بكر وسنتين من خالفة عمر، أن بيأ و - e-النبي 
بمشاورة  مفأمضاه عليه. "، فلو أمضيناه عليهمةإن الناس قد استعجلوا في أمر فيه أنا ":عمر

ق الذي أوقع الثالث من الصحابة، وحقيقة هذه المسألة واهللا أعلم أن عمر كان يسأل المطلّ
 .وإيقاعها واحدة يدو أنه قصد التأكدفعة واحدة عن قصده ماذا يقصد هل يقصد إيقاعها ثالثاً أ

مقصده، وال  نع تتابع الناس على ذلك، وكثر منهم واستخفوا به صار ال يسأل أحداً اثم لم
ال يقصد ذلك، ويمضيه على الجميع وبين من واحدة  يقاعهاالتأكيد وإ صديق من يفرق بين

وهذا مثال لطريقة ،لاهللا عز وج دحدوبهذا واستخفوا  همردعاً للناس الذين كثر من اًثالث
عن  تتغير قد في وقت عمر الفإن الح  ،النوازلفي مواجهة  رضوان اهللا عليهم الصحابة

  .) 15:  1994القارئ، (روأبي بك eالحال في وقت النبي 

رضوان  - من اجتهاد الصحابة ةالدين نماذج كثير رفالدكتور عبد العظيم ش ويعرض
 الصحابة من  - رضي اهللا عنه -منع عمر:  كمن ذل ،عن فهم عميق للواقع تنم -اهللا عليهم

فخشي من الزهد  ،من الصحابة على الزواج بكتابيات الالكتابيات، عندما وجد إقبازواج 
عدم قطع يد السارق عام الرمادة مراعاة لحالة  :في الفتنة، ومن ذلك نبالمسلمات ووقوعه

إضافة إلى منع النساء  ، )ال قطع في سنة( :مرفقال ع ،الجدب والجوع التي سادت بالدهم 
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بسبب وجود بعض ضعاف النفوس، وحدوث  - e-من الخروج إلى المساجد بعد عهد النبي 
ما أحدث النساء - e - لو أدرك رسول اهللا( :فقالت عائشة، على خروجهن  ترتبت مفاسد

   ).112-107:  1986شرف الدين، ) (كما منعت نساء بني اسرائيل جدلمنعهن المسا

المرأة عن  بركم أكثر ما تص: ذلك أيضا اجتهاد عمر إذ سأل ابنته حفصة ومن
 فعمر.  ستة أو أربعة شهور، فقال ال أحبس أحدا في الجيش أكثر من ذلك: زوجها؟ فقالت

هم المؤلفة قلوبهم سإسقاط : ب نساء المسلمين الوقوع في الفاحشة، ومن ذلك أيضاًيريد أن يجنّ
 هللاهناك حاجة لتأليفهم وقد أعز ا يعدالزكاة، في عهد عمر بن الخطاب، ألنه رأى أنه لم من 

 نيأ: ابن عباس لرجل سأله وفتوى.   ) 134-133:  2004بوعود، (عنهم  ىغنأواإلسالم 
تفتينا في شأن  نتما هكذا ك:إلى النار، فلما ذهب الرجل سأله جلساؤه : قتل مؤمناً ؟ قال من

 ىفهو عندما رأ.وه كذلك دفبعثوا فوج ،يريد أن يقتل مؤمناً مغضباإني أحسبه : اليوم؟ قال
  ).18: 1994 ،القارئ( القتل في عينيه قمعه

 وإنما لكثرتها، تعد ال الصحابة لدى دقيقا فهما وفهمه الواقع فقه على الدالة النماذج إن
   .ونوازل مستجدات من يستجد ما مواجهة في لمنهجهم األمثلة بعض هو الباحثة ذكرته ما

  

  : مایلي عرضھ سبق مما ویستفاد

 والواقعات النوازل في اجتھادھم وفي للواقع فھمھم في علیھم اهللا رضوان الصحابة أن -
المصالح ودرء المفاسد، فحيث ما تكون المصلحة  جلبقاعدة  على یرتكزون كانوا

شرع اهللا الشرعية فثم . 

رضوان اهللا عليهم كانوا يتباحثون في النوازل والقضايا المستجدة، ويستشير  صحابةال أن -
 . للوصول إلى الحل الصواب الذي يحقق المصلحة ضاًبعضهم بع

واستنباط األحكام الشرعية للقضايا والواقعات يجب أن يكون في إطار  اقع،فقه الو أن -
 . لكتاب والسنةلالشريعة والمبادئ الكلية 

كانت .  عوسنة رسوله، ووعيهم الدقيق للواق ابة مع فهمهم العميق لكتاب اهللالصح نأ -
 . فتاواهم تختلف من مكان آلخر، ومن زمان آلخر

 

                                                 :عدراسة فقه الواق أهمية
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غيرها، تتجدد الحياة و ستوعباإلسالمي بالتجدد والمرونة والنماء، لي فقهال يتصف
واحدة خاصة في عصرنا الحالي الذي يتسم  يرةوتبدل أحوالها وظروفها فال تبقى على وت

يطاله بريشته، ويرسم له مالمح  ال وإالحياة  جوانبالذي ال يترك جانبا من  ييربسرعة التغ
  . دراسة واعية إليإلى فهم، وأوضاعا تحتاج  اجتحت مما أفرز صوراً جديدة،

 االستطاعاتواقع يوازي فقه النص، وبدون فقه المحل و معرفة فقه المجتمع وال إن
باألحكام الشرعية  عبثبشكل علمي وموضوعي فسوف تستمر المجازفات وهدر الطاقات وال

حامل  فقيهاً ىنية، فال يمكن أن يسم حسنوالمساهمة السلبية باإلساءة إليها، ولو عن 
بوعود، ( فال فقه لنص بال فقه لمحله له،قسيم فقه النص ومكمل  الواقع ألن فقه  ؛النصوص

2004  :29 .(    

جوانب الحياة اإلنسانية،  ميعالمستجدة والمعاصرة ألقت بظاللها على ج قضاياال إن
واختلفت مواقف األمم والشعوب حيال هذه القضايا، إال أن المجامع الفقهية وفقهاء العصر 

في النوازل  تخصصينلقلة المجامع وقلة الم وإن كانت غير كافية نظراً رة،يقومون بجهود كبي
 ،ضعف إمكانيات القائم من هذه المجامعلالمستجدات والقضايا، وأيضا  هالفقهية، مع كثرة هذ

تقع على عاتق  اكم ،هافهي تحتاج لدعم مادي ورسمي حتى تؤدي الواجبات التي تقدر علي
النوافذ على الفقه  فتحالفقهية، و لزبد من مواكبة النوا فال، ةالفقهاء المعاصرين مسؤولية كبير

، مع ضرورة التواصل مع ذوي التخصصات سواء في مجال ةاإلسالمي بكافة مذاهبه المعتبر
عن  مهم حول النازلة الفقهية وبناء األحكاعالطب أو االقتصاد أو االجتماع أو غيره للتباحث م

  .) 18-17:  هـ1425القرضاوي، (.  دراية وفهم

كما نتعلم  ةعبيال إذا تعلمنا علوم الطإال يمكن أن نجتهد : "يقول الدكتور الترابي وكما
الشريعة، ذلك أن علم الطبيعة هو الذي يعرفك بالواقع وأدواته، ومهما حصل لك من العلم 

ر ما بمعالجات الشريعة وبأدوية الشريعة فال بد لك من تشخيص المجتمع لتعلم الداء، ثم نقد
 جتمععيك أن تدرس المدوذلك يست المجتمع،ي المعين الذي يناسب ذلك علشرهو الدواء ا

حتى تستطيع أن  يزيائية،ف دراسةدراسة اجتماعية واقتصادية، وأن تدرس البيئة الطبيعية 
    ). 28:  1993الترابي، ( "تحقق الدين بأكمل ما تيسر لك

من  بواج عيالحكم الشر إلى للوصولالشيخ األلباني أن معرفة الواقع  ويرى
العلم المسلمين النبهاء، كأي علم  بةمن طل تخصصةالواجبات التي يجب أن يقوم بها طائفة م

   .) 35:  1992األلباني، (.  االجتماعية أو غير ذلك أوالشرعية  وممن العل
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  : أهمية دراسة فقه الواقع وفوائده فيما يلي وتتمثل

 : ة لكل زمان ومكانعيعلى صالحية الشر التأكيد -1

tPöq: "قال تعالى فقد uã ø9$# àMù=yJ ø. r& öN ä3 s9 öN ä3 oYÉÏä  ")فهي الشريعة الخالدة الباقية ، )3: المائدة

ال ولها حكم إالكفيلة بتقديم الحلول لكل المشكالت والمعضالت، فما من نازلة من النوازل 
   ). 124: 2009القحطاني،(  في الشريعة

 : تحقيق مصالح الناس ومراعاة حاجاتهم -2

فالشريعة اإلسالمية جاءت رحمة للعالمين تقضي حاجاتهم وتفي بمتطلباتهم يقول اإلمام 
بن عبد " (كلها مصالح، إما درء مفاسد أو جلب مصالح شريعةإن ال: "بن عبد السالم عزال

القضايا المستجدة مع المصلحة بما  يأن يدور االجتهاد ف وينبغي ،)9: ـه1420 السالم،
مع مقاصد الشريعة السمحة، فيراعي المجتهد ضروريات العصر وحاجاته ومراعاة  الءميت

    ).121 :2009القحطاني،( ظروف الناس واألحوال االستثنائية واألعذار الطارئة

يوما بعد يوم وبخاصة بعد ثورة االتصاالت، وكثرة  راوةيزداد ض الجتماعيا غزوال إن
إال عمل علمي مخطط يحفظ على األمة  هالقنوات التلفازية الفضائية، ولن يقف في طريق

 لدون المشاركة اإليجابية لك فسهيحول في الوقت ن والهويتها ووحدة مظهرها،  لاستقال
    ).109: 2006الدسوقي، ( تهدينفي البناء والتطوير، وتلك مهمة المجددين والمج ادهاأفر

 :أحكام القضايا والنوازل والمستجدات للناس بيان -3
ال يظل الناس في حيرة من أمرهم، ولئال يقعوا في مخالفات شرعية عن جهل،  حتى

التصدي لكل ما يعرض للمجتمعات من قضايا وأحداث، وليتمكنوا من  ءلذا ينبغي على الفقها
 ). 51:  1996، شالجاهو( مواكبة عصرهم والتفاعل مع مجتمعاتهم على بصيرة ووضوح

 :فهم الواقع من أهم أسباب نجاح الدعاة  إن  -4
كبير بين من يدعو إلى  لفارقوإنه .  وقبول مبادئها عوةفي نشر الد أثراً أكثرها ومن 

عوامل التأثير في جمهور  قومه، وإحاطة بشئون مجتمعه، مدركاً عاهللا تعالى على بصيرة بواق
، شالجاهو(وينفصل عن واقعهم وينعزل عن قضاياهم  لكن من يجهل ذبيو ،المدعوين

1996  :51 ( .  
 :والتأثير فيها تأثيراً إيجابياً هاقيادة تغيير المجتمعات وتنظيم ضرورة -5



56 
 

ال يعرفه المرء، يؤدي بال شك إلى الصدام من البداية،  الذي الواقع يريمحاولة تغ إن
والقيام بتغطية   ،شم نفسه عناء البحث فيهجولم ي يعرفه،مصلح أن يغير واقعا لم لل ىفأنّ

األمر بالمعروف : " ة رحمه اهللايعلمية مدروسة لمعرفته، وفي ذلك يقول اإلمام ابن تيم
   .) 54:  1994بوعزة، " (بعده اًرمعه، وصب اًقبله، ورفق اًعلم: نكر يتطلبموالنهي عن ال

جماعة ل هية وبدايات تأسيسماعيلعن بدايات وصوله لمدينة اإلس البنااإلمام حسن  يقولو
 ومعرفةواألوضاع دراسة دقيقة،  لناسة دراسة اركان هدفي في هذه الفت: " اإلخوان المسلمين

   .) 63:  1983البنا، (  "في هذا المجتمع الجديد رعوامل التأثي

 : بالمجتمعات ورقيها النهوض-6

الرتقاء به، وتنزيل األحكام عليه، و افقه الواقع والتعرف إلى مشكالته هو سبيل  إن
البدء في أي عملية للتنمية ال بد أن تأخذ  نوإ، األخذ بيده شيئا فشيئا لتقويمه بشرع اهللا تعالى

في اعتبارها هذا الواقع وأن ال تتجاهله، ألن تجاهل الواقع والقفز من فوقه، وعدم أخذه بعين 
    ).21: 2004بوعود، ( بدل زرعها في األرض اءاستنبات للبذور في الهو واالعتبار، ه

  

  :  الواقعظهور قضايا فقه  بواعث
فيمـا   وتنشأ قضايا ومستجدات، المتسارعة في كل مكان والتحوالتفي ظل  التغييرات 

  : يلي أبرز دوافع وبواعث ظهور هذه القضايا
  

 : االنفجار المعرفي، والتقدم التقني العولمة، -1
كما  ،من قبل اليوم يواكب ثورة في المعرفة والمعلوماتية، لم يشهد لها مثيالً فالعالم
للعولمة  نأ كما .في كافة فروع المعرفة، وفي شتى مجاالت الحياة وتقنياَ صناعياَ يشهد تقدماَ

فالعولمة تستند على قيم مادية  رة،من القضايا المعاص كثيرفي ظهور ال اًوبارز اًخطير اًدور
أنها تدور في تنفي اإلنسانية كإنسانية،  وتطرح رؤى تدور حول السوق والسياحة، أي 

  ). 89:  1999مبروك، (نسان الجسماني جوهرها حول اإلنسان االقتصادي واإل

 ةمن مخاطر العولمة أن ثقافتها غير مكتوبة، بل هي مبثوثة عبر األقمار الصناعي إن
الطعام والشراب والكساء والمواصالت  كفي أساليب الحياة اليومية  لوتتغلغ ،والفضائيات

للدول   جنبية، والهجرةالتعليم وفرص العمل، والمعرفة باللغات األ ملهاتف والتلفاز ونظكا
  .) 29:  2002حنفي، ( تدويلاألجنبية أي ثقافة ال
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 : االتصاالت ثورةاإلعالمي و االنفتاح -2
 ؛التعليمي و اإلرشادي و التوجيهي و التثقيفي هالم القيم ولم يقم بدورعلم يدعم اإل إذا

ما رحم  إال–أصبح اإلعالم في وقتنا الحالي قدعلى العملية التربوية، ول فإنه يصبح خطراً
وإشاعة أدب الجنس والجريمة والتمرد  ،عن القيم واألخالق بعيداًلدفع اإلنسان  اًمسخر -ربي

على  طراًومسلسالت، وأصبحت تشكل خ وأفالمما يبثه من برامج بوقتل أوقات الشباب 
ونمط الحياة االقتصادية في العالم التعليمي والحياة الثقافية والعالقات االجتماعية النظام 

  .) 128:  1998أمين، (اإلسالمي

 وسائل اإلعالم أصبحت في كل بيت بل في كل غرفة، ال تستثني من تأثيرها كبيراً إن 
 لقضاياوكل ا ،اإلعالم تفرازاإتأكد أهمية بناء مناهج قادرة على مواجهة ت، وهنا وال صغيراً

  .  على أرض صلبة مستقرة لسيربخطوات ثابتة واثقة، وا ضيالم من ءالمستجدة لتمكين النش

  :االلتزام بالدين، واالفتتان بنمط الحياة الغربية ضعف -3
 ىكثير من جوانب الحياة، باإلضافة إل علىالغربية وأعرافها  الحياةفقد سيطر نمط 

الناس في التزامهم بأحكام الدين،  ريطغزو القوانين الوضعية لكثير من بالد المسلمين، وتف
وما يلحق بذلك من التوسع في الملذات والمطاعم والمساكن والمراكب والمالبس واالنشغال 

: العزيز رحمه اهللا بدبالمالهي واالستكثار من المكاسب، وقد دل على ذلك قول عمر بن ع
  .)117: 2009 لقحطاني،ا( "ما أحدثوا من الفجور دربق ةللناس أقضي ثتحد

   

  :شبكة االنترنت تأثير-4
استوعبت شبكة االنترنت انعكاسات الثورة المعرفية التي اجتاحت العالم مؤخرا من  لقد

التواصل العلمي والمعرفي  ايتم فيهة كونية يرق لىإعلى تحويل العالم  هائلةخالل قدرتها ال
إن كثرة المستجدات والقضايا المعاصرة . والمكانية انيةالزم ودبكل يسر وسهولة متخطيا الحد

باالجتهاد، والتأسيس لعلم موسوعي للتشريع  اًبئبكها يلقي على الفقهاء عاشتوتداخلها و
يستوعب كل جوانب القضية  اإلنسانية األخرى، والتعاون بينهما تعاوناً معارفاإلسالمي وال

 مر في العلوبحعية يكمله عالم متخصص متالمجتهد فيها، فالعالم المجتهد في العلوم الشر
 ،بوعود.(للقضيةل صحيح حل وموية واإلنسانية والتطبيقية، للتوصل إلى تصور متكانيالد

2004 :40.(  

 على كاهل المدرسة والمناهج الدراسية، لتحصين الطالب في زمنٍ ثقيالً يلقي عبئاً إن هذا
  . واألجهزة المحمولة وتية،والشبكة العنكب اتالفضائي ىكل شيء فيه متاح عل
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:                                      التربية اإلسالمية: لثالثا حورالم  

لتحقيق الغاية   هلهيؤ سوياً التربية اإلسالمية ركيزة هامة في إعداد النشء المسلم إعداداً
 درمن تكاليف بق به يناطبما  قائماً ،في هذا الكون وليكون سيداً، من وجوده وهي العبودية هللا 

  .استطاعته
  :         التربية اإلسالمية مفهوم

أنواع التربية ال تبلغ ما تبلغه التربية اإلسالمية في هداية الناس وإسعاد  منأي نوع  إن
لكرامـة   سـبة إلى مرتبة الكمال المنا االبشرية وتوجيه اإلنسانية  الوجهة الصالحة  والسمو به

ألنهـا تزكـي القلـوب    ، فهي بالغة األثر في تقويم األفراد وتنشئتهم تنشئة كريمة ، اإلنسان 
        .الجسـدية وتنقي الضمائر وتعصـم مـن النـزوات النفسـية والشـهوات      ،وتطهر النفوس 

  .) 70: 1978، سمك(
هي مجموعة من الطرائـق   سالميةن التربية اإلأ )30: 1991 (اسحق الفرحان ويرى

النقلية والعقلية واالجتماعية والعملية والتجريبية التي يستخدمها العلمـاء والمربـون    والوسائل
والخشية  ،للتأديب والتهذيب للفرد والمجتمع والبشرية بقصد تحقيق هدف تقوى اهللا في القلوب

  .منه في النفوس 
بحال مـن األحـوال    يستاإلسالمية ل التربية"أن  فيرى )135: 1988( أبو العينين أما

ومن ثـم فهـي كليـة فـي     ، على منهج متكامل شامل متوازن تمدإذ إنها تع، جزئية الغرض
وبالعمـل   ،وتهـتم بالـدنيا واآلخـرة   ، وباستمرارية تعلمه،ككل  باإلنسانوتعتني  ،اضهاأغر

  .مسلمسبيل بناء شخصية ال فيكما تهتم بالروح ، وتهتم بالمادة ،والتطبيق
 الإعداد اإلنسان المسلم لحياتي الدنيا واآلخرة إعدادا كامب ىتعن   ن التربية اإلسالميةإ

 ،االجتماعيةو ،واألخالقية ،والروحية ،واالعتقادية ،والعلمية ،يةوالعقل ،من الناحية الصحية
، والقيم التي جاء بها اإلسالم ادئالمب وءفي ض،في جميع مراحل نموه . واإلبداعية ،واإلرادية

: 1996، ميةالثقافة اإلسال،القدس المفتوحة (.نهاوطرق التربية التي بي أساليبوفي ضوء 
357 .(  

من المنهج  وياتهاوكذلك محت، اإلسالمية من جانب تستمد أهدافها وغاياتها  والتربية
 لكوبذ،  جكما تسترشد في تحديد أساليبها وطرائقها بموجبات من ذلك المنه، العام مياإلسال
، اإلسالمية الفردية والجماعية صيةبناء الشخ فهابحيث تجعل هد، السعة والشمول منتكون 

بينما هي من جانب آخر محددة بحيث توضع في المنهج المدرسي كمادة دراسية من بين مواد 
  ) . 30:  1993 ،العوامي(أخرى دراسية 

  :مية من جانبين تحديد مفهوم التربية اإلسال إلى )10: 1997( أبو صالحتوصل  وقد
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ومثل وقيم ينبغي أن  مومبادئ ومفاهي ومعلوماتيتضمن مجموعة حقائق : نظري  جانب -1
  .ما يسمى بالعقيدة اإلسالمية كوينوت بصدقهايعتقد الفرد 

 . التي يلزم الفرد القيام بها عماليتضمن مجموعة األ: عملي  جانب -2
  .يقتطبال هما هوثانيساس واأل هو هماولأ ابطانمن الجانبين متر كالً أنويرى   

وفي ، تهتنمية اإلنسان في جوانب شخصي دفلذا فالتربية اإلسالمية عملية إنسانية تسته
  ).8: 1988 ،عطا(وروحه حياته وشئونها بما يتمشى مع أحكام اإلسالم وتعاليمه  احلمر

  : ميةلمفهوم التربية اإلسال اليالت ركل ما تقدم تخرج الباحثة بالتصو ومن
والمعارف والقيم  لحقائقشاملة متكاملة تجمع بين األساس النظري متمثال با بيةأنها تر -

في القيام يتمثل  الذي  تطبيقيال واألساس العملي، التي يتم تزويد الطالب بها الميةاإلس
  .بالعبادات والمعامالت و تمثل القيم في السلوك

وتقيه  ،الفرد من الوقوع في الزلل والخطيئةحفظ يوقائية بمعنى أن االلتزام بها  أنها تربية_ 
  .تحصينه بالقيم والمثل واألخالق اإلسالمية الرفيعة  خاللوالفساد من  لمن االنحال

 ،طاءومعالجة األخ، الفرد جهحل المشكالت التي توا لىقادرة ع أنها تربية عالجية _ 
  .خالل التوبة واإلنابة نالسلوك بصورة صحيحة م لوتعدي

ة تباع جادو ا، ضبط انفعاالته وكبح جماح رغباته على تربية تجعل النشء قادراًنها أ_ 
  .في نفسه لمراقبةغرس التقوى وا لمن خال الظروفالحق في كل 

بالجانب المعرفي  الهتماما في التوازن إذ تحققكاملة  ةبصور نساننها تربية تعنى باإلأ_ 
  .والجانب النفسي والمهاري واألدائي، االنفعالي والوجداني والجانب، والعقلي

  
  :التربية اإلسالمية  أهداف

هللا  ليكون عابداً، إعداد اإلنسان الصالح  يه الميةالغاية الكبرى للتربية اإلس نإ
ö@è% ¨b (:تعالى هلقول تحقيقاً، لعبادةل املبالمعنى الش Î) íÎA üx |¹ íÅ5 Ý¡ èSur yì$uã øtxC ur Ü ÎA$yJ tBur 

¬! Éb> uë tûü ÏHs>» yèø9$# ÇÊÏËÈ üw y7É Îéü° ¼ çm s9 ( y7Ï9ºxãÎ/ ur ßNöç ÏBé& O$tRr&ur ãÄrr& tûü ÏHÍ> ó¡ çRùQ$# ( )عاماألن 

:162 -163(.  
برز أهداف أوتعرض الباحثة فيما يلي ، هداف كثيرة من هذه الغاية الكبرىاشتقاق أ ويمكن

 فيالتربية اإلسالمية  منهاجالعريضة ل طمنهاج التربية اإلسالمية كما ورد في الخطو
  :فلسطين

والكون  نسانونظرتها لإل وقيمها ومبادئهاالمتعلمين بعقيدتهم اإلسالمية  نإيما تعميق .1
 .وعمالً سلوكهم معها قوالً نسجاموا ،والحياة
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 .ونواهيهبأوامره  لتزاموتعالى مما يدفعه إلى اال حانهصلة الطالب باهللا سب توثيق .2
 ميقالطالب بنظرة اإلسالم إلى الكون واإلنسان والحياة مما يعمل على تع تعريف .3

 .بربه والسير على هدى اإلسالم انهإيم
 منألن رسالة اإلسالم رسالة حضارية إنسانية راقية تكفل للجميع اأالطالب ب توعية .4

 .ياةوالسعادة وإصالح شؤون الح
بشريعته المعتز  سكالمتم، قيدتهبع المؤمنبربه ودينه  لواثقا صالحالمسلم ال إيجاد .5

 .بقيمه وأخالقه
 ،الخصوصية تجاه ربه ونفسه ومجتمعه فةص تهالمسلم الفعال الذي تتعدى مسؤولي بناء .6

 .باغتنام أية فرصة لنشر اإلسالم هإلى الشمولية تجاه العالم كل
وصلته  ،ن الكريم والتمسك به تالوة وحفظا وتفسيرا ومنهجاآلقرصلة الطالب با توطيد .7

 .به والسير على نهجه قتداءباال- e-بالرسول 
ن رضا اهللا ال أيكون بالقول المجرد دون العمل و أن اإليمان الحق البالطالب  تبصير .8

 .اإلنسان إال بالتضحية في سبيله هينال
السياسية  فةالطالب على تاريخ اإلسالم والمسلمين المتضمن وجوه الحياة المختل وقوف .9

 .إسهام ذلك في الحضارة العربية ىلالقتداء ومعرفة مد، والعسكرية والحضارية
 .يحكم الصلة بين المعتقد والسلوك بما، اإلطار القيمي السليم للمتعلمين ترسيخ .10
جل أونبيلة من  شريفة ايةلغ فهو وسيلة،الجهاد في سبيل اهللا  ةالطالب أهمي إدراك .11

 .المفاسد والشرور عن المسلمين درءو، ساتوالمقد والوطنالدين  حماية
والذي يكسبه قدرة ، وفي طليعتها الفقه وأصوله إلسالمالطالب ببعض علوم ا تعريف .12

 .األحكام الشرعية وااللتزام بها ةفي معرف
باإلسالم عقيدة وشريعة  مااللتزاويجابي عند الطالب نحو التدين إاتجاه  تكوين .13

 .وأخالقاً
من هموم ومشكالت  مينالمسل حتاجوما ي ميالطالب بقضايا العالم اإلسال تعريف .14

 .وظلم وعدوان
ذلك من  عنوما يتمخض ، الصلة بين حقائق العلم واإليمان الطالب بعمق تعريف .15

 .يجابي للمجتمعاتإتطور 
 .شخصيتهم تكوينوثبات أثرها في  بمكانة اللغة العربية في نفوس الطال ترسيخ .16
وما ، في اإلسالم ومكانتهاوقدسيتها ، توعية متميزة بقضية فلسطين طالبال توعية .17

 .ذلك من واجب الدفاع عنها لىع ترتبي
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المستجدات في كل عصر  مواجهةعلى  رالدين اإلسالمي قاد نأالطالب ب توعية .18
 هو المنقذ الوحيد لإلنسانية أنهو، ونظمه صالحة لكل زمان ومكان ادئهن مبأو، وجيل

الفريق الوطني لمبحث التربية : العريضة لمنهاج التربية اإلسالمية الخطوط (
 .)11- 10:  1999، اإلسالمية

  :ومن هذه األهداف، اإلسالمية لتربيةتناولت الكثير من الدراسات أهداف ا وقد
في ضوء فلسفة اإلسالم نحو  لكوذ، اإلسالمي الواضح في ذهن األفراد الفكر تكوين  .1

: 1984 ،يونس( طائفيةإلى خالفات مذهبية أو  نظرالكون والحياة والناس دون ال
336(. 

 .والجماعة لفردوأثره في حياة ا ملالطالب بقيمة الع توعية .2
 .العقيدة اإلسالمية  يالتي تناف ةمن الزيغ و المبادئ الهدام البالط حماية .3
وإطالق حريته الفكرية ليكون قـادرا  ، من الخطأ ابالفرد وإرشاده ليتبين الصو توجيه .4

: 2003 ،بـربخ ( اموالحـر  لمعرفته بـالحال  طارفي إ ةمعلى اتخاذ القرار الذي يالئ
51(. 

واستشعار يد  الكونوجدان الطالب بالدعوة إلى فتح بصيرته على آيات اهللا في  تربية .5
 .ورائهابدعة من مقة الالخالّ رةالقد

الحقيقة والوصول إليها عن  الطاقات العقلية للطالب وتدريبها للتعرف إلى استثمار .6
وتأمل ما فيها من دقة  ونتباع المنهج الصحيح للنظر العقلي وتدبر نواميس الكاطريق 
 .وارتباط

 بالصناعات امبالجسم واستثمار طاقاته وتنمية المهارات الحركية واإللم االهتمام .7
 ). 274: 2002، مدكور(

 

  : )29-28: 2003(هدى الشمري  الدكتورةاإلسالمية كما ترى  لتربيةأهم أهداف ا ومن
 . سلمالعقلي واإلعداد الفكري للم التثقيف .1
 .القوى و االستعدادات الطبيعية للطفل  تنمية .2
 .أم أنثى  كان جنسه ذكراً اًبقوة النشء وحسن تربيته أي االهتمام .3
 .على توازن القوى واالستعدادات اإلنسانية  العمل .4
 .لدى المتعلم  إلسالميةقاعدة علمية نظرية للعقيدة ا تكوين .5
 .الحاجة إلى المعرفة لدى المتعلم  إشباع .6
 . يهاوألوان السلوك المرغوب ف راتالمتعلم العادات والمها تعويد .7
 .المفاهيم الدينية الخاطئة لدى المتعلم  تصحيح .8
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 . ر الهدامة الموجهة ضد الدين اإلسالمي األفكا محاربة .9
 يتلك المرحلة الحساسة الهامة الت، اإلسالمية في المرحلة الثانوية ةعن أهداف التربي أما

والتي يتعرض فيها الشباب لكثير من تأثيرات ، المراهقة وبداية سن الشباب مرحلةتوافق 
خاللها لخطر  ويتعرضون، اإلسالمية االدخيلة على ثقافتن اتوالثقاف ةاالنحرافات السلوكي

مما يلقي تبعات كبيرة على كاهل مناهج التربية اإلسالمية في هذه ، اإللحادية تالتيارا
  :أهداف التربية اإلسالمية  في هذه المرحلة  أهموتعرض الباحثة ، المرحلة 

على  ولوبما جاء به من تشريع وأحكام وحل، الطالب باهللا تعالى وبرسوله يمانإ بناء .1
 .اليقين واإلقناع

 ،تمعالوازع الديني في نفسه تقوية تحول بينه وبين التيارات الهدامة لنظام المج تقوية .2
المخالفة  اليدو التق ،األساطيرمن الخرافات و وتحرره، من المبادئ اإللحادية هوتعصم

 .للعقيدة اإلسالمية
من غير تزمت أو ،السامية  ئهإلى المحافظة على شعائر الدين ومباد لبميل الطا تقوية .3

من يسر اإلسالم وسماحته ما يحمله على االتزان في جميع  متخذاً ،تشدد أونفور 
 .الهوى والميل نزعاتمع البعد عن  أعماله

وقيام الحكم فيها على ، الدين في تكوين الجماعة الكبرى يفهم الطالب لمرام توسيع .4
 .معنى التكافل بين المسلمين إدراكو، واإلخاء المساواةوالحرية و العدلالتشاور و

وجهاده في ، الدين هدافالتي تتفق مع أ لساميةوالء الطالب لوطنه وألهدافه ا ازدياد .5
بهذا التراث  هوانتفاع، دمقاومة أساليب االستعمار واعتزازه بالتراث اإلسالمي الخال

في  وتضحيةوحب ، بإرادة قويةله إلى البناء على أمجاد الماضي وتقوية مي، ثقافياً
 .البطوالت اإلسالمية أحسن قدوة من امتخذ، السلم والحرب

في كل  منتجةالمساهمة ال درالطالب بأنه عنصر عامل في األمة يق مانإي تعميق .6
ويفهم روح التعامل ، الثروة العامة ويحافظ عليها نميةويحرص على ت، ميدان

على فهم صحيح لروح  املهويبني تع، هويهتم بآداب المجتمع الذي يعيش في ياالجتماع
 .الدين وجدواه

، من الخوف والضعف والعقد لتحريرهم، بالغرائز والميول في نفوس الشباب التسامي .7
، النفسي واالتزان العاطفي ستقراروتربيتهم تربية وجدانية صحيحة  تقوم على اال

 .الشريف ديثالحن الكريم وآفي القر للغويوتذوق ألوان الجمال الفني وا
تهيئ  بحيث، وخلقي في مجتمعها ثم في بيئتها يإشعاع دين كزالمدرسة مر جعل   .8

من  كونواوي الرذائللطالبها الجو الذي يساعدهم على أن يتحلوا بالفضائل وينتهوا عن 
 .ن طريق النشاط الديني علموعظة الحسنة والنهاة عن الشر بالحكمة وا ،الدعاة للخير
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واالستعانة ، وما بين المسلمين من روابط، العالم اإلسالمي بواقعتبصير الطالب   .9
هدى وتبصر في أمور دينه  ىالطالب عل ليكونحل مشكالت الحياة بالدين في 

 . )236:  1986، حمد أ.( ودنياه
أهداف التربية اإلسالمية  دالباحثة في ضوء ما سبق إلى القول بأهمية تحدي وتخلص

ن هذه األهداف تشكل المعايير التي يتم في ضوئها إبوضوح في ضوء الكتاب والسنة حيث 
 ةالتدريس المالئمة والوسائل المعين يبوكذا اختيار أسال، اختيار المحتوى التعليمي المناسب 

الكبرى لمنهاج التربية اإلسالمية في إيجاد اإلنسان الصالح المؤمن  لغايةإلى تحقيق ا وصوالً
  .عن قضايا أمته منافحالمدافع وال،  هالعامل لمجتمع، العارف بدينه المخلص لوطنه  بربه

  
  :التعامل مع قضايا فقه الواقع  يالتربية اإلسالمية ف دور

وال ، المعاصر قعنابها وا التي يضج ايااألخيرة المشكالت والقض واتفي السن تعددت
 ابوتتعدد األسب ، وبعضها شائك، من هذه القضايا متشابكة ومعقدة اًحد أن كثيرأيخفى على 

هذا يستدعي االنتباه واالهتمام والتخطيط الواعي من  إن. والدوافع الكامنة وراء ظهورها
أدق مناهج التربية  ورةوبص، وعلى المناهج بوجه خاص، عام وجهعلى التربية ب ينالقائم

وطرحها في مناهج التربية  والمستجدات ياذه القضاللعمل على استيعاب أهم ه، اإلسالمية
 ةوبصور،اإلسالمية بصورة عصرية تتماشى مع ما يزخر به الواقع الحالي  من تغيرات 

  .للطالبتناسب المرحلة العمرية 
نظرا لما يمر به ، للتربية اإلسالمية الحاليأصبحت الحاجة ملحة وضرورية في عصرنا  لقد

ومكانة ووضع األسرة  سالميةرات أثرت على المجتمعات اإلمن أحداث وتطو عصرهذا ال
برز أوهذه ، واألخالق والتربية بشكل عام لقيمتحديات عديدة أثرت على ا وأوجدت، فيها
  :في مواجهتها الميةدور التربية الدينية اإلسالتي تثبت و صرةوالقضايا المعا تحدياتال
 المادي المذهل في شتى ميادين الحياة إلى لتطورحيث أدى ا: ديالما بالجان تغلب •

االستخفاف باإلنفاق :  ثلمتمثلت في أشكال متعددة ، اختالل منظومة القيم في المجتمع
مشكالت كثيرة  فرزأ ماوالتطرف واإلرهاب م فواالنحراف واالغتصاب والعن، والرشوة

 هناو. األسري والتطاحن على المادة تفككوال، عن آبائهم فكريا وعاطفياً األبناءكاغتراب 
، الحادث في قيم المجتمع لاالختال تبرز أهمية دور التربية الدينية اإلسالمية في تصحيح
 ، ةوالتأكيد عليها كالصدق واألمان ،وذلك بالتركيز على القيم اإلسالمية وإكسابها للنشء

، وتعزيز هذه ير ذلك وغ ،وتحري الكسب الحالل،وبر اآلباء  ،وإتقان العمل والتراحم
أثقل ما يوضع في الميزان يوم :" القيم من خالل النصوص اإلسالمية ، مثل حديث 

إنما :" ، وحديث )253، ص1هـ ،ج1393أبو داود ،"(قالقيامة تقوى اهللا وحسن الخل
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إن اإلسالم ال يرفض المادة ).651، ص3،ج1982مالك، " (بعثت ألتمم مكارم األخالق 
 ).98: 1999يونس ،.(حياة ولكنه ال يرضى أن تطغى على القيم والمثلفهي من لوازم ال

 

 اكلفقد أدى غياب المرأة عن أسرتها إلى االنزالق في مش :المرأة للعمل خروج •
 شاركتهاوم، خروج المرأة للعمل في ال يمانع و اإلسالم، كاالغتراب والتدخين واإلدمان

في  - e-أذن لكن رسول اهللا :" فقد جاء في الحديث الشريف ،في بناء المجتمع وتنميته
الدور الملقى على المرأة في  ، وال بد للمناهج إبراز ) 153: مسلم " (الخروج لحاجتكن 

، وبيان ضوابط هذا الخروج بالحفاظ على  ورعايتهم ووقايتهم من األضرارا هتربية أبنائ
 .واألسرة الحشمة والحياء ، والموازنة بين شئون العمل 

 

سياسية واقتصادية  واملشيوع هذه الظاهرة بع رتبطا وقد :التطرفظاهرة العنف و شيوع •
وتمثلت ، التطرف أفكارالعمرية تأثرا ب ئاتوقد كانت فئة الشباب أكثر الف، واجتماعية

 :نهامظاهر التطرف الفكري لدى الشباب في واقعنا في عدة صور م
 .يرمع قيام موجبات التيس التشددالتزام  - 1
 .والفظاظة في الدعوة،  الغلظة في التعامل - 2
واستباحة دمائهم  آلخرينعصمة ا اطبلغت إسق جةإلى در ،الظن باآلخرين سوء - 3
 ).65: 2003بربخ ،(.جمهور الناس بالكفر واتهام، وأموالهم

اإلسالمية في مواجهة هذه الظاهرة بتصحيح المفاهيم واألفكار  التربيةدور  اظمويتع
، بتقديم اآليات التي تحث على  ضائلهوسماحته وقيمه وف اإلسالمي وبيان جوهر الدينخطأ ال

yJ$ (:االعتدال والتسامح مثل قوله تعالى Î6 sù 7pyJ ômuë z̀ ÏiB «!$# |MZÏ9 öN ßgs9 ( öq s9ur |MY ä. $àà sù 

xáã Î=xî É=ù=s)ø9$# (#q ëÒ xÿR]w ô Ï̀B y7Ï9öq ym ( ß# ôã $$sù öNåk÷]tã öç ÏÿøótG óô$#ur öN çlm; öN èd öëÍr$ x©ur íÎû ÍêöDF{ $# ( 
#såÎ*sù |MøBzï tã ö@©. uq tG sù ín? tã «!$# 4 ¨b Î) ©!$# è=ÏtäÜ tû,Î#Ïj. uq tG ßJ ø9$# () ومثل ) 159:آل عمران ،

 ). 244، ص1،كتاب العلم ،ج1997: البخاري " (علموا ويسروا ثالثاً :" - e-قول النبي 
 

وهي مشكلة تؤرق العالم بأسره لما لها من أخطار : معدالت التدخين واإلدمان زيادة •
إليه الدراسات  شارتواألخطر ما أ. وعلى االقتصاد والصحة، النشء  علىعظيمة 
حيث تصل نسبة التدخين فيهم  ،مهم رجال التعلي ن أكثر الفئات المهنية تدخيناًأ ،الحديثة

والشك أن زيادة معدالت التدخين يعظم من دور ، %42األطباء بنسبة  يهميل، 45%
ما أشارت به إحصائية  االسيم ،التربية اإلسالمية لمواجهة هذه الظاهرة و التقليل منها
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 ألف439إلى تعاطي في مصر لجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ا لدراسة أجراها يثةحد
وهنا يبرز دور التربية اإلسالمية ) 100: 1999يونس،( سنة للتدخين 15قل من أطفل 

 في التحذير من خطر المخدرات والتوعية بحكمها من خالل بيان الفتاوى المتعلقة بها،
ë@ÏtäÜur ÞO (:تعالىالتي تنهى عنها،مثل قوله  النصوصذكر  ßgs9 ÏM» t6 Íhã ©Ü9$# ãPÌhç ptäÜur ÞO Îgøän=tæ 

y] Í´ ¯» t6 yÇø9$# ()و قول النبي )157:األعراف ،–e- ":كل مسكر خمر وكل خمر حرام" 

 ).1593: 1999أبو داود ، (
وقد برزت هذه القضية كنتيجة للتقدم المذهل في علوم  :وزراعة األعضاء البشرية نقل •

 الكلىوقد شاعت في مجال زراعة القلب و ،الحديث العصروفنون الجراحة في  بالط
 جاوزاتلكن حدثت ت ،األمر عند إنقاذ حياة المرضى وقفيت لمو ،والمبايض والعيون

واالتجار بأعضائه من  هخطيرة وصلت إلى تهديد حياة اإلنسان والمضاربة على حيات
،وهذا مخالف لمبدأ من اآلخرين أوسالمة و رامةولو كان على حساب ك ،جل الكسبأ

يأتي دور مناهج التربية  وهنا) .67: 2003،بربخ  (اإلسالم في تكريم اإلنسان 
والتي أثارت ، حولها الصحيحةاإلسالمية في توضيح هذه القضية بعرض المعلومات 

ôâs)s9ur $oY (:قوله تعالى وإظهار حكم اإلسالم فيها  الناسجدال واسعا بين  øB§ç x. ûÓÍ_t/ tPyä#uä 

öN ßg» oY ù=uHxqur íÎû Îhéy9ø9$# Ìç óst7 ø9$#ur N ßg» oY ø%yó uëur öÆÏiB ÏM» t7 Íhä©Ü9$# óOßg» uZù=ûÒ sùur 4ín? tã 9éçÏV ü2 ô £̀J ÏiB 

$oY ø)n=yz WxäÅÒ øÿs? ( ) 70:اإلسراء (.  
  

 : االستنساخ •
ـ   قضية االستنساخ نتيجة للثورة العلمية ظهرت ، المعاصـر  اوالتكنولوجية فـي عالمن

 وخلية أل ما حسب التركيب الوراثي الجزئي تما هةأو إكثار نسخ متشاب تخليقواالستنساخ هو 
 صـال نتيجة لالت بيوقد انتقلت هذه القضية من العالم الغربي إلى العالم العر. حتى كائن حي
مما يؤكد على دور مناهج التربية اإلسالمية في اإلجابة عن هذه التسـاؤالت   ،بالعالم الغربي

 :يوسف القرضاوي الـذي يقـول   كتورالدوتوضيحها من خالل نقل فتاوى كبار العلماء مثل 
أما في الحيـوان   ،إذا كان بهدف زيادته وتحسينه االستنساخ إذا كان في النبات فال حرج فيه"
أمـا إجـراء   . كان فيه أذى للحيوان فـال يجـوز   نإو ،كان ال يسبب له أذى فهو جائز نإف

قرهـا اهللا  أالتي  ياةللححال من األحوال لما فيه من فساد استنساخ في اإلنسان فال يجوز بأي 
ويأتي دور مناهج التربية اإلسالمية في هـذه  . )8:  2000 ،القرضاوي(تعالى بألوان مختلفة 

  .القضية بتعريف الطلبة بأحكامها وبالتحذير من عواقبها
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  :مجال االقتصاد في •
تقضي  والتي ،الحديثة ةالمبادالت التجاري نواعيعتبر البيع بالتقسيط من أ: بالتقسيط البيع

 أقساطعلى  الًمؤج بيعاً الثمن أي ةومقسط ،السلعة مدفوعة الثمن بسعر معين عن يبيع البائأب
بشكل كبير بين الناس  المعامالتوقد انتشر هذا النوع من  ،بسعر أعلى من السعر السابق

 حكمالتربية اإلسالمية تلبية حاجات الطالب بتعريفهم ال اهجإن هذا يستدعي من من. جدالًوأثار 
المنعقد في  سالميالفقهي اإل مجمعكالفتوى الصادرة عن ال، الشرعي لهذا النوع من البيوع

كما يجوز ذكر عقد  ، الحاّلتجوز الزيادة في الثمن المؤجل على الثمن  نهأ) 1990( عوديةالس
  .)1990:المجمع الفقهي اإلسالمي .(لمدة معلومة قساطالبيع أو ثمنه باأل

  

     :ةمجال األطعم في •
ما يحدث التبادل  كثيراً ،فإنهلبالد غير اإلسالمية الذبائح المستوردة من ا ففي قضية 

العديدة ومنها اللحوم  عضائبتستورد ال حيث التجاري بين دول العالم اإلسالمي ودول الغرب
 ،حكم تناولها  اًلحوم بكثرة في األسواق يثار كثيرهذه ال لطرح ونظراً ،سواء مثلجة أو معلبة 

لة آق الكهربائي أو الخنق أو الضرب بفقد يستعمل الصع ،لطرق ذبح األنعام أو الطيور  نظراً
ثقيلة على الرأس إلى غير ذلك من الطرق التي تختلف عن طريق التذكية في الشريعة 

 .اإلسالمية 
على مناهج  لقائمينالمهمة التي يجب أن تستدعي اهتمام ا القضاياشك أنها من  وال

وطرح الفتاوى حولها  ،الشرعية لطرحها وتعريف الطالب بأحكامها باألدلة  الميةاإلسالتربية 
فما يرد من اللحوم المعلبة إن "السعودية  بيةفي المملكة العر ضاءمثل فتوى المجلس األعلى للق

هم أو أكثرهم أهل كتاب كان استيراده من بالد إسالمية أو من بالد أهل الكتاب أو بعض
 المستوردةن كانت اللحوم إو ،بالطريقة الشرعية فال شك في حله  بحونم يذنهأوعاداتهم 

أو  الرأسنهم يذبحون بالخنق أو بضرب أ ،من بالد جرت عاداتهم أو أكثرهم  تستورد
وغير  لمسلميناوكذلك ما يذبحه غير .  االكهربائية ونحو ذلك فال شك في تحريمه عقةبالصا

 مجلة البحوث اإلسالمية" (ونحوهم فال يباح ما تم ذكره ،نأهل الكتاب من مجوس أو شيوعيي
  .) 130:هجرية 1402:
  

 :التحويل إلى جنس آخر  جراحات •
حيث يتم فيها تغيير  ،ظهرت حديثا جراحات في الطب تعمل على تحويل الجنس فقد

بعملية خصائه ثم القيام إو الذكر جبوذلك بح ،الذكر الكامل الذكورة إلى أنثى لخلق اهللا وتحوي
وتتم ، األنثىبحيث يصبح جسمه على هيئة  جراحية إليجاد فرج ومهبل ثم إعطائه هرمونات
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  .)277:  1992 ،البار( مساواةهذه العملية في بالد الغرب بدواعي الحرية الشخصية وال
إلى بعض البلدان اإلسالمية  فقد عرض تلفزيون الحياة في  تقلتأن هذه اللوثة ان والغريب
الشاب المصري إسالم الذي أجرى  ةقص 22/7/2010الخميس  موافقال "الحياة اليوم"برنامج 

ن إلى أ وأشار البرنامج  ، ةعملية تحويل جنس في مستشفى مصري خاص فتحول إلى فتا
  .أجريت في الخفاء في مستشفيات مصرمن هذا النوع  حالةما يقرب من ثمانمائة  كهنا

لمنع هذا العبث  إلسالميةفال بد أن تتصدى مناهج التربية ا ،هذه القضية الخطيرة وإزاء
 wur (:وبيان حكمها الشرعي كقوله تعالى ،بالتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذه الجراحات

(#öq ¨Y yJ tG s? $tB ü@ûÒ sù ª!$# ¾Ïm Î/ öN ä3 üÒ ÷èt/ 4ín? tã <Ù ÷èt/ ( ) الحديث الشريف في  و ،)32:النساء

" ال والمتشبهين من الرجال بالنساءالمتشبهات من النساء بالرج -e–رسول اهللا  لعن"
  .)362: 1988 ،الترمذي(
  

 :لكترونية اإل التجارة •
وهي  ،التي دخلت الحياة العصرية بقوة واحدة من التعبيرات اإللكترونيةالتجارة  تعتبر

مبادلة مال بمال على وجه مشروع "  هاوتعرف بأن ،اإلسالمي قهتجارة لم تعرف سابقا في الف
 ،من التجارة االلكترونية اًجزء ترنتوتعد التجارة عبر االن، "بالوسائل االلكترونية الحديثة 

 رةن معظم نشاطات التجاأل ،ى إطالق اللفظين بطريقة تبادلية غير أن العادة جرت عل
      والمذياع  ،)التليفون(الهاتف  لحديثةا سائلفي الو خلويد، االلكترونية تتم عبر االنترنت

وفي ظل دخول التقنية الحديثة  .)  39: 200، أبو مصطفى.( والتلفاكس، والتلفاز) الراديو ( 
مجال المعامالت فال بأس أن تتناول مناهج التربية اإلسالمية بعضاً من هذه األحكام بإلقاء 

  . الضوء عليها لتوفير أرضية من المعرفة بها
  

 : العولمة •
و العولمة هي احتواء للعالم ، المية في مواجهة تحديات العولمةاإلس لتربيةأهمية ا تبدو

الغير  قيملفرض  افتهاواختراق ثق ،أو المتخلفة فةومحاولة للهيمنة على الدول النامية أو الضعي
وتفرض العولمة علينا في مجتمعاتنا العربية واإلسـالمية تحـديات عديـدة     ،واتجاهاته عليها

بـرز قيمـة التربيـة    توهكـذا  . لمواد األدبية والدينيـة ا دراسةاالهتمام ب رتزايد قصو هاأهم
وال والشريعة اإلسـالمية   ة والعقيدةالتي تسعى إلى الحفاظ على منظومة القيم الديني اإلسالمية

مخطط ومـنظم   توغلإال  ابلهاء رسالة مؤسسات إنتاج القيم هذه ال يقفي أد شك أن كل تراخٍ
  ).38: 2002 ،موسى(التربوية العولمة ومرجعياتها  قيمل

قضايا فقه الواقع  عالجةاإلسالمية في م تربيةعلى ما سبق يتبين أهمية دور ال وتأسيسا
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العظيمة  ولياتهالتقوم بمسؤ، المعاصرة المتوازنة القوية الميةوبناء الشخصية اإلس، المتغيرة
وبدورها العالجي في معالجة أية ، تزكية األنفس وتطهيرها خاللودورها الوقائي من 

في المرحلة الثانوية التي تتسم  خاصة، نشوئها ومحاصرتها قبل استفحالها انحرافات فور
ررات التربية اإلسالمية التي تمنحها مق لثقافةإن ا، على العالم فتاحبالقلق والرغبة في االن

باألدلة  إلقناعمقدمة بصورة تفيض بالتشويق واإلمتاع واالو ،اإلسالمية في صورة عصرية 
التي هي أمل األمة في ، ألجيالنا الواعدة ياًواق عاًودر، حامياً سياجاًل تشكّ، الشرعية والعقلية

  .متتراءى في سماواته عزة اإلسال و ،المجد لئمستقبل تتألأل آفاقه بآل
 يدورالطالب بقضايا الواقع ليكون على دراية بما  ممن الضروري إلما أصبح ولقد

وإبراز واقعية التربية ، القضايا بشكل عصري ووظيفي مناسب وعرض هذه، حوله
  .في كل مجال من مجاالت الحياة اياخالل تناول أهم القض ناإلسالمية وشمولها م

  
  :الثانوية المرحلة  النمائية لطلبةدور التربية اإلسالمية في التعامل مع الخصائص 

عالمات فيها التي تبدأ  المدة"باعتبارها مرحلة الشباب هي  ويةالمرحلة الثان نإ
والمشاركة والتعارف  كسبعلى ال)الطالب(ويصحبها قدرة المراهق  ، رالظهوب البلوغ 

ونضج القوة  ،اكتمال القوة البدنية والنفسية كما أن من سماتها وخصائصها، مع الغير
ثم ظهور بعض الرغبات في تحقيق الغرائز وإشباعها كغريزة ، العقلية إلى حد كبير

  .)62:  1996 ،موسى( وحب التملك وحب االستقالل، ناسلالت
مكانة التعليم الثانوي واإلعداد االستراتيجي له بسبب مجموعة من المميزات التي  وتبرز
  :من أهمها ، بها دون غيره من مراحل التعليم صيخت
 .يتناول الشباب في أدق مراحل نموه أي خالل مرحلة البلوغ  نهأ .1
الحياة المختلفة  ادينفي مي العمليهيئ الشباب لمواصلة الدراسة في التعليم العالي أو  نهأ .2

 .)176: 1993، الرحمن بدع(
الذي يقوم طا بأحوال المجتمع مرتب"كونه كما تبدو أهمية اإلعداد المنظم للتعليم الثانوي 

مشكالت التعليم الثانوي  ن الكثير منإ ثحي، تشابك مشكالته مع مشكالت المجتمعوت، فيه
، من أزمات يدور فيه من أفكار وما يحيط به وما، داثفي المجتمع من أح يما يجرم نابعة 

وما يكتنفه من عوامل تؤثر في اقتصاده ، تغيرات نوما يطرأ عليه م، وما يسوده من فلسفات
  ) .2: 1971،صبيح( وماتهاالجتماعية وغير ذلك من مق استه وفكره ونظرتهوسي
 :                      يةاإلسالم بيةوعالقته بالتر يةنمو الطلبة بالمرحلة الثانو خصائص:أوالً

المتعلمين في المرحلة  ويسلط الضوء على خصائص نم سةالمحور من الدرا هذا
  .اإلسالمية في رعاية هذا النمو يةمنهج الترب دورو، الثانوية
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  :ةلطلبة المرحلة الثانوي لجسميةالخصائص ا.1
الجسمي  وويتصف النم، التغيرات التي يمر بها المراهق زبرأالجسمية  التغيرات تعد
في بدء المرحلة عنه في  ةالسرع لويزيد معد، بالزيادة السريعة المفاجئة مرحلةفي هذه ال

   .)341: 1993لفقي، ا(لوزنما تبدأ في الطول ثم تتبعها زيادة في ا أولالزيادة  أوتبد، نهايتها
أن النمو الجسمي لدى طالب المرحلة الثانوية يؤدي إلى  إلى )269:ت.د(السيد  ويشير

ف الختال لغاتزان البا لولذا يخت، عضوية ونفسية في حياة الطالب ريةإحداث تغييرات جوه
باالرتباك ويميل  الغوهكذا يشعر الب، الجزئية المصاحبة لها قوىوال، السرعة النسبية للنمو

وخاصة من ، بالسلبية اناهذه المرحلة أحي سمىولذا ت، ما يشبه الشذوذ ىأحيانا إل سلوكه
  . يتصف به في الطفولة المتأخرة كانالفرد يفقد اتزانه الذي  نأل ،الناحية النفسية

  

  :جسميالنمو الفي العناية ب سالميةمنهج التربية اإل دور
وإبراز ، بخصائص نمو الطلبة الجسمية عنايةعلى مناهج التربية اإلسالمية ال يتوجب

تحقيقا لتوجيه الحديث الشريف  راالجسم بالحفاظ على النفس من اإلضر ىنظرة اإلسالم إل
 ةومن خالل اهتمام اإلسالم بالدعو  ."إلى اهللا من المؤمن الضعيف أحبالقوي خير و المؤمن"

، الصحي المتوازن وتجنب اإلسراف اموالطع، لسواكوا، والنظافة، إلى ممارسة الرياضة
من العدوى عن  ووقاية الجسم ،كالتدخين والمسكرات والمخدرات حرماتالم اولوتجنب تن

وغير  ،واللواط لزناكذلك التحذير من الممارسات الجنسية المحرمة كا، طريق الحجر الصحي
  .البصرذلك بالتوجيه إلى غض 

   

  :لطلبة المرحلة الثانويةالعقلي  النمو خصائص.2 
العقل السليم  أنمن  وثيقة الصلة بالخصائص الجسمية انطالقاً قليةالخصائص الع دتع

اكتماله في  من المراهق ربتويق، تشهد سرعة نمو الذكاء لةوفي هذه المرح، في الجسم السليم
انيكية نمو القدرات العقلية وخاصة القدرات اللفظية والميك يدويز، سنة 18- 15الفترة من 

  . )318: 1995، زهران( السرعة اإلدراكيةو
، القدرة الميكانيكية أو الفنية: لالمرحلة بعض القدرات الخاصة مث في هذه وتظهر

وترتبط هذه القدرات بدورها بنجاح الفرد في مهنة أو أنواع معينة من الدراسة أو نحو ذلك 
مثل ارتباط القدرة  فردالنشاط التي تعتمد على توافر قدرات خاصة محدودة عند ال ينميادمن 
  ).31: 1981،محمود ( الميكانيكيالعمل  ادينبمي انيكيةميكال

  :في العناية بالنمو العقلي  ميةمنهج التربية اإلسال دور
على منهج نه يتوجب أترى الباحثة  ةالعقلي للمرحلة الثانوي والنم ائصضوء خص في

  :التربية اإلسالمية 
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 تدالليعلى التفكير االس دريبيجابي لدى الطلبة من خالل التأنماط التفكير اإل تنمية •
          :عالىت كقوله ،الشريفة اديثالقرآنية واألح ياتوربط ذلك باآل، والتفكير الناقد والتحليل

)         Iwur ãN Å¡ ø%é& Ä§øÿ̈Z9$$Î/ Ïp tB#§q  ).2:القيامة ()  9$#=¯

األعمى والتقليد غير  قليدكالت: الخاطئ تفكيرفي غياهب ال النزالقالطلبة من ا تحذير •
 .والتفكير التبريري ، الواعي

ثر التأمل أو، إلى النظر في اآليات الكونية جيهتووال، دور العقل في العقيدة واإليمان زإبرا •
 .في الهداية

ودورهما ، وخاصة االجتهاد والقياس، االنتباه إلى أهمية العقل في الفقه اإلسالمي  توجيه •
 .في استنباط األحكام الشرعية في اإلسالم 

 .الغيبية  اكالقضاي راكهاالحدود التي تقتضي التسليم نظرا لقصور العقل عن إد بيان •
الهامة  لمصادرحد اأ بل إن العقل،  اًمطلق لدينمع ا أن العقل ال يتعارض على التأكيد •

 .للمعرفة في اإلسالم 
 

  :انويةلطلبة المرحلة الث نفعاليةاال الخصائص .3
، نتيجة لمرورهم بمرحلة المراهقة  عاليةفي المرحلة الثانوية بتغيرات انف طلبةال يمر

مرحلة  انهإحيث ، مرحلة أزمة البلوغ  ةمرحل أن إلى )1990(ويشير صادق وأبو حطب 
: ص(التي تحدث في هذه المرحلة  سيكولوجيةشديد مصدره التغيرات الجسمية والانفعالي تأثر 
376(.  
، المراهق في االستقالل عن أسرته ةفي فترة المراهقة رغب فسيةبرز مظاهر الحياة النأمن  إن

نه أر يشع راهقالم ىفنتيجة للتغيرات الجسمية التي تطرأ عل، على النفس عتمادوميله نحو اال
أو أن يخضع ، و كبيرة ةأن يحاسب على كل صغير بنه ال يحأكما ، قاصراَ طفالَلم يعد 

ما ولكنه من ناحية أخرى ، فهو ال يحب أن يعامل كطفل، ووصايتهاسلوكه لرقابة األسرة 
، جالل(وفي توفير األمن والطمأنينة ، في قضاء حاجاته االقتصادية ألسرةعلى ا عتمدزال ي
1985 :586.(   
  :في مرحلة المراهقة  النفعاليباحث آخر إلى أهم مظاهر النمو ا ويشير

 .متهورة  و ومنطلقةعنيفة  أنهااالنفعاالت ب تتصف .1
 . سلوك األطفال وتصرفات الكبار بينلب سلوك البالغ قويت، التذبذب االنفعالي يظهر .2
التغيرات الجسمية  نتيجة، االنطوائية والتمركز حول الذات لالخجل والميو يالحظ .3

 .المفاجئة
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 .وينتابه القلق النفسي أحيانا قظةويستغرق البالغ في حلم الي الخيال خصباً يكون .4
 وغيرهم وتكوين شخصيته المستقلة نو تحقيق االستقالل االنفعالي عن الوالديحن السعي .5

 . )80: 1998 ،جادو(
  :االنفعالي النموفي رعاية  ميةمنهج التربية اإلسال دور

ووقايته من ، أهم أهداف التربية اإلسالمية تحقيق التوازن االنفعالي للنشء المسلم  من
 ينةوغرس الطمأن،  قلقوتحريره من الخوف وال، واالنحرافات االنفعالية ، األمراض النفسية

tûï (:عمال بقوله تعالى الشجاعةيمان والثقة في نفسه وواإل Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä íûÈõ uKôÜs?ur O ßgç/q è=è% 

Ìç ø. ÉãÎ/ «!$# 3 üwr& Ìç ò2ÉãÎ/ «!$# íûÈõ yJ ôÜs? Ü>q è=à)ø9$# ( )ليتحقق غرض التربية في ) 28:الرعد

  .األرض في ستخالفاال مهامب مإيجاد الشخصية المسلمة الصالحة التي تقو
الثانوية عن  مرحلةاإلسالمية تحقيق التوازن االنفعالي لدى طلبة ال يةلمنهاج الترب ويمكن -

  :طريق ما يلي 
 . تحقيق الطمأنينة النفسية يف كريمالطلبة بأهمية تالوة القران ال تبصير .1
 . بعض القيم التي تهذب االنفعاالت كالصبر وكظم الغيظ  تعزيز .2
االنفعالي ؤدي إلى النضج يي ذن والسنة و الآالمنهج اإلعجاز البالغي في القر تضمن .3

 .) 77:  2003:بربخ (
أو  االستلقاءبالجلوس أو  الوضع يرفي تخفيف الغضب كتغي ويالتوجيه النب تباعا .4

 .الوضوء
وإبعاد  ،اإلسالمي الصحيح له في تحقيق السالم النفسي رو التصو، دور التوكل  إبراز .5

 .الرزق واألجل علىالقلق والخوف  حشب
ون قدوة لتك، والصالحين ومواقفهم العظيمة حابةنماذج من سيرة األنبياء والص عرض .6

 .جهادهم وثباتهم وشجاعتهم وزهدهم للطلبة في
والقناعة باألمور القدرية التي ال ،بالقضاء والقدر في تحقيق الرضا  إليماندور ا بيان .7

 .وعدم السخط فيما ينزل من نوازل ،ليموتعزيز قيمة التس، هاب صلة لإلنسان
 

  :اإلسالمية  ربيةوعالقته بالت عياالجتما النمو .4  
ما يحقق  يعتمد ، واهقةكبيرا من النمو االجتماعي خالل مرحلة المر الفرد قدراً سبتيك

في  شباعاتإ نالمراهق من نضج وقدرة على التوافق االجتماعي إلى حد كبير على ما حققه م
من اتجاهات نتيجة هذه  نهوما كو، وعلى خبراته االجتماعية األولى ،ةالسابق لةمرحلة الطفو

  ).279: 1983، رحمنعبد ال(  الخبرات
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االجتماعي في المرحلة الثانوية له خصائص تميزه عن المراحل  ون النمإف ولهذا    
أحس  ان الطالب إذإولهذا ف، نفسوزيادة الثقة بال ءالسابقة مثل القدرة على اختيار األصدقا

التأكيد على ولكن يجب ، نه يبدأ بالتعامل معهم دون تعارض إف، نهاقرأبالتوافق بينه وبين 
  . )77: 2000 ،بربخ( ألصدقاءاألبناء عند اختيارهم ل ىأهمية رقابة األسرة عل

 نهع وشيوعاً وأكثر اتساعاً، رحلة المراهقة بأنها أكثر تمايزاًالعالقات االجتماعية في م وتتميز
مراحل النمو  لتتابعوتتسع آفاق عالقاته االجتماعية  دادفينمو الفرد وتز، في مرحلة الطفولة 

  .)353:  1994،معوض( التطبيع والتنشئة االجتماعية ليةوتستمر عم، المطرد 
  

  :في رعاية النمو االجتماعي ميةإلسالمنهج التربية ا دور
من اهتمام التربية  بيريحظى بقسط ك فردالجانب االجتماعي في تكوين شخصية ال إن

كما ، فاعلين مؤثرين في مجتمعاتهم اًفرادليكونوا أفالتربية اإلسالمية توجه الطلبة ، سالميةاإل
تؤكد على أسس العالقات االجتماعية بين المسلمين لتحقيق مجتمع إسالمي مستقر ونظيف 

  .وحضاري متميز 
  :تحقيق ذلك من خالل ةلمنهج التربية اإلسالمي ويمكن

 .قيم التعاون وتقديم المساعدة والمنافسة الشريفة في نفوس الطلبة تعزيز .1
 .الشعور بالمسؤولية االجتماعية تأكيد .2
 .الذاتيتتيح للطلبة فرص التعلم  لتيطرائق التدريس ا استخدام .3
 .دبيةوالعلمية واللغوية واأل قافيةتوجيه الطلبة إلى تكوين الجماعات اإلسالمية والث  .4
 )79:  2003:بربخ ( 
 .بغيره كالرحمة والعدل والتعاطف مالتوجيه القرآني في عالقة المسل بيان .5
و ، حقوق الجيران: مثل يةالنبوية في القضايا االجتماع ثالطلبة بتوجيهات األحادي تبصير .6

، لزوجةا ارواختي، والتكافل االجتماعي، البيئة لىوالحفاظ ع ،الصديق تيارأسس اخ
 .بعضهمبوعالقات أفراد األسرة 

: من وسالمة المجتمعأ لىعلى دور المؤسسات االجتماعية في الحفاظ ع التأكيد  .7
 .ووسائل اإلعالم المختلفة ، والنوادي، والمدرسة، كالمسجد

 .وإكرامه لها وتأكيده على حقوقها قيمة المرأة في اإلسالم إبراز  .8
: الصالح مثل السلفو قصص  الشرعيةوتدعيمها باألدلة  تماعيةاالج اآلداب تعزيز  .9

 وآداب، وآداب الحديث  ،وصلة األرحام ،واإليثار ،ورحمة الصغير، توقير الكبير
 . االستئذان
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  :ميةفي التربية اإلسال الطلبة والمستفادة من خصائص نم المضامين
 وانفعالياً لياًوعق جسمياً: نمو الطلبة في المرحلة الثانوية استعراض خصائص بعد
فقد استخلصت الباحثة ما ، اإلسالمية في رعاية هذه الخصائص بيةدور التر نوبيا، واجتماعياً

  :يلي
الطلبة  نمواإلسالمية في المرحلة الثانوية لخصائص  يةمراعاة منهاج الترب وجوب .1

 علىواالجتماعية بشكل متوازن دون أن يطغى جانب منها  ةالجسمية والعقلية واالنفعالي
 .جانب آخر

 قدراتللموضوعات والقضايا التي تناسب  سالميةتضمين محتوى التربية اإل أهمية .2
 .وتشبع رغباتهم وتلبي حاجاتهم، ةوالجسمي، الطلبة العقلية

للطلبة فرصة التفكير  تيحاألنشطة والتدريبات التي ت لمحتوىعلى تضمين ا التأكيد .3
 . وإتاحة الفرص الستنباط األحكام من النصوص الشرعية، والتأمل

  

  : األساليب الحديثة في تدريس التربية اإلسالمية برزأ :ثانياً
اإلسالمية مواكبة  لتربيةمن حولنا يفرض على معلم ا نبهاتجدد الحياة في كافة جوا إن

على  ليكون قادراً ههذا التجدد والتفاعل معه، فيطلع على أحدث األساليب في مجال مهنت
وواقع الطلبة الذين أصبحت وسائل االتصال  واقعهوتحسينه، وليكون متفاعال مع  أدائهتطوير 

الحديثة متوفرة لديهم؛ إذ أصبحت عندهم إمكانيات هائلة للمعرفة والتواصل مع العالم من 
  .حولهم

التي  سالميةالحديثة لتدريس التربية اإل األساليب  أبرز من بعضاً فيما يلي الباحثة تستعرضو
  :ينبغي على المعلم استخدامها

  
 :التعلم الذاتي أسلوب -1

إلى نشاط التلميذ الذي يقوم به بطريقة مستقلة معتمدا على ذاته  الذاتيالتعلم  يشير
االرتقاء بشخصيته، فهو الذي يقرر متى يبدأ ومتى ينتهي وأي  دفوإمكاناته الشخصية ؛به

، ووظيفة المعلم هي التي يتخذها تالوسائل يختار، وهو المسئول عن تعلمه والنتائج والقرارا
  .)226:  2002موسى،(نفسه تهيئة أنسب الظروف أمام المتعلم لكي يعلم نفسه ب

الذي ال يستطيع  هائلالمعرفي اللالنفجار  نظراأصبح التعلم الذاتي ضروريا  لقد
المتعلمون في ظله أن يلموا بجميع نواحي المعرفة باستخدام أساليب التعلم التقليدية ، فالتعلم 

 و حتى يتمكن من مسايرة ما يستجد من معرفة ،التعلم المستمر طيلة الحياة ىالذاتي يؤدي إل
   .)271: 2003، الشمري(دينية في الفقه والتفسير وغيرها 
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اإلجابة : أنماط التعلم الذاتي التي يمكن استخدامها في تدريس التربية اإلسالمية ومن
ثم  ،قراءة صامتة أو جهرية راتقراءة فق، وتكليفهم سهمعن األسئلة التمهيدية والتعليمية بأنف

ع ، وتشجيعهم على جمالتي تضمنتها ةأو استنتاج الفكر ،لها وانأو وضع عن ،إعادة صياغتها
االستماع إلى نص قرآني في ، وتكليفهم واألحاديث واألناشيد ذات الصلة بالموضوعاآليات 

  .)231-230: 2002 ،موسى( ليهالبيت من مسجل وإعداد أسئلة مقترحة ع
  : حل المشكالت  طريقة -2

 ذات الصلة بموضوع الدراسة محوراً مشكالتهذه الطريقة في اتخاذ إحدى ال تتلخص
 تو عمل اإلجراءا ،البداية في تدريس المادة، فمن خالل التفكير في هذه المشكلة نقطةو

يكون لها ،  بةووضع المقترحات المناس ،وتفسيرها ،وتحليلها اتوجمع المعلوم ،الالزمة
مما يؤدي إلى إحداث  ،اكتسب المعرفة العلمية وتدرب على أسلوب التفكير العلمي دالتلميذ ق

  .) 105: 2001، أبو جاللة( العقلية والعملية لمهاراته طلوبةالم ميةالتن
على حل  لطالببحياة الطالب هو تدريب ا لمرتبطةالهدف من دراسة المشكالت ا إن

الفرص الكافية له  إتاحة، ومن خالل به و بمجتمعه الذي يعيش فيه خاصةال التالمشك
السكران ( ط والعمل الجماعيقدرة على التخطي، والالمعلومات والمهارات والعادات الكتساب

،1989 :151(.  
مع  والتربويةالتربية اإلسالمية أن يتصدى للمشكالت االجتماعية والنفسية  معلمويمكن ل
ويمكن لمنهج التربية اإلسالمية أن يعالج  ،في حل المشكالت مدور اإلسال تالميذه، مبرزا

الزواج من أجنبيات،  ،العمالة األجنبية ،غالء المهور: مثالاآلتية على سبيل ال شكالتالم
( األحداث  اف، انحر، المعامالت المصرفية، العنوسةبالشعور بالدونية تجاه الغرب، التعص

  .) 114: 2005النخالة ، 
  

  :بواسطة الحاسوب  التعليم -3
وله  ،عن الحداثة والمعاصرة ائل تعبيراًإلى الحاسوب بأنه من أكثر الوس ينظر

العالية على تخزين كم هائل من المعرفة  اته، من خالل قدرحياة اإلنسان انعكاساته على
–فإذا أراد الطالب معرفة فحوى الوثيقة التي أبرمها النبي . وتيسير نقلها في كل أنحاء العالم 

e– عسقول، (لى زر فيظهر أمامه نص الوثيقة سوى الضغط ع البالط ى، ما علنةفي المدي
مواطن  خيصتش فيللمعلم استخدام الحاسوب  ويمكن ،)بتصرف  244 – 243: 2006

الحاسوب يحتوي على في  ، إذ يمكن أن يضع برنامجاًضعف والقوة عند الطلبة بوقت قصيرال
عدد كبير من األسئلة التي تقيس مدى تحقق األهداف المختلفة من معرفة أو استيعاب أو 

، طروحةالم سئلةباإلجابة عن األ، حيث يقوم الطالب طبيق أو تحليل أو تركيب أو تقويمت
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، بحيث يتحدد مستوى م إلى عدة مستوياتلألسئلة يقس اًالبرنامج الحاسوبي بنك تبارويمكن اع
وبعد تشخيص الضعف يتم توجيه الطالب  ،نهاالطالب حسب مجموعات األسئلة التي يجيب ع

للمعلم استخدام  كما يمكن ،الطالبالذي يرتبط به  المحددإلى نشاطات مرتبطة بالمستوى 
 الحاسوب في تعزيز التعلم وتدعيمه عن طريق إعطاء الطالب نشاطات تدعم التعلم وتكون

  .) 146- 145: 199،الحاسوب في التعليم المفتوحة، قدسال( امتدادا لنشاطات التعلم األولية
مادته؛  دريسلمعلم التربية اإلسالمية استخدام الحاسوب بفاعلية كبيرة في ت ويمكن

 ،ريفة والنصوص األصلية في السيرةواألحاديث الش نيةكاالستعانة به في عرض اآليات القرآ
 اإلسالمية، وإحالة الطالب إلى المكتبات واألحاديث وتفسيرها اتوتوجيه الطلبة إلى حفظ اآلي

أفالم  هدةلالطالع على الكتب والمصادر والمراجع المهمة، باإلضافة إلى مشا بيةالحاسو
، واالستماع إلى األناشيد والقصائد اإلسالمية التي ترقق الوجدان السير والفتوحات اإلسالمية

التي تبرز إبداع الخالق وعظمته  فالميمكن للمعلم عرض األ اوتغرس القيم،كم سوترهف الح
والدروس والندوات والمحاضرات  لخطبوتعزز العقيدة السليمة لديه ،كذلك مشاهدة ا

  . الطالبتثري حصيلة المعرفة  اإلسالمية لدى  يوالمناظرات الت
  :الواجب أو التعيينات  طريقة -4

في فترة  هللتلميذ لينجز لمهو جزء من المادة العلمية يعينه المع التعيينأو  الواجب
 ،الطالب فيها بانتباه وهمة ورغبة الواجب من أنشطة تعليمية موجهة ينهمك ويتكون ،محددة

القيام به  مرادالتعيين العمل ال ددوينبغي أن يح ،بفضل تعليمات المعلم وإرشاداته كوذل
كما . الفروق الفردية راعيوأن ي ،بالالحقة السابقة وأن يربط األنشطة  ،بوضوح ودقة إنجاز

 خبراتيربط الموضوع ب وأن ،األسئلة والتعليمات والتمارين منينبغي أن ال يكثر المعلم 
كما يتوجب أن يتضمن  ،وأن يثير اهتمامهم وتفكيرهم ،يعرفهم بأهمية الواجب وأن ،تالميذال

. مع مراعاة أن يكون الواجب مناسبا للوقت الذي خصص له ،الواجب تمارين زائدة للمتفوقين
 تقسيمشهرية ثم  اتالمنهاج إلى تعيين تقسيم: )جبالوا(في طريقة التعيين  لمعلمومن مهام ا

كما أن عليه تصحيح  ،واألسبوعي إلى خمس وحدات عمل ،التعيين الشهري إلى أسبوعي
 :2009، سحل(). يينالتع(ومتابعة التالميذ و توجيههم، والتأكد من إنجازه للواجب  ،واجباتال

53-55(.  
  :  هنيالعصف الذ طريقة -5

أسلوب تعليمي يقوم على أساس تقديم المادة :" طريقة العصف الذهني بأنها  تعرف
عدد من  بروتوليد أك نتاجبالتفكير الجماعي إل لمينتسمح للمتع مشكالتالتعليمية في صورة 

لتناول  محدداألفكار والحلول التي ترد بأذهانهم مع إرجاء النقد أو التقييم إلى ما بعد الوقت ال
   . ) 6:  1997 ،فىمصط.( المشكلة
الجماعية التي يشجع بمقتضاه أفراد  المناقشةالعصف الذهني هو أحد أساليب  إن
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المتنوعة والمبتكرة بشكل عفوي تلقائي  األفكارالمجموعة على توليد أكبر عدد ممكن من 
وفي مناخ مفتوح غير نقدي ال يحد من إطالق هذه األفكار التي تخص حلوال لمشكلة  ،حر

  .)40:  2006  ،السميري(منها  المناسبواختيار  ،ومن ثم غربلة هذه األفكار ،معينة
  : األسئلة المركزة  طريقة -6

هي نوع من األسئلة التي يتم فيها التركيز من قبل المعلم و بعض الطالب حول قضية و
اتجاهاتهم و يذالتالم فكارويشد بذلك أ ،و يتم فيها النقاش وتبادل الرأي الجماعي ،معينة
وتمكن التالميذ من خالل النقاش الجماعي  ،هذه الطريقة العمل التعاوني وتناسب. نحوها

العمليات  ببعض القياموتتطلب هذه الطريقة  ،الخاصة المرتبطة بالمشكلة فكارهماستخدام أ
 وهي األمور التي تناسب اإلبداع ،والنقد والموازنة واتخاذ القرارات  التفسيركالتحليل و

     .)181: 2001 ،الطيطي(
  : األفكار البديلة  طريقة -7

البديلة المناسبة  ارفكاختيار األ ثم ،أو مشكلة يةمن خالل هذه الطريقة طرح قض يتم
 رةإلخضاعه م ابقانفسها التي توصل إليها س لمجموعةثم يعاد ذلك الحل إلى ا ،لحل المشكلة

 ،قسم معارض وقسم مؤيد: قسمين  إلىثم تقسيم المجموعة  ،والبحث والتجريب لتفكيرأخرى ل
أو المعارضة بمتغيرات أو معايير حتى يتم في  فقةتحديد و ربط الموا ويطلب من كل قسم 

 والمؤيدة لمعارضةبالمشكلة مرتبطة بمواقف ا قةالنهاية وضع جدول يضم المعايير المتعل
  .) 693:  1990:  قطامي(
  : االكتشاف  طريقة -8

وهو أسلوب  ،العملية التعليمية وهدفها محورالتي يكون فيها المتعلم  قإحدى الطرائ تعد
بنفسه من خالل التخطيط  معرفةعلى ال حصولوال ،يتيح الفرصة أمام التلميذ للتفكير المستقل

وجمع البيانات وتحليل النتائج وتفسيرها ، وتطبيق ما  ا،له الالزمةوتصميم التجارب  ،لها
ويرى برونر أن عملية  ،في ظل وجود معلم موجه ومرشد ديدةي مواقف جتعلموه ف

ولكنه يشمل  البشريةشيء جديد لم يكن معروفا من قبل اإلنسان و كتشافا عملية"االكتشاف 
 ،السميري(.عقله استخداموب تهيمكن أن يحصل عليها الفرد بذا التيكل أنواع المعرفة 

2006 :53(.  
  :  لغازاأل ريقةط -9

وتوصلت  ،وأجريت عليها بعض الدراسات ختلفةالطريقة في تدريس المواد الم تستخدم
التعليمية أكثر  مليةكما تجعل الع ،للطلبة فرصة للبحث والتفكير تتيح طريقةإلى أن هذه ال

: 1982 ،األلوسي( .النهاية إلى تنمية قدرات التفكير اإلبداعي  فيوتؤدي  ة،إثارة ومتع
226(.   
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  : الدرامية  لعاباأل طريقة - 10
واللعب  ،فيما يتعلق باألدوار االجتماعية المبدع عند األطفال روهو نوع من التفكي

ويعيد الطفل تنظيم أشياء مألوفة ليستخدمها في مواقف أو  والواقع،الخيال  منالدرامي خليط 
   .) 92:  2000 ،الحسن(  مألوفة رألغراض غي

دور تربوي هام إذ تؤدي وظيفة ترويحية ؛ ألن التفريج عن الطفل يجعله  وللدراما
كما يعمل على تنمية  لفني،ذوقه ا  ينميو ،كما يربي إحساس الفرد بالجمال ،أكثر قابلية للتعلم

إلى أنها تخلص  ةإضاف ،ثقته بنفسه ويزيد من ،ويثري معلوماته ويوسع مداركه ،خيال الطفل
تشبع غريزة حب  اأنه كما ،النقدية لديه حاسةوتنمية ال ،ضارةفعاالت الالكبت واالن نالطفل م

الطفل في معرفة طبائع  صيلةوتثري ح ،على التخلص من عيوب النطق وتساعد االستطالع،
   .) 214- 213:  2005،  سليمان( الناس، وترفع قدراته التعبيرية

والسيرة والفقه  التهذيبأن توظيف الدراما مؤثر في تدريس األخالق و ةالباحث وترى
حيث يمكن صياغة مواقف السيرة وموضوعات الفقه والحقائق المتعلقة بالعقيدة  ،والعقيدة

مما يرسخ المفاهيم والقيم  تمثيلها األطفال فوتكلي ،في قالب درامي مؤثر القواآلداب واألخ
  . الشاملة لسويةالفاعلة ا المؤمنةوالمهارات اإلسالمية، ويسهم في تشكيل الشخصية اإلسالمية 

  : التعاوني  عليمالت طريقة  - 11
الطالب  هامجموعات يعمل في لىتقسيم الطلبة في الفصل الواحد إ لطريقةهذه ا تتطلب

، ويكون هذا التقسيم متجانسا مراعيا  6- 4إلى مجموعات من  طلبةحيث يقسم المعلم ال ،معا
الفروق الفردية ، ثم يكلف المعلم كل مجموعة بإنجاز مهمة واحدة، ومن مزايا هذه الطريقة 

 ،الطالب على تحمل المسئولية تعويدتدريب الطالب على مهارات النقاش والحوار البناء، و
ال تصلح إال بعد  طريقةلعمل الجماعي، لكن هذه العن آرائهم وتنمية روح ا دوالتعبير الجي
   .)69-68: 2009  ،لسح( ، كما ال تصلح في الفصول الكبيرةتدريب كاف

  : بالممارسة  التعلم - 12
لسمع والفكر والمشاهدة التربية اإلسالمية  بالشمول والتوازن وتدرك أهمية ا تتميز
يزيد التعلم  نومن الطبيعي أ. الفكر لى، وتضيف اإلتقان إلى العمل واإليمان إوالممارسة

اإلنسان  بلبالممارسة في عصرنا الحاضر، ذلك أن األعمال التي يلزم ممارستها من ق
  . المعاصر قد ازدادت ، كما أن أساليب ممارسة األعمال المهنية قد تعقدت

  : إلى فوائد التعلم بالممارسة ، منها ) 250: 1991( األغا  ويشير
 وبشمولحواس كالسمع والبصر واللمس ،  ةعد باستغاللأثر التعلم  وذلك  إطالة  - أ

  .حركي والعاطفي  فسالمعرفي والن: مستويات التعلم وجوانبه 
 .المهارات الالزمة للممارسة  سواء كانت جسمية أو عقلية أو اجتماعية  تنمية  - ب
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 . الدقيقة وجوانبه المتعددة هخبايا العمل وتفاصيل لىع طالعاال  - ت
 . ل في ظروف وبيئات سلوكية متباينةرقعة التعلم وتوسيع دائرته من خالل العم زيادة  - ث
 .ة مناسبة للمتعلم ومكللة بالنجاحعندما تكون الممارس وخصوصاالدافعية للعمل  زيادة  - ج
 .المجال لتحقيق الذات وزيادة الفرصة لإلبداع واالبتكار واإلتقان  إتاحة  - ح

في اختيار األسلوب والطريقة  لذكاءأن يتحلى بالفطنة واالتربية اإلسالمية  معلى معل إن
مرحلة هذه األساليب بحسب الموضوع وال استخدامفي  ويع، والتنالتعليمي لموقفالمناسبة ل

 نويعإن الت. ممكنة درجةوالغايات إلى أقصى  افبما يخدم األهد النمائية والموقف التعليمي
بمهارة يضفي جوا من المتعة والتشويق على العملية  االتدريس وتوظيفه ساليبفي استخدام أ

لديهم،   ويرفع من مستوى الدافعية للتعلم ،التعليمية، ويبعد شبح الملل والضجر عن الطالب
االتجاهات  ىوتبن ،األساليب األحدث دمالمعلم في تدريسه كلما استخ نجاح اتوترتفع مستوي

  . المعاصرة في التربية
  

  :التربية اإلسالمية في المنهاج العربي والفلسطيني واقع :ثالثاً
  :اإلسالمية في الوطن العربي بيةمنهاج التر واقع .1

اإلسالمية  ةعن واقع مناهج التربي يثهمعرض حد في )210: 1998(شحاتة  يشير
 اومبادئهعلى العقيدة اإلسالمية  سالمدور التربية اإلسالمية عموما هو تنشئة أبناء اإل: "لوقيف

ولذا فإن العناية بإعداد مناهج التربية اإلسالمية على المستويات القومية  ،اومثله اوقيمه
 اةوطغيان الحي حاديةوالقطرية أصبح قضية ملحة أساسية وضرورية لمواجهة الفلسفات اإلل

مناهج التربية  منهاالمشكالت التي تعاني  أهمويشير إلى أن . المادية وتدهور القيم الدينية
  : عموما المية في الوطن العربياإلس

  .في دراسة التربية اإلسالمية طالبرغبة ال ضعف -1
ما للمتغيرات الجسمية والعقلية والنفسية في مرحلتي البلوغ والمراهقة من  إغفال -2

 .هبشخصيت زازوبناء ذاته واالعت يذآثار في طرق تفكير التلم
 . الدينية معزولة عن العاطفة حقائقحيث تقدم ال ياةالدين عن الح فصل -3
 .والعلمي في العصور المختلفة ضاريفي التقدم الح دينأثر ال إغفال -4
 .صلة نظمنا االجتماعية بالدين ضيحفي تو ععدم التوس -5
اإلسالمية في الوطن  ربيةمناهج الت واقع ) 174:  1990( ينتقد أحمد  كذلكو -6

  : قاداتهالعربي، ومن انت
يتأرجح بين حصة أو حصتين  راسةتها في جدول الدقو، ف لها المخصصقلة الوقت   -1

ا بين هذا الوقت واألوقات المخصصة لبقية المواد نجد أن مادة التربية أسبوعيا، فإذا قارنّ
 . المواد األخرى  من قتاًاإلسالمية أقل و
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 ،المطلوب لغرضالدراسية ال يفي با فما يقدم لهم خالل المراحل ،ما يعطى للتالميذ قلة -2
و  بافبينما نجد إطنا ،واالختيار ركيزمن الت ياًوخال توازن،عن كونه غير م ضالًف

 ىإلى التهذيب والتربية الخلقية، نر هاتهدف مضامين ةمعين اتوعاستفاضة في موض
ثم إن اختيار  ،المتعلقة بالفروض المكتوبة حكامأصول العقيدة  واأل في مخالًً إيجازاً

المختلفة للثقافة الدينية، مما يجعل  الفروععلى  موزع توزيعا شامالً يرالموضوعات غ
 . ضئيل من العلم بشعائر دينه جد دهورصي ،قليل افةمن هذه الثق وزادهالتلميذ يتخرج 

في  وسواء في محتواها أ هوخصائصالنمو  مراحلاإلسالمية ب التربيةارتباط مناهج  عدم -3
الديني يؤثر أثره إذا أحس المتعلم أنه يتصل  فالتعليم ،في أساليب تدريسها وأنشطتها، أ

بحيث يتناول  ،االجتماعي أو العاطفي أومن مطالب نموه الجسمي أو العقلي  بمطلب
كأن يعالج ناحية غريزية  ،من ميوله من اتجاهاته، أو ميالً أو اتجاهاً ،حاجاته من حاجةً

فإن تم  ،جانبا يهمه يتناولأو  ،أو يجيب عن سؤال حول فكرة تحيره ،في أعماقه تضطرم
وظيفة أساسية و ماسة في  هاتلقى المتعلم التربية اإلسالمية تلقي من يشعر أن ل كذل

 . حياته
، فمن يقرأ في بعض كتب التربية اإلسالمية  لمجتمععدم تمشي المناهج مع مطالب ا  -4

الحية  التبالمشك يءملالومجتمع غير مجتمعنا  ،وضعت لزمان غير زماننا وكأنها ريشع
اإلسالم فيها كقضايا التراخي  حكمومن المفيد أن نبين لشبابنا  ،رض نفسها علينافالتي ت

والغلو في  ،اإلسالميةوالحروب بين الدول  ،وشيوع الرشوة واإلهمال سالمية،في القيم اإل
 . الدين عند بعض الشباب

المية ، فتنقل الخبرة إلى عدم وجود تكامل وترابط بين موضوعات فروع التربية اإلس  -5
 . غير متكاملة مشتتة موزعة التلميذ

الكتب المقررة مما يخالف القاعدة  محتوىاالرتباط بين األهداف وبعض جوانب  انعدام -6
 . لألهدافترجمة  محتوىأن ال على العلمية التي تنص

االقتصادية و ةتماعيفال تتعرض للمشكالت االج ،طبيعة المجتمع الذي وضعت له غفالإ -7
  .يهالموجودة ف

وترى الباحثة أن أفضل المناهج هي تلك التي تحقق حاجات المجتمع، وتلبي حاجات 
المتعلمين، وتقدم لهم معرفة متنوعة تناسب أعمارهم وقدراتهم ، وترتبط بواقعهم، وتنطلق من 

لغاية منها، ، وهذا يستدعي إيالء مناهج التربية اإلسالمية عناية أكبر لتحقق اهماهتمامات
وتخصيص نصاب أكبر من الحصص لها ، و إخراج الكتب بشكل جذاب يثير دافعية الطلبة 
لدراستها، وتحقيق التوازن في طرح الموضوعات بحيث تتشكل خلفية جيدة وثقافة إسالمية 
كافية لديهم، وكذلك التركيز على ربط تلك المعرفة بالعاطفة الدينية لتحفيز الطلبة على تجسيد 
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  .معرفة اإلسالمية والقيم والمثل في سلوكهمال
  :واقع منهاج التربية اإلسالمية  في فلسطين -2

من  سطينلما تتمتع به فل نظراً ةالمجتمع الفلسطيني بسمات ومميزات خاص يتميز
 لتفلسطين ال زا أنكما   ،نها أرض الديانات وملتقى الحضاراتإقداسة دينية و تاريخية، إذ 

على مناحي الحياة  اللهامما أفرز مشكالت جمة ألقت بظ ؛االحتالل اإلسرائيلي تترزح تح
  . صبشكل خا تعليمو على ال ،عامبشكل 

المنهاج الفلسطيني كل مناشط ومشاكل  كسفإن ذلك يستوجب أن يع كرهسبق ذ ولما
اث تغييرات بل إنه ال بد أن يكون من أهدافه إحد ،واالجتماعية والسياسية القتصاديةالمجتمع ا
في التحرير و االستقرار  آماله قيقتصب في مسار تصحيح أوضاعه وتح عفي المجتم
  . والتطور

فلسطين   يف) 12-1(للصفوف  سالميةالخطوط العريضة لمنهاج التربية اإل وتشير
وتحديد  ،بناء المرجعية الشرعية للطالب، وتأصيل الهوية فييسهم إلى حد بعيد إلى أنه 
   .مالمح الشخصية المسلمة وبيانقسمات 

حيث تم  ،براتعدد من الخمن  إلى استفادتهم الفلسطيني   المنهاجمخططو  ويشير
العربي  بومصر والعراق وسوريا والمغر ألردنعلى منهاج التربية اإلسالمية في ا طالعاال
 ىعل طالعاالكما تم  ،حديثا في هذه الدول تالتي طور هجالمنا خاصةدول الخليج، و

لمنهاج  عريضةالخطوط ال(األول الفلسطيني  منهاجخطة ال على، ومشروع توحيد المناهج
  ).3-2: 1998 ،اإلسالميةالتربية 

ويتمثل الخط السابع للخطوط العريضة لمنهاج التربية اإلسالمية في الخطة الدراسية 
لمنهاج ، وتتألف الخطة الدراسية المختلفة لعلى المراح الحصصتوزيع  منوالتي تتض

  : ربية اإلسالمية على النحو التاليالت
  : الصف األول حتى الصف الرابع من  -  أ

   .هذه الصفوف منللتالوة لكل صف  دةواح حصة -1
 . األخرى  لمنهاجلمفردات ا حصتان -2

  :الصف الخامس حتى العاشر من  - ب
  .لكل صف من هذه الصفوف  يدواحدة للتالوة و التجو حصة -1
 .  ااإلسالمية و فروعه ربيةحصتان للت  -2

مقارنة بمادة التربية  ،وعدد الحصص ،يلي تعرض الباحثة الهيكلية العامة للتعليم وفيما
  : حيث تقسم إلى 1998الفلسطيني  هاجكما وردت في الخطوط العريضة للمن الميةاإلس
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  ): 10-1(وتشمل الصفوف  األساسيمرحلة التعليم : أوالً
والجدول التـالي يوضـح عـدد     ،4-1الصفوف األساسية ): التهيئة(األساسية الدنيا  المرحلة

             : المرحلـة  هالمئويـة لكـل صـف فـي هـذ      بالحصص األسبوعية للمواد الدراسية والنس
الحصص األسبوعية ونسبتها المئوية للمواد الدراسية لكل صف في المرحلة األساسية  عدد
   .ياالدن

 ) 2: 1(جدول رقم 
  

 % النسبة المجموع )4( الصف )3( الصف  )2( الصف )1(الصف المواد
 %10 12 3 3 3 3 الميةاإلس التربية
 %26.7 32 8 8 8 8 العربية اللغة
 %10 12 3 3 3 3 اإلنجليزية اللغة

 %10 12 3 3 3 3 العامة العلوم
 %16.66 20 5 5 5 5 الرياضيات

 %6.66 8 2 2 2 2 الوطنية  والتربية االجتماعية العلوم
 %6.66 8 2 2 2 2 والحرف الفنون
 %6.66 8 2 2 2 2 الرياضية التربية

 %3.33 4 1 1 1 1 الحر النشاط
 %3.33 4 1 1 1 1 المدنية التربية

 %100 120 30 30 30 30 المجموع
  

، والجـدول التـالي   10 – 5الصفوف األساسـية  ): التمكين(المرحلة األساسية العليا  -12
  .في هذه المرحلة صفعدد الحصص األسبوعية للمواد الدراسية لكل  يوضح

  )2:2(جدول رقم 
 المواد

 الصف
)5( 

 الصف
)6( 

 الصف
)7( 

 الصف
)8( 

 الصف
 % النسبة المجموع )9(

 %8.8 15 3 3 3 3 3 سالميةاإل التربية
 %20.6 35 7 7 7 7 7 العربية اللغة
 %11.8 20 4 4 4 4 4 اإلنجليزية اللغة

 %11.8 20 4 4 4 4 4 العامة العلوم
 %14.7 25 5 5 5 5 5 الرياضيات

 %8.8 15 3 3 3 3 3 االجتماعية والتربية الوطنية العلوم
 %2.9-%5.9 7 1 1 1 2 2 رفوالح الفنون
 %2.9-%5.9 7 1 1 1 2 2 الرياضية التربية

 %2.9 5 1 1 1 1 1 الحر النشاط
 %2.9 5 1 1 1 1 1 المدنية التربية

 %5.9 10 2 2 2 2 2 والعلوم التطبيقية التكنولوجيا
 ،صحة وبيئة(االختيارية  المادة

 %5.9 6 2 2 2 -  -  )االقتصاد المنزلي، اللغة الثالثة

 %100 170 34 34 34 34 34 المجموع
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:  العاشر في هذه المرحلة ميزتان تربويتان هما وللصف /العاشر األساسي الصف  

أن التعليم األساسي وحتى الصف العاشر مجاني لكل مواطن، وذلك تعزيزاً  اعتبار -
 . 1990لتوصية مؤتمر تايالند 

 .نويةالخاص بالمرحلة الثا تفريعيعد صفاً تحضيرياً يسبق ال لعاشرا الصف -
 

   .عدد الحصص األسبوعية ونسبتها المئوية لمواد الصف العاشر األساسييوضح  التالي والجدول
  )2: 3( جدول رقم

 المئوية النسبة الحصص عدد المواد
 %8.8 3 اإلسالمية التربية
 %14.7 5 العربية اللغة
 %11.8 4 جليزيةاإلن اللغة
 %14.7 5 العامة العلوم

 %14.7 5 الرياضيات
 %8.8 3 )التاريخ، الجغرافيا، تربية وطنية(االجتماعية  العلوم

 %5.9 2 التكنولوجيا
 %8.8 3 التقنية الثقافة
 %2.9 1 والحرف الفنون
 %2.9 1 الرياضية التربية
 %5.9 2 االختيارية المادة

 %100 34 المجموع
  

  ): 12- 11(الصفوف  ويشملمرحلة التعليم الثانوي : ثانياً
 :الحادي عشر الصف  . أ

والن اآلتيان والعلوم اإلنسانية، والجد لميهذا الصف يتم التقسيم في المجالين الع وفي
  .لمواد هذين الصفين ويةالمئ سبتهايوضح عدد الحصص األسبوعية ونيوضحان 

  .العلمي) 11(األسبوعية للمواد المقررة للصف الحادي عشر  لحصصا عدد 
  )2: 4(جدول رقم 

 ويةالمئ النسبة الحصص عدد المواد
 %8.5 3 اإلسالمية التربية
 %14.7 5 العربية اللغة
 %14.7 5 اإلنجليزية اللغة

 %11.4 1+3 "عملي+ نظري " الفيزياء
 %11.4 1+3 "عملي+ نظري " الكيمياء
 %11.4 1+3 "عملي+ نظري " األحياء

 %14.7 5 الرياضيات
 %5.6 2 واالقتصاد اإلدارة

 %5.6 2 المعلومات تكنولوجيا
 %2.9 1 الرياضية التربية
 %2.9 1 الفنون

 %100 35 المجموع
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  .العلوم اإلنسانية) 11(الحصص األسبوعية للمواد المقررة للصف الحادي عشر  عدد
  )2: 5(جدول رقم 

 المئوية النسبة الحصص عدد المواد
 %9.1 3 اإلسالمية التربية

 %15.15 5 العربية اللغة

 %15.15 5 اإلنجليزية اللغة
 %9.1 3 التاريخ

 %9.1 3 الجغرافيا
 %6.1 2 االقتصادو اإلدارة

 %9.1 3 الرياضيات
 %9.1 3 العلمية الثقافة

 %6.1 2 المعلومات تكنولوجيا
 %6.1 2 المعاصرة القضايا
 %3 1 ةالرياضي التربية
 %3 1 الفنون

 %100 33 المجموع
  

 عشر انيالث الصف  . ب

اإلنسانية، والجدوالن  والعلومهذا الصف يتم التقسيم أيضاً في المجالين العلمي  وفي
  .المئوية لمواد هذين الصفين تهااآلتيان يوضحان عدد الحصص األسبوعية ونسب

  

  .العلمي) 12(للمواد المقررة للصف الثاني عشر  ةالحصص األسبوعي عدد
  )2: 6(جدول رقم 

  

 المئوية النسبة الحصص عدد المواد
 %8.3 3 إلسالميةا التربية
 %13.8 5 العربية اللغة
 %13.8 5 اإلنجليزية اللغة

 %11.10 4  الفيزياء
 %11.10 4 الكيمياء
 %11.10 4 األحياء

 %16.6 6 الرياضيات
 %5.5 2 واالقتصاد اإلدارة

 %5.5 2 المعلومات تكنولوجيا
 %5.5 2 الرياضية التربية

 %100 36 المجموع
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  . العلوم اإلنسانية) 12(للصف الثاني عشر  المقررةالحصص األسبوعية للمواد  عدد
  )2: 7(جدول رقم 

 المئوية النسبة الحصص عدد المواد
 %9.1 3 اإلسالمية التربية
 %15.15 5 العربية اللغة
 %15.15 5 اإلنجليزية اللغة

 %9.1 3 التاريخ
 %9.1 3 الجغرافيا
 %6.1 2 واالقتصاد اإلدارة

 %9.1 3 الرياضيات
 %9.1 3 العلمية الثقافة

 %6.1 2 المعلومات تكنولوجيا
 %6.1 2 المعاصرة القضايا
 %3 1 الرياضية التربية

 %100 33  المجموع
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
  

  .دراسات تتعلق بمناهج بالتربية اإلسالمية في ضوء فقه الواقع •
  .عامةاإلسالمية دراسات تتعلق بمناهج التربية  •
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يتناول هذا الفصل الدراسات العربية السابقة التي تتناول قضايا فقه الواقع سواء 
 التي دراساتالتتناول محتوى التربية اإلسالمية في ضوء فقه الواقع، أو التي دراسات ال

  .تتناول مناهج التربية اإلسالمية تقويماً وبناء وتطويراً
، ستعن بالدراسات األجنبيةالمحور على الدراسات العربية ولم توقد اقتصرت الباحثة في هذا 

نظراً لخصوصية هذه الدراسة وتعلقها بالتربية اإلسالمية، وألن البحوث األجنبية في هذا 
  .المجال نادرة

  : التاليين المحورينلدراسات العربية تحت االباحثة  تتناول قدو
  .ية في ضوء فقه الواقعدراسات تناولت محتوى التربية اإلسالم: أوالً
  .دراسات تناولت مناهج التربية اإلسالمية بناء وتقويماً وتطويراً: نياًثا

  :الطرائق التالية الدراسات السابقة هاالباحثة في عرض واتبعت
  .ترتيب الدراسات السابقة داخل كل محور ترتيباً زمنياً بدءاً بالحديث وانتهاء بالقديم - 1
ج التي أسفرت هم النتائأهم إجراءاتها، وألهدف منها، وعنوان الدراسة، وا عرض  - 2

  .التوصيات التي طرحتها كل دراسة عنها الدراسة، و
  : بحيث تشملب بعد كل دراسة يتعقال  - 3
  .أوجه االتفاق مع الدراسة   -أ 
  .دراسة الأوجه االختالف مع    - ب 
 .بيان وجه االستفادة من الدراسة  -ج 
الباحثة بعد عرض كافة الدراسات السابقة في جميع المحاور، تعقيباً عاماً على هذه  تعقب

 .الدراسات
  :وفيما يلي بيان ذلك 

  : دراسات تناولت مقررات التربية اإلسالمية في ضوء فقه الواقع :المحور األول 
  

مدى تناول مقررات الفقه بالمرحلة  :بعنوان) : م2009(دراسة القحطاني) 1(
  :المتوسطة للقضايا الفقهية المعاصرة واتجاهات الطالب نحو دراستها

ينبغي أن تتضمنها  التيى بناء قائمة بالقضايا الفقهية المعاصرة هدفت هذه الدراسة إل )1
 .كتب الفقه في المرحلة المتوسطة

متوسطة لتعرف مدى تناولها تحليل محتوى كتب الفقه بالصفوف الثالثة بالمرحلة ال )2
 .قائمة القضايا الفقهية المعاصرة

3( ف على الفروق بين كتب الصفوف الدراسية الثالثة من حيث مدى تناولها التعر
 .للقضايا الفقهية المعاصرة
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التعرف على الفروق بين اتجاهات الطالب تجاه دراسة القضايا الفقهية المعاصرة،  )4
 .تبعاً الختالف الصف الدراسي

المتمثل في تحليل المحتوى، ومقياس  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد
  .االتجاه

  :وقد تكون مجتمع الدراسة من 
  .وتتكون من جميع موضوعات كتب الفقه بالمرحلة المتوسطة: مجتمع المحتوى - 1
 .طالباً 595طالب المرحلة المتوسطة وعددهم  - 2

  :هي حث عدة أدوات فقد استخدم البا:أما أدوات هذه الدراسة
بطاقة تحليل المحتوى، والتي استهدفت الحكم على مدى تناول مقررات الفقه بالمرحلة   -أ 

  .المتوسطة للقضايا الفقهية المعاصرة
مقياس االتجاه للتعرف على اتجاهات طالب المرحلة المتوسطة نحو دراسة القضايا   - ب 

 .الفقهية المعاصرة
تيار خب المرحلة المتوسطة معتمداً في ازمة لطالقائمة القضايا الفقهية المعاصرة الال  -ج 

القضايا على التقسيم الوارد في كتب الفقه بالمرحلة المتوسطة ومن ثم تحكيم تلك 
 .القضايا

  :أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة فهي أما 
  .ضعف تناول القضايا الفقهية المعاصرة في مقررات الفقه بالمرحلة المتوسطة -
 .القضايا الفقهية المعاصرة يغلب عليها المعالجة التفصيليةمعالجة  -
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كتب الفقه من حيث تناولها للقضايا المعاصرة  -

 .وكان الفرق لصالح الصف الثالث المتوسط
اتجاهات الطالب نحو دراسة القضايا الفقهية المعاصرة إيجابية حيث بلغت نسبة  -

 %.82.2بدراستها الذين يرغبون 
 

  :أهم التوصيات
ضرورة تكامل مناهج الفقه في المراحل الدراسية الثالث بحيث تمهد كل مرحلة  -

  .للمرحلة التي تليها
 .أن تلبي مقررات الفقه احتياجات ورغبات واهتمامات وطبيعة طالب كل مرحلة -
الفقهية إفراد كتاب الفقه فصالً، وتخصيص مساحة لفقه األقلية، وهي القضايا  -

 .المعاصرة للمسلمين في بالد غير المسلمين
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 اتناولت الدراستين كالأن  ومن أوجه االتفاق بين دراسة القحطاني والدراسة الحالية
، كما اتفقت معها في بعض أدوات الدراسة )القضايا الفقهية المعاصرة( قضايا فقه الواقع

دراسة القحطاني استخدمت أداة  نأكقائمة قضايا فقه الواقع، وبطاقة تحليل المحتوى، غير 
، )اإلعدادية ( مقياس االتجاه، إضافة إلى أن دراسة القحطاني تناولت المرحلة المتوسطة 

لت الدراسة الحالية المرحلة الثانوية، وقد جرت دراسة القحطاني في المملكة العربية بينما تناو
ادت الباحثة من دراسة القحطاني السعودية بينما جرت الدراسة الحالية في فلسطين، وقد استف

الدراسات السابقة، ونتائج وتوصيات الدراسة، إضافة إلى قائمة قضايا  اإلطار النظري، و من
  .عفقه الواق

  
تقويم مقررات الفقه في المرحلة الثانوية في ضوء : بعنوان): م2008(دراسة المالكي ) 2(

  . المستجدات الفقهية المعاصرة
   :هذه الدراسة أهداف
بناء قائمة بأهم المستجدات الفقهية التي ينبغي تضمينها في مقررات الفقه لطالب  - 1

  .المرحلة الثانوية، بالمملكة العربية السعودية
 .التحقق من تضمين المستجدات الفقهية في مقررات الفقه للمرحلة الثانوية - 2
بناء تصور مقترح لتطوير مقررات الفقه لطالب المرحلة الثانوية في ضوء هذه  - 3

  .المستجدات
  :وقد قام الباحث بإعداد أداتين هما

السعودية، قائمة المستجدات الفقهية الالزمة لطالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية  - 1
  .ومن ثم عرضها على المحكمين

 .بطاقة تحليل لمحتوى مقررات الفقه بالمرحلة الثانوية - 2
  :ومن النتائج التي توصل إليها الباحث

افتقرت مناهج الفقه لطالب المرحلة الثانوية تضمين معظم المستجدات الفقهية الواردة  - 1
  .في القائمة

أعلى نسبة تضمين في هذه ب حظي محتوى الفقه لطالب الصف الثاني الثانوي - 2
 .المستجدات يليها محتوى الصف الثالث فاألول 

لم يعط محتوى الفقه معلومات نظرية حول طبيعة الفقه كعلم إال في موضوعات  - 3
 .الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الثانوي

تم بناء تصور مقترح لتضمين هذه المستجدات في محتوى كتب الفقه للصفوف الثالثة  - 4
 .ب المرحلة الثانويةلطال
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  :ومن توصيات الدراسة 
ضرورة بناء مناهج الفقه في ضوء المستجدات الحديثة ألنها العلم المنوط بتحديد  - 1

  .األحكام لهذه المستجدات
ضرورة أن تكون هناك رؤية لبناء المناهج على قرارات المجامع الفقهية  - 2

 .المتخصصة
 .تب الصفوف الثالثةأن يتم تضمين المستجدات الفقهية في محتوى ك - 3
 .أن يتم حذف الموضوعات التي ال يحتاج إليها الطالب المسلم في تلك المرحلة - 4
 .إعداد أدلة إرشادية للمعلمين لتدريس المستجدات الفقهية - 5
، لتنمية مهارات التفكير ثرائيةديد مجموعة من األنشطة اإلأن يتضمن المحتوى الج - 6

 .لدى طالب المرحلة الثانوية
التحقق  وهو هدف الدراسة االتفاق بين دراسة المالكي والدراسة الحاليةومن أوجه 

كذلك  من مدى تضمن قضايا فقه الواقع في محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، و
 أن، إال المحتوى وبطاقة تحليل إذ استخدمت كلتا الدراستين قائمة لقضايا فقه الواقع،األدوات 

أهمية  من حيث عليها باستخدام استبانة للتعرف على آراء المعلمينالحالية زادت  دراسةال
دراسة الطلبة لقضايا فقه الواقع ،كذلك جرت الدراستان على المرحلة الثانوية إال أن دراسة 

بية المالكي اقتصرت على مقررات الفقه بينما جرت الدراسة الحالية على مقررات التر
  .والفقه والسيرة والفكر واألخالقالقرآن و العقيدة والحديث  :اإلسالمية بوحداتها المختلفة

  
تحليل محتوى كتاب الفقه : ، بعنوان)م2006()هـ1427(العتيبي ودراسة سالم، ) 3(

  .للصف الثالث الثانوي في ضوء القضايا الفقهية العاصرة
  :تهدف هذه الدراسة إلى 

ويمكن تضمينها في محتوى عاصرة متعرف القضايا التي تعد من متطلبات الحياة ال - 1
  .مقررات الفقه للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية

 .القضايا المعاصرة –تعرف مدى تضمن محتوى مقررات الفقه للمرحلة الثانوية  - 2
للملكة العربية السعودية  ةتقديم تصور مقترح لتطوير مقررات الفقه للمرحلة الثانوي - 3

 .في ضوء نتائج تحليل هذه المقررات والقضايا الفقهية المعاصرة
  

: وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، واستخدم أداتين هما 
عاصرة مللمعلمين والطالب بهدف تعرف آرائهم تجاه تضمين القضايا الفقهية ال ةاستبان

ي أما األداة الثانية فه.ا الفقهية التي لم ترد في القائمة فيرون أهمية تضمينها القضايالواردة و
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  .، والتي تعد ذات أهمية من وجهة نظر عينة الدراسةعبارة عن بطاقة لتحليل المحتوى
  :برز النتائج التي توصل إليها الباحث أومن 
مقررات الفقه عاصرة التي يمكن أن يتضمنها محتوى مبلغ عدد القضايا الفقهية ال - 1

  .وأربعين قضية للمرحلة الثانوية من وجهة نظر أفراد العينة أربعاً
: هي ةنالستباوالتي لم ترد في ا عاصرة المقترحة تكرارامأكثر القضايا الفقهية ال إن - 2

 .، وقيادة المرأة للسيارة القنوات الفضائية، واالنترنت
الجهاد، والوالء و، وتعاطي المخدراتالجرائم الجنسية، القضايا االجتماعية مثل  إن - 3

الفحص الطبي قبل و، التطرفوالتدخين، و، اإلرهابو ، الخبيثة ، واألمراضوالبراء
 .كانت أهم القضايا البطالة و ،لزواجا

عاصرة مللقضايا الفقهية ال ةمدى تضمن محتوى مقررات الفقه للمرحلة الثانوي إن - 4
 .ضعيف

في كونها تناولت تحليل المقرر في ضوء  ليةوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحا
هي قائمة القضايا وبطاقة كما تتفق معها في أدوات الدراسة والقضايا الفقهية المعاصرة،

الدراسة الحالية تناولت مقررات التربية اإلسالمية في  أنولكنها تختلف معها في  ،التحليل
المرحلة الثانوية بكل وحداتها بما فيها الفقه اإلسالمي بينما اقتصرت دراسة سالم والعتيبي 

للفقه في المملكة العربية  خاص مقرر إلفراد على مقررات الفقه في المرحلة الثانوية نظراً
تناولت الصف الثالث الثانوي  أنهافي الدراسة الحالية  كما تختلف هذه الدراسة عن ،السعودية

الدراسة الحالية تناولت مائة  أن، بينما تتناول الدراسة الحالية المرحلة الثانوية كما فقط
وقد استفادت .وثالثين قضية بينما تناولت دراسة سالم والعتيبي أربعا وأربعين قضية فقط 

جانب النظري للدراسة ، كما استفادت من نتائج دراسة سالم والعتيبي في الالباحثة من 
  . الدراسة وتوصياتها

  
تقويم مناهج التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية  :بعنوان ) م2005(الجغيمان دراسة ) 4(

  .في ضوء القضايا المعاصرة
  : تهدف هذه الدراسة إلى 

  .تقديم قائمة بأهم القضايا المعاصرة  -
 .المعاصرة المهمة لطالب المرحلة الثانويةبرز القضايا أتحديد  -
 .تقويم محتوى مناهج التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في ضوء تلك القضايا -

وقد عرضه على مجموعة  مفتوحاً وقد استخدم الباحث تحقيقا ألهداف دراسته استبياناً
ربية اإلسالمية مجموعة من موجهي الت وكذلك، )معلم  100( من معلمي التربية اإلسالمية
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حيث ) خبيراً 50(إضافة إلى مجموعة من خبراء التربية  ،)موجه 100( اإلحساءبمحافظة 
إلى مجموعة من القضايا المعاصرة التي يمكن أن تواجه   -من خالل آرائهم  –تم التوصل 

  .طالب المرحلة الثانوية، وقد ضمنها الباحث في استبيان ومن ثم تطبيقها على عينة الدراسة 
ة المهمة لطالب المرحلة كذلك قام الباحث بتصميم بطاقة لتحليل المحتوى في ضوء القائم

في المرحلة الثانوية  حيث قام بتحليل كتابي الحديث والثقافة اإلسالمية وكتاب الفقه ،الثانوية
  .في ضوئها

  : ومن نتائج هذه الدراسة 
قضية معاصرة بعضها ظهر  ةعشر ب الحديث والدراسة اإلسالمية سبعتضمن كتا -

ا التي ظهرت بشكل برز القضايأباشر، وبعضها ظهر بشكل ضمني ومن بشكل م
االختالط، و التسول،و التلوث،ومحو األمية، و، المخدراتوالتدخين، (ضمني 

    .)فوائد البنوكوالموسيقى، والمجاعة،  والمحسوبية، التمثيل،و
  .الجهادوالغزو الثقافي والفكري، : أما القضايا التي ظهرت بشكل مباشر وصريح

: شكل ضمنيمن القضايا التي ظهرت بو ، عشرة قضية يتضمن كتاب الفقه اثنت -
  . األغانيو ،الموسيقىوالمجاعة، و ،الزواج العرفيوالتسول، ومحو األمية،والتدخين، 

الطالق، وتنظيم األسرة، : صريح ومباشر فهي  وأما القضايا التي ظهرت بشكل
  .الخلع و،اإلجهاضو

  .ضمنية لم تظهر بقية القضايا التي وردت في بطاقة التحليل بصورة مباشرة أو -
التربية  محتوىتتناوالن  في كونهما  مع الدراسة الحالية غيمانتتفق دراسة الجو
، وفي أدوات  عها في تناولها للمرحلة الثانوية، كما تتفق مة  في ضوء فقه الواقعاإلسالمي

  .الدراسة االستبيان وبطاقة التحليل 
كما تختلف  ،في بعض القضايا التي تناولتها عن الدراسة الحالية هذه الدراسة وتختلف

حيث اعتمد الجغيمان في تحديد قضايا القائمة على آراء  ،طريقة بناء قائمة القضايافي 
الدراسة الحالية على األدبيات السابقة بينما اعتمدت  ،الموجهين والخبراء والمعلمين والطلبة

  . وآراء الخبراء والخصائص النمائية لطلبة المرحلة الثانوية 
في بناء قائمة قضايا فقه الواقع،كما استفادت من الجغيمان وقد استفادت الباحثة من دراسة 

  .وتوصياتها نتائج الدراسة
التربية اإلسالمية بسلطنة وهي بعنوان تقويم كتب  :)م2003( دراسة البوسعيدي) 5(

  .عمان في ضوء بعض القضايا المعاصرة

وقد استهدفت هذه الدراسة تقويم كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في ضوء 
قائمة بالقضايا المعاصرة ،  الدراسة وهي ، وقد استخدم الباحث أداةالقضايا المعاصرةبعض 
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المرحلة الثانوية للتحقق من مدى توافر هذه القضايا  وتم تحليل كتب التربية اإلسالمية لطالب
  .فيها

  : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها دراسة البوسعيدي
بناء قائمة بأهم القضايا المعاصرة الالزمة لطالب المرحلة الثانوية بسلطنة عمان  - 1

  :وتناولت
  :ومن القضايا التي ذكرت في هذا المجال: المجال االقتصادي: أوالً

، زكاة العمارات والمصانعولمة، العوو، مين على الحياة والممتلكاتأالتوالبنوك اإلسالمية، 
البيع و  مقاطعة البضائع اليهودية، و لليهود، بيع األراضي اإلسالميةوالجمعيات التعاونية، و

انتزاع و  ،بدل الخلوو ، حسابات المصارفو، حماية حقوق الملكية الفرديةوبالتقسيط، 
  .البنكيةالتصدق بالفائدة و السياحة وضوابطها الشرعية،  و ،ية لمصلحة العامةالملك
  :في المجال الطبي: ثانياً
هذه القضايا في كتب التربية اإلسالمية لدى طالب المرحلة  أي من لم يتم تضمين - 1

  .الثانوية بسلطنة عمان 
في كونهما تناولتا القضايا المعاصرة أي  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية

، غير أن معها في تناول المرحلة الثانوية ، كما تتفقواقع  في مجال التربية اإلسالميةقضايا ال
البوسعيدي أجرى دراسته في سلطنة عمان بينما أجرت الباحثة دراستها في قطاع غزة 

  .بفلسطين
الين فقط من مجاالت قضايا الواقع، أيضا أن البوسعيدي تناول مجومن وجوه االختالف 

  .في القضايا التي تم تناولها الدراستان عشر مجاالت ، كما تختلف الباحثةتناولت بينما 
 .راسة البوسعيدي في قائمة القضايا، وتوصيات الدراسة ونتائجهاوقد استفادت الباحثة من د

  
  :)م2003(دراسة بربخ  )6(

منهج التربية اإلسالمية لصفوف المرحلة الثانوية تأثير برنامج لتطوير :وهي بعنوان
  .في محافظات غزة على تنمية التحصيل وفهم القضايا المعاصرة

  :استهدفت هذه الدراسة
تقديم معايير تفيد واضعي المنهج في المرحلة الثانوية عند تطوير وتقويم مناهج  - 1

  .التربية اإلسالمية
 .التربية اإلسالميةالضعف في منهج  ومعرفة جوانب القوة  - 2
 .بناء برنامج لمعالجة القوة والضعف في منهج التربية اإلسالمية - 3
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  :ت التالية تحقيقاً ألهداف دراستهوقد قام الباحث بإعداد األدوا
  .قائمة بنود المعيار الخاص باألهداف - 1
 .قائمة معايير تحليل محتوى منهج التربية اإلسالمية - 2
والمادة  للدرس التربية اإلسالمية من حيث التخطيطبناء بطاقة مالحظة لمدرسي  - 3

 .العلمية وطرائق التدريس ووسائل االتصال التعليمية، وأساليب التقويم
كما تم إعداد منهج مقترح لتعليم التربية اإلسالمية بتجريب وحدة دراسية واختبار  - 4

على تحصيلي وتطبيقه على مجموعة من طلبة الصف الحادي عشر لمعرفة تأثيرها 
 .تنمية التحصيل وفهم القضايا المعاصرة

  :احث إلى مجموعة من النتائج أهمهاقد توصل البو
 .أن المحتوى ركز على بعض الجوانب وأغفل بعض الجوانب -
لحادي اأن القضايا المعاصرة حصلت على نسبة متدنية وملفتة للنظر في الكتابين  -

 .عشر والثاني عشر
 ة القرآنإبراز مكانو االهتمام بالعقيدة اإلسالمية ،: ن من جوانب القوة في المحتوىأ -

، انبين النظري والعملي في األقوالالربط بين الجو، نه مصدر التشريع األولأ على
 ،القدوة الحسنة في الحكم اإلسالميتقديم قيمة و، بيان أهمية العقل والحفاظ عليهو
 .اإلسالمي وأسسه، وعن نظام الحكم موضوعات عن الجهاد في سبيل اهللا تقديمو

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  :سة في الجانب التجريبيومن نتائج الدرا -
متوسط الدرجات التي يحصل عليها طلبة مجموعة البحث التجريبية في االختبار 
القبلي، ومتوسط درجاتهم التي يحصلون عليها في االختبار البعدي في تنمية 

 .رة وذلك لصالح االختبار البعديالتحصيل وفهم القضايا المعاص
  :ومن توصيات الدراسة 
  :أوصى الباحث بما يلي 

بواقع المجتمع  ، وسالمية بحاجات الطالب ومشكالتهمأن يرتبط محتوى التربية اإل - 1
  .وظروف البيئة 

أن يعرض المحتوى بعض قضايا العالم اإلسالمي المعاصر بهدف تقوية شعور  - 2
 .ميةالطالب برابطة اإلخوة اإلسال

االهتمام بدراسة الفتاوى اإلسالمية لتوضيح رأي الدين في القضايا اإلسالمية  - 3
 .المعاصرة التي أثير حولها جدل من الناحية الشرعية

زيادة حصص مادة التربية اإلسالمية حتى يمكن استيعاب المقرر الدراسي وإتاحة  - 4
 .الفرصة لمناقشة قضايا الطالب ومشكالتهم
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القضايا (في تناول بعض قضايا فقه الواقع  الدراسة الحالية معوتتفق دراسة بربخ 
  .، وكذلك تناول المرحلة الثانوية في قطاع غزة)المعاصرة

في منهج الدراسة حيث اعتمد بربخ على  بينما تختلف دراسة بربخ عن الدراسة الحالية
المنهج التجريبي بينما استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي وقد 

  .استفادت من اإلطار النظري لدراسة الباحث وتوصياته
  
تطوير منهج التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية : بعنوان  )م2001(دراسة العلوي  )7(

  .البحرين بدولة
  : تهدف الدراسة إلى

ة البحرين في ضوء حاجات تطوير منهج التربية اإلسالمية لتالميذ المرحلة اإلعدادية بدول
  .، ومتطلبات المجتمع البحرينيالتالميذ

  :ومن أدوات هذه الدراسة 
  .لتحديد مشكالت تالميذ المرحلة اإلعدادية ةاناستب - 1
 .لتحديد متطلبات المجتمع ةاستبان - 2
 .بطاقة تحليل محتوى المنهاج للوقوف على واقعه - 3
 من الطلبة ذكوراً) 180(منهج مطور للتربية اإلسالمية، وتجريب وحدة منه على  - 4

 .وإناثاً
  :وفيما يلي بعض النتائج التي توصلت إليها الدراسة

  :إن من أهم المشكالت االجتماعية التي يعاني منها المجتمع في مملكة البحرين - 1
 البطالـة، والمخدرات، والتدخين،  و االرتباط بزوجات أجنبيات،وت الطالق، حاال ازدياد

األفـالم  واللغة العربيـة،   االهتمام باللغة األجنبية على حسابواإلسراف في الحفالت، و
  .االختالط المحرموالشذوذ الجنسي، و، الجنسية

والقيم ضعف االرتباط بين المشكالت والقضايا في المجتمع وبين القيم اإلسالمية  - 2
تم عرض هذه المشكالت في المحتوى بصورة سردية بعيدا  المستحدثة في البحرين، إذ
  .عن اإلثارة وجذب االهتمام

 .في المنهج القائم لقضايا والمشكالت عادالًالم يكن توزيع  - 3
 .لوبمن المستوى المط ىدنأكن معالجتها كانت بعض المشكالت وجدت متابعة ل - 4

  :الحاليةدراسة الو هذه الدراسةومن أوجه االتفاق  بين دراسة 
في استخدام أداة  انكما تتفق،ا قضايا فقه الواقع في منهاج التربية اإلسالمية تتناول تيهماكل أن

  .بطاقة تحليل المحتوى
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  :والدراسة الحالية هذه الدراسةومن أوجه االختالف بين دراسة 
أن العلوي أجرى دراسته على المرحلة اإلعدادية في مملكة البحرين، بينما أجرت الباحثة 

  .دراستها على المرحلة الثانوية في قطاع غزة بفلسطين
 ، بينما استخدمت الباحثة قائمةاسة حيث استخدم العلوي استبانتينكما تختلفان في أدوات الدر

  .ةوبطاقة تحليل واستبان
  :ومن األوجه التي استفادت منها الباحثة من دراسة العلوي

نتائج  كما استفادت من  ،خاصة ما طرحه الباحث من قضايا الواقع ومشكالته اإلطار النظري
  .وتوصياتها الدراسة

  

تقويم كتب التربية اإلسالمية في التعليم : وهي بعنوان ):م1999(دراسة هاشم ) 8(
  .بعض القضايا المعاصرة وتساؤالت الطالب الدينيةالثانوي الفني في ضوء 

استهدفت الدراسة التعرف على القضايا الدينية المعاصرة التي ينبغي أن تتضمنها كتب التربية 
، والتعرف على التساؤالت الدينية التي يحتاج الطالب سالمية في التعليم الفني الثانوياإل

بية الدينية في التعليم التساؤالت في كتب الترلمعرفتها، والوقوف على واقع هذه القضايا و
  :الفني

  :وتحقيقاً ألهداف الدراسة فقد قام الباحث ببناء األدوات التالية 
  . للتعرف على أهمية تقديم القضايا الدينية المعاصرة للطالب ةاستبان - 1
 .للتعرف على التساؤالت الدينية للطالب ةاستبان - 2
 .للتعرف على مدى إلمام الطالب بالقضايا الدينية المعاصرة ةاستبان - 3
 .اختبار في معرفة رأي الدين اإلسالمي في بعض القضايا المعاصرة - 4
استمارة لتحليل المحتوى في ضوء القضايا الدينية وفي ضوء تساؤالت الطالب  - 5

 .الدينية
يكون عليه ن أنه نتائج الدراسة كتصور لما يجب تقديم وحدة في ضوء ما أسفرت ع - 6

 .محتوى كتب التربية اإلسالمية
  : قد توصلت الدراسة لنتائج هذه أبرزها و

قائمة بأهم القضايا الدينية الالزمة لطالب المرحلة الثانوية بالتعليم الفني وقد تنوعت  - 1
الزكاة والمعامالت والتلقيح الصناعي في الطب، وقضايا اإلنجاب،  هذه القضايا في

، إضافة إلى قضايا جراحات التجميل، وتحويل الجنس، واألطعمةو واإلدمان، والفنون،
 .أخرى متنوعة
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توصلت الدراسة إلى قائمة بالتساؤالت  الدينية التي يحتاج الطالب لمعرفة حكم الدين  - 2
 .فيها
لقضايا الدينية االمية بصورة مباشرة وغير مباشرة لم تتناول كتب التربية اإلس - 3

 الثانوي تجريف واستصالح األراضي في كتابي الصف األول قضيتي االمعاصرة، ما عد
 .والثالث الثانوي بالتعليم الفني

 .لم تجب كتب التربية اإلسالمية عن تساؤالت الطلبة بدرجة كافية - 4
إلمام الطلبة ومعرفتهم رأي الدين في القضايا المعاصرة كان ضعيفاً ونسبة إلمام  - 5

 .البنين أعلى من نسبة إلمام البنات
    .لت الدراسة إلى تصور مقترح لوحدة دراسيةتوص - 6

ومن أهم توصيات الدراسة توزيع بعض القضايا على كتب التربية اإلسالمية في الصفوف 
  .الثالثة مع اإلشارة إلى المراجع التي يمكن الرجوع إليها في هذا المجال

بالتحليل في ضوء في تناول كتب التربية اإلسالمية  وتتفق دراسة هاشم مع الدراسة الحالية
، وكذا تناول المرحلة الثانوية، واستخدام استبانة للتعرف فقه الواقع وبناء قائمة بقضاياه قضايا

  .دراسة الطلبة لقضايا فقه الواقع على أهمية
أدوات الدراسة وفي بعض  بعض االختالف في ومن أوجه االختالف مع الدراسة الحالية

 تحليل بطاقةلباحثة من اإلطار النظري ووقد استفادت ا ،القائمةالتي تم تناولها في القضايا 
  .ونتائج وتوصيات الدراسة المحتوى

  

وهي بعنوان تقويم منهج التربية الدينية اإلسالمية بالمرحلة  ):م1999(دراسة الفي ) 9(
  .الثانوية في ضوء تحديات العولمة

العولمة في محتوى كتب التربية الوقوف على مدى تضمين تحديات : الهدف من الدراسة
، ث بإعداد قائمة بالقضايا الجدليةوتحقيقا لهذا الهدف قام الباح، اإلسالمية بالمرحلة الثانوية

  ..وتم تحليل كتب التربية اإلسالمية  لطالب المرحلة الثانوية لصفوفها الثالثة
  :ومن نتائج الدراسة

التطرف واالستنساخ، و: الثانوية منها زمة لطالب المرحلةقائمة بالقضايا الجدلية الال - 1
، سماع األغانيو، اتفاقية الجات العنصريةو لخصخصة،او فوائد البنوك،و ،الديني

  .لغزو الثقافياو ،الزواج العرفيو
اإلسالمية في الصف وردت ست قضايا معاصرة بشكل ضمني في كتاب التربية  - 2

، و وردت ضمنيا، و وردت خمس قضايا في الصف الثاني الثانوي األول الثانوي
 .عشر قضايا في كتاب الصف الثالث الثانوي ظهرت بشكل ضمني
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  .ومشكالته الملحة عامة ال تساير احتياجات المجتمع مناهج التربية اإلسالمية بصفة - 3
 :ومن التوصيات التي أوصت بها الدراسة

  .في ضوء القضايا المعاصرة تنظيم محتوى كتب التربية اإلسالمية - 1
 .مراعاة الترابط والتكامل والتوازن في كتب التربية اإلسالمية - 2
 .التخلص من الحشو والتكرار في كتب التربية اإلسالمية - 3
 .استجابة المناهج لمشكالت الطالب التي تتعلق بالقضايا المعاصرة - 4

لة الثانوية  اإلسالمية للمرحفي تناول محتوى التربية وتتفق دراسة الفي مع الدراسة الحالية 
، وتحليل كتب التربية اإلسالمية، قائمة بقضايا الواقع ، وفي إعدادفي ضوء فقه الواقع

والثاني  األولفي مفهوم المرحلة الثانوية حيث تناولت دراسة الفي الصفوف  واختلفت معها
بينما تناولت الدراسة الحالية الصف  ،والثالث الثانوي تبعا للتقسيم المعمول به في مصر

عمول به في مظرا للتقسيم الن) الثاني الثانوي والثالث الثانوي(الحادي عشر والثاني عشر 
استفادت الباحثة من اإلطار النظري واإلجراءات والدراسات السابقة والتوصيات  وقد،فلسطين
  .والنتائج

  
في  الب المرحلة الثانوية األزهريةلطتطوير محتوى الفقه : )م1993(فرج  دراسة) 10(

  .ضوء المستجدات المعاصرة 
  :هدف الدراسة

متطلبات (  تطوير محتوى الفقه بالمرحلة الثانوية األزهرية في ضوء المستجدات المعاصرة
  ).العصر وحاجات الطالب

، المعاصرةقائمة بالقضايا الفقهية وفي سبيل تحقيق هدف هذه الدراسة فقد قام الباحث بإعداد 
  .ومدى تناولها في محتوى كتب الفقه بالمرحلة الثانوية األزهرية بصفوفها األربعة

  :ائج التي تمخضت عنها هذه الدراسةومن النت
 وية،زمة لطالب المرحلة الثانالمة بالقضايا الفقهية المعاصرة التوصل الباحث إلى قائ - 1

  :وكان توزيعها في المحاور التالية
  .طرف في فهم الدينقضايا تتعلق بالت -
المعامالت المالية المستحدثة ومنها القضايا المعاصرة في الزكاة والمعامالت  -

 .المصرفية والمعامالت التأمينية والبيع بالتقسيط
 .قضايا متعلقة بالتربية البدنية -
موضوعات خاصة باألسرة ومنها التلقيح الصناعي وبنوك اللبن وقضايا اإلنجاب  -

 .وقضايا تتعلق بالفنونوقضايا اإلدمان 
 .قضايا تتعلق باألطعمة ومنها اللحوم المستوردة -
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 .المسرح والسينما وما يرتبط بهما من ممارسات والغناء والموسيقى -
اتضاح أهمية تدريس القضايا المعاصرة المتضمنة في القائمة من وجهة نظر  - 2

درجة  ةبأي –مهم غير  –المتخصصين في الفقه اإلسالمي، حيث لم يحظ المستوى الثالث 
  .تذكر

ارتفاع نسبة رغبات الطالب في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة المعروضة عليهم،  - 3
 .وذلك لموافقة هذه القضايا لميول واهتمامات ورغبات الطالب

في اختبارات الطالب لبعض  ).050(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 4
لصالح طالب الصف األول والثاني، وفي البعض  القضايا الفقهية المعاصرة، كما كانت

 .اآلخر لصالح الثالث والرابع
في ضوء النتائج السابقة، ونتائج الدراسة المسحية لمحتويات الفقه القائمة، أمكن التوصل  - 5

ه اإلسالمي لطالب المرحلة الثانوية األزهرية، يتضمن عدداَ من قإلى محتوى مقترح للف
 .التي تلبي حاجات الطالب وحاجات مجتمعهم القضايا الفقهية المعاصرة

محتوى في ضوء قضايا فقه الواقع في تناول ال وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية
الدراسة تختلف عن هذه كما تتفقان في تناول المرحلة الثانوية، غير أن  ،)القضايا المعاصرة(

الفقه بينما تناولت الدراسة الحالية الدراسة الحالية في أن دراسة فرج اقتصرت على محتوى 
اتفقت معها في بعض قضايا فقه الواقع و ،بكافة موضوعاتها محتوى كتب التربية اإلسالمية

 ، كما اختلفت عنها في أهداف الدراسة وفي معايير اختيار قضايا قائمة واختلفت في بعضها
ة قضايا فقه الواقع ، كما ، وقد استفادت الباحثة من دراسة فرج في إعداد قائمفقه الواقع

، إضافة إلى االستفادة من وكذا فيما يتعلق بتحليل المحتوى استفادت من اإلطار النظري،
  .نتائج الدراسة وتوصياتها

  
  :مناهج التربية اإلسالمية عامةدراسات تناولت :المحور الثاني

الثاني عشر تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف : بعنوان) م2010(دراسة حجو ) 1(
  .بفلسطين في ضوء معايير الجودة وآراء المعلمين

  :هدف الدراسة
 تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر في فلسطين في ضوء معايير الجودة وآراء

ب التربية اإلسالمية ، وذلك من خالل الكشف عن مدى توافر معايير الجودة في كتاالمعلمين
  .عشر للصف الثاني

ة موضوع الدراسة تمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول وصف الظاهروقد اع
، وبيان العالقة بين مكوناتها، واآلراء التي تطرح حولها، والعمليات التي وتحليل بياناتها
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  .تتضمنها واآلثار التي تحدثها
  :أما أدوات هذه الدراسة فهي

  .معايير ةاشتملت أربعقائمة المعايير، وهي أداة تحليل المحتوى وقد  - 1
 لصف الثاني عشر في فلسطين في ضوءتقويم كتاب التربية اإلسالمية ل ةاستبان - 2

 .معايير الجودة وآراء المعلمين
  

  :أظهرت الدراسة النتائج التالية : نتائج الدراسة 
حيث احتل المرتبة  "اإلخراج الفني للكتاب "  أفضل معايير الكتاب هو البعد األول أن - 1

المادة " ، ثم يليها البعد الثاني "طريقة عرض المادة " بعد الثالث ويلي ذلك ال األولى،
  .المرتبة الرابعة" ساليب التقويم أ" ، واحتل البعد الرابع "العلمية للكتاب 

مستوى تقديرات المعلمين لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر في ضوء  - 2
 %) .62.80(ن نسبي قدرهمعايير الجودة بشكل عام فقد حصل على وز

  

  :توصيات الدراسة 
  .أوصى الباحث بالتأكيد على مبدأ الرقابة الذاتية لتحقيق أعلى درجات الجودة - 1
ضرورة مراعاة المعايير الواجب توافرها في كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني  - 2

  .عشر وصوالً لتحقيق األهداف المنشودة
بشكل خاص ، والكتب في هذا الكتاب ضرورة العمل على عالج جوانب الضعف  - 3

  .م ، من خالل قائمة المعايير المعدة لذلكااألخرى بشكل ع
 .ضرورة نشر ثقافة مفهوم الجودة في المؤسسات التعليمية بكل نواحيها - 4

 

استخدام  ، وفيي تناول مناهج التربية اإلسالميةف وتلتقي دراسة حجو مع الدراسة الحالية
أن حجو اقتصر على الصف الثاني عشر بينما  وتختلف معها في "بطاقة التحليل" األداة 

، كما أن الدراسة الحالية اقتصرت على تناول محتوى الثانوية تتناول الدراسة الحالية المرحلة
، بينما تناولت دراسة حجو تقويم كتاب التربية اإلسالمية تحليلبال اإلسالمية كتاب التربية

  .المنهاج كلهاللصف الثاني عشر بعناصر 
النظري للدراسة خاصة فيما يتعلق بواقع منهاج التربية  وقد استفادت الباحثة من اإلطار

  .اإلسالمية في فلسطين ، ومن توصيات الدراسة
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المفاهيم الوقائية المتضمنة في محتوى منهاج : بعنوان :)م2010(دراسة الشريف) 2(
  .كتساب الطلبة لهاالتربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية ومدى ا

  :هدف الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على المفاهيم الوقائية في محتوى منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة 

  .الثانوية ومدى اكتساب الطلبة لها
  :عداد األدوات التاليةوتحقيقاً ألهداف الدراسة فقد قام الباحث بإ

الثاني عشر للمفاهيم الوقائية الموجودة في اختبار لقياس مدى اكتساب طلبة الصف  - 1
  .محتوى منهاج التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر

تم تحليل منهاج الصف الحادي عشر والثاني عشر في  وقد،قائمة تحليل محتوى - 2
  .ضوئها

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
وقائيـة  البينمـا احتلـت المفـاهيم    ، ولىالمفاهيم الوقائية الجسمية احتلت المرتبة األ - 1

اعيـة فالفكريـة فالنفسـية    ، ثم تلتها المفاهيم الوقائية االجتمالسياسية المرتبة الثانية
  .فاألمنية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث ،حيث كانت الفـروق لصـالح    - 2
 .اإلناث

ـ حصائية بين الفرع األدبي والعلميتوجد فروق ذات داللة إ - 3 د كانـت الفـروق   ، وق
 .لصالح الفرع العلمي

  :وأما أهم توصيات الدراسة 
بصفة عامة  اإلسالميةمحتوى منهاج التربية ضرورة تضمين المفاهيم الوقائية في  - 1

  .           ومنهاج التربية اإلسالمية بصفة خاصة
 .انويةنفسية لدى طلبة المرحلة الثاالهتمام برفع مستوى المفاهيم الوقائية واألمنية وال - 2
توجيه اهتمام القائمين على التخطيط واإلعداد لمناهج فلسطينية جديدة ألهمية  - 3

ليمية المفاهيم الوقائية وضرورة تضمينها في مناهج التربية اإلسالمية للمراحل التع
 . المختلفة كل حسب حاجته لها

في تناولها لمحتوى منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية
هدف الدراسة حيث  وتختلف معها فيالثانوية بالتحليل، واستخدام بطاقة تحليل المحتوى، 

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مدى تضمن قضايا فقه الواقع في محتوى منهاج التربية 
ة مدى تضمن المفاهيم الشريف إلى معرف، بينما هدفت دراسة للمرحلة الثانوية اإلسالمية
  .، كما اختلفت معها في بعض أدوات  الدراسة كاالختبارالوقائية به
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  :بعنوان )م2006( )هـ 1427(الزنبقي  :دراسة ) 3(
مدى مالئمة المفاهيم الفقهية المتضمنة في محتوى كتب الفقه لتالميذ الصفوف العليا 

  . هابالمرحلة االبتدائية ودرجة إتقانهم ل
  :تهدف الدراسة إلى

لفقه لتالميذ إلقاء الضوء على مدى توافر المفاهيم الفقهية المناسبة في مقررات كتب ا  - 1
والتي تعمل على تعميق الفهم لديهم وزيادة اهتمامهم تجاه  ،المرحلة االبتدائية

  .قضاياهم
قد يفيد معلمي  لتعرف على مدى وعي تالميذ المرحلة االبتدائية بالمفاهيم الفقهية بماا - 2

  .هذه المرحلة والمؤسسات القائمة على إعدادهم والمناهج الدراسية
قررات الفقه بالمرحلة وضع تصور مقترح لكيفية تضمن المفاهيم الفقهية في م - 3    

  .، واإلسهام في تطويرها بما يتوافق مع سن التالميذاالبتدائية
ج الوصفي مستخدماً تحليل تخدام المنهوفي سبيل تحقيق هدف هذه الدراسة قام الباحث باس

 .، واالختبار التحصيلي، وذلك لتحقيق أهداف الدراسةاالستبانةو ،المحتوى

  :وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة  
مفهوماً ) 19(مفهوماً فقهياً بالمراحل الثالث كان منها ) 148(أظهرت النتائج وجود  - 1

مفهوماً فقهياً ) 87(، مفهوماً فقهياً في الصف الخامس) 42(، فقهياً في الصف الرابع
 .في الصف السادس

ً بنسبة أتقن التالميذ المفاهيم الفقهية بد - 2 ، وكان عددهم %100رجة إتقان عالية جدا
) 36(، وبتدائيمن الصف الخامس اال) 65(، ولميذاً من الصف الرابع االبتدائيت) 76(

 .من الصف السادس
تي تناسب المرحلة ضرورة تضمين كتب الفقه المفاهيم ال: الدراسة ومن أهم توصيات

، وتضمين كتب الفقه قضايا فقهية ترفع من مستوى الفهم لدى الطلبة وتزيد من العمرية للطلبة
 .اهتمامهم بالقضايا المحيطة بهم

واستخدام ، استخدام المنهج الوصفي التحليلي في وتتفق دراسة الزنبقي مع الدراسة الحالية
قي قد ، وكذلك كون دراسة الزنب، وبعض أدواتهاهدف الدراسة ، وتختلفان فيتحليل المحتوى

، بينما تناولت الدراسة الحالية المرحلة الثانوية، إضافة إلى اقتصار تناولت المرحلة االبتدائية
قد استفادت الزنبقي على كتاب الفقه، بينما تناولت الباحثة محتوى كتب التربية اإلسالمية، و

، ومن إجراءات الدراسة فيما يتعلق بتحليل من هذه الدراسة من اإلطار النظريالباحثة 
  .المحتوى
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تقويم مناهج التربية الدينية اإلسالمية في المرحلة : بعنوان): م2006(دراسة يونس ) 4(
  .الثانوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

المتحدة في  اإلسالمية بدولة اإلمارات العربية استهدفت الدراسة تقويم منهج التربية
، وبعد توافق اإلسالمية، وبعد ثقافة المجتمع، وبعد المتعلم بعد التربية :ضوء عدة معايير منها

سياسة الدولة التعليمية مع الصيغ الجديدة للتعليم، وقد تم تحليل كتب المرحلة الثانوية  الثالثة 
  ).األول والثاني والثالث(

  :لنتائج التي خلصت إليها الدراسة ومن ا
  .عدم التوازن في تقديم أساسيات الدين اإلسالمي -
 .ال يوجد استمرار في الموضوعات المقدمة، وال توسع فيها من صف إلى آخر -
التركيز في عرض الشخصيات اإلسالمية على الشخصيات الدينية دون الحديث عن  -

 .ي أو العلميالسياسي أو االجتماع شخصيات بارزة في المجال
ن اإلسالمي بصورة متوازنة أهمية تقديم أساسيات الدي: وقد أوصت الدراسة بما يلي

ديم الموضوعات ، تتناسب مع المرحلة العمرية للطلبة، مع ضرورة االستمرار في تقمتدرجة
  .الموضوعات مع تقدم الصف الدراسي مع التوسع في عرض ،من صف إلى آخر

في تناول منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية  الدراسة الحاليةوتتفق هذه الدراسة مع 
في الحدود المكانية للدراسة  وتختلف معها، وتحليل هذه المناهج لتتوافق مع الواقع الجديد

  .وفي المعايير التي تم التحليل في ضوئها
  
والثقافة  دور محتوى كتاب الحديث: بعنوان  )م2005()هـ 1424(دراسة  الدوسري ) 5(

  :الثالث الثانوي بالمنطقة الشرقيةيجابية لدى طالب الصف في تنمية االتجاهات اإل اإلسالمية
  :هدف هذه الدراسة

بين استجابات المعلمين والمشرفين حول  إحصائياالتعرف على مدى وجود فروق دالة 
لدى طالب  ةيجابياإلفي تنمية االتجاهات  اإلسالميةدور محتوى كتاب الحديث والثقافة 

  .الثانوي بالمنطقة الشرقية الثالثالصف 
بطاقة  بإعدادلهدف الدراسة فقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام  ووصوالً

تحليل المحتوى في ضوء مراعاته لالتجاهات الالزمة للطالب، كما قام بتصميم استبانة 
 سالميةاإلرفين التربويين في التربية مشمجتمع الدراسة من المعلمين وال راءآللتعرف على 

 تاالتجاهاالمقرر على الطالب في تنمية  سالميةاإلمحتوى كتاب الحديث والثقافة  حول دور
 أن، والتي ينبغي أعدهايجابية التي ستخدم الباحث قائمة االتجاهات اإليجابية لديهم، وقد ااإل

  .لطالب الصف الثالث الثانوي اإلسالميةتشتمل عليها كتب الحديث والثقافة 
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  :برز نتائج هذه الدراسةأومن 
بدرجة عالية في المحتوى، واتجاهات تحققت بصورة هناك اتجاهات تحققت  أن - 1

  .رد مطلقا، واتجاهات تحققت لم تمتوسطة
 :ين قد ركزوا على الجوانب الثالثةمجتمع الدراسة من معلمين ومشرف أن - 2

 ،بينهما إحصائيا، حيث لم تكن هناك فروق دالة واالجتماعي ،والعقلي ،األخالقي
  ).0.05(عند مستوى  اإليمانيفي المجال  إحصائيا جاء الفرق داالً وإنما

 أنمما يبين  ،المشرفين أوجاء الجانب العقلي في المؤخرة سواء بالنسبة للمعلمين -3   
  .ال ينمي هذا الجانب اإلسالميةمحتوى كتاب الحديث والثقافة 

أوصت الدراسة بضرورة تضمين كتب الحديث والثقافة اإلسالمية للمفاهيم والمهارات وقد 
، والتركيز على تنمية الجوانب األخالقية والعقلية االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة التي تنمي

  . واإليمانية واالجتماعية 
و إعداد بطاقة  ي،استخدام المنهج الوصفي التحليل في وتتفق الدراسة مع الدراسة الحالية

  .تحليل المحتوى
دراسة الدوسري تناولت الصف الثالث  أنفي  وتختلف دراسة الدوسري عن الدراسة الحالية

حيث  ،ةالدارس هدفالثانوي بينما تناولت الدراسة الحالية المرحلة الثانوية كما تختلف في 
لصف الثالث الثانوي يجابية الالزمة لطالب اجاهات اإلدراسة الدوسري تحديد االت استهدفت

بينما تهدف الدراسة الحالية   ،اإلسالميةلثقافة والتي ينبغي تضمينها محتوى كتاب الحديث وا
، رحلة الثانوية لقضايا فقه الواقعللم سالميةاإلى تضمن محتوى مقررات التربية لمعرفة مد

  .من نتائج الدراسة وتوصياتها ةالباحثوقد استفادت 
 
  :بعنوان  )م2001( )هـ1422(إبراهيم المنيعدراسة سارة )6(

  .دراسة تحليلية لألنشطة الصفية لمادة الفقه في مدارس البنات الثانوية
  :هدف الدراسة 

ي مادة التعرف على مدى ممارسة طالبات الصف الثاني الثانوي لألنشطة الصفية ف
ض األنشطة ، وتعرف الصعوبات التي تحول دون تنفيذ بعالفقه بإشراف معلمات الصف

، وذلك من خالل دراسة تحليلية  لألنشطة الصفية لمادة الفقه في الصفية وتحقيق أهدافها
  .مدارس البنات الثانوية في مدينة الرياض
  :حيث قامت بإعداد أداتين هما ،وقد استخدمت الباحثة الدراسة الميدانية 

حول دون تنفيذ األنشطة للمعلمات للتعرف على الصعوبات التي ت ةبطاقة مالحظة، واستبان
  .من صدق هاتين األداتين وثباتهما الصفية وقد تم التأكد
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  : دة نتائج من أهمهاالدراسة عن ع وقد أسفرت
، فقد حددت عدة لفقه للصف الثاني الثانوي للبناتفيما يتعلق باألنشطة الصفية لمادة ا: أوالً 

  : أنشطة منها
  .. )، مالحظة،ترتيب ،ترخيص قراءة ( القيام بعمل صحائف األعمال وهي  - 1
إجابات صحيحة خاصة بالنشاط التعليمي ( عمل البطاقات التعليمية مثل بطاقة التصحيح - 2

 .)ة لمقارنة إجاباتها بإليها الطالتعود 
  :من الصعوبات التي تحول دون تنفيذ األنشطة

  . الكثافة الزائدة للطالبات داخل الصف الدراسي مما يشكل عبئا على المعلمة  - أ
 .لة الموارد واإلمكانات المتوافرة من أجهزة وأدواتق  -  ب
 .طول المقررات وكثرة المواد الدراسية  -  ت
  .عدم ارتباط النشاط حيويا بالمنهج  -  ث

ضرورة ربط األنشطة بأنواعها بالمنهاج ربطاً حيوياً، و توفير : وقد أوصت الدراسة بما يلي
الفقهية ، و التخلص من الحشو واإلطالة اإلمكانات الالزمة لتنفيذ األنشطة التي تعزز المفاهيم 

 .الزائدة في المناهج 
المنيع  غير أن في تناولها للمرحلة الثانوية ، وتتفق دراسة المنيع مع الدراسة الحالية

دارس البنات الثانوية بينما لم تخصص الدراسة الحالية ذلك لعدم وجود هذا التقسيم ماختصت ب
، بينما لى كتب الفقهكما أن المنيع اقتصرت دراستها عية لقطاع غزة، سفي المناهج الدرا

كما يوجد اختالف ،  ية اإلسالمية على اختالف وحداتهاجرت الدراسة الحالية على كتب الترب
  .في أهداف الدراسة

الباحثة من دراسة المنيع في اإلطار النظري، وكذا التعرف على دور األنشطة  ت وقد استفاد
  .    في مناهج الفقه في ضوء القضايا المعاصرة

             
  :بعنوان ) م2001(دراسة الدلو ) 7( 

  .فلسطين - تقويم منهاج التربية الدينية اإلسالمية للصف العاشر بمحافظات غزة
  :تهدف هذه الدراسة إلى 

  .التعرف إلى آراء معلمي التربية الدينية اإلسالمية للصف العاشر في المنهاج المقرر .1
التعرف إلى واقع تدريس مادة التربية الدينية اإلسالمية للصف العاشر من خالل  .2

 .األنشطة الصفية والالصفية
للصف التعرف إلى المعايير التي يمكن في ضوئها تقويم منهاج التربية الدينية اإلسالمية  .3

 .العاشر



105 
 

  .تقديم تصور مقترح لتطوير منهاج التربية الدينية اإلسالمية .4
  :وتحقيقاً لألهداف السابقة قام الباحث بما يلي 

راء معلمي التربية الدينية اإلسالمية للصف العاشر في آللتعرف على  ةإعداد استبان - 1
  .المنهاج

ة الدينية اإلسالمية وضع قائمة بالمعايير التي ينبغي توافرها في منهاج التربي - 2
وعرضها على مجموعة من المحكمين إلجراء التعديالت الالزمة والحصول على 

 .الصدق والثبات من خالل ثبات درجات المحكمين
تقويم منهاج التربية الدينية اإلسالمية للصف العاشر في ضوء القائمة للتعرف على  - 3

  .مواطن القوة والضعف في المنهاج
  :ة من أهم نتائج الدراس

  .عدم صياغة األهداف صياغة سلوكية سليمة - 1
 .عدم مراعاة األهداف طبيعة المجتمع الفلسطيني - 2
 .عدم مراعاة األهداف متطلبات المجتمع الفلسطيني - 3
 .حرص محتوى المنهاج على تصحيح وتنمية ميول واتجاهات الطلبة - 4
 .الدرس أفكارعلمين الكتاب المدرسي في تحديد استخدام الم - 5

 وتتفق، طلبات المجتمع الفلسطيني وطبيعتهبناء المنهاج وفق مت: اسة الدلوومن توصيات در
وتختلف ، ج التربية اإلسالمية في قطاع غزةفي تناول مناه دراسة الدلو مع الدراسة الحالية

، بينما ك تناول دراسة الدلو للصف العاشر، وأدواتها، وكذلفي مجال أهداف الدراسة معها
حالية في تناول وتتفق دراسة الدلو مع الدراسة ال. رحلة الثانويةالم الدراسة الحالية تناولت

تناول بالتقويم منهاج سالمية في فلسطين، وتختلف معها في أن دراسة الدلو تمناهج التربية اإل
لمرحلة سالمية لالتربية اإلمناهج سالمية للصف العاشر بينما تتناول الدراسة الحالية التربية اإل
  .طار النظري وتوصيات الدراسةت الباحثة من اإلاستفادوقد  الثانوية

  
ة لتالميذ المرحلة االبتدائية سالمياإل منهج مقترح في التربية:)1997(دراسة فرج ) 8(
  .ثره في تنمية المفاهيم الدينية واالتجاهات نحو المادةأزهرية  واأل

  :الهدف من الدراسة
ثر أو األزهريةلتالميذ المرحلة االبتدائية  اإلسالميةاستهدفت الدراسة بناء منهج للتربية الدينية 

  .هذا المنهج في تنمية المفاهيم الدينية واالتجاه نحو المادة
  :فقد قام الباحث بما يلي األهدافوتحقيقا لهذه 

  .قائمة بالمفاهيم الدينية الالزمة لهؤالء التالميذ إعداد - 1
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 .في ضوء القائمة اإلسالميةتحليل كتاب التربية  - 2
 .هذه المفاهيم  على تالميذ وطالب مراحل التعليم العاملمصفوفة التوزيع  إعداد - 3
 .مكون من ثالث وحدات اإلسالميةبناء تصور مقترح للتربية الدينية  - 4
اختبارات تحصيلية لقياس المفاهيم الدينية لتالميذ المرحلة االبتدائية  ثالث بناء - 5

 .األزهرية
 .اإلسالميةمادة التربية نحو  ء مقياس لقياس اتجاهات التالميذبنا - 6
  :الدراسة إليهاصلت والنتائج التي ت أهمومن 
ة المتضمنة في المحتوى من حيث المفاهيم الرئيسوجود اختالل في التوازن بين  - 1

 ، فمفاهيم العقيدة تمهد بنسبة األزهرية اإلعداديةم من مفاهيم للمرحلة دتمهيدها لما يق
ومفاهيم المعامالت تمهد ،%) 38.38(دوتمهلسير ومفاهيم الجهاد وا%)42.04( 

  . )% 64(بنسبة
، الشخصية والقضاء، والشهادة األحوالغفل المحتوى القائم المفاهيم المتعلقة بمحاور أ - 2

 .، حيث لم يتم تسجيل أي تكرار لهاوالجرائم
حيث لم يتم تسجيل أي تكرار لها  قه المعامالت،فهناك قصور في المفاهيم المرتبطة ب - 3

 .عن حرمة الغش واحد تكرارال إ
، بالتحليل اإلسالميةفي تناول محتوى التربية  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية

دراسة فرج تناولت المرحلة االبتدائية بينما الدراسة الحالية تناولت المرحلة  أن وتختلفان في
  .وأدواتها، كما تختلف الدراستان في منهج الدراسة ويةالثان

  .فادت الباحثة من نتائج الدراسة وتوصياتهاوقد است
  :التعقيب العام على الدراسات السابقة

  :بعد أن تم استعراض الدراسات السابقة، خرجت الباحثة بمجموعة من النقاط منها
مدى تضمن محتوى التربية " في حدود علم الباحثة فإن موضوع هذه الدراسة - 1

لم تتم دراسته من قبل في قطاع غزة " الواقعرحلة الثانوية لقضايا فقه اإلسالمية للم
  .بفلسطين، إذ لم تجد الباحثة أي دراسة عربية لمثل هذا الموضوع في فلسطين

لمست الباحثة قلة الدراسات في مناهج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في فلسطين -2   
التربية الدينية اإلسالمية  تقويم منهاج) 2001(فلم تعثر الباحثة سوى على دراسة ماجد الدلو 

وهي تأثير برنامج ) 2003(شرف بربخ أودراسة . غزة فلسطينللصف العاشر بمحافظات 
ة لتطوير منهج التربية اإلسالمية لصفوف المرحلة الثانوية في محافظات غزة على تنمي

تقويم كتاب التربية : بعنوان )2010(ودراسة حجو  ،التحصيل وفهم القضايا المعاصرة
، ودراسة ودة وآراء المعلمينإلسالمية للصف الثاني عشر بفلسطين في ضوء معايير الجا
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المفاهيم الوقائية المتضمنة في محتوى منهاج التربية اإلسالمية : بعنوان) 2010(الشريف 
  .للمرحلة الثانوية ومدى اكتساب الطلبة لها

الواقع أو القضايا تناولت بعض الدراسات السابقة مقررات الفقه في ضوء فقه - 3
ومن هذه  ،المعاصرة،وقد استفادت الباحثة منها فيما يتعلق بأهمية الفقه كمادة دراسية

اتجاهات الطالب نحو دراستها،ودراسة المالكي ) 2009(الدراسات دراسة القحطاني 
وتقويم مقررات الفقه في المرحلة الثانوية في ضوء المستجدات الفقهية )2008(

مان في تقويم كتب التربية اإلسالمية بسلطنة ع )2003(ة البوسعيدي المعاصرة ودراس
 . ضوء بعض القضايا المعاصرة

وقد تناولت دراسات مناهج التربية اإلسالمية في ضوء فقه الواقع مثل دراسة - 4
دراسة هاشم ، و)1999(دراسة الفي، و)2005( غيماندراسة الج ،)2003(البوسعيدي 

)1999( .  
ئج وتوصيات باحثة منها في اإلطار النظري وإجراءات الدراسة وكذلك في نتاوقد استفادت ال

  :الدراسة
كذلك استفادت الباحثة استفادة كبرى من الدراسات الفقهية في مجال قضايا فقه الواقع  - 1

  .)2005(ودراسة أبو مصطفى  ،)2008(دراسة أبو جزر ك ،والقضايا المعاصرة
الوقوف على بعض القضايا الفقهية المعاصرة وفهمها، كما وقد استفادت الباحثة منها في 

استفادت الباحثة من الدراسات  كما.استفادت من التوصيات والمقترحات في هذه الدراسات
  .السابقة كلها إجماالً في الجانب النظري واإلجراءات، والتوصيات والنتائج

  :ما تميزت به هذه الدراسة عن غيرها
تناولت هذا الموضوع مما يشكل  –على حد علم الباحثة  –طين أنها أول دراسة في فلس - 2

وترتبط به ، سبقاً في الدعوة إلى تحديث مناهج التربية اإلسالمية لتواكب الواقع المحيط
 .ارتباطاً وظيفياً

أنها أسهمت في إثراء منهاج التربية اإلسالمية بالقضايا الفقهية المعاصرة والمستجدة  - 3
 .ضايا شاملة لجميع مجاالت التربية اإلسالميةبتقديم قائمة بهذه الق

أنها تناولت واقع التربية اإلسالمية في فلسطين وعرضت النسبة المئوية لنصاب حصص  - 4
لتلقي الضوء على مدى الحاجة ، التربية اإلسالمية في فلسطين قياساً إلى المواد األخرى

قيق أهداف التربية ليتمكن المعلمون من تح، لزيادة نصاب حصص التربية اإلسالمية
 .اإلسالمية على أكمل وجه

أنها تناولت أهمية دراسة الطلبة لقضايا فقه الواقع من وجهة نظر معلمي التربية  - 5
مما يلفت االنتباه إلى القضايا التي يعتبر طرحها في مناهج التربية اإلسالمية ، اإلسالمية

 .أولوية لدى الطلبة والمعلمين
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في تنفيذ الدراسة، ومن  ةها الباحثتيتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبع
وات وإعداد أدتحديد عينة الدراسة، ذلك تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، و

الدراسة، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي 
   .استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  

  :منهج الدراسة
كـون   التحليلي المنهج الوصفيباستخدام  ةالباحث تمن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام

هذا المنهج هو أنسب المناهج للتعامل مع إجراءات البحث الحـالي، وذلـك للوصـول إلـى      
 ) 220  :2002’عبيـدات (استنتاجات تساعد في تطوير المحتوى أو الواقع الذي تقوم بدراسته 

، والقيام بتحليل محتواهـا   يبحيث تصف مقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية كما ه
لى قضايا فقه الواقع المتضمنة بها ، ومقارنتها بقائمة القضايا التي أعدتها الباحثـة  للتعرف ع

ة وتقديم المقترحات المناسـبة  ومن ثم التوصل إلى استنتاجات تساعد على فهم مشكلة الدراس
هو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة المنهج الوصفي التحليلي و .لها

أو مشكلة محددة وتصويرها كمياً عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عـن الظـاهرة أو   
  . المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة

  

  :مجتمع الدراسة
عـه، ويطلـق  مجتمـع    لكل بحث من البحوث التربوية مجتمعه الخاص الذي يتعامل م

وفـي ضـوء   )  66: 2006حلس،" (كل من يمكن أن تعمم عليه نتائج البحث " البحث  على 
  :مجتمع الدراسة الحالية يتكون من هذا المفهوم، فإن

المقررة على طلبة المرحلة الثانوية بقسميها  :كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية  - أ
وبيـان   ،)2009(فلسـطين  _ زارة التربية والتعليم، طباعة والعلوم اإلنسانية والعلمي
 : هذه المقررات كالتالي

 .الجزء األول): 2009(كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر -1

  .الجزء الثاني): 2009(كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر -2
 ).2009(كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر -3

التربية اإلسالمية معلمات وجميع معلمي  ويشمل  :االسالميةمعلمي ومعلمات التربية   - ب
للعـام الدراسـي    والوسـطى  وخـان يـونس    رفـح  تيبمحـافظ  للمرحلة الثانوية 

  .ومعلمة معلماً)  163 (والبالغ عددهم   2009/2010
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  :عينة الدراسة
  .سالمية للمرحلة الثانويةمحتوى منهاج التربية اإل -أ

  .سالميةالتربية اإلمعلمو ومعلمات  -ب
 التربية اإلسـالمية للمرحلـة الثانويـة   معلمات و معلميمن )  72( منعينة الدراسة  تكونت
  .2009/2010للعام الدراسي ، والوسطى رفح وخان يونس اتبمحافظ

  
  : وات الدراسةأد

  :لتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة بإعداد ثالث أدوات هي 
 الواقع الالزمة لطلبة المرحلة الثانوية والتي ينبغي تضـمينها منهـاج  قائمة بقضايا فقه  – 1

، وقد تم عرضها علـى  والتي تم تقسيمها إلى عشر مجاالت، التربية اإلسالمية لهذه المرحلة
  .محكما متخصصاً )27(البالغ عددهم  السادة المحكمين

  .التربية اإلسالمية للمرحلة الثانويةكتب بطاقة تحليل لمحتوى  -2
استبانة للوقوف على مدى أهمية دراسة طلبة المرحلة الثانوية  لقضايا فقه الواقـع مـن    -3

  .وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية
  :وخطوات تطبيقها وفيما يلي شرح مفصل حول أدوات الدراسة

  :قائمة قضايا فقه الواقع: أوال 
  :الهدف من القائمة -1

الجديدة التـي يعاصـرها طلبـة المرحلـة الثانويـة،       استهدفت القائمة تحديد القضايا الفقهية
  .واتخاذها معيارا  لتحليل مقررات التربية اإلسالمية التي يدرسها هؤالء الطلبة

  :مصادر اشتقاق القائمة  -2
  :اعتمدت الباحثة في بناء القائمة على العديد من المصادر هي

 .الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية  - أ

 .والمراجع واألدبيات التي تناولت قضايا فقه الواقعالمصادر    -  ب

 ).1998(الخطوط العريضة لمنهاج التربية في فلسطين    -  ت

 .النمائية لطلبة المرحلة الثانويةالخصائص    -  ث
  

  :وصف القائمة -3
إلجرائـي  والتعريـف ا  ،استهلت الباحثة القائمة بمقدمة توضح عنوان الدراسة، والهدف منها

، وما ترجـو  ت إليها الباحثة في بناء القائمة، والمصادر التي استندالواقعلمصطلح قضايا فقه 
  :فيه من السادة المحكمين إبداء آرائهم فيه حول
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  .مدى انتماء قضايا فقه الواقع الفرعية للمجال الرئيس الذي تنتمي إليه  - ج
 .مدى أهمية هذه القضايا لطلبة المرحلة الثانوية  - ح

 .لهذه القضاياالدقة اللغوية وسالمة الصياغة   - خ

 .ا يرونه مناسبا لهذه الدراسةتعديل أو إضافة أو حذف م  -  د

يندرج تحتها  تقسيمات هـذا  وقد تكونت القائمة في صورتها األولية من عشر مجاالت 
وقـد بلغـت قضـايا     ويتفرع من كل تقسيم قضايا فقه الواقع الفرعية التي تنتمي إليه ،المجال

، وبعد عرض القائمة على السادة المحكمـين  فـي   قضية) 138(القائمة في صورتها األولية 
التعديالت والحذف واإلضافة والتعديل تـم   وإجراء ،) )1(انظر ملحق رقم (ا األولية صورته

جاءت مجاالت قضايا فقـه   ، وقد))2(انظر ملحق رقم ( هائية للقائمةالتوصل إلى الصورة الن
  :الواقع كما يلي 

  .تحته عشر قضايا ويندرج : مجال العبادات  -أ
  .ويندرج تحته خمس عشرة قضية : مجال المعامالت  -ب
  .ويندرج تحته إحدى عشرة قضية : مجال األحوال الشخصية  -ج
  .ويندرج تحته ثماني عشرة قضية : مجال الطب  -د

  .ويندرج تحته خمس عشرة قضية: مجال الفنون واألدب والرياضة  -هـ
  .تحته ثالث عشرة قضية ويندرج: مجال اللباس والزينة -و
  .ويندرج تحته سبع قضايا : مجال األطعمة واألشربة  -ز
  .ويندرج تحته عشرون قضية: لعسكري المجال السياسي واالقتصادي وا -ح
  .ويندرج تحته عشر قضايا : المجال الفكري  -ط
  .ويندرج تحته إحدى عشرة قضية : مجال األحكام العامة  -ي

  .رعيةقضية ف) 130(أي بمجموع 
  

  :ضبط القائمة  -4
   للتأكد من صدق القائمة وشمولها وصالحيتها لتحقيق هدف الدراسة اعتمدت : صدق األداة  -أ

  :الباحثة نوعين من الصدق 
  :الصدق الظاهري -1

: 2008المـالكي،  (ويقصد به مدى انتماء القائمة إلى المجال المعرفي نفسه الذي توجد فيـه  
  .القضايا ال تنتمي إلى مجال آخربمعنى أن هذه ) 113

  : صدق المحكمين  -2
)  138(والتي كانت تحتـوي علـى   -حيث قامت الباحثة بعرض القائمة  في صورتها األولية
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  : على مجموعة من المحكمين والمختصين من)  1(انظر الملحق –قضية
  .أساتذة ومختصين في الفقه والشريعة -أ

  .وطرق التدريس العامة أساتذة ومختصين في المناهج  -ب
  .أساتذة ومختصين في مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية  -ت
  .أساتذة ومختصين في أصول التربية -ث
  .مشرفين تربويين في التربية اإلسالمية  -ج
  .معلمي  التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية -ح

وقد وزعـت  هداف الدراسة مة صالحة لتحقيق أالمحكمين أن القائ من%) 85(وقد رأى 
  .قائمة  )27(ثالثين محكما، استردت منها خمسة و قائمة على) 35(لباحثة ا

وبعد استرجاع القائمة وإجراء التعديالت عليها ، قامت الباحثة بإعادة التحكيم بهدف إخـراج  
القائمة بأفضل صورة ممكنة ، حيث قامت بعرضها على ثمانية من المحكمين والذين أجمعوا  

لالطالع على الصورة النهائية ) 2(انظر الملحق .حقيق هدف الدراسة على صالحية القائمة لت
  .للقائمة 

  :وقد أبدى بعض المحكمين آراءهم كما يلي 
أشار بعض المحكمين بأن بعض قضايا فقه الواقع المطروحة ليست مستجدة ولكن ال مانع  -1

وتـرى الباحثـة أن   . ألهميتهـا   نظراًمن بحث مدى تضمن منهاج التربية اإلسالمية لها 
القضايا المشار إليها ال زالت تتفاعل  في  وقتنا الحاضر، وأنها إن كانت معروفـة لـدى   
المختصين في الفقه إال أنها غير واضحة لدى الطلبة، وتحتاج إلى جالء الغموض عنهـا ،  

اقع المحـيط  كما أن هدف الباحثة هو الكشف عن مدى مواكبة منهاج التربية اإلسالمية للو
  .بالطلبة 

، وقد اسـتجابت  الرئيسة إلى مجاالت فرعية  العشررأى بعض المحكمين تقسيم المجاالت  -2
قسـمته   ، على سبيل المثال مجال العبـادات قسمت بعض المجاالت ما أمكنها ذلكالباحثة ف

وأبقـت الباحثـة بعـض     .، الزكاةة، الصومالطهارة، الصال :الباحثة إلى مجاالت فرعية
  . لمجاالت بدون تقسيم ألن طبيعتها ال تحتمل التقسيما

في قضية إثبات رؤية الهالل بالوسائل الحديثة أشار أحد المحكمين ضـرب مثـال علـى     -3
  .الوسائل الحديثة ، وقد استجابت الباحثة لذلك 

ة إلـى التبـرع بالفائـد   ) التصدق بالفائدة البنكية ( أشار أحد المحكمين إلى تعديل القضية  -4
، وقـد اقتنعـت   مة وال يمكن اعتبار إنفاقها صـدقة البنكية ، حيث إن الفائدة البنكية محر

  .الباحثة بهذا الرأي و عملت به 
رأى بعض المحكمين إضافة قضايا جديدة في مجال العبادات مثل الصالة خلـف اإلمـام    -5
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  .، وقد استجابت الباحثة لذلكمذياع وأثر بخاخ الربو على الصومعبر ال
، ولكن الباحثة تـرى  بزكاة الفطر ة إخراج الزكاة نقداًاقترح بعض المحكمين تحديد قضي -6

أن استخدام لفظ الزكاة أشمل؛ ألن الزكاة التي تخرج قد  تكون زكاة المال أو زكاة الفطر، 
  . وعليه فقد أبقت الباحثة الصيغة األولى 

إلـى اشـتراط   ) استبدال البضاعةاشتراط عدم رد أو ( أشار أحد المحكمين تعديل صيغة  -7
اللغويـة تقتضـي تتـابع المضـاف      عدم رد البضاعة أو استبدالها ، وذلك ألن السالمة

  .والمضاف إليه ، وقد أخذت الباحثة بذلك 
؛ ألن مكـائن  اتيكما أشار أحد المحكمين  إلى تعديل مكائن البيع الذاتي إلى آالت البيع الذ -8

عربية األصل ، وأن البديل العربي لها كلمة آالت ، واقتناعاً جمع ماكينة وهي كلمة  غير 
  .من الباحثة فقد قامت بتعديل هذا البند 

سيط ،وقد تم ذلك ألنهـا أصـح   كما أشار أحد المحكمين بتعديل بيع التقسيط إلى البيع بالتق -9
  . لغوياً

مـع قضـية   ) ثـة إجراء عقود الزواج بالوسائل الحدي(أشار أحد المحكمين بدمج  قضية -10
في قضية واحدة ، وقد تـم ذلـك اقتناعـاً بـأن      )إجراء عقود الطالق بالوسائل الحديثة(

  .وثيقاً  القضيتين متصلتان اتصاالً
، ولـم تأخـذ   ترأى أحد المحكمين تعديل الزواج بغير المسلمات إلى الزواج بالكتابيـا  -11

  .الباحثة بذلك ألن تعبير غير المسلمات أشمل وأدل 
أى بعض المحكمين دمج القضيتين التبرع باألعضاء وبيع األعضاء في قضية واحدة ، ر -12

  . وقد تم ذلك نظراً التصال القضيتين اتصاالً وثيقاً
، وقـد  رياضات العنيفة بـذكر أمثلـة عليهـا   اقترح بعض المحكمين تحديد المقصود بال -13

  .استجابت الباحثة لهذا التعديل
افة قضية األلعاب العقلية واالحتراف الرياضـي إلـى مجـال    أشار أحد المحكمين بإض -14

  .الرياضة ؛ وذلك النتشارها بكثرة بين الشباب ، وقد تم ذلك  
اقترح أحد المحكمين الفصل في قضية عرض المالبس الداخلية علـى المانيكـان إلـى     -15

يـة  قضيتين هما استخدام المانيكان في عرض المالبس واألخرى عرض المالبـس الداخل 
  .على المانيكان نظرا لشيوع القضيتين وأهميتهما ، وقد استجابت الباحثة لذلك 

أشار أحد المحكمين إلى تحديد لباس الجاكيت والبنطال وربطة العنق بلباس الرجل ، إال  -16
أن الباحثة ترى أنه ال ضرورة لهذا التحديد و،أنه يمكن تنـاول الحكـم بالنسـبة للمـرأة     

  .والرجل 
اقترح بعض المحكمين تعديل الثمار التي يستخدم فيها أسمدة نجسة إلى تنـاول الثمـار    -17
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  .التي يستخدم في ريها مياه نجسة ، وقد أخذت الباحثة برأي المحكم ألنه أكثر دقة 
ـ  -18 ة والمعسـل ليسـت مـن    رأى أحد المحكمين إلى اعتبار المخدرات والتدخين والشيش

بارها ملحقات في هذا المجال ، وقد اقتنعت الباحثـة بهـذا   ، وأنه يمكن اعتاألطعمة أصالة
  .الرأي وقامت بالتعديل المشار إليه 

  .رأى أحد المحكمين ضرب أمثلة على المنظمات الدولية وقد تمت االستجابة لذلك  -19
ـ  ةأشار أحد المحكمين حذف قضية الديمقراطي -20 ية االنتخابـات  ألنها تدخل ضمنا في قض

  .، وقد اقتنعت الباحثة بهذا الرأي ابيةوالمجالس الني
أشار بعض المحكمين بحذف بنوك الحليب وبنوك المني لعدم وجودها في البالد العربية  -21

وترى الباحثة أن الطالب بعد تخرجه من المرحلة الثانوية قد ينطلق للعالم الخارجي وقد ’ 
المعلوماتية الحديثة جعلـت  يواجه هذه القضايا في دول أخرى ، كما أن وسائل االتصال و

، مما يوجب  تزويده بالحكم الشرعي في كل صغيرة فالطالب ينفتح على العالم العالم قرية
  .ما ينفتح عليه من المعارف؛ وعليه فقد أبقت الباحثة هذه البنود كما هي 

السـادة   تلك بعض ما تناولته الباحثة في القائمة تعديالً وتثبيتاً وإضافة وحذفا فيما ناقشت بـه 
  .المحكمين وصوال إلى أفضل صورة للقائمة

  

  :بطاقة تحليل المحتوى : ثانيا
البـدء بتحليـل    من ثم ، و)3(قامت الباحثة بإعداد بطاقة التحليل كما جاء في الملحق 

  :وذلك من خالل اإلجراءات التالية  محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية بفلسطين،
  :التحليل  تحديد الهدف من  -  أ

يهدف تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية بفلسطين إلى تحديد مدى وفائهـا  
بقضايا فقه الواقع التي ينبغي على طلبة المرحلة الثانوية اإللمام بها، وبيان مدى إسـهام كـل   

ا ، وبالحكم محتوى من محتويات الكتب الثالثة في تزويد الطلبة بأكبر قدر ممكن بهذه القضاي
  .الشرعي المتعلق بها 

  :تحديد فئات التحليل    - ب
التحديد الدقيق لفئـات التحليـل ، وتسـتخدم    :يعتمد نجاح التحليل على عدة عوامل من أهمها 

مجموعـة  : الفئات في الوصف الموضوعي لمضمون المادة الدراسية، ويقصد بفئات التحليل 
وتعرف أيضا بأنها العناصر الرئيسـة   معنى متشابه  أو تضمينات مشتركة، من الكلمات ذات

إلـى غيـر   . . . موضوع أو قيم  كلمة أو( أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل  فيها 
فيهـا ، وتصـنف علـى أساسـها     والتي يمكن وضع كل صفة من صفات المحتـوى  ) ذلك

  ) .272:  2004،طعيمة(
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  :معايير فئات التحليل   - ذ
راعت الباحثة مجموعة من المعايير عند تحديدها لفئات تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية 

  :للمرحلة الثانوية، ومن هذه المعايير
حيث اختارت الباحثة مجموعة من قضايا فقه الواقع ذات صـلة  : االنتماء للمجال المعرفي -1

األحكام الشـرعية المتعلقـة    فةبالمجال المعرفي الذي تنتمي إليه، وهي قضايا تحتاج لمعر
  .بها

إذ إن الباحثة حددت بنود قائمة قضايا فقه الواقع ليتم في ضوئها التحقق من مـدى  : الدقة  -2
مقـررة علـى طلبـة المرحلـة     تضمن هذه القضايا في محتوى كتب التربية اإلسالمية ال

 .الثانوية

، حيث ارتبطت كل فئـة   حيث صنفت الباحثة قضايا فقه الواقع في فئات: التمايز والتحديد -3
بمجال معين، فهناك قضايا فقه الواقع في مجال العبادات وقضايا في مجـال المعـامالت   

إلى آخر المجاالت ، حيث صنفت الباحثة القضايا في فئـات عامـة   . . وفي مجال الطب 
 .يندرج تحتها قضايا فرعية تنتمي إليها 

بقضايا فقه الواقع واإللمام بالمسـتجدات  حاولت الباحثة قدر االستطاعة اإلحاطة  :الشمول -4
الفقهية المعاصرة، دون إغفال أي جانب من جوانب الحياة المحيطة، وذلك بهدف تبصـير  

الحصيلة المعرفية الفقهية للطلبـة، ووصـوال    إثراء طلبة المرحلة الثانوية بها انطالقا نحو
ليعيشوا عصرهم الحـديث  إلى تحصينهم من التيارات الغريبة المخالفة للشرع، وتطويرهم 

 .بتقدمه وتطوره ضمن ضوابط الشريعة اإلسالمية 
 :تحديد وحدات التحليل  -5

يجب أن يتم ذلك في ضوء االعتمـاد علـى   ،لمعرفة التقدير الكمي للظاهرة المراد تحليلها     
وحـدات  " ، وتعرف وحدات التحليل أنها ظواهرلة يمكن من خاللها عد هذه اوحدات تحليلي

، ويعطي وجودها أو غيابهـا دالالت  مكن إخضاعها للعد والقياس بسهولةتوى التي يالمح
 أساسية للتحليـل كمـا يشـير طعيمـة     مية وهناك خمس وحداتتفيد في تفسير النتائج الك

)2004  :135 (.  
كرار كلمة معينـة  ، حيث يقوم المحلل بإحصاء توهي أصغر وحدة في التحليل:  wordالكلمة -أ

  .القتصادية واالجتماعية والتربوية، ومثل ذلك إحصاء المفاهيم السياسية واالمحتوىفي هيكل 
وهي الوحدة الثانية بعد الكلمة ، وتعد من أكثر وحـدات  :   themeالفكرة أو الموضوع  -ب

 .وهي جملة تدور حول مفهوم معين ، التحليل  فائدة 

لخصائص وسـمات محـددة ترسـم    وتقوم على الحصر الكمي :  characterالشخصية  -ت
 .شخصية معينة ، وتناسب تحليل القصص والمسرحيات 

تخـذ  والوحدة المستخدمة غالبا هي الفقرة ، فهي تتنـاول الموضـوع باتسـاعه وت   : فقرةال-ث
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 . إذاعياً أو مجلة أو قصة أو برنامجاً صورا مختلفة ، فقد تكون كتاباً

حيث تلجأ بعـض الدراسـات إلـى تقـدير     :  space and timeوحدة المساحة والزمن  -ج
المساحة التي يشغلها موضوع التحليل كأن يحسب عدد األعمدة واألسطر والصـفحات التـي   
يشغلها الموضوع ، وتلجأ دراسات أخرى إلى حساب الزمن الذي يستغرقه الموضوع ، وتلجأ 

  .دراسات أخرى إلى حساب الزمن الذي يستغرقه أحد البرامج أو الخطابات 
د اعتمدت الدراسة الحالية على الفقرة كوحدة للتحليل باعتبارها وحدة ذات معنى وباعتبارها وق

ليست صغيرة كالكلمة وال كبيرة كالموضوع ، وبالتالي يمكن أن يشتمل على قضية أو أكثـر  
  .من قضية من قضايا فقه الواقع في محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية 

  : التحليل تحديد عينة -6
تمثلت عينة التحليل في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لألقسام العلمـي والعلـوم   

الجـزأين األول  (بية اإلسالمية للصـف الحـادي عشـر    اإلنسانية ،وتتمثل في كتاب التر
  . والصف الثاني عشر ) والثاني

  : توصيف هذه الكتب  -7
  :اشتمل عليها كل كتاب  وهي كالتالي قامت الباحثة بعرض الموضوعات التي     

  :الجزء األول : كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر  -1
تكون هذا الكتاب من مائة و تسع وعشرين ورقة من القطع الكبير ، ويتكون مـن سـت   

  :  وحدات ، وهي 
  :القرآن الكريم وعلومه ، وموضوعاته كما يلي : الوحدة األولى  -
  ).1(إعجاز القرآن  -
  ).2(إعجاز القرآن  -
  ). 11-1(سورة اإلسراء -
  ). 22-12(سورة اإلسراء  -
  ). 38-23(سورة اإلسراء  -
  :العقيدة اإلسالمية ،وموضوعاتها كما يلي : الوحدة الثانية  -2
  .من خصائص العقيدة اإلسالمية  -
  . أساليب القرآن في االستدالل على وجود اهللا -
  .أساليب القرآن في االستدالل على البعث  -
  .اإليمان بالكتب السماوية  -
  :الحديث الشريف وعلومه، وموضوعاتها كما  يلي :الوحدة الثالثة  -3
  .حجية السنة النبوية -
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 حديث النفع والضر بيد اهللا -

 . حديث تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم -

  :السيرة النبوية الشريفة، وموضوعاتها كما يلي: الوحدة الرابعة  -4
  ). 1(الرسول القدوة  -
  ). 2(الرسول القدوة  -
 .عثمان بن عفان  -

  :الفقه اإلسالمي ، وموضوعاتها كما يلي :الوحدة الخامسة  -5
  .نظام العقوبات في اإلسالم  -
  .الحدود  -
  .القصاص -
  .التعزير -
  :الفكر اإلسالمي والتهذيب ،وموضوعاتها كما يلي : الوحدة السادسة  -6
  . تحريم اإلضرار بالنفس -
 . تحمل المسئولية -

 .التضامن  -

 . اإلسالم والعالقات الدولية -

 .اإلسالم واإلعالم -

 .موقف اإلسالم من التعصب  -

  :الجزء الثاني: للصف الحادي عشر كتاب التربية اإلسالمية:ثانياً
  :ير، ويتكون من ست وحداتتكون هذا الكتاب من مائة وثالث عشرة ورقة من القطع الكب

  .القرآن الكريم :الوحدة األولى  -
  .) 10-1(النورسورة  -
        .)  26-11(سورة النور  -
  .) 34-27(سورة النور  -
  .)46 -35(سورة النور  -
  .)57-47(النور  سورة -
  .)64-58(سورة النور  -

  :العقيدة اإلسالمية :الوحدة الثانية 
  )e(األدلة النقلية على إثبات نبوة محمد  -
  )e(األدلة العقلية على إثبات نبوة محمد -
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  :الحديث الشريف : الوحدة الثالثة 
  .بطانة الخير والشر -
  .ثبات وبشرى بالنصر -
  .للشباب) e(من وصايا الرسول  -

  :التراجم والسير:الوحدة الرابعة 
  .علي بن أبي طالب -
  .)e(من صحابة رسول اهللا  -
  .)e(من صحابة رسول اهللا  -

  :الفقه اإلسالمي : الوحدة الخامسة 
  .النظام االجتماعي -
  .) 1(الزواج  -
  .) 2(الزواج  -
  .المحرمات من النساء  -
   .القضاء في اإلسالم -

  :الفكر اإلسالمي والتهذيب :الوحدة السادسة 
  .األمن في اإلسالم -
  .موقف اإلسالم من العولمة  -
  .أدب االختالف والخطاب -
  .المعرفة في التصور اإلسالمي -
   .التسامح الديني في اإلسالم -
  :كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر :ثالثا 

، ويتكون أربع وستين ورقة من القطع الكبيرويتكون من جزء واحد فقط ، ويتكون من مائة و
  :من سبع وحدات 
  :القرآن الكريم : الوحدة  األولى 

  .أساسيات في فهم القرآن الكريم -
  .التربية اإليمانية -
  .األمة اإلسالمية وحدة -
   .توثيق المعامالت -
  .)دروس وعبر( قصة آدم  عليه السالم  -
  .موسى والعبد الصالح قصة -
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  .) 76-83القصص (قصة قارون  -
  .سنن اهللا في المجتمعات كما عرضها القرآن الكريم -
  .أثر القرآن الكريم على البشرية -
  .) 13-1(سورة الرعد  -
  .)29-14(سورة الرعد  -
  .)43-30(سورة الرعد  -

  :العقيدة اإلسالمية :الوحدة الثانية 
  .األلوهيةمنهج القرآن الكريم في عرض قضية  -
  .)عليهم السالم(التصور اإلسالمي عن الرسل  -
  .اإليمان حقيقته ونواقضه -
  .الوالء والبراء -
  .أثر اإليمان في الحياة -

  :الحديث الشريف وعلومه : الوحدة الثالثة 
  .أساسيات في فهم السنة النبوية -
 .محاربة العلماء الوضع في الحديث الشريف -

  .في التربية) e(منهج الرسول  -

  .توجيهات نبوية في المسئولية واإلدارة -

  .األعمال التي ال ينقطع ثوابها -

 .موقف اإلسالم من البدع -

  :السير والتراجم :الوحدة الرابعة 
  .)e(من مواقف صحابة رسول اهللا  -
   .دور المرأة في عصر النبوة والخالفة الراشدة -
   .عمر بن عبد العزيز -
   .ابن تيمية -
   .العصر الحديثمن علماء المسلمين في  -
  .من علماء فلسطين -

  :الفقه وأصوله : الوحدة الخامسة 
   .مقاصد الشريعة اإلسالمية -
  .االجتهاد -
   .تاريخ االجتهاد في اإلسالم -
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  .نظام العبادات في اإلسالم -

  :النظام االجتماعي :الوحدة السادسة 
   .تنظيم اإلسالم للعالقة بين الرجل والمرأة -
  .الطالق -
  .الزوجينالتفريق بين  -
  .)1(قضايا معاصرة في فقه األحوال الشخصية  -
  .)2(قضايا معاصرة في فقه األحوال الشخصية  -
   .عناية اإلسالم بذوي االحتياجات الخاصة -

  :النظام االقتصادي: الوحدة السابعة 
   .النظام االقتصادي في اإلسالم -
   .موقف اإلسالم من الربا -
  .)1(قضايا معاصرة في فقه المعامالت  -
  .)2(قضايا معاصرة في فقه المعامالت  -

  :خطوات تحليل المحتوى  -7
  :وفقا للخطوات التالية  –عينة التحليل –تم تحليل الكتب 

اعتبار كتب العينة وحدة واحدة ، فهي بمجموعها يمكن أن تكشف عن مدى تضـمنها    - أ
 .لقضايا فقه الواقع في المرحلة الثانوية

استطالعية للكتب الثالثة قبل البدء بعمل خطـة الدراسـة   قامت الباحثة بعمل دراسة   -  ب
  .للوقوف على مدى تناول هذه الكتب لقضايا فقه الواقع

 .اعتماد الفقرة وحدة للتحليل  -  ت

، وتم تضمينها قضايا فقه الواقع التي توصلت إليهـا الدراسـة   تصميم بطاقة للتحليل  -  ث
وحساب النسبة ’ ة الحالية ، وخصصت بها فراغات لرصد تواجد كل قضية على حد

المئوية  للقضايا المتواجدة،ثم بيان ترتيبها ، وجرى قياس صـدقها بعرضـها علـى    
 .السادة المحكمين

 .اعتبار كل قيمة من القيم المتضمنة في بطاقة التحليل وحدة للعد   - ج

تحديـد كونهـا   وتحليل محتوى كل كتاب على حدة ، حيث تم تحليل كـل فقراتـه ،     - ح
 .ورة في القائمة أم المتضمنة للقضايا المذك

 .تفريغ نتائج التحليل في جدول لكل محتوى من محتويات الكتب الثالثة  - خ
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  : صدق أداة تحليل المحتوى 

اعتمدت الباحثة صدق القائمة كصدق لبطاقة التحليل كون بنود القائمة هي ذاتها بنود بطاقـة  
  .ليل جرى بناء على اعتماد القائمةالتحليل؛ وألن التح

  

  :أداة تحليل المحتوى ثبات 

  :باتباع الخطوات التالية ) بطاقة تحليل المحتوى(قامت الباحثة للتأكد من ثبات األداة 
تباع القواعـد نفسـها   ليل عدة مرات بايقصد بثبات التحليل الوصول للنتائج نفسها إذا تم التح

التحليـل أكثـر مـن    واإلجراءات من قبل الباحث نفسه، أو الوصول للنتائج نفسها إذا أجرى 
باحث في وقت واحد متبعا القواعد واإلجراءات نفسها، على أن يقوم كل باحث بالعمل مستقال 

  .عن اآلخر 
  :كما يلي ) 255: 2004(وهناك طريقتان حددهما طعيمة 

وفي مثل هذه الحالة يلتقي الباحثان فـي بدايـة   : أن يقوم بتحليل المادة ذاتها باحثان : األول
، ثم نهما بتحليل المادة موضع الدراسةتفاق على أسسه وإجراءاته ، ثم ينفرد كل مالتحليل لال

  .يلتقيان في نهاية التحليل لبيان العالقة بين النتائج التي توصل إليها كل منهما إليها 
أن يقوم الباحث بتحليل المادة نفسها مرتين على فترتين متباعدتين ، وفي مثـل هـذه   : الثاني

  .م عامل الزمن في قياس ثبات التحليل الحالة يستخد
مع إجراء تعديل بسيط لضـمان  _ وقد اعتمدت الباحثة الطريقة األولى لحساب ثبات التحليل 

إذ قامت الباحثة بتحليل كل محتوى مـن المحتويـات الثالثـة     –الدقة في النتائج بشكل أكبر 
وإن كـان  _ ليل منفـردا  بالتزامن مع تحليل معلمين خبيرين ومتميزين  بحيث يكون كل تح
بمعنى أن كل محتوى تم _ على ذات األسس والقواعد التي اتفقت عليها الباحثة مع المعلمين 

  . ثم حساب درجة االتفاق بين التحليالت الثالثة  -تحليله ثالث مرات 
، والتي  Holestyقامت الباحثة بحساب ثبات االتساق عبر األفراد باستخدام معادلة هولستي 

  :تنص على 
  ) . 178،  1987طعيمة ، =                  ( معامل االتفاق لهولستي 

  .تعني عدد نقاط االتفاق في مرات التحليل :   حيث أن  ق   
  .تعني مجموع الفئات التي تم تحليلها في مرات التحليل :        2ن+  1ن

  
  
  

 ق    2
  2ن + 1ن
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  ) 4:1(جدول رقم 
  التحليلنقاط االتفاق واالختالف في 

+  نقاط االتفاق  نقاط االختالف  نقاط االتفاق
  معامل االتفاق  نقاط االختالف

128 2 130 98.46% 

ـ   وهذا معامل عال و% 98.46يبين الجدول السابق أن معامل االتفاق كان   ذا يطلـق علـى ه
مـع   انفسـه  إلى النتـائج  و يقصد به وصول المحلل النوع من الثبات باالتساق عبر األفراد

  .مما يؤكد ثبات األداة، عند تطبيق إجراءات عملية التحليل نفسها شخص آخر
استبانة حول مدى أهمية دراسة قضايا فقه الواقع في محتوى التربيـة  : األداة الثالثة  -3

 .اإلسالمية لطلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين
فقه الوقع التي تم تحكيمها مـن   باحثة في صياغة فقرات االستبانة إلى قائمة قضايااستندت ال

محكما من أساتذة ومختصين في الشريعة والفقه وأساتذة مختصين في منـاهج وطـرق   ) 27(
التدريس العامة ومناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية وأصول التربية ومشرفين تربـويين  

  .لمرحلة الثانويةل اإلسالميةومعلمي التربية 
على عينة من اعتمدت على قائمة قضايا فقه الواقع المحكمة والتي وزعت استبانة  وقد تم بناء

على  آراء المعلمين حول مدى أهميـة أن  معلمي التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، للتعرف 
  .ثانويةاللمرحلة يدرس الطلبة قضايا فقه الواقع ضمن محتوى التربية اإلسالمية ل

  .اإلسالمية للمرحلة الثانوية للتربية اًمعلم )77(وقد تم توزيع  االستبانة على 
  :وفق الخطوات اآلتية ستبانةاالببناء  ةالباحث تقاموقد  

  .ستبانةاالالرئيسة التي شملتها  المجاالتتحديد  -
  .مجالصياغة الفقرات التي تقع تحت كل  -
 .تالمشرف من أجل التأكد من مدى مالءمتها لجمع البياناعرض االستبانة على    -  

  .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف وحسب دقة جمع البيانات   -  
، مجاالت عشرفقرة موزعة على ) 130(بعد صياغتها النهائية  ستبانةاالوقد بلغ عدد فقرات  

) ، غير مهمةمهم، جداً مهمة(ثالثي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج  يعطحيث ُأ
لمعرفة أهمية دراسة قضايا فقه الواقع في محتوى التربية ) 1، 2، 3(أعطيت األوزان التالية 

  .في صورتها النهائية االستبانةيبين ) 5(والملحق رقم  اإلسالمية لطلبة المرحلة الثانوية
  :اإلستبانةصدق 

  :كد من صدقها كالتاليقامت الباحثة بتقنين فقرات االستبانة وذلك للتأ
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  :صدق المحكمين: أوالً
في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين  االستبانةتم عرض 

ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء علم التربية في 
من  مجالتماء الفقرات إلى كل ، ومدى اناالستبانةآرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

لالستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم  العشرالمجاالت 
فقرة ) 130( االستبانة استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات

  ):2(موزعة كما في الجدول رقم 
  )4:2(جدول 

  مجاالتهامن  مجالحسب كل  اإلستبانةعدد فقرات 

  

  :صدق االتساق الداخلي: ثانياً
على عينة  ستبانةاالجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق 

، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات ومعلمة  اًمعلم) 20(استطالعية مكونة من 
االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباط  مجاالتمن  مجالكل 

الذي تنتمي إليه وذلك  مجالبيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لل
  .)SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  

  

  عدد الفقرات  المجال

 10  قضايا فقه الواقع في مجال العبادات
 15  قضايا فقه الواقع في مجال المعامالت

 11  قضايا فقه الواقع في مجال األحوال الشخصية
 18  قضايا فقه الواقع في مجال الطب

 15  قضايا فقه الواقع في مجال الفنون واألدب والرياضة
 13  مجال اللباس والزينة قضايا فقه الواقع في

 7  قضايا فقه الواقع في مجال األطعمة واالشربة
 20  قضايا فقه الواقع في المجال السياسي واالقتصادي والعسكري

 10  قضايا فقه الواقع في المجال الفكري
 11  قضايا فقه الواقع في مجال األحكام العامة
 130  المجموع
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لواقع في قضايا فقه ا: (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال األول -1
  ):3(والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم ) مجال العبادات

  

  )4:3(الجدول 

مع  "قضايا فقه الواقع في مجال العبادات " األولمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 
  الدرجة الكلية للبعد األول

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة
0.01عند  دالة 0.731 ) بالبوية(  بالسيراميك والحائط المدهون بالطالءالتيمم  - 1  

0.01دالة عند  0.708    طرة على الطهارةسثر القأ - 2  

0.01دالة عند  0.733 الصالة في الطائرات والسفن والسيارات   – 3  

0.05دالة عند  0.493 الصالة خلف اإلمام عبر التلفاز أو المذياع – 4  

0.01دالة عند  0.785 إثبات رؤية الهالل بالتقويم الفلكي  – 5  

والعدسات  كاألقمار الصناعية إثبات رؤية الهالل بالوسائل الحديثة – 6
 0.741 المقربة

0.01دالة عند   

0.01دالة عند  0.707 أثر بخاخ الربو على الصوم – 7  

0.05دالة عند  0.558  استعمال دواء لتأخير الحيض في رمضان – 8  

0.01دالة عند  0.707 .إخراج الزكاة عينيا – 9  

0.05دالة عند  0.478 .    بالفائدة البنكية التبرع - 10  

  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.444 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

 " العبـادات " المجـال األول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات    الجدول السابق يبين
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مسـتوى داللـة    

 r، وكـذلك قيمـة   ) 0.785-0.478(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المـدى  )0.05(
والتي تساوي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rكبر من قيمة أالمحسوبة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه  األول، وبذلك تعتبر فقرات المجال 0.444
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قضايا فقه الواقع في : (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال الثاني -2
  ):4(ن بالجدول رقم فقراته كما هو مبيوالدرجة الكلية ل)  مجال المعامالت

  

  )4:4(الجدول 

مع  "قضايا فقه الواقع في مجال المعامالت " الثانيمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 
  الثانيالدرجة الكلية للبعد 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة
0.01دالة عند  0.655  .التأمين على الحياة – 11  

0.01دالة عند  0.576  .والممتلكات ضد األخطارالتأمين على األموال  – 12  

0.05دالة عند  0.507  .التأمين الصحي - 13  

0.01دالة عند  0.701  في المصارف الربوية الودائع المصرفية – 14  

0.01دالة عند  0.865  .الشرط الجزائي - 15  

0.01دالة عند  0.605  .العملةتجارة العمل في  - 16  

0.01دالة عند  0.798  .االلكترونيةالتجارة  – 17  

0.05دالة عند  0.481  البضاعة أو استبدالهااشتراط عدم رد  – 18  

0.01دالة عند  0.834  .استخدام بطاقات االئتمان مثل الماستر كارد والفيزا - 19  

0.05دالة عند  0.457  .برامج المسابقات ذات الجوائز المالية - 20  

0.01دالة عند  0.791  .البيع الذاتي آالت - 21  

0.05دالة عند  0.536  .بيع المرابحة لآلمر بالشراء – 22  

0.05دالة عند  0.590  .نظام المعاش الحكومي بعد التقاعد - 23  

0.05دالة عند  0.588  التقسيط ببيع ال - 24  

0.01دالة عند  0.803  .شهادات االستثمار - 25  

  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(حرية ر الجدولية عند درجة 
    0.444 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

 "المعـامالت " الثـاني معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال   الجدول السابق يبين
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مسـتوى داللـة    

 r، وكذلك قيمـة  )  0.865-  0.457(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.05(
والتي تساوي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rكبر من قيمة أالمحسوبة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه  األول، وبذلك تعتبر فقرات المجال 0.444
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قضايا فقه الواقع في : (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال الثالث -3
  ):5(والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم ) مجال األحوال الشخصية

  

  )4:5(الجدول 
قضايا فقه الواقع في مجال األحوال " الثالثقرات المجال معامل ارتباط كل فقرة من ف

  الثالثمع الدرجة الكلية للبعد  "الشخصية 
 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.01دالة عند  0.445  .الزواج العرفي - 26

 0.01دالة عند  0.448  زواج المسيار - 27

 0.05دالة عند  0.388  الفحص الطبي قبل الزواج – 28

بالوسائل  والطالق إجراء عقود الزواج - 29
 0.01دالة عند  0.471  )االنترنت والجوال(الحديثة 

 0.01دالة عند  0.788  الزواج بغير المسلمات  -30

 0.01دالة عند  0.690  غالء المهور - 31

 0.01دالة عند  0.670  والعجزة المسنين ور د -32

 0.05دالة عند  0.769  الزواج المبكر -33

 0.01دالة عند  0.765  تحديد النسل  -34

 0.05دالة عند  0.800  تنظيم األسرة -35

 0.01دالة عند  0.619  الحلف بالطالق -36

  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.444 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

حـوال  األ" الثالـث معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال    الجدول السابق يبين
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد     "الشخصية 

، )  0.800-0.445(، ومعامالت االرتباط محصـورة بـين المـدى    )0.05(مستوى داللة 
 18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rر من قيمة المحسوبة اكب rوكذلك قيمة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه  األول، وبذلك تعتبر فقرات المجال   0.444والتي تساوي 
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قضايا فقه الواقع في : (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال الرابع -4
  ): 6( كما هو مبين بالجدول رقم والدرجة الكلية لفقراته )  مجال الطب

  

  )4:6(الجدول 
مع  "قضايا فقه الواقع في مجال الطب " الرابعمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 

  الرابعالدرجة الكلية للبعد 
 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.01دالة عند  0.809  جراحات التجميل – 37

 0.01عند دالة  0.859  االستنساخ -38

 0.05دالة عند  0.775  استعمال أدوية للتحكم في جنس الجنين -39

 0.05دالة عند  0.558  التصوير لمعرفة جنس الجنين -40

 0.01دالة عند  0.684  إجهاض الجنين المشوه أو المعاق -41

 0.01دالة عند  0.740  مسئولية الطبيب عن األخطاء الطبية -42

 0.01دالة عند  0.701  بنوك الدم -43

 0.01دالة عند  0.740  بنوك الحليب -44

 0.01دالة عند  0.758  بنوك المني -45

 0.01دالة عند  0.796   تأجير الرحم -46

 0.01دالة عند  0.846  والتبرع بها قبل الموت وبعده، بيع األعضاء -47

 0.01دالة عند  0.726  جراحات تحويل الجنس -48

 0.05دالة عند  0.590  مرض اإليدز  -49

 0.01دالة عند  0.720  تشريح الجثث للعلم أو الكشف عن جريمة -50

 0.01دالة عند  0.799  التبرع بالبويضة   -51

 0.01دالة عند  0.649  التلقيح الصناعي  -52

 0.01دالة عند  0.732  للمريض الميئوس من شفائه" الموت الرحيم"  -53

 0.05دالة عند  0.504  الطبيب الرجلعالج المرأة عند  -54

  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.444 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

 "طـب ال" الرابـع معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال     الجدول السابق يبين
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مسـتوى داللـة    

 r، وكـذلك قيمـة   ) 0.504-0.859(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المـدى  )0.05(
والتي تساوي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rكبر من قيمة أالمحسوبة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه  األول، وبذلك تعتبر فقرات المجال 0.444
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قضايا فقه الواقع في : (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال الخامس -5
  )7(و الدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم)مجال الفنون واألدب والرياضة

  

  )4: 7(الجدول 

قضايا فقه الواقع في مجال الفنون واألدب " الخامسمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 
  الخامس للبعدمع الدرجة الكلية  "والرياضة 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة
 0.01دالة عند  0.520  واألناشيد اإلسالمية الموسيقى والغناء -55

 0.01دالة عند  0.760  عمل المرأة في التمثيل -56

 0.05دالة عند  0.813  مشاهدة الفضائيات اإلباحية -57

 0.05دالة عند  0.467  تمثيل شخصيات الصحابة واألنبياء -58

 0.01دالة عند  0.674  عمل تماثيل للشخصيات الشهيرة -59

 0.01دالة عند  0.877  رسم الكاريكتير -60

 0.01دالة عند  0.799  التصوير الفوتوغرافي -61

 0.01دالة عند  0.785  تعليق صور الشهداء والقادة في األماكن العامة والبيوت -62

 0.01دالة عند  0.921  تعليق براويز لآليات القرآنية وأسماء اهللا الحسنى -63

 0.01دالة عند  0.808  وقراءتها تأليف الروايات الخيالية  -64

 0.01دالة عند  0.509  رواية وتبادل النكات  -65

 والمالكمة كالمصارعة( والخطرة الرياضات العنيفة -66
 0.01دالة عند  0.848  )وتسلق الجبال وسباق السيارات

) كالجمباز والسباحة والباليه( ممارسة المرأة للرياضة -67
 0.05دالة عند  0.586  أمام الرجال

 0.01دالة عند  0.669  )كألعاب الكمبيوتر واأللعاب الكرتونية( عقلية األلعاب ال -68

 0.01دالة عند  0.831  االحتراف الرياضي -69

  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.444 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

فنـون  ال" الخـامس معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال    الجدول السابق يبين
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة    " واألدب والرياضة

، ) 0.921-0.467(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المـدى  )0.05(عند مستوى داللة 
 18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوكذلك قيمة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه  األول، وبذلك تعتبر فقرات المجال 0.444والتي تساوي 
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قضايا فقه الواقع في : (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال السادس -6
  ): 8( والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم ) مجال اللباس والزينة

  

  )4:8(الجدول 

 "ه الواقع في مجال اللباس والزينةقضايا فق"السادسمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 
  السادسمع الدرجة الكلية للبعد 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة
 0.01دالة عند  0.773  لباس ثوب الزفاف األبيض -70

 0.01دالة عند  0.729  )الدبلة(لباس خاتم الزواج  -71

 0.01دالة عند  0.759  لباس الجاكيت والبنطال و ربطة العنق -72

 0.01دالة عند  0.804  المجتمعات غير المسلمةلباس المرأة للنقاب في  -73

 0.05دالة عند  0.558  استخدام المانيكان في عرض المالبس  -74

 0.01دالة عند  0.647  عرض المالبس الداخلية على المانيكان في محالت البيع -75

 0.01دالة عند  0.665  ) الكابوريا (قص القزع  -76

 0.01دالة عند  0.858  العدسات الالصقة -77

 0.01دالة عند  0.810  والجيل صباغة الشعر والميش -78

 0.01دالة عند  0.850  عمليات تجميل األسنان وزراعتها وتقويمها -79

 0.01دالة عند  0.797  زراعة الشعر  -80

 0.01دالة عند  0.791  عمليات شفط الدهون -81

 0.01دالة عند  0.776  استخدام الحيوانات والطيور المحنطة في الزينة -82

  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.444 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

لبـاس  ال" السـادس معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال    الجدول السابق يبين
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  " والزينة
 rوكذلك قيمـة   )0.858-0.467(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.05(داللة 

والتي تساوي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rكبر من قيمة أالمحسوبة 
  .صادقة لما وضعت لقياسه  األول، وبذلك تعتبر فقرات المجال   0.444
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قضايا فقه الواقع في : (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال السابع -7
  ): 9( ا هو مبين بالجدول رقم والدرجة الكلية لفقراته كم) مجال األطعمة واألشربة

  

  )4:9(الجدول 

الواقع في مجال األطعمة قضايا فقه "السابع معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 
  السابعمع الدرجة الكلية للبعد  "شربةواأل

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة
 0.01دالة عند  0.840  اللحوم والذبائح المستوردة من بالد غير المسلمين -83

 0.01دالة عند  0.782  تناول لحوم األنعام والطيور التي تم صعقها بالكهرباء أو خنقها -84

 0.05دالة عند  0.871 مياه نجسة ريها الثمار التي يستخدم فيتناول  -85

 0.05دالة عند  0.647 مشروبات الطاقة -86

 0.01دالة عند  0.665 شرب نبيذ الشعير المعلب -87

 0.01دالة عند  0.742  المخدرات تعاطي -88

 0.01دالة عند  0.739 التدخين والشيشة والمعسل -89

  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.444 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

  

طعمـة  األ" السـابع معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال    الجدول السابق يبين
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد      " واألشربة

وكذلك  )0.871-0.647(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.05(مستوى داللة 
والتي  18ودرجة حرية  0.05دولية عند مستوى داللة الج rكبر من قيمة أالمحسوبة  rقيمة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه  األول، وبذلك تعتبر فقرات المجال   0.444تساوي 
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قضايا فقه الواقع في : (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال الثامن -8

الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول والدرجة ) المجال السياسي واالقتصادي والعسكري
  ):10(  رقم 

  ) 4:10 (الجدول 

قضايا فقه الواقع في المجال السياسي " الثامنمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 
  الثامنمع الدرجة الكلية للبعد  "واالقتصادي والعسكري

 مستوى الداللة الرتباطا معامل  الفقرة
 0.01دالة عند  0.734  )كاألمم المتحدة واليونسكو( دوليةاالنتماء لمنظمات  -90

 0.05دالة عند  0.471  مع العدو وتهدئة عقد اتفاقات سالم -91

 0.05دالة عند  0.542 النيابيةالمجالس االنتخابات و  -92

 0.01دالة عند  0.762  المشاركة في برلمان دولة غير مسلمة -93

 0.05دالة عند  0.508 التحالف مع دول غير إسالمية  -94

 0.01دالة عند  0.635  االنتماء ألحزاب وتنظيمات سياسية -95

 0.01دالة عند  0.659 التجسس على الدول األخرى -96

 0.05دالة عند  0.528 )المقاومة السلمية( المسيرات والمظاهرات واالعتصامات -97

 0.01دالة عند  0.766 لنيل مطالب سياسية أو غيرهااإلضراب عن الطعام  -98

 0.05دالة عند  0.524 االعتقال السياسي -99

 0.05دالة عند  0.564 طاعة الحكام والرؤساء -100

 0.05دالة عند  0.540 عمل المرأة في المجال السياسي -101

 0.01دالة عند  0.668 التجنس بجنسية دولة غير إسالمية -102

 0.01دالة عند  0.791 المقاطعة االقتصادية -103

 0.01دالة عند  0.795 التكتالت االقتصادية -104

 0.01دالة عند  0.782 فرض الضرائب على البضائع -105

 0.01دالة عند  0.611 أسلحة الدمار الشامل -106

 0.01دالة عند  0.697 التجنيد اإلجباري -107

 0.05دالة عند  0.500  العمليات االستشهادية -108

 0.05دالة عند  0.588 التحالفات العسكرية -109

  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.444 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

سياسـي  ال" الثـامن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال   الجدول السابق يبين
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة   " واالقتصادي والعسكري
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-0.471(، ومعامالت االرتبـاط محصـورة بـين المـدى     )0.05(دالة عند مستوى داللة 
ودرجة  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوكذلك قيمة  )0.795
صادقة لما وضـعت    األول، وبذلك تعتبر فقرات المجال   0.444والتي تساوي  18حرية 
  .لقياسه

قضايا فقه الواقع في : (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال التاسع -9
  ): 11( لية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم والدرجة الك)  المجال الفكري

  )4:11(الجدول 
مع  "قضايا فقه الواقع في المجال الفكري" التاسعمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 

  التاسعالدرجة الكلية للبعد 
 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة

 0.05دالة عند  0.461  الثقافي االنفتاح -110

 0.05دالة عند  0.487  الفكري اإلرهاب -111

 0.01دالة عند  0.756  العولمة -112

 0.01دالة عند  0.890  العلمانية -113

 0.01دالة عند  0.853  حوار األديان  -114

 0.01دالة عند  0.891  صراع الحضارات -115

 0.01دالة عند  0.635  الوالء والبراء -116

 0.01عند  دالة 0.724  الغلو والتطرف -117

 0.01دالة عند  0.644  االهتمام باللغات األجنبية على حساب اللغة العربية -118

 0.01دالة عند  0.796  التقارب بين السنة والشيعة  -119

  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.444 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

 "فكـر ال" التاسـع معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال     الجدول السابق يبين
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مسـتوى داللـة    

 rوكـذلك قيمـة   )0.891-0.461(، ومعامالت االرتباط محصورة بـين المـدى   )0.05(
والتي تساوي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rالمحسوبة اكبر من قيمة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه  األول، وبذلك تعتبر فقرات المجال  0.444
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قضايا فقه الواقع في : (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال العاشر-10

  ):12(قراته كما هو مبين بالجدول رقم والدرجة الكلية لف)  مجال األحكام العامة
  

  )4:12 (الجدول 

 "قضايا فقه الواقع في مجال األحكام العامة " العاشرمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 
  العاشرمع الدرجة الكلية للبعد 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة
 0.01دالة عند  0.465  التداوي بالقرآن الكريم -120

 0.01دالة عند  0.903  التداوي بالموسيقى -121

 0.01دالة عند  0.822 رهائنك األفراد اختطاف -122

 0.01دالة عند  0.611 القرصنة الجوية والبحرية -123

 0.01دالة عند  0.722  الوقوف للسالم الوطني -124

 0.01دالة عند  0.813 الوقوف ودقائق الصمت للحداد -125

 0.05دالة عند  0.569 باإلكراه نزع االعتراف -126

 0.01دالة عند  0.589 مشاركة النصارى واليهود أعيادهم وتهنئتهم -127

 0.01دالة عند  0.749 قيادة المرأة للسيارة -128

كالحالق والعتال ( النظرة الدونية لألعمال اليدوية -129
 0.05دالة عند  0.530 )وجامع القمامة 

 0.05دالة عند  0.567 تسمية بأسماء اليهود والنصارىال -130

  0.561) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.444 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 18(ر الجدولية عند درجة حرية 

م حكـا األ" العاشـر معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال    الجدول السابق يبين
الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسـتوى   والدرجة " العامة
 rوكذلك قيمـة   )0.903-0.465(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )0.05(داللة 

والتي تساوي  18ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rكبر من قيمة أالمحسوبة 
  .صادقة لما وضعت لقياسه  األول، وبذلك تعتبر فقرات المجال  0.444

االسـتبانة   مجـاالت من  مجالبحساب معامالت االرتباط بين درجة كل ولقد قامت الباحثة 
.يوضـح ذلـك  ) 13(األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة والجـدول   والمجاالت
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  )4: 13(الجدول 
األخرى لالستبانة وكذلك  والمجاالتاالستبانة  مجاالتمن  مجالمصفوفة معامالت ارتباط كل 

  مع الدرجة الكلية
  

 عاشرا تاسعا ثامنا سابعا سادسا خامسا رابعا ثالثا  ثانيا  اوال مجموع

           1 جموعم

          1 0.903 اوال

         1 0.852 0.880 انياث

        1 0.819 0.897 0.866 الثاث

       1 0.778 0.824 0.831 0.898 ابعار

      1 0.776 0.827 0.785 0.865 0.941 امساخ

     1 0.859 0.756 0.652 0.721 0.672 0.891 سادسا

    1 0.815 0.710 0.686 0.504 0.711 0.606 0.799 ابعاس

   1 0.695 0.716 0.786 0.588 0.604 0.520 0.652 0.790 امناث

  1 0.548 0.538 0.721 0.777 0.747 0.778 0.739 0.810 0.846 اسعات

 1 0.780 0.526 0.633 0.703 0.699 0.704 0.713 0.744 0.691 0.814 اشراع

  0.361) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(الجدولية عند درجة حرية  ر
    0.463 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

رجة الكلية لالستبانة البعض وبالد بعضهابيتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط 
وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة ) 0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة  اارتباطاً ذ

  .عالية من الثبات واالتساق الداخلي
  

  :Reliability االستبانة ثبات

أفراد العينة ستبانة وذلك بعد تطبيقها على الباحثة خطوات التأكد من ثبات االأجرت 
   .وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ نبطريقتي االستطالعية

  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية 

االستبانة وكذلك درجة النصف  مجاالتمن  مجالحيث احتسبت درجة النصف األول لكل 
لدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول الثاني من ا

) 14(والجدول   (Spearman-Brown Coefficient)باستخدام معادلة سبيرمان براون
  :يوضح ذلك
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  )4: 14(الجدول 
  االستبانة  مجاالتمن  مجاليوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 

  وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
 بعد التعديل تمعامل الثبا قبل التعديل االرتباط  الفقرات دعد المجاالت

 0.856 0.748 10  قضايا فقه الواقع في مجال العبادات
 0.850 0.847 15  قضايا فقه الواقع في مجال المعامالت

 0.791 0.771 11  األحوال الشخصيةقضايا فقه الواقع في مجال 
 0.887 0.797 18  قضايا فقه الواقع في مجال الطب

قضايا فقه الواقع في مجال الفنون واألدب 
 0.962 0.960 15  والرياضة

 0.788 0.787 13  قضايا فقه الواقع في مجال اللباس والزينة
 0.801 0.762 7  قضايا فقه الواقع في مجال األطعمة واالشربة

قضايا فقه الواقع في المجال السياسي 
 0.825 0.703 20  واالقتصادي والعسكري

 0.927 0.864 10  قضايا فقه الواقع في المجال الفكري
 0.844 0.806 11  قضايا فقه الواقع في مجال األحكام العامة

 0.941 0.889 130  المجموع

وهذا يدل على أن االستبانة ) 0.941(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 
  .إلى تطبيقها على عينة الدراسة ةمن الثبات تطمئن الباحث مقبولةتتمتع بدرجة 

  :طريقة ألفا كرونباخ -2
، وذلك وهي طريقة ألفا كرونباخ طريقة أخرى من طرق حساب الثبات ةالباحث تاستخدم  

 مجاالتمن  مجالإليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل 
  :يوضح ذلك) 15(االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول 
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  )4: 15(الجدول 

  وكذلك لالستبانة ككل   االستبانة مجاالتمن  مجاليوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.848 10  قضايا فقه الواقع في مجال العبادات

 0.892 15  قضايا فقه الواقع في مجال المعامالت
 0.836 11  قضايا فقه الواقع في مجال األحوال الشخصية

 0.945 18  قضايا فقه الواقع في مجال الطب
 0.933 15  قضايا فقه الواقع في مجال الفنون واألدب والرياضة

 0.936 13  قضايا فقه الواقع في مجال اللباس والزينة
 0.868 7  قضايا فقه الواقع في مجال األطعمة واالشربة

 0.922 20  قضايا فقه الواقع في المجال السياسي واالقتصادي والعسكري
 0.884 10  قضايا فقه الواقع في المجال الفكري

 0.864 11  قضايا فقه الواقع في مجال األحكام العامة

 0.986 130  المجموع

وهذا يدل على أن االستبانة ) 0.986(أن معامل الثبات الكلي  السابقيتضح من الجدول 
  .إلى تطبيقها على عينة الدراسة ةتتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث

  :ألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةا

  : التالية عند معالجتها ألدوات الدراسةاعتمدت الباحثة األساليب اإلحصائية 

استخدمت الباحثة معادلة هولستي لحساب ثبات بطاقة التحليل عبر األفراد ،كما  - أ
  .استخدمت النسب المئوية لحساب درجة تواجد قضايا كل مجال في المحتوى

تم اإلحصائي و (SPSS)قامت الباحثة بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج  -ج
  :استخدام األساليب اإلحصائية التالية

  .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية -1
إليجاد صدق االتساق الداخلي لالسـتبانة تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون        -2

"Pearson."  
إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سـبيرمان بـروان للتجزئـة     -3

عادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتبـاط  النصفية المتساوية، وم
 .ألفا كرونباخ
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  الفصل الخامس

  
  ومناقشتها وتفسيرها نتائج الدراسة

  توصيات الدراسة
  مقترحات الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



141 
 

  
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها، كما يتناول 

  .والمقترحات التي طرحتها  الباحثة بناء على نتائج الدراسةتوصيات الدراسة، 
  : نتائج الدراسة 

  :والذي ينص على ما يلي  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال : أوالً
  " ما قضايا فقه الواقع الواجب توافرها في محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية؟"

، وهي المستجدات بإعداد قائمة بقضايا فقه الواقع وقد أجابت الباحثة عن هذا السؤال
عرفتها المرحلة الثانوية إلى م ترى الباحثة حاجة طلبةالفقهية والقضايا المعاصرة التي 
، وقد استندت الباحثة في إعدادها للقائمة على األدب والوقوف على حكمها الشرعي

طالع على سالمية واالقه ومناهج التربية اإلالتربوي وكتابات المتخصصين في الف
وفي ضوء ذلك قامت الباحثة بإعداد بنود القائمة، حيث تم تصنيفها ، الدراسات السابقة 

مجاالت تنقسم إلى مجاالت فرعية تندرج تحتها قضايا فقه الواقع الالزم توافرها  عشر إلى
  :.هي و ،ي محتوى التربية اإلسالميةف

  .ويندرج تحتها عشر قضايا: العبادات  -
  .ويندرج تحتها خمس عشرة قضية: المعامالت -
  .ويندرج تحتها إحدى عشرة قضية:األحوال الشخصية  -
  .ويندرج تحته ثماني عشرة قضية: الطب -
  .ويندرج تحتها خمس عشرة قضية : الفنون واألدب والرياضة -
  .ويندرج تحتها ثالث عشرة قضية: اللباس والزينة  -
  .تها سبع قضاياويندرج تح :األطعمة واألشربة -
  .ويندرج تحته عشرون قضية: السياسي واالقتصادي والعسكري  -
  .ويندرج تحته عشر قضايا: الفكري -
  . ويندرج تحته إحدى عشرة قضية: األحكام العامة -

ألي مجال من  - ما أمكن-وهذا يضمن الشمول واالتساع بحيث ال يحدث إغفال
وقد تم  ما تموج به من تغيرات وتطورات  ،مجاالت الحياة التي يعايشها الطالب بكل 

أصول و ،الفقهمحكماً من تخصصات مختلفة في ) 27(ى تحكيم هذه القائمة بعرضها عل
 ،ومناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية ،والمناهج وطرق التدريس العامة الدين،

المرحلة في  ، ومعلمي التربية اإلسالميةمشرفي التربية اإلسالميةمن  و ،وأصول التربية
يظهر القائمة ) 1(رقم  ملحقوال -قضية) 138(كان عدد القضايا قبل التحكيم والثانوية ، 

يالت والحذف بعد التحكيم وإعادة التحكيم وإجراء التعد وصلت ، ثم-في صورتها األولية
  . يظهر القائمة في صورتها النهائية) 2(  ملحق رقم، والقضية) 130(إلى واإلضافة 
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  :والذي ينص على الثانيقة بالسؤال النتائج المتعل:ثانياً 
؟ايا فقه الواقعقضل مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية للمرحلة الثانويةما "  

بتحليل محتوى كتـاب التربيـة اإلسـالمية     ةالباحث تقام ولإلجابة عن هذا السؤال
حادي عشـر وكتـاب   للمرحلة الثانوية و الذي يشمل الجزء األول والجزء الثاني للصف ال

والجـداول التاليـة   مدى تواجد قضايا فقه الواقع فيـه،   الصف الثاني عشر؛ للكشف عن
 :توضح ذلك
 
 

  )5:1(جدول رقم : قضايا فقه الواقع في مجال العبادات:المجال األول 

  الفقرة

  الصف الحادي عشر
  )الجزء األول ( 

  الصف الحادي عشر
  )الجزء الثاني(

  الصف الثاني عشر
  

 موجودة غير موجودة
غير 

 موجودة
 موجودة

غير 
 موجودة

 موجودة

  التيمم بالسيراميك والحائط المدهون بالطالء – 1
 × ) بالبوية( 

 
× 

 

× 
 

  ×  ×  ×    طرة على الطهارةساثر الق – 2

  ×  ×  × الصالة في الطائرات والسفن والسيارات   - 3

  ×  ×  × الصالة خلف اإلمام عبر التلفاز أو المذياع – 4

 ×   ×  × إثبات رؤية الهالل بالتقويم الفلكي  – 5

كاألقمار  إثبات رؤية الهالل بالوسائل الحديثة – 6
 × والعدسات المقربة الصناعية

 
× 

 

× 
 

  ×  ×  × أثر بخاخ الربو على الصوم – 7

  ×  ×  ×  استعمال دواء لتأخير الحيض في رمضان – 8
 ×   ×  × نقدياًإخراج الزكاة  – 9

    ×  × .    بالفائدة البنكية التبرع - 10

ة للصف الحادي عشر التربية اإلسالمي كتاب أن محتوىيتضح ) 5:1(رقم ول الجدبقراءة 
بجزأيه األول والثاني يخلو من قضايا فقه الواقع المعاصر في مجال العبادات، بينما كان 
محتوى الصف الثاني عشر أوفر حظاً نوعاً ما، إذ تضمن قضايا فقه الواقع بصورة 

 ،بصورة عابرة وبدون تعمق -ظهر في الجدول أعالهكما ي–فقط  يتينمحدودة فتناول قض
وقضية إخراج الزكاة  ،)109ص(ومنها إثبات رؤية الهالل بالتقويم الفلكي في سطر واحد 

نقديا فقد تم تناولها في ثمانية أسطر مع ذكر بيان مقصد الشريعة في ذلك ومراعاة هذا 
وتعزو الباحثة ذلك إلى  ،)70ص( الحكم لواقع المسلمين وهذا مما يحسب لهذا المحتوى

  :مما يوجب إعادة النظر في ، قضايا التراثية الفقهيةتركيز واضعي المناهج  على ال
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توزيع قضايا فقه الواقع بصورة متوازنة على صفوف المرحلة الثانوية بحيث   . أ
  .يحظى الطالب بدراسة قسم منها في كل صف ،بشكل هرمي منظم 

بجانب القضايا –بحيث تتناول المناهج  تحديث موضوعات العبادات المطروحة  . ب
  .القضايا المستجدة والمعاصرة في هذا المجال بشكل متوازن -التراثية

  
  )     5:2(جدول رقم ) : قضايا فقه الواقع في مجال المعامالت : (المجال الثاني

باالهتمام  جال المعامالت لم يحظمأن ) 5:2(قراءة الجدول السابق رقم يتضح من 
التربية اإلسالمية للصف  كتاب أيضا ، فعلى مستوى الجزأين األول والثاني لمحتوى

في  لم تذكر سوى قضية واحدة هي برامج المسابقات ذات البرامج المالية عشر الحادي
ولم تأخذ مساحة  شكل ضمني غير صريح، وقد تم الحديث عنها ب)123ص(الجزء األول 

أما في محتوى كتاب ، إذ عرضت في أربعة سطور فقط كافية  للتعريف بها وبيان حكمها
الصف الثاني عشر فقد تضمن ثالث قضايا هي التأمين على الحياة، والودائع المصرفية في 

في صفحة  وقد وردت قضية التأمين المصارف الربوية، وبيع المرابحة لآلمر بالشراء،

  الفقرة
  الصف الحادي عشر

  )الجزء األول ( 

الصف الحادي 
  عشر

  )الجزء الثاني ( 

  الثاني عشرالصف 
  

 موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة

 ×   ×  ×  .التأمين على الحياة - 11

التأمين على األموال والممتلكات ضد  - 12
 ×  .األخطار

 
× 

 

× 
 

  ×  ×  ×  .التأمين الصحي - 13

 ×   ×  ×  في المصارف الربوية الودائع المصرفية – 14
  ×  ×  ×  .الشرط الجزائي - 15

  ×  ×  ×  .العملةتجارة العمل في  - 16

  ×  ×  ×  .التجارة االلكترونية – 17

  ×  ×  ×  البضاعة أو استبدالهااشتراط عدم رد  – 18

استخدام بطاقات االئتمان مثل الماسـتر   - 19
 ×  .كارد والفيزا

 
× 

 

× 
 

 ×   × ×   .برامج المسابقات ذات الجوائز المالية - 20
  ×  ×  ×  .البيع الذاتي آالت – 21

 ×   ×  ×  .بيع المرابحة لآلمر بالشراء – 22
  ×  ×  ×  .الحكومي بعد التقاعدنظام المعاش  – 23

  ×  ×  ×  التقسيط ببيع ال – 24

  ×  ×  ×  .شهادات االستثمار - 25
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، )163ص(،أما الودائع المصرفية فقد وردت في سطرين )163- 162ص(ونصف تقريباً 
، ) 163ص(بينما وردت قضية بيع المرابحة لآلمر بالشراء فيما يقرب من عشرة سطور 

تماما من الموضوعات  وقد الحظت الباحثة خلو محتوى كتاب الصف الحادي عشر بجزأيه
ذلك  عزو الباحثةت ، وعن القضايا المستجدة فيها فضالً  ،األساسية في فقه المعامالت

، وترى الباحثة أنه يمكن لمعامالت في هذه المرحلة العمريةبصعوبة دراسة الالعتقاد 
زويدهم طرح بعض موضوعات المعامالت  بأسلوب مبسط وميسر يناسب أفهام الطلبة وت

 .بكم مناسب يربطهم بواقعهم

  
  )5:3(جدول رقم ): الواقع في مجال األحوال الشخصية قضايا فقه: (المجال الثالث

لم يحظ  أيضا يتضح أن مجال األحوال الشخصية ) 5:3(بقراءة الجدول السابق 
إذ لم يحتو  للصف الحادي عشر، مناهج التربية اإلسالميةمخططي هتمام من االبكبير 

أية قضية مستجدة في هذا المجال ، أما  من محتوى كتاب الحادي عشر الجزء األول
وقد تم  ،غير المسلمات وغالء المهورتين هما الزواج من ني فقد احتوى قضيالجزء الثا

تناولهما بشكل عرضي بال تعمق وال توسع فيها بالرغم من إفراد درسين كاملين  
أما الزواج  ،)79ص(، فتم تناول قضية غالء المهور في نصف سطر لموضوع الزواج 

األدلة الشرعية  بغير المسلمات فقد وردت القضية فيما يقرب من خمسة سطور مع ذكر 
األهمية أما محتوى الصف الثاني عشر فقد تضمن خمس قضايا على جانب من )85ص(

  الفقرة

الصف الحادي 
  عشر

  )الجزء األول(

الصف الحادي 
  عشر

  )الجزء الثاني ( 

الصف الثاني 
  عشر

  
 موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة

 ×   ×  ×  .الزواج العرفي  - 26

  ×  ×  ×  زواج المسيار – 27

 ×   ×  ×  الفحص الطبي قبل الزواج - 28
بالوسائل  والطالق إجراء عقود الزواج -29

 ×  )االنترنت والجوال(الحديثة 
 

× 
 

× 
 

  × ×   ×  الزواج بغير المسلمات  -30
  × ×   ×  غالء المهور - 31
  ×  ×  ×  والعجزة المسنين ور د -32

  ×  ×  ×  الزواج المبكر -33

 ×   ×  ×  تحديد النسل  -34
 ×   ×  ×  تنظيم األسرة -35
 ×   ×  ×  لف بالطالقالح -36
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الزواج العرفي وقد تناول الكتاب : ، وهذه القضايا هيفي واقعنا ،وهذا يحسب له
، كما تناول )140-139(ستوفية لعناصر الموضوع الموضوع في صفحة تقريباً بصورة م

الزواج في نصف صفحة توفر مستوى مقبوالً من المعرفة في قضية الفحص الطبي قبل 
، كما تناول موضوعي تحديد النسل وتنظيم األسرة بشرح واف ) 139ص(هذا الموضوع 
، كما تناول قضية الحلف بالطالق في عجالة في ثالثة ) 143-142ص(في صفحتين 

المرحلة العمرية فهم طبيعة  وتعتقد الباحثة أن سبب هذا االهتمام هو  ).134ص(سطور
فالطلبة في هذه المرحلة من العمر يهتمون بهذه القضايا  لطلبة، و معرفة اهتماماتهم ،ل

على مرحلة الزواج وتكوين األسرة ، وترى الباحثة أن وجود بعض كونهم يقبلون 
القضايا في محتوى كتاب الصف الثاني عشر ال يعفي من تضمين محتوى كتاب الصف 

قضايا لتحقيق التدرج في بناء المناهج ، ولضمان الشمول في إلمام الحادي عشر بعض ال
  .الطالب بحصيلة أكبر من قضايا الفقه المعاصر 

  )5:4(جدول رقم ) :   قضايا فقه الواقع في مجال الطب: (المجال الرابع

  الفقرة

الصف الحادي 
  عشر

  )الجزء األول ( 

الصف الحادي 
  عشر

  )الجزء الثاني ( 

الصف الثاني 
  عشر

  
 موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة

  ×  ×  ×  جراحات التجميل – 37

  ×  ×  ×  االستنساخ -38

  ×  ×  ×  استعمال أدوية للتحكم في جنس الجنين -39

  ×  ×  ×  التصوير لمعرفة جنس الجنين -40

  ×  ×  ×  إجهاض الجنين المشوه أو المعاق -41

  ×  ×  ×  األخطاء الطبيةمسئولية الطبيب عن  -42

  ×  ×  ×  بنوك الدم -43

  ×  ×  ×  بنوك الحليب -44

  ×  ×  ×  بنوك المني -45

×   ×  ×   تأجير الرحم -46

والتبرع بها قبل الموت ، بيع األعضاء -47
 ×  وبعده

 
× 

 

× 
 

  ×  ×  ×  جراحات تحويل الجنس -48

  ×  ××   مرض اإليدز  -49

  ×  ×  ×  للعلم أو الكشف عن جريمة تشريح الجثث -50

×   ×  ×  التبرع بالبويضة   -51
×   ×  ×  التلقيح الصناعي  -52
للمريض الميئوس من " الموت الرحيم"  -53
 ×  شفائه

 
× 

 

× 
 

  ×  ×  ×  عالج المرأة عند الطبيب الرجل -54
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في محتوى كتاب الصف  نيتضح خلو الجزأي )5:4(رقم  لجدول السابقبقراءة ا
في  قضية واحدة هي قضية اإليدز الحادي عشر من قضايا فقه الواقع في الطب إال من

بقدر جملة واحدة  م اإلشارة إليها بصورة ضمنية عابرة ال تعمق فيهاوالتي ت الجزء األول
أما محتوى كتاب الصف الثاني عشر فقد تضمن ثالث قضايا مجتمعة في أقل  ،)102ص(

، )141-140ص(من صفحة هي تأجير الرحم والتبرع بالبويضة والتلقيح الصناعي  
وهي قضايا يحتاج الطالب للوقوف على أحكامها وهذا من إيجابيات هذا المحتوى، 

عشر يعود في رأي الباحثة إلى ويالحظ أن غياب هذه القضايا من محتوى الصف الحادي 
فوجود بعض القضايا في ،  طرح بعض هذه القضايا في محتوى الصف الثاني عشر،

إذ البد من . الصف الثاني عشر ال يجب أن يعني خلو الصف الحادي عشر تماماً منها 
التدرج في طرح هذه القضايا وترسيخ الفهم السليم للعالقة بين الدين والطب، فإن قضايا 

طب في مجملها ترتكز على أسس شرعية، وترى الباحثة ضرورة رجوع القائمين على ال
تخطيط مناهج التربية اإلسالمية إلى قرارات المجامع الفقهية التي تصدر فتاوى تتعلق 

محتوى الطب لالستعانة بها في تضمينها  ومواكبة كل ما يستجد من قضايا ،بهذا المجال
  .لبة بأحكامها و لتحصين الطلبة من مواطن الزلل المحتملة التربية اإلسالمية لتعريف الط

  

  )5:5(جدول رقم :  )قضايا فقه الواقع في مجال الفنون واألدب والرياضة:(المجال الخامس
  

  الفقرة

الصف الحادي 
  عشر

  )الجزء األول ( 

الصف الحادي 
  عشر

  )الجزء الثاني ( 

الصف الثاني 
  عشر

  
 موجودة غير موجودة موجودة موجودةغير  موجودة غير موجودة

  ×  ×  ×  واألناشيد اإلسالمية الموسيقى والغناء -55

  ×  ×  ×  عمل المرأة في التمثيل -56

  ×  × ×   مشاهدة الفضائيات اإلباحية -57
  ×  ×  ×  تمثيل شخصيات الصحابة واألنبياء -58

  ×  ×  ×  عمل تماثيل للشخصيات الشهيرة -59

  ×  ×  ×  رسم الكاريكتير -60

 ×   ×  ×  التصوير الفوتوغرافي -61
األماكن  تعليق صور الشهداء والقادة في -62

 ×  العامة والبيوت
 

× 

 

× 
 

تعليق براويز لآليات القرآنية وأسماء اهللا  -63
 ×  الحسنى

 
× 

 

× 
 

  ×  ×  ×  وقراءتها أليف الروايات الخياليةت  -64

  ×  ×  ×  رواية وتبادل النكات  -65

  ×  ×  × كالمصارعة( والخطرة الرياضات العنيفة -66
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  الفقرة

الصف الحادي 
  عشر

  )الجزء األول ( 

الصف الحادي 
  عشر

  )الجزء الثاني ( 

الصف الثاني 
  عشر

  
 موجودة غير موجودة موجودة موجودةغير  موجودة غير موجودة

  )وتسلق الجبال وسباق السيارات والمالكمة
كالجمباز ( ممارسة المرأة للرياضة -67

 ×  أمام الرجال) والسباحة والباليه
 

× 

 

× 
 

كألعاب الكمبيوتر ( عقلية لعاب الاأل -68
 ×  )واأللعاب الكرتونية

 
× 

 

× 
 

  ×  ×  ×  االحتراف الرياضي -69

  

على اهتمام الكثير من ون واألدب والرياضة  تستحوذ مجال الفن رغم أن قضايا
وغزو  شيوع قضاياه بشكل كبير في حياة الناس حاليا مرحلة الثانوية، ورغم الطلبة في 

وسائل اإلعالم واألدب والفن لكل بيت وانجذاب معظم الشباب لأللعاب الرياضية وتعصبهم 
اإلسالمية  أن محتوى كتاب التربية يبين) 5:5(أن قراءة الجدول السابق رقم  إال لها،

في الجزء األول من  عابراًًً ذكراًًًًًًًً ، إذ ذكر قضية واحدةقضاياه للصف الحادي عشر أغفل
، أما محتوى كتاب ) 123ص(وهي مشاهدة الفضائيات اإلباحية، في أقل من سطر  الكتاب

الصف الثاني عشر فقد تضمن قضية واحدة هي التصوير الفوتوغرافي والتي أشير إليها 
حيث تم تناولها في ثالثة أسطر فرقت بين صناعة التماثيل والتصوير بصورة عرضية 

كافية لفهم الطلبة  ليست بصورة أظهرت الحكم الشرعي لهذه القضية بصورة الفوتوغرافي
 وتأثيره المجال ، وهذا يعكس ضعفاً وانفصاالًً عن واقع الطلبة،  رغم أهمية هذا)71ص (

على الناشئة في عصر االنفتاح والمعلوماتية وغزو وسائل اإلعالم لكل بيت ، فطرح هذه 
من  كما ترى الباحثة حاجة ملحة لتحصين الطلبةالمية القضايا في مناهج التربية اإلس

والتعصب الرياضي وحفاظاً على شباب األمة  تأثيرات الفنون الهابطة واألدب المسفََّّّّّ
  .وأملها في مستقبل كريم 
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  )5:6(جدول رقم ) : اللباس والزينةقضايا فقه الواقع في مجال : (المجال السادس

  

ال محل له من اهتمام يتضح أن هذا المجال )  5:6(الجدول السابق رقمبقراءة 
التربية اإلسالمية البتة، فلم يطرح المحتوى في الصفين  مناهجتخطيط   القائمين على

أية  قضية تتعلق باللباس والزينة ، وهذا قصور كبير في  الحادي عشر والثاني عشر
مرحلة الثانوية أحد أن طلبة اليخفى على  التعاطي مع واقع الطلبة واهتماماتهم ؛ فال

          و أحدث ما تنتجه بيوت ،بلباسهم ومظهرهم وزينتهم ، ويتابعون آخر الصيحات يهتمون
والزينة واألزياء ، وهذا أمر يشهد به الواقع ويلحظه كل من له عالقة بطلبة   )الموضة(

وتغييبها عن  جاهل هذه القضاياوترى الباحثة أنه من غير الممكن تالمرحلة الثانوية، 
ليعكس مظهره ال بد من تعريف الطالب بأحكام هذه القضايا مناهج التربية اإلسالمية ، إذ 

  .واالنسياق وراء كل ناعق ، األعمىوحتى ال يقع فريسة التقليد  ،سمت اإلسالم وطابعه
  
  
  

  الفقرة
  رالصف الحادي عش

  )الجزء األول ( 
  الصف الحادي عشر

  )الجزء الثاني ( 
  الصف الثاني عشر

  
 موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة

  ×  ×  ×  لباس ثوب الزفاف األبيض -70

  ×  ×  ×  )الدبلة(لباس خاتم الزواج  -71

  ×  ×  ×  لباس الجاكيت والبنطال و ربطة العنق -72
المجتمعات غير لباس المرأة للنقاب في  -73

 ×  المسلمة
 

× 
 

× 
 

  ×  ×  ×  استخدام المانيكان في عرض المالبس  -74
عرض المالبس الداخلية على المانيكان  -75

 ×  البيعفي محالت 
 

×  ×  
  ×  ×  ×  ) الكابوريا (قص القزع  -76

  ×  ×  ×  العدسات الالصقة -77

  ×  ×  ×  والجيل صباغة الشعر والميش -78
عمليات تجميل األسنان وزراعتها  -79

 ×  ×  وتقويمها
 

×  
  ×  ×  ×  اعة الشعرزر  -80
  ×  ×  ×  عمليات شفط الدهون -81
استخدام الحيوانات والطيور المحنطة في  -82

 ×  الزينة
 

× 
 

×  
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  )5:7(ول رقم جد) : قضايا فقه الواقع في مجال األطعمة واألشربة: (المجال السابع

  

كتاب الصف الحادي عشر  محتوىأن ) 5:7(يتضح من قراءة الجدول السابق رقم 
فتناول قضية المخدرات في ثالثة ) المخدرات والتدخين (قضاياقد تناول ) الجزء األول(

؛  ، وهذا مما يحسب للكتاب)102ص(وقضية التدخين في أربعة سطور ) 102ص(سطور 
إن كانت خطورة القضية وشيوعها تستأهل اهتماماً ، و جيل لخطورتها الكبيرة على ال نظراًَ

بالشك يسهم في تحصين الطلبة من هذا المزلق  طرح هذه القضيةإن . أكبر ومساحة أوسع
ويهدد كيان األمة إن لم تتخذ ما يعصمها منه ،إال أنه ، الرهيب الذي يعصف بمستقبلهم 

وتعزو الباحثة  توى كتاب الصف الثاني عشر تماماً،ابت عن محغلوحظ أن بقية القضايا 
  .أن سبب ذلك قد يكون اكتفاء بما تم تناوله في الصف الحادي عشر

  
  

  الفقرة
  الصف الحادي عشر

  )الجزء األول ( 
  الصف الحادي عشر

  )الجزء الثاني ( 
  الصف الثاني عشر

  
 موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة

اللحوم والذبائح المستوردة من بالد غير  -83
 ×  المسلمين

 
× 

 
× 

 

تناول لحوم األنعام والطيور التـي تـم    -84
 ×  صعقها بالكهرباء أو خنقها

 
× 

 
× 

 

مياه  ريها الثمار التي يستخدم فيتناول  -85
 × نجسة

 
× 

 
×  

  ×  ×  × مشروبات الطاقة -86

  ×  ×  × شرب نبيذ الشعير المعلب -87
  ×  × ×   المخدرات تعاطي -88
  ×  × ×  والمعسلالتدخين والشيشة  -89
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  )5:8(جدول رقم):قضايا فقه الواقع في المجال السياسي واالقتصادي والعسكري:(المجال الثامن

للصف  في الجزء األول الكتاب محتوىيتضح أن ) 5:8(بقراءة الجدول السابق رقم 
وأسلحة الدمار  ،عقد اتفاقات سالم مع العدو :تين هماالحادي عشر قد تناول قضيتين مهم

وقد تم تناول قضية عقد اتفاقات سالم مع العدو بشكل جيد فتناول حكمها وشروطها  الشامل
 سريع ، أما قضية أسلحة الدمار الشامل فتناولها بشكل عابر)120ص(في نصف صفحة 

فتناول قضية التكتالت االقتصادية في ثالثة ، أما الجزء الثاني )117ص(في سطرين 
محتوى الصف الثاني عشر قضية عمل وتناول ). 98ص(سطور ونصف بشكل جيد 

وترى ، )98ص(المرأة في المجال السياسي، وقد عرضت هذه القضية في تسعة سطور 
أن الموضوع يحتاج للمزيد من التوضيح والشرح ،إال أن االهتمام بهذا المجال مما  الباحثة

  الفقرة

  الصف الحادي عشر
  )الجزء األول ( 

  عشرالصف الحادي 
  )الجزء الثاني ( 

  الصف الثاني عشر
  

غير 
 موجودة

 موجودة
غير 
 موجودة

 موجودة
غير 
 موجودة

 موجودة

كاألمم المتحدة ( االنتماء لمنظمات دولية -90
 ×  )واليونسكو

 
× 

 
× 

 

  ×  × ×  مع العدو وتهدئة عقد اتفاقات سالم -91
  ×  ×  × النيابيةالمجالس االنتخابات و  -92

  ×  ×  ×  المشاركة في برلمان دولة غير مسلمة -93

  ×  ×  × التحالف مع دول غير إسالمية  -94

  ×  ×  ×  االنتماء ألحزاب وتنظيمات سياسية -95

  ×  ×  × األخرى التجسس على الدول -96

المقاومة ( المسيرات والمظاهرات واالعتصامات -97
 × )السلمية

 
× 

 
× 

 

اإلضراب عن الطعام لنيل مطالب سياسية أو  -98
 × غيرها

 
× 

 
× 

 

  ×  ×  × االعتقال السياسي -99

  ×  ×  × طاعة الحكام والرؤساء -100

 ×   ×  × عمل المرأة في المجال السياسي -101

  ×  ×  × التجنس بجنسية دولة غير إسالمية -102

  ×  ×  × المقاطعة االقتصادية -103

  ××   × التكتالت االقتصادية -104
  ×  ×  × فرض الضرائب على البضائع -105

  ×  ××  أسلحة الدمار الشامل -106

  ×  ×  × التجنيد اإلجباري -107

  ×  ×  ×  العمليات االستشهادية -108

  ×  ×  × التحالفات العسكرية -109
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عة المجتمع طبي تفهم إلى و يعزى هذا االهتمام من القائمين على المناهج  يحسب للمحتوى،
ه من معاناة تفرض نفسها على وجه وما يعايشه من ظروف االحتالل وما يفرز ،الفلسطيني

الحياة السياسية وفقدان االستقرار ، كما يتبدى في الواقع االقتصادي الصعب الذي يمر به 
ية الفلسطينيون يومياً والتهديد العسكري المستمر لحياتهم والمتمثل في االعتداءات اإلسرائيل

ومع ذلك وبناء على وصف الواقع الفلسطيني فإن الباحثة ترى أن هذا . اليومية عليهم
بهدف توعية الجيل  بقضاياه من القائمين على المناهج المجال يستأهل اهتماماً أكبر 

وتربيته وتعبئته ليكون قادراً في مستقبله على النهوض بأمته وبناء اقتصادها والذود عن 
  .لى ثوابتها وحقوقها حياضها والحفاظ ع

  
  )5:9(جدول رقم ) :  قضايا فقه الواقع في المجال الفكري: (المجال التاسع

  

من محتوى  في الجزء األول يتبين أنه قد ورد) 5:9(وبقراءة الجدول السابق رقم 
وقد تم تناول  قضيتان هما االنفتاح الثقافي والغلو والتطرف، كتاب الصف الحادي عشر

،أما قضية الغلو ) 124-123ص(الثقافي في فقرة كاملة بصورة جيدة قضية االنفتاح
ة اإلسالم ومنهجه في والتطرف فقد أفرد لها درس كامل، وهو أمر إيجابي إلبراز وسطي

في موضوع كامل من ثالث  في الجزء الثاني قضية العولمةقد ورد و ، )126(الدعوة 
كما وردت  ،)98-96(كل شامل تناول الموضوع من جوانب عدة وبشوقد تم  صفحات ،

  الفقرة
  الصف الحادي عشر

  )الجزء األول ( 
  الصف الحادي عشر

  )الجزء الثاني ( 
  الصف الثاني عشر

  
 موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة

     ×   الثقافي االنفتاح -110

  ×  ×  ×  الفكري اإلرهاب -111

  × ×   ×  العولمة -112

  ×  ×  ×  العلمانية -113

  ×  ×  ×  حوار األديان  -114

  ×  ×  ×  صراع الحضارات -115

 ×   ×  ×  الوالء والبراء -116
  ×  × ×   الغلو والتطرف -117

باللغات االهتمام  -118
األجنبية على حساب اللغة 

 ×  العربية

 

× 

 

× 

 

التقارب بين السـنة    -119
 ×  والشيعة

 
× 

 
× 
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قضية واحدة في محتوى كتاب الصف الثاني عشر وهي قضية الوالء والبراء في ثالث 
بال شك أمر  ،  وهذا)63-61ص(صفحات تستوفي جوانب الموضوع بصورة جيدة 

 كر المعتدل إيجابي فهذه القضايا تعتبر على درجة من األهمية؛ وتنبع أهميتها من أهمية الف
في تشكيل عقلية الناشئة تشكيال إسالميا ؛ فالفكر ركيزة أساس في بناء الشخصية  الواعي 

المسلمة المتكاملة التي تنشدها التربية اإلسالمية وينشدها المجتمع المسلم في أفراده، حيث 
اللها تحقيق هذه تعتبر مناهج التربية اإلسالمية إحدى الوسائل الكبرى التي يمكن من خ

،وهنا تبرز الحاجة إلى التركيز على تنمية التفكير من خالل التنويع في الغاية النبيلة 
.  طرائق التدريس التي تعتمد على مهارات التفكير العليا كالتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد

، والتي تعتبر أمانة اهج لترتقي نوعياً بعقول الناشئةهذه المنال يزال معلقاً على  األمل إن
  .التربية اإلسالمية مناهج صحاب القرار في مجال تخطيط أعناق أعظمى في 

  )5:10(جدول رقم ) : قضايا فقه الواقع في مجال األحكام العامة: (المجال العاشر

في مجال  صفر اليدين يخرج  الطالبيتضح أن ) 5:10(ة الجدول السابق رقم بقراء
التربية مناهج مخططو  ؛ إذ ال قضية مطروحة في هذا المجال فلم يعراألحكام العامة 

ن ؛ وتعزو الباحثة ذلك الكتظاظ أهمية تذكر لهذه القضايا في أي من الجزأي اإلسالمية
فيرغب  ؛بالقضايا التقليدية التي  تتكرر وتعاد في أكثر من صف التربية اإلسالمية  مناهج

ويزهد فيها لشعوره بالفجوة بين ما يدرس وبين ما يعايش ويحتاج ،  ،الطالب عن دراستها
ولشعوره بقصورها عن اإلجابة عن الكثير من األسئلة التي تدور في ذهنه ، وعدم قدرتها 

  .ا عديدة حوله على إزالة الغموض الذي يحيره إزاء قضاي

  الفقرة
  الصف الحادي عشر

  )الجزء األول ( 
  الصف الحادي عشر

  )الجزء الثاني ( 
  الصف الثاني عشر

  
 موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة موجودة غير موجودة

  ×  ×  ×  التداوي بالقرآن الكريم -120

  ×  ×  ×  التداوي بالموسيقى -121

  ×  ×  × رهائنك األفراد اختطاف -122

  ×  ×  × القرصنة الجوية والبحرية -123

  ×  ×  × الوقوف للسالم الوطني -124

  ×  ×  × الوقوف ودقائق الصمت للحداد -125

  ×  ×  × باإلكراه نزع االعتراف -126
مشاركة النصارى واليهود أعيادهم  -127

 × وتهنئتهم
 

× 
 

× 
 

  ×  ×  × قيادة المرأة للسيارة -128

كالحالق ( النظرة الدونية لألعمال اليدوية -129
 × )والعتال وجامع القمامة 

 
× 

 
× 

 

  ×  ×  × تسمية بأسماء اليهود والنصارىال -130
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للصف الحادي عشر يفتقر  اإلسالمية  التربية كتاب مما سبق يتبين أن محتوىو
قضية  )ثالث عشرة(اقع فهذا المحتوى بجزأيه يحتويبشكل حاد إلى تضمينه قضايا فقه الو

قضية من قضايا الواقع المعاصر المطروحة، حيث احتوى ) مائة وثالثين(فقط من أصل 
) أربع(بينما احتوى الجزء الثاني % 6.92قضايا فقط أي بنسبة   )تسع(الجزء األول 

في الجزأين وهي نسبة ضئيلة % 10 كلية  ، أي بنسبة% 3.07قضايا فقط أي بنسبة 
تحتاج  إلى الوقوف عندها وإعادة النظر من جديد في هذا المحتوى ليتواءم بجدارة مع 

للصف الثاني عشر على  اإلسالميةية ، وقد احتوى كتاب الترباليوم الطلبةيعيشه الواقع 
من القضايا الالزم توافرها في كتاب التربية %) 13(بنسبة قضية أي  )سبع عشرة(

لثانوية لقضايا للمرحلة ا اإلسالميةتضمن كتب التربية الكلية ل نسبةالوقد بلغت  .اإلسالمية
كاف أو تعمق ، تم تناول معظمها بصورة إشارية ضمنية دون توضيح %) 23(فقه الواقع 

يشبع حاجة الطلبة للمعرفة والفهم ، مما يستوجب إعادة النظر في المناهج من جديد 
  .إلثرائها بقضايا فقه الواقع التي يلزم الطلبة معرفتها

التي توصلت إلى أن محتوى ) 2008(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة المالكي 
ي المملكة العربية السعودية تفتقر في بنائها كتب التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية ف

إلى المستجدات الفقهية المعاصرة بشكل كبير، مما يحدث حالة من شعور الطلبة بالشك في 
تياجات الطلبة قدرة العلماء في التوصل ألحكام شرعية مستنبطة من أدلتها تلبي اح

توصلت إلى انفصال مناهج التي  )2009(، كما تتفق مع دراسة القحطاني واهتماماتهم اليوم
التربية اإلسالمية عن واقع الطلبة وضعف وفائها بحاجات الطلبة، حيث لم تتناول كتب 

إال النزر اليسير من القضايا الفقهية المعاصرة، وأنها ) اإلعدادية( الفقه بالمرحلة المتوسطة
سة مع دراسة أغفلت نهائياً مجالي المعامالت واألحوال الشخصية ، كما تتفق هذه الدرا

التي أثبتت أن التناول في كتب الفقه يتسم بالضعف العام، ومن الدراسات ) م2004(العتيبي 
التي أقرت بوجود نقاط قوة تتمثل في ) م2007(مع هذه الدراسة دراسة فرج  التي تلتقي

تناول بعض القضايا الفقهية المعاصرة، و إبراز حكم الدين فيها، وأن من نقاط الضعف 
التوازن بين األصالة والمعاصرة في عرض الموضوعات ، كما تتفق مع دراسة الفي عدم 

التي أكدت على أن مناهج التربية اإلسالمية ال تفي باحتياجات المجتمع، وال ) م1999(
التي توصلت ) م1993(تتفاعل مع مشكالته ، كذلك تتفق هذه الدراسة مع دراسة العوامي 

بواقع المجتمع  عنمية للمرحلة االبتدائية بالجمهورية اليمنية لم يإلى أن منهاج التربية اإلسال
اليمني ، وأنه أغفل القضايا المعاصرة التي تهم التالميذ ، وأنه عرض األحكام الفقهية 

  . ة غير مناسبة للتالميذبطريق
إلسالمية في فلسطين ومن خالل النتائج السابقة يتضح ضعف اتصال مناهج التربية ا

، ويتبدى قصورها في تلبية حاجاتهم ؛ وهنا ال بد من التأكيد على أهمية ربط لطلبةبواقع ا
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المقررات بالواقع الذي يحياه الطلبة ، وترسيخ مبدأ صالحية الفقه اإلسالمي لكل زمان 
ومكان ، وتحري تدريس األحكام الشرعية التي تتفاعل مع متغيرات العصر ، فكل عصر 

 قتصر معرفة الطلبة على قضايا األزمان السابقة التي اختلفتله مشكالته فال يعقل أن ت
، ونغفل ما يحيط بنا ، إن التربية الناجحة هي قضايا عصرهم عن قضايا هذا العصر

 وال ينبتّ،فيتوه  التربية التي توازن بين األصالة والمعاصرة فال تغيب األولى من بين يديه
  .عن واقعه فيعجز

  
  

  :الثالثاإلجابة عن السؤال 
ما مدى أهمية دراسة طلبة المرحلة الثانوية لقضايا فقـه الواقـع فـي    :" ونصه

  " ؟محتوى كتاب التربية اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين
مـن معلمـي   ) 72(علـى   ة بتوزيع استبانةالباحث تقام ولإلجابة عن هذا السؤال

،وتسـتند  والوسـطى   نسرفح وخان يـو  مية للمرحلة الثانوية في محافظاتالتربية اإلسال
التكـرارات والمتوسـطات    ت الباحثةاستخدملمحكمة،وقد االستبانة في بنودها إلى القائمة ا

  :والنسب المئوية، والجداول التالية  توضح ذلك
  

  :العبادات :األول المجال
  )5:11(الجدول 

  
 فقراتالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من 

  ) 72=ن (وكذلك ترتيبها البعد األول 
 الفقرة

غير 
 مهمة

 مهمة
مهمة 
 جدا

 مجموع
 الدرجات

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 10 78.70 0.698 2.361 170 35 28 9 ) بالبوية(  التيمم بالسيراميك والحائط المدهون بالطالء – 1

 5 83.33 0.628 2.500 180 41 26 5  طرة على الطهارةساثر الق -  2

 2 84.72 0.649 2.542 183 45 21 6 الصالة في الطائرات والسفن والسيارات   – 3

 9 81.48 0.710 2.444 176 41 22 9 الصالة خلف اإلمام عبر التلفاز أو المذياع – 4

 7 82.41 0.691 2.472 178 42 22 8 إثبات رؤية الهالل بالتقويم الفلكي  – 5

 كاألقمار الصناعية إثبات رؤية الهالل بالوسائل الحديثة – 6
 والعدسات المقربة

7 25 40 177 2.458 0.670 81.94 8 

 1 85.19 0.648 2.556 184 46 20 6 أثر بخاخ الربو على الصوم – 7

 6 82.87 0.692 2.486 179 43 21 8 استعمال دواء لتأخير الحيض في رمضان – 8

 3 84.26 0.581 2.528 182 41 28 3 .الزكاة عينياإخراج  – 9

 4 83.80 0.605 2.514 181 41 27 4 .    بالفائدة البنكية التبرع - 10

  :كانت المجالفي هذا  تينأن أعلى فقر )5:11(رقم  الجدول السابق قراءة يتضح من
احتلت المرتبـة األولـى   "  أثر بخاخ الربو على الصوم "والتي نصت على)  7(الفقرة  -

  %).85.19(بوزن نسبي قدره 
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احتلـت  " الصالة في الطائرات والسفن والسيارات   "والتي نصت على)  3(الفقرة -
  %).84.72(بوزن نسبي قدره  الثانيةالمرتبة 

  :تكان المجالفي هذا فقرتين وأن أدنى 
احتلـت  " أو المذياع الصالة خلف اإلمام عبر التلفاز" والتي نصت على)  4(الفقرة -
  %).81.48(بوزن نسبي قدره  التاسعةالمرتبة 
  التيمم بالسيراميك والحائط المدهون بالطالء" والتي نصت على)  1(الفقرة -

  %).78.70(بوزن نسبي قدره واألخيرة العاشرة احتلت المرتبة " )بالبوية(
  

  :المعامالت:الثاني المجال
  )5:12(الجدول 

 والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقراتالتكرارات 
  ) 72=ن (وكذلك ترتيبها البعد الثاني 

 مهمة جدا مهمة غير مهمة الفقرة
 مجموع
 الدرجات

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 10 76.39 0.659 2.292 165 29 35 8  .التأمين على الحياة – 11

التأمين على األموال والممتلكات ضد  – 12
  .األخطار

4 41 27 167 2.319 0.577 77.31 8 

 1 83.33 0.628 2.500 180 41 26 5  .التأمين الصحي – 13

في المصارف  الودائع المصرفية – 14
  الربوية

8 22 42 178 2.472 0.691 82.41 2 

 13 74.07 0.697 2.222 160 27 34 11  .الشرط الجزائي – 15

 7 77.78 0.692 2.333 168 33 30 9  .العملةتجارة العمل في  – 16

 11 75.93 0.676 2.278 164 29 34 9  .التجارة االلكترونية – 17

 9 76.85 0.664 2.306 166 30 34 8  البضاعة أو استبدالهااشتراط عدم رد  – 18

استخدام بطاقات االئتمان مثل الماستر  - 19
  .كارد والفيزا

18 28 26 152 2.111 0.779 70.37 15 

 5 79.63 0.662 2.389 172 35 30 7  .برامج المسابقات ذات الجوائز المالية – 20

 14 70.83 0.730 2.125 153 24 33 15  .البيع الذاتي آالت – 21

 3 80.56 0.687 2.417 174 38 26 8  .بيع المرابحة لآلمر بالشراء – 22

 6 79.17 0.680 2.375 171 35 29 8  .بعد التقاعد نظام المعاش الحكومي - 23

 4 80.09 0.643 2.403 173 35 31 6  التقسيط ببيع ال - 24

 12 74.54 0.702 2.236 161 28 33 11  .شهادات االستثمار - 25

  :كانت المجالفي هذا  تينأن أعلى فقر ) :5:12(رقم  الجدول السابق قراءة يتضح من
احتلت المرتبة األولى بـوزن نسـبي   "  التأمين الصحي "نصت علىوالتي )  13(الفقرة -

  %).83.33(قدره 
احتلـت  "  فـي المصـارف الربويـة    الودائع المصرفية "والتي نصت على)  14(الفقرة -
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  :تكان المجالفي هذا فقرتين وأن أدنى  %).82.41(بوزن نسبي قدره  الثانيةالمرتبة 
بـوزن   الرابعة عشراحتلت المرتبة "  البيع الذاتي آالت" والتي نصت على)  21(الفقرة -

  ).%70.83(نسبي قدره 
" استخدام بطاقات االئتمان مثل الماستر كـارد والفيـزا  " والتي نصت على)  19(الفقرة -

  ).%70.37(بوزن نسبي قدره واألخيرة  الخامسة عشراحتلت المرتبة 
  

  :األحوال الشخصية :الثالث المجال
  )5:13(الجدول 

  
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات

  )72=ن (وكذلك ترتيبها الثالث البعد 
 الفقرة

غير 
 مهمة

 مهمة
مهمة 
 جدا

 مجموع
 الدرجات

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 2 87.50 0.638 2.625 189 51 15 6  .الزواج العرفي  – 26

 9 80.09 0.725 2.403 173 39 23 10  زواج المسيار - 27

 1 89.81 0.597 2.694 194 55 12 5  الفحص الطبي قبل الزواج – 28

  بالوسائل الحديثة  والطالق إجراء عقود الزواج -29
  )االنترنت والجوال(

8 25 39 175 2.431 0.688 81.02 7 

 11 78.24 0.675 2.347 169 33 31 8  الزواج بغير المسلمات  -30

 3 83.80 0.692 2.514 181 45 19 8  غالء المهور - 31

 10 80.09 0.597 2.403 173 33 35 4  والعجزة المسنين ور د -32

 4 82.41 0.691 2.472 178 42 22 8  الزواج المبكر -33

 8 80.56 0.645 2.417 174 36 30 6  تحديد النسل  -34

 6 81.48 0.554 2.444 176 34 36 2  تنظيم األسرة -35

 5 81.94 0.670 2.458 177 40 25 7  الحلف بالطالق -36

  :كانت المجالفي هذا  تينأن أعلى فقر ) :5:13(رقم  الجدول السابق قراءة يتضح من
احتلت المرتبة األولى بوزن " الفحص الطبي قبل الزواج "والتي نصت على)  28(الفقرة -

  %).89.81( "نسبي قدره
بوزن نسبي قدره  الثانيةاحتلت المرتبة " الزواج العرفي  "والتي نصت على)  26(الفقرة -
)87.50.(%  

  :تكان المجالفي هذا فقرتين وأن أدنى 
بـوزن  العاشرة احتلت المرتبة "  والعجزة المسنين ور د "والتي نصت على)  32(الفقرة -

  %).80.09(نسبي قدره 
 الحاديـة عشـر  احتلت المرتبة " الزواج بغير المسلمات "والتي نصت على)  30(الفقرة -

  %).78.24(بوزن نسبي قدره واألخيرة 
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  :الطب :المجال الرابع
  )5:14(الجدول 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من  
  ) 72=ن (وكذلك ترتيبها الرابع  البعد فقرات

 الفقرة
غير 
 مهمة

 مهمة
مهمة 
 جدا

 مجموع
 الدرجات

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 5 79.63 0.703 2.389 172 37 26 9  جراحات التجميل – 37

 17 70.83 0.749 2.125 153 25 31 16  االستنساخ -38

 16 71.30 0.756 2.139 154 26 30 16 استعمال أدوية للتحكم في جنس الجنين -39

 12 73.15 0.781 2.194 158 30 26 16  لمعرفة جنس الجنينالتصوير  -40

 3 81.02 0.624 2.431 175 36 31 5  إجهاض الجنين المشوه أو المعاق -41

 6 79.17 0.659 2.375 171 34 31 7  مسئولية الطبيب عن األخطاء الطبية -42

 7 77.31 0.709 2.319 167 33 29 10  بنوك الدم -43

 15 71.76 0.763 2.153 155 27 29 16  بنوك الحليب -44

 18 69.91 0.772 2.097 151 25 29 18  بنوك المني -45

 14 72.22 0.805 2.167 156 30 24 18   تأجير الرحم -46

 9 76.39 0.759 2.292 165 34 25 13  والتبرع بها قبل الموت وبعده، بيع األعضاء -47

 13 72.69 0.811 2.181 157 31 23 18  جراحات تحويل الجنس -48

 2 81.48 0.669 2.444 176 39 26 7  مرض اإليدز  -49

 8 76.85 0.705 2.306 166 32 30 10  تشريح الجثث للعلم أو الكشف عن جريمة -50

 11 75.00 0.801 2.250 162 34 22 16  التبرع بالبويضة   -51

 4 80.56 0.645 2.417 174 36 30 6  التلقيح الصناعي  -52

 10 75.46 0.712 2.264 163 30 31 11  للمريض الميئوس من شفائه" الموت الرحيم"  -53

 1 86.57 0.573 2.597 187 46 23 3  عالج المرأة عند الطبيب الرجل -54

  :كانت المجالفي هذا  تينأن أعلى فقر ) :5:14(الجدول السابق قراءة يتضح من
احتلت المرتبة األولـى  "  عالج المرأة عند الطبيب الرجل "والتي نصت على)  54(الفقرة  -

  %).86.57(بوزن نسبي قدره 
بـوزن نسـبي قـدره     الثانيةاحتلت المرتبة "  مرض اإليدز "والتي نصت على)  49(الفقرة -
)81.48.(%  

  :تكان المجالفي هذا فقرتين وأن أدنى 
بـوزن نسـبي    السابعة عشراحتلت المرتبة "  االستنساخ"والتي نصت على)  38(الفقرة  -

  %).70.83(قدره 
واألخيـرة   الثامنة عشـر احتلت المرتبة "  بنوك المني "والتي نصت على)  45(الفقرة  -

  %). 69.91(بوزن نسبي قدره 
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والمتوسـطات  التكـرارات  )5:15(الجـدول  :الفنون واألدب والرياضة  :المجال الخامس
وكذلك ترتيبها الخامس  البعد والوزن النسبي لكل فقرة من فقراتواالنحرافات المعيارية 

  ) 72=ن (
  

 مهمة جدا مهمة غير مهمة الفقرة
 مجموع
 الدرجات

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 1 90.28 0.542 2.708 195 54 15 3  واألناشيد اإلسالمية الموسيقى والغناء -55

 9 81.94 0.711 2.458 177 42 21 9  التمثيلعمل المرأة في  -56

 3 86.57 0.685 2.597 187 51 13 8  مشاهدة الفضائيات اإلباحية -57

 2 87.04 0.662 2.611 188 51 14 7  تمثيل شخصيات الصحابة واألنبياء -58

 12 78.70 0.756 2.361 170 38 22 12  عمل تماثيل للشخصيات الشهيرة -59

 11 80.09 0.705 2.403 173 38 25 9  الكاريكتيررسم  -60

 5 84.72 0.580 2.542 183 42 27 3  التصوير الفوتوغرافي -61

تعليق صور الشهداء والقادة في األماكن العامة  -62
  والبيوت

5 20 47 186 2.583 0.622 86.11 4 

تعليق براويز لآليات القرآنية وأسماء اهللا  -63
 الحسنى

8 22 42 178 2.472 0.691 82.41 8 

 13 76.39 0.777 2.292 165 35 23 14  وقراءتها تأليف الروايات الخيالية  -64

 7 82.87 0.712 2.486 179 44 19 9  رواية وتبادل النكات  -65

 كالمصارعة( والخطرة الرياضات العنيفة -66
  )وتسلق الجبال وسباق السيارات والمالكمة

15 22 35 164 2.278 0.791 75.93 14 

كالجمباز والسباحة ( ممارسة المرأة للرياضة -67
  أمام الرجال) والباليه

10 20 42 176 2.444 0.729 81.48 10 

كألعاب الكمبيوتر واأللعاب ( عقلية األلعاب ال -68
  )الكرتونية

6 24 42 180 2.500 0.650 83.33 6 

 15 75.46 0.769 2.264 163 33 25 14  االحتراف الرياضي -69

  :كانت المجالفي هذا  تينأن أعلى فقر ) :5:15(رقم الجدول السابق قراءة يتضح من
احتلت المرتبة األولى "  واألناشيد اإلسالمية الموسيقى والغناء "والتي نصت على)  55(الفقرة  -

  %).90.28(بوزن نسبي قدره 
 الثانيـة احتلت المرتبة "  تمثيل شخصيات الصحابة واألنبياء "والتي نصت على)  58(الفقرة  -

  %).87.04(بوزن نسبي قدره 
  :تكان المجالفي هذا فقرتين وأن أدنى 

وتسـلق   والمالكمة كالمصارعة( والخطرة الرياضات العنيفة "والتي نصت على)  66(الفقرة  -
  %).75.93(بوزن نسبي قدره  الرابعة عشراحتلت المرتبة " )الجبال وسباق السيارات

واألخيرة  الخامسة عشراحتلت المرتبة "  االحتراف الرياضي "والتي نصت على  )69(الفقرة  -
  %).75.46(بوزن نسبي قدره 
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  :اللباس والزينة :السادس المجال

  )5:16(الجدول 
  

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
  ) 72=ن (وكذلك ترتيبها  لسادسا البعد

ةغير مهم الفقرة  مهمة جدا مهمة 
 مجموع

 الدرجات
 المتوسط

 االنحراف

 المعياري

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 5 81.02 0.766 2.431 175 43 17 12  لباس ثوب الزفاف األبيض -70

 9 79.63 0.815 2.389 172 43 14 15  )الدبلة(لباس خاتم الزواج  -71

 11 78.70 0.775 2.361 170 39 20 13  لباس الجاكيت والبنطال و ربطة العنق -72

 10 79.17 0.759 2.375 171 39 21 12  المجتمعات غير المسلمةلباس المرأة للنقاب في  -73

 6 80.56 0.727 2.417 174 40 22 10  استخدام المانيكان في عرض المالبس  -74

 1 83.80 0.692 2.514 181 45 19 8  عرض المالبس الداخلية على المانيكان في محالت البيع -75

 3 82.41 0.712 2.472 178 43 20 9  ) الكابوريا (قص القزع  -76

 8 80.09 0.744 2.403 173 40 21 11  العدسات الالصقة -77

 4 81.48 0.729 2.444 176 42 20 10  والجيل صباغة الشعر والميش -78

 2 83.33 0.650 2.500 180 42 24 6  عمليات تجميل األسنان وزراعتها وتقويمها -79

 7 80.56 0.746 2.417 174 41 20 11  زراعة الشعر  -80

 12 76.85 0.744 2.306 166 34 26 12  عمليات شفط الدهون -81

 13 71.30 0.827 2.139 154 30 22 20  استخدام الحيوانات والطيور المحنطة في الزينة -82

  :كانت المجالفي هذا  تينأعلى فقرأن  ) :5:16(رقم  الجدول السابققراءة يتضح من 
"  عرض المالبس الداخلية على المانيكان في محـالت البيـع   "والتي نصت على)  75(الفقرة  -

  %).83.80(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
احتلـت المرتبـة   "  عمليات تجميل األسنان وزراعتها وتقويمها "والتي نصت على)  79(الفقرة -

  %).83.33(بوزن نسبي قدره  الثانية
  :تكان المجالفي هذا فقرتين وأن أدنى 

بـوزن   الثانيـة عشـر  احتلت المرتبة "  عمليات شفط الدهون "والتي نصت على)  81(الفقرة  -
  %).76.85(نسبي قدره 

احتلـت  "  استخدام الحيوانات والطيور المحنطة فـي الزينـة   "والتي نصت على)  82(الفقرة  -
  %).71.30(بوزن نسبي قدره واألخيرة  الثالثة عشرالمرتبة 



160 
 

  : األطعمة واألشربة:المجال السابع
  

  )5:17(الجدول 
  

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
  ) 72=ن (وكذلك ترتيبها السابع  البعد

 الفقرة
غير 

 مهمة
 مهمة

مهمة 

 جدا

 مجموع

 الدرجات
 المتوسط

 االنحراف

 المعياري

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 4 78.70 0.678 2.361 170 34 30 8  اللحوم والذبائح المستوردة من بالد غير المسلمين -83

  تناول لحوم األنعام والطيور التي تم صعقها  -84

  بالكهرباء أو خنقها     
16 19 37 165 2.292 0.813 76.39 7 

 6 77.31 0.728 2.319 167 34 27 11 مياه نجسة ريها التي يستخدم فيالثمار تناول  -85

 5 78.24 0.754 2.347 169 37 23 12 مشروبات الطاقة -86

 3 81.94 0.691 2.458 177 41 23 8 شرب نبيذ الشعير المعلب -87

 2 85.19 0.710 2.556 184 49 14 9  المخدرات تعاطي -88

 1 87.50 0.659 2.625 189 52 13 7 التدخين والشيشة والمعسل -89

  :كانت المجالفي هذا  تينأن أعلى فقر ) :5:17(رقم  الجدول السابق قراءة يتضح من
احتلت المرتبة األولى بوزن "  التدخين والشيشة والمعسل "والتي نصت على)  89(الفقرة -

  %).87.50(نسبي قدره 
بـوزن نسـبي    الثانيةاحتلت المرتبة "  المخدرات تعاطي "والتي نصت على)  88(الفقرة -

  %).85.19(قدره 
  :تكان المجالفي هذا فقرتين وأن أدنى 

احتلـت  "  مياه نجسة ريها الثمار التي يستخدم فيتناول  "والتي نصت على)  85(الفقرة -
  %).77.31(بوزن نسبي قدره  السادسةالمرتبة 

تناول لحوم األنعام والطيور التي تم صعقها بالكهربـاء   "والتي نصت على)  84(الفقرة -
  %).76.39(بوزن نسبي قدره واألخيرة  السابعةاحتلت المرتبة "  أو خنقها
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  :السياسي واالقتصادي والعسكري  :المجال الثامن
  

  )5:18(الجدول 
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات

  ) 72=ن (وكذلك ترتيبها الثامن   البعد
غير  الفقرة

مهمة  مهمة مهمة
 جدا

 مجموع
 االنحراف المتوسط الدرجات

 المعياري
 الوزن
 الترتيب النسبي

 19 73.61 0.786 2.208 159 31 25 16 )كاألمم المتحدة واليونسكو( االنتماء لمنظمات دولية -90

 1 87.50 0.568 2.625 189 48 21 3  مع العدو وتهدئة عقد اتفاقات سالم -91

 6 82.87 0.650 2.486 179 41 25 6 النيابيةالمجالس االنتخابات و  -92

 13 76.85 0.762 2.306 166 35 24 13  المشاركة في برلمان دولة غير مسلمة -93

 14 76.39 0.740 2.292 165 33 27 12  التحالف مع دول غير إسالمية  -94

 4 83.80 0.650 2.514 181 43 23 6  ألحزاب وتنظيمات سياسيةاالنتماء  -95

 12 78.24 0.715 2.347 169 35 27 10 التجسس على الدول األخرى -96

 3 84.72 0.580 2.542 183 42 27 3 )المقاومة السلمية( المسيرات والمظاهرات واالعتصامات -97

 8 81.02 0.601 2.431 175 35 33 4 اإلضراب عن الطعام لنيل مطالب سياسية أو غيرها -98

 10 78.70 0.718 2.361 170 36 26 10 االعتقال السياسي -99

 5 83.33 0.605 2.500 180 40 28 4 طاعة الحكام والرؤساء -100

 7 82.87 0.650 2.486 179 41 25 6 عمل المرأة في المجال السياسي -101

 9 78.70 0.698 2.361 170 35 28 9 التجنس بجنسية دولة غير إسالمية -102

 16 75.46 0.750 2.264 163 32 27 13 المقاطعة االقتصادية -103

 18 74.07 0.791 2.222 160 32 24 16 التكتالت االقتصادية -104

 15 75.93 0.676 2.278 164 29 34 9 فرض الضرائب على البضائع -105

 20 72.69 0.845 2.181 157 33 19 20 أسلحة الدمار الشامل -106

 17 74.54 0.813 2.236 161 34 21 17 التجنيد اإلجباري -107

 2 85.19 0.669 2.556 184 47 18 7  العمليات االستشهادية -108

 11 78.70 0.718 2.361 170 36 26 10 التحالفات العسكرية -109
  

  ) :5:18(رقم  الجدول السابق قراءة يتضح من
  :كانت المجالفي هذا  تينأن أعلى فقر

احتلـت المرتبـة   "  مع العـدو  وتهدئة عقد اتفاقات سالم والتي نصت على)  91(الفقرة  -
  %).87.50(األولى بوزن نسبي قدره 

بـوزن   الثانيـة احتلت المرتبة " العمليات االستشهادية  "والتي نصت على)  108(الفقرة  -
  %).85.19(نسبي قدره 
  :تنكا المجالفي هذا فقرتين وأن أدنى 

" )كـاألمم المتحـدة واليونسـكو   ( االنتماء لمنظمات دولية "والتي نصت على)  90(الفقرة  -
  %).73.61(بوزن نسبي قدره  التاسعة عشراحتلت المرتبة 

 العشـرين احتلـت المرتبـة   "  أسلحة الدمار الشـامل  "والتي نصت على)  106(الفقرة  -
  %).72.69(بوزن نسبي قدره واألخيرة 
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  :الفكري  :التاسع المجال
  )5:19(الجدول 

  
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات

  ) 72=ن (وكذلك ترتيبها التاسع   البعد
 مجموع مهمة جدا مهمة غير مهمة الفقرة

 االنحراف المتوسط الدرجات
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

 2 85.65 0.552 2.569 185 43 27 2  الثقافي االنفتاح -110

 7 83.33 0.692 2.500 180 44 20 8  الفكري اإلرهاب -111

 3 85.65 0.688 2.569 185 49 15 8  العولمة -112

 6 84.26 0.712 2.528 182 47 16 9  العلمانية -113

 9 79.17 0.680 2.375 171 35 29 8  حوار األديان  -114

 10 75.93 0.716 2.278 164 31 30 11  الحضاراتصراع  -115

 1 92.13 0.489 2.764 199 57 13 2  الوالء والبراء -116

 4 85.19 0.669 2.556 184 47 18 7  الغلو والتطرف -117

 8 79.63 0.761 2.389 172 40 20 12  االهتمام باللغات األجنبية على حساب اللغة العربية -118

 5 84.72 0.649 2.542 183 45 21 6  التقارب بين السنة والشيعة  -119
  

  ) :5:19(رقم  الجدول السابققراءة يتضح من 
  :كانت المجالفي هذا  تينأن أعلى فقر

احتلت المرتبة األولى بـوزن نسـبي   "  الوالء والبراء "والتي نصت على)  116(الفقرة -
  %).92.13(قدره 

بـوزن نسـبي    الثانيةاحتلت المرتبة "  الثقافي االنفتاح "علىوالتي نصت )  110(الفقرة -
  %).85.65(قدره 

  :تكان المجالفي هذا فقرتين وأن أدنى 
بـوزن نسـبي    التاسعةاحتلت المرتبة " حوار األديان  "والتي نصت على)  114(الفقرة -

  %).79.17(قدره 
واألخيـرة   العاشـرة احتلت المرتبة " صراع الحضارات"والتي نصت على)  115(الفقرة -

  %).75.93(بوزن نسبي قدره 
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  :األحكام العامة :العاشر المجال
  

  )5:20(الجدول 
  

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
  ) 72=ن (وكذلك ترتيبها العاشر  البعد

غير  الفقرة
مهمة  مهمة مهمة

 جدا
 مجموع
 االنحراف المتوسط الدرجات

 المعياري
 الوزن
 الترتيب النسبي

 1 89.81 0.547 2.694 194 53 16 3  التداوي بالقرآن الكريم -120

 11 72.69 0.828 2.181 157 32 21 19  التداوي بالموسيقى -121

 9 73.61 0.786 2.208 159 31 25 16 رهائنك األفراد اختطاف -122

 10 72.69 0.828 2.181 157 32 21 19 والبحريةالقرصنة الجوية  -123

 7 78.24 0.772 2.347 169 38 21 13 الوقوف للسالم الوطني -124

 8 76.39 0.830 2.292 165 38 17 17 الوقوف ودقائق الصمت للحداد -125

 5 80.09 0.685 2.403 173 37 27 8 باإلكراه نزع االعتراف -126

 3 81.94 0.711 2.458 177 42 21 9 واليهود أعيادهم وتهنئتهممشاركة النصارى  -127

 6 78.70 0.678 2.361 170 34 30 8 قيادة المرأة للسيارة -128

كالحالق ( النظرة الدونية لألعمال اليدوية -129
 )والعتال وجامع القمامة 

6 23 43 181 2.514 0.650 83.80 2 

 4 81.94 0.711 2.458 177 42 21 9 تسمية بأسماء اليهود والنصارىال -130

  ) :5:20(رقم  الجدول السابق قراءة يتضح من
  :كانت المجالفي هذا  تينأن أعلى فقر

احتلت المرتبة األولى بـوزن  "  التداوي بالقرآن الكريم "والتي نصت على)  120(الفقرة -
  %).89.81(نسبي قدره 

كـالحالق والعتـال   ( لألعمال اليدويـة النظرة الدونية  "والتي نصت على)  129(الفقرة -
  %).83.80(بوزن نسبي قدره  الثانيةاحتلت المرتبة "  ) وجامع القمامة 

  
  :تكان المجالفي هذا فقرتين وأن أدنى 

 العاشـرة احتلت المرتبـة  "  القرصنة الجوية والبحرية "والتي نصت على)  123(الفقرة -
  %).72.69(بوزن نسبي قدره 

 الحاديـة عشـر  احتلت المرتبـة  "  التداوي بالموسيقى "والتي نصت على)  121(الفقرة -
  %).72.69(بوزن نسبي قدره واألخيرة 

وإلجمال النتائج قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسـبي  
  :يوضح ذلك)  5:21(والترتيب لكل بعد من األبعاد والجدول 
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  )5:21(الجدول 
بعد من والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل  اتمجموع الدرج

  ) 72=ن (رتيبها األبعاد وكذلك ت
 الترتب الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط مجموع الدرجات العدد االبعاد

 2 82.87 4.454 24.861 1790 10 قضايا فقه الواقع في مجال العبادات-1
 8 77.28 7.564 34.778 2504 15 مجال المعامالتقضايا فقه الواقع في -2
 3 82.45 5.219 27.208 1959 11 قضايا فقه الواقع في مجال األحوال الشخصية-3
 9 76.18 9.726 41.139 2962 18  قضايا فقه الواقع في مجال الطب-4
 4 82.22 8.086 37.000 2664 15 قضايا فقه الواقع في مجال الفنون واألدب والرياضة-5
 6 79.91 7.575 31.167 2244 13 قضايا فقه الواقع في مجال اللباس والزينة-6
 5 80.75 4.214 16.958 1221 7 قضايا فقه الواقع في مجال األطعمة واألشربة-7
قضايا فقه الواقع في المجال السياسي واالقتصادي -8

 1 83.54 10.500 50.125 3609 20 والعسكري

 10 75.00 4.572 22.500 1620 10 في المجال الفكريقضايا فقه الواقع -9
 7 79.08 6.146 26.097 1879 11 قضايا فقه الواقع في مجال األحكام العامة- 10

  

قضـايا فقـه الواقـع فـي      "يتضح من قراءة الجدول السـابق أن البعـد الثـامن    
ــكري  ــادي والعس ــي واالقتص ــال السياس ــوزن " المج ــى ب ــة األول ــل المرتب  احت

"   قضـايا فقـه الواقـع فـي مجـال العبـادات      " ، تال ذلك  البعد األول%)83.54(نسبي
قضـايا  "، ثـم جـاء البعـد الثالـث    %) 82.87(حيث احتل المرتبة الثانية بوزن نسـبي 

 نسـبي  احتـل المرتبـة الثالثـة بـوزن    " فقه الواقع فـي مجـال األحـوال الشخصـية    
 لواقـع فـي مجـال الفنـون    قضـايا فقـه ا   "، تال ذلك المجـال الخـامس   %)82.45(

، وجـاء المجـال   %)82.22(بالمرتبة الرابعة بوزن نسـبي قـدره   " واألدب والرياضة
بالمرتبـة الخامسـة بـوزن    " قضايا فقه الواقع في مجال األطعمـة واألشـربة   "السابع 

قضـايا فقـه الواقـع فـي مجـال       "، تال ذلك المجال السـادس %)80.75(نسبي قدره 
، وجـاء المجـال   %)79.91(بة السادسـة بـوزن نسـبي قـدره     بالمرت" اللباس والزينة

بالمرتبـة السـابعة بـوزن نسـبي     " قضايا فقه الواقع في مجال األحكام العامـة  "العاشر 
" قضايا فقـه الواقـع فـي مجـال المعـامالت     " ، وجاء المجال الثاني %)79.08(قدره 

قضـايا فقـه    " ، وحـل المجـال الرابـع   %)77.28(بالمرتبة الثامنة بوزن نسبي قدره 
، وأخيـرا  %)76.18(بالمرتبة التاسـعة بـوزن نسـبي قـدره     " الواقع في مجال الطب

بالمرتبـة العاشـرة بـوزن    " قضايا فقه الواقع في المجال الفكـري  "جاء المجال التاسع 
  %).75(نسبي قدره 
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رأس اهتمامات الطلبـة  وتعزو الباحثة تصدر المجال السياسي االقتصادي العسكري 
من وجهة نظر المعلمين إلى ما أسلفته الباحثة من خصوصية ظروف الواقـع الفلسـطيني   
من معاناة تحت االحتالل ، ورغبة الطلبة في معرفة المزيد عن موقف اإلسالم من قضاياه 

كما تـرد   أرضه،ذ على واألحكام العسكرية التي تنفّ ،السياسية ومعاناته االقتصادية الخانقة
الباحثة وقوع مجال العبادات في المركز الثاني من اهتمامات الطلبة انطالقا مـن شـعور   

مما يستوجب معرفة األحكـام   ،الطلبة بضرورة أداء العبادات على الوجه الشرعي السليم
ألن العبادات ركيزة هامة فـي   ،والمتعلقة بالمستجدات والقضايا المستحدثة في هذا الجانب

وأما احتالل مجال األحوال الشخصية المركز الثالث في اهتمام الطلبـة فهـذا   . دين هذا ال
عائد في نظر الباحثة إلى الخصائص النمائية لهذه المرحلة العمرية حيث يهتم الطلبة مـن  
كال الجنسين بهذه القضايا وأحكامها انطالقاً من شعورهم باقترابهم من االنخراط في الحياة 

أما احتالل المجال الفكـري المرتبـة األدنـى مـن     . واج وتكوين األسرةاالجتماعية والز
أن النواحي الفكرية أمور عقلية تثير الخالف دائماً، وأن النواحي االهتمام فهذا مرجعه إلى 

الفكرية تحتاج إلى متخصصين ومفكرين لطرحها ،ويصعب على معظم المعلمين تناولهـا،  
طبيعة التنشئة فـي الـوطن   ة الجامعية ،كما يفسر ذلك بوغالباً ما يتم تأخيرها إلى المرحل

حيث ال يحظى تشكيل الفكر عمومـاً باالهتمـام ، وليسـت األنظمـة      ،العربي بشكل عام
السياسية الحاكمة بناجية من المسئولية في هذا الخلل إذ تعنى كثير منها بإيجـاد مـواطنين   

قدرات المحكومين بأريحية، وبما بال فكر لتظل هذه األنظمة مهيمنة ومسيطرة تتحكم في م
تسخره من وسائل إعالمها بتصوير المفكرين بالخارجين والمارقين، وبما تمارسه من قمع 
ضد هؤالء المفكرين مما ولّد لدى عامة الناس شعوراً بإيثار السـالمة، والمبـاالة تجـاه    

ة فـي اسـتنهاض   وهذا يلقي بالعبء الكبير على مناهج التربية اإلسالمي. القضايا الفكرية
العقول واستحياء الفكر وبث الوعي في عقول ونفوس جيل المستقبل و امتـدادها الواعـد   

  .ة زمام القيادة والريادة من جديدلتضخ فيه من جديد همة أسالفه الستعاد
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  :       الدراسة توصيات  :أوالً 
  :في ضوء النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية  

  :توصيات تتعلق  بمحتوى كتاب التربية اإلسالمية  -أ   
ضرورة بناء محتوى كتاب  التربية اإلسالمية في ضوء فقه الواقع بتضمين قضـاياه   -1

هـذه   ة بأحكامومستجداته بهدف تلبية حاجات المجتمع ومعايشة مشكالته وتزويد الطلب
  .القضايا والمستجدات

الحادي عشر (ضرورة تكامل مقررات التربية اإلسالمية في صفوف المرحلة الثانوية  -2
 .بحيث يتم طرح القضايا بشكل متدرج ، وفق تنظيم هرمي متوازن) والثاني عشر

تلبـي حاجـة الطلبـة     أن يعالج المحتوى قضايا فقه الواقع بصورة صريحة وكافيـة  -3
باإلشارات العرضية والعـابرة   ، فال يكتفي غباتهم في الفهم العميقللمعرفة ، وتشبع ر

 .لها

االهتمام بعرض القضايا  المعاصرة بصورة تثير تفكير الطالب ، وتنمـي مهـارات     -4
التفكير العليا لديه كالتحليل والتركيب والتقويم والنقد والتمييز والمقارنة ، ويتأتى ذلـك  

 . يربتضمين المحتوى أنشطة تثير التفك

 .االستعانة بالفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية المتخصصة في عرض هذه القضايا  -5

 .تزويد المعلمين بأدلة إرشادية  توضح كيفية تدريس قضايا فقه الواقع  -6

أهمية عرض هذه القضايا بلغة عصرية سلسة واضـحة ومفهومـة لـدى الطلبـة ،      -7
 .واستخدام اصطالحات فقهية معاصرة 

ات التي ال يحتاج إليها الطالب في هذه المرحلة العمريـة ، وإحـالل   حذف الموضوع -8
 .القضايا التي تستحوذ على اهتمامه ، ويرغب بدراستها والتعرف على أحكامها

  :توصيات تتعلق بمعلم التربية اإلسالمية . ب     
واستخدام الحديث منها تجاوباً مع تطـور الواقـع ،   ، األخذ بتنويع طرائق التدريس  – 1 

  .وبحيث يكون قادراً على عرض القضايا المستجدة بنجاح 
  .حقيق الهدف من دراسة هذه القضايااستخدام تقنيات التعليم  الحديثة التي تساعد في ت  -2
ه المعاصـر ؛ ليتصـل بواقعـه    االطالع على كل ما يستجد حول قضايا العصر والفق -4

  .وواقع طلبته 
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  :مقترحات الدراسة : ثانياً 
  :استكماالً لنتائج الدراسة وتوصياتها تقترح الباحثة ما يلي 

إجراء دراسات تقويمية لمحتوى كتاب التربية اإلسـالمية فـي المراحـل الدراسـية      -1
 .األخرى في ضوء قضايا ومستجدات الواقع 

األهداف ، األنشطة وطرائـق  ( لبقية عناصر منظومة المنهاج إجراء دراسات تقويمية  -2
  .في ضوء اتجاهات الطلبة نحو دراسة قضايا فقه الواقع ) التدريس ، والتقويم 

إعداد تصور مقترح لتدريس محتوى كتاب التربية اإلسالمية للمرحلـة الثانويـة فـي     -3
 .ضوء قضايا فقه الواقع وقياس فعاليته التدريسية

تدريس التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية  في ضـوء حاجـات الطلبـة     تقويم أهداف -4
 .   ومشكالت المجتمع

 . تقويم منهاج التربية اإلسالمية لصفوف المرحلة الثانوية في ضوء تحديات العولمة  -5

دراسة لتطوير برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية في المرحلة الثانويـة ، وقيـاس    -6
  .ا فقه الواقع مدى تمكنه من  قضاي
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 القرآن الكريم •

 :المصادر :أوالً

  .، مؤسسة الرسالة ، بيروت2،ط2الموطأ ،ج): 1993(ابن أنس ،مالك  .1
قواعد األحكام في مصـالح  ) : هـ1420( ابن عبد السالم ،عز الدين بن عبد العزيز .2

 .األنام ، دار الكتب العلمية ،بيروت

،تحقيق عامر أحمـد  15لسان العرب،مج ): 2003(بن مكرمابن منظور ، جمال الدين  .3
  .حيدر، دار الكتب العلمية ، بيروت

ـ 1393(أبو داود ، سليمان بن أشـعث السجسـتاني األزدي    .4 سـنن أبـي داود   ): هـ
 .، دار الحديث ، بيروت 3،ط1،ج

نهاية السول في شرح منهاج الوصـول  ): 1999(اإلسنوي ، جمال الدين عبد الرحيم  .5
  .،دار ابن حزم ، بيروت1األصول ، تحقيق شعبان محمد اسماعيل ،جعلى علم 

صحيح البخاري مع شرحه فـتح البـاري ،   ) : 1997(البخاري ،محمد بن اسماعيل  .6
  .المكتبة المصرية ،بيروت 

شعب اإليمان ،تحقيق أبي هاجر محمـد  ) :1990(البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين  .7
 .لميةالسعيد بن بسيوني ،دار الكتب الع

صحيح الترمذي، تحقيـق محمـد ناصـر الـدين     ): 1988(الترمذي،محمد بن عيسى .8
 .،مكتب التربية ، بيروت2األلباني، ج

البرهان في أصول الفقه ، تحقيـق عبـد   ) : هـ478(الجويني ،عبد الملك بن عبداهللا .9
  .، دار االنصار ، القاهرة 1العظيم الديب ، ج

الفحول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم     إرشاد ): 2000(الشوكاني ،محمد بن علي .10
  ،دار الفضيلة ، الرياض1األصول، تحقيق أبي حفص سامي بن العربي األثري، ج

المعجم األوسط ،تحقيق طارق بن ) :1995(الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد  .11
  .عوض بن محمد ، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،دار الحرمين ، القاهرة 

القـاموس المحـيط ،   ) : 1952(  مجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروز آبادي ،  .12
  .، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر2،ط1ج

، مكتبـة لبنـان  ،   2المصـباح المنيـر،مج   ): 1987(الفيومي ، أحمد بن محمد  .13
  .بيروت
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،مكتبـة إبـراهيم مـدكور ،    2المعجم الوسيط ، ط): 2004(مجمع اللغة العربية  .14
 .القاهرة

صـحيح مسـلم ، دارإحيـاء التـراث     ) :1995( سلم بن الحجاج النيسابوري ، م .15
  .العربي ، بيروت

 
 :الكتب والمراجع : ثانياً

 
، 3فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكـريم ، ط ): 1988(أبو العينين ،علي  خليل  .16

  .مكتبة إبراهيم الحلبي ، المدينة المنورة 
ريس العامة والمعاصـرة ، مكتبـة   أساليب التد):  2001(أبو جاللة ، صبحي حمدان  .17

 .الفالح ، الكويت 

 .أصول الفقه، دار الفكر العربي):  1985(أبو زهرة ، محمد .18

طرق تعليم التربية اإلسالمية ، مكتبة النهضة المصرية ، ) :1980(أحمد، عبد القادر  .19
 .القاهرة 

ول ، دار الفقه الواضح من الكتاب والسنة ،المجلد األ): 1997(اسماعيل ، محمد بكر  .20
 .المنار ، القاهرة 

ـ 1423(اسماعيل صبري، ماهر .21 الموسـوعة العربيـة لمصـطلحات التربيـة     ): هـ
 .وتكنولوجيا التعليم ، مكتبة الرشد ، الرياض

مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق ، ) : 2000(األشقر ، أسامة عمر سليمان  .22
 .دار النفائس ، األردن 

 .تاريخ الفقه اإلسالمي ، مكتبة الفالح ، بيروت ) : 1982(األشقر ، عمر سليمان .23

أساليب التعليم والتعلم في اإلسالم ، مطبعة مقـداد ،  ):  1991(األغا ، إحسان خليل  .24
 .غزة 

، 2عناصـره ،مناهجه،أدواتـه ،ط  : البحث التربـوي  ): 1997(األغا ، إحسان خليل  .25
 .مطبعة مقداد ، غزة 

سؤال وجواب حول فقه الواقع ، جمع علـي  ):  1992(األلباني ، محمد ناصر الدين   .26
 .بن حسن بن علي بن عبد الحميد األثري الحلبي ، دار الجاللين ، الرياض

 .العولمة ، دار المعارف ، القاهرة ): 1998(أمين، جالل  .27

الفقه الواضح مـن الكتـاب والسـنة ،دار المنـار ،     ) : 1997(بكر اسماعيل ، محمد .28
 .القاهرة

 .، المكتب اإلسالمي ، مصر5مذكرات الدعوة والداعية ،ط): 1983( البنا ، حسن .29
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، دار الفكـر ،  11فقه السـيرة النبويـة ، ط  ): 1991(البوطي ، محمد سعيد رمضان  .30
 .دمشق 

 .أصول وضوابط ، دار السالم ، القاهرة : فقه الواقع ): 2006(بوعود ، أحمد  .31

قه الواقع ، الـدار العلميـة ـ    التأصيل العلمي لف) : هـ1426(بيهي، سعيد بن محمد  .32
 .اإلسكندرية 

 .تجديد الفكر اإلسالمي ،دار القرافي ، المغرب ):  1993(الترابي ، حسن  .33

الحاسوب في التعليم ، منشـورات جامعـة القـدس    ): 1995(جامعة القدس المفتوحة  .34
 .المفتوحة ،عمان 

معـة القـدس   الثقافة اإلسـالمية ، منشـورات جا  ) : 1996(جامعة القدس المفتوحة  .35
 .المفتوحة ،عمان

مدخل إلى الفقه اإلسـالمي ، منشـورات جامعـة    ) : 1996(جامعة القدس المفتوحة  .36
 .القدس المفتوحة ، عمان

األسـس النظريـة واألسـاليب    :تدريس التربية اإلسالمية ) : 2004(الجالد ، ماجد  .37
 .العملية ، دار المسيرة ، عمان 

 .والمراهقة ، دار الفكر العربي ، القاهرة الطفولة ): 1985(جالل ،سعد  .38

دراسة تطبيقيـة تأصـيلية ،دار   : فقه النوازل ):  2006(الجيزاني، محمد بن حسين   .39
 .ابن الجوزي ، الرياض 

المدخل لدراسة الفقـه اإلسـالمي ، مكتبـة المثنـى ،     ):  ت.ب(حسان ، حسين حامد .40
 .القاهرة 

القراءة والكتابة ، الدار العلمية ، عمـان  طرق تعليم األطفال ) :2000(الحسن ، هشام  .41
. 

 .من الفقه اإلسالمي ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة) : 1968(الحصري، أحمد  .42

محاضرات في طرائق تدريس التربية اإلسالمية ، ): 2009(حلس ، داود بن درويش  .43
 .مكتبة آفاق ، غزة 

رات لقـرن جديـد ،   اما العولمـة ؟ حـو  ):  2002(حنفي ، حسن ، وصادق ،جالل  .44
 .،دار الفكر المعاصر ، دمشق 2ط

 .،دار القلم ، الكويت  2علم أصول الفقه ، ط) :1986(خالف، عبد الوهاب  .45

التجديد  في الفقه اإلسالمي ، دار المد اإلسـالمي ، بنـي   ) :2006(الدسوقي ، محمد  .46
 .غازي ، ليبيا 
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التربية اإلسـالمية ، دار  أساليب تدريس ):  2003(الدليمي ، طه ، والشمري ، زينب  .47
 .الشروق ، عمان 

 .أصول الفقه اإلسالمي، جامعة دمشق ، دمشق) :  1987(الزحيلي ، محمد مصطفى .48

 .المدخل الفقهي العام ، دار الفكر ، دمشق): 1986(الزرقا، مصطفى .49

، عـالم الكتـب ،   2علم نفس نمو الطفولـة والمراهقـة ،ط  ): 1995(زهران ، حامد  .50
 .القاهرة 

، مؤسسـة الرسـالة ،   2لفقـه ،ط الوجيز في أصـول ا ): 1987(،عبد الكريم زيدان  .51
 .بيروت

المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، مؤسسـة الرسـالة،   ):  1969(زيدان ،عبد الكريم .52
 .بيروت

 .روتتاريخ الفقه اإلسالمي ، دار الكتب العلمية، بي): ت.ب(السايس ،محمد علي  .53

تـاريخ التشـريع اإلسـالمي ، مطبعـة     ): 1946(السبكي ، عبد اللطيف ، وآخرون .54
 .االستقامة ، القاهرة

صياغة األهداف التربوية والتعليمية ، دار الشروق ، ) 2001(سعادة ،  جودت  أحمد  .55
 .عمان 

أساليب تدريس الدراسات االجتماعيـة ، دار الشـروق ،   ): 1989(السكران ، محمد  .56
 .عمان 

سـرح والفنـون التشـكيلية    راما والمتعليم األطفـال الـد  ) : 2005(سليمان ، أحمد  .57
  .، دار صفاء ، عمان والموسيقا

،المكتبـة األنجلـو    2فن تدريس التربيـة الدينيـة ، ط  ): 1978(سمك ،محمد صالح  .58
 .مصرية ،القاهرة 

األسس النفسية للنمو من الطفولة إلـى الشـيخوخة ، دار   ):  ت.ب(السيد ،فؤاد البهي  .59
 الفكر العربي ، القاهرة

، 3تعليم الدين اإلسالمي بـين النظريـة والتطبيـق ،ط   ):  1998(ن سيد شحاتة ،حسي .60
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’ االجتهاد الجماعي في التشريع اإلسالمي ) :  1991( الشرفي، عبد المجيد السوسوه  .62
 .األوقاف والشئون اإلسالمية ، قطر وزارة
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المدخل لدراسة الفقه اإلسـالمي ، دار الجامعـة   ) :2003(الشرنباصي، روضان علي .63
 .الجديدة للنشر،اإلسكندرية

بحوث فقهيـة معاصـرة ، دار ابـن حـزم ،     ):  1988(الشريف ، محمد عبد الغفار .64
 .الكويت

ة ، دار الشروق ، عمان طرق تدريس التربية اإلسالمي): 2003(الشمري ،هدى علي  .65
 .، األردن 

المدخل لدراسة التشـريع اإلسـالمي ، مطبعـة    ):  1982(الصابوني، عبد الرحمن  .66
 .الروضة ،دمشق

نمو اإلنسان من مرحلـة الجنـين إلـى    ): 1990(صادق، آمال ، وأبو حطب ، فؤاد  .67
 .مرحلة المسنين ، المكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة 

التعليم الثانوي في البالد العربية ، المطبعة المصرية للنشر، ): 1971(صبيح ، محمد  .68
 .القاهرة 

 .، دار الكتاب ، بيروت6سالمي ، طروح الدين اإل): 1964(طبارة ، عبد الفتاح  .69

الثقافة العربية اإلسالمية بين التأليف والتدريس ، دار ): 1998(طعيمة ، رشدي أحمد  .70
 .الفكر العربي ، القاهرة 

مفهومه وأسسه : تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ): 2004(ي أحمد طعيمة ، رشد .71
 .واستخداماته ،دار الفكر العربي ، القاهرة 

، الشركة التونسية  3مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ط):  1985(عاشور ،محمد الطاهر  .72
 .للنشرو التوزيع ، تونس

 .، دار القلم ، دبي2ني ،طاألسس النفسية للنمو اإلنسا): 1983(عبد الرحيم ، طلعت  .73

، "البحث النوعي والبحث الكمي"البحث العلمي ): 2002(عبيدات ، ذوقان ، وآخرون  .74
 .دار الفكر ،عمان 

المدخل إلى البحث فـي العلـوم السـلوكية ،    ): هـ1427(العساف ، صالح بن أحمد  .75
 .مكتبة العبيكان ، الرياض 

والتكنولوجيا فـي التعلـيم ، الجامعـة    الوسائل ): 2006(عسقول ،محمد عبد الفتاح  .76
 .اإلسالمية ، غزة 

طرق تدريس التربية اإلسالمية ، مكتبة النهضـة المصـرية   ):  1988(عطا،إبراهيم  .77
 .،القاهرة 

المرتكزات األساسية فـي الثقافـة اإلسـالمية ، دار    ): 2004(العيادي ، أحمد صبحي .78
 .الكتاب الجامعي ، العين 
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، دار 3التربية اإلسالمية بين األصـالة والمعاصـرة ، ط  ): 1991(الفرحان ، إسحق  .79
 .الفرقان ، القاهرة 

 .لوجية النمو ،دار القلم ، الكويتدراسات في سيكو): 1993(الفقي ،حامد عبد العزيز  .80

لإلسالم ،دار المعرفـة ، الـدار    ةالخصائص العام):   1986(  القرضاوي ، يوسف  .81
 .البيضاء 

أولويات الحركة اإلسالمية في المرحلـة القادمـة ،   ):  1991( القرضاوي ، يوسف  .82
 .، مكتبة وهبة ، القاهرة 2ط

خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة ،دار الشـروق ،  ): 2004( القرضاوي ، يوسف  .83
 .القاهرة 

تيسير الفقه للمسلم المعاصر فـي ضـوء القـرآن    ) : هـ1425(القرضاوي ، يوسف  .84
  .مكتبة وهبة ، القاهرة  2والسنة ، ط

، مكتبـة  2الفقه اإلسالمي بين األصـالة والتجديـد، ط  ) :1999(القرضاوي ، يوسف  .85
 .وهبة ، القاهرة 

خلودها وصالحيتها للتطبيق في كـل  : شريعة اإلسالم ) : 1983(القرضاوي ،يوسف .86
 .،المكتب اإلسالمي ، بيروت 3زمان ومكان ،ط

 األهليةتفكير األطفال وتطويره وطرق تعليمه ، ): 1990(قطامي ، يوسف  .87

، مؤسسـة الرسـالة   2التشريع اإلسالمي تاريخاً ومنهجاً ،ط) : 1982(القطان ،مناع  .88
 .،بيروت 

دراسة تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربية والـدين  ): 1981(قورة ، حسين .89
 .اإلسالمي ، دار المعارف ، القاهرة 

والمربون  العاملون فيها ،  مناهج التربية اإلسالمية): 1998(الكيالني ،ماجد عرسان  .90
 .مؤسسة الريان ، بيروت 

فقه النـوازل ،الجامعـة األمريكيـة    ): 2008(لجنة إعداد المناهج بالجامعة األمريكية  .91
 .المفتوحة

، العولمة ، الدار القومية العربيةاإلسالم و): 1999(مبروك ،محمد إبراهيم ، وآخرون  .92
 .القاهرة 

أساليب تدريس التربيـة اإلسـالمية ، دار   ): 1976(مجاور ،محمد صالح الدين علي  .93
 .القلم ، الكويت 

 .،مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة4المعجم الوسيط ، ط): 1972(مجمع اللغة العربية  .94
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، مكتبة النهضـة  2طرق تعليم التربية اإلسالمية، ط) 1984(محمد عبد القادر، أحمد  .95
 .المصرية ، القاهرة 

خصائصها ومشكالتها ،دار المعـارف ،  :المراهقة ): 1981(محمود ، إبراهيم وجيه  .96
 .القاهرة 

، مكتبة الفالح 2منهج التربية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته ،ط): 2002(مدكور ، علي  .97
 .،الكويت 

مناهج االجتهاد في األحكام الفقهية والعقائدية ،جامعـة  ): 1977(مدكور ، محمد سالم  .98
 .الكويت ، الكويت 

أزمة الفكر الحديث ومبررات الحل اإلسـالمي ، مكتبـة   ) :هـ1407(عباسمدني ،  .99
 .المنارة ، مكة المكرمة 

تعريفه،تاريخه ، :المدخل إلى الفقه اإلسالمي ) : 2003(مطلوب، عبد المجيد محمود  .100
 .مؤسسة مختار ، القاهرة 

، دار الفكـر   3سيكولوجية نمـو الطفولـة والمراهقـة ، ط   ) :1994(معوض ،خليل  .101
 .جامعي ، اإلسكندرية ال

علم النفس الديني ، مؤسسة مختار للنشـر  ): 1996(موسى ، رشاد علي ، وآخرون  .102
 .القاهرة . وتوزيع الكتاب 

أساليب تدريس التربيـة اإلسـالمية ،دار   ): 1992(موسى ، عبد المعطي ، وآخرون  .103
 .الكندي ، األردن

التربيـة الدينيـة   االتجاهات الحديثة في طـرق تـدريس   ) :2002(موسى، مصطفى  .104
 .اإلسالمية ، دار الكتاب الجامعي ، العين ، اإلمارات العربية المتحدة 

، منشـورات  2الحوافز اإليمانية بين االلتزام والمبادرة ، ط) : ت.ب(النحوي ، عدنان  .105
 .،الدار البيضاء 

، مؤسسـة   2طرق تدريس التربيـة اإلسـالمية ، ط  ): 1991(الهاشمي، عابد توفيق  .106
 .، بيروت الرسالة 

 .دراسات في الثقافة اإلسالمية ، دار المسيرة ، عمان ): 1984(هندي ، صالح ذياب  .107

أساليب تدريس التربية اإلسالمية ، جامعـة  ): 1997(هندي، صالح ذياب ،و آخرون  .108
 .القدس المفتوحة ، عمان 

موسوعة الفقه اإلسـالمي ، المجلـس األعلـى للشـئون     ) : 1997(وزارة األوقاف  .109
 .مية ، القاهرة اإلسال
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،وزارة األوقـاف  1الموسـوعة الفقهيـة ،ج  )ت.د(وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  .110
 .والشئون اإلسالمية ، الكويت 

أبجديات التصور الحركي للعمل اإلسالمي ،مؤسسة الرسـالة ،  ) : 1981(يكن ،فتحي .111
 .بيروت

ض األطفـال   اللغة العربية والدين اإلسالمي فـي ريـا  ): 1984(يونس ، فتحي علي  .112
 .والمدرسة االبتدائية ،دار الثقافة ، مصر 

التربية الدينية اإلسـالمية بـين األصـالة    ): 1999(يونس ، فتحي علي ، و آخرون  .113
  .والمعاصرة ، عالم الكتب ، مصر

 
  :الدوريات العربية : ثالثاً 

لثانية ، السنة ا4، ع مجلة االستقامة" ما هو فقه الواقع ) " هـ1418(أبو غلبية ،مدحت .114
  .90-89، ص

انتقادات موجهة لمناهج التربيـة  اإلسـالمية فـي    ) "1990(أحمد ، محمد عبد القادر .115
  174، السنة العشرون ،قطر ،ص 93، ع  مجلة التربية" الدول العربية 

أثر استخدام األنشطة التعليمية في تدريس العلوم على تنمية ) 1982(األلوسي ،صائب  .116
،  مجلة رسالة الخلـيج العربـي  تالميذ المدرسة االبتدائية ، قدرات التفكير االبتكاري ل

 .، المجلد الثالث16ع

المجمـع الفقهـي    مجلة" مشكلة الخنثى بين الطب والفقه )" 1992(البار ، محمد علي  .117
 .،السنة الرابعة ، مكة  6، ع اإلسالمي

، القـاهرة  25، السنة  1115، ع مجلة المجتمع" فقه الواقع ) "1994(بوعزة ، الطيب  .118
 .54،ص

، التربيـة   مجلة "سيكولوجية الطفولة وتربية المراهقة ) " 1998(جادو ، عبد العزيز  .119
 ، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، قطر95،ع2مج

، المجتمـع    مجلـة  "فقه الواقع أقوى أسباب نجاح الدعاة)" 1996(الجاهوش ، محمد  .120
 .183،القاهرة ،ص26، السنة  1195ع

تقويم مناهج التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في ضوء ) " 2005(الجغيمان ، محمد .121
، كلية  التربية ، جامعـة عـين شـمس ،     مجلة القراءة والمعرفةالقضايا المعاصرة ،

 .القاهرة 

سـالمي،  تعزيز فقه الواقع في ضوء الفكر التربوي اإل) " 1997(السامرائي ، فاروق  .122
 .183-179، ع أ ، ص 13، م إسالمية المعرفة
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الشـريعة   مجلـة  "فقه الواقع من منظور القطع والظن )" 2004(الصالحات ، سامي  .123
 .، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، العين 21، ع والقانون

دستور مقترح لمهنة التدريس في ضوء آداب المعلمـين  )" 1993(عبد الرحيم ، سامح  .124
 .، عمان53،ع8، م مجلة دراسات تربويةاث التربوي اإلسالمي ، في التر

، " فقه النوازل الواقعات دليل على ارتباط الفقه بالحياة)" 1994(القارئ ، عبد العزيز  .125
 .، المنتدى اإلسالمي ، لندن 78، ع مجلة البيان

أثر استخدام أسلوب العصف الذهني في تدريس األحيـاء  ) "1997(مصطفى ، محسن  .126
تنمية بعض المفاهيم البيولوجية والتفكير العلمي لدى بعض تالميذ الصـف األول   على

 .238،يناير ، سوهاج ،ص12، ع1، مج  مجلة كلية التربية" الثانوي 

تقويم مناهج التربية الدينية اإلسالمية في المرحلـة الثانويـة   )  "2006(يونس ، فتحي  .127
المصـرية   الجمعية ، 52ءة والمعرفة ، عمجلة القرا" بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 .17، ص للقراءة والمعرفة

  
  :الرسائل العلمية : رابعاً 

رسالة "  العالج الجيني للخاليا البشرية في الفقه اإلسالمي) " 2008(أبو جزر ،ابتهال  .128
  ماجستير ، كلية الشريعة والقانون ، الجامعة اإلسالمية ، غزة

تقويم منهج التربية اإلسالمية في المرحلة الثانويـة  " ) 1997(أبو صالح ،محب الدين  .129
رسالة دكتوراه ، كلية التربية ،جامعة عين شـمس ،   "في الجمهورية العربية السورية 

 .مصر

رسالة ماجسـتير ،  "  التجارة اإللكترونية في الفقه اإلسالمي" أبو مصطفى ، سليمان  .130
 .كلية الشريعة ، الجامعة اإلسالمية ،غزة 

القيم المتضمنة في كتابي القراءة للصـفين العاشـر و   " ) 2000(بربخ ،أشرف عمر  .131
رسـالة ماجسـتير ،جامعـة عـين شـمس      "  الحادي عشر بمحافظات غزة بفلسطين

 .البرنامج المشترك مع جامعة األقصى بغزة ، غزة:

تأثير برنامج لتطوير منهج التربية اإلسالمية لصـفوف  " ) 2003(بربخ، أشرف عمر  .132
مرحلة الثانوية في محافظات غزة على تنمية التحصـيل و فهـم القضـايا الفقهيـة     ال

 .رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، مصر" المعاصرة 

فاعلية األنشطة التعليمية في تنميـة مهـارات القـراءة    "  )2006(بالل ، عبد المنعم  .133
،كلية التربية ،جامعة الزقـازيق   رسالة ماجستير "الجهرية لدى تالميذ الفصل الواحد 

 .،مصر



177 
 

 تقويم كتـب اليربيـة اإلسـالمية   ) " 2003(البوسعيدي ، قيس بن المرداس بن أحمد  .134
رسالة ماجستير ، كليـة التربيـة ، جامعـة    "  بسلطنة عمان في ضوء بعض القضايا

  .السلطان قابوس ، عمان 
القضـايا   ن باز فـي منهج الشيخ عبد العزيز ب) "هـ1424(جمعور ، شافي بن مذكر  .135

 دراسـة مقارنـة بـآراء الفقهـاء    : الفقهية المستجدة مع تطبيق على أبرز العبـادات  
رسالة ماجستير ،كلية الشريعة ، جامعة أم القـرى ، المملكـة العربيـة    "  المتأخرين
 .السعودية 

تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف الثـاني عشـر    )  "2010(حجو ، فارس يوسف  .136
رسالة ماجستير ، كلية التربيـة ،  "  بفلسطين في ضوء معايير الجودة وآراء المعلمين

 .الجامعة اإلسالمية ، غزة

دور محتوى كتاب الحديث والثقافة اإلسالمية في تنمية ) " هـ1424(الدوسري ،عادل  .137
رسـالة  "  الثالث الثانوي بالمنطقـة الشـرقية   االتجاهات اإليجابية لدى طالب الصف

 .دكتوراه ،كلية التربية ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية 

مدى مالئمة المفاهيم الفقهية المتضمنة فـي  " ) هـ1427(الزنبقي ، عبداهللا بن حميد  .138
"  م لهـا محتوى كتب الفقه لتالميذ الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية ودرجـة إتقـانه  

 .رسالة ماجستير ، كلية التربية ،جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية 

تطوير مقررات الفقـه  " ) هـ1427(سالم ،محمد محمد ، والعتيبي ، صالح بن سعود  .139
للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء بعض القضايا الفقهية المعاصرة 

لمطابع ، جامعة الملك سعود ، الريـاض المملكـة العربيـة    ، إدارة النشر العلمي وا
 .السعودية 

أثر استخدام طريقة العصف الذهني لتدريس التعبير في ") 2006(السميري ، عبد ربه  .140
رسـالة   ،تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بمدينـة غـزة   

  .غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، ماجستير

لمعلمـي   تطوير برنامج اإلعداد األكـاديمي ) " 1998(طنطاوي ، مصطفى عبد اهللا  .141
رسالة دكتوراه ، كلية التربية ،جامعـة  "  العلوم الشرعية بكلية التربية جامعة األزهر

 .األزهر ،مصر 

االستنساخ البشري بين اإلباحة والتحريم في ضوء " ) 2005(العتيبي ، محمد دغيليب  .142
رسالة ماجستير ،كلية الدراسـات  " ان موقف الهيئات الدولية المعاصرة الشريعة مع بي

 .العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، المملكة العربية السعودية 
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فعالية وحدة مقترحة لتنمية الوعي بـبعض القضـايا    ) "2007(العزب ،إيمان صابر  .143
"  دى معلمي العلوم قبـل الخدمـة  الصحية والقدرة على اتخاذ القرار المناسب حيالها ل
 .رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة بنها ، مصر 

تطوير منهج التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعداديـة بدولـة   ") 2001(العلوي ، يوسف  .144
 .رسالة دكتوراه ،كلية التربية ، جامعة األزهر ،م صر" البحرين 

تـاب التربيـة اإلسـالمية للصـف     تقويم محتوى ك ) "1993(العوامي ، أحمد يحيى  .145
رسالة ماجستير ، كلية التربيـة ،  "  السادس بالمرحلة االبتدائية في الجمهورية اليمنية

 .جامعة الزقازيق ،مصر 

تنمية مهارات التعبير الشفهي لدى تالميذ الصـف  " ) 2005(عيسى ، عمر بن محمد  .146
رسـالة ماجسـتير   " الثالث اإلعدادي باستخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفـة  

 .،كلية التربية ،جامعة عين شمس ، مصر

"  تطوير محتوى الفقه لطالب المرحلة الثانويـة األزهريـة   ) "1993(فرج ، محمود  .147
 .، جامعة األزهر ،مصر رسالة ماجستير ، كلية التربية

منهج مقترح في التربيـة الدينيـة اإلسـالمية لتالميـذ     " ) 1997(فرج،محمود عبده  .148
"  المرحلة االبتدائية األزهرية وأثره في  تنمية المفاهيم الدينية واالتجاهات نحو المـادة 

 .رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة األزهر، مصر 

المتوسـطة   مدى تناول مقررات الفقه بالمرحلـة ) " 2009(القحطاني ،ثابت بن سعيد  .149
رسالة دكتـوراه ، كليـة   "  للقضايا الفقهية المعاصرة واتجاهات الطالب نحو دراستها

 .التربية ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية 

فـي   تقويم مقررات الفقه في المرحلـة الثانويـة  ) " 2008(المالكي ،عدنان بن بخيت  .150
رسالة ماجستير ،كلية التربية ، جامعة أم القرى "  لمستجدات الفقهية المعاصرةضوء ا

 .، المملكة العربية السعودية 

دراسة تحليلية لألنشطة الصفية لمادة الفقه فـي مـدارس   ") هـ1422(المنيع ، سارة  .151
بية ، رسالة ماجستير ،كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، المملكة العر" البنات الثانوية

 .السعودية 

أثر استخدام طريقة حل المشـكالت فـي تـدريس التربيـة     ) " 2005(النخالة ، منى  .152
، كليـة  " اإلسالمية على تحصيل تالميذ الصف التاسع األساسي في محافظـة غـزة  

 .التربية، الجامعة اإلسالمية ، غزة 
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الفنـي   ثانويتقويم كتاب التربية اإلسالمية في التعليم ال) " 1999(هاشم ،مراد محمد  .153
رسـالة  "  في ضوء بعض القضايا الفقهية المعاصرة وتسـاؤالت  الطـالب الدينيـة   

 .ماجستير ، كلية التربية ، جامعة طنطا ،مصر 

أثر تنويع استراتيجيات تقـديم بـرامج الكمبيـوتر    " ) 2003(الهواري ، خالد فاروق  .154
الميذ الصف الخامس متعددة الوسائل في تنمية بعض مهارات االستماع والقراءة لدى ت

 .رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة األزهر ،مصر " االبتدائي 

  
  : المؤتمرات : خامساً 

منهجية التعامل مـع الواقعـات فـي ضـوء     ) " 1995(قلعة جي ، محمد رواس  .155
، 1994أغسطس  26-23مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات ، " التحديات المعاصرة 

  .للفكر اإلسالمي ، عمان ، األردن المعهد العالمي 
تقويم منهج  التربية الدينية اإلسـالمية بالمرحلـة   ) " 1999(الفي ، سعيد عبد اهللا  .156

العولمـة  : المؤتمر العلمي الحـادي عشـربعنوان   "الثانوية في ضوء تحديات العولمة 
 .والمناهج ، اللجنة المصرية للمناهج وطرق التدريس ، مصر

القرارت الصادرة لمجلس مجمع الفقه  اإلسالمي ) " 1998(ي مجمع الفقه اإلسالم .157
 .، جدة ، السعودية 1، قرار رقم  1998فبراير  11-6دورة مؤتمر الفقه الرابع ، " 

  
  :الندوات: سادساً

النظام التعليمي غـي المملكـة العربيـة    ) " هـ1425(الشهري ، صالح بن علي  .158
فبرايـر   28-27(أولويـات التربيـة    ندوة العولمـة و " السعودية وتحديات العولمة 

  .كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض) هـ1425
  
  :األدلة : سابعاً 
الخطـوط العريضـة لمنهـاج    ) 1999(الفريق الوطني لمبحث التربية اإلسالمية  .159

 .، مركز تطوير المناهج ، فلسطين ) 12-1(التربية اإلسالمية للصفوف 

خطة المنهاج الفلسـطيني األول ، اإلدارة العامـة   ) 1998(وزارة التربية والتعليم  .160
  .للمناهج التربوية ، مركز تطوير المناهج ، فلسطين 

ية اإلسالمية للصف الحـادي عشـر   الترب) 2009(وزارة التربية والتعليم العالي  .161
ية اإلسالمية للصـف الحـادي عشـر    الترب) 2009(وزارة التربية والتعليم العالي (،
 .مركز تطوير المناهج ، فلسطين ) 2الجزء  -1الجزء (،
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المية للصف الحـادي عشـر   التربية اإلس) 2009(وزارة التربية والتعليم العالي  .162
ية اإلسـالمية للصـف الثـاني عشـر     الترب) 2009(وزارة التربية والتعليم العالي (،
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تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس التربية 

التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقضايا مدى تضمن محتوى "اإلسالمية  وهي بعنوان 
 "فقه الواقع

  وتتطلب هذه الدراسة بناء قائمة بقضايا فقه الواقع الالزمة لطالب المرحلة الثانوية 
القضايا المستجدة واألحداث :وتعرف الباحثة قضايا فقه الواقع في هذه الدراسة بأنها 

التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية  الجارية والمعاصرة التي يجب تضمينها في محتوى
  ."والتي تحتاج إلى اجتهاد العلماء المسلمين للوصول إلى الحكم الشرعي المتعلق بها

  :وقد استندت الباحثة في بنائها لهذه القائمة إلى مصادر عدة منها 
  .الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالية :أوال
  .واألدبيات التي تناولت قضايا فقه الواقع المصادر والمراجع :ثانيا
  .الخطوط العريضة لمنهاج التربية اإلسالمية في فلسطين :ثالثا
  . الخصائص النمائية لطالب المرحلة الثانوية: رابعا

وترجو الباحثة من سيادتكم إبداء الرأي في مدى أهمية دراسة هذه القضايا لطلبة 
  .المرحلة الثانوية 

، و تسأل اهللا تعالى أن يمن يل الشكر ووافر التقدير لسيادتكمبجزوتتقدم الباحثة 
  .عليكم بعظيم فضله وأن يبارك فيكم ويجزيكم خير الجزاء
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194 
 

2 
 


 

   










































   

  األطعمة)أ

اللحوم والذبائح المستوردة من بالد غير  -83
  المسلمين

              

تناول لحوم األنعام والطيور التـي تـم    -84
  صعقها بالكهرباء أو خنقها

              

مياه  ريها الثمار التي يستخدم فيتناول  -85
 نجسة

              

               مشروبات الطاقة -86  األشربة) ب
               شرب نبيذ الشعير المعلب -87

ملحقات ) ج
  لهذا المجال

                المخدرات تعاطي -88
               التدخين والشيشة والمعسل -89

    

المجال ) أ
  السياسي

كاألمم المتحدة ( االنتماء لمنظمات دولية -90
  )واليونسكو

              

               مع العدو وتهدئة عقد اتفاقات سالم -91
               النيابيةالمجالس االنتخابات و  -92
                المشاركة في برلمان دولة غير مسلمة -93
               التحالف مع دول غير إسالمية  -94
                االنتماء ألحزاب وتنظيمات سياسية -95
               التجسس على الدول األخرى -96
 واالعتصاماتالمسيرات والمظاهرات  -97

 )المقاومة السلمية(
              

اإلضراب عن الطعام لنيل مطالب  -98
 سياسية أو غيرها

              

               االعتقال السياسي -99
               طاعة الحكام والرؤساء -100
               عمل المرأة في المجال السياسي -101
               التجنس بجنسية دولة غير إسالمية -102

المجال ) ب
  االقتصادي

               المقاطعة االقتصادية -103
               التكتالت االقتصادية -104
               فرض الضرائب على البضائع -105

المجال ) ج
  العسكري

               أسلحة الدمار الشامل -106
               التجنيد اإلجباري -107
               العمليات االستشهادية -108
               العسكريةالتحالفات  -109

  :قضايا فقه الواقع  ترون إضافتها   
  ................................................:...............   األطعمة واألشربةمجال  في  :  أ

  ....................................................:............ السياسي واالقتصادي في المجال   :ب
  
  
  



195 
 

2   

 
   

 

  

      :قضايا فقه الواقع في المجال الفكري:تاسعا 
      الثقافي االنفتاح -110
      الفكري اإلرهاب -111
      العولمة -112
      العلمانية -113
      حوار األديان  -114
      صراع الحضارات -115
      الوالء والبراء -116
      الغلو والتطرف -117
      االهتمام باللغات األجنبية على حساب اللغة العربية -118
      التقارب بين السنة والشيعة  -119

 
      التداوي بالقرآن الكريم -120
      التداوي بالموسيقى -121
     رهائنك األفراد اختطاف -122
     القرصنة الجوية والبحرية -123
     الوقوف للسالم الوطني -124
     الوقوف ودقائق الصمت للحداد -125
     باإلكراه نزع االعتراف -126
     مشاركة النصارى واليهود أعيادهم وتهنئتهم -127
     قيادة المرأة للسيارة -128
كالحالق والعتال وجامع ( النظرة الدونية لألعمال اليدوية -129

 )القمامة 
    

     تسمية بأسماء اليهود والنصارىال -130
  :قضايا فقه الواقع  ترون إضافتها   

  ................................................:...............   الفكريالمجال  في  :  أ
  ....................................................:............ األحكام العامة مجال في   :ب



196 
 

3 
 

   
 

 المـدهون بـالطالء  التيمم بالسيراميك والحـائط   - 1  
 ) بالبوية(

    

        طرة على الطهارةساثر الق - 2  
     الصالة في الطائرات والسفن والسيارات   - 3  
     الصالة خلف اإلمام عبر التلفاز أو المذياع – 4  
     إثبات رؤية الهالل بالتقويم الفلكي  - 5  

  
كاألقمار  إثبات رؤية الهالل بالوسائل الحديثة - 6

     والعدسات المقربة الصناعية

     أثر بخاخ الربو على الصوم – 7  
      استعمال دواء لتأخير الحيض في رمضان – 8  
     .إخراج الزكاة عينيا - 9  
     .    بالفائدة البنكية التبرع - 10  
   
      .التأمين على الحياة - 11  
      .التأمين على األموال والممتلكات ضد األخطار - 12  
      .التأمين الصحي - 13  
      في المصارف الربوية الودائع المصرفية – 14  
      .الشرط الجزائي - 15  
      .العملةتجارة العمل في  - 16  
      .التجارة االلكترونية – 17  
      البضاعة أو استبدالهااشتراط عدم رد  – 18  

  
استخدام بطاقات االئتمان مثـل الماسـتر كـارد     - 19

  .والفيزا
    

      .برامج المسابقات ذات الجوائز المالية - 20  
      .البيع الذاتي آالت - 21  
      .بيع المرابحة لآلمر بالشراء - 22  
      .نظام المعاش الحكومي بعد التقاعد - 23  
      التقسيط ببيع ال - 24  
      .شهادات االستثمار - 25  

 
 
 
 
 



197 
 

 
  

 
   

 

  

      .الزواج العرفي  - 26
      زواج المسيار - 27
      الفحص الطبي قبل الزواج - 28
بالوسائل الحديثة  والطالق إجراء عقود الزواج - 29

  )االنترنت والجوال(
    

      الزواج بغير المسلمات  -30
      غالء المهور - 31
      والعجزة المسنين ور د -32
      الزواج المبكر -33
      تحديد النسل  -34
      تنظيم األسرة -35
      الحلف بالطالق -36

 
      جراحات التجميل – 37
      االستنساخ -38

  

      استعمال أدوية للتحكم في جنس الجنين -39
      التصوير لمعرفة جنس الجنين -40
      إجهاض الجنين المشوه أو المعاق -41
      مسئولية الطبيب عن األخطاء الطبية -42
      بنوك الدم -43
      بنوك الحليب -44
      بنوك المني -45
       تأجير الرحم -46
      والتبرع بها قبل الموت وبعده، بيع األعضاء -47
      جراحات تحويل الجنس -48
      مرض اإليدز  -49
      تشريح الجثث للعلم أو الكشف عن جريمة -50
      التبرع بالبويضة   -51
      التلقيح الصناعي  -52
      للمريض الميئوس من شفائه" الموت الرحيم"  -53
      عالج المرأة عند الطبيب الرجل -54



198 
 

 
  

 
   

 

في ) أ
مجال 
  الفنون

      واألناشيد اإلسالمية الموسيقى والغناء -55
      عمل المرأة في التمثيل -56
      مشاهدة الفضائيات اإلباحية -57
      تمثيل شخصيات الصحابة واألنبياء -58
      عمل تماثيل للشخصيات الشهيرة -59
      رسم الكاريكتير -60
      التصوير الفوتوغرافي -61
      تعليق صور الشهداء والقادة في األماكن العامة والبيوت -62
      تعليق براويز لآليات القرآنية وأسماء اهللا الحسنى -63

في ) ب
مجال 
  األدب

      وقراءتها تأليف الروايات الخيالية  -64
      رواية وتبادل النكات  -65

في ) ج
مجال 
  الرياضة

 والمالكمة كالمصارعة( والخطرة الرياضات العنيفة -66
  )وتسلق الجبال وسباق السيارات

    

كالجمباز والسباحة ( المرأة للرياضةممارسة  -67
  أمام الرجال) والباليه

    

كألعاب الكمبيوتر واأللعاب ( عقلية األلعاب ال -68
  )الكرتونية

    

      االحتراف الرياضي -69
 

في ) أ
  اللباس

      لباس ثوب الزفاف األبيض -70
      )الدبلة(لباس خاتم الزواج  -71
      لباس الجاكيت والبنطال و ربطة العنق -72
      المجتمعات غير المسلمةلباس المرأة للنقاب في  -73
      استخدام المانيكان في عرض المالبس  -74
      عرض المالبس الداخلية على المانيكان في محالت البيع -75

في ) ب
  الزينة

      ) الكابوريا (قص القزع  -76
      العدسات الالصقة -77
      والجيل صباغة الشعر والميش -78
      عمليات تجميل األسنان وزراعتها وتقويمها -79
      زراعة الشعر  -80
      عمليات شفط الدهون -81
      استخدام الحيوانات والطيور المحنطة في الزينة -82



199 
 

  
  

 
   

 

  األطعمة)أ
  
  
) ب

  األشربة
  
  

ملحقات ) ج
  لهذا المجال

  
  
المجال ) أ

  السياسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
) ب

المجال 
  االقتصادي

  
) ج

المجال 
  العسكري

      اللحوم والذبائح المستوردة من بالد غير المسلمين -83
تناول لحوم األنعام والطيور التـي تـم صـعقها     -84

  بالكهرباء أو خنقها
    

     مياه نجسة ريها الثمار التي يستخدم فيتناول  -85
     الطاقةمشروبات  -86
     شرب نبيذ الشعير المعلب -87
      المخدرات تعاطي -88
     التدخين والشيشة والمعسل -89

 
كاألمم المتحدة ( االنتماء لمنظمات دولية -90

  )واليونسكو
    

     مع العدو وتهدئة عقد اتفاقات سالم -91
     النيابيةالمجالس االنتخابات و  -92
      المشاركة في برلمان دولة غير مسلمة -93
     التحالف مع دول غير إسالمية  -94
      االنتماء ألحزاب وتنظيمات سياسية -95
     التجسس على الدول األخرى -96
المقاومة ( المسيرات والمظاهرات واالعتصامات -97

 )السلمية
    

اإلضراب عن الطعام لنيل مطالب سياسية أو  -98
 غيرها

    

     االعتقال السياسي -99
     طاعة الحكام والرؤساء -100
     عمل المرأة في المجال السياسي -101
     التجنس بجنسية دولة غير إسالمية -102
     المقاطعة االقتصادية -103
     التكتالت االقتصادية -104
     فرض الضرائب على البضائع -105
     أسلحة الدمار الشامل -106
     التجنيد اإلجباري -107
      العمليات االستشهادية -108
     التحالفات العسكرية -109



200 
 

 
  

 
   

 

  

      :قضايا فقه الواقع في المجال الفكري:تاسعا 
      الثقافي االنفتاح -110
      الفكري اإلرهاب -111
      العولمة -112
      العلمانية -113
      حوار األديان  -114
      صراع الحضارات -115
      الوالء والبراء -116
      الغلو والتطرف -117
االهتمام باللغات األجنبية على حساب اللغة  -118

  العربية
    

      التقارب بين السنة والشيعة  -119
 

      التداوي بالقرآن الكريم -120
      التداوي بالموسيقى -121
     رهائنك األفراد اختطاف -122
     القرصنة الجوية والبحرية -123
     الوقوف للسالم الوطني -124
     الوقوف ودقائق الصمت للحداد -125
     باإلكراه نزع االعتراف -126
     مشاركة النصارى واليهود أعيادهم وتهنئتهم -127
     قيادة المرأة للسيارة -128
كالحالق والعتال ( النظرة الدونية لألعمال اليدوية -129

 )وجامع القمامة 
    

     تسمية بأسماء اليهود والنصارىال -130



201 
 

4 
  

 
    

 
) أ 

  الطهارة
 بـالطالء  التيمم بالسيراميك والحـائط المـدهون   - 1
 ) بالبوية(

    

        طرة على الطهارةساثر الق - 2  
) ب

  الصالة
     الصالة في الطائرات والسفن والسيارات   - 3

     الصالة خلف اإلمام عبر التلفاز أو المذياع – 4  
) ج

  الصوم
     إثبات رؤية الهالل بالتقويم الفلكي  - 5

  
كاألقمار  إثبات رؤية الهالل بالوسائل الحديثة - 6

 والعدسات المقربة الصناعية
    

     أثر بخاخ الربو على الصوم – 7  
      استعمال دواء لتأخير الحيض في رمضان – 8  

     .إخراج الزكاة عينيا - 9  الزكاة) د
     .    بالفائدة البنكية التبرع - 10  
   
        .الحياة التأمين على - 11  
        .التأمين على األموال والممتلكات ضد األخطار - 12  
        .التأمين الصحي - 13  
        في المصارف الربوية الودائع المصرفية – 14  
        .الشرط الجزائي - 15  
        .العملةتجارة العمل في  - 16  
        .التجارة االلكترونية – 17  
        استبدالها البضاعة أواشتراط عدم رد  – 18  

  
استخدام بطاقات االئتمان مثل الماسـتر كـارد    - 19

  .والفيزا
      

        .برامج المسابقات ذات الجوائز المالية - 20  
        .البيع الذاتي آالت - 21  
        .بيع المرابحة لآلمر بالشراء - 22  
        .نظام المعاش الحكومي بعد التقاعد - 23  
        التقسيط ببيع ال - 24  
        .شهادات االستثمار - 25  



202 
 

 
  
 

    

 
    

 
        .الزواج العرفي  - 26  
        زواج المسيار - 27  
        الفحص الطبي قبل الزواج - 28  

  
بالوسائل الحديثة  والطالق إجراء عقود الزواج - 29

  )االنترنت والجوال(
      

        الزواج بغير المسلمات  -30  

        غالء المهور - 31  

        والعجزة المسنين ور د -32  

        الزواج المبكر -33  

        تحديد النسل  -34  
        تنظيم األسرة -35  

        الحلف بالطالق -36  
    
        جراحات التجميل – 37  
        االستنساخ -38  
        استعمال أدوية للتحكم في جنس الجنين -39  
        التصوير لمعرفة جنس الجنين -40  
        إجهاض الجنين المشوه أو المعاق -41  
        مسئولية الطبيب عن األخطاء الطبية -42  
        بنوك الدم -43  
        بنوك الحليب -44  
        بنوك المني -45  
         تأجير الرحم -46  
        والتبرع بها قبل الموت وبعده، بيع األعضاء -47  
        جراحات تحويل الجنس -48  
        مرض اإليدز  -49  
        تشريح الجثث للعلم أو الكشف عن جريمة -50  
        التبرع بالبويضة   -51  
        التلقيح الصناعي  -52  
        للمريض الميئوس من شفائه" الموت الرحيم"  -53  
        عالج المرأة عند الطبيب الرجل -54  



203 
 

    

  
 

    
  

في ) أ
مجال 
  الفنون

        واألناشيد اإلسالمية الموسيقى والغناء -55
        عمل المرأة في التمثيل -56
        مشاهدة الفضائيات اإلباحية -57
  تمثيل شخصيات الصحابة واألنبياء -58
  

      

        رسم الكاريكتير -60
        التصوير الفوتوغرافي -61
        تعليق صور الشهداء والقادة في األماكن العامة والبيوت -62
        براويز لآليات القرآنية وأسماء اهللا الحسنى تعليق -63

في ) ب
مجال 
  األدب

        وقراءتها تأليف الروايات الخيالية  -64
        رواية وتبادل النكات  -65

في ) ج
مجال 

  الرياضة

 والمالكمـة  كالمصارعة( والخطرة الرياضات العنيفة -66
  )وتسلق الجبال وسباق السيارات

      

كالجمبـاز والسـباحة   ( للرياضة ممارسة المرأة -67
  أمام الرجال) والباليه

      

كألعاب الكمبيـوتر واأللعـاب   ( عقلية األلعاب ال -68
  )الكرتونية

      

        االحتراف الرياضي -69
    

في ) أ
  اللباس

        لباس ثوب الزفاف األبيض -70
        )الدبلة(لباس خاتم الزواج  -71
        لباس الجاكيت والبنطال و ربطة العنق -72
        المجتمعات غير المسلمةلباس المرأة للنقاب في  -73
        استخدام المانيكان في عرض المالبس  -74
عرض المالبس الداخلية على المانيكان في محالت  -75
  البيع

      

في ) ب
  الزينة

        ) الكابوريا (قص القزع  -76
        العدسات الالصقة -77
        والجيل صباغة الشعر والميش -78
        عمليات تجميل األسنان وزراعتها وتقويمها -79
        زراعة الشعر  -80
        عمليات شفط الدهون -81
        استخدام الحيوانات والطيور المحنطة في الزينة -82



204 
 

  
  

 
  

 
    

    
        اللحوم والذبائح المستوردة من بالد غير المسلمين -83  

تناول لحوم األنعام والطيور التي تـم صـعقها    -84  
  بالكهرباء أو خنقها

      

       مياه نجسة ريها الثمار التي يستخدم فيتناول  -85  
       مشروبات الطاقة -86  
       شرب نبيذ الشعير المعلب -87  
        المخدرات تعاطي -88  
       التدخين والشيشة والمعسل -89  
    

كاألمم المتحدة ( االنتماء لمنظمات دولية -90  
  )واليونسكو

      

       مع العدو وتهدئة عقد اتفاقات سالم -91  
       النيابيةالمجالس االنتخابات و  -92  
        المشاركة في برلمان دولة غير مسلمة -93  
       التحالف مع دول غير إسالمية  -94  
        االنتماء ألحزاب وتنظيمات سياسية -95  
       التجسس على الدول األخرى -96  

المقاومـة  (المسـيرات والمظـاهرات واالعتصـامات    -97  
 )السلمية

      

       اإلضراب عن الطعام لنيل مطالب سياسية أو غيرها -98  
       االعتقال السياسي -99  
       طاعة الحكام والرؤساء -100  
       عمل المرأة في المجال السياسي -101  
       التجنس بجنسية دولة غير إسالمية -102  
       المقاطعة االقتصادية -103  
       التكتالت االقتصادية -104  
       فرض الضرائب على البضائع -105  
       أسلحة الدمار الشامل -106  
       التجنيد اإلجباري -107  
        العمليات االستشهادية -108  
       التحالفات العسكرية -109  
    
        الثقافي االنفتاح -110  
        الفكري اإلرهاب -111  
        العولمة -112  



205 
 

  
  

 
 

  
  

    
        العلمانية -113  
        حوار األديان  -114  
        صراع الحضارات -115  
        الوالء والبراء -116  
        الغلو والتطرف -117  
        العربيةاالهتمام باللغات األجنبية على حساب اللغة  -118  
        التقارب بين السنة والشيعة  -119  
    
        التداوي بالقرآن الكريم -120  
        التداوي بالموسيقى -121  
       رهائنك األفراد اختطاف -122  
       القرصنة الجوية والبحرية -123  
       الوقوف للسالم الوطني -124  
       الوقوف ودقائق الصمت للحداد -125  
       باإلكراه نزع االعتراف -126  
       مشاركة النصارى واليهود أعيادهم وتهنئتهم -127  
       قيادة المرأة للسيارة -128  

  
كالحالق والعتال ( النظرة الدونية لألعمال اليدوية -129

 )وجامع القمامة 
      

       والنصارىتسمية بأسماء اليهود ال -130  

 



206 
 

5 
     

  الجامعة اإلسالمية  الفقه وأصول  أستاذ دكتور  مازن إسماعيل هنية  .1
  الجامعة اإلسالمية  شريعة  دكتوراه  شحاده السويركي  .2
  الجامعة اإلسالمية  فقه مقارن  دكتوراه  عبد العال أبو السبح عطا اهللا  .3
  الجامعة اإلسالمية  فقه مقارن  دكتوراه  ماهر   أحمد السوسي  .4
  الجامعة اإلسالمية  قضاء شرعي  ماجستير  خالد عبد الجابر الصليبي  .5
  الجامعة اإلسالمية  التفسير وعلوم القرآن  دكتوراه  زكريا إبراهيم الزميلي  .6

التربية  ريسمناهج وطرق تد  دكتوراه  نايف العطار  .7
  الجامعة  اإلسالمية  اإلسالمية

مناهج وطرق تدريس اللغة   دكتوراه  محمد شحادة زقوت  .8
  الجامعة اإلسالمية  العربية

  الجامعة اإلسالمية  مناهج وطرق تدريس   أستاذ دكتور  عبد المعطي األغا  .9
  الجامعة اإلسالمية  مناهج وطرق تدريس   دكتوراه  إبراهيم األسطل  .10
  الجامعة اإلسالمية  مناهج وطرق تدريس العلوم  دكتوراه  فتحية اللولو  .11

مديرية رفح   أصول التربية  دكتوراه  سعيد إبراهيم حرب  .12
  التعليمية

  الجامعة اإلسالمية  أصول التربية  دكتوراه  سليمان المزين  .13
  الجامعة اإلسالمية  التربيةأصول   دكتوراه  فايز شلدان  .14

 مدير مدرسة مساعد  أصول التربية  دكتوراه  نافذ سليمان الجعب  .15
  برفح

  مديرية أوقاف رفح  فقه مقارن  ماجستير  عدنان عبد الهادي حسان  .16

جامعة القدس   أصول  التربية  ماجستير  تغريد شحادة حنون  .17
  المفتوحة

  رفحب مدرسة  شريعة  ماجستير  إبراهيم أبو جزر  .18
  رفحب مدرسة  شريعة  ماجستير  جمال عبد اهللا الفي  .19
  حكومية مدرسة  شريعة  ماجستير  طباسي محمد أسماء  .20
  الجامعة اإلسالمية  تربية إسالمية  ماجستير  عزيزة علي  .21
  مدير مدرسة برفح  لغة عربية  ليسانس  نصر خليل فحجان  .22

مديرية التربية   أصول دين  بكالوريوس  جهاد شكري األغا  .23
  والتعليم برفح

مركز التطوير   شريعة  بكالوريوس  فايز أبو عاذرة  .24
  بوكالة الغوث

  برفح مدرسة  تربية إسالمية  بكالوريوس  عبد العال عطوة أسمهان  .25
  رفحب مدرسة  شريعة  بكالوريوس  نجاح الجعيدي  .26
  رفحب مدرسة  شريعة  بكالوريوس  وجدان النجار  .27
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  6 

 اإلجمالي اناث ذكور المديرية

 23 12 11 شمال غزة

 20 13 7 شرق غزة

 25 14 11 غرب غزة

 25 14 11 الوسطى

 26 14 12 خان یونس

 16 9 7 رفح

 135 76 59 اإلجمالي

  
   

 اإلجمالي اناث ذكور المديرية

 28 15 13 شمال غزة

 20 9 11 شرق غزة

 38 18 20 غرب غزة

 17 8 9 الوسطى

 32 12 20 خان یونس

 28 13 15 رفح

 163 72 82 اإلجمالي
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