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الخامسة محاضرة ال  
 أهداف تدريس الفقه :

التعريف باركان الدين اإلسالمي ) الصالة والصيام والزكاة.....(. -1  
التأكيد عمى أىمية الجانب العممي لمدين. -2  
التعرف عمى األحكام الشرعية الضرورية التي يحتاجيا الفرد. -3  
التدريب عمى كيفية استنباط األحكام الشرعية . -4  
المصطمحات الفقيية ) الحالل ، الحرام ، الواجب ، المباح.....(التعريف بمنظومة  -5  
اطالع الطمبة عمى المذاىب الفقيية واعتبارىا من التراث اإلسالمي. -5  
بيان أقسام الحكم التكميفي . -6  
ربط الحكم الشرعي بالدليل من مصادر التشريع اإلسالمي الكتاب ، السنة ، إجماع  -7

..... 
رة النبوية :أهداف تدريس السي  

بيان حياة النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قبل وبعد البعثة.-1  
الوقوف عمى مراحل الدعوة اإلسالمية.  -2  
استخالص العبر والمواعظ من خالل الوقوف عمى األحداث. -3  
تعظيم شخصية النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كما عظمو هللا تعالى دون الغمو فيو. -4  
الشبيات التي يثيرىا المغرضين ضد اإلسالم ونبيو ملسو هيلع هللا ىلص. الرد عمى -5  
إبراز دور القدوة في المجتمع وضرورة االقتداء بو . -6  
بيان أىم القيم اإلسالمية التي اتصف بو النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتو. -7  
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص . تمكين الطمبة  من استيعاب قصص بعض األنبياء وصحابة النبي -8  

إيراد الروايات الصحيحة والمستندة إلى األدلة الصحيحة واالبتعاد عن القصص  -9
 واألخبار الواىية .

 

 

 

 



 
2 

 

: غالبا ما تشتق األمم أىدافيا من عقيدتيا التي تؤمن بيا ، مصادر أهداف التربية اإلسالمية
ومن كرم هللا تبارك وتعالى أن جعل  ليذه األمة عقيدة صحيحة تدين بيا ، فكانت مصدر 

 أىدافيا كاآلتي:                                                                                        

: ىو كالم هللا المعجز المنزل عمى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص المكتوب بالمصاحف ،  القران الكريم -1
المنقول إلينا بالتواتر ، والمتعبد بتالوتو ، وىو معجز ألن هللا سبحانو وتعالى تحدى بو الناس 
كافة أن يأتوا بمثمو فعجزوا وما استطاعوا قال تعالى ) قل لئن اجتمعت االنس والجن 

..(.لدى كان من الضروري عمى الميتمين بالتربية أن يستميموا أىدافيم التي ينبغي أن .....
يسعوا إلى تحقيقيا باتجاه بناء المسمم الذي يعبد ربو ويقوم بعمارة األرض ويعتصم بحبل هللا 

 تعالى وىو كتاب نور وتعميم وتزكية

 من أجل تحقيق السعادة في الدنيا واآلخرة .

تعتبر السنة النبوية المصدر الثاني التي تشتق منيا التربية اإلسالمية   :السنة المطهرة -2
أىدافيا والمعنى المغوي)  لمسنة( ىي الطريقة واألسموب والنيج ، كل ما أثر عن النبي من قول 
أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خمقية أو خمقية ، سواء كان قبل البعثة أم بعدىا. وتعتبر السنة 

ضح لممجمل ما جاء في القران الكريم لقولو تعالى )وانزلنا اليك الذكر لمتبين لمناس ...(  مبين ومو 
 وأمر هللا تعالى بوجوب إتباع رسولو ملسو هيلع هللا ىلص قال تعالى ) وما اتاكم الرسول فخذوه .....(.                    

التربية اإلسالمية أىدافيا     : يعتبر اإلجماع المصدر الثالث التي تشتق منيااإلجماع  -3
 ومعناه" اتفاق عمماء العصر من امة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاتو عمى أمر من أمور الدين".                 

: يعتبر القياس المصدر الرابع التي تشتق منيا التربية اإلسالمية أىدافيا ومعناه "  القياس -4
الشرعي بأمر منصوص عمى حكمو الشتراكيما في عمة إلحاق أمر غير منصوص عمى حكمو 

 الحكم .                                                           
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