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the concepts of jurisprudential differences included
therein.
In order to achieve the objective of the study,
the researcher prepared two tools: the first is a list of
the concepts of the jurisprudential differences
required for secondary stage students, which
included five main areas; the jurisprudential issue,
the evidences of the jurisprudential rules and the
provisions agreed upon, the evidences of the disputed
jurisprudential rules and provisions, the Shari'a
rulings and the jurisprudential fatwa, including thirty
two sub-concepts distributed on the five main areas.
The second tool is an analysis card for the contents of
jurisprudence courses in the secondary stage in light
of these concepts. To achieve the study objectives, the
analytical descriptive research designs was used. The
study found that the total repetitions of concepts of
jurisprudential differences included in the contents of
jurisprudence courses in the secondary stage in the
Kingdom of Saudi Arabia, according to the fields of
study, amounted to 690 repetitions. The contents of
the jurisprudence course in the first secondary grade
included 192 repetitions, distributed onto 17 concepts
in 4 areas, while the contents of the jurisprudence
course in the second secondary grade included 296
repetitions, distributed onto 8 concepts in two areas,
and the contents of the jurisprudence course in the
third secondary grade included 202 repetitions,
distributed onto 16 concepts in 4 areas. Also, the
results indicated that the contents of jurisprudence
courses in the secondary stage in the Kingdom of
Saudi Arabia in their current status are too weak to
address the concepts of jurisprudential differences,
and lack of planning of integration in composition of
jurisprudence courses in the secondary stage with
regard to the conceptual aspect in the topic of
jurisprudence difference, and enhancing it required
for learners.

هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم محتوى مقررات
 من خالل،الفقه في املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية
 ولتحقيق هدف.استقصاء مفاهيم الخالف الفقهي املضمنة فيها
 قائمة بمفاهيم الخالف: األولى:الدراسة قام الباحث بإعداد أداتين
)5(  اشتملت على خمسة،الفقهي الالزمة لطالب املرحلة الثانوية
 أدلة األحكام املتفق، املسألة الفقهية:مجاالت رئيسة تمثلت في
، األحكام الشرعية التكليفية، أدلة األحكام املختلف فيها،عليها
ً
ً
فرعيا
مفهوما
)23(  متضمنة اثنين وثالثين،الفتوى الفقهية
 بطاقة تحليل: الثانية.موزعة على املجاالت الرئيسة الخمسة
،ملحتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية في ضوء تلك املفاهيم
ً
مستخدما في ذلك املنهج الوصفي التحليلي القائم على أسلوب
.تحليل املحتوى
وقد توصلت الدراسة إلى أن مجموع تكرارات مفاهيم
الخالف الفقهي املضمنة في محتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية باململكة العربية السعودية وفقا ملجاالت الدراسة بلغت
 تضمن محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي.) تكر ًارا096(
ً
 في حين،) مجاالت4( مفهوما في
)21(  موزعة على،) تكر ًارا293(
،) تكر ًارا390( تضمن محتوى مقرر الفقه في الصف الثاني الثانوي
 كما تضمن محتوى مقرر،) مفاهيم في مجالين اثنين8( موزعة على
)20(  موزعة على،) تكر ًارا363( الفقه في الصف الثالث الثانوي
ً
 كما دلت النتائج على ضعف محتوى.) مجاالت4( مفهوما في
مقررات الفقه في املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية في
 وعدم وجود،وضعها الراهن في معالجة مفاهيم الخالف الفقهي
تخطيط لوجود تكامل في تأليف مقررات الفقه في املرحلة الثانوية
 وتعزيزه،فيما يتعلق بالجانب املفاهيمي في موضوع الخالف الفقهي
.بالشكل املطلوب لدى املتعلمين
 محتوى مقررات، النقد، التقويم:الكلمات املفتاحية
. مفاهيم الخالف الفقهي، الخالف الفقهي، املرحلة الثانوية،الفقه
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of
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Abstract
The present study aims to evaluate the contents
of jurisprudence courses in the secondary stage in the
Kingdom of Saudi Arabia by studying and surveying
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ً
منهجا ً
ربانيا بما تضمنته من
جاءت الشريعة اإلسالمية
موجهة لشؤون حياة األفراد ،ومنظمة
آيات قرآنية وأحاديث نبوية ِ
لعالقاتهم ومعامالتهم ،بما يضمن لهم العيش بأمان ،وييهئ
ملجتمعاتهم سبل البقاء واالستمرار؛ ومن أجل ذلك كانت أحكامها
وقواعدها كما يؤكد زيدان (" )26: 3622شاملة لجميع نواحي
الحياة ،ومنظمة لجميع العالقات ،سواء أكانت هذه العالقات بين
الفرد وربه ،أم بين الفرد والفرد ،أم بين الفرد والجماعة ،أم بين
الجماعة والجماعة".

7102م

تتعرض األمة اإلسالمية منذ أمد بعيد لهجمات شرسة
من كثير من الجاهلين واملتربصين ،مدعين فيها عدم صالحية
الشريعة اإلسالمية للبقاء والخلود ،مع اتهامها بالتناقض وعدم
االتساق؛ مستدلين بذلك على الخالفات الفقهية الواقعة بين
ً
مظهرا من مظاهر االختالل
علمائها ،ومعتبرين هذه الخالفات
ً
(الكردي)2913 ،؛ فكان ذلك مدخال لكثير منهم ملحاربة اإلسالم
وشريعته.
واليوم ،وفي العصر الحديث ،يتعرض بعض أفراد
املجتمع ملوجات من الشكوك والتساؤالت حول مفهوم الخالف
الفقهي ،والحكمة منه ،حتى وصل بعضهم إلى نبذه والتبرؤ منه
ومعاداته .وفي ذلك يشير العرفج ( )3625إلى أن من اآلراء الغريبة
التي يؤمن بها بعض األفراد في الوقت املعاصر أن االختالف الفقهي
دليل على الجمود ،والتعصب ،والفرقة ،والتخلف .ويؤكد هذا
التوجه الغريب برهامي ( )28: 3666بقوله" :إن ً
كثيرا من طالب
العلم وأبناء الصحوة اإلسالمية ال ينتبهون لوجود هذا النوع من
الخالف ،ويظنون أن كل مسائل االختالف بين العلماء مما يعادى
فيه وألجله ويبغض املخالف له" .وفي هذا الصدد يشير بن سبيت
( )3661إلى أن هناك ً
فريقا من الناس في هذه األزمنة من يستخف
بالعلماء بسبب اختالفهم الفقهي ،وال يعرف لهم ً
قدرا ،وال يستنير
بأفهامهم وبيانهم ،وفريق آخر يغلو في العلماء ،بحيث يتخذ له ً
إماما
ال يعرف إال أقواله ،وال يعتد بأقوال من سواه ،وفي ذلك جهل بفقه
الخالف وآدابه ،وسبب في إحداث الفرقة بين املسلمين ،والوقوع
في منزلقات العنف ،والغلظة ،وسوء الظن.

ويمثل الفقه اإلسالمي الطريق الصحيح ملعرفة الشريعة
اإلسالمية وفهم أحكامها ،وتطبيق قواعدها ونصوصها .ولعظيم
شأنه كان من نعمة هللا على العبد أن يفقهه في الدين ،قال صلى
هللا عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري (:)85: 3662
ُ َّ ُ َ ُ َ ُ
الد ِين" .وألجل تلك املكانة العظيمة
" َمن ي ِر ِد الله ِب ِه خي ًرا يف ِقهه ِفي ِ
ظهر أئمة معتبرون للفقه عكفوا على مدى التاريخ اإلسالمي لطلب
املعرفة لشريعة الدين اإلسالمي ،والتفقه فيها ،فأجادوا فهمها،
وأدركوا دقائق أحكام هللا ،وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم
ً
أحكاما مفصلة تتعلق بالعبادات
(الندوي ،)3665 ،وبينوا للناس
َ
ُ
واملعامالت ،وتتعلق بحياتهم في دنياهم وأخراهم؛ ليسموا بهم إلى
أقص ى درجات الرقي والكمال.
ويعد الخالف الفقهي بين أئمة الفقه املعتبرين ِسمة
ً
ومظهرا من
بارزة في الفقه اإلسالمي نشأت عليها األمة اإلسالمية،
مظاهر االجتهاد املشروع الذي مارسه الفقهاء املسلمون عبر
العصور اإلسالمية ،استوجبته كما يذكر البوشيخي ()38: 3623
"أسباب موضوعية فرضتها طبيعة النصوص الشرعية باحتمالها،
وطبيعة العقول البشرية بتفاوتها ،وفي فهم األحكام واالستنباط
منها ،وكذا ضرورة االجتهاد فيما ال نص فيه لبسط هيمنة الشريعة
ً
تحقيقا لعمومها ،وشمولها ،وصالحيتها لكل زمان ومكان".
عليه،
ً
منهجا در ً
اسيا -مسؤولية
ويتحمل مقرر الفقه -باعتباره

إن مما يدعم مشكلة الدراسة ما عايشه الباحث أثناء
دراسته األكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من
معاناة كبيرة مع كثير من زمالء الدراسة من طالب العلم أثناء
مناقشتهم في مسائل الفقه الخالفية من عدم قبولهم للرأي اآلخر،
وإقصائهم للمخالف .وكذلك ما أكده بعض معلمي التربية
اإلسالمية في املرحلة الثانوية للباحث من ضعف تناول مقررات
الفقه في تلك املرحلة -التي تعد نهاية سلم التعليم العام -ملفاهيم
الخالف الفقهي ،وتعزيزها للطالبلمي املطلوب.

كبيرة في العمل على إظهار اآلثار النافعة التي يحملها الخالف
الفقهي ،وما نتج عنه من ثروة فقهية هائلة ورثتها األمة اإلسالمية،
وتعزيز مفاهيمه املختلفة لدى املتعلم؛ ملا يزخر به من مفاهيم
ومعارف شرعية صالحة لتحقيق األهداف املنشودة بشكل أقوى
من أي عامل آخر ،واستناده على مصادر التشريع اإلسالمي التي
تعين على إيصال املعلومات واملفاهيم بطريقة علمية صحيحة
وفاعلة.

كما يدعم تلك املشكلة في نظر الباحث ما أكده بعض
الباحثين من كون التعامل مع املخالف ال يزال يجري وفق مناهج
متباينة ومضطربة يترتب عليها فقدان أدب الخالف الفقهي،
واالنخراط في مزالق التعصب املذهبي ،وبراثين الغلو ،والتطرف
46

واإلرهاب الذي أدى إلى تفرقة األمة اإلسالمية .األمر الذي أدى
بعدد من الدراسات والبحوث العلمية للدعوة لضرورة تعزيز
مفاهيم الخالف الفقهي لدى املتعلمين ،وتوسيع مجال الحوار
والنقاش والنقد في املوضوعات الدينية والفقهية املختلفة،
واالهتمام بذلك داخل املدارس والجامعات ،ومن ذلك ما أكده
الشلي ( )3668من ضرورة أن ُيشاع في املناهج الدراسية والبحوث
العلمية التفتح على آراء اآلخرين واملقارنة بين املذاهب الفقهية
املختلفة التي من شأنها أن تجتث أصول الهوى والتعصب
املذهبي ،وتحقيق الشخصية العلمية النزيهة ،بما تتيحه من النظر
واملوازنة املوضوعية الدقيقة بين األدلة التي صدر عنها املجتهدون.
وما أكده برهامي ( )3666من ضرورة تعزيز مفهوم االختالف
والتنوع والتعددية الفقهية لدى املتعلم ،وأن هذا النوع من
يوجد من أسباب
الخالف ال يمكن إزالته ،وأن عدم إيمانه به قد ِ
الفساد والضغائن والتعادي ما ال يعلمه إال هللا .ومنها ما أوصت
به دراسة بن سبيت ( )3661من ضرورة تضمين مفاهيم أدب
الخالف الفقهي في املناهج التعليمية ،والحث على تعليمها من
ً
تطبيقا ً
عمليا ليتعلم الطلبة طريقة
خالل األنشطة بفن املناظرة
التعامل مع اآلخرين ،والتقيد بآدابها.

تحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية:









وعلى الرغم من ذلك؛ وتلك الضرورة والتوصيات التي

ما مفاهيم الخالف الفقهي الالزم تضمينها في محتوى
مقررات الفقه للصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية؟
ما مدى توافر مفاهيم الخالف الفقهي الالزم تضمينها في
محتوى مقررات الفقه للصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية
في محتوى مقررات الفقه املقررة في تلك املرحلة؟
كيف توزعت مفاهيم الخالف الفقهي الالزم تضمينها في
محتوى مقررات الفقه للصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية
في محتوى مقررات الفقه املقررة في تلك املرحلة ً
تبعا
ملجاالت الدراسة؟
ما نسبة شيوع مفاهيم الخالف الفقهي الالزم تضمينها في
محتوى مقررات الفقه للصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية
في محتوى مقررات الفقه املقررة في تلك املرحلة ً
تبعا ملجموع
املفاهيم؟
ما السبل التي يمكن إضافتها في محتوى مقررات الفقه
للصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية إلفادة الطالب من
املفاهيم الخالفية الفقهية في حياته العملية؟

أكدت عليها األبحاث والدراسات العلمية تجاه الخالف الفقهي ،إال
أنه ومن خالل استقراء الباحث للدراسات والبحوث التي تناولت

تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

مقرر الفقه بالدراسة والبحث لم يجد -في حدود بحثه -دراسة
سعت إلى تقويم محتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية في ضوء

 تحديد مفاهيم الخالف الفقهي التي يجب أن يكتسبها طالب
املرحلة الثانوية خالل العملية التعليمية عن طريق محتوى
مقررات الفقه.
 التعرف إلى مدى تضمن محتوى مقررات الفقه للصفوف
الثالثة من املرحلة الثانوية ملفاهيم الخالف الفقهي الالزم
تضمينها في محتوى تلك املقررات.

لكل زمان ومكان؛ مما يؤكد حاجة هذا املقرر في تلك املرحلة إلى

 الكشف عن الكيفية التي توزعت فيها مفاهيم الخالف
الفقهي الالزم تضمينها في محتوى مقررات الفقه للصفوف
الثالثة من املرحلة الثانوية في محتوى مقررات الفقه املقررة
في تلك املرحلة ً
تبعا ملجاالت الدراسة.

مفاهيم الخالف الفقهي ،بالرغم من األهمية الكبيرة التي يكتنفها
هذا املقرر إزاء هذا املوضوع في هذه املرحلة التي يكون فيها املتعلم
بأمس الحاجة إلى ربطه باملوضوعات الفقهية املرتبطة بحياته
وواقعه املعاش ،وما يعبر عن وسطية دينه وشريعته ،وصالحيتهما
دراسات وبحوث علمية في هذا املجال ،والوقوف عليه من جوانب
مختلفة.
وفي ضوء ما سبق ،وتلبية لتلك التوصيات؛ جاءت هذه
الدراسة التقويمية الناقدة ملحتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية باململكة العربية السعودية في ضوء مفاهيم الخالف
الفقهي.

 الكشف عن نسبة شيوع مفاهيم الخالف الفقهي الالزم
تضمينها في محتوى مقررات الفقه للصفوف الثالثة من
املرحلة الثانوية في محتوى مقررات الفقه املقررة في تلك
املرحلة ً
تبعا ملجموع املفاهيم.
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ُ
واملراجع ،والفهارس .وبالحد الزماني الذي طبقت في هذه الدراسة:

 تقديم مجموعة من السبل املقترحة في محتوى مقررات
الفقه للصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية التي تعين على
إفادة الطالب من املفاهيم الخالفية الفقهية في حياته
العملية.

الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 2429/2428هـ.
 التقويم :يعرف الباحث التقويم إجر ً
ائيا بأنه :عملية منظمة
تقوم على تحليل محتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية
ً
تحليال ً
علميا؛ بهدف الوقوف على
باململكة العربية السعودية
مدى اشتمال هذه املقررات ملفاهيم الخالف الفقهي الالزمة
لطالب تلك املرحلة.

تستمد الدراسة أهميتها من اآلتي:
 تقديم بيانات وصفية وكمية تبين مدى مراعاة مقررات
الفقه في املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية ملفاهيم
الخالف الفقهي الالزمة؛ مما يساعد على تقديم تغذية
راجعة للقائمين على تأليف تلك املقررات املدرسية في مجال
تعزيز الجانب املفاهيمي لدى الطالب.

 النقد :يعرف الباحث النقد إجر ً
ائيا بأنه :الوقوف على
مواطن القوة والضعف في محتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية باململكة العربية السعودية في ضوء مفاهيم الخالف
الفقهي الالزمة للطالب.

 توجيه أنظار القائمين على تخطيط املناهج الدراسية
وتنفيذها ملدى مراعاة مقررات الفقه ملفاهيم الخالف
الفقهي عبر صفوف املرحلة الثانوية بالشكل العلمي
املطلوب.

 محتوى مقررات الفقه :تعرف إجر ً
ائيا بأنها :محتوى الكتب
املقررة من وزارة التعليم طبعة العام الدراس ي
2429/2428هـ على طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية
السعودية في النظام الفصلي ،واملتمثلة في كتاب الفقه
للصف األول الثانوي ،وكتابي الفقه للصفين الثاني والثالث
الثانوي الفرع الشرعي ،تتضمن ً
بعضا من األحكام الشرعية
املتعلقة بفعل املكلف ،والقواعد الفقهية واألصولية
املختلفة.

 لفت النظر نحو االهتمام بمفاهيم الخالف الفقهي ،وبيان
أهمية تناولها في محتوى مقررات الفقه بشكل كاف على وجه
الخصوص.
 لفت انتباه الباحثين إلجراء مزيد من الدراسات والبحوث
العلمية بما يسهم في تعزيز وعي أفراد املجتمع تجاه مفاهيم
الخالف الفقهي ،ودورها في تعزيز الوسطية في اإلسالم.

 املرحلة الثانوية :تعرف إجر ً
ائيا بأنها :املرحلة التعليمية التي
تمثل نهاية سلم التعليم العام ،وتمتد الدراسة فيها ثالث
سنوات ،وتنتهي بنيل الشهادة الثانوية.

 فتح املجال أمام املختصين في العلوم الشرعية لعقد
الندوات ،وإلقاء املحاضرات التي تتناول الخالف الفقهي،
ومفاهيمه املختلفة.

 الخالف الفقهي :يتبنى الباحث تعريف الباز ()320: 3624
للخالف الفقهي؛ التفاق مدلوله مع ما تتبناه الدراسة
الحالية ،وهو" :وجود أكثر من رأي في حكم املسألة الواحدة،
بحيث ال يكون هناك اتفاق بين الفقهاء على حكم واحد
فيها".

تحددت هذه الدراسة بالحد املوضوعي :محتوى كتب
الفقه املقررة من قبل وزارة التعليم باململكة العربية السعودية

 مفاهيم الخالف الفقهي :يعرفها الباحث إجر ً
ائيا بأنها:
مجموعة املفاهيم التي ينتج من خالل دراستها بيان الخالف
الفقهي بين الفقهاء ،واحترام جهودهم وآرائهم ،ويمكن
تعليمها لطالب املرحلة الثانوية بصورة مقصودة ومنظمة
عن طريق محتوى مقررات الفقه في تلك املرحلة.

على طالب املرحلة الثانوية في النظام الفصلي ،واملتمثلة في كتاب
الفقه للصف األول الثانوي ،وكتابي الفقه للصفين الثاني والثالث
الثانوي الفرع الشرعي ،طبعة العام الدراس ي 2429/2428هـ،
ويستثنى من ذلك :املقدمة ،واألهداف ،واألنشطة ،والتقويم،
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نشأة الفقه
اعتاد الباحثون في تاريخ الفقه اإلسالمي ونشوئه وتطوره
أن يقسموا نموه وتطوره إلى مراحل ،يطلق على كل مرحلة منها
ً
اسم الدور؛ ويمكن إبراز هذه األدوار التي مر بها الفقه وفقا
للزرقا ( )4002في اآلتي:

تعريف الفقه
بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية يتبين أن كلمة الفقه
في أصل اللغة معناها الفهم .يقول ابن منظور ( :)3626الفقه:
فقها في الدين أي ً
العلم بالش يء والفهم له ،يقال :أوتي فالن ً
فهما
َ َ َ َّ
الد ِّين﴾ [التوبة]233:؛ أي
فيه .قال هللا عز وجلِّ ﴿ :ليتفق ُهوا ِّفي ِّ
ليكونوا علماء به .وقال ابن فارس ( :)2919الفقه يدل على إدراك
الش يء والعلم به ،وكل علم بش يء فهو فقه له .ويذكر الفيروزآبادي
"الفقه بالكسر :العلم بالش يء ،والفهم له".
( )2356: 3665أن ِ

-

الدور األول :عصر الرسالة؛ أي مدة حياة الرسول صلى هللا
عليه وسلم.
الدور الثاني :عصر الخلفاء الراشدين فيما بعده إلى
منتصف القرن األول الهجري.
وهذان الدوران هما املرحلة التأسيسية في الفقه

اإلسالمي.

أما في االصطالح :فقد عرفه املال ( )0: 3622بأنه" :العلم
باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية" ص.0
كما عرفه الزرقا ( )26: 2995بأنه" :العلم باألحكام الشرعية
ً
مستمدا من أدلتها التفصيلية".
العملية

-

وبالنظر إلى التعريف االصطالحي للفقه يمكن القول :إن
لفظ األحكام الشرعية العملية الواردة فيه قيد ُيخرج األحكام
العقلية كالعلم بأن الواحد نصف االثنين ،والحسية كالعلم بأن
النار محرقة ،والتجريبية كالعلم بأن السم قاتل ،والوضعية التي
تثبت بالوضع كقواعد اللغة العربية .وكذلك األحكام االعتقادية
كاأللوهية ،والربوبية ،واألسماء الصفات ،واإليمان باملالئكة،
والكتب ،والرسل وغيرها .وهذه األحكام الشرعية كما يؤكد املالكي
( )3668نوعان :نوع ثابت بأدلة مباشرة من نصوص الكتاب
والسنة ،وهو األقل مساحة من األحكام ،ونوع آخر ناتج عن اجتهاد
الفقهاء واستنباطاتهم من أدلة الكتاب والسنة ،أو مما ال نص
ً
ً
اعتمادا على ما أسموه بأدلة األحكام الفرعية
صريحا فيه
كاالستحسان ،واالستصحاب ،واملصالح املرسلة ،وسد الذرائع
وغيرها.

-

-

-

أما لفظ األدلة التفصيلية فيقصد به كما يشير بالل
( :)3669األدلة الخاصة سواء كان طريقها الكتاب ،أم السنة ،أم
اإلجماع ،أم القياس أم غير ذلك .وهي أدلة يتعلق كل واحد منها
َ ُ ُ ُُ
بمسألة خاصة معينة ،كقوله تعالىُ ﴿ :ح ِّر َمت َعليكم أ َّم َهاتكم﴾
[النساء ]32:فهو دليل يستدل به على حكم معين وهو حرمة نكاح
األمهات.

الدور الثالث :من منتصف القرن األول إلى أوائل القرن
الثاني ،وفيه تكونت املدارس (املذاهب) الفقهية.
الدور الرابع :من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن
الرابع ،وفيه تم وضع علم أصول الفقه ،ويعد دور الكمال
في الفقه اإلسالمي.
الدور الخامس :من منتصف القرن الرابع إلى منتصف
القرن السابع .وفي هذا الدور برزت حركة التحرير،
والتخريج ،والترجيح في املذاهب الفقهية.
الدور السادس :من منتصف القرن السابع إلى ظهور مجلة
األحكام العدلية .وهذا الدور هو دور االنحطاط الفقهي.
الدور السابع :منذ ظهور املجلة إلى منتصف القرن الرابع
عشر الهجري .وفيه انحصر تطبيق املجلة في بضعة بلدان
فقط.
الدور الثامن (الحالي)ً :
بدءا من استقالل كثير من الدول
اإلسالمية عن االستعمار املباشر بعد الحرب العاملية الثانية
إلى اليوم .وفيه برزت صحوات إسالمية عدة من ضمنها
الجانب الفقهي.
خصائص الفقه

أمر اإلسالم باالهتمام بالتفقه في الدين ،حيث أكد املولى
ً
ُ
ََ َ ََ
عز وجل على تحصيله في كتابه العزيز قائال﴿ :فلول نف َر ِّمن ك ِّل
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َّ
َ ُ
نذ ُروا قو َم ُهم ِّإذا َر َج ُعوا
الد ِّين و ِّلي ِّ
ِّفرقة ِّمن ُهم طا ِّئفة ِّليتفق ُهوا ِّفي ِّ
َ َ َّ
َ َ
ِّإلي ِّهم ل َعل ُهم َيحذ ُرون﴾ [التوبة .]233:وجعل له خصائص تظهر
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مكانته وعلو منزلته في الشريعة اإلسالمية .ويمكن تلخيص أهم
تلك الخصائص في اآلتي كما يشير إليها زيدان (:)3622
.2
.3
.2
.4
.5
.0

 .1تمكن املتعلمين من إدراك أهداف التشريع اإلسالمي،
واملصالح الفردية واالجتماعية ،الدينية ،والدنيوية التي
يسعى هذا التشريع إلى تحقيقها.
من خالل ما سبق؛ يتضح أن لدراسة الفقه ً
أبعادا هامة

أن الفقه قائم على أساس الشريعة اإلسالمية.
أن للفقه صبغة دينية تدعو الحترامه وعدم مخالفته.
أن الجزاء في الفقه دنيوي وأخروي.
ينظم الفقه العبادات واملعامالت وهو بذلك نظام للدين
والدنيا.
يراعي الفقه جانب األخالق.
ً
ً
عنصرا أصيال في جميع تنظيمات الفقه
يعد الجانب الديني
املدنية.

دينية ودنيوية على الفرد واملجتمع ،وأن من خاللها تتحقق لدى
الفرد املعرفة الدينية الصحيحة التي تمكنه من تكوين عالقات
سليمة بينه وبين ربه ،وبينه وبين البشر.

مقدمة
ملا كان اختالف األنظار وتشعب اآلراء ً
تبعا ملا تقتضيه
طبيعة اإلنسان وال يمكن االنفكاك عنه ،تجلت حكمة املولى أن
يجعل أصول الدين ،وأمهات الفضائل والرذائل في عبارات جلية
واضحة ،ونصوص بينة ال تقبل الصرف والتأويل وال يعذر أحد في
الخروج عنها ،وأن يقع االجتهاد واالختالف في مسائل األحكام
الفرعية مما قد تخفى أدلتها وال يكون فيها تصريح في القرآن
والسنة وتكون مما يحتمل التأويل ،ومنح املجتهد املخطئ ً
أجرا
واملصيب أجرين ،وأتى بأصل ُيرجع إليه عند االختالف وهو قوله
تعالى" :فإن تنازعتم في ش يء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم
تؤمنون باهلل واليوم اآلخر" [النساء( ]59:أبو النصر ،د.ت) ،وبذلك
ظهر االختالف البشري الطبيعي على سلف األمة وعلمائها في فروع
األحكام بعد عهد النبوة -الذي كان مرجع الفتوى والتبليغ فيه إلى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمً ،-
ملتزما بالتفقه والتدبر في مقاصد
الشريعة اإلسالمية ،والدراية والفهم لروح األحكام وحكمتها،
ومعرفة أحكامها لالطالع على الصحيح الدقيق من األحكام فيها
ً
تحقيقا ملقاصده وغاياته( .الندوي.)3665 ،

أهمية تدريس الفقه
تحمل التربية اإلسالمية بمناهجها الدينية املختلفة
ً
ً
اهتماما بالغا وعناية ال حد لها بشؤون حياة األفراد ،وتنظيم
عالقاتهم ومعامالتهم ،وتلبية حاجاتهم الجسدية والروحية .والفقه
ً
ارتباطا ً
وثيقا،
فرع من فروع التربية الدينية اإلسالمية يرتبط بها
ويسعى لتحقيق ما ترمي إليه .وقد أورد الفقيه ( )3625والشافعي
ً
( )3669نقاطا عدة تبرز أهمية تدريس الفقه كمادة دراسية؛ منها
أن مادة الفقه:
.2

.3

.2
.4
.5

.0

7102م

تهدف إلى تزويد املتعلمين باملعلومات الصحيحة عن
العبادات التي شرعها اإلسالم للتقرب بها إلى هللا ،واألخالق
التي ينبغي أن يسير عليها الفرد في حياته ،وفي تعامله مع
اآلخرين.
تعمل في انسجام تام مع بقية مواد التربية اإلسالمية في
ً
ارتباطا ً
كليا مع
تكوين شخصية املتعلم؛ إذ إنها مرتبطة
الفروع األخرى للتربية اإلسالمية.
ً
تسعى إلى تصحيح ما ال يكون صحيحا من معرفة املتعلمين
حول عبادتهم ،ومعامالتهم ،وأخالقهم.
تعمل على بناء املعرفة الدينية الصحيحة لدى املتعلمين،
وتطبيقهم إياها في مواقف الحياة املناسبة.
تهدف إلى أن يعمل املتعلم على تزويد غيره من املتعلمين ممن
يتصل بهم ،أو يتصلون به باملعرفة الدينية الصحيحة،
ً
وتصحيح ما قد يكون
خاطئا لديهم من ذلك ،وأن يعملوا
بمقتض ى تلك املعرفة الدينية.
تقوم على تدريب املتعلمين على استنتاج األحكام من القرآن
الكريم ،والسنة النبوية املطهرة.

وقد ذهب أكثر أهل العلم وجماهير الفقهاء في املذاهب
الفقهية املختلفة كما يؤكد هاللي ( )2: 3622إلى أن الخالف الفقهي
القائم على االجتهاد العلمي الصحيح ضرورة شرعية تجدد الدين،
وتضمن له البقاء بدوام الدنيا ،وتظهر توسعته ورحمته بالناس".
تعريف الخالف الفقهي
يعد مصطلح الخالف من املصطلحات التي ترددت على
ً
خصوصا وعلماء الشريعة على وجه
ألسنة األصوليين والفقهاء
العموم ،ويقصد به في املعنى اللغوي :املضادة وعدم االتفاق
(بنجمور.)3622 ،
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 عدم بلوغ النص الشرعي للفقيه.
 عدم الوثوق بالنص الشرعي بعد بلوغه؛ ألسباب مختلفة؛
كعدم الثقة في راويه ،أو معارضته لحكم جاء في القرآن
الكريم ،أو انقطاع سنده ،وغيرها.

أما في االصطالح فقد عرف الباز ( )320: 3624الخالف
الفقهي بأنه" :وجود أكثر من رأي في حكم املسألة الواحدة ،بحيث
ال يكون هناك اتفاق بين الفقهاء على حكم واحد فيها".
في حين يذكر الشلي ( )29: 3668أن الخالف في عرف
الفقهاء هو" :أن تكون اجتهاداتهم وآراؤهم وأقوالهم في مسألة ما
متغايرة .كأن يقول بعضهم :هذه املسألة حكمها الوجوب ،ويقول
البعض :حكمها الندب ،ويقول البعض حكمها اإلباحة ،وهكذا".

 نسيان النص الشرعي.
 اختالف الرواية في ألفاظ الحديث.
 اختالف أساليب اللغة العربية وداللة ألفاظها على املعاني.

وبالنظر إلى ما سبق؛ يمكن للباحث استنباط الحقائق

 اختالف الفقهاء فيما بينهم على قوة االحتجاج ببعض املبادئ
والقواعد األصولية.

َ
 إن الخالف الفقهي أمر ط َبعي اقتضته الطبيعة البشرية،
ومدارك املجتهدين وأفهامهم.

 اختالف الفقهاء على كثير من قواعد التعارض والترجيح بين
األدلة.

اآلتية:

 اختالف الفقهاء في القياس وضوابطه.

 إن الخالف الفقهي مستمد مشروعيته من االجتهاد الذي
تواترت األدلة الشرعية على مشروعيته.
ً
 إن الخالف الفقهي ال يعدو كونه خالفا في مسائل األحكام
الفرعية دون املساس بأصول الدين.

 اختالف الفقهاء في صحة االعتماد على كثير من األدلة
اإلجمالية.
 اختالف بيئات الفقهاء وعصورهم.
 االختالف في القراءات في القرآن الكريم.
ً
 االختالف بسبب كون اللفظ مشتركا بين معنيين

 إن الخالف الفقهي دليل على سعة الشريعة اإلسالمية،
ومرونتها ،وسعتها ،وصالحيتها لكل زمان ومكان.

( الكردي2913 ،؛ الهاشمي3661 ،؛ الشلي3668 ،؛
البوشيخي.)3623 ،

 إن الخالف الفقهي الواقع بين العلماء هو اختالف تنوع ال
اختالف تضاد ،فال يصح أن يعادى فيه أو ألجله.
 جاءت أدلة أصول الدين واضحة جلية ال ُيقبل فيها التأويل
والخالف ،وال يعذر أحد في الخروج عليها بخالف مسائل
الفروع.

أنواع الخالف الفقهي
باستقراء األدبيات يمكن تقسيم أنواع الخالف الفقهي
إلى نوعين:

 أن حكمة املولى جل وعال اقتضت عدم التصريح في أدلة
ً
تشجيعا ألهل العلم في البحث
بعض املسائل الفرعية؛
ً
وكسبا ألجر االجتهاد.
والتأمل،

األول :خالف تنوع؛ ويطلق عليه اختالف التخيير،
وخالف التغاير .ويعرفه برهامي ( )9: 3668بأنه" :ما ال يكون فيه
ً
مناقضا لألقوال األخرى ،بل كل األقوال صحيحة".
أحد األقوال

 إن الخالف الفقهي لم يظهر إال بعد عهد النبوة؛ حيث كان
النبي صلى هللا عليه وسلم مرجع الفتوى في حال حياته.

ومنه االختالف في الصفات الواردة في بعض العبادات ،كاختالف
صفة األذان ،والتشهد ،واالستفتاح في الصالة وما إلى ذلك.

أسباب الخالف الفقهي

الثاني :خالف تضاد؛ ويطلق عليه اختالف التعارض.

تعددت املؤلفات واألبحاث العلمية التي تناولت أسباب
الخالف الفقهي على مر العصور؛ ً
سعيا منها إلبراز حقيقة أن
الخالف الواقع بين الفقهاء مرده إلى اجتهادات علمية ،هدفها
الوصول إلى الحق دون تدخل للهوى أو التعصب أو اتباع لشهوة.
ومن خالل النظر في تلك املؤلفات واألبحاث العلمية يمكن إبراز
أسباب الخالف الفقهي في النقاط اآلتية:

وهو كما يعرفه الشلي (" )262: 3668الذي يقتض ي فيه أحد
القولين أو األقوال ضد ما يقتضيه اآلخر؛ كالخالف في انتقاض
الوضوء بالقهقهة في الصالة ،وبلمس املرأة ،وما أشبه ذلك من
املسائل".
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دراسة الجابري ( :)4000وقد استهدفت الدراسة تقويم
مقررات الفقه لطالب املرحلة الثانوية في ضوء املبادئ التربوية
االقتصادية ،والكشف عن مدى تناولها في محتوى مناهج الفقه.
ولتحقيق هدف الدراسة :قام الباحث باستخدام أداتين هما:
قائمة باملبادئ التربوية االقتصادية الالزمة لطالب املرحلة
الثانوية ،واستمارة تحليل املحتوى التي تم في ضوئها فحص
محتوى املناهج املقررة .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛
أهمها .2 :أن محتوى مناهج الفقه في املرحلة الثانوية تضمن
املبادئ التربوية االقتصادية الالزمة لطالب املرحلة الثانوية بصورة
متدنية ً
جدا .3 .أن محتوى مناهج الفقه في املرحلة الثانوية لم
يراع العمق والنمو والتوازن والتتابع واالستمرار في تناول هذه
املبادئ وعرضها.

ولهذا الخالف نوعان:
 .2خالف سائغ معتبر :وهو ما ال يخالف ً
نصا من كتاب ،أو سنة
ً
قديما ،أو ً
قياسا ً
ً
جليا ،كالخالف في
إجماعا
صحيحة ،أو
الجهر بالبسملة في فاتحة الكتاب في الصالة الجهرية،
والقنوت في صالة الفجر ،ووجوب الحج على الفور أو
التراخي ،وحكم الختان ،وما إلى ذلك من املسائل الفقهية
املختلفة بين املذاهب الفقهية األربعة.
 .3خالف غير سائغ مذموم :ويندرج تحته األخذ باألقوال الشاذة
املخالفة ألصول الشريعة وقواعدها ،كالقول بجواز األكل
للصائم في رمضان ما بين الفجر واإلسفار ،وجواز إعارة
الجواري للوطء (األشقر.)2991 ،

دراسة آل كحالن ( :)4002وقد استهدفت الدراسة
تقويم مقررات الفقه لطالب املرحلة الثانوية في ضوء معالجتها
لقضايا الفساد ،وقياس مدى تضمنها في تلك املقررات الدراسية،
ومعالجة تلك املقررات لها .ولتحقيق هدف الدراسة :قام الباحث
باستخدام أداتين هما :قائمة بقضايا الفساد الالزمة لطالب
املرحلة الثانوية ،وبطاقة تحليل محتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية في ضوء تلك القضايا .وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة
؛ أهمها .2 :ضعف تناول كتب الفقه في املرحلة الثانوية لقضايا
الفساد .3 .عدم وجود فروق ذات دالالت إحصائية بين نسبة عدد
قضايا الفساد الواردة في كتاب الفقه في الصف األول الثانوي إلى
إجمالي عدد قضايا الفساد الواردة في القائمة ،وبين نظيرتها في
كتاب الفقه للصف الثاني الثانوي ،وكذلك بين كتاب الصف
الثالث الثانوي.

يتناول الباحث هنا بعض الدراسات التي وقف عليها ذات
الصلة بتقويم مقررات الفقه في املرحلة الثانوية ،وبيان موقع هذه
الدراسة من تلك الدراسات .وتجدر اإلشارة إلى أن تلك الدراسات
التي وقف عليها الباحث والتي تناولت تقويم مقرر الفقه في املرحلة
الثانوية تناولته من جوانب مختلفة دون التطرق ملوضوع الخالف
الفقهي ،مما يجعل هذه الدراسة –حسب علم الباحث -الدراسة
األولى التي تتناول تقويم تلك املقررات في ضوء هذا املوضوع؛ كما
سيتضح ذلك من خالل العرض اآلتي:
دراسة املالكي ( :)4002وقد استهدفت الدراسة تقويم
مقررات الفقه لطالب املرحلة الثانوية في ضوء املستجدات
الفقهية املعاصرة ،والتحقق من مدى توافر تلك املستجدات في
تلك املقررات الدراسية ،إضافة إلى تقديم تصور مقترح لتطوير
تلك املقررات في ضوء املستجدات الفقهية املعاصرة .ولتحقيق
هدف الدراسة :قام الباحث باستخدام أداتين هما :قائمة
باملستجدات الفقهية الالزمة لطالب املرحلة الثانوية ،وبطاقة
تحليل محتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية في ضوء تلك
املستجدات .وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة ؛ أهمها.2 :
التوصل إلى قائمة نهائية باملستجدات الفقهية .بلغت ()15
ً
مستجدا تم تصنيفها في ( )1مجاالت رئيسة .3 .خلت مقررات
الفقه في املرحلة الثانوية من معظم املستجدات الفقهية الواردة
في الدراسة .2 .حظي مقرر الفقه في الصف الثاني الثانوي بأعلى
نسبة تضمين لتلك املستجدات ،يليه الصف الثالث ،ثم األول.

من خالل الطالع على الدراسات السابقة يمكن
للباحث الوصول إلى عدد من الستنتاجات؛ وذلك على النحو
اآلتي:
 .2اعتمدت الدراسات السابقة على املنهج الوصفي القائم على
أسلوب تحليل املحتوى ،وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية
في املنهج البحثي املستخدم.
 .3تنوعت املجاالت التي تناولت مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية بالتقويم والتحليل؛ حيث ركزت دراسة املالكي
( )3668على املستجدات الفقهية املعاصرة ،في حين ركزت
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دراسة الجابري ( )3626على املبادئ التربوية االقتصادية،
وجاءت دراسة آل كحالن ( )3622مستهدفة قضايا الفساد.
وهذه املجاالت تختلف مع املجال الذي تتناوله الدراسة
الحالية وهو مفاهيم الخالف الفقهي.
 .2اكتفت الدراسات التي تناولت مقررات الفقه بالتحليل على
أداتين هما :القائمة ،واستمارة تحليل املحتوى ،وهو ما يتفق
مع الدراسة الحالية التي تعتمد على أداتين هما :قائمة
بمفاهيم الخالف الفقهي الالزمة لطالب املرحلة الثانوية،
واستمارة تحليل محتوى تلك املقررات في ضوء مفاهيم
الخالف الفقهي الالزمة للطالب.

الجدول ()0
ً
يبين توزيع كتب الفقه في املرحلة الثانوية في النظام الفصلي وفقا لعدد
الكتب والصفحات
م

الصف

2

األول الثانوي

2

3

الثاني الثانوي

2

325

2

الثالث الثانوي

2

335

2

089

اإلج ـم ــالــي

عدد الكتب

الصفحات
339

يتضح من الجدول ( )2التوازن في توزيع عدد صفحات
كل كتاب بشكل منطقي على الصفوف الدراسية الثالثة.

لتحقيق أهداف الدراسة :قام الباحث بإعداد أداتين
للدراسة هما :قائمة بمفاهيم الخالف الفقهي الالزمة لطالب
املرحلة الثانوية ،وبطاقة تحليل ملحتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية في ضوء تلك املفاهيم .وقد استهدف الباحث من القائمة
تحديد مجموعة من مفاهيم الخالف الفقهي التي ينتج من خالل
دراستها بيان الخالف الفقهي بين العلماء ،واحترام جهودهم
وآرائهم ،والتي يمكن تعليمها لطالب املرحلة الثانوية من خالل
محتوى مقررات الفقه في تلك املرحلة بصورة منهجية مقصودة
ً ُ
معيارا تقوم في ضوئه تلك املقررات
ومنظمة .واتخاذ تلك القائمة
الدراسية.

اعتمد الباحث في دراسته الحالية على املنهج الوصفي
التحليلي القائم على أسلوب تحليل املحتوى؛ حيث إن هذه
الدراسة تنتمي إلى بحوث تقويم الكتاب املدرس ي ،وتحليل املحتوى
كأسلوب يعد أحد األساليب العلمية املالئمة لغرض تلك األنواع
من البحوث وتحقيق أهدافها .ويمكن تعريف أسلوب تحليل
املحتوى ً
وفقا لسمارة والعديلي ( )52، 3668بأنه أسلوب "يستهدف
الوصف املوضوعي واملنظم والكمي للمضمون الظاهر ملادة
االتصال ،أو تقص ي املعلومات في محتوى مواد االتصال املطبوعة".
وقد قام الباحث بتحليل موضوعات محتوى مقررات
الفقه في املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية؛ بهدف
الوصول إلى حكم دقيق يتوافر له قدر من الثبات ،والصدق،
واملوضوعية على ما تتضمنه من مفاهيم الخالف الفقهي الالزمة
للطالب في محتواها .وقد وضع الباحث مضامين املحتوى في صورة
كمية لعد تكرارات بنود مفاهيم الخالف الفقهي ذات الداللة في
ً
مستندا في ذلك على وحدة الفكرة بوصفها أقرب
محتوى الكتب،
واقعية وأدق ً
قياسا ألهداف هذه الدراسة.

استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .2التكرار واستخدامه كوحدة لتعداد ظهور كل مفهوم من
املفاهيم الواردة في القائمة.
 .3النسبة املئوية.
 .2معادلة هولستي  Holistiلحساب معامل االتفاق بين كل من
التحليلين الذين أجراهما الباحث.

يتمثل مجتمع الدراسة الحالية وعينته في جميع
موضوعات محتوى كتب الفقه املقررة على طالب املرحلة الثانوية

 إجراءات السؤال األول
لإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة قام
الباحث بإعداد قائمة بمفاهيم الخالف الفقهي من خالل اتباع
الخطوات العلمية اآلتية:

باململكة العربية السعودية .وتمثل في مجموعها ثالثة ( )2كتب كما
يوضحها الجدول(:)2
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ً
ً
فرعيا موزعة على املجاالت
مفهوما
اثنين وثالثين ()23
الرئيسة الخمسة .كما يبين ذلك الجدول (:)2

 .2الرجوع إلى الكتب والدراسات العلمية ذات الصلة بموضوع
الدراسة (القطان3666 ،؛ التويجري3669 ،؛ أبو زهرة،
3669؛ السعيد3626 ،؛ زيدان3622 ،؛ املال.)3622 ،
 .3مراجعة أهداف تدريس مقررات الفقه في املرحلة الثانوية.
 .2تحديد مفاهيم القائمة بصورتها األولية في خمسة ()5
مجاالت رئيسة للخالف الفقهي؛ وهي :علم الفقه ،أدلة
األحكام األصلية ،أدلة األحكام الفرعية ،األحكام الشرعية
التكليفية ،الفتوى الفقهية .واشتملت القائمة على اثنين
ً
ً
فرعيا موزعة على املجاالت الرئيسة
مفهوما
وثالثين ()23
الخمسة .كما يبين ذلك الجدول (:)3

الجدول ()2
ً
يبين توزيع املفاهيم الفرعية للخالف الفقهي في صورتها النهائية وفقا
ملجالتها الرئيسة
م

الجدول ()4
ً
يبين توزيع املفاهيم الفرعية للخالف الفقهي في صورتها األولية وفقا
ملجالتها الرئيسة
م

املجال

عدد املفاهيم الفرعية

النسبة

املجال

1

املسألة الفقهية

26

2222%

2

أدلة األحكام املتفق عليها

4

2325%

3

أدلة األحكام املختلف فيها

4

2325%

4

األحكام الشرعية التكليفية

5

2520%

5

الفتوى الفقهية

9

3822%

23

266
%

املجموع

عدد املفاهيم الفرعية

النسبة

1

علم الفقه

4

2325%

2

أدلة األحكام األصلية

4

2325%

من خالل مقارنة الجدول ( )3توزيع املفاهيم الفرعية
للخالف الفقهي في صورتها األولية ً
وفقا ملجاالتها الرئيسة،

3

أدلة األحكام الفرعية

8

35%

4

األحكام الشرعية التكليفية

5

2520%

والجدول رقم ( )2توزيع املفاهيم الفرعية للخالف الفقهي في
صورتها النهائية ً
وفقا ملجاالتها الرئيسة؛ يتضح وجود اختالف بين

5

الفتوى الفقهية

22

2424%

أعداد املفاهيم الواردة في القائمة بصورتها األولية تحت كل مجال

املجموع

23

%

رئيس وبين القائمة في صورتها النهائية ،حيث تم إضافة ،بعض
املفاهيم وحذفها وتعديلها في القائمة في صورتها األولية حتى

 .4عرض القائمة في صورتها األولية على عدد من املحكمين
املتخصصين في مناهج تدريس التربية اإلسالمية والشريعة
اإلسالمية وطرقها ،وأخذ آرائهم حول مفاهيم الخالف
ُ
الفقهي املقترحة؛ حيث طلب منهم بيان مدى انتماء املفهوم
الفرعي للمجال الذي وضع فيه ،ومدى أهمية املفهوم
للمرحلة الدراسية ،ومدى مناسبة الصياغة اللغوية
للمفهوم ،والتعديل املقترح للمفهوم في حال الحاجة إلى
ً
مناسبا في
ذلك؛ مع إتاحة الفرصة لهم إلضافة ما يرونه
اإلدراج على القائمة.
ً
 .5تعديل بنود املفاهيم وفقا آلراء املحكمين ومقترحاتهم،
والوصول بالقائمة إلى صورتها النهائية التي اشتملت على
خمسة ( )5مجاالت رئيسة للخالف الفقهي؛ وهي :املسألة
الفقهية ،أدلة األحكام املتفق عليها ،أدلة األحكام املختلف
فيها ،األحكام الشرعية التكليفية ،الفتوى الفقهية ،متضمنة

وصلت إلى شكلها النهائي؛ وذلك على النحو اآلتي:
ً
أول :مجال علم الفقه :أجريت التعديالت اآلتية عليه:
-

تعديل اسم املجال من علم الفقه إلى املسألة الفقهية.

-

تعديل اسم مفهوم الخالف املحمود إلى الخالف املعتبر.

-

تعديل اسم الخالف املذموم إلى الخالف غير املعتبر.
إضافة املفاهيم الفرعية اآلتية :املسائل الوفاقية،

املسائل الخالفية ،الخالف اللفظي ،الخالف املعنوي ،تحرير محل
الخالف ،ثمرة الخالف.
ً
ثانيا :مجال أدلة األحكام األصلية :تم إجراء التعديالت اآلتية
عليه:
-
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تعديل اسم املجال إلى أدلة األحكام املتفق عليها.

ً
ثالثا :مجال أدلة األحكام الفرعية :تم إجراء التعديالت اآلتية
عليه:
-

املضمون وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنة من املوضوعية والشمول".
ويعد تحديد فئات التحليل بشكل دقيق من أهم عوامل نجاح
تحليل املحتوى .وقد راعى الباحث مجموعة من املعايير عند
تحديده لفئات تحليل محتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية
تم التحقق من صدقها من خالل عرضها على مجموعة من
املحكمين من أهل الخبرة واالختصاص ،وقد تمثلت تلك املعايير
في اآلتي:

تعديل اسم املجال إلى أدلة األحكام املختلف فيها.
حذف املفاهيم الفرعيةاآلتية :عمل أهل املدينة ،قول
الصحابي ،سد الذرائع ،شرع من قبلنا.

ً
رابعا :مجال الفتوى الفقهية :تم إجراء التعديالتاآلتية عليه:
-

تعديل مفهوم التعصب الفقهي إلى التعصب املذهبي.
العالم.
حذف مفهوم ِ
حذف مفهوم جمهور العلماء.

 .2االنتماء :وتمثل في ارتباط فئات التحليل باملجال املعرفي التي
تنتمي إليه (مفاهيم ينتج عنها بيان الخالف الفقهي بين
الفقهاء ،واحترام جهودهم وآرائهم) ،وانتماء البنود الفرعية
منها للبند الرئيس الذي وضعت فيه.
 .3األهمية :وتمثلت في وضع بنود محددة لقائمة مفاهيم
الخالف الفقهي تتناسب مع طبيعة املرحلة الدراسية.
 .2الصياغة اللغوية :وتمثلت في اختيار مصطلحات علمية
دقيقة متعارف عليها عند أهل التخصص ذوي الصلة
بموضوع الدراسة.

 إجراءات السؤال الثاني والثالث والرابع
لإلجابة على أسئلة الدراسة الثاني والثالث والرابع قام
الباحث باتباع الخطوات اإلجرائية اآلتية:
ً
 أول :تحديد الهدف من التحليل
استهدف الباحث من إجراء التحليل استقصاء مفاهيم

وقد جاءت فئات التحليل وفق مجالتها الرئيسة
والفرعية وفقا ملا توصلت إليه قائمة املفاهيم في صورتها
النهائية على النحو اآلتي:

الفقه الثالثة املقررة في تلك املرحلة بتزويد املتعلمين بتلك

 املجال األول :املسألة الفقهية؛ ويتضمن املفاهيم الفرعية
اآلتية :

ً
ثانيا :تحديد وحدة التحليل


الفقه .يعرفه املال ( )0: 3622بأنه" :العلم باألحكام
الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية".

الخالف الفقهي املضمنة في محتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية ،وبيان إلى أي مدى يسهم كل محتوى من محتويات كتب
املفاهيم الفقهية.

توجد وحدات متعددة لتحليل املحتوى منها :الكلمة ،أو

املذاهب الفقهية .يعرفها الباحث بأنها :املدارس الفقهية
األربعة املشهورة عند أهل السنة والجماعة املتمثلة في مذهب أبي
حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وأحمد بن حنبل.

املوضوع ،أو الفقرة ،أو الجملة ،أو الفكرة .وقد اختار الباحث
ً
الفكرة وحدة للتحليل في دراسته الحالية؛ لكونها األنسب من حيث
شموليتها ومناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة.

املسائل الوفاقية .يعرفها السعيد ( )23: 3626بأنها:
ُ
"املسائل التي نقل عليها االتفاق من قبل املذاهب األربعة املشهورة؛
مذهب اإلمام أبي حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وأحمد بن حنبل".

ً
 ثالثا :تحديد وحدة القياس أو العد
اعتمد الباحث على (التكرار) كوحدة لتعداد ظهور كل
بند من بنود مفاهيم الخالف الفقهي في القائمة.

املسائل الخالفية .يعرفها الباحث بأنها :املسائل الفقهية
التي تتعدد آراء الفقهاء وأقوالهم في حكمها الشرعي بحيث ال يكون
هناك اتفاق بينهم على حكم واحد فيها.

ً
رابعا :تحديد فئات التحليل

ُيعرف حسين ( )88 :2990فئات التحليل بأنها" :مجموعة

الخالف املعتبر .يعرفه الشلي ( )99: 3669بأنه" :ما كان
ً
قائما على النظر الصحيح ،وكانت أسبابه أصيلة".

من التصنيفات أو الفضائل يقوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية
املضمون ومحتواه وهدف التحليل؛ لكي يستخدمها في وصف هذا
55
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الخالف غير املعتبر .يعرفه الشلي ( )99: 3669بأنه" :ما
كان بخالف سابقه ،فليس يقوم على نظر صحيح ،أو ما كانت
أسبابه واهية".

املصالح املرسلة .يعرفها زيدان ( )293: 3622بأنها:
ً
أحكاما لتحقيقها ،ولم ُيقم دليل
"املصالح التي لم يشرع الشارع
معين على اعتبارها أو إلغائها".

الخالف اللفظي .يعرفه الشاطبي (د.ت  )213:بأنه" :ما
يرجع فيه الخالف إلى التسمية واالصطالح الفقهي".

الستصحاب .يعرفه زيدان ( )294: 3622بأنه" :بقاء
الحكم الثابت في املاض ي حتى يقوم الدليل على تغييره".
ُ
العرف .يعرفه املال ( )294: 3622بأنه" :ما استقرت

الخالف املعنوي .يعرفه أبو سليمان ( )286: 2990بأنه:
"الخالف الذي يترتب عليه آثار شرعية مختلفة ،وأحكام متباينة،
مثل التلفظ بالطالق الثالث في جملة واحدة".

النفوس عليه بشهادة العقول ،وتلقته الطباع السليمة بالقبول".
 املجال الرابع :األحكام الشرعية التكليفية؛ ويتضمن
املفاهيم الفرعية اآلتية :

تحرير محل الخالف .يعرفه أبو سليمان ()282: 2990
بأنه" :تعيين نقطة الخالف بالتحديد ،وبيان مقصود املتخالفين،
ً
متحدا ،أو أن أحدهما
حتى يظهر منذ البداية إذا كان مقصودهما
يق ـص ــد خالف م ــا يقص ــده اآلخر" (أبو سليمان ،2990 ،ص.)282

الواجب .يعرفه العياصرة ( )342 :3626بأنه" :ما طلب
الشارع فعله من املكلف ً
طلبا حتميا بأن اقترن طلبه بما يدل على
تحتيم فعله".

ثمرة الخالف .يعرفها الباحث بأنها :الحكم الشرعي
املترتب على كل قول من أقوال املسألة الفقهية التي وقع فيها خالف
بين الفقهاء املعتبرين.

املندوب .يعرفه العياصرة ( )343 :3626بأنه" :ما طلب
الشارع فعله من املكلف ً
طلبا غير حتم".
املحرم .يعرفه العياصرة ( )343 :3626بأنه :ما طلب
الشارع الكف عن فعله من املكلف على وجه اإللزام.

 املجال الثاني :أدلة األحكام املتفق عليها؛ ويتضمن املفاهيم
الفرعية التالية:

املكروه .يعرفه العياصرة ( )343 :3626بأنه" :ما طلب
الشارع الكف عن فعله ً
طلبا ً
حتما بأن تكون صيغة الكف نفسها
دالة على أنه ً
حتما".

القرآن الكريم .يعرفه القطان ( )21: 3666بأنه" :كالم
هللا املنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم ،املتعبد بتالوته".
السنة النبوية .يعرفها القطان ( )13: 3663بأنها" :ما
صدر عن النبي صلى هللا عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل
أو تقرير".

املباح .يعرفه العياصرة ( )342 :3626بأنه" :ما خير
الشارع املكلف بين فعله وتركه".
 املجال الخامس :الفتوى الفقهية؛ ويتضمن املفاهيم
الفرعية اآلتية :

اإلجماع .يعرفه املال ( )96: 3622بأنه" :اتفاق مجتهدي
األمة اإلسالمية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته
صلى هللا عليه وسلم".

الفتوى .يعرفها الباحث بأنها :إخبار املجتهد بالحكم
الشرعي املسؤول عنه للسائل.

القياس .يعرفه املال ( )266: 3622بأنه" :االستواء بين
الفرع واألصل في العلة املستنبطة من حكم األصل".

الجتهاد .يعرفه أبو زهرة ( )235: 3669بأنه" :بذل الفقيه
وسعه في استنباط األحكام العملية من أدلتها التفصيلية".

 املجال الثالث :أدلة األحكام املختلف فيها؛ ويتضمن
املفاهيم الفرعية اآلتية :

التقليد .يعرفه الشنقيطي (د.ت  )15:بأنه" :األخذ
ً
ً
بمذهب الغير ً
فعال أو ً
تقريرا".
مطلقا سواء كان املذهب قوال أو

الستحسان .يعرفه املال ( )202: 3622بأنه" :العدول في
مسألة عن مثل ما حكم في نظائرها إلى خالفه لوجه هو أقوى".

طالب العلم .يعرفه الباحث بأنه :الشخص الذي يسلك
طريق العلم بمالزمة أهله ،واألخذ عنهم.
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العامي .يعرفه الباحث بأنه :الشخص الذي ال يملك
أدوات االجتهاد ،فيقلد من يثق في علمه وورعه من العلماء.

الرقم

تتبع الرخص .يعرفها الباحث بأنها :أخذ املرء من كل
ً
مخالفا ملذهبه
مذهب أسهل األقوال وأيسرها بالنسبة له ،وإن كان
الذي يلتزم تقليده.

الجدول ()2
القائمة النهائية ملفاهيم الخالف الفقهي وفقا ملجالتها
املفاهيم الفرعية

2

الفقه

3

املذاهب الفقهية

2

املسائل الوفاقية

4

املسائل الخالفية

5

الخالف املعتبر

0

الخالف غير املعتبر

1
8
9
26

ثمرة الخالف

2

القرآن الكريم

3

أدلة األحكام املتفق عليها

2
4

القياس

3

املندوب
األحكام
الشرعية التكليفية

املحرم
املكروه

5

املباح

2

الفتوى

3

االجتهاد

2

التقليد

4

طالب العلم

5

العامي

0

تتبع الرخص
الفتوى الفقهية

التلفيق

8

التعصب املذهبي

9

أدب الخالف

 .2تصميم ثالث بطاقات تحليل ملحتوى مقررات الفقه في
املرحلة الثانوية ،لكل صف دراس ي بطاقة تحليل خاصة به،
وتم تصديقها بعرضها على عدد من املحكمين من أهل الخبرة
واالختصاص.
 .3استحضار مفاهيم الخالف الفقهي الواردة في القائمة
بصورتها النهائية بشكل جيد.

السنة النبوية
اإلجماع

2

الواجب

ً
خامسا :تحديد خطوات التحليل

اتبع الباحث ً
عددا من الخطوات العلمية عند تحليله
ملحتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية باململكة العربية
السعودية (عينة التحليل) من أجل الكشف عن مفاهيم الخالف
الفقهي املضمنة فيها؛ وهي على النحو اآلتي:

الخالف املعنوي
تحرير محل الخالف

4

1

الخالف اللفظي
املسألة الفقهية

أدلة األحكام املختلف فيها

االستصحاب
العرف

4

أدب الخالف .يعرفه الباحث بأنه :عدم إنكار الشخص
لآلراء الفقهية املختلفة في املسائل الفرعية في الفقه التي اختلف
فيها أصحاب املذاهب الفقهية األربعة ،واحترام آرائهم وجهودهم
ً
مخالفا لرأي مذهبه أو ما يؤمن به.
العلمية ،وإن كان الرأي

الرقم

3

املصالح املرسلة

2

التعصب املذهبي .يعرفه الباحث بأنه :اعتقاد رأي فقهي
معين والسعي لجعله حجة على سائر الناس دون قبول اآلراء
الفقهية املعتبرة األخرى.

املجال

2

االستحسان

2

التلفيق .يعرفه التويجري ( )32: 3669بأنه" :اإلتيان
بكيفية ال يقول بها مجتهد ،وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين
قولين أو أكثر يتولد منهما حقيقة مركبة ال يقول بها أحد األئمة".

املجال

املفاهيم الفرعية
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 .5تطبيق معادلة هولستي الستخراج معامل االتفاق والتي
تنص على اآلتي:

املرحلة الثانوية الستخراج مفاهيم الخالف الفقهي منها
وذلك في املدة من  3628/3/32 – 3628/3/32وذلك في

م  .ت = ن ( س ص ) × 266

ضوء الصورة النهائية لقائمة مفاهيم الخالف الفقهي (معيار

س  + 2ص2

التقويم).

م  .ت = معامل االتفاق بين التحليلين.

 .4إعادة التحليل مرة أخرى من قبل الباحث الستخراج ثبات
ُ
التحليل ،والذي يقصد به" :أن تعطى نفس النتائج عند

ن= عدد مرات التحليل.
س ص = عدد املفاهيم التي تتطابق في التحليلين.

تكرار التطبيق في قياس نفس الش يء أكثر من مرة وفي ظروف
تطبيقية متشابهة" (يوسف والرفاعي ،3665 ،ص،)385

س =2عدد املفاهيم التي نتجت عن التحليل األول.

وذلك في املدة الزمنية  .3628/2/20 – 3628/2/25أي:

ص = 2عدد املفاهيم التي نتجت عن التحليل الثاني.

بفارق زمني استغرق ثالثة أسابيع بين التحليل األول

وقد جاءت النتائج كما في الجدول (:)5

والتحليل الثاني.
الجدول ()5
ى
ل
يبين التكرارات وعدد مرات التفاق ومعامل التفاق بين التحليلين األو والثاني ملحتو مقررات الفقه في املرحلة الثانوية
التكرار في
التحليل األول

التكرار في
التحليل الثاني

عدد مرات
التفاق

معامل التفاق
بين التحليلين

كتاب الفقه للصف األول الثانوي

283

293

254

83%

كتاب الفقه للصف الثاني الثانوي

345

381

344

93%

كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي

362

363

280

%93

الكتاب

للصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية في محتوى مقررات الفقه

يتضح من الجدول ( )5أن معامل االتفاق بين التحليلين
ملحتوى كتاب الفقه للصف األول الثانوي بلغ ( ،)%83وبلغ للصف

املقررة في تلك املرحلة؟"

الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي ( ،)%93وتعد تلك القيم
ً
ً
مناسبا لثبات التحليل.
مؤشرا

أظهرت عملية تحليل محتوى مقررات الفقه في
الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية في ضوء قائمة مفاهيم
الخالف الفقهي الالزمة
(أداة الدراسة) من خالل استخراج التكرارات لكل

 عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها

مفهوم في كل محتوى دراس ي ،ونسبها املئوية؛ النتائج اآلتية:

ينص السؤال الثاني من الدراسة على" :ما مدى توافر

ً
 أول :مفاهيم مجال املسألة الفقهية املضمنة في محتوى

مفاهيم الخالف الفقهي الالزم تضمينها في محتوى مقررات الفقه

مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية
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الجدول ()6
مفاهيم مجال املسألة الفقهية املضمنة في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية
املفهوم

م

تكرار املفاهيم في محتوى مقرر الفقه
الصف األول الثانوي

الصف الثاني الثانوي

الصف الثالث الثانوي

مجموع النسبة
التكرارات املئوية

الرتبة

2

الفقه

4

6

8

23

%4424

2

3

املذاهب الفقهية

8

6

2

9

%2222

3

2

املسائل الوفاقية

6

6

6

6

6

-

4

املسائل الخالفية

5

6

2

0

%3323

2

5

الخالف املعتبر

6

6

6

6

6

-

0

الخالف غير املعتبر

6

6

6

6

6

-

1

الخالف اللفظي

6

6

6

6

6

-

8

الخالف املعنوي

6

6

6

6

6

-

9

تحرير محل الخالف

6

6

6

6

6

-

26

ثمرة الخالف

6

6

6

6

6

-

21

6

26

31

املجموع

بالنظر إلى الجدول ( )0يتبين أن مجال املسألة الفقهية
تكون من ( )26مفاهيم ،بلغ مجموع تكراراته ( )31تكر ًارا ،احتل
محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي منها على ( )21تكر ًارا،
توزعت على ( )2مفاهيم هي :الفقه ،واملذاهب الفقهية ،واملسائل
الخالفية .في حين حصل محتوى مقرر الفقه في الصف الثالث
الثانوي على ( )26تكرارات ،توزعت على ( )2مفاهيم هي :الفقه،
واملذاهب الفقهية ،واملسائل الخالفية .في حين لم يحظ محتوى
مقرر الفقه في الصف الثاني الثانوي بتوافر أي من مفاهيم

الباحث أن هذا التسلسل في ترتيب املفاهيم الثالثة األكثر ً
توافرا
ً
منطقيا؛ حيث تدرج من األكثر أهمية وهو مفهوم
في هذا املجال
ً
الفقه ثم املذاهب الفقهية وصوال إلى املسائل الخالفية .كما أن
نسب إيرادهم جاءت متقاربة إلى حد ما .في حين خال محتوى
مقررات الفقه في املرحلة الثانوية من توافر بقية مفاهيم هذا
املجال واملتمثلة في :املسائل الوفاقية ،والخالف املعتبر ،والخالف
غير املعتبر ،والخالف اللفظي ،والخالف املعنوي ،وتحرير محل
الخالف ،وثمرة الخالف.

هذا املجال مما يدل على قصور هذا املقرر بوجه خاص
تجاه مفاهيم مجال املسألة الفقهية.

ويلحظ مما سبق ضعف االهتمام بأغلبية مفاهيم مجال
املسألة الفقهية ضمن محتوى الصفوف الدراسية الثالثة بوجه
عام ،والصف الثاني الثانوي بشكل خاص بالرغم من أهميتها
لطالب املرحلة الثانوية تجاه إدراكه ملعرفة أنواع املسائل الفقهية،
ُ
وأطر الخالف ونوعه ،وكيفية تحرير محل النزاع في مسائل الحكم
الشرعي ،والثمرة العلمية للخالف الواقع بين الفقهاء .ويعزو
الباحث ذلك القصور إلى ضعف اهتمام واضعي املنهج بتزويد
املتعلم بهذه املفاهيم ،وإبرازها له بشكل منهجي .ومن هنا يدعو
الباحث إلى ضرورة تضمين هذه املفاهيم في محتوى املقررات

كما يتضح من الجدول السابق أن مفهوم الفقه أكثر
مفاهيم هذا املجال تكر ًارا من حيث وروده في محتوى مقررات
الفقه في الصفوف الدراسية الثالثة ،بمجموع ( )23تكر ًارا ،وبنسبة
بلغت  ،%4424تاله مفهوم املذاهب الفقهية بمجموع ( )9تكرارات،
وبنسبة بلغت ( )%2222ثم املسائل الخالفية في املرتبة
الثالثة بمجموع ( )0تكرارات ،وبنسبة بلغت ( )%3323ويرى

59

01

72

7102م

ً
ثانيا :مفاهيم مجال أدلة األحكام املتفق عليها املضمنة في

محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة
الثانوية

الدراسية الثالثة ،وإيراداها بنسب متوازنة بما يتناسب مع طبيعة
املرحلة الدراسية ،واملقرر الدراس ي.

الجدول ()7
مفاهيم مجال أدلة األحكام املتفق عليها املضمنة في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية
م

تكرار املفاهيم في محتوى مقرر الفقه
الصف األول الثانوي

الصف الثاني الثانوي

الصف الثالث الثانوي

مجموع
التكرارات

النسبة
املئوية

الرتبة

2

القرآن الكريم

46

24

11

252

%4222

3

3

السنة النبوية

39

84

42

254

%44.3

2

2

اإلجماع

26

22

22

20

%2622

2

4

القياس

6

6

1

1

%3

4

19

222

228

248

املفهوم

املجموع

بالنظر إلى الجدول ( )1يتبين أن مجال أدلة األحكام

باملصدرين الرئيسين للتشريع اإلسالمية القرآن الكريم ،والسنة

املتفق عليها تكون من ( )4مفاهيم ،بلغ مجموع تكراراته ()248
تكر ًارا ،احتل محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي منها على

النبوية اللذين حصال على النسبة األكبر في مجموع تكرارات

( )19تكر ًارا ،توزعت على ( )2مفاهيم هي :القرآن الكريم ،والسنة

مفاهيم هذا املجال ،حيث كان مفهوم السنة النبوية أكثر مفاهيم
هذا املجال تكر ًارا من حيث وروده في محتوى مقررات الفقه في

النبوية ،واإلجماع .في حين حصل محتوى مقرر الفقه في الصف
الثاني الثانوي على ( )222تكر ًارا توزع ورودها على ( )2مفاهيم هي:

الصفوف الدراسية الثالثة ،بمجموع ( )254تكر ًارا ،وبنسبة بلغت
( ،)%4423تاله مفهوم القرآن الكريم بمجموع ( )252تكر ًارا،

القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واإلجماع .في حين اشتمل محتوى
مقرر الفقه في الصف الثالث الثانوي على ( )228تكر ًارا توزع

وبنسبة بلغت ( ،)%4222ثم مفهوم اإلجماع بمجموع ( )20تكر ًارا،
وبنسبة  ،%2622وجاء في املرتبة األخيرة مفهوم القياس ب ()1

ورودها بين جميع املفاهيم األربعة لهذا املجال؛ القرآن الكريم،

تكرارات ،وبنسبة لم تتجاوز ال ـ ( .)%3وبناء على هذه النتيجة يدعو

والسنة النبوية ،واإلجماع ،والقياس .وبالتالي يتضح من الجدول

الباحث واضعي املنهج إلى مراعاة تضمين تلك املفاهيم األربعة

السابق أن محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي والصف

بشكل متوازن في محتوى املنهج ،وبما يتيح للمتعلم الفرصة

الثالث الثانوي لديه قصور في تناول مفهوم القياس على الرغم

الكافية ملعرفتها وفهمها ،وأوجه استناد الفقهاء عليها في إصدار

من أهميته ،وكونه رابع األدلة على الحكم الشرعي .كما يتبين من

الحكم الفقهي؛ ال سيما وأنها تعد املصادر األساسية األربعة للفقه

خالل املقارنة بين الجدول الحالي والجدول السابق رقم ( )5وجود

اإلسالمي.

فرق كبير بين مجموع تكرارات املجالين؛ حيث حصل مجال املسألة
الفقهية على مجموع تكرارات بلغت ( )31تكر ًارا ،في حين حصلت

ً
 ثالثا :مفاهيم مجال أدلة األحكام املختلف فيها املضمنة
في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة

مفاهيم هذا املجال (أدلة األحكام املتفق عليها) على ( )248تكر ًارا.

الثانوية

ويعزو الباحث هذه النتيجة التي أتت لصالح مجال أدلة األحكام
املتفق عليها إلى تركيز واضعي املنهج بشكل كبير على االستدالل
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الجدول ()2
مفاهيم مجال أدلة األحكام املختلف فيها املضمنة في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية
م

املفهوم

تكرار املفاهيم في محتوى مقرر الفقه
الصف األول الثانوي

الصف الثاني الثانوي

الصف الثالث الثانوي

مجموع النسبة
التكرارات املئوية

الرتبة

2

االستحسان

6

6

6

6

-

-

3

املصالح املرسلة

6

6

6

6

-

-

2

االستصحاب

6

6

6

6

-

-

4

العرف

6

6

6

-

-

6

6

6

6
6

املجموع

معرفية فقهية تجاه طرق االستدالل التي يستند عليها أصحاب
تلك املذاهب الفقهية عند الحكم على املسألة الفقهية ،ومآخذهم
ً
ووفقا لذلك يدعو الباحث واضعي املنهج إلى
من تلك األدلة.
ضرورة مراجعة مفاهيم الخالف الفقهي املضمنة في محتوى كتب
الفقه في املرحلة الثانوية ،وتضمينه لهذه املفاهيم الهامة لطالب
املرحلة الثانوية.

بالنظر إلى الجدول ( )8يتبين أن مجال أدلة األحكام
املختلف فيها تكون من ( )4مفاهيم ،لم يتوافر أي منها في محتوى
مقررات الفقه في املرحلة الثانوية بشكل نهائي ،وهذا يشير إلى
وجود قصور كبير في محتوى مقررات الفقه في تلك املرحلة تجاه
تناول بعض مفاهيم الخالف الفقهي الالزمة للمتعلمين التي يمكن
من خالل دراستها بصورة منهجية ومنظمة بيان الخالف الفقهي
بين الفقهاء ،ال سيما هذه املفاهيم التي يتحقق من خاللها لدى
املتعلم فهم األصول الهامة التي ُبنيت عليها املذاهب الفقهية
ُ
األربعة ،التي تعد من أهم املصادر التبعية التي يجب فهمها،
ومعرفة تأثيرها في بناء األحكام الفقهية عند الفقهاء .كما تبرز
أهميتها كما يرى الباحث من كونها تؤسس لدى املتعلم بنية

ً
رابعا :مفاهيم مجال أدلة األحكام الشرعية التكليفية

املضمنة في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة
من املرحلة الثانوية

الجدول ()9
مفاهيم مجال أدلة األحكام الشرعية التكليفية املضمنة في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية
م

املفهوم

تكرار املفاهيم في محتوى مقرر الفقه
الصف األول الثانوي

الصف الثاني الثانوي

الصف الثالث الثانوي

مجموع النسبة
التكرارات املئوية

الرتبة

1

الواجب

25

23

22

28

2424%

2

2

املندوب

6

9

8

21

024%

4

3

املحرم

43

09

25

230

4121%

2

4

املكروه

6

2

0

1

321%

5

5

املباح

3

05

9

10

%3828

3

املجموع

59

250

49

304

61

01

7102م
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 ،%4121تاله مفهوم املباح بمجموع ( )10تكر ًارا ،وبنسبة بلغت
 ،%3828في حين جاء في املرتبة األخيرة مفهوم املكروه بمجموع ()1
تكرارات فقط ،وبنسبة بلغت  .%321ويعد هذا االهتمام الذي
حظيت به مفاهيم هذا املجال لصالح مؤلفي املنهج؛ إذ ال يمكن

بالنظر إلى الجدول ( )9يتبين أن مجال أدلة األحكام
الشرعية التكليفية تكون من ( )5مفاهيم ،بلغ مجموع تكراراته
( )304تكر ًارا ،احتل محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي
منها على ( )59تكر ًارا ،توزعت على ( )2مفاهيم هي :الواجب،
واملحرم ،واملباح .في حين حصل محتوى مقرر الفقه في الصف
الثاني الثانوي على ( )250تكر ًارا ،توزع ورودها على جميع املفاهيم
الخمسة املضمنة في هذا املجال .في حين اشتمل محتوى مقرر
الفقه في الصف الثالث الثانوي على ( )49تكر ًارا ،توزع توافرها
على جميع املفاهيم الخمسة املضمنة في هذا املجال .وبذلك يتضح
اهتمام املقررات الدراسية الثالثة بمفاهيم هذا املجال بشكل
جيد ،مع مالحظة ضعف التوازن في توزيع عدد بنود مفاهيم هذا
املجال بشكل منطقي على محتوى مقررات الفقه في الصفوف
الدراسية الثالثة .حيث ورد مفهوم املحرم كأكثر مفاهيم هذا
املجال تكر ًارا من حيث وروده في محتوى مقررات الفقه في
الصفوف الدراسية الثالثة بمجموع ( )230تكر ًارا ،وبنسبة بلغت

ألي متعلم أن يستغني عن معرفة هذه األحكام ،وفهمها
ً
بالوجه الصحيح .كما تبرز أهميتها لدى املتعلم في كونها مدخال
ً
هاما
في مجال الخالف الفقهي للوصول إلى األحكام الشرعية
الوضعية والتي يرى الباحث أهميتها لدى املتعلم كأحد مجاالت
مفاهيم الخالف الفقهي في مستويات متقدمة.
ً
خامسا :مفاهيم مجال الفتوى الفقهية املضمنة في

محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة
الثانوية

الجدول ()00
مفاهيم مجال الفتوى الفقهية املضمنة في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية
تكرار املفاهيم في محتوى مقرر الفقه
الصف األول الثانوي

الصف الثاني الثانوي

الصف الثالث الثانوي

مجموع
التكرارات

النسبة
املئوية

الرتبة

2

الفتوى

23

6

3

24

%2222

2

3

االجتهاد

22

6

2

23

%3820

3

2

التقليد

2

6

6

2

%122

4

4

طالب العلم

2

6

3

2

%122

4

5

العامي

2

6

6

2

%324

5

0

تتبع الرخص

4

6

6

4

%925

2

1

التلفيق

6

6

6

6

-

-

8

التعصب املذهبي

2

6

6

2

%324

5

9

أدب الخالف

4

6

6

4

%925

2

املجموع

21

6

5

43

م

املفهوم

لم يتوافر في محتوى مقرر الفقه في هذا الصف الدراس ي .في حين
حصل محتوى مقرر الفقه في الصف الثالث الثانوي على ()5
تكرارات ،توزعت على ( )2مفاهيم هي :الفتوى ،والتقليد ،وطالب
العلم .في حين لم يحظ محتوى مقرر الفقه في الصف الثاني

بالنظر إلى الجدول ( )26يتبين أن مجال الفتوى الفقهية
تكون من ( )9مفاهيم ،بلغ مجموع تكراراته ( )43تكر ًارا ،احتل
محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي منها على ( )21تكر ًارا،
توزعت على جميع مفاهيم هذا املجال عدا مفهوم التلفيق؛ حيث
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مقررات الفقه في الصفوف الدراسية الثالثة بمجموع ( )24تكر ًارا،
وبنسبة بلغت  ،%2222تاله مفهوم االجتهاد بمجموع ( )23تكر ًارا،
وبنسبة بلغت  ،%3828في حين جاء في املرتبة األخيرة مفهوم
التلفيق حيث لم يتوافر في محتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية بشكل عام .ويرى الباحث أن هذا االختالف في إيراد
مفاهيم هذا املجال ،مع إغفال بعض منها يدل على وجود قصور
في توزيع املفاهيم بشكل منطقي في محتوى املقررات الدراسية
الثالثة.

الثانوي بتوافر أي من مفاهيم هذا املجال .وبذلك يتضح أن
محتوى مقرر الفقه في الصف الثاني ثانوي األقل توافرا ملفاهيم
الخالف الفقهي بشكل عام؛ حيث أغفل مفاهيم مجالين بالكامل،
وفيه هذا قصور كبير جدا تجاه تلك املفاهيم الفقهية والتي من
شأنها أن ُتكسب املتعلم ً
قيما أخالقية مهمة ،وتعزز لديه املنهج
الوسطي ،وثقافة االعتدال .كما أن هذه النتيجة تدل على ضعف
بناء تلك املقررات الدراسية وفق مبدأ التتابع في ضوء تلك
املفاهيم الفقهية؛ ولذا يدعو الباحث واضعي املنهج إلى ضرورة
تضمين محتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية لتلك املفاهيم
ً
وفقا ملبدأ املدى والتتابع بالقدر الذي تسمح به طبيعة املوضوعات
في درجة توافر تلك املفاهيم وتتابعها بشكل علمي.

 عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:
ينص السؤال الثالث من الدراسة على " :كيف توزعت
مفاهيم الخالف الفقهي الالزم تضمينها في محتوى مقررات الفقه
للصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية في محتوى مقررات الفقه
املقررة في تلك املرحلة ً
تبعا ملجاالت الدراسة؟"

كما يتضح من خالل الجدول السابق إغفال محتوى
مقرر الفقه في الصفين الثاني والثالث الثانوي ملفهوم أدب
الخالف ،وإيراده بنسبة قليلة ً
جدا في الصف األول الثانوي على
الرغم من أهميته املعرفية في بناء شخصية وسطية ومتوازنة لدى
املتعلم .وهذه النتيجة تؤكد ما أوصت به دراسة بن سبيت ()3661
من ضرورة تضمين مفاهيم أدب الخالف الفقهي في املناهج
التعليمية ،والحث على تعليمها من خالل األنشطة بفن املناظرة
ً
تطبيقا ً
عمليا؛ ليتعلم الطلبة طريقة التعامل مع اآلخرين ،والتقيد
بآدابها.

كشفت عملية تحليل محتوى مقررات الفقه في
الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية في ضوء قائمة مفاهيم
الخالف الفقهي الالزمة (أداة الدراسة) من خالل جمع تكرارات
املفاهيم التي تنتمي لكل مجال في محتوى كل صف دراس ي ،وجمع
تكرارات املفاهيم التي تنتمي لكل مجال في محتوى الصفوف
الدراسية الثالثة مجتمعة ،وحساب النسبة املئوية ملجموع هذه
التكرارات ،وبيان رتبة كل مجال من بين مجالت الدراسة؛
النتائج اآلتية:

كما يتضح من خالل النظر في الجدول السابق أن مفهوم
الفتوى أكثر مفاهيم هذا املجال تكر ًارا من حيث وروده في محتوى

الجدول ()00
ً
توزيع مفاهيم الخالف الفقهي في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية وفقا ملجالتها
املجـ ــالت
مقررات الفقه

إجمالي التكرارات للصف األول الثانوي

إجمالي التكرارات للصف الثاني الثانوي

إجمالي التكرارات للصف الثالث الثانوي

املسألة الفقهية

أدلة األحكام املتفق
عليها

أدلة األحكام
املختلف فيها

األحكام الشرعية
التكليفية

الفتوى الفقهية

تكرار

21

19

6

59

21

النسبة

%829

%4222

-

%2621

%2922

الرتبة

4

2

-

3

2

تكرار

6

222

6

205

6

النسبة

-

%4422

-

%5521

-

الرتبة

-

3

-

2

-

تكرار

26

228

6

49

5

63

01

7102م

72

املجـ ــالت
مقررات الفقه

إجمالي التكرارات للصفوف الثالثة
حسب املجال

املسألة الفقهية

أدلة األحكام املتفق
عليها

أدلة األحكام
املختلف فيها

األحكام الشرعية
التكليفية

الفتوى الفقهية

النسبة

%429

%0822

-

%3422

325

الرتبة

2

2

-

3

4

تكرار

31

248

6

312

43

النسبة

%4

%5624

6

%2920

%0

الرتب

4

2

-

3

2

يتضح من الجدول ( )22أن مجموع تكرارات مفاهيم
الخالف الفقهي املضمنة في محتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية ً
وفقا ملجاالت الدراسة بلغت ( )096تكر ًارا .تضمن محتوى
مقرر الفقه في الصف األول الثانوي ( )293تكر ًارا ،موزعة على ()4
مجاالت .في حين تضمن محتوى مقرر الفقه في الصف الثاني
الثانوي على ( )390تكر ًارا ،موزعة على مجالين .كما تضمن
محتوى مقرر الفقه في الصف الثالث الثانوي على ( )363تكر ًارا،
وزعت على ( )4مجاالت .وقد جاء ترتيب املجاالت للصفوف
الدراسية الثالثة على النحو اآلتي:

التكرارات ،وبالنظر إلى مجموع تكرارات الصفوف الثالثة يتضح
أنها بلغت ( )312تكر ًارا بنسبة بلغت ( )%2920ملجموع تكرارات
ً
الصفوف الثالثة ،محتال بذلك املرتبة الثانية ( )3للترتيب الكلي
للصفوف الدراسية الثالثة .وتعد هذه املرتبة مناسبة لصالح هذا
املجال الذي تأتي أهميته في اآلثار السلبية املترتبة على جهل املتعلم
ملفاهيمه ،وعدم معرفة مراد الشارع منها.
في حين جاء في املرتبة الثالثة مجال (الفتوى الفقهية)،
حيث حصل في الصف األول الثانوي على نسبة بلغت ()%2922
من مجموع التكرارات؛ بينما حصل في الصف الثالث الثانوي على
نسبة ( )%325من مجموع التكرارات ،أما في الصف الثاني الثانوي
فلم تتوافر مفاهيم هذا املجال في محتواه ،وبالنظر إلى مجموع
تكرارات الصفوف الثالثة يتضح أنها بلغت ( )43تكر ًارا بنسبة
بلغت ( )%0ملجموع تكرارات الصفوف الثالثة ،محتال بذلك املرتبة
الثالثة ( )2للترتيب الكلي للصفوف الدراسية الثالثة .وتعد هذه
النسبة ضعيفة مقارنة بأهمية هذا املجال تجاه تنمية سلوك
الطالب نحو أهمية العلم ،واالجتهاد ،وتقبل الرأي املخالف.

جاء في املرتبة األولى من بين املجاالت الخمسة في
الصفوف الدراسية الثالثة مجال (أدلة األحكام املتفق عليها)،
حيث حصل في الصف األول الثانوي على نسبة بلغت ()%42.2
من مجموع التكرارات؛ بينما حصل في الصف الثاني الثانوي على
نسبة ( )%4422من مجموع التكرارات ،أما في الصف الثالث
الثانوي فقد حصل على نسبة ( )%0822من مجموع التكرارات،
وبالنظر إلى مجموع تكرارات الصفوف الثالثة يتضح أنها بلغت
( )248تكر ًارا بنسبة بلغت ( )%5624ملجموع تكرارات الصفوف
ً
الثالثة ،محتال بذلك املرتبة األولى ( )2للترتيب الكلي للصفوف
الدراسية الثالثة .ويتضح من خالل هذا العرض اتفاق الصفوف
الثالثة على أهمية هذا املجال ملا يتضمنه من مصادر تشريعية
متفق عليها عند جمهور العلماء.

أما في املرتبة الرابعة فقد جاء مجال (املسألة الفقهية)،
حيث حصل في الصف األول الثانوي على نسبة بلغت ( )%829من
مجموع التكرارات؛ بينما حصل في الصف الثالث الثانوي على
نسبة ( )%429من مجموع التكرارات ،أما في الصف الثاني الثانوي
فلم تتوافر مفاهيم هذا املجال في محتواه .وبالنظر إلى مجموع
تكرارات الصفوف الثالثة يتضح أنها بلغت ( )31تكر ًارا بنسبة
بلغت ( )%4ملجموع تكرارات الصفوف الثالثة ،محتال بذلك املرتبة
الرابعة ( )4للترتيب الكلي للصفوف الدراسية الثالثة .وهي نسبة
ضعيفة مقارنة بأهمية هذا املجال.

أما في املرتبة الثانية فقد جاء مجال (األحكام الشرعية
التكليفية) ،حيث حصل في الصف األول الثانوي على نسبة بلغت
( )%2621من مجموع التكرارات؛ بينما حصل في الصف الثاني
الثانوي على نسبة ( )%5521من مجموع التكرارات ،أما في الصف
الثالث الثانوي فقد حصل على نسبة ( )%3422من مجموع
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أما في املرتبة الخامسة واألخيرة فقد جاء مجال (أدلة
األحكام املختلف فيها) ،حيث لم تتوافر مفاهيم هذا املجال بشكل
مطلق في أي من محتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية .وبذلك
تكون نسبة هذا املجال في محتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية (.)%6

املفاهيمي في موضوع الخالف الفقهي ،وتعزيزه بالشكل املطلوب
لدى املتعلمين ،مما يؤكد حاجة واضعي املنهج إلى تطوير محتوى
مقررات الفقه في املرحلة الثانوية في ضوء مفاهيم الخالف الفقهي
الالزمة للطالب ،واختيار املوضوعات املناسبة التي تهتم بتعزيز تلك
املفاهيم لديهم.

ومن خالل النظر في الجدول السابق؛ يتضح تفاوت
نسب التكرار في املجاالت الخمسة ،حيث جاء مجال أدلة األحكام
املتفق عليها ،ومجال األحكام الشرعية التكليفية بنسب تكرار
مرتفعة ،في حين جاء مجال الفتوى الفقهية ،ومجال املسألة
الفقهية بنسب متدنية إلى حد كبير ،أما مجال أدلة األحكام
املختلف فيها فلم يحظ بأي نسبة من بين املجاالت الخمسة .وهذه
النت ائج تكشف عن عدم وجود تخطيط فعلي لوجود تكامل في
تأليف كتب الفقه في املرحلة الثانوية فيما يتعلق بالجانب

 عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:
ينص السؤال الرابع من الدراسة على" :ما نسبة شيوع
مفاهيم الخالف الفقهي الالزم تضمينها في محتوى مقررات الفقه
للصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية في محتوى مقررات الفقه
املقررة في تلك املرحلة ً
تبعا ملجموع املفاهيم؟"
ً
ً
توافرا في محتوى مقررات الفقه
أول :املفاهيم األكثر
في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية

الجدول ()04
ً
مفاهيم الخالف الفقهي األكثر ً
توافرا في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية وفقا لتكرارها
الصف األول الثانوي
م

املفهوم

الصف الثالث الثانوي

الصف الثاني الثانوي

التكرار

النسبة

م

املفهوم

التكرار

النسبة

م

املفهوم

التكرار

النسبة

1

املحرم

43

%3323

2

السنة النبوية

84

%3922

2

القرآن الكريم

11

%2828

2

القرآن الكريم

46

%21,1

2

املحرم

09

%3422

3

السنة النبوية

42

%3621

3

السنة النبوية

39

%2522

2

املباح

05

%3321

2

املحرم

25

%125

4

الواجب

25

%129

4

القرآن الكريم

24

%2228

4

اإلجماع

22

%025

5

الفتوى

23

%022

5

اإلجماع

22

%425

5

الواجب

22

%525

6

االجتهاد

22

%528

0

الواجب

23

%422

0

املباح

9

%425

7

اإلجماع

26

%523

1

املندوب

9

%222

1

املندوب

8

%4

8

املذاهب الفقهية

8

%423

8

الفقه

8

%4

9

املسائل الخالفية

5

%320

9

القياس

1

%225

10

الفقه

4

%322

26

املكروه

0

%2

11

تتبع الرخص

4

%322

22

طالب العلم

3

%2

12

أدب الخالف

4

%322

23

الفتوى

3

%2

13

التقليد

2

%225

14

املباح

3

%2
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ً
مفهوما ،ممثلة ما نسبته ( )%2125من إجمالي
تحددت في ()23
املفاهيم .وقد جاء مفهوما القرآن الكريم ،والسنة النبوية من أكثر
املفاهيم تكر ًارا في محتوى هذا املقرر بعدد تكرارات تراوحت بين
ً
توافرا منهم وهو
( 42و )11تكر ًارا ،بلغت نسبة املفهوم األكثر
مفهوم القرآن الكريم ( )%2828من إجمالي تكرار املفاهيم .تال ذلك
املحرم ،واإلجماع ،والواجب بعدد تكرارات تراوح بين ( 22و)25
تكر ًارا ،وبنسبة مئوية تراوحت بين ( 525و  )%125من إجمالي تكرار
املفاهيم .وفي املراتب األخيرة جاءت املفاهيم التالية :املباح،
واملندوب ،والفقه ،والقياس ،واملكروه ،وطالب العلم ،والفتوى
بعدد تراوح بين ( 3و  )9تكرارات ،وبنسبة مئوية تراوحت بين ( 2و
 )%425من إجمالي تكرار املفاهيم.

يتضح من الجدول ( )23أن مجموع تكرارات أكثر
ً
توافرا في محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي بلغ
املفاهيم
ً
ً
( )289تكرارا ،تحددت في ( )24مفهوما ،ممثلة ما نسبته
( )%42215من إجمالي املفاهيم .وقد جاء مفهوم املحرم ،والقرآن
الكريم ،والسنة النبوية من أكثر املفاهيم تكر ًارا في محتوى هذا
املقرر بعدد تكرارات تراوح بين ( 39و )43تكر ًارا ،بلغت نسبة
املفهوم األكثر ً
توافرا منهم وهو مفهوم املحرم ( )%3323من إجمالي
تكرار املفاهيم .تال ذلك مفهوم الواجب ،والفتوى ،واالجتهاد،
واإلجماع بعدد تكرارات تراوح بين ( 26و )25تكر ًارا ،وبنسبة مئوية
تراوحت بين ( 523و  )%129من إجمالي تكرار املفاهيم .وفي املراتب
األخيرة جاءت املفاهيم التالية :املذاهب الفقهية ،واملسائل
الخالفية ،والفقه ،وتتبع الرخص ،وأدب الخالف ،والتقليد،
واملباح بعدد تكرارات تراوح بين ( 3و  )8تكرارات ،وبنسبة مئوية
تراوحت بين ( 2و  )%423من إجمالي تكرار املفاهيم.

ومن خالل النظر في الجدول السابق يتضح أن الصفوف
ً
توافرا في ()5
الدراسية الثالثة اتفقت من حيث املفاهيم األكثر
مفاهيم هي :القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واإلجماع ،والواجب،
واملحرم .ويرى الباحث أن ظهور هذه املفاهيم كأكثر املفاهيم إير ًادا
في محتوى مقررات الفقه في تلك الصفوف الدراسية يدل على أن
املفاهيم الواردة في محتوى تلك املقررات تتوقف بدرجة كبيرة على
طبيعة املوضوعات الفقهية التي تشتمل عليها ،وهذا ال يتنافى مع
أهميتها ،مع ضرورة األخذ بعين االعتبار بقية املفاهيم التي وردت
بشكل أقل منها ،وإيرادها في املحتوى الدراس ي بشكل منهجي سليم
استنادا على مصفوفة املدى والتتابعً ،
وفقا لطبيعة املادة
الدراسية ،والعمر الزمني للطالب.
ً
ً
توافرا في محتوى مقررات الفقه
ثانيا :املفاهيم األدنى

ً
توافرا في محتوى
كما بلغ مجموع تكرارات أكثر املفاهيم
مقرر الفقه في الصف الثاني الثانوي ( )380تكر ًارا ،تحددت في ()1
مفاهيم ،ممثلة ما نسبته ( )%3228من إجمالي املفاهيم .وقد جاء
مفهوم السنة النبوية ،واملحرم ،واملباح ،والقرآن الكريم من أكثر
املفاهيم تكر ًارا في محتوى هذا املقرر بعدد تكرارات تراوح بين (24
و  )84تكر ًارا ،بلغت نسبة املفهوم األكثر ً
توافرا منهم وهو مفهوم
السنة النبوية ( )%3922من إجمالي تكرار املفاهيم .تال ذلك مفهوم
اإلجماع ،والواجب ،واملندوب ،بعدد تكرارات تراوح بين ( 9و)22
تكر ًارا ،وبنسبة مئوية تراوحت بين ( 222و  )%425من إجمالي تكرار
املفاهيم.

في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية

أما محتوى مقرر الفقه في الصف الثالث الثانوي فقد
ً
توافرا في محتواه ( )298تكر ًارا،
بلغ مجموع تكرارات أكثر املفاهيم
الجدول ()02
ً
توافرا في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية وفقا لتكرارها
مفاهيم الخالف الفقهي األدنى
الصف األول الثانوي
م

املفهوم

الصف الثالث الثانوي

الصف الثاني الثانوي

التكرار

النسبة

م

املفهوم

التكرار

النسبة

م

املفهوم

التكرار

النسبة

 1طالب العلم

2

%2222

2

املكروه

2

%266

2

املذاهب الفقهية

2

%2222

 2العامي

2

%2222

3

املسائل الخالفية

2

%2222

 3التعصب املذهبي

2

%2222

2

االجتهاد

2

%2222
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ً
توافرا في
يتضح من الجدول ( )22أن أدنى املفاهيم
محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي بلغ ( )2مفاهيم هي:
طالب العلم ،والعامي ،والتعصب املذهبي ،ممثلة ما نسبته
( )%922من إجمالي املفاهيم .في حين جاء مفهوم املكروه كأدنى
ً
توافرا في محتوى مقرر الفقه في الصف الثاني الثانوي،
املفاهيم
ممثال ما نسبته ( )%222من إجمالي املفاهيم .أما أدنى املفاهيم
ً
توافرا في محتوى مقرر الفقه في الصف الثالث الثانوي فقد بلغ
( )2مفاهيم؛ هي :املذاهب الفقهية ،واملسائل الخالفية ،واالجتهاد،
ممثلة ما نسبته ( )%922من إجمالي املفاهيم.

الدراسية األخرى .كما يرى الباحث أن ضعف تناول هذه املفاهيم
ً
قصورا في تلك املقررات
لدى طالب املرحلة الثانوية يعد
الدراسية؛ الرتباطها املباشر والقوي في تكوين بنية معرفية فقهية
سليمة لدى املتعلم ،وتوسيع مداركه نحو الحوار والنقاش في
املوضوعات الفقهية املختلفة ،وتعزيز قيمة احترام الرأي الفقهي
اآلخر ،ونبذ التعصب ،وإقصاء املخالف .ومن أجل ذلك يدعو
الباحث واضعي املنهج إلى ضرورة زيادة االهتمام بتلك املفاهيم،
وإيراد األنشطة والواجبات التي تسهم في إكسابها للطالب بشكل
عملي.
ً
ثالثا :املفاهيم غير املتوافرة في محتوى مقررات الفقه
في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية

ومن خالل النظر في الجدول السابق يتضح أن الصفوف
ً
توافرا؛ حيث ورد
الدراسية الثالثة لم تتفق على املفاهيم األدنى
في كل محتوى صف دراس ي مفاهيم مختلفة عن محتوى الصفوف

الجدول ()02
مفاهيم الخالف الفقهي غير املتوافرة في محتوى مقررات الفقه في الصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية
الصف الثاني الثانوي

الصف األول الثانوي

املفهوم

الصف الثالث الثانوي

م

املفهوم

م

1

املسائل الوفاقية

2

الفقه

2

الخالف املعتبر

3

املذاهب الفقهية

3

3

الخالف غير املعتبر

2

املسائل الوفاقية

2

الخالف غير املعتبر

4

الخالف اللفظي

4

املسائل الخالفية

4

الخالف اللفظي

5

الخالف املعنوي

5

الخالف املعتبر

5

الخالف املعنوي

6

تحرير محل الخالف

0

الخالف غير املعتبر

0

تحرير محل
الخالف

7

ثمرة الخالف

1

الخالف اللفظي

1

ثمرة الخالف

8

القياس

8

الخالف املعنوي

8

االستحسان

9

االستحسان

9

تحرير محل الخالف

9

املصالح املرسلة

10

املصالح املرسلة

26

ثمرة الخالف

26

االستصحاب

11

االستصحاب

22

القياس

22

العرف

12

العرف

23

االستحسان

23

التقليد

13

املندوب

22

املصالح املرسلة

22

العامي

14

املكروه

24

االستصحاب

24

تتبع الرخص

15

التلفيق

25

العرف

25

التلفيق

16

االجتهاد

20

التعصب املذهبي
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م

املفهوم

2

املسائل الوفاقية
الخالف املعتبر
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01

الصف األول الثانوي
م

إجمالي عدد املفاهيم
غير املتوافرة

7102م

الصف الثاني الثانوي

املفهوم

م

25

املفهوم

17

التقليد

18

الفتوى

19

طالب العلم

20

العامي

21

تتبع الرخص

22

التلفيق

23

التعصب املذهبي

24

أدب الخالف

إجمالي عدد املفاهيم
غير املتوافرة

ً
مفهوما في
يتضح من الجدول ( )24عدم توافر ()25
محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي ،ممثلة ما نسبته
( )%4028من إجمالي املفاهيم .أي أن عدد املفاهيم املتوافرة في
محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي بلغ عددها ()21
ً
مفهوما ،ممثلة ما نسبته ( )%5223من إجمالي املفاهيم .في حين
ً
مفهوما في محتوى مقرر الفقه في الصف الثاني
لم يتوافر ()34
ثانوي ،ممثلة ما نسبته ( )%15من إجمالي املفاهيم .أي أن عدد
املفاهيم املتوافرة في محتوى مقرر الفقه في الصف الثاني الثانوي
بلغ فقط ( )8مفاهيم ممثلة ما نسبته ( )%35من إجمالي املفاهيم.
أما محتوى مقرر الفقه في الصف الثالث الثانوي فلم يتوافر فيه
ً
مفهوما ،ممثلين ما نسبته ( .)%52أي أن عدد املفاهيم
()21
املتوافرة في محتوى مقرر الفقه في الصف الثالث الثانوي بلغ ()25
ً
مفهوما ،ممثلة ما نسبته ( )%41من إجمالي املفاهيم.

34

الصف الثالث الثانوي
م

املفهوم

21

أدب الخالف

إجمالي عدد
املفاهيم غير
املتوافرة

21

بينهم حيث لم يتجاوز ما نسبته ( )%35من إجمالي املفاهيم
الواردة في محتواه.
كما يتضح من خالل النظر في الجدول السابق أن
الصفوف الدراسية الثالثة اتفقت من حيث عدم توافر عدد من
ً
مفهوما،
املفاهيم في محتواها والتي يمكن تحديدها في ()23
توزعت على ( )2مجاالت على النحو اآلتي:
 مجال املسألة الفقهية؛ وقد خلت منه املفاهيم اآلتية:
املسائل الوفاقية ،والخالف املعتبر ،والخالف غير املعتبر،
والخالف اللفظي ،والخالف املعنوي ،وتحرير محل الخالف،
وثمرة الخالف .ممثلة في مجموعها ( )%86من إجمالي
مفاهيم املجال ،وما نسبته ( )%35من إجمالي عدد املفاهيم.
 مجال أدلة األحكام املختلف فيها؛ وقد خال من جميع
املفاهيم الالزمة له؛ واملتمثلة في :االستحسان ،واملصالح
املرسلة ،واالستصحاب ،والعرف .ممثلة في مجموعها
( )%266من إجمالي مفاهيم املجال ،وما نسبته ()%2325
من إجمالي عدد املفاهيم.

ومن خالل النظر في الجدول السابق يتضح أن هناك
ً
تقاربا بين محتوى مقرر الفقه في الصف األول الثانوي والصف
الثالث في نسبة عدد املفاهيم املتوافرة في محتوى كل منهما .أما
محتوى مقرر الفقه في الصف الثاني الثانوي فكان األضعف من
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 مجال الفتوى الفقهية؛ وقد خال منه مفهوم التلفيق ،والذي
يمثل ما نسبته ( )%2222من إجمالي مفاهيم املجال ،وما
نسبته ( )%222من إجمالي عدد املفاهيم.

.4

ويرى الباحث أن افتقار مقرر الفقه في صفوفه الثالثة
من املرحلة الثانوية لهذه املفاهيم التي تهم املتعلم ،وتوسع مداركه
وأفهامه تجاه الخالف الفقهي ،وبتلك النسب املذكورة ،يعد ثغرة
في تلك الكتب ،وعرضة للطالب للفهم املغلوط تجاه الخالف
الفقهي ،واملفاهيم املبنية عليه .كما يدل على ضعف محتوى
مقررات الفقه في تلك املرحلة في وضعها الراهن في معالجة مفاهيم
الخالف الفقهي بوجه عام .وبناء على ذلك؛ يدعو الباحث إلى
ضرورة إيراد تلك املفاهيم بالقدر املناسب في محتوى مقررات
الفقه في الصفوف الد اسية الثالثة ً
وفقا ملبدأ املدى والتتابع؛
ر
وتعزيزها لدى املتعلمين بالشكل العلمي املطلوب بما يتفق مع
طبيعتهم واحتياجاتهم ومستوى نضجهم العقلي ،وبما تسمح به
طبيعة املوضوعات الدراسية املضمنة في محتوى تلك الكتب
الدراسية.

.5

.0

.1
.8

.9

 عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس

.26

ينص السؤال الخامس من الدراسة على" :ما السبل التي
يمكن إضافتها في محتوى مقررات الفقه للصفوف الثالثة من
املرحلة الثانوية إلفادة الطالب من املفاهيم الخالفية الفقهية في
حياته العملية؟"

أخالقية مهمة كاالعتدال ،وتقبل الرأي اآلخر ،وعدم إقصاء
املخالف ،ونبذ التعصب.
ً
ً
طرح بعض األسئلة التي تحوي خالفا فقهيا في بعض
األنشطة ،بما يتناسب مع طبيعة املرحلة والصف الدراس ي.
ً
ً
فقهيا في بعض
طرح بعض األسئلة التي تحوي خالفا
االختبارات التقويمية ،بما يتناسب مع طبيعة املرحلة
والصف الدراس ي.
تكليف بعض الطلبة بتبني بعض املسائل الفقهية والدفاع
عنها في مختلف املذاهب الفقهية ،كنشاط متقدم في الصف
الثالث من املرحلة الثانوية.
إيراد جملة من قصص الفقهاء ،التي تتضمن احترامهم
لوجهات النظر ،وللخالف الفقهي.
إيراد األمثلة املختلفة التي توضح العالقة العلمية
واالجتماعية بين الفقهاء بعامة ،وفقهاء املذاهب الفقهية
األربعة بوجه خاص.
اقتطاع عبارات للعلماء تصب في مجال الخالف الفقهي،
وإيرادها بشكل إثرائي في محتوى املنهج الدراس ي.
تخصيص وحدة دراسية في محتوى كتاب الصف الثالث من
املرحلة الثانوية ،تستهدف إبراز مفاهيم الخالف الفقهي،
وتطبيق األنشطة العملية عليها.

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ يمكن
التوصية بما يأتي:

من خالل النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية التي
أوضحت وجود ضعف في محتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية في وضعها الراهن في معالجة مفاهيم الخالف الفقهي،
وتعزيزها بالشكل املطلوب لدى املتعلمين؛ فإن الدراسة الحالية
تقدم مجموعة من السبل املقترحة في محتوى مقررات الفقه
للصفوف الثالثة من املرحلة الثانوية والتي تعين على إفادة الطالب
من املفاهيم الخالفية الفقهية في حياته العملية؛ وهي كما يلي:
 .2إبراز األصول التي ُبنيت عليها املذاهب الفقهية األربعة.

.2

.3

 .3إبراز أهم أسباب اختالف الفقهاء ،التي تسهم في إيضاح
جهودهم ،وأن الخالف الواقع بينهم مما ال يعادى فيه وألجله.
 .2إيراد اآلراء املذهبية في بعض املسائل املضمنة في محتوى
كتب الفقه ،والتي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر في نمو
ً
ً
ً
ومهاريا ،وتكسبه ً
قيما
ووجدانيا،
معرفيا،
الطالب السلوكي

.2

.4
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تطوير محتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية باململكة
العربية السعودية في ضوء مفاهيم الخالف الفقهي الالزمة
للطالب.
التأكيد على ضرورة اختيار موضوعات في محتوى مقررات
الفقه في املرحلة الثانوية تهتم بتعزيز مفاهيم الخالف
الفقهي لدى الطالب بما يتناسب مع طبيعة املرحلة والصف
الدراس ي.
العمل على بناء مصفوفة تتابع إلعادة توازن توزيع مفاهيم
الخالف الفقهي في محتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية
ً
وفقا ملجاالت الدراسة.
زيادة االهتمام بمفاهيم الخالف الفقهي التي وردت بنسب
محدودة في محتوى مقررات الفقه في املرحلة الثانوية.

01
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 .5العمل على تضمين محتوى مقررات الفقه في املرحلة
الثانوية ملفاهيم الخالف الفقهي التي لم يتم توافرها فيها.
 .0ضرورة إبراز جهود الفقهاء ،وتعزيز احترام جهودهم وآرائهم
لدى املتعلم ،وبيان خطورة إقصاء الرأي الفقهي اآلخر.
 .1إجراء دراسات علمية حول درجة تمكن معلمي املرحلة
الثانوية من مفاهيم الخالف الفقهي ،واتجاهاتهم نحو
تدرسيها.

7102م

.22

.24

.25
.20

.2
.3
.2
.4

.5
.0

.1
.8

.9

.26
.22

.23

القرآن الكريم
ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين ( .)3626لسان العرب.
بيروت :دار صادر.
ابن فارس ،أحمد ( .)2919معجم مقاييس اللغة .دار الفكر.
أبو زهرة ،محمد ( .)3669تاريخ املذاهب اإلسالمية .القاهرة :دار
الفكر العربي.
أبو سليمان ،عبدالوهاب ( .)2990منهج البحث في الفقه
اإلسالمي ،خصائصه ونقائصه ،مكة املكرمة :املكتبة املكية،
بيروت :دار ابن الحزم للطباعة والنشر والتوزيع.
أبو النصر ،عبدالجليل (بدون تاريخ) .ما ال يجوز فيه الخالف بين
املسلمين .مجلة أخبار اليوم ،ط.)201-2( ،4
آل كحالن ،ثابت ( .)3622دراسة تحليلية ملقررات الفقه باملرحلة
الثانوية باململكة العربية السعودية في ضوء معالجتها لقضايا
الفساد .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة القصيم)2(1 ،
(.)419-439
األشقر ،عمر ( .)2991مسائل في الفقه املقارن .ط ،3األردن :دار
النفائس.
البخاري ،محمد ( .)3662الجامع املسند الصحيح املختصر من
أمور سول هللا صلى هللا عليه وسلم وسنته وأيامه – صحيح
البخاري .ط ،2بيروت :دار طوق النجاة للطباعة والنشر والتوزيع.
بالل ،مجدي ( .)3669املسائل الخالفية بين املالكية في أصول
الفقه وأثرها على فقههم .رسالة دكتوراه منشورة ،كلية الشريعة
والقانون ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان.
بنجمور ،منير ( .)3622الخالف الفقهي املعاصر .مجلة مركز
الدراسات اإلسالمية بالقيروان.)290-215( ،
بن سبيت ،عبدهللا ( .)3661أدب الخالف وأثره في الوقاية من
الجريمة .رسالة ماجستير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
البوشيخي ،أحمد ( .)3623أسباب الخالف الفقهي املشروع.
مجلة هدي اإلسالم ،األردن.)21-38( )4(50 ،
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.28
.29
.36
.32
.33
.32
.34
.35
.30

.31
.38
.39
.26
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الباز ،عباس ( .)3624الخروج من الخالف الفقهي مفهومه
ومسالكه .املجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل
البيت.)325-325( )2(26 ،
برهامي ،ياسر ( .)3666فقه الخالف بين املسلمين ،دعوة إلى
عالقة أفضل بين االتجاهات اإلسالمية املعاصرة ،مصر :دار
العقيدة.
برهامي ،ياسر ( .)3668فقه الخالف .مجلة البيان ،لندن355 ،
(.)28-8
التويجري ،عبداللطيف ( .)3669تتبع الرخص بين الشرع
والواقع .الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية.
الجابري ،عبدهللا ( .)3626تقويم مناهج الفقه في املرحلة الثانوية
في ضوء مبادئ التربية االقتصادية في اإلسالم .رسالة ماجستير
منشورة ،كلية التربية ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.
حسين ،سمير ( .)2990تحليل املضمون .القاهرة :عالم الكتب.
زيدان ،عبدالكريم ( .)3622املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية،
بيروت :مؤسسة الرسالة.
الزرقا ،مصطفى ( .)2995الفقه اإلسالمي ومدارسه ،دمشق :دار
القلم.
الزرقا ،مصطفى ( .)3664املدخل الفقهي العام ،دمشق :دار
القلم ،بيروت :الدار الشامية.
سمارة ،نواف والعديلي ،عبدالسالم موس ى ( .)3668مفاهيم
ومصطلحات في العلوم التربوية .عمان :دار املسيرة.
السعيد ،خالد ( .)3626تأصيل بحث املسائل الخالفية ،الرياض:
دار امليمان للنشر والتوزيع.
الشلي ،أبو أمامة ( .)3668العقل الفقهي ،معالم وضوابط ،مصر:
دار السالم للطباعة والنشر.
الشلي ،أبو أمامة ( .)3669األساس في فقه الخالف ،الجزائر :دار
السالم.
الشنقيطي ،محمد الخضر (بدون تاريخ) .قمع أهل الزيغ واإللحاد
عن الطعن في تقليد أئمة االجتهاد .مصر :املكتبة األزهرية للتراث،
الجزيرة للنشر والتوزيع.
الشافعي ،إبراهيم ( .)3669التربية اإلسالمية وطرق تدريسها.
ط ،2الكويت :مكتبة الفالح.
الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم (بدون تاريخ) .املوافقات في أصول
الشريعة .مصر :املكتبة التجارية الكبرى.
العرفج ،عبداإلله ( .)3625املناهج الفقهية املعاصرة ،عرض
وتحليل .ط ،2الكويت :مكتبة آفاق للنشر.
العياصرة ،وليد ( .)3626التربية اإلسالمية واستراتيجيات
تدريسها وتطبيقاتها العملية ،عمان :دار املسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة.
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الفيروزآبادي ،مجد الدين ( .)3665القاموس املحيط .ط ،8دار
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
الفقيه ،عبدهللا ( .)3625فاعلية استخدام الوسائط املتعددة في
تدريس مقرر الفقه لتالميذ الصف السادس االبتدائي وأثر ذلك
على التحصيل الدراس ي واتجاه التالميذ نحوه .املجلة العربية
للعلوم ونشر األبحاث.)234 -268( )2(2 ،
القطان ،مناع ( .)3666مباحث في علوم القرآن .ط ،2الرياض:
مكتبة املعارف للنشر والتوزيع.
القطان ،مناع ( .)3663تاريخ التشريع اإلسالمي .التشريع
والفقه.ط ،2الرياض :مكتبة املعاف للنشر والتوزيع.
الكردي ،أحمد ( .)2913أسباب اختالف الفقهاء .مجلة هدي
اإلسالم1(20 .و.)154-156( )8
املال ،عبداإلله ( .)3622تاريخ التشريع اإلسالمي ،الفقه وأصوله
وقواعده .األحساء :مركز الترجمة والتأليف والنشر بجامعة امللك
فيصل.
املالكي ،عدنان ( .)3668تقويم مقررات الفقه في املرحلة الثانوية
في ضوء املستجدات الفقهية املعاصرة .رسالة ماجستير منشورة،
كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
الندوي ،محمد ( .)3665أضواء على الفقه اإلسالمي ومكانة
االجتهاد منه .ط ،2دمشق :دار القلم.
هاللي ،سعد ( .)3622التعددية الفقهية وإنسانية اإلسالم .مجلة
دار اإلفتاء املصرية.)22-8( 8 ،
الهاشمي ،إبراهيم ( .)3661االختالفات الفرعية الفقهية
والخالفات الفرعية الكالمية بين علماء املسلمين .رسالة دكتوراه
منشورة ،معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي ،جامعة أم
درمان اإلسالمية ،السودان.
يوسف ،ماهر والرفاعي ،محب ( .)3665التقويم التربوي أسسه
وإجراءاته .الرياض :مكتبة الرشد.
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