
:القدرات المستھدفة من الدرس.                                                                        وحدة التربیة االعتقادیة: ان الوحدةعنو

.یكتسب المتعلم مفھوم التجدید انطالقا من ثوابت اإلسالم وحاجة الواقع االجتماعي المعاصرأن –التجدید واالنفتاح على القضایا المعاصرة: لإلسالمالخصائص العامة :عنوان الدرس

.أن یتعرف عوامل المرونة والتجدید في اإلسالم بأمثلة ونماذج تطبیقیة–.                                                                             الجذع المشترك:المستوى

.ان بأدلة عقلیة ونقلیةأن یعزز قناعتھ بصالحیة الشریعة اإلسالمیة لكل زمان ومك–.                                                                                    ساعتان: مدة االنجاز
...أن یبدي استعدادا للتعریف بمرونة اإلسالم وانفتاحھ على قضایا العصر المختلفة-

دعوة اإلسالم إلى االجتھاد والتجدید :المحور األول
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إذا حكم الحاكم «: یقولعن عمرو  ابن العاص أنھ سمع رسول اهللا -
.»وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر . فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران 

سن في اإلسالم نم«:قالعن المنذر ابن جریر عن أبیھ أن رسول اهللا -
رھم وفلھ أجرھا وأجر من عمل بھا بعده من غیر أن ینقص من أجسنة حسنة 

من عمل بھا لیھ وزرھا ووزر ومن سن في اإلسالم سنة سیئة كان ع.شيء
.»أن ینقص من أوزارھم شيء رمن بعده من غی

إن اهللا یبعث لھذه األمة «: قالعن أبي ھریرة فیما أعلم عن رسول اهللا -
.»یجدد لھا دینھا على رأس كل مائة سنة من 

أقرأ قراءة -
نموذجیة

.یستمع وینصت
یقرأ قراءة تجریبیة

استكشافیة
حواریة

قبل قراءة سلیمة من
.بعض التالمیذ

استثمار 
قاموس 
المفاھیم 
األساسیة

أن یتعرف على 
معاني الكلمات 

المفاتیح في إطار 
سیاق عناصر 

.التحلیل

.یجدد لھا دینھا –الوزر –سن سنة 

أنبھ على الكلمات -
المفاتیح في أثناء 

.القراءة
أختار الشروح 

الموفقة

یقترح شرحا أولیا -
.للكلمات المفاتیح
یكتب الشروح 
الصحیحة على 

.السبورة

توصل عینة من التالمیذ حواریة
إلى المعاني الصحیحة 

للكلمات المفاتیح، 
وتوظیفھا في سیاقات 

.مختلفة

عبد السالم راضي: األستاذ

القنیطرة-ثانویة المسیرة التأھیلیة 



استخالص 
المبادئ 
واألحكام

ستخلص أن ی
المبادئ واألحكام 

األحادیث من 
الشریفة ، المتصلة  

.بعناصر التحلیل

قیمة االجتھاد في اإلسالم ، من حیث إن المجتھد یستحق األجر ألولیبرز األحادیث ا-
.حتى لو أخطأ في اجتھاده 

یستمر أجر صاحب السنة الحسنة حتى بعد وفاتھ بسبب استمرار انتفاع الناس بتلك -
إثمھا بعد وفاتھ ، ألن نة الحسنة ، كما أن المتسبب في انتشار سنة سیئة یكون لھ الس

.السیئ لم ینقطع بموتھ اأثرھ
األمة بأن یتجدد أمر دینھا حتى یدل الحدیث الثالث على أن اهللا تعالى ضمن لھذه -

.ل دائما صالحا لكل زمان ومكان یظ

أسئلة حول ألقي-
معاني  األحادیث 

. الشریفة
استخراج المعاني -

وربطھا بعناصر 
.التحلیل 

–یجیب –یفكر 
یكتب المعنى 
السلیم على 

.السبورة
یربطھ بعناصر 

.التحلیل 

إلقائیة
حواریة

استنتاجیة

توصل عینة من التالمیذ 
إلى استنباط بعض عناصر 

.االنطالق للدرس
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ستخرج من أن ی
التحلیل مفھوم 

.التجدید 
أن یبین من 

التحلیل أصول 
التجدید في اإلسالم 

أن یبرز من خالل 
التحلیل مجاالت 

.التجدید 
أن یحدد من 

التحلیل مفھوم 
المجدد ویستخرج 

.صفاتھ 
أن یستخرج من 
التحلیل مكانة 
المجدد في 

. اإلسالم

:م مفھوم التجدید وأصولھ في اإلسال
، فال ني بعده ، لكن جعل اهللا تعالى العلماء ورثة ختم األنبیاء والمرسلین بمحمد -

األنبیاء ، حیث أوكل إلیھم مھمة حمایة الدین وإحیائھ في النفوس، واالجتھاد في 
.القضایا التي تحتاج إلى حكم شرعي 

ن، لذلك یكون إلى تحریف للدیاالجتھاد في اإلسالم محكوم بضوابط حتى ال ینقلب -
االجتھاد في العقائد والعبادات وأصول المعامالت ممنوعا ومذموما ، ویكون االجتھاد 

..... فیما یحقق مصالح األمة في المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة والثقافیة 
.مطلوبا وممدوحا 

:  صفات المجدد ومكانتھ في اإلسالم 
ویشترط فیھ العلم والتقوى ، وأن یجمع بین فقھ دید ،المجدد ھو القائم بمھمة التج-

.ویمكن أن یكون المجدد فردا أو جماعة . النصوص وفقھ الواقع
تتحدد مكانة المجدد والمجتھد في اإلسالم من حیث إنھ المستأمن على میراث النبوة -

یحفظھ ویرعاه ویحییھ في النفوس ، ومن حیث إنھ مرجع الناس ومالذھم في أمور 
.حتى بعد وفاتھدینھم ، فنفعھ دائم وموصول ، لذلك كان أجره دائما وموصوال

حول اأنشط حوار-
.عناصر التحلیل 

ألقي أسئلة موجھة-
أنتقي األجوبة -

الموفقة 

یستثمر المعطیات 
.السابقة 
یناقش .یقترح 

یقتنع بالجواب .
.الصحیح 

على السبورةھیكتب

حواریة
ذ في توفق عینة من التالمی

تحلیل عناصر الدرس 
.ةاألساسی



النشاط 
التعلیمي 
التقویمي

أن بین المقصود-
بالتجدید في 
.منظور اإلسالم 

أن یبرز مجاالت -
.التجدید

أن یحدد مكانة 
المجدد في اإلسالم 

ي أسئلة تتصل ألق-
.بعناصر التحلیل 

أقیس مدى -
لعناصر عابھماستی

.التحلیل 

یستثمر المعطیات 
.السابقة 

. یناقش . یفكر
یقتنع بالجواب 

.الصحیح 

حواریة 
تقویمیة

توفق عینة من التالمیذ في 
االجتھاد أدراك مفھوم 

ومجاالتھ ، ومكانة المجدد 
في اإلسالم ، وأن یتمكنوا 

.من التدلیل على ذلك 

.الشریعة اإلسالمیةعوامل المرونة والتجدید في:المحور الثاني
مراحل 
المضمون العلميالقدرات الفرعیةالدرس

الطریقة األنشطة التعلیمیة التعلمیة
مؤشر التقویمالتعلیمیة التلمیذالمدرس
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{ : قال تعالى -

سورة النساء} )58(
أن رسول اهللا عن الحارث ابن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ-
فقال أقضي بما في كتاب اهللا »كیف تقضي «: لى الیمن فقال بعث معاذا إ

فإن لم یكن «قال .قال فبسنة رسول اهللا . »فإن لم یكن في كتاب اهللا «قال 
مد هللا الذي وفق رسول الح«قال .يرأیقال أجتھد . »في سنة رسول اهللا 

.»رسول اهللا 

أقرأ قراءة -
.نموذجیة 

.یستمع وینصت 
یقرأ قراءة تجریبیة

–استكشافیة 
حواریة

قراءة سلیمة من قبل بعض 
.التالمیذ 

استثمار 
قاموس 
المفاھیم 

یةاألساس

أن یتعرف على 
معاني الكلمات 

المفاتیح في إطار 
سیاق عناصر 

.التحلیل 

أحسن تأویل –ردوه إلى اهللا والرسول ف–األمر وأول–أطیعوا الرسول –أطیعوا اهللا 
. تقضي –األمانات –

أنبھ على الكلمات -
المفاتیح في أثناء 

.القراءة 
أختار الشروح -

.الموفقة 

یقترح شرحا أولیا 
.للكلمات المفاتح 
یكتب الشروح 
الصحیحة على 

.السبورة 
حواریة

ة من التالمیذ توصل عین
إلى المعاني الصحیحة 

للكلمات المفاتح، وتوظیفھا 
.في سیاقات مختلفة
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دئ واألحكام المبا

من اآلیتین 
الكریمتین 

والحدیث الشریف 
المتصلة بعناصر 

.التحلیل 

وإجماع –ة والسن–القرآن : مصادر الحكم الشرعي من خالل اآلیة األولى ھي -
.العلماء ، واالجتھاد 

.األمانة والعدل : الثانیة إلى تمثلھما ھما القیمتان اللتان تدعونا اآلیة -
یدل ورود األمانات بالجمع في اآلیة الثانیة على شمولھا لكل ما ائتمن علیھ اإلنسان -

.للناس امن حقوق، سواء أكانت حقا هللا أم حق
.ین أعوزه الدلیل من القرآن ومن السنة لجأ معاذ إلى االجتھاد ح-

ألقي أسئلة حول -
النصوصمعاني 

أعین التالمیذ –
على استخراج 

طھا وربالمعاني
.بعناصر التحلیل 

. ب ییج. یفكر 
المعنى یكتب

السلیم على 
.السبورة 

یربطھ بعناصر 
.التحلیل 

إلقائیة حواریة 
.استنتاجیة 

ینة من التالمیذ توصل ع
عناصر نباط بعض إلى است

.االنطالق للدرس



للمزید من الدروس زوروا موقعنا

http://netcour.online.fr
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أن یستخرج من 
العوامل لیل التح

التي أكسبت 
الشریعة اإلسالمیة 

. المرونة والتجدد 

تتمیز الشریعة اإلسالمیة بكونھا تمتلك من عوامل المرونة ما یجعلھا قادرة على 
:القضایا ، ومن تلك العوامل جدات وستكل الماستیعاب

: تحدید مقاصد عامة للشریعة اإلسالمیة 
وھي خمسة مقاصد تسعى جمیع أحكام الشریعة إلى حمایتھا وحفظھا ، وتتمثل في -

وقد شرع اإلسالم العدید من األحكام . والمال- والعرض–والعقل –والنفس –الدین
لضرر بھا، فالخمر حرام ألنھ یضر لحمایة ھذه المقاصد، ومنع كل ما یؤدي إلى ا

والزنا محرم ألنھ اعتداء على بالعقل، والسرقة محرمة ألنھ تعتدي على المال ، 
....العرض وھكذا 

:عدم تحدید الوسائل والطرق في تطبیق األحكام الشرعیة
أمرنا اإلسالم بتحقیق العدل باعتباره قیمة أساسیة ، لكنھ ترك للناس حریة ابتداع-

الوسائل التي تحقق مبدأ العدل ، وأمر بالشورى وترك للناس كذلك ابتكار الوسائل 
.المناسبة لتحقیق ھذا المبدأ 

فتح المجال أمام العلماء المتخصصین لالجتھاد في البحث عن األحكام الشرعیة في 
:  القضایا التي ال نص فیھا 

قادرین ، وشجع علیھ بأن لقد رغب اإلسالم في االجتھاد ، وجعلھ فرضا على ال-
.على االجتھاد حتى لو لم یصب في ھذا االجتھاد اأعطى للمجتھدین أجر

إن العوامل السابقة تدل على أن اإلسالم قادر على أن یستوعب كل قضایا اإلنسان -
.ویوفي بحاجاتھ المادیة والروحیة في كل زمان ومكان ، وأن یحقق مصالحھ 

حول اأنشط حوار-
.صر التحلیل عنا

ألقي أسئلة موجھة-
أنتقي األجوبة -

. الموفقة 

یستثمر المعطیات 
.السابقة 
.یقترح 
.یناقش 

یقتنع بالجواب 
.الصحیح 

یكتبھ على السبورة 

توفق عینة من التالمیذ في حواریة 
تحلیل عناصر الدرس 

.األساسیة 
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أن یبین مدلول 
.نة الشریعة مرو

أن یحدد عوامل -
المرونة في 

الشریعة اإلسالمیة 
.

ألقي أسئلة تتصل -
.بعناصر التحلیل 

أقیس مدى -
استیعابھم لعناصر 

.التحلیل 

یستثمر المعطیات 
.السابقة 

.یناقش .یفكر 
یقتنع بالجواب 

.الصحیح 

حواریة 
تقویمیة

المیذ في توفق عینة من الت
مفھوم المرونة في إدراك 

اإلسالم وإبراز بعض 
عواملھا ، ویتمكن من 

.التدلیل على ذلك 

http://netcour.online.fr

