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Abstract 

Study aims: 

1. Creating a list of the most important woman jurisprudence (Fiqh) of reality issues 

which should be included in the secondary stage Islamic education textbooks in 

Palestine. 

2. Verifying the extent to which the contents of the secondary stage Islamic 

education textbooks contain issues of woman jurisprudence of reality. 

3. Putting forward a proposal aimed at enriching the woman jurisprudence of reality 

in the content of the secondary stage Islamic education textbooks in Palestine. 

Study tool: 

 A list of the woman jurisprudence of reality issues to be included in the content 

of the secondary stage Islamic education textbooks prepared by the researcher. 

Study sample:  

All the topics of the content of the secondary stage Islamic education textbooks of 

the eleventh grade, which included two textbooks for the first and second semesters, 

and the twelfth grade, included one textbook for the two semesters. 

Study Methodology:  

The researcher adopted the descriptive-analytical approach. 

Study main results: 

Most of the contents of the secondary stage Islamic education textbooks of grades 11 

and 12 lacked the jurisprudential issues included in the list, and many of the included 

issues were dealt with superficially and focused on heritage issues. 

Study recommendations: 

1. It is necessary that the secondary stage Islamic education textbooks should 

include a set of topics related to woman jurisprudence of reality so that female 

students can feel that the curriculum reflects their life reality. 

2. The students’ tendencies, interests, wishes and needs should be taken into 

consideration to achieve the comprehensive and integrated growth of female 

students' personality. In addition, the content of Islamic education textbooks 

should be related to the reality of the community and environmental conditions 

because if such issues are not taken into consideration, the female students’ 

interest in the course will decrease and thus the achievement of its objectives 

will be hindered. 

Keywords: Islamic education textbooks – woman jurisprudence (Fiqh) of reality   
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الخيرالكثير(.

 ..يحثنيعمىالمسير أبنائيالذيفكافلحديثيـشجكٌف عمر. آالءعبدالرحمفسارة
كعبيدة)بارؾهللافييـكَأقَّرأعيَنَنابيـ(.

...كممااحتجتليـمّنيعائمتيالكبيرةالذيفمازالكابالقرب

 الحرمنيهللاكجكدىـ(....جيرانيكأخكالي،عّماتيكخاالتي،صديقاتي.أعمامي(..

.إلىكلمفمدلييدالعكفكلكبكممة...جزاكـهللاكلخير



أىدييـىذاالمجيكدالمتكاضع
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كتقدير   شكر  

ينبغيلجالؿ هللكما الحمد فيو، مباركا  طيبا  كثيرا  هللحمدا  الحمد هللربالعالميف، الحمد
:كجيوكعظيـسمطانو،يقكؿالنبي َمْف اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل َيْشُكُر ّللاََّ " :7/210)الترمذؼ،"

.(1877ص

لدراسة،كيطيبليأفأتكجوبالشكركالتقديرأحمدهللاتعالىعمىتكفيقوكتيسيرهإلكماؿىذها
البداية_ احتضنتني_في التي العريقة ىي-طكيمةلسنكات -لجامعتي السنكات، ىذاأجمل

الصرحالشامخالذؼيفخربوالكطفبأكممو،دمِتجامعتيمنارةلمعمـكالعمماء.

كال الفاضل إلىالدكتكر الشكركاالمتنافكالعرفاف بجزيل المربيكأتقدـ د.كالد دركيش) داكد
كمفسعةصدرهالذؼتفضلباإلشراؼعمىىذهالرسالةكبذؿمفجيدهككقتوالكثير،(حمس

الفيضالكبير،فجزاههللاعنيخيرا ،كبارؾهللالوفيعمموكنفعبواالسالـكالمسمميف.

،كالدكتكرشريفحماد:الفاضلالدكتكراألستاذعضكؼلجنةالمناقشةكأتقدـبكافرالشكرإلى
 الفاضل: الصكفي، كجميلالحمداف بإثرائيا كتكرما الدراسة، ىذه مناقشة بقبكؿ تفضال ذيف
القّيمةلالرتقاءبيا.اكممحكظاتيماتكجيياتيم

كماكأتقدـبالشكرالذؼالينقطعلزكجيالعزيزالذؼدعمنيدكمابتكجيياتو،كقاسمنيالُجيد،
بالعرفافألس ليكغضَّكأتقدـ كمساعدتيـ الطرؼعفتقصيرؼ،رتيكعائمتيعمىدعميـ يـ

 الحبيبة كجالؿأمي كحساـ طالؿ إخكتي قمبي عمى كآالء،كدمحمكاألعزاء جمانة كأخكاتي ،
مفأحببت. كأبنائيآالءكعبدالرحمفكسارةكعمركعبيدة،كُكلُّ

كلصديقتيالغاليةنيايةالحمكالتيكماكأتقدـبالشكرالجزيللألفاضلمحكميأدكاتالدراسة،
دعمتنيبكقتياكعباراتياكلـتترؾُجيداىيكعائمتياإالكبادرتفيو،كالشكرمكصكؿلكلمف

الرسالةكلكبدعكةفيظيرالغيب،فجزاىـهللاتعالى خيرالجزاء،عنيساعدنيإلتماـىذه
كرزقيـالجنةبغيرحساب.
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 الفصل األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 مقدمة:

الت كسائل أىـ مف المدرسة األتعد مع بالتزامف تأتي فيي مفكغيرسرةنشئة، ىا
،مفأىـمايؤثرفيبناءاألجياؿ.المؤسساتالمجتمعية

اإلسالمية، التربية تحقيق في اإلسالـ نظر في لممدرسة األساسية الكظيفة كتتجمى
التشريعيةكبأىدافيا،كعمىرأسياىدؼعبادةهللاكتكحيدهكالخضكعبأسسياالفكريةكالعقيديةك

التيفطرهللاالناس السميمة كتنميةكلمكاىبالنشءكقدراتوعمىالفطرة كشريعتو، ألكامره
(.134ـ:1979النحالكؼ،عمييا،أؼصكفىذهالفطرةمفالزللكاالنحراؼ)

التم التعميمية العممية عناصر أىـ مف ف محكركا  ىك كالتمميذ كالمعمـ، كالمنيج ميذ
لمنياجمراعاةميكلوالعمميةالتعميميةفيالمنظكرالحديثلمتربية،فكافلزاماعمىالمعمـككذاا

كاحتياجاتو.

يخدـ نسق  كفق ُيصمـ أف المنياج أىداؼ عميو تنطكؼ أف يجب ما أىـ مف ف كا 
كطمكحاتو، فيالمجتمع المتسارعةتمؾالطمكحاتالتيتتغير التقنياتكالنكازؿ الزمف بما

لجكانبيـالمختمفةعفيتعارضمعحاجاتالمتعمميفالتيالتخرج كبمايتكافق،ككنياتنمية 
كٌل،ك)الفردلمقياـبدكرهفيالمجتمعمعالخصائصالنمائيةككذلؾمستجداتالكاقع،ممايؤىل

.(1/35:91سنفابفماجو)(ُميسرلماخمقلو

ك تحتـ القادـ العصر متطمبات ف المجتييئةا  كبالتالي كمتغيرات،الفرد، لحقائق، تمع
-عنورضيهللا-كقيـتختمفجذريا عفمقكماتحياتناالمعاصرة،كصدؽعميبفأبيطالب

 لزمبقكلو: خمقكا فإنيـ أخالقكـ، عمى أكالدكـ تربكا ))ال زمانكـ( غير اف :ـ2006ككجؾ،
(73ص م. تشكبالرغـ مفتطكركنمفما التربكية الساحة فيمجاؿالكسائلكيده خاصة ،

إالأفنعترؼبأفالكتابالمدرسياليزاؿيحتلمكانةمرمكقةفي فإنواليسعنا التعميمية
الكسيمة يعد حيث الراىنة، التعميمية كظركفنا القائـ، التربكؼ نظامنا ضمف كالتعمـ التعميـ

(.2صىػ:1432العريفي،رنامجتعميمي)األساسيةفيإنجازأؼب

إلى كخاصكتبكالناظر الشرعية، تحتكؼالعمكـ أنيا يجد منيا الفقو مفة العديد
اختصتب التي كاألحكاـ المرأة عنيا،بوتميزتيا قكلالرجل كجاء تعالى: َنُس "و َوىَيَْص اَّلَّ
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َُثى 
ُ
لمجنس[36ؿعمراف:آ]"ََكْْل عمىتمؾالخصكصية كافُمؤكدا يف.كمفتمؾالخصكصية

حباهربالعبادمف يتناسببما األرضكخالفتيا لكلمفالجنسيفعمليميقبوفيعمارة
.لكجيةكعقميةكاجتماعيةكنفسيةخصائصفسيك

الكّتاب مف إّف اإلسالمية-الشاّلؿ-ثـ التربية محاكر مف محكرا  المرأة اعتبر مف
الالمتعمـكالطفلمتمقيافلمعمـ_معالعمـأفكِكالطفل،كالمرأةكىـ:المعمـ،كالمتعمـ،المعاصرة،

المعاصرة التربية محاكر مف كمحكر الطفل فراد كا  خصكصكعمكـ، عالقة بينيما أّف إال
قاؿا،تقكـبيأىميةتعميـالمرأةتبعا لممياـالتيكتكمف(.115:صـ2013ألىميتو)الشالؿ،
 هللا )رسكؿ : َرِعيَِّتَياَكاْلَمْرأَُة َعْف َمْسُئكَلٌة َكِىَي َراِعَيٌة َزْكِجَيا َبْيِت صحيح()ِفي

(.3/414:844البخارؼ

ك العمـك عمى المسممة كالمرأة الخصكص، عمى المسممة الفتاة تربية منيج خدمة ف ا 
إلىالمزيدمفالبحثكالدراسةكالعنايةبماىكأكثركأفضلحتىتبقى-بصكرةخاصة-يحتاج
ا إليياىذه المغرضكف يجد فال اإلسالمي، بالتصكر محككمة عصر كل في لقضايا

 .(13ص:ـ2007سبيال )باحارث،

بما جازه ما ٌمكن إٌا المرأة عن الرجل الكثٌر لد ذُكر من الخصائص التً تنفرد بهو

 (:25ص: ـه1428)حمٌد، والحصٌن، والناصروالطرٌمً، ذكره 

  ِ  "أفالمرأةمحلالزينةكالجماؿ: ََ اىنَِّطاءِ َواْْلَننَِي َواىَْلَِاِطريِ ُزّي َٔاِت ٌِ َٓ َِّاِس ُحبُّ الشَّ ََ لِي
 ِ َخاُع اْْلَيَاة ٌَ ىلَِم  جَْػاِم َواْْلَسِْثۗ  َذ

َ
ثِ َواْْل ٌَ َّٔ َط ٍُ ْ ثِ َواْْلَيِْو ال ِب َواىْفِغَّ َْ ََ اَّلَّ َلَِطَسةِ ٌِ ٍُ ْ ُ  ال جَْياۖ  َواّللَّ ادلُّ

ٍَآبِ  ْ َُ ال  .[14عمراف:آؿ]"ِغَِرهُ ُحْط

 محلالحرثك ًْ  " :المرأة ُُفِطُس
َ
ْ ْل ٔا ُم ًْ َوكَّرِ َّنَّ ِشئْخُ

َ
ًْ أ ْ َحْسذَُس ٔا حُ

ْ
ًْ فَأ ًْ َحسٌْث ىَُّس نَِطآؤُُز

ْؤٌِِنِي ٍُ ْ ِ ال ٔهُ َوبَّّشِ الَكُ ٌُّ َُُّسً 
َ
ٔاْ أ ٍُ ٔاْ اّللَّ َواْغيَ ُل  .[223البقرة:]"َواتَّ

 اىٍحيظ  "اع،قاؿتعالى:الكالدة،كالرضكىيعرضةلمطمث،كالحمل،ك َِ لََُُٔم َغ
َ
َويَْطأ

ٔا  ذًى فاغزتل
َ
َٔ أ ُْ نَْطاَن  "،كقاؿتعالى:[222البقرة:]"ِِف اىٍحيظ اىنطاءكُْو  يَِْا اْْلِ َوَوضَّ

يَْم  َٔادِلَ ِ ِن اْشُهْس ِِل َول
َ
نْيِ أ ٌَ ٍَ َوفَِطاُُلُ ِِف ََع

ْْ ًِا لََعَ َو ْْ ُّ َو ٌُّ ُ ُّ أ يِّْ َْحَيَخْ َٔادِلَ ِ ٍَِطريُ  ة ْ "إَِِلَّ ال
 .[15األحقاؼ:]

 كفيجنسالنساءنقصأكثرمنوفيجنسالذككر:ففيالحديثالصحيحأفالنبيصمى
العيدإلىالمصمىفمرعمىالنساءفكعظيفكقاؿ:) َياَمْعَشَرهللاعميوكسمـخرجفييـك
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َفِإّنيَرَأيْ االستْغَفاَر. َكَأْكِثْرَف َتَصّدْقَف َجْزَلٌة:الّنَساِء ِمْنُيّف، اْمَرأٌَة َفَقاَلِت الّناِر" أَْىِل َأْكَثَر ُتُكّف
 َرَأْيُت َكَما اْلَعِشيَر، َكَتْكُفْرَف الّمْعَف. "ُتْكِثْرَف َقاَؿ: الّناِر. أَْىِل َأْكَثَر ّللّاِ َرُسكَؿ َيا َلَنا ِمْفَكَما

ِمْنُكفّ ِلِذؼُلَب أَْغَمَب َكِديف  َكالّديِف؟َناِقَصاِتَعْقل  اْلَعْقِل ُنْقَصاُف ّللّاَِكَما َرُسكَؿ َيا َقاَلْت: "
َكَتْمُكثُ اْلَعْقِل، ُنْقَصاُف َفَيَذا . َرُجل  َشَياَدَة َتْعِدُؿ اْمَرَأَتْيِف َفَشَياَدُة اْلَعْقِل ُنْقَصاُف "َأّما َقاَؿ:

ُنقْ َفَيَذا َرَمَضاَف، ِفي َكُتْفطُر ُتَصّمي، َما الّديِف".الّمَياِلَي صحيح)َصاُف
كىذاالنقصأمرنسبي،فيكلمفالمرأةكالرجل،كلكنوفيالمرأة.(1/116:298البخارؼ

 أكبرنسبةمنو.

كممايؤكدكجكدخصائصفيكلمفالذكركاألنثى،قكؿالحقتعالىفيسياؽقصة
ٍَْساَن رَّبِ "مريـعميياالسالـ:قاؿتعالى: راً َذخََلتَّْو إِذْ كَاىَِج امسأة ِغ ا ِِف َبْطِِن ُُمَسَّ ٌَ إَِّّنِ ََُزرُْت لََم 

َُج الطٍيع اىػييً
َ
ا وََعَػْج  ،ٌِِّنِ إََُِّم أ ٍَ ِ ًُ ة ْغيَ

َ
آ أُث واّلل أ َٓ ا كَاىَْج رَّبِ إَِّّنِ وََعْػخُ َٓ ا وََعَػخْ ٍَّ فَيَ

 َْ ِخيُز
ُ
ًَ وِإَِّّنِ أ ا َمْسيَ َٓ يْخُ ٍَّ ََ الشيطان السجيًَوىَيَْص اَّلنس َكْلُث ِإَوَّّنِ َض ا ٌِ َٓ آؿ]"ا ةَِم َوذُّرِيَّخَ

[36-35عمراف:
قاؿ كالنساءليفخصيصةفيالمباستختمفعفالرجاؿ: ْؤٌَِِاِت  "تعالى: ٍُ ْ َوكُو ىِّي

ا  َٓ َس ٌِِْ َٓ ا َظ ٌَ ََّ إاِلَّ  ُٓ ََ زِينَخَ ََّ َواَل ُحتِْري ُٓ ََ فُُسوَج ََّ َويَْحَفْظ ةَْطارِِْ
َ
َْ أ ٌِ ََ ََّ َحْغُغْغ سِِْ ٍُ ََ ِِبُ َوْْلَْْضِبْ

ْو 
َ
ََّ أ ْو َءاةَآءِ ُبُػََٔلِِٓ

َ
ََّ أ ْو َءاةَآنِِٓ

َ
ََّ أ ََّ إاِلَّ ِْلُُػََٔلِِٓ ُٓ ََ زِينََخ ََّ َواَل ُحتِْري بَِْآءِ لََعَ ُجئُبِِٓ

َ
ْو أ

َ
ََّ أ بَِْآنِِٓ

َ
أ

ْو ةَِِن 
َ
ََّ أ َٔآُِِ ْو إِْد

َ
ََّ أ ْو ةَِِن  ُبُػََٔلِِٓ

َ
ََّ أ َٔآُِِ وِ اَلَّاةِػنَِي إِْد

َ
ََّ أ ُٓ اُج ٍَ ْح

َ
ا َميََهْج أ ٌَ ْو 

َ
ََّ أ ْو نَِطآنِِٓ

َ
ََّ أ َٔاحِِٓ َد

َ
أ

َراِت اىنَِّطآءِ َوالَ يَْْضِبْ  ْٔ ْ لََعَ َغ ُسوا َٓ ًْ َحْظ َ ََ ل ِي ْفِو اَّلَّ وِ اىّطِ
َ
ََ السَِّجاِل أ ْوِِل اِْلْربَثِ ٌِ

ُ
ََّ َدرْيِ أ رُْجيِِٓ

َ
ََ ةِأ

ا ُُيْفنَِي ٌِ  ٌَ  ًَ ًْ ُتْفيُِحٔنَ ِْلُْػيَ ْؤٌَُِِٔن ىََػيَُّس ٍُ ْ َّ ال يُّ
َ
ِ ََجِيػاً أ ٔاْ إَِِل اّللَّ ََّ َوحُٔبُ .[31النكر:]"َ زِينَخِِٓ

ال نكمف في المرأة بيا اختصت التي ذكرهطخصائص ما كالتكميف، المسؤكلية اؽ
(:31ص:ق1428)حميد،كالحصيف،كالناصركالطريقي،

 الك مف المرأة عمى الحكـ كالجماعة،تخفيف الجمعة، صالة مثل: دكنو، ما إلى جكب
 كالجياد.

 إسقاطالحكـالتكميفيعنيا،مثل:عدـقضاءالصالةبسببالحيضكالنفاس،كعدـالنفقة
 عمىالزكجكاألكالد.

 .تأجيلالحكـالتكميفيكتأخيره،مثل:صياـرمضافبسببالحيضكالنفاس 
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 :باحةالتحميبالذىبكالحرير،كعدـحمقتمييزالمرأةبأحكاـتتعمقبأنكثتيا كالحجاب،كا 
رضاعاألطفاؿكتربيتيـ.  شعرالرأس،كا 

 الخمكة كعدـ ، محـر ذؼ مع إال السفر عدـ مثل: المرأة، لصالح احتياطية أحكاـ كضع
،كعدـالتبرج،كعدـاالختالطفيغيرمكاطفالحاجة.  بالرجلاألجنبيإالمعذؼمحـر

 مرأة،كلزكـطاعةالزكجقكامةالرجلعمىالياديةلمرجلدكفالمرأة،مثل:إسناداألعماؿالق
 كاإلمامة،كاإلمارة،كالكزارة(.الكالياتالعامةلممجتمع)،كاليةالنكاحبالمعركؼ،

 كالشيادة.،تحديدأنصبةأقلمفالرجل،فيالميراث،كالديات 

 .منحياحقكقا ماديةمثل:المير،كالنفقة 

ثراءالمناىجبمايتناسبكخصكصيتيا.كلذلؾترػ الباحثةأىميةاالعتناءبتعميـالمرأة،كا 

عفاختيارال أّما الثانكية ىذهألففمرحمة الطمالمرحمة المراحلفيحياة ،بةمفأىـ
،كبيفالمرحمةالجامعية،كلمايميزىامفمرحمةالتعميـالعاـالثانكؼاالنتقاليةبيففييالمرحمة
كتحددالسماتالشخصيةكالعمميةكتحددالمكانةالعممية،تؤثرعمىسمكؾاالنسافخصائص

المستقبل. فييفي مفمراحل النيائية المرحمة يالعاـالتعميـ قد الطالبلمحياكبعدىا ةخرج
،التيتساعدهعمىمكاجيةتحدياتالعصرالقضاياالعمميةكفيىذهالحاؿيمزمواإللماـبأىـ

االيمتحققدك دكف بو سيعمل الذؼ التخصص عمى فييا التركيز كيككف ىتماـبالجامعة
العمـبيالمكاجيةنكازؿالب الحرماتأكالشبياتعصردكفالكقكعفيالجكانبالفقييةالالـز

اإلسالميةفيالمرحمةقضايافقوالكاقعفيكتبالتربيةكمفثـكجبتضميفعمىأقلتقدير
ختيارّعـاكقددُذهالدراسةبالمناداةلتضميففقوكاقعالمرأةفيالمقررات.اختصتىالثانكية،ك
بجممةمفآراءالكّتاباخترتلفقوكاقعالمرأةدكفالحديثبشكلعاـيشملالجنسيف،الباحثة
ما عشرة16ص:ـ1981)محمكدهذكرمنيا الثالثة في العادة في تبدأ المراىقة مرحمة أف )

الثام في عشرةكتنتيي الكاحدكنة إلى تمتد كالعشريف()قد ـ2001)مرىج، ف(211ص: كا 
اختمفتىذهالسنكاتقميال تبعا لعددمفالعكامل.كذكرمنياالجنسقائال أنياتبدأمبكرةقميال 

ليف. بالنسبة كذلؾ مبكرة كتنتيي البنات حياةعند في المرحمة ىذه أىمية إلى يشير كمما
بمكغالحمـبدايةالتكميفمةبدايةتكميفاإلنساف،فقدأجمعالعمماءعمىأفاإلنساف:أنيامرح

حّتىَيْسَتيِقَع،كعْف)كقدنصرسكؿهللاملسو هيلع هللا ىلصعمىذلؾفقاؿ: ـِ الّناِئ عْف َثاَلثة ، عْف ـُ الَقَم ُرِفَع
 (.215:1424/ابفالعربي)(الّصبّيَحّتىَيِشّب،كعْفالمْعتكِهحّتىَيْعِقلَ
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صبُّ تحت وكل ذلن ٌَ  مما سبك أن مرحلة المراهمة تختلف بداٌتها تبعا للجنس، ٌتبٌن
 من الجنسٌن وفك احتٌاجاته النمائٌة. تربٌة كلالزم لتصوٍر 

:أىميةىذهالمرحمةمفزاكيةالشرعكالتالي(4ص:ـ1983الحصيف)كلخص

 الطفكلة مرحمة ينيي كاضح، فاصل حد الحمـ بمكغ مرحمةأف كيبدأ المسؤكلية، كتراخي
 الرجكلةككقكعالمسؤكلية.

 بدايةلمتكميفالشرعي.لقالخمقالعميـالحكيـقداختاربمكغالحمـأفهللاخا 

 أفطبائعالبشركاستعداداتيـكحاجاتيـمختمفة،كىذايعنيأنواليمكفأفتنتفعمفنظاـ
بيامفهللاعمىقمبرسكلو؛ياألنيامكحىشؾفيمكحد،كىذهالتكاليفالشرعيةالتيال

ليسالذكركاألنثى،كال الجسميةكالفكرية: البشرفيحدكدظركفيـكميزاتيـ يطالببيا
في كالسقيـ الصحيح كال كالمستيقع، النائـ كال كالمخطئ، المتعمد كال كالناسي، الذاكر

 ر.العقلأكالبدف،كالالمسافركالمقيـ،كالالغنيكالفقي

شميكب) ذكر ص1434كقد الدينية(2ق: الطمبة حاجات إشباع في التقصير أف
كتحديد أفكارىـ كصياغة صحيحة بصكرة الدينية التكاليف أداء عمى قادريف غير يجعميـ

اتجاىاتيـكمكاقفيـبصكرةشائنةقدالتتفقمعأحكاـالديفاإلسالميالحنيف.

الثانكية المرحمة أف سبق مما المراحل-يتبيف مف غيرىا بيا،-كما االعتناء يتكجب
مفالشرعبداية ،كمفالتربكييفثانيا .كلكنياُتحاطبخصكصية 

التربية منيج مراعاة مدػ عمى دراسات بإجراء أكصت التي الدراسات تعددت كقد
اإلسالم دراسة كمنيا النمائية لمخصائص العاؿ)(،ـ2011حسبك)ية عبد ـ(،2013كدراسة
ـ2014دمحم)كدراسة يتالءـ( بما المناىجالتربكية النظرفيبناء إعادة التيأكصتبضركرة

التيأكصتبضركرة(ـ2011كخصائصالمتعمـكاحتياجاتوكبيئتو،كدراسةالتميميكخكالدة)
االىتماـبقضاياالمرأةفيكتبالتربيةاإلسالميةعندتأليفيا،أكتطكيرىا،كمفالدراساتالتي

 لحاجاتأكصت كتمبية الكاقع فقو ضكء في اإلسالمية التربية كتب محتكػ بناء بضركرة
(التيأكصتبتقكيــ2007(،كدراسةالخكالدة)ـ2011عكرغباتالطمبة،دراسةحمد)المجتم

ال األحداث متابعة فيو يراعي بنائيا  تقكيما اإلسالمية الثقافة الفقييةمباحث كالقضايا جارية
المعاصرة.

كاقعالكتبالتربيةاالسالميةلفقومحتكػءتفكرةىذهالدراسةلمعرفةمدػتضمفكجا
بأالمرأة،المتعمقب اإلسالمية، الشريعة مفقسـ الخريجة الباحثة تيانمفشعكر مفمتمؾقد
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ممفاجتازتالمرحمةالثانكيةكخاضتحياةأماغيرىا،بفعلتخصصيامفاتيحالبحثكالفتكػ
يعترضيامختمفةبالتخ كالُبدمكاقفكتساؤالتعف-صصأكحتىاحتكتبالمجتمعمباشرة 

تأىيلمستجداتكثيرةيمزميااإللماـبيالتككفعمىجادةالصكابفيطريقياإلىهللا،ثـإف
يجنبيااالنزالؽمفحيثالتعمـفيأمكركثيرةىي،فقييةالفتاةلمكاجيةالمجتمععمىقاعدة

عنيا. تأىميةءالسيماككففقوالكاقعمجاالكظيفياالينفؾعفالتطبيقكمفىناجافيغنى 
أفتككفخطكةفيجعلخصكصيةلمناىجاإلناثعفالذككر،بياطمحيُىذهالدراسة،كالتي

الدين الخاصةبفقويةكخاصةمقرراتالتربية إدراجالعديدمفالقضايا التييمكفمفخالليا
كالح المرأة التشريعي،كاقع كالتمثيل الفقييكقكؽالسياسية كمامستجداتاالمكر الفسيكلكجية ة
 مف بيا الأيتعمق مسميات مف المختمفة األنكاع العمل، حق المباسكضكابطو، زكاج،حكاـ،

األ ضكابطعالجالمرأة،جراحاتالتجميل،طفاؿكحقالرضاعةرعاية جنسالمكلكد، تحديد
يربأنكاعو،جيادالمرأةكصكره،الرياضاتالمختمفةكمكقفالشرععندالطبيبالرجل،التصك

المصادركالمراجعكاألدبياتالتيمفالدراساتالسابقة،التياشُتقتكالعديدمفالقضايا.منيا
كالخصائصالنمائية فمسطيف، في التربية لمنياج العريضة الخطكط المرأة، كاقع تناكلتفقو

 ،كالمرحمةاألساسيةالعميا.نكيةلطمبةالمرحمةالثا

  :مشكمة الدراسة

لرأؼالمسمـفييايحتاجالتيدمفالمكاقفالفقييةالمستجدةالعديفيالحياةالكاقعية
كيسايرحاجاتالمجتي بو، كستنير المعاصر، لمطممعككاقعنا الديفبةالبد شمكلية أفيدرككا

مفخصكصيةاألحكاـئا كألفلمطالباتشيكلزمافكمكاف،الحياةكأنوصالحليلجميعمناح
 :عفالسؤاؿالرئيسالتاليتباجأيتالدراسةالهىذتكانالفقييةبحكـالطبيعةكالفطرة

المرأة كما التصكر المقترح  كاقع كتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية لفقو ما مدى تضمف
 ؟إلثرائيا

 نو األسئمة التالية :تتفرع ع ك

فقوالكاقعالمتعمقبالمرأة،الكاجبتكافرىافيمحتكػكتبالتربيةاإلسالمية؟ماقضايا .1

كتبالتربيةاإلسالميةلفقوالكاقعالمتعمقبالمرأة؟مامدػتضمف .2

 ؟فقوكاقعالمرأةتربيةاإلسالميةبقضاياكتبالثراءمحتكػالتصكرالمقترحإلما .3
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 أىداؼ الدراسة:

 ق األىداؼ التالية :ىذه الدراسة إلى تحقي سعت

قائمة .1 التربيةمحكمةبناء كتب في تضمينيا ينبغي التي المرأة كاقع فقو قضايا بأىـ
 فيفمسطيف.لممرحمةالثانكيةاإلسالمية

 .فمحتكػكتبالمرحمةالثانكيةلقضايافقوالكاقعالمتعمقةبالمرأةضمُّالتحققمفمدػتَ .2

 .بقضايافقوكاقعالمرأةاإلسالميةلممرحمةالثانكيةكتبالتربيةءبناءتصكرمقترحإلثرا .3

 :أىمية الدراسة

 تتضح أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ ما يمي: 

1.  قائمة تقديـ لبأىـ الالزمة المرأة كاقع فقو الثانكيةطالباتقضايا بياالمرحمة لالسترشاد ،
 .التربيةاإلسالميةكتبلتضمينيافيمحتكػ

التربيةاإلسالميةلقضاياكتبتكػ(،لمتعرؼعمىمدػتضميفلالمحتحميتقديـأداةعممية) .2
 فقوكاقعالمرأة.

مراعاةحاجاتالطالباتبمايتفقمعخصائصنمكىفكمايتعمقبيفمفأحكاـفقيية .3
 معاصرة.

لمباحثيتُ .4 الدراسةمنطمقا التربيةاإلسالميةفيإلجراءدراساتتيتـبإثراءكتبفشكلىذه
 فيضكءفقوالكاقع،كبمايتناسبمعحاجاتكخصائصالنمك.المختمفةالمراحل

 حدكد الدراسة:

 ىذه الدراسة كفق الحدكد التالية:أجريت 

عماقتصرت الدراسة ىذه كحدكد المرأة كاقع فقو قضايا تحديد فيى تضمنيا مدػ
فصلكتابيالفيالصفالحادؼعشر)كيشملمقرراتالتربيةاإلسالميةفيالمرحمةالثانكية

كالثاني( األكؿ الدراسي ل2017-ـ2016لمعاـ اإلسالمية التربية كمقرر  الثانيـ، مصف
عمىا كاحدا عشر)كيشملكتاب كاقتصرتالدراسة اإلسالميةلمفصميف(، تحميلمقرراتالتربية

.داؼ،األنشطة،التقكيـ(عمىالمحتكػفقطدكفبقيةمنظكمةالمنياج)األى
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.ـ2017-2016الثانيمفالعاـالدراسيالدراسيالفصلتمتخالؿني:الحدالزما

 أدكات الدراسة:

 لممرحمةالثانكية.قائمةبقضايافقوكاقعالمرأةالكاجبتضمينيامحتكػالتربيةاإلسالمية .1

تحميل .2 كالتيبطاقة التربيةاستيدفتالمحتكػ كتب محتكػ تضمف مدػ عمى الحكـ
تضمينيافيالمحتكػ.كاقعالمرأةاإلسالميةلقضايافقو  الالـز

  :مصطمحات الدراسة

الفقو:

لفقوالعمـبالشيءمعالفيـلوكالفطنةفيو،كتفقوإذاتعاطىالعمـ،ا:ىكالفيـكالفطنة،كلغة 
فيقاؿأكتيفالففقيا فضموعمىسائرأنكاعالعمـ،كيُفلسيادتوكغمبالفقوعمىعمـالديك

.(522ص:ـ1994ابفمنظكر،فيو)ا الديفأؼفيم

عنىباستنباطاألحكاـالشرعيةالعمميةمفأدلتياالتفصيمية،الفقوىكالعمـالذؼيُ:اصطالحا 
كفيُ كالمفركضكالمسنكف، كالحراـ، منيا الحالؿ كالمسبيف كيُتحب الالمكركه، الشركط تيبيف

ال كاألمكر كالمعامالت، العبادات صحة في تكفرىا كغيريجب إفسادىا إلى تؤدؼ تي
.(15ص:ـ1997إسماعيل،ذلؾ)

فقو الكاقع:  

الكاقعفيالمغة:كقعيقعكقكعا ككقعا أؼسقط،كقععميوالقكؿأؼكجبكالكاقعأؼالحاصل:
 كالكاقعةيقاؿأمركاقع، الكسيط، النازلةمفصركؼالدىر)المعجـ أك ـ1972القيامة، :2/

النازلةمففاعل(.ككاقعاؼ1050ص ككقعا ،أؼسقطكنزؿ.كالكاقعة: مفكقعيقعكقكعا 
(.403ص:8مادةكقع،مجـ،2003صركؼالدىر،كالكاقعةالداىية)ابفمنظكر،

 كمف أبرز تعريفات فقو الكاقع:

جكانبفقومبنيعمىدراسةالكاقعالمعيشدراسةدقيقةمستكعبةلكل:القرضاكؼبأنويعرفو
معالمك البياناتضكع، المعمكماتكأدؽ أصح عمى كاالحصاءات)تمدة ـ:1991القرضاكؼ،
.(26ص
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المسمياتكك مف العديد كالمصطمحالو كمعناىا، فحكاىا في جميعيا تمتقي التي فقومنيات
الفتا كالكاقعات، الحكادث الفقيية، المستجدات النكازؿ، الفقيية القضايا المعاصرةكؼ،

(.43ـ:ص2011حمد،)
:كاقع  المرأة فقو

القضاياالفقييةالمعاصرةالتيتختصفيالكقائعكائيابأّنو:معرفةحكـالشرعتعرفوالباحثةإجر
بالمرأة.

بيك:مقررات التربية اإلسالمية المرحمةاتقصد في اإلسالمية التربية منياج محتكػ الباحثة
الثانكية.

 المرحمة الثانكية:

المراىقفي(كيتـالتركيزفيياعمىتييئة18-15مف)عميـيتمؾالمرحمةالمخصصةلمتى
،كانفعاليا المراىقة،كمحاكلةاكتشاؼمياراتوكمكاىبوكاالىتماـبياجسما كعقميا كاجتماعيا فترة

كا عشر الحادؼ الصفكؼ تمثل لممنياجكىي العريضة فمسطيف)الخطكط في عشر لثاني
.ـ(1998الفمسطينياألكؿ،

المقترح:التصكر 

كيقصدبالتصكرالمقترحفيىذهالدراسةبأنومخططعاـلتضميففقوكاقعالمرأةفيمحتكػ
مفالتأملفيدةثانكيةمفخالؿعددمفالمالحظاتالمستفاكتبالتربيةاالسالميةلممرحمةال

بالدراساتالسابقة.لياالدراسةكمفاألفكارالكاردةفيالنتائجالتيكصمت
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

،كسيمةالباحثلعرضأفكاره،كمعتقداتوالمتعمقةبمشكمةالبحثاإلطارالنظرؼيمثل
مضمك حكؿ فكرتو ليؤيد الباحث إليو يسعى الذؼ التفسير إلىكىك يسعى التي المشكمة ف

ةفقدقسمتميةلفقوكاقعالمرأدػتضمفكتبالتربيةاإلسال،كلماكافالبحثعفمدراستيا
عمىالنحكالتالي:رئيسةذاالفصلإلىثالثةمحاكرىالباحثة

 المحكر األكؿ: فقو كاقع المرأة

 المحكر الثاني: التربية اإلسالمية

 المحكر الثالث: الخصائص النمائية لطالب المرحمة الثانكية

 لمرأة: المحكر األكؿ: فقو كاقع ا

يضاح فقو كاقع  قامت الباحثة في ىذا المحكر بتعريف الفقو، كبياف مفيـك فقو الكاقع، كا 
 المرأة مف خالؿ ثالثة مباحث عمى النحك التالي:

 كؿ: تعريف الفقو في المغة كاالصطالح:المبحث األ 
 أكاًل: في المغة:

تعاطىىكالفيـكالفطنة،كالفقوالعمـبالشيءمعالفيـلالفقو لغة:  وكالفطنةفيو،كَتفقَّوإذا
الففقيا العمـ،كغمبالفقوعمىعمـالديفلسيادتوكفضموعمىسائرأنكاعالعمـ،كيقاؿأكتيف

(.522ص:13مادةفقو،مج:ـ1994ابفمنظكر،فيالديفأؼفيما فيو)
 ثانيًا: في االصطالح:

لشرعيةالعمميةمفأدلتياالتفصيمية،فيبيفالعمـالذؼيعنىباستنباطاألحكاـاعمـ الفقو ىك: 
يجب التي الشركَط كيبيف كالمكركه، كالمستحب كالمسنكف، كالمفركَض كالحراـ، منيا الحالَؿ
تكافرىافيصحةالعباداتكالمعامالت،كاألمكرالتيتؤدؼإلىإفسادىاكغيرذلؾ)إسماعيل،

 (.15ص:ـ1997
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 عمى أمريف:  كالفقو في معناه االصطالحي يطمق

أدلتيااألكؿ مف كالمكتسبة كأقكاليـ، المكمفيف بأعماؿ المتعمقة الشرعية األحكاـ معرفة :
إجماع مف عنيما يتفرع كما كالسنة القرآف نصكصمف ىي: التفصيمية كاألدلة التفصيمية.

 كاجتياد.
كتعمالثاني الفقو، درسُت القائل: يقكؿ ىذا كعمى نفسيا، الشرعية األحكاـ درست: أؼ مُتو:

األحكاـالفقييةالشرعيةالمكجكدةفيكتبالفقو،كالمستمدةمفكتابهللاتعالىكسنةنبيوعميو
كأحكاـ الكضكء، أحكاـ مثل كذلؾ كاجتياداتيـ. المسمميف، عمماء جماع كا  كالسالـ، الصالة

كالرضاع الزكاج كأحكاـ كالشراء، البيع كأحكاـ كالحةالصالة، كالجياد، فيذه...رب كغيرىا
 .األحكاـالشرعيةنفسياتسمىفقيا اصطالحا 

نفساألحكاـأفاألكؿيطمقعمىمعرفةاألحكاـ،كالثانييطمقعمى كالفرؽ بيف المعنييف:
 .(7ص:ـ2006،البغاكالشربجيالشرعية)الخفك

لممكمفيفحي فكقكعيـفيأمريتبيفمماسبقأفمدارتعريفالفقواألحكاـالشرعيةالتيتمـز
.اقع(،أكاألحكاـالشرعيةالمتعمقةبكاقعالمكمفيفما)كىيتشملفقوالك

 مكضكع عمـ الفقو:

األحكاـالشرعيةألفعاؿاالنسافكالكجكبكالحظركاإلباحةىكك-مكضكععمـالفقو
ءإالأنوفيكالندبكالكراىية،كككفالتصرؼصحيحا أكباطال ،كالعبادةأداءأكإعادةأكقضا

يتككفمفجزأيف:العمـباألحكاـالشرعيةالعممية،كالعمـباألدلةالتفصيميةلكلحكـ،-الكاقع
قيلأفالر ،[275:]البقرةَوأَحوَّ اّلُل اْلَيَْع وََحسََّم الّسِبَا  :باحراـكالبيعحالؿذكرالدليلفإذا
.(39ص:ـ1996كىكذا)مدككر،

يجعلالنفسراضيةمقتنعككـمفالرائعاإللم ةبمااـبالحكـالشرعيمعدليمو،مما
كدليل،يمنحالدارسعالكة عمىفرضهللاتعالى،كترػالباحثةأفىذا االقتناعبإقامةحجة 

مفتاحا لتكسيعاألفقفياالستنباطكالترجيح.
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 أىداؼ تدريس الفقو:

أىدا يحمل الفقو تدريس خإف األقطشفا  ذكرىا كقرعكشكاصة، كرمزؼ :ـ2010)العمرؼ
عمىنحكمايمي:(156ـ:ص2010كحمس)(34ص

 تعريفالطالببأركافاإلسالـمفالعباداتصالةكصياما كزكاةكحجا . -1

تكضيحمعنىالعبادةبمفيكمياالشاملالذؼيتجاكزحدكدالصالةكالصياـكالزكاةكالحج -2
جارةكرىف...المعامالإلىقكؿكعمليقكـبوالمسمـبمافيذلؾ  تمفبيعكشراءكا 

إكسابالطالبحصيمةجيدةمفاألحكاـالشرعيةفيعباداتوكمعامالتوحتىيمضيفي -3
 .،بحيثتنظـحياتواألسريةكحياتوفيالمجتمعحياتوعمىنكركبصيرة

مصا -4 أك اإلجماع أك السنة أك القرآف في كرد مما المعتبر بدليمو الشرعي الحكـ درربط
 التشريعاألخرػ.

 االلتزاـفيحياتوالعمميةباألحكاـالشرعيةالمقررة. -5

،كأفالفقوجيدبشرؼفيالتمييزبيفالفقوكالشريعة،باعتبارأفالشريعةمفعندهللا -6
 الكصكؿإلىاألحكاـالشرعيةقدرالمستطاع.

 معرفةأقساـالحكـالشرعي،كالتمييزبيفمراتبوالمختمفة. -7

 صعمىأداءالعباداتبصكرةمنتظمة.الحر -8

كأف -9 العقيدة، ثمار مف ثمرة أنيا باعتبار كاألخالؽ، بالعقيدة كالمعامالت العبادات ربط
 العقيدةأساسكالعباداتكالمعامالتبناء.

تعريفالطالببالمذاىبالفقييةكماطرأعمىالفقواإلسالميمفتطكرعبرمراحل -10
 التاريخاإلسالمي.

كاالتعريفا -11 السياسة مجاؿ في اإلسالمية بالنظـ كالعقكباتلطالب كاالجتماع قتصاد
 ...كنظاـالتكافلاالجتماعي

حيكية -12 مف بو يتسـ بما جديد كل لمكاكبة كصالحيتو اإلسالمي الفقو عظمة تقدير
 .كعدالةكمركنةكشمكؿ

 تعريفالطالببأحكاـالجياد،كطريقةالتعاملمعغيرالمسمميف. -13
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يحس -14 كدقتياأف اإلسالمية، الشريعة لنصكص التشريعي اإلعجاز بعظمة التمميذ
 المتناىيةفيتحقيقاألىداؼالتيجاءتمفأجميا.

 

(أىداؼتدريسالفقوإلىأىداؼ304ص:ـ2011)شتٌوة، أبو رزق، عودةاكقدقسـ
معرفيةككجدانيةكنفسحركيةعمىالنحكالتالي:

 األىداؼ المعرفية كتتمثل في: -1

الشرعي - بالشكل كالمعامالت العبادات ألداء الالزمة الفقيية بالمعمكمات الطمبة تزكيد
 المطمكب.

 التعرؼعمىأشيركتبالفقوكمناىجالفقياءكمذاىبيـ. -

 تصكيبالمعرفةالخاطئةعفالعباداتكالمعامالت. -

 التعرؼعمىمقاصدالتشريعاإلسالمي. -

 التعرؼعمىأساسياتعمـأصكؿالفقو. -

 التعرؼعمىأىـقضاياعمـأصكؿالفقو. -

كمماالشؾفيوأفمقصدتعمـالفقواليقفعندحدالمعرفةالنظريةبلإفحقيقتو
األساس تعد النظرية إالأفالمعرفة تعممو، يتـ الفعميلما تكمففيالتطبيقالعمميكالتنفيذ

ضركرتياىذامفناحية،كمفناحيةالذؼيبنىعميوالتطبيقالعممي،كمفىناتأتيأىميتياك
يتناسبمعتطكر الفقييةبما التدرجفيعرضاألحكاـ ينبغيااللتفاتإلىأىمية فإنو ثانية
كاىتماماتو العمرؼ مستكاه كبيف يتعممو ما بيف االنسجاـ كمراعاة كاإلدراكي، المعرفي المتعمـ

 (.367ص:ـ2011كميكلو)الجالد،
 ثلفيمايمي:تتم األىداؼ الكجدانية: -2

 تمثلاألحكاـالشرعيةالفقيّيةفيالحياةاليكمّية. -

 تمثلالقيـكاالتجاىاتالمتضمنةفياألحكاـالشرعّية. -

 تقديرعظمةالتشريعاالسالميعمىتنظيـحياةاالنسافكحلُمشكالتو. -

 تعميقإيمافالمسمـكاعتزازهبشريعةاالسالـ. -
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.الدفاععفأحكاـالشريعةكردالشب -  ياتالتييثيرىاالخصـك

 تقديرجيكدالعمماءكالفقياء. -

 تتمثلفيمايمي:األىداؼ النفس حركية: -3

 اتقافأداءالعباداتكالمعامالت. -

 اتقافدراسةالنصكصالشرعيةالمتعمقةبالمكضكعاتالفقيية. -

 تنميةمياراتالطمبةالعقمّيةالمتعمقةباالستنباطكاالستنتاجكالتحميل. -

شتٌوة، أبو ا)يـالمرتبطةبالمكضكعاتالفقيّيةرةالطمبةعمىتكظيفتقنياتالتعمتنميةقد -

(305-304ص:ـ2011،رزق، عودة

 (.371ص:ـ2011الجالد،إتقافتالكةآياتالقرآفالكريـكاألحاديثالنبكيةالشريفة) -

قا مففتخطيطالمناىجانطالامةلتدريسالفقو،كأألىداؼالعكترػالباحثةشمكليةا
أىدافيا،ركيزٌةالُبدمنيالتحقيقالمبتغى.

 أىمية تعمـ الفقو:

شتٌوة، أبو رزق، ا لتعمـالفقواإلسالميأىميةكبيرةكذلؾلألسبابالتاليةالتيذكرىا

(:303ص:ـ2011)عودة، 

يمكفلإلنسافزمةفالاتكالمعامالتضركرةالفالعمـباألحكاـالشرعيةالمتعمقةبالعبادإ -
كأدرؾ كفيميا تعمميا إذا إال الصحيح بالشكل كمعامالتو عباداتو بأداء يقكـ أف المسمـ

أساسييففيققصحتياإالإذاتكافرفيياشرطمقاصدىا.فعبادةهللاسبحانوكتعالىالتتح
ىما:اإلخالصفيالعبادةهللتعالى،كأفتككفَكْفَقماشرعهللاتعالى.باإلضافةإلىأف

اءقرركاأفماكجبعمُموكجبتعممو،كمااليتـالكاجببوفيككاجب،كمفىناالعمم
تعمـالفقوكاجٌبشرعييحققلإلنسافالمسمـأداءالكاجباتالشرعيةمفعبادات نجدأفَّ

 كمعامالتعمىالكجوالشرعيالمطمكب.

كؾاإلنساف.فالحكـلمحكـعمىسمرىيمفاىيـإسالميةُتشكلمعاييفاألحكاـالشرعيةإ -
فيك اإلسالـ قبحو فيكحسفكما اإلسالـ حّسنو عمىالسمكؾفما لمحكـ الشرعيمعيار
قبيح.كنظرا لمستجداتالحياةالمعاصرةكتعدداآلراءكالتصكراتفيمايتعمقبماىكمقبكؿ

 كمرفكضفإفىذهالمعاييرتزدادأىميتياكيككفالحكـالشرعيىكالفاصل.
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تطبيإ - مطالبف المسمـ فاإلنساف الصادؽ، اإليماف دليل ىك الشرعية لألحكاـ المسمـ ق
باتباعأحكاـالشريعةاإلسالميةفيكلأمرمفأمكرحياتو،كافقذلؾمصمحتوأـخالفيا

 ألفذلؾدليلاإليمافالصادؽكاتباعأكامرهللاتعالى.

األإ - مف العديد تحقيق إلى يؤدؼ اإلسالمي الفقو تعمـ باألحكاـف المعرفة ىداؼكزيادة
الشرعيةكأمكرالديفكاكتسابمياراتتحميلالنصكصالشرعيةكاستخراجاألحكاـالشرعية

 منياكتقديرالفقواإلسالميفيقدرتوعمىحلقضايااإلنسافكتنظيـحياتو.

ياىافكائدأفتعميـالفقوخاصةكالشريعةاإلسالميةبالعمكـتنطكؼبيفثنامماسبقيتبيف
جمةالتقتصرعمىماكردفيأىداؼتعميـالفقوكأىميتو،كقديتبادرفياألذىافأسئمةكثيرة
حكؿمدػالجدكػمفتطبيقيا،كىلتتماشىمعالزمفالمتسارع؟كمعاختالؼطبائعالبشر

 جيل أفمف يمكف كثيرة كأسئمة الشريعةبذكرانيعُيجابآلخر؟؟ خصائص مف بعضا 
يركاألخالؽكالتيذيب،سالميةكالتيتضـمففركعياالفقو،إضافةلمعقيدةكالحديثكالتفساإل

:(42ص:ـ1991)العالـماذكرخصائصالكمفىذه

 عمـك الشريعة: .1

أحكاميا مف بحكـ يختصالخطاب ال أنو بمعنى عامة، المكمفيف بحسب الشريعة
ستثنىمفالدخكؿتحتأحكامياأؼمكمفبمكمفدكفآخرماداـشرطالتكميفمكجكدا ،كالي

كيدؿعمىذلؾأمكر:
َِّاِس بَِشرًيا َوَُِزيًسا  النصكصالمتضافرة:كقكلوتعالى:األمر األكؿ: َِاَك إاِلَّ ََكفًَّث لِي رَْضيْ

َ
ا أ ٌَ  َو

ًْ ََجِ  ،كقكلوتعالى:[28]سبأ: ا انلَّاُس إَِّّنِ رَُضُٔل اّللِ إَِْلُْس َٓ حُّ
َ
يػاً كُو يَا أ ،[158]األعراؼ:

ة ،َكُبِعْثُتِإَلىكقكلو ِإنََّماُيْبَعُثِإَلىَقْكِمِوَخاصَّ :)ُبِعْثُتِإَلىاأْلَْحَمِرَكاأْلَْسَكِد،َكَكاَفالنَِّبيُّ
(.22/165:14264د)مسنداإلماـأحمالنَّاِسَعامَّة (

لعباد،فالعبادبالنسبةإلىماتقتضيومفأفاألحكاـإذاكانتمكضكعةلمصالحااألمر الثاني:
كما كضركرياتو، فيحاجياتو المتحد اإلنساني النكع مطبكعكفبطابع ألنيـ المصالحسكاء،
يكملذلؾ،فمككضعتعمىالخصكص،لـتكفمكضكعةلمصالحالعبادبإطالؽ،كاليستثنى

خصىكبو،أكماسكؿهللامفىذهالقاعدةالعامةإالماخصوالدليلمماكافخاصا بر
.بعضأصحابو
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إجماعالعمماءمفالصحابة،كالتابعيفمفبعدىـ.كلذلؾصّيركاأفعاؿرسكؿهللااألمر الثالث:
قضايا عمى األحكاـ مف كقع فيما كحاكلكا أمثاليا، في لمجميع حجة كالسالـ، الصالة عميو

لمعنكؼ،كغيرذلؾمفالمحاكالتبحيثمعينة،كليسلياصيغعاّمةأفتجرؼعمىالعمكـا
ا كَََضى َزيٌْر   :اليككفالحكـعمىالخصكصفيالنازلةاألكلىمختصا بوكقدقاؿتعالى ٍَّ فَيَ

ْٔا ٌِ  ًْ إِذَا كََغ دِْخيَانِِٓ
َ
ْزَواِج أ

َ
ْؤٌِِنَِي َحَسٌج ِِف أ ٍُ ْ ا ىََِكْ اَل يَُسَٔن لََعَ ال َٓ ا َوَطًسا َزوَّْجَِاَن َٓ ٌِِْ ُٓ ََّ َوَطًسا ِْ

ْفُػٔاًل  ٌَ  ِ ْمُس اّللَّ
َ
فقدقررالحكـعمىالخصكصليككفعاما فيالناس[37]األحزاب: َوََكَن أ

 (.410ص/2:ـ1997)الشاطبي،
بعضاألمر الرابع: عنو يخصبالخركج حتى البعضببعضاألحكاـ خطاب جاز لك أنو

بيابعضمفكممتفيوشركطالتكميفالناس،لجازمثلذلؾفيقكاعداإلسالـأفاليخاطب
بيا،ككذلؾفياإليمافالذؼىكرأساألمركىذاباطلباإلجماع،كعمكـأحكاـالشريعةلجميع
كالمكاف الزماف باعتبار عمكميا ذلؾ يستمـز التكميف شركط فييـ تكفرت مف

 (.411ص/2:ـ1997)الشاطبي،

جيلالصحابةالذيفشيدكامخاطبةألنيالكلـتكفكذلؾلكانتأحكامياقاصرةعمى
الرسكؿعميوالصالةكالسالـليـبالقرآفأكالسنة،كلكانتأيضا قاصرةعمىأىلالحجازمثال 
لجميع عاّمة الشريعة ثبتأف كبذلؾ كخمفا ، سمفا  المسمميف عمماء مف أحد بو يقل لـ كىذا

(.42ص:ـ1991)العالـ،.لمطمكبالمكمفيف،كعاّمةفيجميعاألزمنةكاألمكنةكىذاىكا
 جمع الشريعة بيف الثبات كالمركنة في أحكاميا: .2

تبديل كال تغيير يعتريو ال ثابت نكع نكعيف: بيف أحكاميا في الشريعة جمعت لقد
كنكعيخضعلظركؼالزمافكالمكافكاألحكاؿكتغييراألعراؼ، أكاألمكنة، باعتباراألزمنة

ةتابعةليامعالمحافظةعمىمبادغالشرع،كقكاعده.كالعاداتالتيتعتبرالمصمح

كبيذهالخاصةتستكعبالشريعةاإلسالميةكلماجّدمفكقائعكماتبّدؿمفأعراؼ،
كعاداتصالحةفاليستطيعأحدأفيصفيابالجمكد،أكالقصكر،إاّلمفجعلهللاعمىبصره

:ـ1991راكولمبادئياكمقاصدىا)العالـ،حالتدكفإد-كبصيرتوغشاكةمفجيالة،أكزيغا 
(.44ص
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 في شمكؿ رعايتيا لجميع المصالح: .3

أحكاـالشريعةشاممةلجميعالمصالحالدنيكيةكاأُلخركيةكالفرديةكالجماعية،فالشريعة
التعرؼالدنيابدكفاآلخرةكالاآلخرةبدكفالدنيا،كالتعرؼالجماعةبدكففردكالفردا بدكف

،فالفردجزءكعضك،كالجماعةكلكجسدفكلمفالفردكالجماعةفيحاجةإلىاآلخر،جماعة
فالشريعةتسمؾمسمؾالمكازنةبيفمصالحيا.كالكصكؿإلىالتكازفبيفالمصالح:ىكالعدؿ،
كاالعتداؿكالكسطّيةكىكمفأىـمقاصدىاالضركرية،كمفأجمواعتبرعمماءالشريعةالكالية

حقاؽالحق،كرفعالظمـالكاقعأكالعامة،م إقامةالعدؿ،كا  فالضركرياتألفالمقصكدمنيا
المتكقع.

لمصالح كضعت ألنيا كاألخركية، الدنيكية المصالح أنكاع لجميع شاممة فالشريعة
العباد،ككاضعياخالقيـكربيـالذؼىكأعمـبأحكاليـكمصالحيـكالشرائعالكضعيةالتيتـإال

(.46ص:ـ1991دنياكعجزتعفالمكازنةبيفمصالحاألفرادكالجماعة)العالـ،بمصالحال

 في ربط أحكاـ السمكؾ كالتعامل بكازع الديف: .4

 فاألحكاـالشرعيةالتيتحكـسمكؾالناسكتعاُمَميـمربكطةبكازعاإليمافباهلل،كاليـك
زىاالدنيكؼالذؼيتكلىالمراقبةاآلخر،فالشريعةاإلسالميةكغيرىامفالشرائعالكضعيةلياجيا

كالمعاقبةعمىالمخالفةألحكاميا،كتمتازالشريعةبرقابةُعمياكىيمراقبةالعميالخبيرالذؼ
يعمـخائنةاألعيفكماتخفيالصدكر،كالذؼيعمـالسركأخفى،فمفيتعدػحدكدهللابمخالفة

كح الدنيكية، المراقبة مف يفمت فقد الشريعة، فمفأحكاـ هللا، مراقبة عف أما كعقابيا، سابيا
يستطيعأفيفمتمنيا،ككلشيءيجدهمحضرا كتابا يمقاهمنشكرا ،اليغادرصغيرهكالكبيرة

(.74ص/1إالأحصاىا)مكسكعةالفقواإلسالميالمصرية
 في حفع مصدري الشريعة مف التحريف أك التبديل: .5

قدعص المباركة اإلسالمية التبديلكذلؾبحفظوإفالشريعة هللامفالتحريفأك ميا
لمصدرييامفعيدالرسكؿعميوالصالةكالسالـإلىيكمناىذا،كستبقىمحفكظةإلىأفيرث

هللااألرضكمفعمييا،كيتبيفلناذلؾبكجييف:

نْلَا اَّّلِْنَس إَُِّا َنْ    ::األدلةالدالةعمىذلؾتصريحا كتمكيحا فقدقاؿهللاتعالىالكجو األكؿ َُ َُشَّ
[9]الحجر: ِإَوَُّا َُلُ َْلَافُِظٔنَ  كجل: عز كقاؿ .  ْن َْ دَلُ يَْج ٌِ ًَّ فُّطِ ُّ ُث ْج آيَاحُ ٍَ ْحِه

ُ
نَِخاٌب أ

َْ َحِهي .كقاؿ:[1]ىكد:َحِهيٍم َدترٍِي  َْ َديْفِِّ َتْْنِيٌو ٌِ َْ َبنْيِ يََريِّْ َواَل ٌِ تِيِّ اْْلَاِطُو ٌِ
ْ
ٍم اَل يَأ
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يَْطاُن ِِف   ، وقال:[20]فصهث: َْحِيٍر  ىََْق الشَّ
َ
ى أ ٍَِنَّ َْ رَُضٍٔل َواَل َُِبٍّ إاِلَّ إِذَا َت َْ َرتْيَِم ٌِ َِا ٌِ رَْضيْ

َ
ا أ ٌَ َو

ُ آيَاحِِّ  ًُ اّللَّ ًَّ ُُيِْس يَْطاُن ُث ا يُيَِْق الشَّ ٌَ  ُ ِِيَّخِِّ َذيَنَْطُخ اّللَّ ٌْ
ُ
 .[52]الحج: أ

اآليات ىذه كالففي غيرىا، يخالطيا ال حتى كيحكميا آياتو، يحفع بأنو هللا أخبر
ُمبّينةلمقرآف،كدائرةحكلوفيي.يداخمياالتغيير،كالالتبديل فلـتذكرفإنيا كالسنةالشريفةكا 

فكلكاحدمفالكتابكالسنةيعضدبعضوبعضا ،كيستندبعضو ليوترجعفيمعانييا منوكا 
ٍَِِت َورَِعيُج  تعالى:بعض،كقدقاؿهللاإلى ًْ ُِْػ ٍُْج َغيَيُْس ٍَ تْ

َ
ًْ َوأ ًْ دِيَُِس يُْج ىَُس ٍَ ْز

َ
اْْلََْٔم أ

ًُ اْْلِْضاَلَم دِيًِا .[3]المائدة: ىَُس

هللاحثّلصالةكالسالـتؤكدذلؾ،فقد:أفشيادةالكاقعمفزمفالرسكؿعميواكالكجو الثاني
،كالدفاععنياجممةكتفصيال ،فقدقّيضهللاسبحانوكتعالىاألمةلمدفععفالشريعةعّزكجلّ

لمقرآفحفظة،فيجميعاألقطارالمسممة،كغيرىامفالكباركالصغار،كماقيضلكلعمـمف
كاليزالكفيذىبكفاألياـالكثيرةفيحفع عمكـالشريعةرجاال حفظوعمىأيدييـ،فكافمنيـقـك

كالتسميات العربية مفالمغة كالسنة القرآف لغة حفظكا كبذلؾ العرب. لساف عمى المكضكعة
إلى ألفهللاأكحاىا الشريعة فقو مفاتيح العربىيأىـ لساف كمعرفة المفعكالمعنى، ركاكة

 رسكلوبمسافعربيمبيف.

ثـقّيضهللارجاال يبحثكفعفتصاريفىذهالمغاتفيالنطقفييارفعا كنصبا كجرا 
إلىغيرذلؾمفضكابطكجزما ،ك كجمعا ، فرادا  كا  كقطعا  تباعا  كا  كقمبا ، بداال  كا  كتأخيرا  تقديما 

.(48ص:ـ1991)العالـ،المغة

الحديث، يبحثكفعفصحة قّيضرجاال  ثـ كتابوكسنةرسكلو، فسيلهللابذلؾفيـ
لنابيفالصحيحكالس قيـ،كتعّرفكاعمىالتكاريخكعفأىلالثقةكالعدالةمفالَنَقَمِة،حتىمّيزكا

)الشاطبي،كصحةالدعاكػفياألخذلفالفعففالفحتىاستقرالثابتبومفأحاديثو
.(94ص/2:ـ1997

اإلسالمية الشريعة ككف مع لمباحثة، يتبيف اإلسالمية خصائصالشريعة تعداد كبعد
بعضحكاـ،كأفثباتيافيناسبمعيفمفأيتالأنيااختصتالنساءبماعامةلجميعالبشر،إ

األحكاـاليتعارضمعمركنتياباستيعابمااسُتجدمفالكقائع،كشمكليابرعايتيالممصالحال
يتعارضسكاءصغرتدائرةالمجتمع،أكامتدت،كيتناسبمداُرىاالفقييمعالمصالحبأنكاعيا

زىامراقبةهللاتعالىبالسركمفأرقىالخصائص،تعزيفرديةأكمجتمعية،دنيكيةأكُأخركية،
كالعمف،مماينعكسإيجابا عمىالفردكالمجتمع،كمعرفةحفعهللاتعالىلمصادرالشريعةمف
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الخصائصحيف كمفالجميلإبرازىذه بصكابالطريق، يزرعالطمأنينة التحريفكالتبديل،
التخطيط،كالتنفيذلمناىجالتربيةاإلسالمية.

 إلسالمي:أسس تدريس الفقو ا

فيتدريسالفقو مراعاتيا المعمـ المبادغكاألسسالتيينبغيعمى مف العديد ىناؾ
مفذلؾكمف المرجكة كتحقيقاألىداؼالتدريسّية اإلسالميمفأجلنجاحوفيأداءميمتو

(305ص:ـ2011،شتٌوة، أبو رزق، عودةا)أىميا:

ةتتصلبالطمبةكمستقبميـكنابعةمفأفيككفمحتكػالمادةالفقيّيةيعالجقضايامعاصر -1
 حياتيـكذلؾلجعلالطالبيقبلعمىدراستياكالشعكربأىميتيافيالحياة.

الصعبة -2 الفقيّية المصطمحات عف كاالبتعاد فيمو يسيل بأسمكب الفقيّية المادة عرض
 المكجكدةفيكتبالفقوالقديمة.

البدء -3 نما كا  بتدريسالمفيكـ، البدء عف كعرضالحاالتالجزئّيةاالبتعاد بتدريساألمثمة
إلىاستخراجالتعريفلو.كىكمايسمىباالستقراء،كينبغيأفيمعبالطمبةدكرا  كصكال 

 بارزا فيىذهالعممية.

الدرسكالحقائق -4 مكضكعات دراسة بعد ما إلى المشركعية حكمة مكضكع دراسة تأخير
الكامفكراءتشريعمشركعّيةمحاكلةفيـالسرالمتضمنةفيوألفاليدؼمفدراسةحكمةال

 عباد.لمالمكضكع

الربطبيفالمعرفةالنظريةكالتطبيقالعممي،كذلؾألفأحكاـالفقواإلسالميمتعمقةبأفعاؿ -5
يتطمب المكمفيفكىيأحكاـعممّيةيتكجبعمىالمسمـااللتزاـبياكالعملبمكجبيا.كىذا

 لعمميفيتدريسمكضكعاتالفقوالمختمفة.مفالمعمـاستخداـاألسمكبا

ربطالمكضكعاتالفقيّيةالتييتـتدريسيالمطمبةبحياتيـعفطريقذكرأمثمةمفالحياة -6
يؤدؼإلىإقباليـعمىتعمـ تقربالمفيكـالفقييإلىعقكليـكتجيبعفتساؤالتيـكىذا

 المكضكعاتباىتماـ.

نمايككفالتركيزعمىأساسياتالبعدعفالخالفاتالفقييةفيتدريس -7 مكضكعاتالفقوكا 
 عمـالفقو.

 التنكيعفياستخداـاألساليبكاالستراتيجياتفيتدريسالمكضكعاتالفقيية. -8
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النبكية -9 كالسنة األصلفياالكثارمفاالستدالؿباألدلةالشرعيةمفالقرآفالكريـ ألنيما
 .استخراجاألحكاـ

سالفقوترتكزبشكلرئيسعمىربطوبالكاقعالمعاصر،مماسبقأفأسستدرييتبيف
كالينفؾالتطبيقالعمميعفذلؾ،كربطمكضكعاتوبحياةالطمبةممايؤصلبشكلأكآخرإلى

مراعاةالطمبةكخصائصيـالنمائية.

 :فقو الكاقع: المبحث الثاني

 مفيـك فقو الكاقع:
ط،ككقععميوالقكؿأؼكجبكالكاقعأؼالكاقعفيالمغة:كقعيقعكقكعا ككقعا أؼسق

الكسيط، )المعجـ الدىر صركؼ مف النازلة أك القيامة، كالكاقعة كاقع، أمر يقاؿ الحاصل:
(.ككاقعأؼفاعلمفكقعيقعكقكعا ككقعا ،أؼسقطكنزؿ.كالكاقعة:النازلة105ص:ـ1972

(.8:403ادةكقع،مجمـ،2003مفصركؼالدىر،كالكاقعةالداىية)ابفمنظكر،

كمفأبرزتعريفاتفقوالكاقعمايمي:

بأنو:فقومبنيعمىدراسةالكاقعالمعيشدراسة(.26ص:ـ1991)القرضاكؼعرفو
المع أصح عمى معتمدة المكضكع، جكانب لكل مستكعبة البياناتدقيقة كأدؽ مكمات

.كاالحصاءات

ُـّأففقو-رحموهللا-(29صىػ:1422كيرػاأللباني) يُي الكقكؼعمىما الكاقعىك:
المسمميفممايتعمقبشؤكنيـ،أككيدأعدائيـ؛لتحذيرىـكالنُّيكضبيـ:كاقعيا ،الكالما نظريا ،

.بتحميالتيـكأفكارىـأكانشغاال بأخبارالُكّفاركأنبائيـ،أكإغراقا 

كاملالمؤثرةفيالمجتمعات،كعرفوغيرىـبأنو:عمـيبحثفيفقواألحكاؿالمعاصرة،مفالع
كالقكػالمييمنةعمىالدكؿ،كاألفكارالمكجيةلزعزعةالعقيدة،كالسبلالمشركعةلحمايةاألمة

(.6ص:،دتكرقييافيالحاضركالمستقبل)الُعمر

ابفالقيـ27ص:ـ2000كقدسمَّاهاإلماـابفالقيِّـرحموهللابالفقوالحي)دمحم، (،كعدَّ
بوأعالـالمكقعيفنكعيفمفالفيـاليتمكفالمفتيكالالحاكـمفالفتكػكالحكـبالحقفيكتا

كاألمارات بالقرائف كقع ما حقيقة عمـ كاستنباط فيو كالفقو الكاقع َفيـ أحدىما: بيما: إال
كالعالماتحتىيحيطبوعمما،كالنكعالثاني:فيـالكاجبفيالكاقع،كىكفيـحكـهللاالذؼ
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حكـبوفيكتابوأكعمىلسافقكلوفيىذاالكاقع،ثـيطبقأحدىماعمىاآلخر؛فمفبذؿ
جيدهكاستفرغُكسعوفيذلؾلـيعدـأجريفأكأجرا ؛فالعالـَمفيتكصلبمعرفةالكاقعكالتفقو

(.69صـ:1996فيوإلىمعرفةحكـهللاكرسكلو)أبيبكر،

تالتيتمتقيجميعيافيفحكاىاكمعناىا،كمنياكلوالعديدمفالمسمياتكالمصطمحا
المعاصرة. الفقيية القضايا الفتاكػ، كالكاقعات، الحكادث الفقيية، المستجدات النكازؿ، فقو

(،غيرأفمفالفقياءمففرؽبيفالنكازؿكالكقائعكالمستجداتكما43ص:ـ2011)حمد،
كتاب)الجيزاني، في ا24ص:ـ2006جاء أف حيثذكر المسائل( عمى تطمق إنما لنكازؿ

الكاقعةإذاكانتمستجدة،ككانتممحة،كمعنىككنياممحةأنياتستدعيحكما شرعيا .

إفىذه ثـ كانتأكغيرمستجدة، مستجدة تطمقعمىكلكاقعة فإنيا الكقائع كأما
ةكقدالالكاقعةالمستجدةقدتستدعيحكما شرعيا كقدالتستدعيو،بمعنىأنياقدتكك فُممحَّ

ة. تككفممحَّ

كأماالمستجداتفإنياتطمقعمىكلمسألةجديدة،سكاءكانتىذهالمسألةمفقبيل
رة،ثـإفىذهالمسألةالجديدةقدتستدعيحكما شرعيا كقدالتستدعيو، المسائلالكاقعةأكالمقدَّ

ةكقدالتككفممحة. بمعنىأنياقدتككفممحَّ

قإنماىككلفقويتعمىذهالدراسةأففقوالكاقعالمقصكدفيرػالباحثةتكمماسبق
،ممااستدعىلوحكما شرعيا .د،أكغيرمستجبالمرأةسكاءكافمستجد

 أىمية معرفة فقو الكاقع:

فيالنقاطالتالية:(35ـ:ص2006،الجيزاني)كمابيفتتمخصأىميةمعرفةفقوالكاقع

ريعةلكلمكافكزماف،كأنياىيالشريعةالخالدةالباقية،كأنياالكفيمةبيافصالحىذهالش -1
 بتقديـالحمكؿالناجعةلكلالمشكالتكالمعضالت.

مع -2 المسمميف، مف جمكع بيا ابتمي كمسائل قضايا إلىخطكرة كالتنبيو األمة ىذه إيقاظ
لمق كمضادة الديف، ىذا لقكاعد المخالفة تككف ما أشد مخالفة صارت_ككنيا كقد اصده،

لشديدالحزفكاألسى_جزءا اليتجزأمفحياةاألمةالمسممة،كباتتحقائقياالشرعيةغائبة
 عفعامةالمسمميففيىذاالعصر.
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مطالبةجادةكدعكةصريحةإلىتحكيـالشريعةفيجميعجكانبالحياة،كىكتطبيقعممي -3
.واإلسالـكيظيرمنوسمكتشريعاتتبرزبومحاسف

 فقو الكاقع: مصادر

(فيرسالتوفقوالكاقع،كذكر32ص:دت)العمرلفقوالكاقعمصادرأساسيةلخصيا
أنياأصكؿمكاردفقوالكاقعكىيكالتالي:

  :أكال: القرآف الكريـ كتفسيره

ىذاىكالمصدراألكؿكاألساس،كبدكنويحدثالخملكقصكرالنظر.فكتابهللاىك
خير كل إلى كأردنااليادؼ معاصرة، قضية مثال أخذنا فمك قضية، كل فيـ عمى كالمعيف ،

 األمر، لنا يتضح فمفخالليا كمآليا، فيحقيقتيا كالتأمل ُو اْْلياِت  تحميميا، َوَكَزلَِم ُجَفّطِ
ْجسٌِنِيَ  ٍُ ْ .[55]األنعاـ، َوىِتَْطتَتنَِي َضبِيُو ال

  :ثانيا: السنة النبكية 

الينطقعفاليكػ"إفىكإالكحييكحى"،،فرسكؿهللاىذاىكالمصدرالثاني
فيالسمـكالحرب،كرسائمولمممكؾكالقياصرة،كاستقبالولمكفكد،فمكأمعناالنظرفيسيرتو

بأنو التيالمراءفييا، الحقيقة لتجمتلنا لمصمحكالمعاىدات، أكتيالحكمةكاممةكعقده
 َث ٍَ َْ يُْؤَت اْْلِْه ٌَ وِِتَ َدرْياً َنررِياً  َو

ُ
 .[269:]البقرة َذَلْر أ

كنجدفيالسنةمفالقكاعدالشرعيةمايعيفعمىفيـالكاقع،كاتباعاألسمكباألمثل
فيمعالجةقضاياهكمستجداتو.

 :ثالثا: سير السمف 

يضيءالطريق،لقادةكالعمماءكالمصمحيف،نبراٌسإفدراسةسيرالسمفالصالحمفا
فعمىفيـالكاقع،كمكاجيةاألزمات،كالخركجمفالمحف.كيعي

إفتجاربىؤالءالقدكةتراثضخـ،يعطيسعةفياألفق،كبعدافيالرؤية،كتصكرا
متزنالممستقبل،كقدرةعمىتخطيالصعاب،بعكفهللاكتكفيقو.
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 رابعا: كتب العقيدة كالفقو: 

المستمد الشريعة عمـك لدراسة المصدر ةكىي المقـك كىيعماد الكتابكالسنة، مف
الثانيمفمقكماتفقوالكاقع،فمفخالؿكتبالعقيدةندرؾحدكدالكالءكالبراء،كأثراألسباب
يعيفعمىتفسيراألحداث،كفي الماديةفياألحداث،كمدػمشركعيةاألخذباألسباب،مما

قواألمربالمعركؼكالنييعفالمنكر،كتبالفقوندرؾحقكؽأىلالذمة،كمنطمقاتالجياد،كف
إلىغيرذلؾممايعتبردعامةأساسيةفيفيـالكاقع،كالحكـعميو،كشرعيةالتعاملمعو.

  :خامسا: دراسة التاريخ كفقو السنف 

مفاليعرؼالماضيلفيفقوالحاضر،كمفالماضيلوالحاضرلوكالمستقبل،
ًْ يَِطرُيوا ِِف  مفقبمنا،كالسيرفياألرضفقاؿسبحانو:أمرنابالتأملفيأحكاؿكهللا َ َول

َ
أ

 ًْ َْ َرتْيِِٓ ٌِ ََ ِي رِْض َذيَُِْظُسوا َنيَْف ََكَن ََعكِتَُث اَّلَّ
َ
: اْْل َْ  .كقاؿسبحانو:[9]الرـك كَْر َديَْج ٌِ

رِْض 
َ
ًْ ُضََنٌ فَِطرُيوا ِِف اْْل كثيرةمعمكمة.(.كاآلياتفيىذا137:آؿعمراف]َرتْيُِس

ا كَْر َضتََق  كقصعميناالقرآفأحداثاألمـممفسبقنا: ٌَ جْتَاءِ 
َ
َْ أ َنَزلَِم َجُلصُّ َغيَيَْم ٌِ

َُّا ذِْنسا ً  َْ دَلُ يقكؿألصحابو:"كاففيمفقبمكـ"ثـ.ككافالرسكؿ[99طو:]َوكَْر آحَيَِْاَك ٌِ
يذكرليـقصصبعضالسابقيف.

ىنَِي   يختبيفسنفهللافياألمـكالمجتمعاتكدراسةالتار وَّ
َ
ََِّج اْْل ْو َحُِْظُسوَن إاِلَّ ُض َٓ َذ

ِ َتتِْرياًل  َِِّج اّللَّ َْ ََتَِر لُِط ِ  .[43]فاطر: فَيَ َِّثِ اّللَّ َْ ََتَِر لُِط َْ َرتُْو َوىَ ْٔا ٌِ ََ َديَ ِي ِ ِِف اَّلَّ ََِّث اّللَّ ُض
.[62]األحزاب:َتتِْرياًل 

ماسبقتتضحأىميةدراسةالتاريخ،ففقوالحاضرمستمدمففقوالماضي،كتكقعكم
المستقبلمبنيعمىالسنفالجارية.كالمتخصصفيفقوالكاقعيجبأفيعنىبدراسةالتاريخ،
كأخصتاريخأمتنااإلسالمية،فيكرصيدضخـزاخر،فيوالعبركالعظات،كقلأفيمرحدث

ًْ ِغْْبَةٌ   وفيالماضي،ممايعيفعمىفيموكتحميمو.معاصرإالكلوشبي ىََلْر ََكَن ِِف كََطِطِٓ
ا ََكَن َحِريراً ُحْفََتَى  ٌَ ْْلَاِب 

َ
وِِل اْْل

ُ
.[111]يكسف: ِْل

  :سادسا: المصادر السياسية

بالجكانبعنَيُك تتعمق كتب مف كالمتقدمكف المعاصركف السياسيكف كتبو ما بيا ي
يعمىأنكاع:السياسية،كى
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كدىاليزىا،-1 السياسة فيغمار سنكاتطكيمة رجاؿقضكا التيكتبيا مذكراتالسياسييف
فسجمكاتاريخحياتيـ،كخالصةتجاربيـ.

الكتبالتيتبحثفيمكضكعاتسياسيةكالعالقاتالدكلية،كعالقةالسياسةباالقتصاد،-2
كميماتالسفراء،كنحكذلؾ.

تتحد -4 التي الدكلية،الكتب المنظمات كدكر كأساليبيا، السياسة خفايا لعبةثعف ككتاب
،كمنظمةاألمـالمتحدة،كعصبةاألمـ،كمجمساألمف.األمـ

  :سابعا: المصادر اإلعالمية

مف مرئية، أـ مقركءة أك مسمكعة أكانت سكاء المعاصرة، المصادر أىـ مف كىي
نشرات الصحفكالمجالتكالدكريات، التميفزيكف،أبرزىا: اإلذاعات، ككاالتاألنباءالعالمية،

األشرطةكالكثائق،إلىغيرذلؾمفالكسائلاإلعالميةالمعاصرة.

يتبيفمفذكرمصادرالفقواإلسالمي،مركنةالفقواإلسالمي،بمااليتنافىمعثباتو،
مف بالقرآفكالسنة،كالرجكعلغيرىما المتمثمة المصادراألصيمة المصادركسيرالسمففتعدد

بمااليتنافىمعالمصادراألصيمة،كاستمدادالفقومفالتاريخكمصادرسياسية-ككتبالعقيدة
كا عالميةداللةكاضحةعمىتبنيوفقوالكاقع،كصالحولكلزمافككاف.

فيكاقعيا، ُيستشكلعمىالمرأة قد ما تشملكّل المصادرأنيا كيظيرمفىذه كما
تستقيأحكاميا،بعدتمحيصالفقياءلمحكـكبيانولمفيحتاجو.كمنيا

 المبحث الثالث: فقو كاقع المرأة كأحكاميا الخاصة بيا

 تعريف فقو كاقع المرأة:
ا كاقع فقو إجرائيا: الباحثة تعرفو لمرأة حكـ الفقييةالشرعمعرفة كالقضايا فيالكقائع

المعاصرةالتيتختصبالمرأة.

 كاقع المرأة:أىمية فقو 

ممااليختمفعميوأحٌدأفلممرأةفقيا خاصا بيا،ضمنتوأبكاٌبمفالفقوعديدة،فيك
أمياتالكتبكغيرىامفالكتبالحديثةالتيأفردتلمحديثعففقوالمرأةمتسعا كبيرا .



04 

 

 النبي عف النصكص تكاثرت كقد قكلو كمنيا إلييا، كاإلحساف بالمرأة العناية :في
َفِإْف أَْعاَلُه، َمِع الضِّ ِفي َشْيء  أَْعَكَج فَّ َكاِ  ، ِضَمع  ِمْف ُخِمَقْت الَمْرأََة َفِإفَّ َساِء، ِبالنِّ )اْسَتْكُصكا

َيَزْؿأَْعَكَج،َفاسْ ـْ ْفَتَرْكَتُوَل َساِء()َذَىْبَتُتِقيُمُوَكَسْرَتُو،َكاِ  4/133البخارؼصحيحَتْكُصكاِبالنِّ
)خ3331َ: ،)( أِلَْىِمي( ـْ َخْيِرُك ِمْف َكَأَنا أِلَْىِمِو، ـْ َخْيُرُك ـْ ْيُرُك سنف ابف 1/636ماجو،
كقكلو1977: ،)()ِباْلَقَكاِريِر َسْكق ا )ُرَكْيَدَؾ اصحيح كلقد19/120:5683لبخارؼ .)

في أحالـ مجرد ليا بالنسبة كاف الحقكؽما مف ليا كضمف حقيا المرأة أعطىاإلسالـ
الذى تتخيل ال )ف، الكاقع في هللاكجكده عبد صالحالطريقي، كالحصيف، صالح كحميد،

(.10ص:ق1428كالناصر،إبراىيـ

كاإلسالـبمصادرهمفالقرآفالكريـكالسنةالنبكيةكثكابتوالمتمثمةفيمبادئوكأحكامو،
ياسكرةباسميا،ثرؼغنيفيمايتصلبالمرأةكقضاياىاالحياتية،فقدأعمىمكانتياكخصصل

 شرعية أحكاـ مف بقضاياىا يتصل ما معظـ عمى كخكالدةتشتمل 2011،)التميمي صـ:
828.)

كبالعكدةلمصحابياتاألكائلنجدأـالمؤمنيفعائشةرضيهللاعنياتثنيعمىنساء
َساُءِنَساُءاألَنْ»األنصارتفقييفبالديفكسؤاليف،َقاَلْتَعاِئَشُة: النِّ ـَ الَحَياُءِنْع َيْمَنْعُيفَّ ـْ َصاِرَل

يفِ  ، وكان للنساء مجالس ٌجلس إلٌهن رسول هللا (1/38:50)البخارؼ،«َأْفَيَتَفقَّْيَفِفيالدِّ

ٌِْه َوَسلََّم: َغلَبَنَ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًّ ِ لَالَِت النَِّساُء ِللنَّبِ ا فٌعلمهن أحكام دٌنهن، َعْن أَبًِ َسِعٌٍد الُخْدِرّي
َجاُل، فَاْجعَْل لَنَا ٌَْوًما ِمْن نَْفِسَن، فََوَعَدُهنَّ ٌَْوًما لَِمٌَُهنَّ فٌِِه، فََوَعَظُهنَّ َوأََمَرهُ  ٌَْن الّرِ ، فََكاَن َعلَ نَّ

 : ُم ثاَلَثَةً ِمْن َولَِدَها، إاِلَّ َكاَن لََها ِحَجابًا ِمَن »فٌَِما لَاَل لَُهنَّ فَمَالَِت اْمَرأَةٌ: « النَّارِ َما ِمْنُكنَّ اْمَرأَةٌ تُمَّدِ

ٌِْن؟ فَمَاَل:  َ ٌْنِ »َواثْنَت َ .(101: 1/32)البخاري «َواثْنَت

مفالكّتابمفاعتنىبتعميـالفتياتكأسسلو،كافترضعمىاألنظمةالتعميميةمراعاةك
(:معالـنظاـ4صـ:2012عدنافباحارث)تياتفقدجاءفيممخصبحثخصكصيةالف

ةفيضكءالتراثالتربكؼاإلسالميمايأتي:يختمفالجنسافمفالرجاؿكالنساءفيتعميـالفتا
كتأتي كاألسرية، االجتماعية كظائفيما مف عدد في كيتبايناف الفطرية، طبائعيما مف كثير
اتحاد فرغـ اآلخر، عف تميزه جنسبأحكاـ لتخصكل الربانية بأحكاميا االسالمية الشريعة

كثير في مفالجنسيف بالعديد اإلسالمية الشريعة جاءت فقد العامة، الشرعية األحكاـ مف
الخصكصياتالنسائية،التيأعطتالمرأةالمسممةتميزا خاصا عفغيرىا،كىذابالتاليفرض
أفتراعيحاجاتالفتياتالمتعممات، كألزميا كتميُّزا ، خصكصية كالتعميـ التربية عمىأنظمة

ة،كخصكصياتيفاالجتماعية؛ليشملذلؾأساليبالتعميـ،كالنظـاإلداريةكمسؤكلياتيفاألسري
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كاألكاديمية،إضافةإلىاألىداؼكالغايات،بحيثيتممسنظاـالتعميـالحديثنيجالسمففي
تعميـالفتيات،كطريقتيـفيتمكينيفمفالمعرفةالعممية.

في الفتاة تعميـ البحثأفنظاـ نتائج أىـ التراثالتربكؼاإلسالميككافمف ضكء
المتاحة إمكانياتيف كحدكد المتعممات، الفتيات قدرات يراعي فردؼ، تعميمي نظاـ بأنو يتميز

بصكرةفردية،كمايراعيمسؤكلياتيفاألسريةككظائفيفاالجتماعية.

كما طبيعتيا كيتناسبمع بيا يتعمق ما المسممة الفتاة تعميـ أىمية سبق مما فيتبيف
تاجولتستطيعتأديةكاجباتيااتجاهخالقيا،كأسرتيا،كمجتمعيا،كمايتماشىمعكاقعيا.تح

 ( 10ص: ـ1983)الحصيف، تصنيف المحتكى التعميمي مف حيث طبيعتو:

ـ إلى:طبيعةالمعمكماتالمحتكػمفحيثقسَّ

كيشتملقسـضركرؼلكلفردبقطعالنظرعفمستقبلدراستوأكنكععمموأكنيجحياتو -1
الديف،ألنويحكـكيكجوحياةالفردالفقوفيعمى:الفقوفيالديف،كالمغةالعربية،كالتربية؛

كعالقةدنياهبآخرتو،كالمغةالعربية:ألنيالغةالكتاباألساسيلمديفكالحياةالذؼتعيدهللا
 تعالى: هللا قاؿ كالتبديل: كالتغيير التحريف مف َُ  بحفظو نْلَا اَّّلِْنَس ِإَوَُّا َُلُ إَُِّا َنْ َُشَّ

ُّ ىَِهخَاٌب َغشِيٌش   .كقاؿهللاتعالى:[9]الحجر: َْلَافُِظٔنَ  َْ َبنْيِ يََريِّْ  *ِإَوَُّ تِيِّ اْْلَاِطُو ٌِ
ْ
ال يَأ

َْ َحِهيٍم َْحِيرٍ  َْ َديْفِِّ َتْْنِيٌو ٌِ لفيمو[42-41]فصمت: َوال ٌِ األكلى الكسيمة كألنيا ،
بو كاإلعرابكالعمل الرسـ في الكحيد مرجعيا كالسنة القرآف فميكف كليذا إليو، كالدعكة

كاإلمالءكاألسمكب،ككيفنبتغيبوبديال كىكمفعندهللا،كىكاليدانيونصفينقاء
المغةكركعةاألسمكبكقكةالتأثيركسيكلةالمناؿككثرةالتداكؿككفرةالنسخ.،كالتربية:ألنيا

سانيةمشتركةاليشذعفتحممياإالشاذ،البدمنيالتطكيرمستكػتأديةالفردمسؤكليةإن
أكلىكظائفيا كقريبا ،كدراسةالتربيةلألنثىآكدألنيا لمسؤكليتوفيالمجتمعالمسمـكالدا 
العامة: الكظائف سمؾ في االنتظاـ رغبت إذا المعيشية كظائفيا كأكلى أما ، الطبيعية

 مدّرسة.

رضاءميلفطرؼيشيرإلىمكانوالمعيشيفيكقسـي -2 درسوالفردلتغطيةحاجةمعينةكا 
الحياةالدنياحسبالدرجةالتيأرادهللالوأفيتبكأىافيسمـالخدمةاالجتماعيةالمتبادلة،

ًْ  قاؿهللاتعالى: ُٓ ػِيَشخَ ٌَّ  ًُٓ َِ ْ ٍَِْا ةَي َُ كََط ٍَُٔن رَْْحََث َرّبَِم َنْ ًْ َحْلِط ُْ َ
جْيَا َورََذْػَِا  أ ِِف اْْلَيَاةِ ادلُّ

ا  ٍَّ ً َبْػًغا ُضْذسِيًّا َورَْْحَُج َرّبَِم َدرْيٌ ّمِ ُٓ َْٔق َبْػٍظ َدرََجاٍت ِْلَخَِّذَز َبْػُغ ًْ فَ ُٓ َبْػَغ
ُػٔنَ  ٍَ .[32]الزخرؼ:ََيْ
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الرئيس)كجعل المكضكع ىك الفقو ـ1983الحصيف تمتف(11ص: الذؼ كالمحكر ،
.راسةاألخرػ،كمرجعيافياختيارالمادةكاليدؼكالتنفيذكتصحيحاتجاىياحكلومكاضيعالد

أىداؼ تدريس فقو كاقع المرأة:

 معرفةهللاكاإليمافبوتعالى. -1

 تؤدؼفرضربيا،ككاجباتيا،كفقماأكجبوهللاتعالى. -2

 يقةتفكيرىا.،كالنيكضبعقميةالفتاةالمسممةكتكسيعمداركيا،كطرزيادةكعيالفتاةالمسممة -3

 تأىيلالمرأةلخدمةالمجتمع،كتعميـكتربيةالنشء. -4

 فيأبكابالفقوالمختمفةكالتيتُمسكاقعالفتاةالمسممة.اكتسابمياراتكمعارؼمختمفة -5

مف -6 تحمييا فقيية قاعدة عمى يرتكز بما مكاقفالحياة في كالصحيحة الفاعمة المشاركة
 الزلل.

 أبكاب فقو كاقع المرأة:

فقوكاقعالمرأةبيفلمباحت أفجميعقضايا التالية:تدكرفيفمؾالمجاالتثة التسعة
،المباسالفنكفكاألدبكالرياضةمجاؿفقوالعبادات،مجاؿاألحكاؿالشخصية،مجاؿالطب،

 األحكاـاألطعمةكالزينة، كمجاؿ الفكرؼ، المجاؿ كاإلقتصادؼ، السياسي المجاؿ كاألشربة،
العامة.

 تدريس فقو كاقع المرأة: أسس

 راعاةطبيعةالمرأةالجسديةكالنفسية.م -1

 إبرازالقدكةالمتمثمةبأمياتالمؤمنيف،كالصحابياتالفضميات. -2

كتكظيفالمياراتعمىأرض -3 كليسالمعرفيفقط، بالجانبالتطبيقيالكظيفي، االىتماـ
 الكاقع.

ةالمسممةالفاعمةفيالمجتمع.التركيزعمىالقيـكاالتجاىاتالتيتحققبناءالفتا -4
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  :المحكر الثاني التربية اإلسالمية

 كأىميتيا كمصادرىا. تعريفيا التربية اإلسالمية المبحث األكؿ: طبيعة

فيمق اإلسالمية التربية مناىج تعتبر عبء عمييا التييقع المناىج الفردإدمة عداد
فيكـالتربيةاإلسالميةينبغيأفنعّرؼلمكاجيةتحدياتالعصرالمتالحقة،كقبلالحديثعفم

قدراتو كاستخداـ َتعمـتيدؼإلىاستثمارطاقاتالفرد، بالتربية،كيقصدبيا:عممية المقصكد
الكمية الحصيمة فيي إليو. الذؼينتمي مجتمعو أجل كمف كبنائو، تككينو أجل مف كمكاىبو،

)مجاكر،صية.كىيعمميةناميةمستمرةالتحادالخبراتاإلنسانية،التيتككفمايسمىبالشخ
ـ1990 مني(.27ص: عده بمعاف  فيالنصكصالشرعية كردتالتربية قاؿكقد التزكية، ا:
ًُ اىِْهخَاَب  : تعالى ُس ٍُ ِ ًْ َويَُػيّ ًْ آيَاحَِِا َويَُشّكِيُس ًْ َحخْئُ َغيَيُْس ًْ رَُضٔاًل ٌُِِْس رَْضيَِْا ذِيُس

َ
ا أ ٍَ َن

َث َويُ  ٍَ ًْ َواْْلِْه ُس ٍُ ِ ٍُٔنَ  َػيّ ٔا َتْػيَ ًْ حَُسُُٔ َ ا ل ٌَ[:151البقرة]التأديب،قاؿ(:أدبنيربيفأحسف
جتأديبي )األلباني، 149،ص1( التطيير،72، ًْ  قاؿتعالى(، ُ ِْلُْزَِْب َخُِْس ا يُسِيُر اّللَّ ٍَ إجَّ

ًْ َتْطِٓرًيا َِسُك ّٓ َْْو اْْلَيِْج َويَُط َ
] السِّْجَص أ قاؿتعالىاإلصالح،[33األحزاب: ،:  ٌَُِِٔن ْؤ ٍُ ْ ا ال ٍَ إِجَّ

 ًْ يُْس َٔ َد
َ
ٔا َبنْيَ أ ْضيُِح

َ
َٔةٌ فَأ َٔ  تعالى:،التنشئة،قاؿ[10الحجرات:] إِْد ُْ  ِِف اْْلِيْيَثِ َو

ُ
أ َْ يُنَشَّ ٌَ َو

َ
أ

تنِيٍ  ٌُ َِا ذِي ،كالتعميـ،قاؿتعالى:[18الزخرؼ:]ِِف اْْلَِطاِم َدرْيُ  رَْضيْ
َ
ا أ ٍَ ًْ َن ًْ رَُضٔاًل ٌُِِْس ُس

ٔا َتْػيَ  ًْ حَُسُُٔ َ ا ل ٌَ  ًْ ُس ٍُ ِ َث َويَُػيّ ٍَ ًُ اىِْهخَاَب َواْْلِْه ُس ٍُ ِ ًْ َويَُػيّ ًْ آيَاحَِِا َويَُشّكِيُس ٍُٔنَ َحخْئُ َغيَيُْس


(47ـ:ص2002رياف،)[151البقرة:]

كحدانيتوتنشئةتنشئةالفردعمىاإليمافباهللكبأنيا:التربيةاإلسالميةريفكيمكفتع
تبمغإلىأقصىماتسمحإمكاناتوكطاقاتوحتىيصبحفيالدنياقادرا عمىفعلالخيرلنفسو

كثكابو. هللا برضى اآلخرة في كجديرا  أرضو في هللا خالفة كعمى ـ:2010)حمس،كألمتو،
(27ص

العياصرة) ـ2010كعّرفيا الفرد(448ص: تيدؼإلىإعداد مقصكدة عممية بأنيا:
فييا، يعيش التي البيئة كبيف بينو تكيف إلحداث جميعيا شخصيتو جكانب كتنمية كتنشئة

كلتمكينومفتحقيقالغايةالكجكديةالتيخمقمفأجميا

فيكتابيمامناىجالتربيةاإلسالميةكأساليبتدريسياشتٌوة، أبو رزق، وعودةا كذكر
تنميةالجكانبا لمختمفةلشخصيةاإلنساف،عفطريقالتعميـ،أفالتربيةالتخرجعفككنيا
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تككف ذلؾ كعمى الصالح، اإلنساف لغرضإعداد كالممارسة؛ كالتيذيب، كالتثقيف، كالتدريب،
صالح،لمفردفيمختمفمراحلحياتومفخالؿ التربيةىيعمميةإعداد،كتنشئة،كتكجيو،كا 

يعجكانبشخصيتوكتسيربونحككماؿاألفعاؿكالتأثيراتالمختمفةالتيتستيدؼنمكهفيجم
شتٌوة، ا ) كيفمعمايحيطبوكظائفوبمااليتعارضمعالمنطقكالعقلالسميـعفطريقالت

مصنعتربكؼيمكفأفبشكلالفردالتربيةاإلسالميةك. (20ص:ـ2011،أبو رزق، وعودة
زف،كتشكموبصكرةيتالءـكيصنعوفيضكءمثلعمياكقيـسامية،تمدهبكسائلالنضجالمتكا

مف يحمييـ بما األفراد التيتزكد التربية أنيا فضالعف ىذا كقيمو. معتقده مع سمككو فييا
(.29ص:ـ1990مجاكر،االنحراؼ)

فكارس) محكرت ص2011كقد األ5ـ: ذات حكؿ اإلسالمية التربية تعريف فكار(
 المسمـ الجيل إعداد نظاـ اإلسالمية التربية كجفاعتبرت لجميعأفرادا  متكامال  إعدادا  ماعات

فيجميعجكا كنفسيا ، كاجتماعيا ، كخمقيا ، كركحيا ، كاعتقاديا ، كعقميا ، جسميا ، نبالشخصية:
مراحلنمكىا،كذلؾفيضكءماأتىبواالسالـ،ممايسيـفيإخراجاألمةاإلسالمية،التي

برضكانوفياآلخرة.تحققالعبكديةهللتعالىفيالدنيا،كتفكز

التراثالعممي في شائعا  يكف لـ اإلسالمية، التربية إلىأفمصطمح اإلشارة كتجدر
فكانتقدكردتاإلشارةإليوعندبعضالميتميفبيذاالمجاؿمفالفقياء العربياإلسالمي،كا 

تنشئة،اإلصالح،كالُعمماءكالمفكريفالمسمميف،فقدشاععندىـمرادفاتليذاالمصطمحمنيا:ال
التأديب،التيذيب،التزكية،التعميـ،السياسة،كالنصحكاإلرشاد،ككلالمرادفاتالتياستخدميا
البشرية النفس كرعاية كتنشئة، تنمية حكؿ تدكر التربية معنى عمى لمداللة الصالح السمف

ع كالحرص كتزكيتيا، كتأديبيا، كتيذيبيا، إصالحيا، عمى كالعمل تعميميا،كسياستيا، مى
رشادىا؛حتىيتحققالتكيفالمطمكب،كالتفاعلاإليجابيلجميعجكانبياالمختمفة؛ كنصحياكا 

كمككنات)العياصرة، .(453-450ص:ـ2010معماحكليا،كمفحكليامفكائنات 

كمفخالؿالتعريفاتالسابقةيتضحبأفالتربيةاإلسالميةعمميةُتعنىبتنشئةالفردمف
كانبعبرنظاـمتكامليجعموقادرا عمىالفكزبالداريف.جميعالج
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 :أىمية التربية اإلسالمية

لمفرد ة اإلسالميةتتجمى أىمية التربي جكانفي كتنمية اإلسالمية الشخصية بياتككيف
كالنفسية كالجسدية العقمية فيـ، عمى تساعده التي الضركرية الشرعية بالعمكـ المتعمـ تزكيد

فيم اإلسالـ.اإلسالـ بو جاء العباداتكفقما كأداء صحيحا  الا  اإلسالمية التربية أف كما
نماتطالبوعمىتطبيقياعمميا ،ألفالعمـبدكف تكتفيبالعملعمىتزكيدالمتعمـبيذهالعمكـكا 

.خالؽلدػالفردبناءالقيـكاأل،اسبعميواإلنسافعندهللاتعالىعملىكإثـيح

ىحقيقةتعريفوعمالنسبةلمفردفيأمكرأخرػمنيا:يةالتربيةاإلسالميةبكماتبرزأىم
يخاؼمنوتعريفوعمىالككفالمحيطبوفال،ىخالقوتعريفوعمه،نفسوكأصموكحياتوكمصير

منو كيستفيد بليسخره باال، فتأمره ينفعو عمىما عنوتعريفو فتنياه يضره كما منو، ،ستفادة
هكآخرتو.تعريفوعمىدنيا
رادالذيفيعيشكففمفمجمكعةمفاألا باعتبارهبناءمككنلممجتمع: بالنسبة أىميتياأما 

بيفالفرد كالعالقة منظكمةمفالقكانيفكالتشريعات. مفاألرضكتحكميـ فيمنطقةمحددة
يتـكالمجتمععالقةمتداخمةكمتكاممةفصالحالفرديقكدإلىصالحالمجتمعكتحقيقاألىداؼ

كصكال إلىتحقيقيافيالمجتمع.أكال فياألفراد

نقلالتراثالثقافيأىميا:تمعفيالعديدمفالقضاياكتبرزأىميةالتربيةاإلسالميةلممج
مىالمحافظةع،مماعمقبومفالشكائبالثقافيةاإلسالميكالمحافظةعميوكالعملعمىتنقيتو

 .ىكيةالمجتمعاإلسالميككيانو

مفالجكانبمنيا:تبرز أىمية التربية اإلسالمية لمبشريةك  فيالعديد تعملعمىأنيا
إلغاءالحكاجزبيفالبشرحيثأنيـجميعا ينتمكفإلىأصلكاحدىكسيدناآدـعميوالسالـ.

جَْث وََجَػيَِْ   قاؿهللاتعالى:
ُ
َْ ذََنٍس َوأ ٌِ ًْ ا انلَّاُس إَُِّا َديَْلَِاُز َٓ حُّ

َ
ٔا إِنَّ يَا أ ًْ ُشُػٔبًا َوَرَتانَِو َِلََػاَرفُ اُز

ًٌ َدترِيٌ  َ َغيِي ًْ إِنَّ اّللَّ تَْلاُز
َ
ِ أ ًْ ِغَِْر اّللَّ ُس ٌَ ْزَس

َ
ءاستعباداإلنسافألخيوإلغا،[13]الحجرات:  أ

ركفعمىعقيدةإبعادالمسمـعفاحتقارالناسكظمميـبسببعقيدتيـمادامكااليؤث،اإلنساف
يمانيـالمسممي نقاذىـمفظمماتتنميعندالمسمـالرغبةفيدعكةالناسإلىاإلسالـك،فكا  ا 

العملعمىبثركحاإلنسانيةكالخيريةلدػالمتعمميف.،الكفركالجيل
الجكانب:تبرز أىمية التربية اإلسالمية بالنسبة لمبيئةك  مف العديد عمىفي العمل

عاتالعملعمىتربيةاألفرادكالجما،حتىتبقىنظيفةمفالعبثكالتمفالمحافظةعمىالبيئة
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عمىالبيئة لممحافظة كالجماع، كاستغالؿاألراضيالعملعمىحثاألفراد ،اتعمىالزراعة
العملعمىإبعاداألفرادكالجماعاتمفإيقاعالضررباآلخريفانطالقا مفالقاعدةالشرعية)ال

.(35ص:ـ2011،عودة شتٌوة، أبو رزق،ا)ضرركالضرار(.

 مصادر التربية اإلسالمية:

فيبنائيا،كقد البدلمتربيةمفمصادرمعينةُتستقىمنيا،كركائزثابتوتعتمدعمييا
2015)الرقب،ذكر :78 ،)( ص2013الشالؿ، شتٌوة، أبو رزق، عودة،ا)ك،(56:

كقدأكجزتالمكضكعكمايمي:–ىذهالمصادربإسياب(48ص:ـ2011

 أكال: القرآف الكريـ:

ليككفمنيجحياةكدستكر كىككتابهللاالعظيـالذؼأكحاهجلشأنوإلىنبيومحمد 
أمة.كىكالمصدراألكؿكالرئيسلكلماتحتاجوالبشريةفيمختمفالمجاالتالعممية،كشتى

لقكلوتعالى: مفجزئياتحياتيامصداؽ  َْ َداةٍَّث ِِف وَ المياديفالمعرفية،كفيكلجزئية  ا ٌِ ٌَ

ًَّ إَِِل  ٍء ُث َْ ََشْ ا فَسَّْطَِا ِِف اىِْهخَاِب ٌِ ٌَ  ًْ ٌْرَاىُُس
َ
ًٌ أ َم

ُ
َِاَحيِّْ إالَّ أ رِْض َوال َطانٍِس يَِطرُي ِِبَ

َ
ًْ اْل َربِِّٓ

ونَ  كىكأىـمصدرمفمصادرالتربيةاإلسالمية..[38]األنعاـ:ُُيَّْشُ

 ثانيًا: السنة النبكية المطيرة:

ىيالمصدرالثانيمفمصادرالتشريعاإلسالميلككنياجاءتكحيا مفهللاتعالى،
َٔى .قاؿسبحانوكتعالى:أجراهعمىلسافرسكلو َٓ َِ ال ا َحِِْطُق َغ ٌَ َٔ إالَّ وَْْحٌ ئَُْْح  .َو ُْ   إِْن 

ْْوِ .كقاؿتعالى:[4-3]النجـ: َ
َْ أ ُ لََعَ رَُضُِٔلِ ٌِ فَاَء اّللَّ

َ
ا أ ِ َولِيسَُّضِٔل َوَِّلِي اىُْلْسََب  ٌَ اىُْلَسى فَيِيَّّ

ًُ السَّ  ا آَحَاُز ٌَ ًْ َو ْغَِِياءِ ٌُِِْس
َ
بِيِو ََكْ اَل يَُسَٔن ُدوىًَث َبنْيَ اْْل َِ الطَّ ْ َطاننِِي َواة ٍَ ْ ُضُٔل َواْْلَخَاََم َوال

َ إِنَّ ا ٔا اّللَّ ُل ٔا َواتَّ ُٓ ُّ فَاجْخَ ًْ َخِْ اُز َٓ ا َج ٌَ َ َشِريُر اىْػَِلابِ فَُذُزوهُ َو .[7]الحشر:  ّللَّ

 ثالثا: ُتراث كمنيج السمف الصالح:

التربية مصادر مف غنيا  مصدرا  ُتعد التربكية المسمميف كمؤلفات كتابات مجمكع
عممية ،كلككنياصدرتعفعمماءمسمميفكافليـفضل مفقيمة  ليا لما اإلسالمية؛نظرا 

م كأزمنة  ظركؼ  في المختمفةاالجتياد أكضاعو مع كتفاعال  المجتمع، لحاجات تمبية  ختمفة
(.52ص:ـ2011شتٌوة، أبو رزق، عودة، ا)
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 رابعًا: الفكر التربكي القديـ كالحديث:

التربكؼ بالفكر كالطركحاتُيقصد العممية، كاألفكار كاألبحاث، الدراسات، مجمكع
التيُيمكف الُمعاصرة أك القديمة التربكية كالمشكالتالفكرية القضايا فيمعالجة منيا اإلفادة

التربكيةالمختمفة،كالسيماأفالمجاؿالتربكؼُيعدمتطكرا كمتجددا ،كغيرثابتكمستقر؛فكاف
مفالمعطياتالحضاريةالقديمةأكالُمعاصرةتالبدمفاالنفتاحالُمنضبطكاإليجابيعمىُمخ

كانتأكغربية؛لإلفادةمماكص لإليوالتقدـالعمميكالحضارؼفيمختمفالمجاالتشرقية 
مع كالمياديف،معمراعاةأفتتـاإلفادةمفالجانباإليجابيفييا،كالذؼاليتعارضبأؼحاؿ 

عف(53ص:ـ2011،شتٌوة، أبو رزق، عودةا)نقموثكابتناالشرعيةكتعاليـاإلسالـالسمحة
.(ـ2007أبكعراد،)

الميةفيالتعاملكاالنفتاحعمىاآلخر،كاالستفادةمفتراثوكعمكموكمنيجالتربيةاإلس
ألؼ كالتقكيـ كاالختبار الكزف معيار عمى يقكـ كاضح، منيج كاالنسانية الحضارية كمنجزاتو
ىي اإلطار كافقتذلؾ حقيقة فأؼ المرجعي، طارىا كا  معارؼالكحي بمعيار إنساني انجاز

مفاالستفادةمنيافيبناءالمعارؼالتربكيةاإلسالميةمادامتحقيقةإنسانيةعالمية،الضير
التتعارضمعأصكؿاإلسالـكمبادئوالسامية،أماتمؾالمعارؼكالعمكـكالنظرياتالتيتبني
الحكـ ألفمعيار الرفضكالرد، فمصيرىا الغراء كشريعتو عمىأساسمخالفلرؤيةاإلسالـ

التيعمىاألشياء،مفمنظكرالترب لتمؾالمعارؼالمعصكمة كأساسا  أكال  يعكد يةاإلسالمية،
(.60ص:ـ2011الجالد،جاءبياالكحي)

( عدَّ 2015الرقب،كقد ألف80صـ: اإلسالمية التربية مصادر مف مصدرا  الككف )
االسالـيحثناعمىدراسةمافيالككفدراسةمكضكعيةكيعتبرالككفمسخرا لإلنساف،كذكر

النفساإلنسانيةباعتبارىامفطكرةعمىالخير،كأفاالنسافخميفةهللافيمفا لمصادرأيضا 
األرض،كالككفمسخرلو،كأفهللامنحاالنسافالعقلكأعمىمفشأفأكلياأللباب،نقال عف

(.32صـ:2005)الشمرؼ،

يكاالستفادةمفمماسبقأفالتربيةاإلسالميةتدعكنالمتفاعلمعالتراثاإلنسانيتضح
مع كالمعرفي الثقافي كالتبادؿ االتصاؿ جسكر مد كتحرصعمى اآلخريف، كتجارب خبرات
الثقافاتاألخرػ،كاختبارمالدييامفعمكـكمعارؼ،كتعدذلؾمصدرا مفمصادرىا،كمعينا 

المعرفيكالثقافيكالتربكؼؼ بالثراء يرفدىا َضالَُّة اْلِحْكَمُة َفُيَك)اْلَكِمَمُة َكَجَدَىا َحْيُثَما اْلُمْؤِمِف
ِبَيا() (.2/1395:4169ابفماجوسنفَأَحقُّ
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  :التربية اإلسالمية منياج المبحث الثاني: أىداؼ

لمكتابالمدرسي المتعمـاألإف فالمنياجيؤثرعمىشخصية المتعمـ ثرفيشخصية
ك كصياغاتيا فيتشكيلشخصيتو حيثيسيـ كاجتماعيا  )األقطشفقا فرديا  المحددة ألىدافو

  (.46:ـ2010،والعمري ورمزي، ولرعوش

كيدؼرئيسليا، مصمحا ليصبحصالحا الفرد بتنشئة اإلسالمية اىتمتالتربية كقد
مفاألىداؼ (10التربيةاإلسالمية)صفيالخطكطالعريضةلمنياجتكرديتفرعمنياعددا
:كىيلتربيةكالتعميـبفمسطيفةاإعداداإلدارةالعامةلممنياجبكزار

كالككف، -1 لإلنساف، كنظرتيا كقيميا، كمبادئيا، اإلسالمية، تعميقإيمافالمتعمميفبعقيدتيـ
 كالحياة،كانسجاـسمككيـمعياقكال كعمال .

2-  الطالب صمة تكثيق باهلل كتعالى-المتعمـ كاجتناب-سبحانو بأكامره لاللتزاـ يدفعو مما
 نكاىيو.

الم -3 بقيموإيجاد المعتز بشريعتو كالتمسؾ بعقيدتو المؤمف كدينو بربو الكاثق الصالح سمـ
 كأخالقو.

كصمتو -4 كمنيجا ، كتفسيرا ، كحفظا  تالكة ، بو كالتمسؾ الكريـ بالقرآف الطالب صمة تكطيد
 باالقتداءعمىنيجوفضال عفترسيخمحبتوليمافيقمبوككجدانو.-ملسو هيلع هللا ىلص-بالرسكؿ

بصيرالطالببأفاإليمافالحقاليككفبالقكؿالمجرددكفالعمل،كأفرضاهللاالينالوت -5
 اإلنسافإالبالتضحيةفيسبيمو.

كذلؾلالقتداءكاالعتبار،كمعرفةمدػاسياـعمىتاريخاإلسالـكالمسمميفكقكؼالطالب -6
 ذلؾالقيـالعمميةالسميمةفيحياتيـ.

الج -7 كنبيمةمفأجلحمايةإدراؾالطالبأىمية لغايةشريفة فيسبيلهللافيككسيمة ياد
 .اسدكالشركرعفالمسمميفالديفكالكطفكالمقدساتكدرءالمف

كأخالقا  -8 كشريعة عقيدة باإلسالـ  بااللتزاـ التديف نحك الطمبة عند إيجابي اتجاه تككيف
 شدإليو.بالصكرةالمأخكذةمفالكتابكالسنةكاإلجماعكالقياسكماتر

ليمكميـ، -9 تكعية مف إليو المسمميف يحتاج كما اإلسالمي العالـ بقضايا الطالب تكعية
 كمشكالتيـ،كمايكاجييـمفصكرالظمـكالعدكاف.
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المسمميفجميعا كىيتطبيقاإلسالـ -10 التيتيـ المصيرية الطالبنحكالقضية تكجيو
 فيكاقعالحياة.

كسالطمبةكبيافأثرىافيتككيفشخصيتيـاإلسالميةتعزيزمكانةالمغةالعربيةفينف -11
 .مييـمفالحفاظعميياكمايجبع

االقتناعبأفالديفاإلسالميقادرعمىمكاجيةالمستجداتفيكلعصرككلجيل -12
لإلنسانية. الكحيد المنقذ ىك كأنو كمكاف زماف لكل صالحة كنظمو نقموفمبادئو

ص2010)حمس، ا43-41ـ: )كزارة عف الفمسطينية،( كالتعميـ الخطكط1998لتربية ـ:
العريضةلمنياجالتربيةاإلسالمية(.

 غير أف ىناؾ أىدافًا لمتربية اإلسالمية تختص بالمرحمة الثانكية منيا:

 ،كبكلماجاءبو.ركحاإليمافباهللتعالى،خالقالككفكمبدعوكبرسكؿهللاءإذكا -1

 ياراتالزائفة.تعميقأسسالعقيدةكحمايتيامفالت -2

 تبصيرالتمميذبفمسفةاإلسالـكتشريعاتو. -3

تحقيقالكحدةالفكريةالمبنيةعمىالعقيدةاإلسالمية؛تحصينا مفالسقكطفيىكةالتمزؽ -4
 كالصراع.

 حمايةالتمميذمفالشؾكالصراعالنفسي. -5

سسالتعاملفيلطبيعةالعالقاتاإلنسانية،كأل-مفالتمميذ–تكسيعدائرةالفيـالصحيح -6
 المجتمع.

 اكتسابالقيـالتيتحكـسمككو. -7

 التأكيدعمىإنماءالكازعالدينيفينفسو. -8

 التأكيدعمىتنميةالتفكيرالسميـ. -9

ياةكعماحإعطاءالتمميذإجاباتصحيحومدعمةبالمنجزاتالعمميةعماكراءالككفكال -10
 اأمكفذلؾ.يثيرهمفمشكالت،كعمايثكرفينفسومفتساؤالتكمم

 تكضيحمكقفالديفمفحركةالعصر،كعمميةالتغيير. -11

 الكشفعفالجانبالحضارؼفياإلسالـ،كأنومصدرلمتشريعفيكلزمافكمكاف. -12
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 إعداداإلنسافالمتكازففكرا ،كعاطفة؛ليالئـبيفالحياتيفاألكلىكاآلخرة. -13

 المجتمعالمسمـالمتكامل.التأكيدعمىتككيفاإلنسافالمسمـالمتكامل؛إليجاد -14

األرض،يتعر -15 بقاع في كظركفيا المجتمعاتاإلسالمية بأكضاع المسمميف فالشباف
 كالتفاعلمعمشكالتيـ،كتقديرالعكفليـ.

 سابواتجاىاتإيجابيةنحكالتأسيبالقدكةالصالحة.كإ -16

 كبالتراثاإلسالمي.ربطالتمميذربطا قكيا بكتابهللاكسّنةرسكلو -17

السمطةفياإلسالـ. -18  تعميقالفيـالصحيحلمفيـك

كالفتاة -19 الفتىالمسمـ بيفكلمف المتبادؿ التقديركاالحتراـ إيجابينحك اتجاه تككيف
 المسممة،كالقائـعمىفيـكلمنيمالدكراآلخرفيالحياة.

أد -20 عمى تساعده التي كالخبرات االتجاىات المتعمـ االجتماعيةاكتساب كظائفو اء
 .(34ص:ـ1998شحاتو،)المستقبمية

فكانتُمتضمنةبأىداؼالتربية كُيالحعمماسبقأفاألىداؼالخاصةبالمرحمةالثانكيةكا 
اإلسالميةالتيحددتياكزارةالتربيةكالتعميـفيالخطكطالعريضةلممنياج،إالأنياتحمل

،كمايجبالتركيزالثانكيةخصكصيةالمرحمةبمايتكافقمعالخصائصالنمائيةلممرحمة
 عميوثقافيا،فكريا،اجتماعيا،فسيكلكجيا،عقميا....

 :-خاصة–كمف أىداؼ المنيج التعميمي لمفتاة المسممة 

 تأكيدالمنيجعمىطبيعةالفتاةالجنسية. -1

 (152ص:ـ2012باحارث،)تأكيدالمنيجعمىطبيعةالفتاةالكظيفية -2

لتحق يقيـالحديثفيالمنيجعففقوكاقعالمرأة،لتتمكفالفتاةمفأداءككالاليدفيفيستمزما
دكرىاالكظيفيكبمايتكافقمعطبيعتياالجنسية.

 خصائص التربية االسالمية:

 ذكر ما منيا عديدة بخصائص االسالمية التربية كسـ كعطية،يمكف )الياشمي
ماذكره(28ص:ـ2011 مع بمضمكنيا النقاط ىذه كالتقت ـ2015الرقب،) (،72ص:

(:61ص:ـ2002،ك)رياف،(34:صـ2013)الشالؿ،
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ؤمفباهللكيتقيوتربيةغايتياتقكػهللاكاإليمافبكحدانيتو،فييتسعىإلىخمقاالنسافالم .1
 .بالسركالعمف

ماىكنظرؼ .2 فييا الشرعيةكالتطبيقيةكالماديةكالنقميةكالعقميةبما شمكليةالمحتكػلمعمـك
ىكتطبيقيكىذايعنيأنياالتتكقفعندالعمكـالشرعيةأكالعباداتبلتتناكؿالكثيركما

االسالـ نظرة مع تتكافق بطريقة االسالمي المجتمع في الحياة تقتضييا التي العمكـ مف
 كتعاليمو.

الفردالمكازنةبيفالفردكالجماعةكالركحكالجسدكالعقلكالعاطفة؛فييتربيةمتكازنةتيتـب .3
الركحيةكالجسدية كحاجاتوكالمجتمعكحاجاتوكتسعىإلىتنميةجميعجكانبالشخصية

 كالعقميةكالكجدانية.

لمتكازفبيفالنظريةكالتطبيق)فيالقكؿكالعمل(،كالمكازنةبيفالعمـكالعمل، كماكتدعكنا
 كتعالى: ] ﴾آجَاهَاال يُكَهِّفُ انهَّهُ وَفْسًا إِال مَا  ﴿يقكؿهللاسبحانو الحديثأف[7الطالؽ: كفي .

ِلَنْفِسَؾَعَميَؾَحّقا ،َكأَلْىِمَؾَعَميَؾ)  :سممافقاؿألبيالدرداء فَّ ِلَربَِّؾَعَمْيَؾَحّقا ،َكاِ  إفَّ
َحقَُّو،َفَأَتى ِذؼَحقّ  َحّقا ،َفأْعِطُكلَّ َقاؿََفَذَكَرذِلَؾَلُوفَ-ملسو هيلع هللا ىلص-النَّبيَّ َصَدَؽ:))-ملسو هيلع هللا ىلص-النَّبيُّ

(.41ـ:ص2013(.)الشالؿ،7/76:1832)صحيحالبخارؼَسْمَماُف((

اجتماعية .4 تربية كعالقتوإنيا بأسرتو الفرد المجتمعكتنظيـعالقة بتنظيـ تيتـ فييتربية
فكالجسدالكاحدبأبناءمجتمعوكىيمبنيةعمىأساسأفالمسمـأخكالمسمـ،كأفالمسممي

 إذااشتكىمنوعضكتداعىلوسائرالجسدبالسيركالحمى.

التعاكف .5 قيـ كنشر المنكر، عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر كالتقكػ بالبر تيتـ تربية إنيا
 كالمحبةكالتسامح،كالعدؿكاحتراـحقالنفسكحقكؽاآلخريف.

كالتقص .6 كالبحث التفكير في العممي المنيج عمى التحميلقياميا في العقل كتسخير ي
 كالقياس،كاستخداـالمنيجالتجريبيفيمجاؿالمعرفةالعممية.

الناسكالحرص .7 فيخدمة المعرفة عمىالجانباألخالقيفيالسمكؾكاستخداـ تشديدىا
عمىمايريدهاالسالـمفالمسمـ،كالبحثفيالعمكـالنافعة،كتجنبكلعمـضارعمى

 مفنفعالناس.قاعدةخيرالناس

مف .8 بالنفساالنسانيةفيكلمكافكزمافبكصفالناسجميعا  إنسانيةمعينة تربية إنيا
يَا أَيُّهَا اننَّاشُ إِوَّا خَهَقْنَاكُمْ مِهْ ذَكَرٍ وَأُوْثًَ وَجَعَهْنَاكُمْ  أصلكاحدكأبكاحدكأـكاحدةإذقاؿتعالى:
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عف.(13:)الحجراتنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ انهَّهِ أَجْقَاكُمْ إِنَّ انهَّهَ عَهِيمٌ خَبِريٌشُعُىبًا وَقَبَائِمَ نِحَعَارَفُىا إِ بعيدة
يففردكآخركالبيفذكركأنثىالتمييزفييابالتعصبأكالتمييزالعرقيأكاالجتماعي،

ؼيتطمبتنكعتأخذبعيفاالعتبارالحاجاتالمتباينةبيفاألفرادكفئاتالمجتمعاألمرالذك
 أىدافياكمحتكػمناىجيا،كطرائقيا.

التقفعندمستكػأكسفمعيفإنماىيمستمرةمعاالنسافمفالكالدةأنياتربيةمستمرة .9
 حتىالمماتماداـقادرا عمىالتعمـ.

أنياتيتـبتفعيلمنافذالتعمـالتيخصهللابيااالنسافليطلعمىماحكلومفالعالـ، .10
تشد إدراؾفيي في االستبصار عف فضال التعمـ عممية في الحكاس استخداـ عمى د

 العالقاتبيفالمكاقفكاألشياء.

وُقم اعْمَهىا  إنياتربيةتشددعمىاإلخالصفيالعملكجكدةالمعمكؿإذقاؿتعالى: .11

(.105:)التكبةفَسَريَي اهللُ عَمَهَكم وَرَسىنُه

مية،بعقيدتيا،كأصكليا،كأحكاميا،مفعندهللاسبحانوربانيةالمصدر:فالتربيةاإلسال .12
 تعالى: قاؿ :)النساء يَا أَيُّهَا اننَّاشُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِهْ رَبِّكُمْ وَأَوْسَنْنَا إِنَيْكُمْ وُىراً مُبِيناً كتعالى.

مِهْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ نِمَا فِي انصُّدُورِ وَهُدًي وَرَحْمَةٌ  يَا أَيُّهَا اننَّاشُ قَدْ جَاءَجْكُمْ مَىْعِظَةٌ (.كقاؿتعالى:174

 .(57:)يكنسنِهْمُؤْمِننِيَ

ثابتةاألصكؿ:فالتربيةاإلسالميةتقكـعمىمجمكعةمفالحقائقالثابتة،التيالتتغير .13
 .دؿ،بتغيرالزمافكالمكافكالتتب

لفطرةاإلنسافككاقعوكحياتو،كليذافييالتيفياإلسالـمالئمةفالشرائعتربيةكاقعية: .14
(.14:الممؾ)أَال يَعْهَمُ مَهْ خَهَقَ وَهُىَ انهَّطِيفُ انْخَبرِيُ :إسعادالبشريةكميا.قاؿتعالىالقادرةعمى
 (.453ص:ـ2010)العياصرة،

عمى .15 االنساف يفيميا كاألحكاـ، كالشريعة العقيدة في الكضكح كالسيكلة: الكضكح
 توكليسفيياألغازكالمبيمات.درااختالؼق

يزدادالمرء يميزىا،كبالتمعففييا سبقأفخصائصالتربيةاإلسالميةىيما يتبيفمما
 قناعةبأنياسبيلالسعادةفيالداريف.
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 أسس منياج التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية:

االجتماعيةكالمعرفيةينطمقمخططالمنياجمفمجمكعةمفاألسسالفمسفيةكالنفسيةك
كالتيينبثقعنياالمنياجكاآلتي:

 لمنياج التربية اإلسالمية: )االعتقادي( األساس الفمسفي .1

هللا عند مف فيك الرباني، بمصدره اإلسالمية التربية لمنياج األساسالفمسفي يتميز
نسافمخمكؽخمقا .فاإلةتعالى،كلوفمسفتوكتصكراتوالخاصةبولكلمفاالنسافكالككفكالحيا

ًُٓ   ىادفا خمقوهللاتعالىلمعبادة،قاؿتعالى: رِيُر ٌِِْ
ُ
آ أ ٌَ ََّ َواِْلنَص إاِلَّ ِْلَْػتُُروِن  ا َديَْلُج اْْلِ ٌَ َو

خنِيُ  ٍَ ْ َّٔةِ ال زَّاُق ذُو اىُْل َٔ السَّ ُْ  َ ٍُِٔن إِنَّ اّللَّ ن ُحْطػِ
َ
رِيُر أ

ُ
آ أ ٌَ َِ ّرِْزٍق َو ٌّ :(.56)الذاريات

بناءعمىىذاالفيـفإفالمتعمـفيىذهالمرحمةيشعرأنويتفاعلمعخبراتالمنياجك
إرضاءهللتعالىكحده،بنيةخالصة،عبادةهللسبحانو.

،كمجاؿانتفاع كالككفمخمكؽخمقاىادفا،خمقوهللاتعالىليككفمسخرا لإلنسافالمكـر
ًْ   :لوكتفكركبحث،كمجاؿتمتعكزينةقاؿتعالى َ رِيَاٌاً َوُرُػٔداً َولََعَ ُجُِٔبِِٓ ََ يَْزُنُسوَن اّللَّ ِي اَّلَّ

َْزا ةَاِطاًل ُضتَْحاََُم فَلَِِا َغَزاَب انلَّارِ  ا َديَْلَج  ٌَ رِْض َربََِّآ 
َ
اَواِت َواْل ٍَ ُسوَن ِِف َديِْق الطَّ )آؿَويَخََفهَّ

.(191عمراف:

تعالىلتككفاألكلىدارابتالء،كالثانيةداركالحياةبشطريياالدنياكاآلخرة،خمقياهللا
َٔ اىَْػشِيُش اىَْغُفٔرُ   تعالى:جزاءقاؿ ُْ اًل َو ٍَ َُ َخ ْحَط

َ
ًْ أ يُُّس

َ
ًْ أ ُك َٔ َْٔت َواْْلََياةَ ِْلَتْيُ ٍَ ْ ِي َديََق ال اَّلَّ

.(89صـ:2002)رياف،(48:صـ2010كالعمرؼكرمزؼ،كقرعكشاألقطش()2ؾ:المم)
 فسي لمنياج التربية اإلسالمية:األساس الن .2

قد المتعمميف إلىأف مفنظرتو الثانكية فيالمرحمة اإلسالمية ينطمقمنياجالتربية
كصمكاإلىسفالشبابكالبمكغ.كليذاالسفحاجاتوكاىتماماتوكرغابتو.كفقالفطرةالتيخمق

َم   هللاتعالىعميياىذاالمتعمـ،قاؿتعالى: َٓ ًْ وَْج ِ ك
َ
ِ اىَِِّت َذَطَس انلَّاَس  فَأ َِ َحِِيًفا فِْطَسةَ اّللَّ لِّلِي

ٍُٔنَ  ْزََثَ انلَّاِس اَل َحْػيَ
َ
ََّ أ ًُ َوىَِس ِ َُ اىَْلّي ِ ذَلَِم ادّلِي ا اَل َتتِْريَو ِْلَيِْق اّللَّ َٓ : َغيَيْ (30)الرـك

اإلسالميىيخمقهللاتعالىاالنسافعمىاالسالـ،أ ؼشاىدا )كالفطرةفيالمفيـك
هلل مفبعبكديتو تمكنو التي كالكامنة باالستعداداتكالطاقاتالظاىرة كمزكدا  بربكبيتو، كمقرا 

()مدككر، هللاتعالى منيج لمعايير كفقا  كالباطل الحق بيف كالتمييز الحكـ، :ـ2006إصابة
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جميع(171ص التعفترتبط كمحكر اإليمانية. بفطرتو كرغباتو كاىتماماتو ككيفيتوحاجاتو مـ
 تعالى: قكلو ًُ اىِْهخَاَب  ينطمقمف ُٓ ٍُ ِ ًْ آيَاحَِم َويَُػيّ ًْ َحخْئُ َغيَيِْٓ ُٓ ْ ِِ ٌّ ًْ رَُضٔاًل  َربََِّا َوابَْػْد ذِيِٓ

 ًُ َُج اىَػشِيُش اَْلِهي
َ
ًْ إََُِّم أ َث َويَُشّكِيِٓ ٍَ َواْْلِْه األقطش129)البقرة: ( كرمزؼ( كالعمرؼ

.(48:صـ2010،كقرعكش

المتعمميفمفحيثاالستعدادات المبادغالتيتراعيأحكاؿ مف عمىمجمكعة تقكـ
العقيدة ضكء في كالرغبات كاالتجاىات، كالميكؿ كالدكافع، كالحاجات، كالقدرات، الفطرية،
لسمكؾ المكجو باإليماف كتربطيا اإلسالمية، الغايات نحك العناصر ىذه فتكجو اإلسالمية.

رفاتو.فييتخاطبالمسمـبأحبالكممات،كتدعكهإلىاالستجابةالفعالة،االنسافالمسمـكتص
اقتراف خالؿ مف كعقكليـ، المتعمميف، عاطفة كتستثير مناسبة، بتعزيزات االستجابات كربط
الدعكةإلىهللاتعالىبمفتالنظرإلىآثارقدرتوسبحانوكتعالىفيالمحسكسات.كىيتراعي

مكاناتوكالتكمفوقدراتالمتعمميفكاست عداداتيـفتخاطبكلمتعمـبمايتناسبمععمرهكعقموكا 
ا اْنتََطتَْج  إالمايطيق.قاؿتعالى: ٌَ ا  َٓ ا َنَطتَْج وََغيَيْ ٌَ ا  َٓ َ ا ل َٓ ُ َجْفطاً إالَّ وُْضَػ ال يَُسيُِّف اّللَّ

َُا َربََِّا وَ 
ْ
ْدَطأ

َ
ْو أ

َ
َِا َربََِّا َربََِّا ال حَُؤاِدْزَُا إِْن نَِطيَِا أ ِ َْ َرتْي ٌِ ََ ِي ُّ لََعَ اَّلَّ ا َْحَيْخَ ٍَ ٍِْو َغيَيَِْا إِْْصاً َن ال ََتْ

َُا لََعَ ا ْٔالَُا فَاُُُْصْ َُْج َم
َ
َِا أ َِّا َواْغفِْس نَلَا َوارَْْحْ ا ال َطاكََث نَلَا ةِِّ َواْخُف َخ ٌَ ِيَِْا  ٍّ ََ َوال َُتَ ِْٔم اىََْكفِسِي ىَْل

:تتمثل في ىذا األساس منطمقات عدة أىمياك  (.460ص:ـ2010صرة،()العيا286:)البقرة

 تحقيقاالستقراركاألمفالنفسيلدػالطالبمفخالؿتنظيـإشباعحاجاتودكفإفراطأك
أجل مف كالضكابط الدكافع بيف التكازف كتحقيق أمامو، كالتكبة بابالرجاء كفتح تفريط،

 تككيفالشخصيةالمتزنة.
 كاالتجاىاتالصالحةمثلاحتراـاآلخريف،كالتعاكفمعيـكتحقيقالذاتكالثقةتنميةالميكؿ

 بالنفسكاالتزافاالنفعالي.
 لدييـمفخالؿتقكيةتنميةتقكػهللاتعالىفينفكسالطالب كا عالءالدكافعاإلنسانية ؛

 صمتيـباهللتعالى.
 يبعثعمىاعتز بما كالتحررمفترقيةكجدافالطالبباألناشيدكالقصص، باإلسالـ ازىـ

 االتجاىاتالسمبيةكالعصبية.
 .مراعاةقدراتالمتعمميف،كاألخذبمبدأالفركؽالفرديةعندتقديـالخبراتالتعميمية 
 (ص103:ـ2002رياف،)فاىيـمراعاةالتدرجفيبناءالم.
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 ألساس االجتماعي لمنياج التربية اإلسالمية:ا .3

اإلسال التربية منيج فاألمةينطمق الدعكة، كعالمية اإلسالمية األمة كحدة مف مية
ًْ فَاْختُُرونِ   ى:اإلسالميةأمةكاحدةقاؿتعال َُا َربُُّس

َ
ًث َواِحَرةً َوأ ٌَّ ًْ أُ خُُس ٌَّ ِزهِ أُ َْ )األنبياء:إِنَّ 

،كالمجتمعاإلسالميتسكدهعالقاتمتميزةبيفأفراده،كىكمجتمععالميمفتكحلجميع(92
َِاَك إاِلَّ  لناسبغضالنظرعفدينيـكمعتقدىـكجنسيـكلكنيـكلغتيـقاؿتعالى:ا رَْضيْ

َ
ا أ ٌَ َو

َِّاِس بَِشرًيا َوَُِزيًسا (28)سبأ: ََكفًَّث لِي

الناس إلى اإلسالمية الدعكة كيحمل اإلسالمية، األمة تكحيد عمى يعمل فالمتعمـ
ًْ ةِاىَِِّت ِِهَ ادُْع إِ  بالطريقالشرعي،قاؿتعالى: ُٓ ْ ِْٔغَظثِ اْْلََطَِثِ وََجادِل ٍَ ْ ثِ َوال ٍَ َِل َضبِيِو َرّبَِم ةِاْْلِْه

 ََ خَِري ْٓ ٍُ ْ ًُ ةِال ْغيَ
َ
َٔ أ ُْ َْ َضبِييِِّ َو َْ َعوَّ َخ ٍَ ِ ًُ ة ْغيَ

َ
َٔ أ ُْ َُ إِنَّ َربََّم  ْحَط

َ
()األقطش125)النحل:أ
.(48:صـ2010العمرؼكرمزؼ،كقرعكشك

فيكاألساس عمييا التركيز ينبغي التي اإلسالمية القيـ أىـ بإبراز ُيعنى االجتماعي
المجتمع ىذا كعالقة االجتماعية، البيئة في كمكانتيا األسرة دكر بإبراز يعنى كما المجتمع،

(.177ص:ـ2002بالمجتمعاتاألخرػ)رياف،
 األساس المعرفي لمنياج التربية اإلسالمية: .4

المعرفي األساس اإلسالميةينطمق التربية كتابلمنيج تعالى هلل أف الكتابيمف ف:
ىك الثاني كالكتاب كأساسيا، كمعيارىا الدينية المعرفة مصدر الكريـ: القرآف كىك المقركء،
الكتابالمنظكركىكالككفكمافيومفإنسافكأرضكسماءكحيكافكنباتكمخمكقاتأخرػال

الككفيسيركفقسنف كىذا فمصدرالمعرفةىكهللاتعالى.نعمميا، هللاتعالى. ككنيةخمقيا
مجاؿ ففي تعارض. كال بينيما تصادـ ال كاحد أصميما الشرعية كالمعرفة الككنية فالمعرفة
المعرفةالدينيةيعتبرالكحيىكالمصدراألساسلممعرفةالدينية،فأركافاإليماف،كالعبادات،

،كميامعارؼجاءبياالكحيمفقرآفكسنة.-النارالجنةك-كالغيبياتكالحياةاآلخرة

النصكصكالتعرؼعمى فيـ مفخالؿ اإلسالمية التربية منيج مع يتفاعل كالمتعمـ
عمى تقكـ البحثفييا كمنيجية الدينية. كالمعرفة عمىتمؾالقضايا بيا كاالستدالؿ محتكاىا،

أساساالستدالؿكالفيـكاالستنباط.

الككنيةيعمـالمتعمـأفهللاتعالىىكخالقالككفكالحياة،كأكدعكفيمجاؿالمعرفة
كطمبمناالتعرؼعمييا،كالبحثفييابطرؽالبحثالمختمفةلالنتفاعبياا فييانكاميسكسنن
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ًْ  كتسخيرىافيخدمةاالنسافكتسييلحياتو،قاؿتعالى: ُُفِطِٓ
َ
ًْ آيَاحَِِا ِِف اْلفَاِق َوِِف أ  َضُُنِيِٓ

ُّ اْْلَقُّ  َُّ
َ
ًْ أ ُٓ َ َ ل  َحِتَّ يَتَتَنيَّ األ(.53)فصمت: ( كقرعكشقطش كرمزؼ، :ـ2010،كالعمرؼ

.(48ص

ذكر ـ1998)شحاتو،كقد المرحمة260ص: مناىج بمحتكػ الخاصة األسس مف عددا  )
الثانكية:

مةبيفبيافحكمةهللافياختالؼالخمقفيالجنسكالمكف،كأفالتقكػىيمعيارالمفاض .1
 البشر.

 التحررمفالتبعيةكمفاالعتمادعمىالغير،كاحتراـالديفلمعقل. .2

االجتماعيلمزكاجكتكجيييـإلىالعملالمثمر. .3  تكضيحالمفيـك

العمـفياالسالـكأنكاعو. .4  بيافمفيـك

 التمييزبيففقوالعباداتاألكثرثباتا كفقوالمعامالتاألكثرتطكرا . .5

 يمجتمعمتميزبنظاموكعالميتوكفقشريعةهللا.المجتمعاإلسالم .6

 المسمـمدعكلمتفكيركالتأملفيعالـالشيادة. .7

 كلمايقعفيالحياةيتـبقدرةهللاكبمشيئتو،كالمكضعلمصدفةأكالجبر. .8

 أسستقدـالمجتمعاإلسالمي:التعاكفكالتكاملكالشكرػكالعمل. .9

 معالدعكةالدائمةإلىالسالـ.األخذبأساليبالقكةلحمايةالحقكؽ .10

 تحقيقالعدالةاالجتماعيةكتكافؤالفرصبيفالجميع. .11

 تأكيدالمسؤكليةالفردية،كعمكـالحقكؽكتساكييابيفالناس. .12

 كجكبالشكرػعمىكالةاألمكر. .13

 تقكيةالركابطبيفالمسمميفكدعـتضامنيـاإلسالمي. .14

 االسالـ.التبادؿالثقافيبقبكؿمالـيناقضشريعة .15

 تقديـالمحتكػالدينيعمىشكلكحداتدراسيةمتكاممةبيففركعالديفاإلسالمي. .16

 مراعاةالعمقفيالمحتكػمفحيثارتباطوبحاجاتالتالميذالمتصمةببيئاتيـ. .17
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شباعالحاجةإلى .18 كا  المساعدةعمىالتفكيرالعممي، أسساختيارآياتالقرآفالكريـ:
ديركالمحبة،كانتزاعركحالتعصبلمجنسيةكالقبميةكالمذىبية،كالتزكداألمفكاالنتماءكالتق

ظيارالجانبالحضارؼلإلسالـ،كتنميةالكعيباالقتصاداإلسالمي.  باألكامركالنكاىي،كا 

التآخي .19 إبرازقيمة عمىمراقبةهللا، الصالحة التنشئة أسساختياراألحاديثالنبكية:
عي،كالعملالمنتجالبناء،كالقيـالخمقية،كارتباطالقرآفبالفركعاإلسالميكالتماسؾاالجتما

 الدينيةاألخرػ.

 اإلسالمية التربية أسسمنياج أف سبق مما كلّ يالحع إلحاؽ يمكف الثانكية منيالممرحمة
باألسسالعامةلمنياجالتربيةاإلسالمية،إالأفخصكصيةالمرحمةجعمتمفاألسسالخاصة

تمؾالخصكصية،كمايبرزفيياانفعاليا ،معرفيا ،اعتقاديا ،كاجتماعيا .تأكيدا ل

 :مبادئ التربية اإلسالمية

التربيةاإلسالميةعمىمجمكعةمفالمبادغالتربكي ،التيتجعلمنياعمميةفاعمةكمنيا:ةتقـك
 :إلزامية التعميـ .1

يةعمىالعمـكالتعمـ،فكانتالعمـفرضعمىكلمسمـكمسممة،كقدحثتالتربيةاإلسالم
عمىالتعمـ،كماأكؿآياتنزلتمفالقرآفتحثعمىالعمـكالتعمـ.كقدشجعالنبي

   قصةأسرػبدرإالدليالبسيطا عمىمكانةالعمـكالتعمـفياإلسالـ.قاؿتعالى:
ْ
اكَْسأ

ِي َديََق  ًِ َرّبَِم اَّلَّ َْ َغيَقٍ  *ةِاْض نَطاَن ٌِ ًِ  * َديََق اْْلِ ًَ ةِاىَْليَ ِي َغيَّ ْزَسُم اَّلَّ
َ
 َوَربَُّم اْْل

ْ
ًَ  *اكَْسأ َغيَّ

 ًْ ًْ َحْػيَ َ ا ل ٌَ نَْطاَن  ىكلمسمـ:طمبالعمـفريضةعم(،كقاؿرسكؿهللا5-1)العمق: اْْلِ
.(1/81:224ابفماجوسنف)
 : استمرارية التعميـ .2

حسب،بلدعتإلىاستمراريتو.قاؿسعيدلـتقتصردعكةالتربيةاإلسالميةإلىالتعميـف
بفجبيررحموهللا:)اليزاؿالرجلعالماماتعمـ،فإذاترؾالتعمـكظفأنوقداستغنى
لىمتىقاؿمف كقيللبعضيـمفمتىالتعمـكا  يككف، كافأجيلما عنده، كاكتفىبما

(.206ص:ق1426الحبيشي،)(الميدإلىالمحد
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 :كؽ الفردية بيف المتعمميفمراعاة الفر  .3

الفركؽالفرديةىي:الصفاتالتييتميزبياكلإنسافعفغيرهمفاألفراد،سكاءأكانت
تمؾالصفاتجسمية،أـعقمية،أـمزاجية،أـفيسمككوالنفسي،أكاالجتماعي،أكىي

 عقميا  أك جسديا  مفاألفراد، عفغيره كلفرد أكاالختالفاتالتييختمفبيا نفسيا  أك
سمككيا.

 :التدرج .4

السيربالعمميةالتعميميةخطكة،خطكة:التدرجمفاألىـإلىالميـ،التدرجمفالبسيطإلى
إلىالمجيكؿ،التدرجمفالمحسكسإلىالمجرد،التدرج األكثرتعقيد،التدرجمفالمعمـك

فيالتقكيـ.
 :المبادرة إلى تمقي العمـ .5

عمـكالحفعكالتقميد،كلمتربيةالمبكرةدكرميـفيبناءشخصيةألفالصغيرأقدرعمىالت
بعد.دعاعمماءالمسممكفإلىالتبكيرفيالعمـيقكؿاإلماـالغزالي:)أفيقدـ الفردفيما
عمىالصبيالعقيدةفيأكؿنشكئو،ليحفظياحفظا ثـاليزاؿينكشفلومعناهفيكبره

 الحفعثـ فابتداءه فشيئا، يحصلشيئا االعتقادكاإليقافكالتصديقبوكذلؾمما ثـ الفيـ
(.94ص:1:جـ1994)الغزالي،لمصبيمفغيربرىاف(

 :التكازف بيف الثكاب كالعقاب .6

أثر اإلسالمية، التربية عميو تقكـ الذؼ الثكابكالعقاب، بيف التكازف لمبدأ تنميةا إف في
طفاءالس مكؾغيرالمرغكبفيو.فالثكابىكالحادثكتعزيزالسمكؾالمرغكبفيو،كمحككا 

حدكثيا احتماؿ زيادة إلى أدػ )السمكؾ( باالستجابة لحق إذا المثير)المعزز(الذؼ أك
كتكرارىاأكتقكيتياكتثبيتيا،كالعقابىكالحادثأكالمثيرالذؼإذالحقباالستجابةغير

جم لقد محكىا. أك كفيا أك أدػإلىإضعافيا الثكابالمرغكبفييا بيف الكريـ القرآف ع
 ا انلَّاُس َواْْلَِجاَرةُ  كالعقابقاؿتعالى: َْ ٔا انلَّاَر اىَِِّت َوكُُٔد ُل ٔا فَاتَّ َْ َتْفَػيُ ٔا َوىَ ًْ َتْفَػيُ َ فَإِْن ل

 ََ ْت لِيََْكفِسِي ِغرَّ
ُ
َِّاٍت ََتْ  أ ًْ َج ُٓ َ نَّ ل

َ
اِْلَاِت أ ٔا الطَّ ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ِي ِ اَّلَّ اُر َوبَّّشِ َٓ ا اْلجْ َٓ ِ َْ ََتْخ سِي ٌِ

 ُٓ َ تََشاةِٓاً َول ٌُ ٔا ةِِّ  حُ
ُ
َْ َرتُْو َوأ ِي ُرزِْرَِا ٌِ َزا اَّلَّ َْ ٔا  ُ َسةٍ رِزْكاً كَال ٍَ َْ َث ا ٌِ َٓ ٌِِْ ٔا  ا ُرزِكُ ٍَ ْزَواٌج ُُكَّ

َ
ا أ َٓ ًْ ذِي

ونَ  ا َدادِلُ َٓ ًْ ذِي ُْ َسةٌ َو َّٓ َط ٌُ
 :(.25-24)البقرة
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 :إثارة الدافعية .7

دافعيةبأنياحالةداخميةجسميةأكنفسيةتدفعالفردنحكسمكؾفيظركؼمعينة،تعرؼال
كتكجيونحكإشباعحاجةأكىدؼمحدد.

 :التنكع .8

كاستراتيجيات التعميمية كالكسائل التعميمية كاألىداؼ الدراسي المحتكػ في التنكع أؼ
.(464-460صص:ـ2010العياصرة،كأساليبالتدريسكالنشاطات)

ُتسيـفيتككيفشخصيةإسالميةمتميزةمفػالباحثةأفمبادغالتربيةاإلسالميةتر
جميعالجكانب،كماكتنطكؼعمىمبادغتجعلمفتطكيرالمجتمعأمرُمحتـ،مفخالؿبناء
ثارةالدافعية،كالمبادرةلتمقيالعمـ،مراعيا قدراتوكخصائصومف الفردعمىمبدأاالستمرارية،كا 

التكازفبيفالثكابكالعقاب،كمراعاةمبدأالفركؽالفردية،كالتدرج.خالؿ

 معايير اختيار محتكى التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية:

الثانكية لممرحمة اإلسالمية التربية محتكػ اختيار معايير تحديد َذكرىايمكف كما
(:52ص:ـ2010)كالعمرؼكرمزؼ،كقرعكشاألقطش

 .لتودؽدالصدؽالمحتكػكص .1

.التكازف .2

.اؽمعالكاقعاالجتماعيكالثقافياالتس .3

.اتالفردكالمجتمعالمستقبميةمراعاةالمحتكػلمتعمـالسابقكلحاج .4

يتبيفمماسبقبأفالمعاييرالكاجباتباعياعنداختيارمحتكػالتربيةاإلسالميةلممرحمة
الثانكيةانبثقتمفأىداؼالتربيةاإلسالمية.

 :في ضكء التربية اإلسالمية  فّ انكية كمطالبيثًا: خصائص طالبات المرحمة الثثال

إفمفأىـمعاييراختيارمحتكػالتربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكيةمراعاتولحاجات
ففيـ،كالفرد منطمقميـ،مفالمنطمقاتالتيتؤثرعمىـكخصائصنمكىذةمطبيعةالتالا 

خططالمنيجأفيضعفياعتبارهحقيقةىذاالتمميذ،كيفينمك؟كيفدلمبناءالمنيج.فالبُ
يثيرهكيبعدهعفالتعمـ؟ما يثيرهكيشجعوعمىالتعمـ؟كماذا لخصائصالسمككيةايتعمـ؟ماذا
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لحاجاتالجسمية المختمفة؟كمالمتالميذفيكلمرحمو؟ما لمتمميذفيمراحلعمره كالنفسية
(.18صـ:2006ككجؾ،االتمميذفيكلمرحمة؟)المشكالتالتييتعرضلي

ك النمائيةألف كخصائصيا العمرية كالتعميميةتفرضالمرحمة الصفية اإلجراءات
كالتعمالمناسبة النظاـ إدارة في المعمـ كدكر الصفية كالتعميمات القكانيف كطبيعة كالتعمي، ــ

كخصائصوالنمائية؛ليسيلعميوالتعاملالصفي؛لذلؾيفترضبالمعمـأفيككفعالما بالمتعمـ
المعمـبيذهالخصائصاليمكفأفيككفمعوكتعميموباألسمكبالذؼيناسبو،فمفغيرمعرفة

(.510ص:ـ2010العياصرة،التعميـفعاؿذكمعنى)

 عف الحديث الدراسة ىذه في البد كاف عامةالكلذلؾ لمطمبة النمائية خصائص
يجادالعالقةبيفىذهالخصائصكالتربيةاإلسالمية.رحمةالثانكيةفيالمكالطالباتخاصة ،كا 

 أىـ خصائص النمك في ىذه المرحمة:

تتحددأبرزمالمحالنمكالجسميفيالمجاالتالتالية::النمك الجسمي .1
الحنجرة - حيثيتغيرشكل العاـ، فيالطكؿكالكزفكالمظير ممحكظو تغيراتفسيكلكجية

 كركينبتشعرلحيتوكشاربوكيبرزثديااألنثىكيتسعحكضيا.كالصكتلدػالذ
االحت - ظيكر ذلؾ كيرافق كنضجيا، الجنسية الغريزة كالحيضعنديقظة الذكر عند الـ

 .األنثى
مف - نكعا  يكرثذلؾ كقد الذكر، آنفة الجسمية لمتغيرات نتيجة القمق أعراضمف ظيكر

ليسس بأفكضعيـ إلىاىتماـكلمفالجنسيفأفالخجللدػالجنسيف،ظنا  ىذا كيا ،
 يككفمكضعقبكؿاجتماعي.

فياأل - بعضالعاداتالسيئة السريةظيكر العادة كممارسة كالنكـ األقطشكل كالعمرؼ)
كقرعكش كرمزؼ، ـ2010، ص2001مرىج،)(38ص: ـ:2010)شكشؾ،(210-216:

.(27ص
:الحركيك  الفسيكلكجيالنمك  .2
ساعاتليال .8ذؼقبلكيثبتعندحكالييقلعددساعاتالنكـعف -
تزدادالشييةكاإلقباؿعمىاألكل. -
يرتفعضغطالدـتدريجيا  -
،مماخفضنسبةاستيالؾالجسـلألكسجيفتن،ينخفضمعدؿالنبضقميال عفذؼقبل -

 .يؤدؼإلىحاالتاإلغماءكالصداعكالقمقكاالضطراب
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ما،كيزدادنشاطوكقكتو،كيزداداتقافالمياراتتصبححركاتالمراىقأكثرتكافقا كانسجا -
)اآللةالكاتبةكاأللعابالرياضيةالحركيةمثلالعزؼعمىاآلالتالمكسيقيةكالكتابةعمى

 .(28ـ:ص2010)شكشؾ،(339ص:ـ1986زىراف،
 النمك الجسمي كالفسيكلكجي كالحركي: دكر التربية اإلسالمية في

في اإلسالمية التربية دكر الجسمييبرز النمك مالمح فيمرحمةكالحركي،الفسيكلكجي،
األكالمراىقة زاكيتيف في تعالى: قاؿ الجسمية، الناحية ةٍ "لى: َّٔ َِ كُ ٌّ ا اضخطػخً  ٌَّ  ًْ ُٓ َ ْ ل وا ِغرُّ

َ
 "َوأ

ا):،كقاؿ[60األنفاؿ:] ْمُىَأاَلِإفَّ اْلُقكََّةالرَّ ْمُىَأاَلِإفَّ اْلُقكََّةالرَّ 3)صحيحمسمـ(ْلُقكََّةالرَّْمىَُأاَلِإفَّ
/1522:1917) كقكلو ،( َخْيرٌ: ُكلّ  َكِفي ِعيِف الضَّ اْلُمْؤِمِف ِمَف َخْيٌر اْلَقِكؼُّ صحيح)(اْلُمْؤِمُف

(،60ص:ـ2010يريدناأقكياءفيأجسامنا)منصرؼ،نالحعأفرسكلنا(4/2052:2664مسمـ
ةالجسـكرياضتوعمىاحتماؿالمشاؽ،كالصبركالجيادفيكلذلؾدعتالتربيةاإلسالميةإلىتربي

سبيلتقدـالحياةكرقييا،كتكفيرالطاقةالحيكيةالالزمةلتحقيقاالستمتاعبياكتحقيقالجماؿفي
األداء الذؼيتمثلفيإحسافاألداءالمجرد كيجبحثالشباب300،صمدككر)األداء كما ،)

كالتيليسفيياأذيةكلمتخفيفمفالمشركعةتكتعمـألعابالقكػكالشاباتلممشاركةفيالرياضا
األكزافكالكتسابالمياقةالبدنيةخاصةفيأيامناىذهحيثاألطعمةكاألشربةالمتنكعةمعالمككث

كماكتدعكالتربيةاإلسالمية(.60ص:ـ2010فيالبيتدكفحرؽالدىكفالمؤذيةلمجسـ)منصرؼ،
داكاتولينمكنمكاسميما ،حمايةالجسدباألخالؽالقكيمة،تنميةالمياراتالجسميةتغذيةالجسـكمإلى

جراءالمسابقات)الشالؿ، (،انتقاءالنسلألىميةالعاملالكراثي200ـ:ص2013بالرياضة،المعبكا 
ةمففيالبناءالجسميكالصحيالسميـفقدأشارالقرآفالكريـإلىانتقاؿالصفاتالكراثيةالمنتقا

 : تعالى قاؿ جيل إلى ٍِنَي   ﴿جيل َ ٍَْساَن لََعَ اىَْػال ًَ َوآَل ِغ ًٔحا َوآَل إِةَْساِْي َ اْضَطََفى آَدَم َوُُ إِنَّ اّللَّ
ٍِيٌع غَ  (33) ُ َض ا ٌَِ َبْػٍظۗ  َواّللَّ َٓ ًٌ ذُّرِيًَّث َبْػُغ ]﴾ يِي عمراف: عمىتغذية[34-33آؿ االسالـ كأكد ،

ٔا ٌَِ  ﴿ الجسـبالطيباتكمايفيدهكينفعو،كاالبتعادعفأكلالحراـ،قاؿتعالى: ٔا ُُكُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
يَا أ

ا َرزَرْ  ٌَ ًْ إِيَّاهُ َتْػتُُرونَ َطّيِتَاِت  ِ إِن ُنِخُ ًْ َواْشُهُسوا ّلِلَّ ،كاالىتماـبالنظافة،الجمكس[172البقرة:]﴾ َِاُز
مفاألمراض، عالجالجسد كاجتنابالمسكراتكالمخدراتكالتدخيف، باكرا، النكـ بشكلصحيح،

االنتحار)منصرؼ، أك بالكشـ المثاؿ: سبيل عمى الجسد إيذاء ص2010كعدـ (،72-61صـ:
نشادممالوأثرهفيراحةالبدفكالتنفيس ككذلؾاىتمتالتربيةاإلسالميةبالتركيحالبرؼءمفلعبكا 
كالقياـ كالبذؿ لمعمل كحماستو نشاطو الشخص ليستعيد كالعقمية، النفسية كالقكػ الطاقات عف

كاالنحالؿكاالستيتار.ككذلؾبكاجباتو،شرطأفيككفالتركيحىادفا كمتجنبا بكاعثالفسادكالفتنة

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya172.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya172.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya172.html
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تسخيرقكةالبدفكقداراتوكطاقاتوفيالطرؽالمشركعةالتيأحمياهللاتعالى،مفعبادات،كالصالة
كالصكـكالحجكالجياد،ككسبالرزؽالحالؿ،كاستعماؿالحكاسكفقحدكدالشرعاإلسالمي،كالبعد

(.146ـ:ص2000عفجميعالمحرمات)أبكرزؽ،

 تعتبرالمراىقةأما اإلسالمية فالتربية الجنسية مفأخطرمراحلالشبابكذلؾمفالزاكية
لنمكالدافعالجنسي،كلذلؾأكجبتببثالكعياألخالقيفييا،كعمىأفتقكـعمىالكعيالعقميال

كالتقميد المحاكاة الفضيمجرد يترتبعمى كما كعمميا كقكانينيا مبادئيا تعميـ طريق كذلؾعف مة،
،كمفخالؿيمةلحياةاألفرادكالجماعاتكالرذيمةمفخيركشرعاجال كآجال .كمدػضركرةالفض

ناثا لماليذامفأثرفيتيذيبالغريزةالجنسية،كبيافقيمة تنميةالحياءفينفكسالمتعمميفذككرا كا 
  مستمزمات كمف لإلنساف. كضركرتو الزكاج حكمة بياف يتطمب كىذا تربيةالعفة، المرحمة ىذه

أك بالحركة، أك العكرات عف بالكشف سكاء مفاتيف، إظيار كعدـ الحشمة لباس عمى الفتيات
،كيعتبرتعزيزتقكػهللاكالخكؼمنوتعالىأىـركائز(144-141صص:ـ2002بالكالـ.)رياف،

َسْبعَ:)التربيةاإلسالميةلممراىقمفالناحيةالجنسية،كيدؿعمىذلؾقكلو َكَجلَّ ّللاََُّعزَّ ـُ ٌةُيِظمُُّي
فِ َنَشَأ َكَشابٌّ َعاِدٌؿ ِإَماـٌ ِإالَِّظمُُّو ِظلَّ اَل َيْكـَ اْلِقَياَمِة ِفىىَيْكـَ َذَكَرّللاََّ َكَرُجٌل َكَجلَّ َِعزَّ ّللاَّ ِعَباَدِة

ُمَعمَّقا ِفى َكَرُجٌلَكاَفَقْمُبُو َفَفاَضْتَعْيَناُه َكَرُجٌلَدَعْتُوالَْخاَلء  َكَجلَّ َِعزَّ َمْسِجِدَكَرُجاَلِفَتَحابَّاِفىّللاَّ
ِإَلىَنْفِسَيا َكَجَماؿ  َمْنِصب  َذاُت َفَأْخَفاَىااْمَرأٌَة ِبَصَدَقة  َؽ َتَصدَّ َكَرُجٌل َكَجلَّ َعزَّ ِإنِّىَأَخاُؼّللاََّ َفَقاَؿ

ِشَماُلُوَما ـَ ،كمفثـتعزيزغضالبصر(1/234:629صحيحالبخارؼ()َيِميُنوَُصَنَعْتَحتَّىاَلَتْعَم
قُمْ نِهْمُؤْمِنِنيَ يَغُضُّىا  ﴿:ألفالبصرىكأكؿنكافذالفتنةكالغكايةكالنظريزرعفيالقمبالشيكة،قاؿتعالى

وَقُمْ نِهْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْهَ مِهْ أَبْصَارِهِهَّ وَيَحْفَظْهَ  , بِمَا يَصْنَعُىنَ إِنَّ اهللَ خَبرِيٌ ,مِهْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُىا فُرُوجَهُمْ ذَنِكَ أَزْكًَ نَهُمْ 

النكر]﴾فُرُوجَهُهَّ النبي[30-31: عف األجنبيات، كمصافحة كالخمكة االختالط عف النيي ككذلؾ ،
( َكمَقاؿ: ِإالَّ اْمَرأٌَة ُتَساِفُر َكال ِباْمَرأَة  َرُجٌل َيْخُمَكفَّ َمْحَرـ ال ُذك البخارؼ)(َعَيا :3/1094صحيح

2844 .) )كقكلو َساءِ: النِّ ِمْف الرَِّجاِؿ َعَمى َأَضرَّ ِفْتَنة  النَّاِس ِفي َبْعِدؼ َتَرْكُت صحيح)(َما
َأَرُىَما):،كنييالنساءعفالتعطركالتعرؼقاؿ(4/2098:2741مسمـ ـْ ِصْنَفاِفِمْفأَْىِلالنَّاِرَل
َقكْ ُمِميالٌت، َماِئالٌت َعاِرَياٌت َكاِسَياٌت َكِنَساٌء ، النَّاَس ِبَيا َيْضِرُبكَف اْلَبَقِر َكَأْذَناِب ِسَياٌط ـْ َمَعُي ـٌ

ِريَحيَ فَّ َكَأْمَثاِؿَأْسِنَمِةاْلُبْخِتاْلَماِئَمِة،الَيْدُخْمَفاْلَجنََّةَكالَيِجْدَفِريَحَيا،َكاِ  كَجُدِمْفَكَذااَلتُُرُؤكُسُيفَّ
ِريَحَيا:)كلوكق(،3/1680:2128صحيحمسمـ)(َكَكذَ ِلَيِجُدكا اْسَتْعَطَرْتَفَمرَّْتِبَقْكـ  اْمَرأَة  َأيَُّما

صباغطابع(32/483:19711مسنداإلماـأحمد)(َفِيَيَزاِنَيةٌ ،ككذلؾاالبتعادعفكسائلاإلثارة،كا 
لمعم كالُقدسية الجماإلحالؿ ية كأنَّيا كاألنثى، الذكر الجنسيف مخيمة في المشركعة الفطرةنسية مف
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،كالُبدمفتدريسيـسمةمفسماتكثيرخمقهللاالتزاكجالتممؾكغيرىما،كأفحالياكغريزتياألكلك
 فاركؽاألمة أكصىبو ما النكركىك سكرة كتحفيظيـ الطيارة، )فقو اْمَرأٌَةحيفقاؿ: َتْدُخَمفَّ اَل

َكَعمُِّمكَمُ ـ ، َسَق ِمْف ِإالَّ ـَ اْلَحمَّا النُّكرِْسِمَمٌة ُسكَرَة ـْ ِنَساَءُك الرزاؽا عبد 1/295()مصنف
ىذافيـيتعمقبالناحيةالجنسية.(89-2010:75منصرؼ،()1133:

كلكنيا الجكارح، كتربية الجسـ، تنمية طياتيا في تضـ االسالمية التربية أف نرػ كىكذا
تكج أكبالمقابل البطش مف كتحذر المجتمع، كخير االنساف خير نحك الطاقات ىذه و

 (.106صـ:1979االعتداء)النحالكؼ،

 النمك العقمي .3

يقتربالمراىقبدخكلوىذهالمرحمةمفذركةنمائوالعقمي،كىكعندمايصلإلىسفالثامنة
فكافمفنمكفيالذكاءكا مفبعدفنتيجةلعقلعشرةيككفقدشارؼبمكغقمةىذاالنمك،كا 

 كمفمالمحالنمكالعقميلممتعمـفيىذهالمرحمة:لمتجاربكالخبرات.

 الميلإلىالتفكيرالدينيكالقضاياالغيبية. -
 التركيزعمىنكعمعيفمفالنشاطكالدراسةاألدبيةأكالعممية. -
كركالسرداآلليالذؼنمكالقدرةعمىالتعمـكالتذكر،كازديادالقدرةعمىالفيـبدال مفالتذ -

 .(38ص:ـ2010،كالعمرؼكرمزؼ،كقرعكش)األقطشكافسمةلممرحمةالسابقة
ينمكالتفكيرالمجردكالتفكيراالبتكارؼ،كتتسعالمدارؾكتنمكالمعارؼكيستطيعالمراىق -

كضعالحقائقمعبعضياالبعضبحيثيصلإلىفيـأكثرمفمجردالحقائقنفسيابل
 ماكراءىا.يصلإلى

 تزدادالقدرةعمىالتحصيلكعمىنقدمايقرأمفمعمكمات. -
كشعر - كخطابات مذكرات في ذكرياتو كتسجيل نفسو عف لمتعبير عادة المراىق يميل

كقصصقصيرةيضعفييارغباتوكيسطرفييامشكالتو،كيعتقدأفخبراتوكمشاعرهكأفكاره
 مفاألىميةبحيثيجبالمحافظةعمييا.

كبنمطتنم - الثقافية كالبيئة كالجنس كالذكاء الزمني بالعمر كتتأثر كاالىتمامات الميكؿ ك
 الشخصيةالعاـ.

الميفالتييظيراىتماموبمستقبموالتربكؼكالميني،كيزدادتفكيرهفيتقدموالدراسيكفي -
 .(341ص:ـ1986تناسبوأكثرمفغيرىا)زىراف،



32 

 

المراىقأنكاعالتفكيرال - لمجدؿ-االفتراضيمختمفةينمكعند االقتراحي،كيمجأ االستنتاجي،
 (.220-219:ص2001كالمناقشة،كيتمحكرحكؿذاتو)مرىج،

 :النمك العقمي التربية اإلسالمية فيدكر    

ىكالخضكعلوكىيىيعبادةهللاتعالالتربيةاإلسالميةلكيتحققىدفيااألسمى
عمىتربيةالعقلكتنميتوليستفيدمفكلماخمقهللاكالتفكرفيقدرتوكعظمتوتعالىتحث

كحرصتعمىتنميةحب(.115ص:ـ2000تعالىفيىذاالككف،كيتـإعماره)أبكرزؽ،
العقمي)أبك النضج كاستكماؿ التفكير نمك عكامل أىـ مف ألنو الناشئ؛ عند االستطالع

.(119ص:ـ2000رزؽ،
ىـالطاقاتاإلنسانيةفينظراالسالـ،فجميعتعتبرالتربيةاإلسالميةالعقلمفأ

(.107ـ:ص1979أركافاإليمافمبنيةعمىفيـالعقلكقناعتو)النحالكؼ،
كتتجمىدكرالتربيةاإلسالميةفينمكالمراىقالعقميعمىمخاطبةالكعيالعقمي

با االلتزاـ بضركرة مفإقناعالمتعمـ )رياف،بحيثالبد العقمية ـ2002لقكاعد (،142ص:
كالخرافة كالتقميد التبعية مف عقمو لتحرير اإلسالمية التربية كتدعكه كما

(،كتدعكهلمتأملكالنظركالتفكرفيمخمكقاتهللاكسننو192ص:ـ2013كالدجل)الشالؿ،
،كتنياهعفالتفكيرفيمااليستطيعالكصكؿإليوألف(196ص:ـ2013فيخمقو)الشالؿ،

،منياتبديدالجيدكالطاقةفيغيرفائدة،كذلؾيشبومفيحرثفيذلؾسيكقعوفيأخطاء
بحرأكينقشعمىماء،كمنياتعكيدالعقلعمىالجنكحكاالشتطاط،كالدخكؿفيأمكرال
بالخياؿكالكىـكماالكجكدلو)نقمو طائلمفكراءكلكجيا،ممايصيبوبالقمقلتعمقودائما

(.252ـ:ص2001،(عف)محمكد193ص:ـ2013الشالؿ،
كاإللحاد عديدة صكر في المتمثل الديني االنحراؼ مف لحمايتو جاىدة كتسعى

كالسخريةبمبادغكمنطمقاتالديفكالكفركالتعصبالمذىبي،كحمايتومفاالنحراؼالعقمي
كالقكمية لمحزب كالتعصب األجنبية كاألفكار بالخرافات باإليماف المتمثل

كماكتدعكهلمتدبركالتفكركالتعقلكأاليتسرع،كعقمو(13:صـ2010كالعشائرية)منصرؼ،
فينساؽك الفتىعاطفتو فالُيعقلأفُيشغل الجكارح. مكجو نما كا  لمجكارح، راءليستابعا 

يندـبعدذلؾعمىعممتوكيتمنىلكأنوأشغلعقموكمايجبشيكاتوليرتكبإثما مبينا ف
.(33ـ:ص2010أفيككف)منصرؼ،
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 :النمك االنفعالي )النفسي( .4

يمحعفيالنمكاالنفعاليلمطالبفيىذهالمرحمةالنقاطالتالية:

كالغضب - كالخيبة كاألمل الحبكالحقد ىي المراىقة فترة في تظير التي االنفعاالت أىـ
أشكاؿ فتتغير انفعاالتو إخفاء المراىق عمى االجتماعية كتفرضالحياة كالخكؼكالفخر،

 .(30ـ:ص2010)شكشؾ،عبيراالنفعاليكيستخدـلغتوالخاصةفيالتأثيرباآلخريفالت
ينتقلالمراىقفيىذهالفترةمفمرحمةالطفكلةإلىالرجكلة،كيتجاذبوشعكراف،فمفجية -

األخرػيشعربأنوغيرقادرعمىإدارة كمفالجية أكبرمفأفيعتبركلدا ، يرػنفسو
 نفسييعبرعنوأحيانا باالنفعاؿكحدةالطبعكصعكبةالمراس.شؤكنو،فيقعفيصراع

كعدـاألنسبمحاسبتوكرقابتياالشعكربالحاجةإلىاالستقالؿكالتحررمفكصايةاألسرة -
 عمىكلخطأيفعمو،صغيرا كافذاؾأككبيرا .

تقبميـيتعرضالمراىقكففيىذهالمرحمةلبعضالمخاكؼالمرتبطةبذكاتيـالجسميةكمس -
أك الخجل أك الكآبة أك كالقمق مختمفة انفعالية المخاكؼبحاالت ىذه عف يعبركف كىـ

 االرتباؾ.
إفرفضالمراىقلجكانبمعينةفيكاقعوالذاتيأكاالجتماعييؤدؼبوإلىأفييربإلى -

عف لمتنفيس لممراىقيف مندكحة فيو كاف ف كا  كىذا ممحكظ، كاضح بشكل اليقظة أحالـ
 رقلفيمولمشكالتويـ،إالأفاالستغراؽفيويضيعكقتالمراىقكيعمتاعب

 .(20-19ـ:ص2010()شكشؾ،57-49ـ:ص2006)محمكد،
 تتطكرمشاعرالحبحيثيتضحالميلنحكالجنساآلخر. -
يشبع - شعكرالفرحكالسركريسيطرعميوعندمايشعربالقبكؿكالتكافقاالجتماعيكعندما

 (347ص:ـ1986)زىراف،حبة.حاجتوإلىالحبكالم
:ـ2010االنتقادالعنيف،التماىيبالمثلالعميا،التيتتجسدفيمعممةأكصديقة)شكشؾ، -

 .(18ص

 النمك االنفعالي)النفسي(:لتربية اإلسالمية في ا دكر

عفطريقتيذيبالنفسكرياضتيايبرزدكرالتربيةاإلسالميةلتيذيبانفعاالتالمراىق
العاداتكفقا لمعانيالعمىمحاسفاأل شرعاإلسالميكمكازينو،خالؽكحممياعمىمكاـر
بتربيةالنفسكترقيتياكالمحافظةعمىمشاعرىاكأحاسيسياكتكجييياالتكجيوكماكاالىتماـ

عزيزة قكية نفسا  منيا الذؼيجعل ص2007)عمر،السميـ لتكجيو(81ـ: األكبر كالعامل
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يمكفالمربيتعزيزالانفعاالتالمراىق اإليمانيةبتكحيدهللاعزكجلكمراقبتو،مما عقيدة
،تحكـتصرفاتوبالسركالعمف.مفالتكجيو،كفققاعدةدينيةيتقبمياالمراىق

كالسعيإليجادقدكةصالحةكىدؼسامي،كتكجيوسميـ،كالفيـالصحيحمفقبلالكالديف
 عمى كالعمل منيا، يعانكف التي المشاكل لطبيعة كتتأـز تتطكر ال حتى أسبابيا، تالفي

المناقشة األمكر سير لتكجيو الطرؽ كأفضل عالجيا، يصعب أعراض إلى كتتحكؿ
(.57-55ـ:ص2006كالمشاركة)محمكد،

 النمك االجتماعي: .5

يتصلالنمكاالجتماعيبماسبقومفمظاىرالنمك،كبخاصةاالنفعاليمنيا،اتصاال كثيقا كبذا
 النمكالمتقدمةعمىالجانباالجتماعي:تنعكسمظاىر

 فيقظةالغريزةالجنسيةتؤثرفيعالقةالفردبأفرادجنسوكسمككوالخمقي. -
 كحدةاالنفعاالتكالقمقتؤثرفيعالقتوبالكبار. -
 كالميلالدينييقكدهإلىاعتناؽمذىبدينيخاصأكاالعتزاؿعفالجماعة. -
 فيتعاممومعاآلخر.عاالعتزازبالذاتكتأكيدىابغمبةطا -
 األنسبمجتمعالرفاؽأكثرمفالمجتمعاألسرؼ. -
سميت - لقد حتى كلصفاتالكماؿ، فييـ بأشخاصيتخيمكف مرحمةالتعمق المرحمة ىذه

 (38ص:ـ2010،كالعمرؼكرمزؼ،كقرعكش)األقطشعبادةاألبطاؿ
ةفيـكمناقشةالمشكالتالميلإلىمسايرةالجماعة،كيظيرالشعكربالمسؤكلية،أؼمحاكل -

االجتماعيةكالسياسيةالعامةكالتعاكفمعالزمالءكالتشاكرمعيـكاحتراـآرائيـكالمحافظة
 الكاجباتاالجتماعية.عمىسمعةالجماعةكبذؿالجيدفيسبيميـكاحتراـ

 يلالغيركعملالخير.الميلإلىمساعدةاآلخريفكالعملفيسب -
كثير - في الكصكؿ عمىصعكبة صعكبة يجعل مما الحديث، خالصة إلى األحياف مف

 .بينيـكبيفأكالدىـالكالديففياإلبقاءعمىخطاالتصاؿمكصكال 
الرغبةفيمقاكمةالسمطةكالميلإلىشدةانتقادالكالديفكالتحررمفسمطتيـكمفسمطة -

 .جميعالراشديففيالمجتمعبكجوعاـ
الكعياالجتماعيكالمي - فياإلصالحاالجتماعيكتغييرمجرػيزداد كالرغبة لإلىالنقد

ـ:2010)شكشؾ،األمكربطريقةالطفرةدكفدراسةكتدرج،كقديمجأالمراىقكفإلىالعنف
 (.353ص:ـ1986)زىراف،(،31ص
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 :االجتماعيالنمك التربية اإلسالمية في دكر 

يالمتمثلفيالعنفكالقتللحفعالفردمفاالنحراؼاالجتماعتسعىالتربيةاإلسالمية
كغيرىا)منصرؼ، كاإلدماف الزنا كارتكاب ـ2010كاإلجراـ ك13ص: العالقات( لتأسيسشبكة

لدػالمسمـعمىالمحبةكاألخكةكالتعاكفكالتكافل،كالبرباألرحاـكالمحافظةعمىاالجتماعية
االنحراؼكاالع مف كصيانتو الحميدة، كعاداتو كأخالقو المجتمع رفعقيـ عمى كالعمل تداء،

ض المتاحة الطاقات كل باستخداـ كتقدمو اإلسالمية.)فيمكانتو الشريعة إطار مف
(.183:صـ2013الشالؿ،
كالشعكر االجتماعية، المشاعر لديو تنمك مجتمعو أفراد بقية مع الحتكاكو كنتيجة

تحبوالجماعةباالنتماء،كالميلالفطرؼإلى تحرموكماتكجبوعمىكماالجماعة،كمعرفةما
المشتركة كآدابالحياة كأساليبالسمكؾفيالمجتمع، .(109ص:ـ1979،)النحالكؼأفرادىا،

يتـبناءالعالقاتك دكفتكجيوكتكعيةاالجتماعيةيبرزدكرالتربيةاإلسالميةالتيتنادؼأاّل
فزنس إن ُفػج ﴿تعالى:كمحاكرةخصكصا فيسفالمراىقة،بلباإلقناعكالتذكيرالدائـ،قاؿ

المناسبة:مكافالسكفاالجتماعية،كتدعكالتربيةاإلسالميةلتكفيرالبيئة[9األعمى:]﴾اَّلنسى
كالجيراف،كاألشخاصالذيفيمتقكفبيـ،كالمدرسةالتييتعممكففييا،كقبلكلذلؾاختياراألـ

حبهللاكحب كتعمميـ كترعاىـ التيتحتضفاألبناء الكريـدمحمالصالحة .الديفكالرسكؿ
كفتحالصدر،ك بيـ، خالصكاعتناءكاىتماـ بيفالكالديفعمىالحبكالعطفكا  العالقة تقـك

 الحب)منصرؼ، قكاميا اإلخكة بيف العالقة ـ2010ككذا التربية(.40-39صص: أؼأف
ماعيةمفغيرأفتطغىاإلسالميةتجمع،باتزافبيفالتربيةالذاتيةالفرديةكتربيةالنزعةاالجت

كعفطاعةهللاكتحقيقشريعتو،كعفإحداىماعمىاألخرػ،أكتنحرؼأؼمنيماعفالخير
(.112ـ:ص1979)النحالكؼ،جادةالصكابكاالستقامةفيالحياة

سبقالباحثةكتخمص تضميفمما أىمية إلى الكاقع التربية،المرأةبالمتعمقفقو بمناىج
فيإعداداتضحبعدالكقكؼعمىأىداؼتدريس،كالتياإلسالمية كأىميتيا،دكرىا كمبادئيا يا

كتكمفأىميةالحديثعفالطالبالمسمـ،بمايتكافقمعخصائصوالنمائية،كحاجاتالمجتمع.
المرحمةالثانكيةُتعد فقوكاقعالمرأةتحديدا لماَتبيفمفخصكصيةكأىميةدكرالمرأة،ككيفأفَّ

 بفقومنعطفا  الثانكية فيالمرحمة الطالبة كتزكيد الشرعباالىتماـ. أكالىا الفرد، فيحياة ىاما 
يؤىمياعمىالقياـبدكرىا،كالسيرعمىجادةالصكاب،لتح قيقالسعادةفيالكاقعالخاصبيا

الدنياكاآلخرة.
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 الفصل الثالث

 السابقة الدراسات

الحصكؿعميياكالتيالباحثةمفتمكنتالبحكثكالدراساتالسابقةالتييتناكؿىذاالفصل
عرضالدراساتالسابقةكفقاقدتـالسالميةلفقوكاقعالمرأة،كتدكرحكؿمدػتضمفكتبالتربيةا
األحدثلألقدـ الزمنيمف لمتسمسل اقتصرتا، الدراساتالعربيكقد عمى للباحثة تالدراسابعدة،

.عفمكضكعالدراسةاألجنبية
كقسمتالباحثةالدراساتالسابقةإلىمحكريف:

 المحكر األكؿ : دراسات تناكلت محتكى التربية اإلسالمية في ضكء فقو الكاقع.
  سالمية بناًء كتقكيمًا كتطكيرًا.المحكر الثاني: دراسات تناكلت مناىج التربية اإل

 :ية اإلسالمية في ضكء فقو الكاقعات تناكلت مقررات التربالمحكر األكؿ: دراس

 :(ـ2015دراسة النجار)

بناءقائمةبأىـالقضاياالفقييةالتيينبغيتضمينيافيمحتكػكتبالفقولطمبة:ىدؼالدراسة
التحققمفمدػتضميفالقضاياالفقييةالمعاصرة،كبفمسطيفالمرحمةالثانكية)الفرعالشرعي(

بناءتصكرمقترح،كفيفمسطيفكػكتبالفقولطمبةالمرحمةالثانكية)الفرعالشرعي(فيمحت
الثانكية المرحمة لطمبة الفقو كتب محتكػ في المعاصرة الفقيية القضايا )الفرعلتضميف

الدراسةجميعمكضكعاتالباحثالمنيجالكصفيالتحميمي،ككانتعينةتبعكقداالشرعي(.
كجميعمكضكعاتمحتكػكتاباإلسالميكأصكلو(لمصفالحادؼعشر،)الفقومحتكػكتاب

الثانكيالفقو معمميالمرحمة كجميع لمصفالثانيعشر، الشرعيبمديرية)المعامالت( لمفرع ة
تضمينياأعّدالباحثكلتحقيقىدؼالدراسةغربغزة. قائمةبالقضاياالفقييةالمعاصرةالالـز

التيمفخاللياكبطاقةتحميلالمحتكػ،كشرعيفيالمرحمةالثانكيةعميـالفيمحتكػمنياجالت
الح الفقويتـ كتب محتكػ تضمف مدػ عمى الكـ المرحمة الشرعي(في لمقضايا)الفرع ثانكية

استبانةلمعرفةمدػأىميةالقضاياالفقييةالمعاصرةمفكجيةنظرمعممي،كالفقييةالمعاصرة
كاستخدـالباحثالتكراراتكالمتكسطاتالحسابيةكالنسب،ةغزةمماتالفرعالشرعيبمدينكمع

التكصلنتائجالدراسة:كمفأىـمعادلةىكلستيكالتجزئةالمصفية.المئكيةكمعاملاالرتباطك
بالمستج قائمة ثالثإلى بمغت الفقيية فقيية(63كستيف)ا دات سبعقضية في تصنيفيا ةتـ
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مجاالترئيسة ا، فيمجاليالعباداتكالمعامالتانحصرتالقضايا المعاصرة مكزعةلفقيية
الدراسة عمىالكتابيفعينة كالثاني، الحادؼعشر لمصفيف محتكياتكتبالفقو خمتمعظـ

أفالكثيرمف الكاردةفيالقائمة،كما الفقييةالمعاصرة تـتناكلياعشرمفالقضايا القضايا
عابرة بصكرة تصكرمقترحلمحك، اعداد القضاياتـ فيضكء الثانكية لممرحمة تكػكتبالفقو

الفقييةالمعاصرة.

 ـ(:2014دراسة الجعفري)

صفكفياالثالثةتحديدقضاياالمجتمعالمعاصرةالميمةلطالبالمرحمةالثانكيةب ىدؼالدراسة:
المطالعة السعكديةفيمادة العربية كبالمممكة تمتقكيـمحتكػمقررات، ؾالمطالعةفيضكء

المجتمعالمعاصرةفيمحتكػمقرراتالمطالعة،كالقضايا تقديـتصكرمقترحلتضمفقضايا
الباحثالمنيجالكصفيالتحميمي،كتككنتعينةالدراسةمفكتبتبعكقدا فيالمرحمةالثانكية.

الثانكية لممرحمة الثانكؼالمطالعة كالثالث الشرعي، الثانكؼ كالثاني ثانكؼ، األكؿ )الصف
قائمةبقضاياالمجتمعكلتحقيقأىداؼالدراسةأعدالباحثبالمممكةالعربيةالسعكدية.رعي(الش

 المعاصرة، خبراء مف مجمكعة عمى عرضيا بعد إلييا، الكصكؿ كالمغةتـ كالتربية المناىج
كالعربية قضايا، قائمة ضكء في الثانكية المرحمة في المطالعة كتب محتكػ تحميل بطاقة
فيتناكؿكتبالمطالعةظيكرالضعفعامةنتائج الدراسة:كمف أىـ المعاصرة.المجتمع
 المعاصرةلممرحمة المجتمع قضايا الثانكية المجتمع، قضايا كركد في كاضح تبايف كجكد

المعاصرةفيكتبالمطالعةالعربيةلممرحمةالثانكية،خصكصا فيصفالثانيثانكؼالشرعي،
المطالعة فييمابخالؼكتابي كردت المذيف الشرعي، الثانكؼ كالثالث الثانكؼ األكؿ لمصفيف

 قضاياالمجتمعالمعاصرةبنسبةأفضل.
 ـ(2013دراسة الزدجالية )

تبالحمقةالثانيةالكقكؼعمىاألحكاـالفقييةالمتعمقةبالمرأة،المضمنةفيك:الدراسةىدؼ
تحديددرجةاكتسابطالباتالصفك،بسمطنةعماف(مفالتعميـاألساسي10-5الصفكؼ)

 العاشرليا.

 سةأدكاتالدراكمف بالمرأة: المتعمقة الفقيية باألحكاـ قائمة فيكتبالحمقةإعداد المتضمنة
مفصدؽاألداتيفكطبقتيـعمىعينةمفطالباتالباحثةكتأكدت،كاختبارتحصيمي،الثانية

بمغعدداألحكاـ:نتائج الدراسة أىـ كمفطالبة.280شراألساسيبمغعددىفالصفالعا
المتضمنة بالمرأة المتعمقة الفقيية الثانية الحمقة كتب حكما65في تكزيع، في التكازف عدـ
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في األحكاـ معظـ تركزت حيث األساسي، التعميـ مف الثانية الحمقة صفكؼ عمى األحكاـ
األساسي اكتسابالطا،محتكػكتابيالصفالسابع المتعمقةبمغدرجة الفقيية لباتلألحكاـ

 %.75%كىيأقلمفالمستكػالمقبكؿتربكيا كالذؼحددتوالباحثةب70.39بالمرأة
 ـ(:2013دراسة الكمثـ)

قائمةبمياراتالقرفىدفتالدراسةإلى فيمحتكػتحديد الحادؼكالعشريفالكاجبمراعاتيا
(المقررعمى1تحميلمحتكػكتابالفقو)كؼ.الثانك(المقررعمىطالبالتعميـ1كتابالفقو)

كمفطالبالتعميـالثانكؼبالمممكةالعربيةالسعكديةفيضكءمياراتالقرفالحادؼكالعشريف.
(6(عدـمراعاةاألىداؼ)1بالنسبةلألىداؼأظيرتنتائجتحميلكتابالفقو)نتائجالدراسة

)21مياراتمفمياراتالقرف التفكيرالناقد5،كمراعاتيا التفكيراالبتكارؼ، مياراتىي: )
بالنسبةلممحتكػأظيرتكحلالمشكالت،االتصاؿ،المبادرةكالتكجيوالذاتي،القيادةكالمسئكلية،

(مياراتمفمياراتالقرفالحادؼ7(مراعاةمكضكعاتالمحتكػ)1نتائجتحميلكتابالفقو)
( مراعاتيا كعدـ ميارا4كالعشريف، المبادرة( التكنكلكجية، ثقافة اإلعالمية، الثقافة ىي: ت

كالمساءلة اإلنتاجية الذاتي، كالتكجيو ،( كتابالفقو أظيرتنتائجتحميل لألنشطة (1بالنسبة
األنشطة) مياراتمفمياراتالقرفالحادؼكالعشريف،كأُىممت)8مراعاة (مياراتىي:3(

مية،المبادرةكالتكجيوالذاتي،بالنسبةألساليبالتقكيـأظيرتالثقافةالتكنكلكجية،الثقافةاإلعال
(مياراتمفمياراتالقرفالحادؼ8(عدـمراعاةأسئمةالتقكيـ)1نتائجتحميلكتابالفقو)
( كمراعاتيا المشكالت،3كالعشريف، كحل الناقد التفكير االبتكارؼ، التفكير ىي: ميارات )

.كاالتصاؿ

 (ـ2013دراسة الرمانة )

بناءقائمةبأىـالمستجداتكالقضاياالفقييةالمعاصرةكالتيينبغيتضمينيافيالدراسةىدؼ
اليمنيةمقررالفقولمصفالثا كلثالثانكؼفيالجميكرية فيال، ،محتكػالتحققمفتضمينيا

كاتبع.بناءتصكرمقترحلتطكيرمقرراتالفقولطالبالمرحمةالثانكيةفيضكءىذهالقضاياك
الباحثالمنيجالكصفيالتحميمي،ككافمجتمعالدراسةكتابالفقوالمقررعمىطالبالصف

 العمميكاألدبي. بقسميو اليمنية استخدـكالثالثالثانكؼفيالجميكرية لتحقيقىدؼالدراسة
حتكػعدـتناكؿم:نتائج الدراسة كمف أىـىمااستبانةكبطاقةتحميلمحتكػ.الباحثأداتيف

اصرةكالالزمةكتبالفقولمصفالثالثثانكؼبالجميكريةاليمنيةلمكثيرمفالقضاياالفقييةالمع
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المرحمة لطالبىذه كعدـ، كمسمياتو، الزنا المنيجمكضكع يتطرؽليا التيلـ القضايا مف
تقديـمعالجاتتحدمفظاىرةقضيةالثأرالمنتشرةفيالبيئةاليمنية.

 ـ(2011دراسة حمد )

رحمةالثانكيةلقضايافقوالتعرؼعمىمدػتضمفمحتكػالتربيةاالسالميةلمم ىدؼالدراسة:
فقوالكاقع،كفيفمسطيف-الكاقع فيمحتكياتكتبالمرحمةالتحققمفمدػتضميفقضايا
مفالكقكؼعمىمدػأىميةدراسةطمبةالمرحمةالثانكيةلقضايافقوالكاقع،كبفمسطيفالثانكية

يةاالسالميةلممرحمةكجيةنظرالمعمميف.ككانتعينةالدراسة:جميعمكضكعاتمحتكػالترب
(مفمعمميكمعمماتالتربيةاالسالمية72لمصفيفالحادؼعشركالثانيعشر(،ك)الثانكية)

الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ كالكسطى كخانيكنس رفح محافظات مف الثانكية لممرحمة
مي،كمجتمعالدراسة:مجتمعالمحتكػ،كيضـجميعمكضكعاتكتبالتربيةاالسالميةالتحمي

قائمةبقضايا أدكاتالدراسة:كمف  سالميةبالمرحمةالثانكية.بالمرحمةالثانكيةكمعمميالتربيةاإل
استبانةاستيدفت ،بطاقةتحميلالمحتكػ،لتربيةاالسالميةفقوالكاقعالكاجبتضمينيامحتكػا

أىمية حكؿ المعمميف آراء عمى الكاقعالتعرؼ فقو لقضايا الطمبة كمف أىـ نتائج .دراسة
تـ :الدراسة قضية، كثالثيف مائة بمغت التي الكاقع فقو بقضايا نيائية قائمة إلى التكصل

خمتمعظـ،جتحتكلمجاؿمجمكعةمفالقضايامجاالترئيسة،يندرةتصنيفيافيعشر
ربيةاالسالميةلممرحمةالثانكيةمفقضايافقوالكاقعالكاردةفيالقائمة،كمامحتكياتكتبالت

حظيمحتكػالتربيةاالسالميةلمصفالثاني،تناكليابصكرةعابرةأفالكثيرمفالقضاياتـ
دؼعشرفيتضمفقضاياعشربنسبةأعمىمفمحتكػكتابالتربيةاالسالميةلمصفالحا

الكاقع فقو ال، دراسةحظي أىمية في األكلى بالمرتبة كالعسكرؼ كاالقتصادؼ السياسي مجاؿ
الطمبةلومفكجيةنظرالمعمميفثـتالهمجاؿالعباداتفمجاؿاألحكاؿالشخصية،كاحتمت

 قضاياالطبالمرتبةقبلاألخيرةبينمااحتلالمجاؿالفكرؼالمرتبةاألخيرة.
 ـ(:2011دراسة التميمي ك خكالدة ) 

في:الدراسةىدؼ العميا األساسية لممرحمة اإلسالمية فيكتبالتربية المرأة استقصاءقضايا
األردف.كتككنتعينتيامفكتبالصفالسابعكالثامفكالتاسعكالعاشرالتياختيرتبطريقة

تشتملعمى)أدكاتالدراسة: ككانتقصدية. فيمجاالتخمسة.70قائمة مكزعة قضية )
ففصدؽالقائمةعفطريقصدؽالمحتكػكصدؽالمحكميفكجرػالتأكدمكجرػالتأكدم

.اتبعالباحثالمنيجطاقةتحميلمحتكػفيضكءالقائمةب،كثباتياعفطريقالزمفكاألفراد
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الكصفيالتحميمي.كمجتمعالدراسة:جميعكتبالتربيةاالسالميةفيمرحمةالتعميـاألساسي.
الت كتب الدراسة: عمىكعينة األساسي التعميـ مف العميا المرحمة في المقررة االسالمية ربية

 لمعاـ األردنية المممكة في كالعاشر( كالتاسع، كالثامف، )السابع، 2008/2009صفكؼ
المستكػمف الكتبليذا أربعةكتبمدرسيةبطريقةقصديةألنويفترضفيىذه كمجمكعيا

الميمةمفمث أفتعرضالقضايا لممرأة.التعميـ الحياتية  :نتائج الدراسةكمف أىـ  لالقضايا
(فقرة210أشارتالنتائجإلى:أفعددالفقراتالمرتبطةبقضاياالمرأةفيالكتباألربعةبمغ)

 .(مرةفيدركسكحداتالكتب775غ)(كبتكراربم5.33(،بنسبةمئكية)3933مفأصل)
تبكانتعمىالترتيب:القضايااإلنسانية،ثـالقضاياأىـمجاالتالمرأةالتيتناكلتياىذهالك

الخاصة الشرعية القضايا كأخيرا السياسية، القضايا ثـ االقتصادية، القضايا ثـ االجتماعية،
كانتعمى بالمرأة. فيالكتباألربعة. المرأة الكحداتالتيعرضتمكضكعاتقضايا أكثر

اإلسال كاألخالؽ اإلسالمي النظاـ كالحديثالترتيب: االسالمي، كالفقو النبكية، كالسيرة مية،
معظـالمكضكعاتالمرتبطةبقضايا الشرؼكعمكمو،كالقرافالكريـكعمكمو،كالعقيدةاإلسالمية.

 المرأةقدكردتفيمحتكػالفقرات،ثـالعناكيفالفرعية،ثـالعناكيفالرئيسة.
 ـ(:2009دراسة القحطاني)

الدراسةىدؼ كتبالفقوفيبناءقائم: كالتيينبغيأفتتضمنيا الفقييةالمعاصرة ةبالقضايا
المتكسطة السعكديةالمرحمة العربية تحميلمحتكػكتبالفقوبالصفكؼالثالثةك.فيالمممكة

كالّتعرؼعمىالفركؽبيفكتبالصفكؼالدراسيةالثالثةمفحيثمدػ،مرحمةالمتكسطةبال
لقضاياالفقييةالّتعرؼعمىاتجاىاتالطالبتجاهدراسةا،كلمعاصرةناكليالمقضاياالفقييةات

الفقييةالمعاصرة،كالمعاصرة التعرؼعمىالفركؽبيفاتجاىاتالطالبتجاهدراسةالقضايا
الختالؼالصفالدراسي. اتبعا  الكصفيالتحميميتبعتكقد المنيج الدراسة تككفمجتمعك.

مف: المحتكػ:الدراسة بالمرحمةمجتمع ،المتكسطةكيتككفمفجميعمكضكعاتكتبالفقو
ك المتكسطةكعددىـ طالبا .595طالبالمرحمة الباحثأكلتحقيقىدؼالدراسة بطاقة:نشأ

متكسطةلمقضاياتحميلمحتكػ،كالتياستيدفتالحكـعمىمدػتناكؿمقرراتالفقوبالمرحمةال
دراسةرؼعمىاتجاىاتطالبالمرحمةالمتكسطةنحكمقياساالتجاهلمتع،الفقييةالمعاصرة

.الالزمةلطالبالمرحمةالمتكسطةقائمةالقضاياالفقييةالمعاصرة،القضاياالفقييةالمعاصرة
فيكمف نتائج الدراسة: المعاصرة الفقيية القضايا تناكؿ بالمرحمةضعف الفقو مقررات

كالمتكسطة ال، الفقيية لمقضايا المعالجة أف التي تفصيميةمعاصرة معالجة كانت تناكليا ،تـ
كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفكتبالفقومفحيثتناكليالمقضاياالمعاصرة،ككافذلؾك
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كتابالصفالثالثالمتكسطالفرؽ لصالح القضايك، دراسة اتجاىاتالطالبنحك أف لى اا 
كانتإيجابية المعاصرة الفقيية ذاك، فركؽ لىكجكد طالبالمرحمةا  بيف إحصائية تداللة

المتكسطةنحكدراسةالقضاياالفقييةالمعاصرةلصالحطالبالصفالثالثالمتكسط.
 ـ(2009دراسة الشنقيطي)

تحديدقضايافقوالنكازؿالتيتتضمنيامقرراتالفقوبأقساـالدراساتاإلسالمية:الدراسةىدؼ
بالجامعاتالسعكديةبكمياتالترب ية فقوك، مفقضايا إضافتو ينبغي لما مقترح تصكر تقديـ

المقررات. تمؾ في الدراسة:النكازؿ عينةأدكات أفراد اتفق التي النكازؿ فقو بقضايا استبانة
(عبارةفيثالثةمحاكررئيسةتناكلتنكازؿ105،كاشتممتعمى)عمىأىميةتضمينياالبحث

الشخصية، كاألحكاؿ كالمعامالت العبادات، فرعية. محاكر عدة تحتيا لتحميلكيندرج بطاقة
اإلسالم الدراسات بأقساـ الفقو مقررات القائمةمحتكػ عمى بنائيا في اعُتمد كاستخدمت.ية

أظيرتالنتائجأفنتائجالدراسة:كمفيةلإلجابةعفأسئمةالّدراسة.الباحثةاإلحصاءاتالكصف
عددقضايافقوالنكازؿالتييمكفأفيتضمنيامحتكػمقرراتالفقوبأقساـالدراساتاإلسالمية

أفكقضية.105بكمياتالتربيةبالجامعاتالسعكديةمفكجيةنظرأفرادعينةالبحثبمغت
أفمدػك.يافحيثتضمينمحكرنكازؿاألحكاؿالشخصيةىكأكثرمحاكراالستبانةأىميةم

بالجامعاتالسعكدية بكمياتالتربية الدراساتاإلسالمية بأقساـ محتكػمقرراتالفقو تضمف
ضع ُيعد النكازؿ فقو يفا لقضايا أبرز، يتضمف إلكتركني لمقرر مقترح  البحثبتصكر كاخُتتـ

الدراسات التييمكفأفُتدرسبأقساـ النكازؿفيمحتكػمقرراتالفقو فقو اإلسالميةقضايا
 بكمياتالتربيةبالجامعاتالسعكدية.

 ـ(: 2008دراسة المالكي ) 

مقررات:الدراسة:ىدؼ في تضمينيا ينبغي التي الفقيية المستجدات بأىـ قائمة الفقوبناء
( الثانكية المرحمة السعكديةنيفبلطالب العربية بالمممكة ك( تضميف، مدػ مف التحقق

مقترحلتطكيرمقرراتالفقوبناءتصكرك،اتالفقولممرحمةالثانكيةيمقررالمستجداتالفقييةف
قائمة:أدكاتالدراسةمي.منيجالدراسة:المنيجالكصفيالتحميميعصفكؼالمرحمةالثانكية.لج

الث الالزمةلطالبالمرحمة السعكديةالمستجداتالفقيية العربية بالمممكة كانكية تحميل، بطاقة
مق لمحتكػ الثانكية.محتكػ بالمرحمة الفقو قائمةكمف نتائج الدراسة ررات إلى التكصل :

بالمستجداتالفقييةبمغتخمسةكسبعيفمستجدثـتصنيفيافيسبعمجاالترئيسةكيندرج
المستجدات مف تحتكلمجاؿمجمكعة مفمعظـ، الثانكية فيالمرحمة الفقو خمتمناىج
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حظيمحتكػالفقولطالبالصفالثانيثانكؼبأعمى،اسةجداتالفقييةالكاردةفيالدرالمست
لـيعطمحتكػالفقو،كميومحتكػالصفالثالث،ثـاألكؿنسبةتضميففيىذهالمستجدات،ي

ىذه كضع كتـ الثانكؼ، الثالث الصف في إال كعمـ الفقو طبيعة حكؿ نظرية معمكمات
الثاني. الدراسي الفصل مكضكعات في ب المعمكمات ىذهتـ لتضميف مقترح تصكر ناء

 المستجداتفيمحتكػكتبالفقوبالصفكؼالثالثةلطالبالمرحةالثانكية.
 :ـ(2006دراسة الجالؿ )

العمميةكالمعاصرةالتييحتاجياطمبةالمرحمةالثانكية،في:الدراسةىدؼ تحديدأىـالقضايا
.مةقيقاليدؼقاـالباحثبإعدادقائمةمحكلتحك.مكادالتربيةاإلسالمية)الفقوكالسيرةكاإليماف(

المقررةعمىطمبةالمرحمةحثبتحميلكتبالتربيةاإلسالمية)الفقوكالسيرةكاإليماف(قاـالباككما
:إنوالتناقضبيفالعمـكماجاءبونتائجالدراسةكمفأىـالثانكيةفيضكءالقائمةالمعدة.
كبيف جاءمفمخترعاتكاكتشافات، فيالقرآفكالسنةما كالمعاصرة، العممية بعضالقضايا
إسياـمحتكػمناىجالتربيةاإلسالميةفياإلشارةإلىأحكاـكافينبغيتناكليافيالمحتكػ.

اتضحمفالدراسةأفمادةالسيرةىيأقلالمكادتناكالكاستعراضا.اياكافضعيفا بعضالقض
العمميةكالمعاصرة فيوقصكرفيتناكؿبعضالقضاياكتبيفأ.لمقضايا الفقو فمحتكػمادة

اتضحمفىذهالدراسةمدػالحاجةإلىاالىتماـبعمميةالتطكيركالتحسيفالعمميةكالمعاصرة.
اإلسالمية. التربية مادة كمنيا المكاد يتـكلكافة فيالتنسيقبيفما كاضحا أفىناؾقصكرا

قمةالكسائلالمعينةكالمساعدةعمىفيـكتربيةاإلسالمية.تناكلوفيمكادالعمكـكبيفمكادال
فكافىناؾبعضالصكرالكاردةفيمادةاإليمافلكنياغيركافية.لعمميةبعضالقضاياا  ،كا 
 ـ(2006ىػ( )1427دراسة العتيبي )

تعرؼعمىالقضاياالتيتعدمفمتطمباتالحياةالمعاصرة،كيمكفتضمينياال :الدراسةىدؼ
الثف لممرحمة السعكديةيمحتكػمقرراتالفقو العربية بالمممكة كانكية تقديـكيا،مدػتضمن،

ال العربية لممممكة الثانكية لممرحمة مقرراتالفقو لتطكير مقترح الباحث.سعكديةتصكر  كاتبع
التحميمي. الكصفي الباحثالمنيج أعّد بقضاياكلتحقيقىدؼالدراسة قائمة تتضمف استبانة

البحثمفمعمميفكمعمماتكطالبكطالباتبيدؼف إلىفئاتعينة مكجيو معاصرة قيية
بطاقةتحميلمحتكػكتابالفقولمصفالثالثالثانكؼكفيأمكرمحددة،لتعرؼعمىآرائيـا

معممي نظر كجية مف أىمية ذات تعد كالتي معاصرة، فقيية بقضايا قائمة في تمثمت كقد
بمغعدد :الدراسةنتائجأىـ .انكؼالميةكطالبكطالباتالصفالثالثالثكمعمماتالتربيةاالس
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أىـالقضاياالفقييةالمعاصرةالتييمكفتضمنيامحتكػكتابالفقولمصفالثالثالثانكؼمف
 .ا ضعيفمحتكػفياليامدػتضمنكأفكجيةنظرأفرادالعينةستاكثالثيفقضية.

 (2005دراسة الجغيماف )

دراسةالىدؼ المعاصرةتق: القضايا بأىـ قائمة كديـ المعاصر، القضايا أبرز الميمةتحديد ة
تقكيـمحتكػمناىجالتربيةاإلسالميةبالمرحمةالثانكيةفيضكءتمؾ،كلطالبالمرحمةالثانكية

أىداؼالدراسة:كالقضايا. الباحثلتحقيق مفصمـ عمىمجمكعة عرضيا مفتكحة استبانة
كتكصلمفخالؿمعمميكمكج التربية مفخبراء إلىمجمكعة إضافة اإلسالمية ييالتربية

كذلؾآرائيـإلىمجمكعةمفالقضاياالمعاصرةالتييمكفأفتكاجوطالبالمرحمةالثانكية.
تضمف:لدراسةكمف أىـ نتائج التحميلالمحتكػفيضكءالقائمة.قاـالباحثبتصميـبطاقة

معكتابالحديثكالدراس قضية عشرة سبع اإلسالمية عشة كتابالفقو تضمف بينما راصرة
 قضايافقط.
 ـ(2003دراسة أحمد )

اإلسالميةالتعرؼعفمدػتضميفالقضاياالمعاصرةفيمحتكػكتبالتربية:الدراسةىدؼ
كىيكتابالتربيةكقدشملمجتمعالدراسةثالثةكتب،ريف،حبالمرحمةاإلعداديةفيمممكةالب
اإلعداد األكؿ لمصف كاإلسالمية اإلعدادؼ، الثاني أىداؼكؼ، كلتحقيق اإلعدادؼ. الثالث

الدراسة،تـاستخداـالمنيجالكصفيالقائـعمىأسمكبتحميلالمحتكػ،باستخداـأداةأُعدت
مفقبلالباحثشممتأىـالقضاياالمعاصرةالتيتناسبالمرحمةاإلعدادية،ثـتـتحميلكتب

ال ضكئيا. في اإلسالمية لمصفاألكؿكمف أىـ النتائجتربية اإلسالمية التربية كتاب إف :
 قدرىا مئكية بنسبة صريحة، فقطبصكرة مفالقضايا18اإلعدادؼكردتفيوخمسقضايا

ب كالتي اإلعدادية، لممرحمة قضيةالميمة كعشريف التربيةمغتسبعا كتاب الثانية: كالنتيجة .
فالثانياإلعدادؼظيرتفيوخمسقضايابصكرةصريحةبنسبةمئكيةقدرىااإلسالميةلمص

المي18 القضايا اإلعداديةمف لممرحمة لمصفمة اإلسالمية التربية كتاب الثالثة: كالنتيجة ،
ب فقط قضايا خمس فيو ظيرت اإلعدادؼ الثالث قدرىا مئكية بنسبة صريحة مف18صكرة

.بمغتسبعاكعشريفقضيةدية،كالتيالقضاياالميمةلممرحمةاإلعدا
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 .سالمية بناًء كتقكيمًا كتطكيراً المحكر الثاني: دراسات تناكلت مناىج التربية اإل

 ـ(2015دراسة الرقب )

 الدراسة: ىدؼ الماجستير لرسائل التربكؼ البحث نتائج منياجكالدكتكراهمعرفة محتكػ في
اإلسالميةلممرحمةالثانكيةفيلتربيةيمحتكػمناىجاالتربيةالدينيةاإلسالمية،كمدػتكافرىاف

التربية معمـ في تكافرىا يجب التي كالتخصصية المينية السمات عمى كالكقكؼ فمسطيف،
 الماجستير لرسائل التربكؼ البحث نتائج فيضكء مقترحكضعككالدكتكراهاإلسالمية تصكر

 لممرحمة اإلسالمية التربية منياج محتكػ البحثلتطكير نتائج ضكء في بفمسطيف الثانكية
  .كالدكتكراهالتربكؼفيرسائلالماجستير

كاتبع المنيج التربيةالباحث منيج محتكػ تحميل استمارة الدراسة: أدكات كمف الكصفي،
الثانكيةاإلسالمية المرحمة فيفي اإلسالمية التربية لمعمـ المينية لمسمات مالحظة بطاقة ،

الثانكالم الدراسة.يةرحمة نتائج أىـ فيأف:كمف اإلسالمية التربية لمنياج األىداؼالحالية
%،كلـتراعي55المرحمةالثانكيةالتتماشىمعنتائجالبحكثالتربكيةإالبنسبةالتتجاكز

ما مكاكبة في كضعفا  المحتكػ، في ضعفا  ىناؾ كأف اإلسالمية، التربية فركع في التكامل
ككضعتصكرمقترحلتطكيرمحتكػمنيجيستحدثفيتكن مفقبلالمعمميف، التعميـ كلكجيا

التربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكيةبفمسطيففيضكءنتائجالبحثالتربكؼ.
 ـ(2014دراسة قطينة)

احتياجات:الدراسةىدؼ ضكء في الثانكية لممرحمة اإلسالمية التربية منيج تطكير كيفية
اليمنيكقضا العصر،المجتمع تجريبييا الشبو كالمنيج الكصفي، الباحثالمنيج كمفاتبع

تحميل كبطاقة المعاصرة، كقضاياه اليمني المجتمع احتياجات لتحديد قائمة الدراسة أدكات
كا عدادأسسكمككناتالتصكرالمقترحلتطكيرمنيجالتربيةمحتكػمنيجالتربيةاإلسالمية،

اليمف،كا عدادمقياسكعيلطمبةالمرحمةالثانكية،كا عدادكحدتيفباإلسالميةلممرحمةالثانكية
دراسيتيفمفالتصكرالمقترح،معإعداددليلمعمـلتدريسالكحدتيفالدراسيتيف.كمفأىـنتائج
المرحمة طمبة كمقياسكعي المعاصرة، كقضاياه اليمني المجتمع باحتياجات قائمة الدراسة:

التص كفاعمية فيضكءالثانكية، الثانكية لممرحمة اإلسالمية التربية منيج لتطكير المقترح كر
اإلسالمية التربية محتكػمنيج تحميل كنتائج المعاصرة، اليمنيكقضاياه احتياجاتالمجتمع
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التربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكيةفي المقررةعمىطمبةالمرحمةالثانكية،كتكزيعمحتكػمادة
جتمعاليمنيكقضاياهالمعاصرة.ضكءاحتياجاتالم

 ـ(2014دراسة دمحم )

التعرؼعمىأىـالصعكباتالتيتكاجوالمناىجمفكجيةنظرالشيبانيكعبد:الدراسةىدؼ
 نظرييما. مفكجية المناىج إصالح سبل كالتعرؼعمى النتائجالدائـ، إلى كصمتالدراسة

المنيجعمىالجااآلتية: تركيز كعدـبخصكصالصعكبات: التطبيقي، مف نبالنظرؼأكثر
التكاملبيففركعالمنيجالدراسيكعدـمراعاةميكؿكاتجاىاتالمتعمميفكقدراتيـكاستعداداتيـ،

الما كنقصالتمكيل االختصاص. جيات قبل مف يتيحدؼ أف ينبغي بخصكصاإلصالح:
الترب المؤسسة بيف النشء تربية في األدكار لتبادؿ الفرصة كأفالمنيج الخارجية، كالبيئة كية

المينيلتغطيةحاجاتسكؽالعمل،كالتكاملكالترابطبيففركعالمنيج يركزعمىاإلعداد
المتعمميف بيف الفردية لمفركؽ المنيج كمراعاة الدراسية، كالمرحمة الدراسية عمىمستكػالسنة

.ةكاإلسالميةمحكرارتكازهكجعلالثقافةالعربي
 ـ(2013ىػ( )1434دراسة شميكب )

الحاجاتالدينيةالالزمةلطالبالصفالثالثالمتكسط:ىدؼالدراسة فيالتعرؼعمىأىـ
السعكدية العربية خصائصالمالمممكة ضكء الحاجاتفي بتمؾ قائمة العمريةكتحديد رحمة

ك الطالب الدينيةليؤالء لمحاجات الفقو مقرر مراعاة مدػ ىذتحديد في لمطالب هالالزمة
الصفالثالثالتكصلإلىقائمةبالحاجاتالدينيةالالزمةلطالب:النتائجكمفأىـالمرحمة.

ع أجمع مختمفة حاجة ثالثيف مف القائمة كتتككف كالخبراءالمتكسط المحكمكف مييا
فيككالمتخصص تدريسيا.ف كطرائق الشرعية الالزمةالعمكـ الدينية الحاجات تكافرتمعظـ

حاجةدينيةكبنسبةمئكية(21ثالثالمتكسطفيمحتكػمنيجالفقوكعددىا)لطالبالصفال
تناكلتاآلياتالقرآنيةالمتضمنةفيمحتكػمقررالفقو.%(مفمجمكعالحاجاتالدينية70)

لطالبالصفالثالثالمتكسطكعددىا)(37كعددىا) الالزمة بعضالحاجاتالدينية (5آية
%(كفقا59.46)عمقةبمعرفةمراتبالحكـالفقييكبنسبةمئكيةحاجات،كخاصةالحاجاتالمت

الكميلمتكرارت. الفقولممجمكع فيمحتكػمقرر المتضمنة الشريفة تناكلتاألحاديثالنبكية
المتكسط(114كعددىا) الثالث الصف لطالب الالزمة الدينية الحاجات بعض حديثا
الحاجاتالم11كعددىا) كخاصة مختمفة، حاجة الفقييكبنسبة( مراتبالحكـ بمعرفة رتبطة
 %(كفقالممجمكعالكميلمتكرارات.75.79)مئكية
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 ـ(2013دراسة عبدالعاؿ )

األدبتحديدقائمةباالحتياجاتالنمائيةلدػطمبةالمرحمةالثانكيةبالرجكعإلى:الدراسةىدؼ
مىمدػتضمفمقررالتربيةالتربكؼ،كربطوبالكاقعالذؼيعيشوالشعبالفمسطيني.كالتعرؼع

اإلسالميةفيالمرحمةالثانكيةلالحتياجاتالنمائيةلمطمبةباإلضافةلكضعتصكرمقترحإلثراء
مقرراتالتربيةاإلسالميةفيالمرحمةالثانكيةباالحتياجاتالنمائيةلمطمبة.

)الصفالثانكيةكتككنتعينةالدراسةمفجميعمكضكعاتمقرراتالتربيةاإلسالميةلممرحمة
التحميمي الكصفي المنيج الباحثة كاستخدمت عشر(. الثاني كالصف بجزأيو، عشر الحادؼ

محتكػبطاقةتحميلكقائمةباالحتياجاتالنمائيةالكاجبتضمينيامقرراتالتربيةاإلسالمية،ك
باالحتياجاتاكأداتيدراسة. نيائية قائمة إلى التكصل الدراسة: نتائج أىـ التيلنمائيةكمف

(احتياجا ،تـتصنيفيافيأربعةمجاالترئيسية،يندرجتحتكلمجاؿمجمكعة97بمغت)
مف الثانكية لممرحمة اإلسالمية التربية مقررات معظـ خمك الدراسة كبينت االحتياجات، مف

صكرةضمنيةناكلياباالحتياجاتالنمائيةالكاردةفيالقائمة،كماأفالكثيرمفاالحتياجاتتـت
 كعابره.
 ـ(2011حسبك)دراسة 

التربية:الدراسةىدؼ منيج لمطالبالنمككمراحموالتحققمفمدػمراعاة لدػاإلسالمية ،
كتككفمجتمعالدراسةتالميذالحمقةالثانيةبمرحمةاألساسمفكجيةنظرالمعمميفكالمعممات.

افكمحتكػكتبالتربيةبمحميةأـدرملعقيدة(كمعمماتمادةالتربيةاإلسالمية)الفقوكامفمعممي
الثانية الحمقة كالعقيدة(لصفكؼ كاإلسالمية)الفقو )الرابع كالسادس(، عينةالخامس

ك)(100)الدراسة معممة(300معمـ المني، التحميمي،كاستخدـ الكصفي الدراسة:ج أدكات
صائيةكالكسطالحسابي،.كاستخدـعددامفاألساليباإلحنةكأسمكبتحميلالمحتكػاالستبا

 .Anova ،كاختبار)ؼ( T.testلمعيارؼ،كمعاملالثبات،كاختبار)ت(كاالنحراؼا
احصائيةعمىمدػمراعاتمنيجالتربيةاإلسالمية:تكجدفركؽذاتداللةالنتائجأىـمفك

تكجدفركؽلمطالبالنمككمراحمولدػتالميذالحمقةالثانيةبمرحمةاألساستتسمـباإليجابية.
لدػ كمراحمو النمك لمطالب اإلسالمية التربية منيج مراعاة مدػ عمى إحصائية داللة ذات

بمجتمعأنثى(النكع)ذكر،المعمميفكالمعمماتتعزػلمتغيرتالميذالحمقةالثانيةمفكجيةنظر
لمطالبالدراسة.التكجدفركؽذاتداللةاحصائيةعمىمدػمراعاةمنيجالتربيةاالسالمية

،درجةالكظيفة،الخبرة،المؤىلالعممي)النمككمراحمولدػتالميذالحمقةالثانيةتعزػلمتغير
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التربية منيج في القيـ عرضأبعاد في المكازنة عدـ المدرسة. فييا تقع التي البيئة متغير
رجاتة،كقيـبداإلسالميةالحمقةالثانية،حيثأظيرتنتائجالتحميلأفىنالؾقيـبدرجاتعالي

 .قميمةكالبعضاآلخرمعدكمة

 ـ(2010دراسة أبانمي )

مناىج:الدراسةىدؼ لجكدة مقترحة معايير فيضكء المتكسطة بالمرحمة الفقو منيج تقييـ
ك الدراسةتمثلالفقو، المتكسطةفيمجتمع لممرحمة الفقو مناىج العربيةمحتكػ بالمممكة
الفالسعكدية معممي مف كمجمكعة لممادة)20قو)، التربكييف كالمشرفيف مشرفييف(،5معمما(،

المناىج) 5كخبراء تدريسالعمـك كطرؽ المناىج في الجامعاتالمتخصصيف كأساتذة خبراء(
أساتذة(،كاتبعالباحثالمنيجالكصفي،كلتحقيقىدؼالدراسةقاـالباحثبكضع10الشرعية)

مناىجالفقوفيالمر السعكدية،كتصميـمعاييرمقترحةلجكدة العربية بالمممكة المتكسطة حمة
استبانةلممعمميفكالمشرفيفالتربكييفكخبراءالمناىجكأساتذةالجامعاتحكؿمدػتكافرمعايير

ل الحالي الفقو بمنيج الفقو مناىج المتكسطة،جكدة تكافرممرحمة الدراسة: نتائج أىـ كمف
يجالفقوالحاليلممرحمةالمتكسطة،كأفمعاييرجكدةالفقوفيمنمجاالتمعاييرجكدةمنيج

،منياكىكالخاصبمعاييراآلدابمععدـتكافرالبعضمتكافرة،منيجالفقولممرحمةالمتكسطة
كأشارتنتائجالبحثإلىأفالمؤشراتتتكافربدرجةكبيرةفيمنيجالفقو،كفيأحاييفمعينة

فيمناىج إففاقتالمفرداتالمكجكدة كمنيا: المعاييركالمؤشراتالمكضكعة، الحالية الفقو
إلى المتكسطةاليستند المعمميفكالمشرفيفالتربكييفيعتقدكفأفمنيجالفقوالحاليلممرحمة

 تصكرأكنظريةكاضحةأكفمسفةمحدكدة.
 ـ(2010ىػ )1431دراسة الحكمي 

سالميةلممرحمةاالبتدائيةفيالمممكةكضعأسسعمميةلبناءمناىجالتربيةاإل:الدراسةىدؼ
الباحثفيدراستوالمنيجالكصفي،كماكاتبعالعربيةالسعكديةفيضكءمتطمباتفقوالكاقع.

،ثـقاـبقياسصدقياكثباتيا.ثـطبقاألداةعمىعينةيالتطبيقالميدانياستبانةاستخدـف
حمةاالبتدائيةبمدينةمكةالمكرمة،كالمشرفيفالدراسةكتشملمعمميالتربيةاإلسالميةفيالمر

ىيئة كأعضاء المكرمة، مكة بمنطقة التعميـ إلدارة التابعيف اإلسالمية التربية تدريس عمى
التدريسفيكمياتالمعمميفالمتخصصيففيالمناىجكطرؽتدريسالتربيةاإلسالمية.كبمغ

نتائجكمفأىـ.(مشرفا 35(عضكا ،ك)46ما ،ك)(معم281(منيـ)362عددالذيفاستجابكا)
بالتاليمناسبةمفكجيةنظرعينةالدراسةكداةالدراسةالمحددةفيأأفجميعاألسسة:الدراس
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المناىج ىذه لبناء صالحة الدراسة، استجاباتعينة بيف إحصائية فركؽذاتداللة التكجد
كالتي الدراسة فيأداة المحددة مماحكؿاألسسالعممية المناىج، بناءىذه يتـ عمىضكئيا

 يشيرإلىصحةفرضيةالدراسة.
 ـ(2010) ق(1431)دراسة المحيميد

الفقولمصفاألكؿالثانكؼ)بنيف(فيضكءمعاييرالجكدةالمقترحةتقكيـكتاب:الدراسةىدؼ
الستبانةستخدمتا،كاتبعتالدراسةالمنيجالكصفيالمسحي،كافيالمممكةالعربيةالسعكدية

لمدراسة. كأىداؼمنيجالفقوأداة  لمقدمة المقترحة الجكدة تكافرتمعايير كمفنتائجالدراسة:
بنسبةكبيرةككذلؾلمحتكػمنيجالفقوبنسبةكبيرةأيضا ،عدامعيارؼعنايةالمحتكػبالجانب

كتكافرتمعايي كافمتكسطا . فييما لمحاجاتفتكافرالجكدة كتمبيتو المقترحةرالجكدةالفقيي،
 .تقكيـفيمنيجالفقوبنسبةكبيرةلم

  (ـ2007دراسة الخكالدة )

تعميميةمطكرةمفمبحثالثقافةاإلسالميةفيضكء:الدراسةىدؼ معرفةأثرتدريسكحدة
األردف في الشامل الثانكؼ التعميـ مرحمة مف طمبة تحصيل في المعاصرة الفقيية القضايا

 كاتجاىاتيـ عددىانحكه، قصدية، الدراسة الدراسة123)عينة أدكات كتابتحميل:(، محتكػ
 اإلسالمية، كتكصمتإلىعدـإالثقافة فيو، المتضمنة المعاصرة الفقيية بالقضايا قائمة عداد

لممرحمة كمناسبتيا اإلسالمية الثقافة مبحث في المتضمنة المعاصرة الفقيية القضايا كفاية
لحاجةالطالبات،ثـقامتبإعدادقائمةبالقضاياالفقييةالمعاصرةالمقترح،كعدـتمبيتياالعمرية

ف بمغت)تضمينيا المطكرة التعميمية الكحدة صدقيا(35ي كلضماف معاصرة، فقيية قضية
لمكحدةالمطكرة،عرضتعمىمجمكعةمفالمحكميف،كقامتالباحثةبإعداداختبارتحصيمي

الطا التجاىات مقياس اإلسالميةلباتكبناء الثقافة مبحث كعرضنحك المحكميف، عمى تيـ
ك لفحصأثرلضمافصدقيما التبايف كاستخدمتتحميل االختبار، الثباتبإعادة تأكدتمف

:كمف نتائج الدراسةباتنحكمبحثالثقافةاإلسالمية.تدريسكحدةمطكرةفياتجاىاتالطال
ف مستكػكجكد إحصائيةعند التعميمية(α=0.05)ركؽذاتداللة تعزػإلىتدريسالكحدة

فياتجاىاتالطالباتنحك(α=0.05)ركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكػالمطكرة.كجكدف
 .ػإلىتدريسكحدةتعميميةمطكرةتدريسمبحثالثقافةاإلسالميةتعز
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 ـ(2003دراسة بربخ )

مناىجكتقكيـلثانكيةعندتطكيرتقديـمعاييرتفيدكاضعيالمنيجفيالمرحمةا:الدراسةىدؼ
اإلسالمية كالتربية ك، القكة جكانب اإلسالميةمعرفة التربية منيج كالضعففي برنامج، بناء
 القكة .فيوكالضعفلمعالجة الدراسة: الخاصباألىداؼقاأدكات المعيار بنكد كئمة قائمة،

تحم اإلسالميةمعايير التربية منيج محتكػ كيل ، مالحظة اإلسالمبطاقة التربية .يةلمدرسي
تحصيميكتطبيقوك كاختبار دراسية بتجريبكحدة اإلسالمية التربية لتعميـ مقترح منيج ا عداد

القضايالمعرفةتأثيرىاعمىتنميةالتحصيلكفيـعمىمجمكعومفطمبةالصفالحادؼعشر
أفعضالجكانب.أفالمحتكػركزعمىبعضالجكانبكأغفلب:النتائجأىـمفالمعاصرة.
لمنظرفيالقضايا الكتابيفالحادؼعشركالثانيالمعاصرةحصمتعمىنسبةمتدنيةكممفتة
فركؽكمفنتائجالدراسةفيالجانبالتجريبي:أنوتكجد.بالقكةفيالمحتكػجكانذكر،عشر

طمبةمجمكعةالبحثالتج ريبيةذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطالدرجاتالتييحصلعمييا
تنمية في البعدؼ االختبار في عمييا يحصمكف التي درجاتيـ كمتكسط القبمي، االختبار في

التحصيلكفيـالقضاياالمعاصرةكذلؾلصالحاالختبارالبعدؼ.

 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:

اليةكالتيبعداالطالععمىمجمكعةالبحكثكالدراساتالسابقةالمرتبطةبمكضكعالدراسةالح
ُقسمتإلىمحكريفرئيسييفىما:

 المحكر األكؿ: دراسات تناكلت محتكى التربية اإلسالمية في ضكء فقو الكاقع.

 المحكر الثاني: دراسات تناكلت مناىج التربية اإلسالمية بناًء كتقكيمًا كتطكيرًا.

كاممةكىيكميةاستفادتالباحثةمفاالطالععمىالبحكثكالدراساتالسابقةفيتككيفن ظرة
لمدراسةالحاليةمفخالؿاالطالععمىاإلطارالنظرؼكالدراساتالسابقةكاإلجراءاتككذلؾ

النتائجكالتكصيات.

مفالجكانبالتاليةكمايمي: ككانتأىـالثمارالتيجنيتيافيكل 
 أىداؼ الدراسات:أكاًل: 

القضاياتعددتأىداؼالدراساتالسابقةكمفأبرزأىداؼا بأىـ قائمة بناء لدراساتالسابقة
 الفقيية كمفأبرالمعاصرة كالتحققمفمدػتضمينيا، فيالمحتكػ، زالتيينبغيتضمينيا

 دراسة لذلؾ ىدفت التي )ـ(،2015النجار)الدراسات الرقب دراسةـ(،2015دراسة
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حمد)2013،الرمانة)ـ(2014الجعفرؼ) ك2011ـ(،دراسة التميمي دراسة ـ(،2011خكالدة)ـ(،
ـ(،العتيبي2006ـ(،الجالؿ)2008المالكي)ـ(،2009الشنقيطي)ـ(،2009دراسةالقحطاني)

أحمد)2006ق()1427) دراسة ـ(2003ـ(، مقترح. تصكر لبناء ىدفت مف الدراسات كمف
النجار) دراسة كمنيا المحتكػ في المعاصرة الفقيية القضايا كدراسةـ(،2015لتضميف

ـ(،2009،دراسةالشنقيطي)ـ(2013،دراسةالرمانة)ـ(2014دراسةالجعفرؼ)ـ(2015الرقب)
كمفالدراساتمفخصصتبناءقائمةـ(،2014ـ(،دراسةقطينة)2006ق()1427العتيبي)

الزدجالية) دراسة فقطمثل بالمرأة المتعمقة بالقضايا المعاصرة الفقيية ـ(2013القضايا كمف،
عمىمدػأىميةدراسةالطمبةلمقضاياالفقييةالمعاصرةالكاردةحاكلتالكقكؼالدراساتالتي

كبعضالدراساتحاكلتالكقكؼ.ـ(2009الشنقيطي)ـ(،2011فيالقائمةمثلدراسةحمد)
كالتعرؼعمىالفركؽفيذلؾ المعاصرة، الفقيية القضايا دراسة عمىاتجاىاتالطالبتجاه

القحطا دراسة مثل لمصفالدراسي ـ(2009ني)تبعا  الكمثـ)، دراسة أف ىدفت2013غير ـ(
الكاحد القرف ميارات تشمل القائمة كانت اختمفحيث القائمة مضمكف كلكّف قائمة إلعداد

فيالمحتكػ كاشتممتبعضالدراساتعمىتحديددرجةاكتساب.كالعشريفالكاجبمراعاتيا
الكاردةفيالقا الفقييةالمعاصرة القضايا كمفـ(،2013لية)ئمةمثلدراسةالزدجاالطمبةليذه

ـ(،2008،كدراسةالمالكي)ـ(2014الدراساتمفىدفتلتقكيـالمحتكػمثلدراسةالجعفرؼ)
الجغيماف) المحيميد)ـ(،2005كدراسة أبانمي)ـ(،2010كدراسة ـ(،2010كدراسة دراسةأما

من2010ق()1431الحكمي) لبناء باألسسالعممية قائمة ىدفتلناء اإلسالميةـ( اىجالتربية
الكاقع فقو الصعكباتالتي2014ككانتدراسةدمحم)،فيضكء ىدفتلمتعرؼعمىأىـ قد )

الدائـ، كعبد الشيباني نظر كجية مف المناىج أثرتكاجو لمعرفة ىدفت مف الدراسات كمف
المعاصرةدراسةالخكالدة) تقتمعـ(،كال2007تدريسكحدةتعميميةمطكرةفيضكءالقضايا

ـ(كالتيأعّدالباحثفييابرنامجا لتطكيرمنيجالتربيةاإلسالميةلصفكؼ2003دراسةبربخ)
ـ(2015أمادراسةالرقب)المرحمةالثانكيةكأثرهعمىتنميةالتحصيلكفيـالقضاياالمعاصرة.

كمفالباحث،فقدتميزتببناءكحدتيفتعميميتيففيضكءقائمةالقضاياالمعاصرةالتيأعدىا
شميكب) دراسة الطمبة لحاجات التفتت التي لبناء2013ق()1434الدراسات ىدفت كالتي ـ(

عبدالعاؿ) كدراسة لمطمبة، الالزمة بالحاجاتالدينية قائمة2013قائمة ىدفتلتحديد التي ـ(
المحتكػ في مدػتضمنيا كالكقكؼعمى الثانكية، المرحمة لدػطمبة ،باالحتياجاتالنمائية

حسبك) دراسة اإلسالمية2011ككذلؾ التربية منيج مراعاة مدػ مف لمتحقق ىدفت التي ـ(
لمطالبالنمككمراحمو.
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أماالدراسةالحاليةفقداتفقتمعالدراساتالتيأعّدفيياالباحثقائمةبقضايافقييةمعاصرة
المرأ كاقع فقو قضايا عمى اقتصرت بككنيا تميزت كلكنيا الكاقع( مع)فقو كذلؾ كاتفقت ة،

ككانتدراسة القائمة. في الكاردة القضايا لتضميف مقترح تصكر الدراساتالتيسعتلبناء
ـ(مفأقربالدراساتلمدراسةالحاليةفيأىدافيا.2013الزدجالية)

 ثانيًا: مكاف إجراء الدراسة:
النجار) فدراسة كثيرة دكؿ بيف ما متبايف السابقة الدراسات إجراء ـ(،2015مكاف

أجريتـ(2003كدراسةبربخ)ـ(،2013دالعاؿ)،كدراسةعبـ(2011كحمد)ـ(،2015الرقب)
الجعفرؼ) كدراسة فمسطيف، الكمثـ)2014في كدراسة دراسةـ(2013ـ(، ككذلؾ ،

القحطاني)2010ق()1431الحكمي) ك الشنقيطي)2009ـ( كدراسة ـ(،2009ـ(،
كالعتيبي)ـ(2008المالكي) الجغيماف)،ـ(2006ق()1427، كدراسة2005كدراسة ـ(،
أجريتفيـ(2010ـ(،كدراسةالمحيميد)2010ـ(،كدراسةأبانمي)2013ق()1434شميكب)

 السعكدية، العربية الزدجالية)المممكة دراسة كدراسة2013أما عماف، سمطنة في أجريت ـ(،
الجالؿ)2013الرمانة) كدراسة قطينة)ـ(2006ـ(، اـ(2014كدراسة في لجميكريةأجريت

كخكالدة) التميمي كدراسة الخكالدة)ـ(2011اليمنية، كدراسة األردفـ(2007، في ،أجريت
.ـ(فيالسكداف2011ـ(أدريتفيمممكةالبحريف،كدراسةحسبك)2003كدراسةأحمد)

أماالدراسةالحاليةفقدأجريتفيفمسطيف.
 عينة الدراسة:مجتمع ك ثالثًا: 

دراسةألخرػحسبمكافتطبيقياكطبيعةمناىجيااتيامفعينكمجتمعاتالدراساتاختمفت
التيطبقت محتكككذلؾأدكاتالدراسة الدراساتمفكانتعينتيا فمف لمفرع، ػكتبالفقو

النجار) دراسة كىي كدراسة2015الشرعي المطالعة كتب تناكلت مف الدراسات كمف ـ(،
كما-جتيافقدتناكلتكتبالتربيةاإلسالميةـ(،كأماأغمبالدراساتالتيأدر2014الجعفرؼ)

الحالية الكمثـ)-الدراسة كدراسة اإلسالمية التربية مف فرع كىك الفقو كتب ـ(ك2013أك
كالمحيميد)2013الرمانة) كالشنقيطي)ـ(2010ـ(، كعينةـ(2009، بمجتمع يتعمق بما ىذا ،

ـ(،2015الرقب)ماتمثلدراسةالمحتكػ،كمفالدراساتمفتناكلتمجتمعالمعمميفكالمعم
 الحكمي)2011حمد)كدراسة دراسة الجغيماف)2010ق()1431ـ(، كدراسة2005ـ(، ـ(،
درا2010أبانمي) حسبك)ـ(، المحيميد)ـ(2011سة كدراسة الطمبةـ(2010، كمجتمع ،

ـ(،كدراسة2007،كدراسةالخكالدة)ـ(2009ـ(،القحطاني)2013كالطالباتكدراسةالزدجالية)
كُلدراسةمماسبقتناكلتعينوتناسبيالتحقيقىدفيا،حسبطبيعةنالحع.ـ(2003بربخ)
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التربية استخدمتمحتكػكتب فقد الحالية الدراسة أما المجتمع، كاحتياجات كالمنيج المكاف
ممرحمةالثانكيةكعينة لمدراسة.اإلسالميةل
 لمرحمة التعميمية:رابعًا: ا

التعمي المرحمة كدراسةانحصرت العاشر الصف في السابقة الدراسات تناكلتيا التي مية
المحيميد)2013الزدجالية) كدراسة كدراسةـ(2010ـ(، األساسي التعميـ مف الثانية كالحمقة ،
ـ(،كطالب2003ـ(كدراسةأحمد)2010ـ(،كالمرحمةالمتكسطةكدراسةأبانمي)2011حسبك)

متكسط الثالث شميكب)الصف الجامعات2013)ق(1434كدراسة في الفقو مقررات ك ـ(،
ـ(،كالمرحمةالثانكيةفيغالبيةالدراساتالمطركحة،كمافي2009السعكديةكدراسةالشنقيطي)

الدراسةالحالية.
 منيج الدراسة: خامسًا:

الكصفي المنيج كىك الدراسة منيج في السابقة الدراسات معظـ مع الحالية الدراسة اتفقت
ؼيتناسبمعمثلىذهالدراسات.التحميميكالذ

   سادسًا: أدكات الدراسة:
اتفقتالدراسةالحاليةمعمعظـالدراساتالسابقةفيأدكاتالدراسةكالتيمفأىميابناءقائمة

تتضمففقوكاقعالمرأة،كبطاقةتحميلمحتكػ.
 سابعًا: نتائج الدراسة:

التربي مناىج اىتماـ ضعف السابقة الدراسات خاصةأكدت الفقو كمناىج عامة اإلسالمية ة
النجار) دراسة مثل خاصة، المرأة فقو كقضايا عامة الكاقع فقو (،ـ2015بقضايا

حمد)ـ2015الرمانة)(،ـ2015الزدجالية) كخكالدة)ـ2011(، التميمي (،ـ2011(،
الشنقيطي)ـ2009القحطاني) المالكي)ـ2009(، الجالؿ)ـ2008(، (،ـ2006(،
إلى(.ـ2003أحمد)اسةكدر(،ـ2005الجغيماف)،(ـ2006العتيبي) الدراسات أغمب كدعت

ضركرةبناءمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةلتمبيحاجاتالعصركتناسبأيضاطبيعةالطمبة
 نفسيةكاالجتماعيةكالسيككلكجية.كحاجاتيـال

ا التصكر حكؿ رؤية لتككيف مفتاحا  كاف مقترحُا، مثلبعضالدراساتقدمتتصكرأ لمقترح
النجار) الجعفرؼ)ـ(،2015الرقب)(،ـ2015دراسة الرمانو)ـ2014دراسة (،ـ2013(،

المالكي)ـ2009الشنقيطي) الخكالدة)ـ2006)العتيبي(،ـ2008(، (ـ2007(، دراسة،
 .ـ(2014قطينة)
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الدينية، الحاجات مع يتناسب بما الفقو مقررات بناء أىمية عمى أكدت الدراسات بعض
دمحم)كالخصائص مثل: شميكب)ـ2014النمائية دراسة عبدالعاؿ)ـ2013(، (،ـ2013(،

 .(ـ2007(،الخكالدة)ـ2010(،المحيميد)ـ2011حسبك)
 أكجو إفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:

فيحدكدعمـ–مفخالؿاستعراضالباحثةلمدراساتكالبحكثالسابقةفإنولـتجردراسةك
فيفمسطيف.است-ةالباحث المرأة كاقع لفقو اإلسالمية كلكفيدفتمدػتضمفكتبالتربية

ثرائوتسمسلاإلطارالنظالباحثةاستفادتمفالدراساتالسابقةعدةأمكرمنيا: ا عداد،كرؼكا 
كتب محتكػ كلتحميل ككل لمدراسة الخطكاتاإلجرائية كتحديد المرأة، كاقع فقو قضايا قائمة

،كبإعدادالتصكرالمقترح.مقررةعمىطمبةالمرحمةالثانكيةةالالتربيةاإلسالمي


 ما تميزت بو الدراسة الحالية عف غيرىا:

بحثتعففقوكاقعالمرأةكمدػتضمينوفيمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمة .1 أنيا
 الثانكيةفيفمسطيف.

ايافقوكاقعالمرأةكذلؾبعدأفسُتسيـىذهالدراسةفيإثراءمنياجالتربيةاإلسالميةبقض .2
المناىج مجاؿ في خبراء مف تحكيميا تـ كالتي المرأة، كاقع فقو بقضايا قائمة إعداد تـ

 كطرائقالتدريس،كمشرفييفتربكييفكمعمميفخبراء.
فقو .3 بقضايا اإلسالمية محتكػكتبالتربية المقترحفيإثراء مفالتصكر يمكفاالستفادة

 كاقعالمرأة.
الكتبكتخصيصق .4 منظكمة لتطكير المناىج مخططي تكجو تعزيز في الدراسة تسيـ د

منيـ. مقرراتتربيةإسالميةلإلناثكالذككربمايتناسبمعطبيعةكل 








51 

 

 
 
 

 الفصل الرابع
 إجراءات كمنيجية الدراسة

 













52 

 

 الفصل الرابع:

 إجراءات كمنيجية الدراسة

لإلجراءاتالتياتبعتياالباحثةفيتنفيذالدراسة،كمفيتناكؿىذاالفصلكصفامفصال
الدر ككصفمجتمع الدراسة، تعريفمنيج كذلؾ الدراسة، عينة كتحديد أدكاتالدراسة،اسة،

،كفيمايمي،كاألساليباإلحصائيةالتياستخدمتفيمعالجةالنتائجااكثباتيكالتأكدمفصدقي
كصفليذهاإلجراءات.
 منيج الدراسة:

فىذاالمنيجالكصفيالتحميميألتباعاؼالدراسةقامتالباحثةبامفأجلتحقيقأىد
فالمنيجالكصفيىكاستقصاءينصبعمىظاىرةمفالظكاىرالمنيجيحققىدؼالدراسة.

كماىيقائمةفيالحاضربقصدتشخيصياككشفجكانبياكتحديدالعالقاتبيفعناصرىاأك
ػ،كاليقفالمنيجالكصفيعندالكصفبليحملكيفسركيقارفكيقّيـبينياكبيفظكاىرأخر

(.97ص:ـ2008)العزاكؼ،بقصدالكصكؿإلىتقييماتذاتمعنى
كصفتالباحثةفيىذاالفصلمقرراتالتربيةاإلسالميةفيالمرحمةالثانكية،كقامتك

بو،كمقارنتيابقائمةالقضاياالتيبتحميلمحتكاىالمتعرؼعمىقضايافقوكاقعالمرأةالمتضمنة
أعددتياكمفثـالتكصلإلىنتائجمفشأنياتقديـمقترحاتلحلمشكمةالدراسة.

 مجتمع الدراسة: 

الباحث يتجو التي كاألشياء كاألفراد الحاالت جميع عمى مجتمع كممة تطمق
ـ2008لدراستيا)العزاكؼ، فإف(.181ص: ، المفيـك ىذا ضكء الحاليةكفي الدراسة مجتمع

تبالتربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكية:المقررةعمىطمبةالمرحمةالثانكيةبقسميياكيتككفمف:
كالتعميـ التربية كزارة طباعة كالعممية، اإلنسانية المنقحة_العمكـ التجريبية _الطبعة )فمسطيف

ـ(،كبيافىذهالمقرراتكالتالي:2014

1.  التربية مفكتاب الكتاب ىذا كيتككف األكؿ. الجزء عشر: الحادؼ لمصف اإلسالمية
صفحةمفالقطعالكبير.112

الكتابمف .2 104كتابالتربيةاإلسالميةلمصفالحادؼعشر:الجزءالثانيكيتككفىذا
صفحةمفالقطعالكبير.
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الكتابمف .3 كيتككفىذا تضـصفحة167كتابالتربيةاإلسالميةلمصفالثانيعشر:
سبعكحداتمكزعةعمىالفصميف.

 عينة الدراسة:

بيةاإلسالميةلممرحمةالثانكية.محتكػكتبالتر
  :أدكات الدراسة

لتحقيقأىداؼىذهالدراسةقامتالباحثةبإعدادأداتيفىما:

منياج .1 كالتيينبغيتضمينيا الثانكية المرحمة لطمبة الالزمة المرأة كاقع فقو بقضايا قائمة
ربيةاإلسالميةليذهالمرحمة،كالتيتـتقسيمياإلىتسعةمجاالت،كقدتـعرضياعمىالت

 (محكمامتخصصا .34السادةالمحكميفالبالغعددىـ)
 بطاقةتحميللمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكية. .2

كفيمايميشرحمفصلحكؿأدكاتالدراسةكخطكاتتطبيقيا:
 ايا فقو كاقع المرأة:: قائمة قضأكال
المرحمةاليدؼ مف القائمة: .1 تيـ التي المرأة كاقع فقو قضايا تحديد القائمة استيدفت

 التييدرسياالطمبة.الثانكية،كاتخاذىامعيارالتحميلمقرراتالتربيةاإلسالمية
 اعتمدتالباحثةفيبناءالقائمةعمىالعديدمفالمصادرىي:مصادر اشتقاؽ القائمة: .2

أكال:الدراساتذاتالعالقةبالدراسةالحالية.
ثانيا:المصادركالمراجعكاألدبياتالمرتبطةبالمستجداتالفقييةكقضايافقوكاقعالمرأة.

ثالثا:الخطكطالعريضةلمنياجالتربيةاإلسالميةفيفمسطيف.
رابعا:الخصائصالنمائيةلطمبةالمرحمةالثانكية.

مدػتكفرفقوىكتبالتربيةاالسالميةلممرحمةالثانكيةفيفمسطيفلتحديدخامسا:االطالععم
كاقعالمرأةفييا.

استيمتالباحثةالقائمةبمقدمةتكضحصف القائمة )إعداد القائمة في صكرتيا األكلية(:ك  .3
عنكافالدراسة،اليدؼمنيا،التعريفاإلجرائيلمصطمحقضايافقوكاقعالمرأة،كالمصادر

مفالسادةالمحكميفإبداءآرائيـفيوهتياستندتالباحثةإلييافيبناءالقائمة،كماترجكال
حكؿ:
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مدػانتماءقضايافقوكاقعالمرأةالفرعيةلممجاؿالرئيسالذؼتنتميإليو..1

مدػأىميةىذهالقضايالطمبةالمرحمةالثانكية. .1
الدقةالمغكيةكسالمةالصياغةليذهالقضايا. .2
 تعديلأكإضافةأكحذؼمايركنومناسباليذهالدراسة. .3

كقدتككنتالقائمةفيصكرتيااألكليةمفتسعمجاالتيندرجتحتياتقسيماتفرعية
الفرعيةالتيتنتميإليو،كقدبمغت فقوكاقعالمرأة المجاؿ،كيتفرعمفكلتقسيـقضايا ليذا

األكلية صكرتيا في المرأة كاقع فقو السادة237)قضايا عمى عرضالقائمة كبعد قضية، )
جراءالتعديالتكالحذؼكاإلضافة1المحكميففيصكرتيااألكلية)انظرممحقرقـ) ((،كا 
لمقائمة النيائية التكصلإلىالصكرة )كالتعديلتـ حيثأصبحتتضـ قضية147، )انظر(

عمقبالمرأةكمايمي:(،كقدجاءتمجاالتقضايافقوالكاقعالمت2)ممحقرقـ
(قضية.36درجتحتوخمسةمجاالتفرعيةتضـ)نالعبادات:كيفقومجاؿ

(قضية.19األحكاؿالشخصية:كيندرجتحتو)فقومجاؿ

(قضية.19الطب:كيندرجتحتو)فقومجاؿ

(قضايا.7الفنكفكاألدبكالرياضة:كيندرجتحتو)فقومجاؿ

(قضية24يندرجتحتو)المباسكالزينة:كفقومجاؿ

(قضايا.5األطعمةكاألشربة:كيندرجتحتو)فقومجاؿ

(قضايا.9السياسيكاالقتصادؼ:كيندرجتحتو)الفقومجاؿ

(قضايا.3المجاؿالفكرؼ:كيندرجتحتو)

(قضية.25مجاؿاألحكاـالعامة:يندرجتحتو)

(قضيةفرعية.147أؼبمجمكع)

 ضايا فقو كاقع المرأة(:ضبط األداة )قائمة ق
اعتمدت صدؽ األداة: كقد كضعتلقياسو، تقيسما القائمة الصدؽإلىأف يشيرمصطمح

 الباحثةعمىنكعيفمفالصدؽىما:
ىذه الصدؽ الظاىري: أف بمعنى بو، المتكاجدة المجاؿ إلى القائمة انتماء مدػ بو كيقصد

 يدافقوالكاقع.القضاياالتنتميإلىمجاؿآخرغيرالفقوكتحد
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لمتأكدمفصدؽالقائمةكشمكلياكصالحيتيالتحقيقالغرضالمنشكدمنيا صدؽ المحكميف:
قامتالباحثةبعرضياعمىمجمكعةمفالمحكميفالمختصيففيالمجاالتالتالية:المناىج

الت كمعممي التربكييف المشرفيف مف الميداف كخبراء اإلسالمية كالشريعة التدريس ربيةكطرؽ
االسالميةفيالمرحمةالثانكية،كتـمقابمةبعضيـشخصياككاففيذلؾالكثيرمفالفكائدمنيا

عمىتصكرالمطمكببكضكحكتعزيزاالنتماءالنظركتحقيقاليدؼبكفاءةبناء تقريبكجيات
أىمية مدػ عف رأييـ إبداء سيادتيـ المطمكبمف ككاف الخبرات. مف كاالستفادة لممكضكع
فقوالكاقعالمدرجةفيالقائمة،كأسفرتنتائجالتحكيـعفاعتمادمجمكعةمف كانتماءقضايا
قضايافقوالكاقعالمتعمقةبالمرأةكالكاجبتكافرىافيمنياجالتربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكية،

 كماتـاستبعادالقضايااألقلأىميةكالغيرمنتميةلممجاالتأكالمكضكع.
تعديلالقائمةبناءعمىآراءالسادةالمحكميفقامتالباحثةبإعادةالتحكيـبيدؼكبعد

التكصلألفضلصكرةلمقائمةكتـعرضياعمىثمانيةمفالمحكميفالمختصيففيالمجاالت
لتحقي القائمة عمىصالحية أجمعكا كالذيف ذكرىا الممحقالسابق انظر ىدؼالدراسة، (3)ق

 ةالنيائيةلمقائمة.لالطالععمىالصكر
 صت آراء المحكميف كالتالي:تمخك 

رعمىبعضياعممابأىميةالقضاياجميعيا.اقتصقدالقضاياكثيرةك.1

أفُتخصصاألداةبالعباراتالخاصةبالمرأةكحذؼمايخصالرجاؿأكماىكمشترؾ .1
ت كقد باعتباركجكدبعضبينيما. ذلؾمعاألخذ المشتركةكـ ذلؾألىميةمفالقضايا

في التيُحذفتاالعتمادعمىالتقكيـ عمىآراءالمحكميف.كمفالقضايا بناء  تضمينيا
األذافالمتعدد، متابعة حكـ متابعةاألذافالمسمكعفيكسيمةبث، حكـ الكقت، تحديد
بالمصحفاإللكتركني، المتعمقة األحكاـ المذياع، أك التمفاز عبر خمفاإلماـ الصالة

بالسيراميؾكالحائطالمدىكفبالطالء)البكيو(،استعماؿمياهالصرؼالصحيبعدالتيمـ
مسافربكسائلالنقلالحديثة،...تنقيتيا،الترخصلم

الفقراتفيكلمجاؿككافذلؾُمحاؿألفبعضالمجاالت .2 التناسببيفعدد محاكلة
عمىأفمجالياكاسعحتىتتضمفقضايامففقوالكاقعالمتعمقبالمرأةكالتيتزيدبناء

فيكتبأبكابالفقوالمختمفة.
نياقدُبحثتسابقاككافرأػبعضالمحكميفأفبعضالقضاياالتعتبرمعاصرةبحيثأ .3

أفالمقصكدبالقضاياالمعاصرةالتيتحتاجياالفتاةالمسممةفيكاقعناقالتوالباحثةمما
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وكاجٌبتكافرىافيكتبالتربيةاإلسالميةلُتمـسكاءقتمتبحثاأكُأستجدالبحثفييا،ألن
بأحكاميا،ثـإفاليدؼاألساسيىكتحميلكتبالتربيةاالسالميةلمتعرؼعمىتضميف

ىذهالقضاياكمسايرتيالكاقعالطالبات.
ترػالباحثةأىميةككافمفبعضاآلراءأفتدريسقضاياُمحرمةأصالالضركرةفيو،ك .4

بحكميالتجنبالكقكعفييا.ػكتبالتربيةاإلسالميةلممعرفةلزكميافيمحتك
أشاربعضالمحكميفإلىدمجبعضالقضاياالمتشابيةمثل:أثرمثبتاتالشعرالحديثة .5

عمىالطيارة،أثراستخداـالدىكناتكاألصباغكالمساحيقعمىالطيارة،كدمجمايتعمق
الصياـالمعاصرةبعبارةكاحدة.بالرمكشالصناعيةكالحكاجب،كدمجكلأحكاـ

أك .6 الفمسطيني الكاقع في منتشرة كحذؼأخرػغير قضايا زيادة بعضالمحكميف رأػ
ليستباألىميةمثل:الصالةإلىالمدفأة.

كافمفأكثرالتعميقاتعمىالقائمةبأنياشاممولمكثيرمفالقضاياكالتييصعبدمجيا .7
لكنناكبناءعمىرأؼفيالمرحمتيفالدراسيتيفككافمم ارتأيتأفالقضايارغـكثرتيا ا

فيو تقسـ مقترح بتصكر الباقي تضميف كيمكف األىـ عمى نقتصر المحكميف غالبية
القضاياعمىالمرحمةالثانكية.

القضايا .8 كتكزيع العامة( )األحكاـ التاسع المجاؿ دمج محاكلة المحكميف أحد رأػ
خرػ،كلكفذلؾلـينجحألنياعبارةعفقضاياتحتاجالمتضمنةتحتوعمىالمجاالتاأل

مفالمجاالتالثمانيةاألخرػ.  لحكـشرعيكالتنتميألؼ 
 ترقيـالمجاالتكافمفاالقتراحاتالممحةكقدرقمتيافيكلمجاؿ. .9

المحكم .10 مثلكاقترح اآلخريف عمى تشكل قد التي بعضالقضايا تكضيح )الزكاجف
كاستبداؿك فكؽأيةالمبكر(، هللاسبحانو الجنسألفإرادة الجنسبتكجيو تحديد ممة

عمى درجكا قد أىلاالختصاصكجدُتكضكحالمصطمحيفألنيـ كحيفمشاكرة إرادة،
أرضالكاقع،ثـإفالزكاجالمبكرقديختمفبالتطبيقمفعائمةألخرػفمانراهمبكرا عند

 آلراء.أحدقديككفمختمفا عندالغير،تتبايفا
 تصحيحبعضالفقراتُلغكياكقداستجبتلذلؾ. .11
لكحكؿ(إلى)استعماؿالمكادكاألدكيةالتييدخلفيتركيبياارأػبعضالمحكميفنقل .12

 لذلؾ.ابتالباحثةمجاؿالطب،كقداستج
أػبعضالمحكميفتغييرقضية)فؾالضفائرعنداالغتساؿ(إلى)فؾتسريحةر .13

لذلؾ.ابتالباحثةؿ(ألنياأقربلمكاقعكقداستجاالعركسعنداالغتس
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رأػبعضالمحكميفدمجكلمايختصبالحيضكالنفاسكالجنابةسكاءفيأؼمجاؿ .14
 كافبقضيةكاحدةفيمجاؿكاحدكقدتـذلؾ.

 ثانيا: بطاقة تحميل محتكى كتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية.
منيجالبحثالكصفيرافدمفركافدالبحثالعمميمفأساليبتحميلالمحتكػأسمكب

الخصائصغكال ككصفىذه المدرسية، الكتب أك االتصاؿ خصائصمادة معرفة رضمنو
كصفا كميا معبرا عنوبرمكزكميةإلىجانبمايتـالحصكؿعميومفنتائجبأساليبأخرػ

(.كيقصدبتحميل2011:175تككفمؤشراتتحدداتجاهالتطكيرالمطمكب)الياشميكعطية،
فيضكء الثانكية، لممرحمة اإلسالمية كصفمحتكػكتبالتربية الدراسة، المحتكػفيىذه
تكافر مدػ إلى لمتكصل التحميل نتائج كمناقشة بالمرأة، المتعمق الكاقع فقو قضايا مف قائمة

ة.القضايافيو،كمفثـكضعتصكرمقترحإلثراءالمحتكػبفقوكاقعالمرأ
في جاء كما المحكمة القائمة عمى المحتكػبناء تحميل بطاقة بإعداد قامتالباحثة
كذلؾمف4الممحق) الثانكية لممرحمة اإلسالمية محتكػكتبالتربية بتحميل البدء ثـ كمف ،)

خالؿالخطكاتالتالية:
رحمةالثانكية:استيدؼتحميلمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةبالمتحديد اليدؼ مف التحميل .1

المحتكػ في عرضيا تـ كالتي المرأة كاقع فقو قضايا الكتبمف ىذه تضمنتو ما تحديد
بصكرةصريحةأكضمنية.

الثانكية:تحديد عينة التحميل .2 لممرحمة اإلسالمية التربية كتب في التحميل عينة تمثمت
عشر الحادؼ الصف كتاب كتضـ االنسانية كالعمـك العممي لمقسمييف األكؿ) الجزء

(،ككتابالصفالثانيعشر.كالثاني
 تحديد فئات التحميل: .3

المحتكػ: تحميل نجاح عكامل تمف في المستخدمة الفئات المحتكػ،حميلتحديد
ركفتطبيقيانفسيافيعمميةكتعريفيابشكلكاضحمحددغيرقابللمتأكيلبحيثيستطيعاآلخ

(.188ص:ـ2011فسيا)الياشميكعطية،المحتكػنفسو،كتحقيقالنتائجنحميلت
تحميل عممية نجاح عمييا يقكـ التي الرئيسة العكامل مف التحميل فئات تحديد كيعد

يترتبعمييامفنتائجاألمرالذؼيكجبعمىالباحثأفيكليياعنايةكبيرةال المحتكػلما
لال أفبحكثتحميلالمحتكػالتعرؼكجكدفئاتنمطيةجاىزة ستخداـفيكلبحث،سيما

إنماتخضعالفئاتكتحديدىالطبيعةالبحثكأىدافوكمتطمباتوكنكعالتحميلكطبيعةالمكضكع
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 كعطية، )الياشمي لممتمقي بو يقدـ الذؼ كالشكل كحجمو تحميمو يجرؼ :ـ2011الذؼ
(.204ص

 معايير فئات التحميل: .4

أفعددا مفالباحثيفدَجِبالدراسةالحاليةكُبالرجكعلمدراساتالسابقةالتياتصمتاتصاال كثيقا 
ا لفئات معايير عمى أجمعكا َتمّمستِقد كقد مفالباحثةلتحميل مجمكعة كاتخذت خطاىـ،
(:131ص:ـ2011المعاييركمنياماذكرتو)حمد،

ذات -أ كاقعالمرأة فقو حيثاختارتالباحثةمجمكعةمفقضايا لممجاؿالمعرفي: االنتماء
بالم الشرعيةصمة األحكاـ لمعرفة تحتاج قضايا كىي إليو، تنتمي الذؼ المعرفي جاؿ

 المتعمقةبيا.
التحققمف -ب ليتـفيضكئيا فقوكاقعالمرأة الدقة:إذإفالباحثةحددتبنكدقائمةقضايا

المرحمة عمىطمبة المقررة اإلسالمية فيمحتكػكتبالتربية القضايا ىذه مدػتضمف
 الثانكية.

ايزكالتحديد:حيثصنفتالباحثةقضايافقوكاقعالمرأةفيفئات،حيثارتبطتكلالتم -ت
مجاؿ في كقضايا العبادات مجاؿ في المرأة كاقع فقو قضايا فيناؾ معيف، بمجاؿ فئة
األحكاؿالشخصيةكفيمجاؿالطب..إلىآخرالمجاالت،حيثصنفتالباحثةالقضايا

 افرعيةتنتميإلييا.فيفئاتعامةيندرجتحتياقضاي
بالمستجدات -ث الكاقعكاإللماـ فقو الشمكؿ:حاكلتالباحثةقدراالستطاعةاإلحاطةبقضايا

الفقييةالمعاصرة،دكفإغفاؿأؼجانبمفجكانبالحياةالمحيطة،كذلؾبيدؼتبصير
،ككصكالإلىطمبةالمرحمةالثانكيةبياانطالقا نحكإثراءالحصيمةالمعرفيةالفقييةلمطمبة

تحصينيـمفالتياراتالغربيةالمخالفةلمشرع،كتطكيرىـليعيشكاعصرىـالحديثبتقدمو
 كتطكرهضمفضكابطالشريعةاإلسالمية.

 تحديد كحدات التحميل: .5

(كحداتالتحميلعمىالنحكالتالي:135ص:ـ2004قدعرؼطعيمة)ك
 .أ حيثيWordالكممة التحميل، في كحدة أصغر كىي كممة: تكرار بإحصاء المحمل قكـ

السياسيةكاالقتصاديةكاالجتماعية معينةفيىيكلالمحتكػ،كمثلذلؾإحصاءالمفاىيـ
 كالتربكية.
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 .ب المكضكع أك كحداتThemeالفكرة أكثر مف كتعد الكممة، بعد الثانية الكحدة كىي :
معيف.  التحميلفائدة،كىيجممةتدكرحكؿمفيـك

 .ت ترسـCharacterالشخصية محددة كسمات لخصائص الكمي الحصر عمى كتقكـ :
 شخصيةمعينة،كتناسبتحميلالقصصكالمسرحيات.

صكرا  .ث كتتخذ باتساعو المكضكع تتناكؿ فيي الفقرة، ىي غالبا المستخدمة الكحدة الفقرة:
 مختمفة،فقدتككفكتاباأكمجمةأكقصةأكبرنامجا إذاعيا .

 .ج كالزمف المساحة تقديرSpace and Timeكحدة إلى الدراسات بعض تمجأ حيث :
المساحةالتييشغميامكضكعالتحميلكأفيحسبعدداألعمدةكاألسطركالصفحاتالتي
المكضكع،كتمجأدراساتأخرػإلىحسابالزمفالذؼيستغرقوالمكضكع،كتمجأ يشغميا

 خطابات.دراساتأخرػإلىحسابالزمفالذؼيستغرقوأحدالبرامجأكال
ا الفكقد عمى الحالية الدراسة لمتحميل،كرةعتمدت أككحدة  كانت بالسياؽ ضمنية
صغيرةصريحة، ليست معنى، ذات كحدة باعتبارىا المحتكػ، تحميل كحدات أىـ مف كىي

 ،تؤدؼىدؼالدراسة.فقرةيرةكالكالكممةكالكب
 صدؽ أداة تحميل المحتكى: .6

البحثال نجاح المعركؼأف يعنيصالحيتيامف األداة كصدؽ أدكاتو، عمميمرتبطبصدؽ
لقياسماكضعتمفأجلقياسو،كككنياصالحةلتكفيرالمعمكماتالمطمكبةفيضكءأىداؼ
كأمانة بدقة المضمكف يتضمنيا التي الظكاىر لترجمة صالحة التحميل عممية كجعل التحميل

(.225ص:ـ2011)الياشميكعطية،
لباحثةصدؽالقائمةكصدؽلبطاقةالتحميلككفالتحميلجرػبناءعمىالقائمةكلذلؾاعتمدتا

التيجرػتحكيميا.
 ثبات أداة تحميل المحتكى: .7

أعيدالتحميلمفالباحثنفسو ما إذا ثباتأداةالتحميليعنيأفاألداةستعطيالنتائجنفسيا
أعي أك معنية زمنية مدة بعد نفسيا كالعينة نفسيا آخريفلممادة باحثيف أك باحث مف د

(.227ص:ـ2011)الياشميكعطية،بالمكاصفاتنفسياكتكافرالظركؼنفسيا
(كمايمي:255ص:ـ2004ىناؾطريقتافحددىماطعيمة)



60 

 

بداية في الباحثاف يمتقي الحالة ىذه مثل كفي باحثاف: ذاتيا المادة بتحميل يقكـ أف األكؿ:
ج كا  لالتفاؽعمىأسسو ثـالتحميل الدراسة، مكضع المادة بتحميل منيما كل ينفرد ثـ راءاتو،

.التيتكصلإلييماكلمنيمايمتقياففينيايةالتحميللبيافالعالقةبيفالنتائج
الثاني:أفيقكـالباحثبتحميلالمادةنفسيامرتيفعمىفترتيفمتباعدتيف،كفيمثلىذهالحالة

التحميل.يستخدـعاملالزمففيقياسثبات
كقدقامتالباحثةلمتأكدمفثباتأداةبطاقةتحميلالمحتكػباتباعاإلجراءاتالتالية:

جراءاتو،ثـكاباحثةكمعممافخبيراف،اتفققامتبتحميلالمادةذاتياال - عمىأسسالتحميلكا 
،ثـتـةعمىحديـبيفالنتائجالتيأفرزىاكلمنتـمناقشةنتائجالتحميللمتكصللمعالقة

إيجادمعاملاالرتباطبيفالباحثكالمعمميفالخبيريفباستخداـمعادلةىكلستيعمىالنحك
 التالي:

معاملاالتفاؽليكلستي=
 ؽ
1ف  ف 

(178صـ:1987)طعيمة،

فؽ:تعنيعددنقاطاالتفاؽفيمراتالتحميل.إحيث
مكعالفئاتالتيتـتحميميافيمراتالتحميل:تعنيمج2+ف1ف

بضربالناتجبمائةلتظيركنسبةمئكيةالباحثةتامقدقك
(:4.4(ك)4.3(ك)4.2(ك)4.1)فكانتالنتائجعمىالنحكالتاليكماىكمبيففيالجداكؿ

%86.39كالمحملاألكؿ=ةنسبةاالتفاؽبيفالباحث-
%87.07كالمحملالثاني=ةثنسبةاالتفاؽبيفالباح-
%84.35كالمحمميفاالثنيف=ةنسبةاالتفاؽبيفالباحث-
%93.1نسبةاالتفاؽبيفالمحمميفاالثنيف=-

 كالمحمل األكؿ ةكتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية بيف الباحثنتائج التحميل ل ( 1.4) جدكؿ
نقاطنقاطاالتفاؽ+نقاطاالختالؼنقاطاالتفاؽ

االختالؼ
معاملاالتفاؽ

1272014786.39%

%كىكمعاملاتفاؽمرتفعيشيرإلىثبات86.39يبيفالجدكؿالسابقأفمعاملاالتفاؽكاف
التحميلبدرجةتدعكإلىالثقةفيمايتـالتكصلإليومفنتائج.
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 كالمحمل الثاني ةية بيف الباحثكتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكنتائج التحميل ل ( 2.4) جدكؿ

نقاطنقاطاالختالؼنقاطاالتفاؽ + االتفاؽ نقاط
االختالؼ

معاملاالتفاؽ

1281914787.07%

%كىكمعاملاتفاؽمرتفعيشيرإلىثبات87.07يبيفالجدكؿالسابقأفمعاملاالتفاؽكاف
نتائج.التحميلبدرجةتدعكإلىالثقةفيمايتـالتكصلإليومف

 كالمحمميف االثنيف ةكتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية بيف الباحثحميل لنتائج الت ( 3.4) جدكؿ
نقاطنقاطاالختالؼنقاطاالتفاؽ + االتفاؽ نقاط

االختالؼ
معاملاالتفاؽ

1242314784.35%

مرتفعيشيرإلىثبات%كىكمعاملاتفاؽ84.35يبيفالجدكؿالسابقأفمعاملاالتفاؽكاف
فيمايتـالتكصلإليومفنتائج.التحميلبدرجةتدعكإلىالثقة

 كتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية بيف المحمميف االثنيفنتائج التحميل ل ( 4.4) جدكؿ

نقاطنقاطاالختالؼنقاطاالتفاؽ + االتفاؽ نقاط
االختالؼ

معاملاالتفاؽ

1371014793.1%

%كىكمعاملاتفاؽمرتفعيشيرإلىثبات93.1يبيفالجدكؿالسابقأفمعاملاالتفاؽكاف
التحميلبدرجةتدعكإلىالثقةفيمايتـالتكصلإليومفنتائج.

بيف االتفاؽ معامل باستثناء بينيا فيما متقاربة أنيا االتفاؽ معامالت مف كيالحع
كتعز االثنيف، المحمميف ذلؾ الباحثة تطابقتأفك األكؿ التحميل فينتائج مفمعيما كثير

القضايامفحيثكجكدىا،لكفحيفقراءتياالمتأنيةالثانيةكجدتبعضالقضاياالتيُذكرت
إثارتياعندشرحالدرسضمنا  .،كيستمـز

خبتحميلالمادةنفسيامرتيفعمىفترتيفمتباعدتيف،ابتدأتبالتحميلبتاريامتالباحثةكماكق
كأعدتالتحميلمرةأخرػبعدأسبكعيف،كبيذه10/1/2017كانتييتبتاريخ15/12/2016
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بيف االرتباط معامل إيجاد تـ كقد التحميل، ثبات قياس في الزمف عامل استخدمت الحالة
 كمايمي:Holestyالتحميميفباستخداـمعادلةىكلستي

    = ليكلستي االتفاؽ معامل
 ؽ
1ف  ف 

  طعي ( (178صـ:1987مة،

ؽ:تعنيعددنقاطاالتفاؽفيمراتالتحميل.:حيثأف
.:تعنيمجمكعالفئاتالتيتـتحميميافيمراتالتحميل2+ف1ف

  كتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانكية باستخداـ عامل الزمفنتائج تحميل الباحث ل (5.4) جدكؿ
نقاطنقاطاالختالؼنقاطاالتفاؽ + االتفاؽ نقاط

االختالؼ
معاملاالتفاؽ

1252214785.03%
%كىكمعاملاتفاؽمرتفعيشيرإلىثبات85.03بيفالجدكؿالسابقأفمعاملاالتفاؽكافي

التحميلبدرجةتدعكإلىالثقةفيمايتـالتكصلإليومفنتائج.

مرتبةا:عينة الدراسةتكصيف  .8 كتبككانتمكضكعاتيا البحثعمىثالثة شتممتعينة
كاآلتي:

مفكتاب التربية اإلسالمية لمصف الحادي عشر)الجزء األكؿ(:  .1 الكتاب ىذا كيتككف
الكبير.112 القطع مف صفحة عددٌكيضـ تحتيا يندرج مختمفة كحدات مفست

المكضكعاتىي:
 :كعاتيا كما يميكريـ كعمكمو، كمكضالكحدة األكلى: القرآف ال

 (.1إعجازالقرآف) -
 (.2إعجازالقرآف) -
 (.11-1سكرةاإلسراء) -
 (.22-12سكرةاإلسراء) -
(.38-23سكرةاإلسراء) -

الكحدةالثانية:العقيدةاإلسالمية،كمكضكعاتياكمايمي:

 مفخصائصالعقيدةاالسالمية -
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 أساليبالقرآففياالستدالؿعمىكجكدهللا. -
 الستدالؿعمىالبعث.أساليبالقرآففيا -
 اإليمافبالكتبالسماكية. -

الكحدةالثالثة:الحديثالشريفكعمكمو،كمكضكعاتياكمايمي:

 حجيةالسنةالنبكية. -
 حديث)النفعكالضربيدهللا(. -
 حديث)تعظيـحرماتالمؤمنيفكبيافحقكقيـ(. -

الكحدةالرابعة:السيرةالنبكيةالشريفة،كمكضكعاتياكمايمي:

 (.1رسكؿالقدكة)ال -
 (.2الرسكؿالقدكة) -
عثمافبفعفاف. -

الكحدةالخامسة:الفقواإلسالمي،كمكضكعاتياكمايمي:

 نظاـالعقكباتفياالسالـ. -
 الحدكد. -
 القصاص. -
 التعزير. -

الكحدةالسادسة:الفكراإلسالميكالتيذيب،كمكضكعاتياكمايمي:

 تحملالمسؤكلية. -
 االسالـكالعالقاتالدكلية. -
االسالـكاإلعالـ. -
104عشر:الجزءالثانيكيتككفىذاالكتابمفكتاب التربية اإلسالمية لمصف الحادي .2

صفحةمفالقطعالكبير.

مفالمكضكعاتىي:ستكحداتمختمفةيندرجتحتياعددٌكيضـ
الكحدةاألكلى:القرآفالكريـكعمكمو،كمكضكعاتياكمايمي:

 (.10-1سكرةالنكر) -
 (.26-11نكر)سكرةال -
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 (.34-27سكرةالنكر) -
 (.46-35سكرةالنكر) -
 (.57_47سكرةالنكر) -
(.64-58سكرةالنكر) -

الكحدةالثانية:العقيدةاإلسالمية،كمكضكعاتياكمايمي:

 .األدلةالنقميةعمىإثباتنبكةدمحم -
.األدلةالعقميةعمىإثباتنبكةدمحم -
و،كمكضكعاتياكمايمي:الكحدةالثالثة:الحديثالشريفكعمكم -
 بطانةالخيركبطانةالشر. -
 ثباتكبشرػبالنصر. -
لمشباب.مفكصاياالرسكؿ -
الكحدةالرابعة:التراجـكالسير،كمكضكعاتياكمايمي: -
 عميبفأبيطالب. -
 .صكرمفمكاقفصحابةرسكؿهللا -
.مفصحابياترسكؿهللا -

عاتياكمايمي:الكحدةالخامسة:الفقواإلسالمي،كمكضك

 النظاـاالجتماعي. -
 (.1الزكاج) -
 (.2الزكاج) -
 المحرماتمفالنساء. -
القضاءفياالسالـ. -

الكحدةالسادسة:الفكراإلسالميكالتيذيب،كمكضكعاتياكمايمي:

 مكقفاالسالـمفالعكلمة. -
 أدباالختالؼكالخطاب. -
 التسامحالدينيفياالسالـ. -
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ف الثاني عشر: كتاب التربية اإلسالمية لمص .3 مف الكتاب ىذا صفحة.167كيتككف
 :مفالمكضكعاتكمايميدٌتياعديضـسبعكحداتمكزعةعمىالفصميفيندرجتح

الكحدةاألكلى:القرآفالكريـ،كمكضكعاتياكمايمي:

 أساسياتفيفيـالقرآفالكريـ. -
 التربيةاإليمانية. -
 كحدةاألمةاإلسالمية. -
 ـ)دركسكعبر(.قصةآدـعميوالسال -
 تكثيقالمعامالت. -
 قصةمكسىكالعبدالصالح. -
 (.83-76)القصصقصةقاركف -
 سنفهللافيالمجتمعاتكماعرضياالقرآفالكريـ. -
 أثرالقرآفالكريـفيالبشرية. -
 (.13-1سكرةالرعد) -
 (.29-14سكرةالرعد) -
(.43-30سكرةالرعد) -

ضكعاتياكمايمي:الكحدةالثانية:العقيدةاإلسالمية،كمك

 منيجالقرآفالكريـفيعرضقضيةاأللكىية. -
 التصكراإلسالميعفالرسل)عمييـالسالـ(. -
 اإليمافحقيقتوكنكاقضو. -
 الكالءكالبراء. -
أثراإليماففيالحياة. -

الكحدةالثالثة:الحديثالشريف،كمكضكعاتياكمايمي:

 أساسياتفيفيـالسنةالنبكية. -
 ءالكضعفيالحديثالشريف.محاربةالعمما -
 فيالتربيةكالتعميـ.منيجالرسكؿ -
 تكجيياتنبكيةفيالمسؤكليةكاإلدارة. -
 األعماؿالتيالينقطعثكابيا. -
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مكقفاإلسالـمفالبدع. -

الكحدةالرابعة:السيركالتراجـ،كمكضكعاتياكمايمي:

 .مفمكاقفصحابةرسكؿهللا -
 كالخالفةالراشدة.دكرالمرأةفيعصرالنبكة -
 الخميفةعمربفعبدالعزيز. -
 شيخاالسالـابفتيمية. -
 مفعمماءالمسمميففيالعصرالحديث. -
مفعمماءفمسطيف. -

الكحدةالخامسة:الفقوكأصكلو،كمكضكعاتياكمايمي:

 مقاصدالشريعةاإلسالمية. -
 االجتياد. -
 تاريخاالجتيادفياالسالـ. -
.نظاـالعباداتفياالسالـ -

الكحدةالسادسة:النظاـاالجتماعي،كمكضكعاتياكمايمي:

 تنظيـاالسالـلمعالقةبيفالرجلكالمرأة. -
 الطالؽ. -
 التفريقبيفالزكجيف. -
 (.1قضايامعاصرةفيفقواألحكاؿالشخصية) -
 (.2قضايامعاصرةفيفقواألحكاؿالشخصية) -
عنايةاإلسالـبذكؼاالحتياجاتالخاصة. -

عة:النظاـاالقتصادؼ،كمكضكعاتياكمايمي:الكحدةالساب

 النظاـاالقتصادؼفياالسالـ. -
 مكقفاالسالـمفالربا. -
 (.1قضايامعاصرةفيفقوالمعامالت) -
(.2قضايامعاصرةفيفقوالمعامالت) -
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 :الفصل الخامس
مناقشتيا نتائج الدراسة 
 كتفسيرىا
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 الفصل الخامس

 النتائج كتفسيرىا

يتناكؿتكصياتيتضمف كما كتفسيرىا، كمناقشتيا الدراسة لنتائج الفصلعرضا ىذا
الدراسة،كالمقترحاتالتيطرحتياالباحثةبناء عمىنتائجالدراسة.

 األكؿ كالذي ينص عمى ما يمي:الفرعي أكال: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  

حتكػكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةماقضايافقوالكاقعالمتعمقبالمرأة،الكاجبتكافرىافيم
الثانكية؟

فقوكاقعالمرأة،كقداستندت السؤاؿبإعدادقائمةبقضايا كقدأجابتالباحثةعفىذا
إعداد كتـ السابقة، كالدراسات االختصاص، ذكؼ ككتابات التربكؼ، األدب عمى إعدادىا في

إلىتسعة) كتصنيفمجاالتيا تنقسـ9بنكدىا مف(مجاالت. إلىمجاالتفرعية،تضـعددا
قضايافقوالكاقعالمتعمقةبالمرأةكالمقترحتضمينيافيالمنيج.كقدتككنتالقائمةفيصكرتيا
األكليةمفتسعمجاالتتضـتحتياعددامفالمجاالتالفرعيةكاندرجتحتكلفرعالقضايا

(قضية،كبعدعرضالقائمةعمى237التيتنتميإليو.كقدبمغتالقائمةفيصكرتيااألكلية)
( انظرممحقرقـ ( األكلية المحكميففيصكرتيا بإجراء1السادة  آلرائيـ كاالستجابة ،) )

النيائيةلمقائمةكالتيتضمنت) (147التعديالتكالحذؼكاإلضافةتـالتكصلإلىالصكرة
متعمقبالمرأةكمايمي:(،كقدجاءتمجاالتقضايافقوالكاقعال3)قضية)انظرممحق

(قضية.36مجاالتفرعيةتضـ)ةدرجتحتوخمسنمجاؿالعبادات:كي .1
(قضية.19مجاؿاألحكاؿالشخصية:كيندرجتحتو) .2
(قضية.19مجاؿالطب:كيندرجتحتو) .3
(قضايا.7مجاؿالفنكفكاألدبكالرياضة:كيندرجتحتو) .4
ة(قضي24مجاؿالمباسكالزينة:كيندرجتحتو) .5
(قضايا.5مجاؿاألطعمةكاألشربة:كيندرجتحتو) .6
(قضايا.9المجاؿالسياسيكاالقتصادؼ:كيندرجتحتو) .7
(قضايا.3المجاؿالفكرؼ:كيندرجتحتو) .8
(قضية.25مجاؿاألحكاـالعامة:يندرجتحتو) .9
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(قضيةفرعية.147ؼبمجمكع)أ

أبرزتشمكل تضمنتمفقضايا كما فقوكاقعكاعتمادمجاالتيا بقدركبيرلقضايا يا
( عمى بعرضيا القائمة تحكيـ تـ كقد شممت34المرأة، مختمفة تخصصات مف محكما  )

أصكؿ اإلسالمية، التربية تدريس كطرؽ مناىج الديف، أصكؿ )الفقو، التالية: التخصصات
كية(.التربية،مشرفيالتربيةاإلسالمية،معمميالتربيةاإلسالميةفيالمرحمةالثان

 الثاني كالذي ينص عمى ما يمي: الفرعي ثانيًا: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 

مامدػتضمفمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةلفقوالكاقعالمتعمقبالمرأة؟

السؤاؿقامتالباحثةبتحميلمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكيةفكلإلجابةع ىذا
الحادؼعشرلمفصميفاألكؿكالثاني،ككتابالصفالثانيعشر.كالذؼيشملكتابيالصف

ككافالتحميللمكشفعفمدػتكاجدقضايافقوكاقعالمرأة.

ككانتنتائجالتحميلكاآلتي:
 المجاؿ األكؿ: قضايا فقو كاقع المرأة في مجاؿ العبادات ( 1.5)جدكؿ

قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

دؼالصفالحا
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼ
عشر

الفصلالثاني

الصفالثاني
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

أكال :مجاؿ)فقوالعبادات(

الطيارةكالصالة

الكسكاسالقيرؼكأثرهفي.1
الطيارةكالصالة

×××

كيةاستعماؿالمكادكاألد.2
كالعطكرالتييدخلفي

×××
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قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

دؼالصفالحا
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼ
عشر

الفصلالثاني

الصفالثاني
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

تركيبياالكحكؿكأثرىافي
الطيارة

حكـكضعالرمكش.3
كاألظافرالصناعيةكأثرىا

فيالكضكءكالغسل

×××

دخكؿالمسجدلمجنب.4
كالحائضكالنفساء

×××

×××أحكاـالمستحاضة.5

فؾتسريحةالعركسعند.6
االغتساؿ

×××

تحديدالقبمةباألجيزة.7
الحديثة

×××

طالءاألظافركمكاد.8
التجميلكأثرهعمىالطيارة

×××

الصالةعمىالكراسيلذكؼ.9
الحاجة

×××

الصالةفيأماكف.10
الحتفاالتكاألفراحا

×××
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قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

دؼالصفالحا
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼ
عشر

الفصلالثاني

الصفالثاني
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

الزفاؼ.11 ×××جمعالصالةيـك

×××الصالةبالبنطاؿ.12

حكـالصالةبمالبسعمييا.13
صكرذكاتأركاح

×××

أثراستخداـالدىكنات.14
كاألصباغكالمساحيق
كمثبتاتالشعرعمى

الطيارة

×××

أحكاـالحائضكالنفساء.15
المعاصرة

×××

أثرالرطكبة)اإلفرازات(.16
عمىالطيارة

×××

 الصـك

)المغذية،العالجية(الحقف.1
لمصائـ

×××

أثرالتخديرالطبيعمى.2
صحةالصياـ

×××
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قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

دؼالصفالحا
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼ
عشر

الفصلالثاني

الصفالثاني
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

استخداـ)منظارالمعدة،.3
األككسجيف،بخاخالربك،

التحاميل(لمصائـ

×××

سحبالدـلمصائـبغرض.4
التبرعأكالتحميل

×××

الزكاة

×××نفقةالمرأةعمىبيتيا.1

زكاةحميالمرأة)الذىب.2
األبيض،األصفر(

×××

×××الزكاةفيصداؽالمرأة.3

صرؼالزكاةلبناءأك.4
تزكيجأكعالجالفقراء

×××

×××استثمارأمكاؿالزكاة.5

نصابالذىبكالفضة.6
كاألكراؽالنقديةبالمقاييس

الحديثة

×××

الحج

حك.1 ـسفرالمرأةبالمحـر
ألداءالحج

××× 
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قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

دؼالصفالحا
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼ
عشر

الفصلالثاني

الصفالثاني
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

حكـاالستدانةمفأجل.2
الحج

×××

×××حكـالحجعفالغير.3

حكـمفطاؼحامال.4
لمنجاسةبعذر

×××

الصابكفالمطيبكأثره.5
عمىاإلحراـ

×××

حكـترديدالدعاءمع.6
شخصآخرأكتخصيص

عاءبعضاألشكاطبد

×××

مفترؾالمبيتبمزدلفة.7
خشيةفكاتالرفقة

×××

×××الزحاـفيالحجكأحكامو.8

حكـمفسافرقبلرمي.9
الككيل

×××

لبس)النظارةالشمسية،.10
سماعةاألذف،ساعةاليد(

فيالحج

×××
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فقوكاقع المرأةفيمجاؿالعباداتتكادتككفبقراءةالجدكؿالسابقيتضحأفقضايا
فيكتابالصفالثانيعشر كاحدة قضية باستثناء الثانكية فيكتبالمرحمة غيرمكجكدة

االستدانةمفأجلالحجفيصفحة كفق125كىي: كقدكردتبطريقغيرمباشرضمنيا
مفالمعمـالعبارةالتالية)لـيكجبفريضةالحجعمىالعاجزعنوبدنيا أكماليا ( كالتيتستمـز

ا كرفع اليسر فقرة ضمف ذلؾ ككاف الحج، أجل مف لالستدانة مفالتطرؽ ىي كالتي لحرج
خصائصالعبادة.
 ؿ األحكاؿ الشخصيةالمجاؿ الثاني: قضايا فقو كاقع المرأة في مجا( 5.2جدكؿ)

قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

الصفالحادؼ
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼ
عشر

الفصلالثاني

الصفالثانيعشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

ثانيا :مجاؿاألحكاؿالشخصية

×××زكاجالمتعة.1

 ×××أحكاـالرضاعة.2

زكاجالمسممةبغير.3
المسمـ

××× 

 ×××الزكاجالمبكر.4

 ×××غالءالميكر.5

الفحصالطبيقبل.6
الزكاج

×××

إجراءعقكدالزكاج.7
كالطالؽعفطريق

كسائلاالتصاؿ

××× 
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قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

الصفالحادؼ
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼ
عشر

الفصلالثاني

الصفالثانيعشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

الحديثة

حكـخدمةالمرأة.8
)لزكجيا،أـزكجيا(

××× 

×××الخمع.9

نسبالمرأةإلىعائمة.10
زكجيا

××× 

زؼالعركسيفأماـ.11
مجتمعالنساء

××× 

طمبالزكجةالطالؽ.12
مفالزكج)الفاسق،

المريضكراثيا(

×××

خركجالمعتدةلمدراسة.13
أكالعمل

××× 

تأخيرالزكاجمفأجل.14
الدراسة

××× 

االلتزاـبالزكاجمف.15
عائالتمعينة

××× 

اشتراطالمرأةعمى.16
الزكاجالرجلفيعقد

)أاّليتزكجعمييا،
يطمقزكجتو(

××× 



76 

 

قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

الصفالحادؼ
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼ
عشر

الفصلالثاني

الصفالثانيعشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

اشتراطالمرأةعمى.17
الرجلفيعقدالزكاج
أأّليسكنيامعكالديو

××× 

حفالتماقبلالزكاج.18
أـ )الحنة،يـك
العريس،سيرة

الشباب(

××× 

×××عدةالمرأةالمكظفة.19

قضايافقوكاقعالمرأةفيمجاؿاألحكاؿالشخصيةفيالصفبقراءةالجدكؿالسابقيتضحأف
الحادؼعشر،الجزءاألكؿلـيكفلياحعكنصيب.بينماالجزءالثانيكافأفضلبقميلحيث

كقدذكربطريقضمنيعندشرح–تكفرفيوأربعقضايافقييةتخصالمرأةكىي:زكاجالمتعة
الزكاجص 76شركطصحة أحكاـ قضية ك درسالمحرماتمف، ذكرتضمف الرضاعة

،كقضيةغالءالميكرذكرتضمفحقكؽالزكجةعمىزكجياالميرفي82النساءصفحة
،كالبدمفالمعمـأفيتطرؽلمثلىذهالقضيةكالقضيةالرابعةكىي:78(ص2درسالزكاج)

فيدرسالزكاج) ذكرتضمنا لزكجيا،كأـزكجيا ،ضمففقرة78(ص2حكـخدمةالمرأة
حقكؽالزكجعمىزكجتو،كالقضيةالخامسةكىيخركجالمعتدةلمدراسةأكالعملفإنيالـتذكر

نماذكرفيدرسالزكاج) أنواليجكزخطبة-74ص–(1كحكـكاستفيضفيوشرحا كا 
شالمرأةإذالـتنقضعدتياكأرػأنومفالمنطقيأفيككفىذاالجزءمفالسطرمكقعلمنقا

فيكتابالصفالثانيعشرفمـ بيفالمعمـكالطالباتفيوذكربعضأحكاـالمعتدة.أما
يكفأكثرحظا مفغيرهفقدكردفيوأربعقضاياتخصالمرأةكىيكالتالي:زكاجالمتعةفقد

أشكالوكىكالزكاجالعرفيصفحة الفحصالطبي139ذكرالمحتكػأحد الثانية: كالقضية .
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،كالقضيةالثالثة139(ص1اجفيدرسقضايامعاصرةفيفقواألحكاؿالشخصية)قبلالزك
نصيبسكاءا)الفاسق،المريضكراثيا (كافليكالرابعة:الخمعكطمبالزكجةالطالؽمفالزكج

.136صراحةأكضمنيا فيدرسالتفريقبيفالزكجيفص
 في مجاؿ الطب ةالمجاؿ الثالث: قضايا فقو كاقع المرأ( 3.5)جدكؿ

قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

الصفالحادؼ
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼعشر

الفصلالثاني

الصفالثاني
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

ثالثا :مجاؿالطب

مداكاةالرجلالمرأة.1
كالعكس

××× 

 ×××كرةلمعالجكشفالع.2

 ×××العقـكمنعالحمل.3

التصكيرفيالمجاؿ.4
الطبي

××× 

 ×××التمقيحالصناعي.5

تحديدالجنس.6
بالكسائلالمختمفة

××× 

دفعالحيض.7
كاستجالبوبالكسائل

الحديثة

××× 

 ×××تنظيـالنسل.8
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قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

الصفالحادؼ
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼعشر

الفصلالثاني

الصفالثاني
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

جراحاتالتجميل.9
ختمفةالم

××× 

اسقاطالجنيفالمشكه.10
أكالمعاؽأككلدالزنا

أكلفقرأكمرض

××× 

مسؤكليةالطبيبعف.11
األخطاءالطبية

××× 

زراعةاألسناف.12
كتركيبيا

×××

×××زراعةالشعر.13

تجميل،تقكيـ،تمبيس،.14
تبييضاألسناف

×××

زالةشعرالجسـحكـإ.15
بالميزر

×××

×××تكحيدلكفالبشرة.16

ربطعنقالرحـ.17
لمحفاظعمىالجنيف

×××

الطمقالصناعي.18
الستعجاؿنزكؿ

الجنيف

×××
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قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

الصفالحادؼ
عشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼعشر

الفصلالثاني

الصفالثاني
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

استخداـالحقف.19
المسكنةعندالكالدة

×××

الجدكؿالسابقيتضحأفالجزءاألكؿمفكت قراءة لمصفابالتربيةاإلسالبعد مية
يتضمف لـ المرأةأؼالحادؼعشر كاقع فقو مف قضية الثانيتضمفقضية كالجزء سقاطإ.

عندالحديثعف65صالجنيفضمنا كليسصراحةفيدرس:مفصحابياترسكؿهللا
عشر(ككيفُأجيضجنينيا.أمافيكتابالصفالثانيالصحابيةالجميمةزينببنتدمحم)

كمنعالحمل العقـ كىي: أربعقضايا كردتفيو فيمجاؿالطبفقد كتنظيـكافأكفرحظا
ص  الحديث142النسل الشخصية)ضمف األحكاؿ فقو في معاصرة (،2فيدرسقضايا

سقاطالجنيففيذاتالدرسص 140،أماقضيةالتمقيحالصناعيفقدكردتفيص143كا 
 فقو في معاصرة قضايا درس الشخصية)في بيذه1األحكاؿ االىتماـ أف الباحثة كتعتقد .)

كألنيـ الطالبات، مف اىتماـ مدار ألنيا الُممحة مفاألمكر العمرية المرحمة فيىذه القضايا
الصفالحادؼعشرشيئا منيااج،كلكفكافينبغيأفيتضمفكتابمقبمكفعمىمرحمةالزكا
لضمافالتدرجكالشمكؿ.
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 الفنكف كاألدب كالرياضةالمجاؿ الرابع: قضايا فقو كاقع المرأة في مجاؿ ( 4.5جدكؿ)

قضايافقوكاقعالمرأةـ.
لممرحمةالثانكية

الصفالحادؼعشر

الفصلاألكؿ

الصفالحادؼ
عشر

الفصلالثاني

الصفالثانيعشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

كفكاألدبكالرياضةرابعا :الفن

×××حكـغناءالمرأة.1

حكـاستخداـالمكسيقى.2
فياألناشيداالسالمية

كالتربكية

×××

×××حكـالمديحالنبكؼ.3

حكـممارسةالمرأة.4
لمرياضةبأنكاعيا
كذىابيالمصاالت

الرياضية

×××

القنكاتالفضائية.5
اإلسالميةكغير

سالميةاإل

×××

حكـعملالمرأة.6
بالتمثيل

×××

حكـمشاركةالمرأةفي.7
برامجالمكاىبكاألزياء

×××
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بعدقراءةالجدكؿيتضحأفقضايافقوكاقعالمرأةفيمجاؿالفنكفكاألدبكالرياضةلـ
ت كتبلـ فعمىمستكػالثالثة الثانكية، فيالمرحمة مفيحعباالىتماـ كاحدة ذكرإالقضية

كردتقضية كقد المجتمع، معظـ عمى مكاضيعو سيطرة مف بالرغـ المرأة، كاقع فقو قضايا
107)القنكاتالفضائيةاإلسالميةكغيراإلسالمية(ِبذكرضمنيفيدرساالسالـكالدعكةص

أى رغـ كانتُمغفمة القضايا بقية أما األكؿ، الجزء فيمفكتابالصفالحادؼعشر ميتيا
يامساحةكافيةُتشبعئاياككافالُبدمفتضمينياكا عطاكاقعنافاليكاديخمكبيتمفىذهالقض

كمكىبة، المعصية تبرز التي البرامج كثرة بعد السيما كضكابطيا، بأحكاميا اقتناعا  العقكؿ
قضايااألمةاإل سالميةتكادكتكجيولجميعفئاتالمجتمعمابيفمشارؾكمشجع،فيحيفأفَّ

تككفُمغيبة.
 المباس كالزينةالمجاؿ الخامس: قضايا فقو كاقع المرأة في مجاؿ ( 5.5جدكؿ)

المرأةـ. كاقع فقو قضايا
لممرحمةالثانكية

الصفالحادؼعشر
الفصلاألكؿ

الحادؼ الصف
عشر

الفصلالثاني

الثاني الصف
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

خامسا :المباسكالزينة
 ×××حكـالتبرج.1
 ×××األظافرالصناعية.2
 ×××حكـرسـالحناء.3
حكـالشكلالعصرؼ.4

لمجمبابكالحجاب
××× 

استعماؿاأللبسةذات.5
الصكر

××× 

لباسالمرأةالنقابفي.6
المجتمعاتغير

المسممة

××× 

لباسثكبالزفاؼ.7
األبيض

××× 
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المرأةـ. كاقع فقو قضايا
لممرحمةالثانكية

الصفالحادؼعشر
الفصلاألكؿ

الحادؼ الصف
عشر

الفصلالثاني

الثاني الصف
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

لباسخاتـالزكاج.8
الدبمو()

××× 

تجميلالجمد.9
الطبي،الكشـ،إزالة)

الندباتكالكحمات(

××× 

استخداـالعدسات.10
الالصقة

××× 

ثقباألنفكاألذف.11
بأكثرمفثقب

××× 

حشكةالشعرككصمو.12
ناعيبالشعرالص

××× 

حكـلبس)البنطاؿ،.13
الحذاءذؼالكعب

العالي(لممرأة

××× 

استعماؿاألطعمةفي.14
التجميل

××× 

استخداـالمانيكاففي.15
عرضالمالبس

××× 

خمعالمرأةثيابياخارج.16
بيتيا

××× 

الذىابلممشاغل.17
النسائيةلمتزيف



××× 
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المرأةـ. كاقع فقو قضايا
لممرحمةالثانكية

الصفالحادؼعشر
الفصلاألكؿ

الحادؼ الصف
عشر

الفصلالثاني

الثاني الصف
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

حكـتفصيلكخياطة.18
المالبسالعارية

كالفاضحة

××× 

لباسالمرأةعند.19
حارمياكنسائيام

××× 

المرأةحكـستركفي.20
أماـالرجاؿاألجانب

××× 

نمصالحكاجب.21
كتشقيرىا

××× 

 ×××قصالمرأةشعررأسيا.22
تشبوالمرأةبمباس.23

الرجل
××× 

دخكؿالحمامات.24
الساخنة)الساكنا(
كمراكزالتدليؾ

)المساج(

××× 

الجدكؿالسابق يالمسكاقعابقراءة ما يكفلومفاالىتماـ المجاؿلـ تضحأفىذا
الطالبات،فإفكانتالطالباتمفطكراتعمىحبالتزيفكافالبدإعالميفبقضاياىف،عالكة 

اليك كاقعنا التيتخصالمرأةفيعمىأفَّ ـيفرضعمىمخططيالمناىجالتكسعفيالقضايا
أف نؤيد ككمنا كتيافتالفتياتعمييا األمكر مف استحدثتالكثير فقد المباسكالزينة، مجاؿ
انجرارالفتياتباسـالمكضةكالتقدـكالحضارةماىكإالمعكؿىدـلممجتمع،فقضايافقوالمرأة

لـتتجاكزالخمسقضايافيالصفيفالحادؼعشركالثانيعشرككانتفيالمرحمةالثانكية
االجزءمفالقضايا،أمَّؿمفالصفالحادؼعشرلـيردأؼُّعمىالنحكالتالي:فيالجزءاألك
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قضيتّ فيو كرد التبرجكحكـستركفياالثانيفقد حكـ الرجاؿاألجانبكقدفىما أماـ المرأة
في17(ص34-37بعضاألحكاـالشرعيةالتيكردتفيسكرةالنكر)كردتاعندالحديثعف

ىي:حكـالتبرج،حكـلبسالثانيعشرفقدكردتأربعقضاياسطريفشمميما.أمافيالصف
عند المرأة لباس كالفاضحة، العارية المالبس كخياطة تفصيل الكعب، ذك الحذاء البنطاؿ،

لمعالقةبيفالرجلكالمرأةتحتعنكاف)مفتكجيياتسالـإلمحارمياكالنساءفيدرستنظيـا
مفالقضايافيدرسكاحدفيومفد ،كأرػأفذكرعد130شة(صاالسالـلمنعانتشارالفاح

اإلجماؿاإليجابي،ألننانجدأفكثيرا مفالقضايامترابطةكلياذاتالحكـ،بذاتالكقتاىتماـ
التكجيوكاإلرشادكاإلقناعبخطراالنجراركالتقميدفيناعبئا فرضعمييلىذهالقضايافتياتنابمث

مجتمعاتنااالسالمية.ىعمكارد األعمىلكل
 طعمة كاألشربةالمجاؿ السادس: قضايا فقو كاقع المرأة في مجاؿ األ(6.5جدكؿ)

المرأةـ. كاقع فقو قضايا
لممرحمةالثانكية

الحادؼ الصف
عشر

الفصلاألكؿ

عشرالصفالحادؼ
الفصلالثاني

الصفالثانيعشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

سادسا :األطعمةكاألشربة
اإلسراؼالمادؼفي.1

الحفالت
××× 

األطعمةالحيكانية.2
الميرمنة،الميدرجة،)

المعدلةكراثيا،المعالجة
بالمضاداتالحيكية(

××× 

عاطيالحبكبالمنكمةت.3
كالمنبية

××× 

استعماؿكرؽالجرائد.4
لمفالطعاـ

××× 

الخمائركالجيالتيف.5
المستخمصمفالخنزير

××× 
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بعدقراءةالجدكؿيتضحأفقضايافقوكاقعالمرأةفيمجاؿاألطعمةكاألشربةلـيكف
المناسبلكُتدرجمثلىذهالقضايافيالمناىجليانصيبفيالمرحمةالثانكية.كأرػأنومف

رلناالعديدمفالعادات انفتاحناعمىالعالـالغربيالذؼصدَّ ألىميةمعرفةأحكامياالسيما
كشرابناكافلمعمماءفيىذاالمجاؿباإلضافةلعددكبيرمفالمككناتالتيتدخلفيطعامنا

ألنيففيالغالبمفالميتماتبيذهالمرحمةالثانكيةمعرفتياخصكصاطالباتستمـزيفيياآراء
األمكركمتابعاتلكلجديدفييا.

 اسي كاالقتصاديالمجاؿ السابع: قضايا فقو كاقع المرأة في المجاؿ السي( 7.5جدكؿ)
المرأةـ. كاقع فقو قضايا

لممرحمةالثانكية
الحادؼ الصف

عشر
الفصلاألكؿ

الحادؼ الصف
عشر

الفصلالثاني

الثاني الصف
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

سابعا :المجاؿالسياسيكاالقتصادؼ
اإلضرابعفالطعاـ.1

لنيلالمطالب
××× 

كاليةالمرأةالكظائف.2
العامة

××× 

مشاركةالمرأةفيالعمل.3
السياسيكالجيادؼ

كاالقتصادؼ

××× 

 ×××التجارةاإللكتركنية.4
 ×××شراءمجالتاألزياء.5
البيعفيالمحالت.6

التجاريةالمختمطة
××× 

حكـالمرابحةبالكجو.7
الحالي

××× 

عملالمرأةفيالبنكؾ.8
كاالستثمارفييا

××× 
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المرأةـ. كاقع فقو قضايا
لممرحمةالثانكية

الحادؼ الصف
عشر

الفصلاألكؿ

الحادؼ الصف
عشر

الفصلالثاني

الثاني الصف
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

أخذالفكائدالربكية.9
كصرفيافيكجكهالخير

××× 

يتضحأفمقررالفصلاألكؿلمصفالحادؼعشرلـيتناكؿأيةبقراءةالجدكؿالسابق
فقو مفقضايا الجزقضية ك التيتخصالمرأة، منوءالكاقع يكفبأفضل إالإف،الثانيلـ

ففيدرسالقضاءفياالسالـكعندماذكرشركطمف،اعتبرناالقضاءإحدػالكظائفالعامة
أنيتكلىالقضاء الجنسففيمتضمنا  تكليالقضاءكذلؾولـيذكرمفضمنيا يمكفلممرأة

تخصالمرأة،أكليا:مشاركة86ص كتابالصفالثانيعشرفقدعالجثالثقضايا .أما
فيالعملالسياسيكالجيادؼكاالقتصادؼ فيعصر،المرأة المرأة ككافذلؾفيدرسدكر

بعناكيففرعيةمنيا:مشاركةالمرأةفيالحياةالسياسية،كمشاركةالنبكةكالخالفةالراشدةمعنكنا 
نصفصفحة تتجاكز ال أسطر فيبضعة كاف ككالىما الجياد في استشياده،المرأة كرغـ

بأمثمةلكنولـيكظفيابالكاقعكيربطيابحيثياتالمجتمعالفمسطينيالزاخرباألحداثالسياسية
لحديثبمثلىذهالمكاضيعتترؾلممعمـتحفظا لمتحدياتالخارجيةكتعتقدالباحثةأفا.الجيادية

كالضغكطات.

ىييعشرمفقضايافقوكاقعالمرأةالقضيةالثانيةالتيكردتفيكتابالصفالثان
نماكمفع،شراءمجالتاألزياء ،رتياالباحثةمكجكدةضمنا كاعتب،فييبالكاقعلـتذكركحكـكا 

ؽالمعمـلحكمياكخصكصا أنياكردتتحتبند)اجتنابمايثيرالشيكات(البدأفيتطرألنو
مفدرستنظيـاالسالـلمعالقةبيفالرجلكالمرأة.130ص

فقد الحالي، بالكجو المرابحة حكـ ىي: ذاتالمقرر التيكردتفي الثالثة كالقضية
قضايامعاصرةفيفيدرس163تحدثالمقررعنيابنصصفحةمبينا حكمياكصكرتياص

(.2فقوالمعامالت)
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 المجاؿ الفكري  المجاؿ الثامف: قضايا فقو كاقع المرأة في( 8.5جدكؿ)

ليايتضحأفقضايافقوكاقعالمرأةفيالمجاؿالفكرؼلـيكف(8.5)بعدقراءةالجدكؿ
الث نصيبفيالمرحمة كبالُرغـ التيطرحتياانكية. القضايا كالتيتتعمقالباحثةمفمحدكدية

إالأن لكهللاترجيابالمرأة كانتمكجكدة تالمسالفكرالذؼىكليالما تكمفأنيا أىمية
القضاء أكحتىأماـ بيفالجنسيفعامة المساكاة فقضية المجتمع، أساسمفأساساتبناء
كاستيرادا  تأثرا  فقط بل يترتبعمييا، كما جكانبيا إدراؾلجميع دكف فتياتنا نادتبيا لطالما

ألفكارغربيةكخصكصا فيفترةالمرحمةالثانكية.












 

المرأةـ. كاقع فقو قضايا
لممرحمةالثانكية

الحادؼ الصف
عشر

الفصلاألكؿ

الحادؼ الصف
عشر

الفصلالثاني

الصفالثانيعشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

ثامنا :المجاؿالفكرؼ
الدعكةلممساكاةبيفالرجل.1

كالمرأة
×× × 

العمميات.2 حكـ
االستشيادية

×× × 

المساكاةبيفالرجلكالمرأة.3
أماـالقضاء

×× × 
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 األحكاـ العامةالمجاؿ التاسع: قضايا فقو كاقع المرأة في مجاؿ ( 9.5جدكؿ)
المرأةـ. كاقع فقو قضايا

لممرحمةالثانكية
الحادؼ الصف

عشر
الفصلاألكؿ

الحادؼ الصف
عشر

الفصلالثاني

الثاني الصف
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

تاسعا:األحكاـالعامة
بيف.1 االختالط حكـ

الجنسيفكضكابطو
×× × 

عند.2 المرأة عالج حكـ
الطبيبالرجل

× × × 

السف.3 فيحكـ كاإلقامة ر
غيربالدالمسمميف

×× × 

الرجل.4 مصافحة حكـ
) األجنبي)غيرالمحـر

×× × 

 × ××حكـتعزيةغيرالمسمـ.5
المسمميف.6 غير تينئة حكـ

بأعيادىـ
×× × 

 × ××حكـاإلىداءلغيرالمسمـ.7
كالسالـ.8 التحية تبادؿ حكـ

معالكافر
×× × 

المسمـ.9 بيف التزاكر حكـ
كالكافر

×× × 

الفكتكغرافي.10 التصكير حكـ
كباألجيزةالحديثة

×× × 

في.11 المرأة صكت حكـ
اإلذاعةكالياتف

×× × 

 × ××حكـقيادةالمرأةلمسيارة.12
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المرأةـ. كاقع فقو قضايا
لممرحمةالثانكية

الحادؼ الصف
عشر

الفصلاألكؿ

الحادؼ الصف
عشر

الفصلالثاني

الثاني الصف
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

باألعياد.13 االحتفاؿ حكـ
األـ، )الميالد، المعاصرة

 رأسالسنة، المرأة،الحب،
الزكاج...(

×× × 

عبر.14 كالتعزية النعي حكـ
كالتقنية اإلعالـ كسائل

الحديثة

×× × 

حكـالحديثبيفالجنسيف.15
التكاصل مكاقع كيشمل

االجتماعي

×× × 

حقكؽ.16 عمى التعدؼ حكـ
الحقكؽ فييا بما الممكية

اإللكتركنية

×× × 

اآليا.17 استعماؿ تحكـ
كاألحاديثلمزينةككنغمات

×× × 

المعاصرة.18 الجكائز حكـ
كأساليبياالمتنكعة

×× × 

 × ××حكـفتحالمقاىيالنسائية.19
لمدراسة.20 ابتعاثالمرأة حكـ

خارجالبمد
×× × 

 × ××حكـزيارةالقبكرلمنساء.21
صكرتيا.22 المرأة كضع حكـ

بكؾكماشابوعمىالفيس
×× × 
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المرأةـ. كاقع فقو قضايا
لممرحمةالثانكية

الحادؼ الصف
عشر

الفصلاألكؿ

الحادؼ الصف
عشر

الفصلالثاني

الثاني الصف
عشر

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

غيرمكجكدة
مكجكدة

إلى.23 المرأة ذىاب حكـ
األسكاؽلكحدىا

×× × 

 × ××حكـخمكةالمرأةبالرجل.24
زكج.25 مع العيش حكـ

يقترضبالربا
×× × 

عدقراءةالجدكؿالسابقيتضحأفكتابالصفالحادؼعشر،الجزءاألكؿ،لـيحعب
فق وكاقعالمرأةفيمجاؿاألحكاـالعامة،كىي:حكـخمكةالمرأةإالبقضيةكاحدةمفقضايا

.بينماالجزءالثاني74بالرجلفيأقلمفسطرفيدرس:نظاـالعقكباتفياالسالـ،ص
منياتتحدثعفضكابطالعالقةبيفالمسمميفكغيرالمسمميفمفالقضايا،خمسا تضمفسبع

التزاكر،السالـ، التعزية، ُذكرتكاإلىداء، كالتينئة،كلـتذكرصراحةفيالكتاببلاعتبرُتيا
،حيثيكصياالسالـبأىل98ضمنيا ضمفالحديثعفالتسامحالدينيفياإلسالـص

الذمةخيرا ،كالُبدمفإثارةىذهالقضاياالخمسكغيرىاحيفشرحالدرس.

 القضية الجنسكالسادسةالخامسةأما بيف االختالط حكـ كحكـفيما: كضكابطو، يف
نماكسببمفأسبابالتفكؾاألسرؼ خمكةالمرأةبالرجل،فقضيةاالختالطلـتذكركبيافحكـكا 
كالمجتمعيفيدرسالنظاـاالجتماعيبالرغـمفأىميتياكحاجةمجتمعنالحكمياكضكابطيا،

،لكف74ةصكأماخمكةالمرأةبالرجلفقدذكرتكمافيالصفالحادؼعشرفيكمماتمكجز
ممارأيتكُيحسبأنَّوكضعسؤاالعفالخمكةمعالخطيبلمبحث،كىذامفصفاتالمحتكػ

(.94ـ:ص2011الجيد،كجكدأسئمةتثيرالتفكيركتكجومساره)عطيةكالياشمي،

كمماسبقيتبيفأفمحتكػكتابالتربيةاإلسالميةلمصفالحادؼعشريفتقربشكل
عشرة(قضيةفقطييافقوكاقعالمرأة،فيذاالمحتكػبجزأيويحتكؼ)ثمانحادإلىتضمينوقضا

مفأصل)مائةكسبعكأربعيف(قضيةمفقضايافقوكاقعالمرأةالمطركحة،حيثاحتكػالجزء
 فقطأؼبنسبة عمى)قضيتيف( منو الثانيعمى)سبع2.94األكؿ احتكػالجزء بينما ،%

أؼبنسبةكمية24.99عشرة(قضيةفقطأؼبنسبة كتاب%26.46، أما %فيالجزأيف.
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%.كىذهنسبضئيمة27.93الصفالثانيعشرفقدتضمف)تسععشرة(قضيةأؼبنسبة
الخصائصالنمائية مع ليتالءـ ككل المنيج إثراء ثـ كمف تقكيـ كمحاكلة كقفة إلى تحتاج

أةكيتماشىمعمستجداتالكاقع.مرعففقوكاقعالالدراسةالحاليةباعتبارأف-لمطالبات

(التيتكصمتالىافتقارمحتكياتـ2015كتتفقنتائجىذهالدراسةمعدراسةالنجار)
كما المعاصرة، الفقيية كالثانيعشرمفالقضايا الشرعيلمصفيفالحادؼعشر، كتبالفقو

مرحمةالثانكية(كالتيأفادتبضعفتناكؿكتبالمطالعةلمـ2014تتفقمعدراسةالجعفرؼ)
لقضاياالمجتمعالمعاصرة،كالتبايففيكجكدالقضايابيفكتابيالمطالعةلمصفيفاألكؿثانكؼ

الرمانة) دراسة مع كتتفق الشرعي. محتكػـ2013كالثالثالثانكؼ تناكؿ أفادتبعدـ كالتي )
يةالمعاصرةكالالزمةكتبالفقولمصفالثالثثانكؼبالجميكريةاليمنيةلمكثيرمفالقضاياالفقي

حمد) دراسة نتائج ككانت المرحمة، ىذه الحالية،ـ2011لطالب الدراسة نتائج مع متكافقة )
القحطاني) دراسة كالشنقيطي)ـ2009ككذلؾ المالكي)ـ2009(، كدراسة كدراسةـ2008(، ،)

ات(،معاختالفاتعيناتالدراسـ2003(،كدراسةأحمد)ـ2006(،كالعتيبي)ـ2006الجالؿ)
صرةكٌلحسبماتناكؿ،كمعخصكصيةنتائجالدراسةالحاليةالتياختصتمفالقضاياالمعا

مايتعمقبفقوكاقعالمرأة.

كمفخالؿالنتائجالسابقةيتضحضعفاتصاؿمناىجالتربيةاالسالميةفيفمسطيف
محدكدةغ بصكرة فقوكاقعالمرأة تناكلتقضايا فقد يركاقعيةكحاجةبكاقعالطالباتخاصة،

متبصربالرأؼالدينيفيياُممحة.المتعمميفل

 الثالث: الفرعي اإلجابة عف السؤاؿثالثًا: 

نو في كتب التربية اإلسالمية يضمتبالمرأة الكاجب أف ما التصكر المقترح لفقو الكاقع المتعمق 
 لممرحمة الثانكية؟

 المقصكد بالتصكر المقترح:

الدراسةبأنومخططعاـلتضميففقوكاقعالمرأةفيمحتكػيقصدبالتصكرالمقترحفيى ذه
االلتزاـبجممةمفاألمكرتتعمقببناءمفخالؿكذلؾكتبالتربيةاالسالميةلممرحمةالثانكية

لمحتكياتو،المن كتكصيفا  أىدافو، مككناتو، كبتحديد أخرػ، جية مف كبتنفيذه جية، مف يج
مفاإلجراءاتالتنفيذي معذكراالستراتيجياتالتدريسيةكبعضا  المحتكػ، لتقديـ كالكسائلة ،

التعميميةالمقترحاستخداميا،كاألنشطة،كبعضا مفأساليبالتقكيـ.
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أمافيمايختصببناءالمنيج:

مناىجعامةكالمرحمةالثانكيةخاصةنجدأنويجبمراعاةالتالي:العمىأسسبناءباالطالع
(93ص:ـ2011الياشميكعطية،)

 .االنتقاؿالتدريجيمفاألفكاركالمفاىيـكالمعمكماتالبسيطةإلىالمعقدة .1

 .االنتقاؿمفالكمياتإلىالجزئيات .2

 .االنتقاؿمفالمحسكسإلىالمجرد .3

مفمعمكمات .4 المتعمـ عند بما بمعنىالبدء العمماء إلىأفكار المتعمـ أفكار االنتقاؿمف
 .لالبنيةالمعرفيةلممتعمـكالبناءعميياكا عادةتشكي

 .تقديـاألىـعمىالميـ .5

 .اعتمادالتسمسلفيالبعدالزمانيمفاألبعدإلىاألقرب .6

 .كاىركانتشارىامفاألقربإلىاألبعدفيعرضالظاعتمادالتسمسلفيالبعدالمكاني .7

 .بيفالمكضكعاتكالمكادالدراسيةالتتابعكالتكامل .8

 .ةكالعمقفيالمكضكعاتالتييقدميامراعاةالتكازفبيفالسع .9

 .مراعاةالتكافقبيفمستكػالمادةكقدراتالطمبة .10

 .تكافرمايثيردافعيةالمتعمميفنحكالتعمـ .11

 .مراعاةالمكضكعيةكعدـالتحيزفيطرحاآلراءككجياتالنظر .12

 .سالمةالمغة،كسيكلةالتراكيب .13

 منطمقات التصكر المقترح:

 ةاإلسالميةلفقوكاقعالمرأة.مكاكبةمناىجالتربي .1

 مراعاةحاجةالطالباتالنفسيةكاالجتماعيةكالفسيكلكجيةكالفمسفيةكالمعرفية. .2
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 مككنات التصكر المقترح:

 يتككفىذاالتصكرمفمجمكعةمفالمككناتبيانياكمايمي:
 تحديد أىداؼ التصكر المقترح:أكال: 

أىداؼالتص242ـ:ص2015كلخص)الرقب، اإلسالمية( كرالمقترحلمحتكػمناىجالتربية
لممرحمةالثانكيةكالتالي:

 ترتبطبطبيعةالمجتمعالفمسطيني. .1

 تنميالركحاإليمانيةعندالطمبة. .2

 تراعيالتكاملبيففركعالتربيةاإلسالمية. .3

 تيتـباالنتماءاإليجابيلمقيـلدػالطمبة. .4

 سطيف.تنميالركحالكطنيةلمكاجيةكاقعدكلةفم .5

 تثيرالجانبالجيادؼفينفكسالطمبة. .6

 تيتـبعرضالنكاحياألمنيةلمسالمةالمجتمعية. .7

 تنميالناحيةالعمميةلمكاجيةالحاجاتالمستقبمية. .8

 تيتـبالجانبالكقائيفيتنميةالطمبة. .9

 تنميمياراتالتعمـالذاتيكالمستمر. .10

 تشجععمىاستخداـمصادرالمعرفةالمتجددة. .11

كبعداختيار،ؼالعاـالذؼيرتبطبالقضاياالفقييةالمعاصرةىكمعرفةالحكـالشرعيفيياكاليد
الباحثةلثالثةقضايامتعمقةبفقوكاقعالمرأةكنمكذجلمتصكرالمقترحككافاليدؼالرئيسمنيا

كىي:-مستكحاةمفقائمةقضايافقوكاقعالمرأةالتيأعدتياالباحثة-معرفةحكـالشرعفييا

 .تنظيـالنسل 

 مداكاةالرجللممرأة 

 .مفطراتالصياـالمعاصرة 
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 ثانيا: تحديد محتكى التصكر المقترح:

النحكالتالي:لتضميففقوكاقعالمرأةعمىلمالحظاتكلتحديدالمحتكػيمكفاتباععددمفا

منطقيا يتنظ .1 تنظيما  المادة االبتدـ خالؿ مف المادة طبيعة يراعى بالبسيطكسيككلكجيا  اء
 .كالمممكسإلىالمعقدكالمجرد،ككذلؾمراعاةالخصائصالنمائيةلممتعمميف

 .أفيتخملالمحتكػفقراتكأسئمةتثيرالتفكيركتفتحاألفقلمكصكؿإلىجادةالصكاب .2
 :(94:ص2011)عطيةكالياشمي،أفتشتملكلكحدةعمى .3

 منظم صكرة في تككف مالئمة تمقدمة المفاىيـة معاألساسيةتضمف لممادة
 .المخططاتالتيتجسدالمفاىيـالفرعيةكعالقاتيابالمفاىيـاألساسية

 تقكيـتعمموذاتيا نيايةكلكحدةيستخدمياالمتعمـلأسئمةتقكيميةفي. 
 كتثبيت التعمـ عممية لتعزيز المتعممكف يمارسيا تعاكنية مشركعات أك تمرينات

 المعمكماتفيأذىانيـ.
 ألفكاركالمفاىيـالكاردةفيالكحدةالتعميميةخالصةل. 
 .قراءاتإضافيةإثرائيةترتبطبمكضكعالكحدةلغرضتحقيقالمزيدمفالتعمـ 
 .أنشطةتطبيقيةلتكظيفالمادةفيالمجاالتالعمميةفيالحياة 

ُتعنى .4 عمل ككرش تدريبية دكرات خالؿ مف الكاقع فقو بقضايا المعمـ بتثقيف العناية
 تخداـاألساليبالحديثةفيإيصاؿالميارةكالمعمكمةلمطالب.باس

اتباعسياسةالحذؼكاإلضافةبمايتسـباإليجازبالقضاياالتراثيةكاإللياـلمتكجولممصادر .5
عمىأفيراعىالتكاملبيف ألخرػ. مففترة كالتيُتستجد المعاصرة يتعمقبالقضايا بما

كيصع كالشمكؿ، الدراسية بعدالمراحل إال معينة لمكاضيع كاإلضافة الحذؼ تحديد ب
الدراسية الصفكؼ لبقية اإلسالمية التربية كتب محتكػ تناكلت دراسات عمى الكقكؼ
بالتحميل،فكثيرمفالمكاضيعالمعاصرةُيمكفإدراجيابطريقضمنيمفخالؿجملأك

باعتبارهفرعا فيالمحتكػكمفذلؾالتمييدبتعريففقوالكاقعكمماتُمدرجةفيالمحتكػ.
ميمامففركعالتربيةاإلسالمية،كالتعريجعمىأىداؼتدريسومفخالؿطرحالمكاضيع
بحيكيةبعيدا عفالجمكد،بحيثتعكسمقدمةالدرسكأسئمتوكأنشطتوُأفقا لمطالبلمنظر

 ُتبرز التي كاألشكاؿ بالصكر المكاضيع كتدعيـ الكاقع. في ُاسُتجّد الشرعيةفيما األحكاـ
يكفركقتا كجيدا  بساللةككضكحدكفالحاجةفيأحيافكثيرةلمسردكالتكسعالمفظيمما
لمتشجيع العالمية عمىالشبكة بمراجعكقراءاتكمكاقع المحتكػقكائـ كتضميف كتكاليف،

 عمىاالطالعكالتعميـالذاتي.
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 تكصيف المحتكى:ثالثا: 

ز لمقضايا الثالثة التي اختارتيا الباحثة كأمثمة لبناء كيحتكي عمى تعاريف كشرح مكج
 التصكر المقترح

 تنظيـالنسل. 
 مداكاةالرجللممرأة. 
 .مفطراتالصياـالمعاصرة 

 رابعا: إجراءات تنفيذية لتقديـ المحتكى:
فقو كاقع المرأة المتضمف في كتب محتكى لثالثة دركس مف قدمت الباحثة فيو نمكذجًا 

 مية لممرحمة الثانكية كما يمي:التربية اإلسال
 (50-42ـ: ص2002)السالكس، النسلتنظيـ   عنكاف الدرس:

 يتكقع بعد دراسة المحتكى التالي أف تككف الطالبة قادرة عمى أف:
تبيفمعنىتنظيـالنسل. .1
 الشرعيلتنظيـالنسل.تحديدالحكـ .2
تستشعرأىميةاالسالـكصالحيتولكلزمافكمكاف. .3

 مقدمة الدركس:
ٌْنَُهَما  ٌمول:) ملسو هيلع هللا ىلص عن النعمان بن بشٌر لال: سمعت رسول هللا اْلَحالُل بٌٌَِّن ، َواْلَحَراُم بٌٌَِّن ، َوبَ

َولََع فًِ ُمَشبََّهاٌت ال ٌَْعلَُمَها َكثٌٌِر ِمَن النَّاِس ، فََمِن اتَّمَى اْلُمَشبََّهاِت اْستَْبَرأَ ِلِدٌنِِه َوِعْرِضِه ، َوَمْن 
ِ فًِ الشُّبَُهاِت كَ  َراعٍ ٌَْرَعى َحْوَل اْلِحَمى ٌُوِشُن أَْن ٌَُوالِعَهُ ، أاَل َوإِنَّ ِلُكّلِ َمِلٍن ِحًمى أاَل ِإنَّ ِحَمى َّللاَّ

.(427:ص1946)البخارؼ،كتابالبيكع/(أَْرِضِه َمَحاِرُمهُ 

يستبيفكمثلىذهاألمكرالمشتبياتتكجبعمىفقياءالعصردراستيادراسةعميقةكافيةحتى
حمياأكحرمتيا،كعمىالمسمـأفيستبرغلدينوكعرضو
سنةاإلسالـ،كقاؿعميوالسالـفيملسو هيلع هللا ىلصإفاإلسالـدعاإلىالنكاح،كحثعميو،كاعتبرهالنبي
فميتزكج،كمفلـ-أؼتكاليفالزكاج–الدعكةإليو)يامعشرالشبابمفاستطاعمنكـالباءة

) .(214:ص   3/1871ؼ،)البخاريستطعفعميوبالصـك
اْلِقَياَمةِ)ملسو هيلع هللا ىلصكالمقصداألكؿمفالزكاجىكالنسل،قاؿ َيْكـَ ـَ اأُلَم ـُ ()أبيَتَزكَُّجكا،َفِإنِّيُمَكاِثٌرِبُك

.(1785داككد،كتابالنكاح/
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يأخذكلطريقةفي أـ بعد إلىاالعتمادعميوفيرزؽاألكالد، فهللاسبحانوكتعالىدعا كا 
تعالالكسبال فقاؿ )حالؿ، َواَل تَْمتُلُوا أَْواَلَدُكْم َخْشٌَةَ إِْماَلٍق ۖ نَْحُن نَْرُزلُُهْم َوإٌَِّاُكْم ۚ إِنَّ ى:

(151األنعاـ:)(لَتْلَُهْم َكاَن ِخْطئًا َكبًٌِرا
الغني عمى يكجباف اإلجتماعي، كالتكافل المؤمنيف، هللاتعالىعمى الذؼأكجبو التعاكف ف كا 

قير،كمديدالعكفلو،كعمىالدكلةتنظيـىذاالتكافلكسدبابالعكز،فالنسلقكةمساعدةالف
.لألمةاإلسالمية

 مفيـك تنظيـ النسل:

الكالدة، تقميلاحتماالتالحملأك لمنعالحملأك تستخدـ النسلىككسائلأكأجيزة تحديد
تنظيـالنسل.كيطمقعمىالتخطيطلكسائلتحديدالنسلكتكفيرىاكاستخداميا

 الحكـ الشرعي:

أفاالسالـرغبفيزيادةالنسلكتكثيرهألفكثرةالنسلتقكؼاألمةاإلسالميةاجتماعيا ، .1
 كاقتصاديا ،كحربيا كتزيدىاعزةكمنعة.

زكجيفأفيتصرفاطبقا لماتقتضيولفممإذاكانتىناؾضركرةشخصيةتحتـتنظيـالنس .2
 ةمتركؾلضميرالفردكدينو.الضركرة،كتقديرىذهالضركر

 اليصحشرعا كضعقكانيفتجبرالناسعمىتحديدالنسلبأؼكجومفالكجكه. .3
أفاإلجياضبقصدتحديدالنسلأكاستعماؿالكسائلالتيتؤدؼإلىالعقـليذاالغرض: .4

أمرالتجكزممارستوشرعا لمزكجيفأكلغيرىما.

 تقكيـ الدرس:

 نى تنظيـ النسل؟السؤاؿ األكؿ: بيني مع

السؤاؿ الثاني: نص الفقياء عمى عدـ جكاز تنظيـ النسل، فصمي الحكـ الشرعي، مستشيدة 
 بالدليل؟

 (706، 702ـ: ص2002)السالكس،مداكاة الرجل لممرأة عنكاف الدرس:

 أىداؼ الدرس

 تبيفحكـمداكاةالرجللممرأة. .1
 فتف.تستشعرىدؼاإلسالـالساميكىكإغالؽبابالشبياتكال .2
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 المقدمة:
األصلفيحكـالتداكؼأنومشركع،لماكردفيشأنوفيالقرآفالكريـكالسنةالقكلية
كالعممية،كلمافيومف)حفعالنفس(الذؼىكأحدالمقاصدالكميةمفالتشريع،كقديككفكاجبا 

مرضعمىالشخصإذاكافتركويفضيإلىتمفنفسوأكأحدأعضائوأكعجزه،أككافال
إلى يؤدؼ تركو كاف إذا مندكبا  التداكؼ كيككف كاألمراضالمعدية، غيره، إلى ضرره ينتقل
ضعفالبدفكاليترتبعميوماسبقفيالحالةاألكلى،كيككفمباحا إذالـيندرجفيالحالتيف
المراد العمة مف حدكثمضاعفاتأشد يخاؼمنو بفعل كاف إذا مكركىا  كيككف السابقتيف،

زالتيا.إ
 الحكـ الشرعي في مداكاة الرجل لممرأة:

لـ ذا كا  بالكشفعمىالمريضة، تقكـ يجبأف متخصصة تكافرتطبيبة إذا األصل
فلـ يتكافرذلؾفتقكـبذلؾطبيبةغيرمسممةثقة،فإفلـيتكافرذلؾيقكـبوطبيبمسمـ،كا 

مقاموطبيبغبرمسمـ أفيطمعمفجسـالمرأةعمى،عمىيتكافرطبيبمسمـيمكفأفيقـك
قدرالحاجةفيتشخيصالمرضكمداكاتوكأاليزيدعفذلؾ،كأفتتـمعالجةالطبيبلممرأة

أكزكجأكامرأةثقةخشيةالخمكة. ىذهبخضكرمحـر
 التقكيـ:

 السؤاؿ األكؿ:  بيني حكـ الشرع في مداكاة الرجل لممرأة؟
 الشريف ىاتي ما يدؿ عمى مشركعية التداكي؟السؤاؿ الثاني: مستعينًة بكتب الحديث 

(:2015العنزؼ،)()581ـ، ص 2002)السالكس، مفطرات الصياـ المعاصرة عنكاف الدرس:
 (7ص

 أىداؼ الدرس:
 تبيفحكـعددامفالمفطراتالمعاصرة. .1
 كسماحتو.تستشعريسراإلسالـ .2

 مقدمة الدرس:
ا في كاحدة مرة الصياـ فريضة هللاتعالى شرع كلزيادةلعاـفقد لمحضمصمحتيـ ،

الفإفهللاتعالىغنيعفعبادهالينفعوطاعةالطائعيف،كاليضره تقكاىـرحمةكرأفةبيـ،كا 
كمقاصد هللا أحكاـ لمعرفة األكمل السبيل مف النافع العمـ أف شؾ كال العاصيف، معصية

شرعهللاأفاألكلكالش يصكـكفقما كاليخفىعمىمسمـ يطرأشريعتو، كما ربكالجماع،
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مفالمفطرات مفحيضكنفاسىـ شرعا لممرأة أفاألكلكالشرب-الُمجمععمييا معالعمـ
كالجماعُيشترطفييماالعمدية،فمففعميـناسيا أكمكرىا فالكفارةعميوكالقضاء.
بغ فتحتباباالجتياد كثيرة، استجدتمسائل العمميكالطبيفقد لمتطكر الكصكؿكنظرا  ية

مفالمكلىالقبكؿ،كفيىذاالدرسسنتعرض لمحكـالشرعي،تجنبا لمكقكعفيالمحظكر،رجاء 
لجممةمفالمفطراتالمعاصرةكمايمي:

 الحكـ الشرعي لجممة مف األمكر التي قد ُيستشكل عمى الطالبة معرفة حكميا:
ف،أكبخاخاألنف،إذااجتنبقطرةالعيف،أكقطرةاألذف،أكغسكؿاألذف،أكقطرةاألن .1

 ابتالعمانفذإلىالحمق،فإنياالتعتبرمفالمفطرات.
اجتنب .2 إذا كغيرىا الصدرية الذبحة لعالج المساف تحت تكضع التي األقراصالعالجية

 ابتالعمانفذإلىالحمق،فإنياالتعتبرمفالمفطرات.
ارميبمي،أكأصبعلمفحصالطبي،مايدخلإلىالميبلمفتحاميل،أكغسكؿ،أكمنظ .3

 فاليعتبرمفالمفطرات.
أؼمجرػالبكؿمف .4 اإلحميل: يدخل كما فيالرحـ، المكلبكنحكىما أك المنظار إدخاؿ

 قسطرة)أنبكبدقيق(أكمنظارأكدكاءأكمحمكؿلغسلالمثانة،فاليعتبرمفالمفطرات.
5.  أك تنظيفاألسناف، أك الضرس، قمع السفأك حفر إذا األسناف، اجتنبالسكاؾكفرشاة

 ابتالعمانفذإلىالحمقفاليعتبرمفالمفطرات.
6.  كالغرغرة، إذالمضمضة إلىالحمق،كبخاخالعالجالمكضعيلمفـ نفذ اجتنبابتالعما ا

 فإنياالتعتبرمفالمفطرات.
السكائل)الم .7 باستثناء الكريدية، أك العضمية أك العالجية كبالحقف الحقفحاليل(، استثناء

 فإنياالتعتبرمفالمفطرات.المغذية،
 األكسجيف،فإنواليعتبرمفالمفطرات.غاز .8
 يعطالمريضسكائل)محاليل(مغذية،اليعتبرمفالمفطرات.غازاتالتخدير)البنج(مالـ .9

الجمديةما .10 كالمصقاتالعالجية كالدىاناتكالمراىـ مفالجمد امتصاصا  يدخلالجسـ
بالمكادالدكائيةأكالكيميائية،التعتبرمفالمفطرات.المحممة

فيالشراييفلتصكيرأكعالج .11 مفإدخاؿقسطرة)أنبكبدقيق( القمبأكغيره أكعية
 األعضاء،التعتبرمفالمفطرات.

أكإجراءعمميةجراحيةعمييا،إدخاؿمنظارمفخالؿجدارالبطفلفحصاألحشاء .12
 اليعتبرمفالمفطرات.
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بإعطاءأخ .13 مصحكبة تكف مالـ األعضاء مف غيره أك الكبد مف عينات)خزعات( ذ
 تحاليل،اليعتبرمفالمفطرات.

مف .14 يعتبر ال أخرػ، مكاد أك سكائل)محاليل( إدخاؿ يصاحبو لـ إذا المعدة منظار
 المفطرات.

 دخكؿأؼأداةأكمكادعالجيةإلىالدماغأكالنخاعالشككياليعتبرمفالمفطرات. .15
 القيءغيرالمتعمد،اليعتبرمفالمفطرات. .16

ك عمى الطبيب المسمـ نصح المريض بتأجيل ما ال يضر تأجيمو إلى ما بعد اإلفطار مف صكر 
 .المعالجات المختمفة
 تقكيـ الدرس:

 بيني الحكـ الشرعي فيما يمي:
 .استعماؿ الصائـ بخاخ الربك 
 .تعرض الصائـ لعممية منظار المعدة 
 ئـ الدىانات كالمراىـ.استعماؿ الصا 
 .المحمكؿ الكريدي 

 خامسا: استراتيجيات التدريس:

)حمس،يمكفتعميـفقوكاقعالمرأةمفخالؿعدةاستراتيجياتمنياعمىسبيلالمثاؿ
(:طريقةالمحاضرة،كطريقةالمناقشة،طريقةاالستقراء،كطريقةالقياس،87-47ص:2010

شاؼ،طريقةتمثيلاألدكاركالمسرح،طريقةإعدادالتقارير،طريقةالعرضالعممي،كطريقةاالكت
طريقةالتعميـالتعاكني،طريقةحلالمشكالت،كخرائطالمفاىيـ.

 سادسا: الكسائل التعميمية:

 ترى الباحثة أنو يمكف لممعمـ االستعانة بالكسائل التالية:

 عركضتعميميةباستخداـشاشاتالعرضالمختمفة. .1
 لكحاتتعميمية. .2
 صكرفكتغرافية،بطاقات. .3
 برامجمحكسبة. .4
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  :سابعًا: األنشطة التعميمية المصاحبة

 (159ـ: ص2008)المالكي، 
 يمكف االستعانة باألنشطة التعميمية اآلتية:

 تكميفالطالباتبقراءةمستجداتفقييةجديدة. .1
 الطالباتتقاريرعفكيفيةاستنباطالحكـالشرعي.كتابة .2
المصادرالستنباطاألحكاـمنيا:المجامعالفقيية،كالمجالتالرجكعإلىمجمكعةمف .3

 الفقييةالتابعة،كالكتبالفقيية.
الخبرة .4 ذكؼ مف العمماء المكضكعاتكاستضافة ىذه حكؿ تدكر ندكاتمدرسية عقد

 كاالختصاص،لتبصيرالطالببمثلىذهالمستجدات.
 إعدادلكحاتتعميميةتدكرحكؿىذهالمستجدات. .5
ناظراتبيفمفرطفيالحكـالشرعيكبيفمضيقفيىذاالحكـ.عقدم .6

 (162ـ: ص2008)المالكي، ثامنًا: أساليب التقكيـ:

يجبااللتزاـبمجمكعةمفالمعاييرعندالتقكيـمنيا:

 ارتباطالتقكيـبأىداؼالتصكرالعامةكاإلجرائية. .1

 االستمراريةفيالتقكيـ. .2

 كاعو.تنكعأدكاتالتقكيـكأشكالوكأن .3

 الشمكؿلجميعأبعادالمستجدالفقيي. .4

 لنتائج ا

(قضية147)كأربعيفمائةكسبعةعالمرأةبمغتفقوكاققضاياأكال:التكصلإلىقائمةنيائيةب
فقوكاقعالمرأةقضاياةمفمجاالترئيسةكيندرجتحتيامجمكع(9تسعة)فقييةتـتصنيفيافي

:لنحكالتاليعمىاكالمقترحتضمينيافيالمنيج

قضية.(36مجاؿالعبادات:كيتدرجتحتوخمسمجاالتفرعيةتضـ) .1
 (قضية.19مجاؿاألحكاؿالشخصية:كيندرجتحتو) .2
 (قضية.19مجاؿالطب:كيندرجتحتو) .3
 (قضايا.7:كيندرجتحتو)كالرياضةمجاؿالفنكفكاألدب .4
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 (قضية24مجاؿالمباسكالزينة:كيندرجتحتو) .5
 (قضايا.5كاألشربة:كيندرجتحتو)طعمةاألمجاؿ .6
 .اياضق(9المجاؿالسياسيكاالقتصادؼ:كيندرجتحتو) .7
 (قضايا.3المجاؿالفكرؼ:كيندرجتحتو) .8
(قضية.25مجاؿاألحكاـالعامة:يندرجتحتو) .9

.(قضيةفرعية147أؼبمجمكع)

انيا ث كتب محتكيات معظـ خمت لممرح: اإلسالمية الثانكيةالتربية مة عشرلمصفيف الحادؼ
القضاياتـتناكليابصكرةمفا ،كماأفكثيرالقائمةالقضاياالفقييةالكاردةفيكالثانيعشرمف

،كركزعمىقضاياتراثية.عابره

لممرحمةالثانكيةفيضكءفقوكاقعتربيةاإلسالميةعدادتصكرمقترحلمحتكػكتبالرابعا:تـا
المرأة.

 ياتالتكص

 :بناء عمىنتائجالدراسةتكصيالباحثةبمايمي

فكتبالتربيةاالسالميةلممرحمةالثانكيةمجمكعةمفمكضكعاتفقوكاقعالمرأةتتضمأف .1
 حتىتشعرالطالباتأفالمناىجتعكسكاقعالحياة.

الترابطكال .2 الكاقعمعمراعاة فقو فيضكء اإلسالمية محتكػمقرراتالتربية تكامل،تنظيـ
كمناسبتيالممتعمميف.

أفتككفىناؾرؤيةلتكزيعكتتابعىذهالمستجداتمفمرحمةألخرػ. .3
لمحكـ.معمراعاة .4 المحتممة بشكلحكـشامللكافةاألبعاد المستجدة المرأة عرضأحكاـ

التبسيطلضمافاالستيعاب.
فت .5 كل الطالبات تكاجو التي القضايا كتحديد معينة زمنية تتضمنوا عرة فيما النظر ادة

.المقرراتمفقضايافقييةفيضكءمايستجدمفتطكراتكمشكالتفيحياةالمجتمع
.تكعيةالطمبةبقضايافقوكاقعالمرأةلمكاجيةتحدياتالعصرىنشطةتعملعمالتخطيطأل .6
الطالبات .7 كخاصة الطمبة كيستإعداد العممي التطكر كيكاكب التغيير يتقبل إلىإعدادا  ند

 اتيـعمىمعرفةأحكاـفقوالكاقع.،كتنميةقدرالشريعةاإلسالمية
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عدد .8 كاستخداـ ُيسيلتكفير مما التعبيرية الصكر دراج كا  المناسبة، التعميمية الكسائل مف
كصكؿالمعمكمةبجيدككقتأقل،باإلضافةلتعزيزعنصرالتشكيقمماُيثمرنتائجذات

 أثرطكيل.

 ديةلممعمميفلتدريسالمستجداتالفقيية.إعدادأدلةإرشا .9

 مقترحات ال

.عمىبعضاستراتيجياتتدريسالقضاياالفقييةالمعاصرةبرنامجلتدريبالمعمميفبناء -
.لممرحمةالثانكيةايافقوكاقعالمرأةالالزمةلتنميةقضأثربرنامجدراسة -
-  الثانكدراسات لممرحمة اإلسالمية التربية منيج معاييرتقكيـ قائمة ضكء في كاقعية فقو

الحاجاتالمرأة كفيضكء المجتمع، متطمبات كفيضكء الطمبة، مشكالت كفيضكء ،
.الدينية

 .مدػتضمفكتبالتربيةاإلسالميةفقوالكاقعالمتعمقبالطالبدراسة -
كمةإجراءدراساتتقكيميةتطكيريةلمناىجالفقوفيضكءفقوكاقعالمرأةتشملجميعمنظ -

 المنياج)األىداؼ،األنشطة،طرائقالتدريس،الكسائلالتعميمية،التقكيـ(.
إسالمية - الكتبكتخصيصمقرراتتربية منظكمة لتطكير مخططيالمناىج تكجو تعزيز

 منيـ.كلمذككربمايتناسبمعطبيعةكلّ لإلناث
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(لممرحمةالثانكيةفيالمممكة1تحميلمحتكػكتابالفقو)(.ـ2013).الكمثـ،حمدبفمرضي
 الحادؼكالعشريف، مياراتالقرف فيضكء السعكدية التربيةالعربية كمية )مجمة .154)

 .مصريكليك.جامعةاألزىر.

القاىرة:3.طاتجاىاتحديثةفيالمناىجكطرؽالتدريسـ(.2006).ككجؾ،ككثرحسيف .
.عالـالكتب

،تحقيق2ـ(:سنفابفماجو،عدداألجزاء1975ابفماجو،دمحمبفيزيدأبكعبدهللاالقزكيني)
 دمحمفؤادعبدالباقي،دارالفكر،بيركت،المكتبةالشاممة.

عدنافبفبخيت .المالكي، ـ2008) فيضكء(. الثانكية فيالمرحمة مقرراتالفقو تقكيـ
 المممكةالعربيةالسعكدية.جامعةأـالقرػ.رسالةماجستير.المستجداتالفقييةالمعاصرة

.4،طتدريسالتربيةاإلسالميةأسسوكتطبيقاتوالتربكية.(ـ1990).مجاكر،دمحمصالحالديف
 .دارالقمـالككيت:
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(.دكرالتربيةاإلسالميةفيمكاجيةالتحدياتالثقافيةق1434.)ؼ،أفراحبنتحميدالمحامد
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لتكزيعدارا.القاىرة:1.طالتربيةاإلسالميةفيالبيتـ(.2005.)محمكد،عميعبدالحميـ
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،تحقيقعامر15عدداألجزاء،لسافالعرب.(ـ2003).ابفمنظكر،جماؿالديفبفمكـر
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 الدراسة الحقم
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األكليةمقدمةقضايافقوكاقعالمرأةفيصكرتيا(1ممحق)

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

التربية تدريس كطرؽ المناىج في الماجستير درجة لنيل دراسة بإجراء الباحثة تقكـ
) مدى تضمف كتب التربية اإلسالمية في المرحمة الثانكية لفقو كاقع كىيبعنكاف،اإلسالمية

 .المرأة كتصكر مقترح إلثرائيا(

ايافقوكاقعالمرأةالالزمةلطالباتالمرحمةالثانكية،كتتطمبىذهالدراسةبناءقائمةبقض
 بأنيا: الدراسة ىذه في المرأة كاقع فقو قضايا الباحثة كاألحداث)كتعرؼ المستجدة القضايا

كالمعاصرة اإلسالالجارية التربية محتكػ في تضمينيا يجب كالتي بالمرأة فيالخاصة مية
.المرحمةالثانكية

فيبنائياليذهالقائمةإلىمصادرعدةمنيا:كقداستندتالباحثة

.الحاليةأكال:الدراساتذاتالعالقةبالدراسة

المراجعكاألدبياتالتيتناكلتقضايافقوكاقعالمرأة.المصادركثانيا:

ثالثا:الخطكطالعريضةلمنياجالتربيةاإلسالميةفيفمسطيف.

حمةالثانكية.المرمبةرابعا:الخصائصالنمائيةلط

لطالباتالمرحمة القضايا ىذه دراسة الرأؼفيمدػأىمية إبداء سيادتكـ مف الباحثة كترجك
الثانكية.

بجز الباحثة التقديرلسيادتكـكتتقدـ بعظيـيلالشكرككافر كتسأؿهللاتعالىأفيمفعميكـ ،
فضموكأفيبارؾفيكـكيجزيكـخيرالجزاء.

اليالباحثة:عالعمرالجم
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 بيانات المحكـ

 التخصص: االسـ:
 مكاف العمل: الدرجة العممية:

 في صكرتيا األكلية قائمة قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة الثانكية

 
قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة 

 الثانكية

 ةالصياغ درجة األىمية مدى االنتماء
 ال تنتمي

 تنتمي
 ميمة
 جدا

غير  ميمة
 ةميم

سميمة 
 لغكيا

 ؿتعد
 إلى

        مجاؿ ) فقو العبادات ( أكاًل:
        كالصالة الطيارة . أ
الكسكاس القيري كأثره في  .1

 الطيارة كالصالة


استعماؿ المكاد ك األدكية  .2
كالعطكر التي يدخل في تركيبيا 
 الكحكؿ كأثرىا في الطيارة



حكـ كضع الرمكش كاألظافر  .3
الصناعية كأثرىا في الكضكء 

 غسلكال



المسجد لمجنب كالحائض  دخكؿ .4
 كالنفساء



فؾ تسريحة العركس عند  .5
 االغتساؿ



 تحديد القبمة باألجيزة الحديثة .6
طالء األظافر كمكاد التجميل  .7

 الطيارة كأثره عمى


لذكي الصالة عمى الكراسي  .8
 الحاجة



االحتفاالت  الصالة في أماكف .9
 احكاألفر 
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قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة 

 الثانكية

 ةالصياغ درجة األىمية مدى االنتماء
 ال تنتمي

 تنتمي
 ميمة
 جدا

غير  ميمة
 ةميم

سميمة 
 لغكيا

 ؿتعد
 إلى

 الزفاؼ جمع الصالة يـك .10
 طاؿلصالة بالبنا .11
 حكـ الصالة بمالبس عمييا .12

 ذكات أركاح صكر


أثر استخداـ الدىكنات كاألصباغ  .13
كمثبتات الشعر كالمساحيق 

 عمى الطيارة كالرمكش الصناعية 



أحكاـ الحائض كالنفساء  .14
 المعاصرة



إلفرازات( عمى أثر الرطكبة)ا .15
 الطيارة



 الصكـ . أ
الحقف )المغذية ، العالجية(  .1

 لمصائـ


أثر التخدير الطبي عمى صحة  .2
 الصياـ



استخداـ)منظار المعدة،  .3
األككسجيف، بخاخ الربك، 
 التحاميل( لمصائـ



سحب الدـ لمصائـ بغرض التبرع  .4
 أك التحميل



 الزكاة . ب
 نفقة المرأة عمى بيتيا .1
الذىب حمي المرأة )زكاة   .2

 ، األصفر(األبيض


 الزكاة في صداؽ المرأة  .3
صرؼ الزكاة لبناء أك تزكيج  .4
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قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة 

 الثانكية

 ةالصياغ درجة األىمية مدى االنتماء
 ال تنتمي

 تنتمي
 ميمة
 جدا

غير  ميمة
 ةميم

سميمة 
 لغكيا

 ؿتعد
 إلى

 أك عالج الفقراء
 استثمار أمكاؿ الزكاة  .5
 نصاب الذىب كالفضة  .6

بالمقاييس  كاألكراؽ النقدية
 ةالحديث



 حجال . ت
سفر المرأة بال محـر ألداء حكـ  .1

 الحج


 مف أجل الحج حكـ االستدانة .2
 ج عف الغيرححكـ ال .3
مف طاؼ حامال لمنجاسة حكـ  .4

 بعذر


الصابكف المطيب كأثره عمى  .5
 اإلحراـ



حكـ ترديد الدعاء مع شخص  .6
آخر أك تخصيص بعض األشكاط 

 بدعاء



مف ترؾ المبيت بمزدلفة خشية  .7
 فكات الرفقة 



 الزحاـ في الحج ك أحكامو .8
 حكـ مف سافر قبل رمي الككيل .9
لبس ) النظارة الشمسية،  .10

سماعة األذف، ساعة اليد ( في 
 الحج



        ثانيًا: مجاؿ األحكاؿ الشخصية 
 تعةزكاج الم  .1



120 

 

 
قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة 

 الثانكية

 ةالصياغ درجة األىمية مدى االنتماء
 ال تنتمي

 تنتمي
 ميمة
 جدا

غير  ميمة
 ةميم

سميمة 
 لغكيا

 ؿتعد
 إلى

  ةأحكاـ الرضاع .2
 زكاج المسممة بغير المسمـ .3
 الزكاج المبكر .4
 غالء الميكر .5
 الفحص الطبي قبل الزكاج .6
إجراء عقكد الزكاج كالطالؽ عف  .7

 طريق كسائل االتصاؿ الحديثة 


، أـ لزكجيا)خدمة المرأة حكـ  .8
 زكجيا(



 خمعال .9
 جيانسب المرأة إلى عائمة زك  .10
أماـ مجتمع يف زؼ العركس .11

 النساء


طمب الزكجة الطالؽ مف الزكج  .12
 )الفاسق، المريض كراثيا(



 خركج المعتدة لمدراسة أك العمل .13
 تأخير الزكاج مف أجل الدراسة .14
االلتزاـ بالزكاج مف عائالت  .15

 معينة


اشتراط المرأة عمى الرجل في  .16
لزكاج )أاّل يتزكج عمييا، عقد ا

 يطمق زكجتو(



اشتراط المرأة عمى الرجل في  .17
عقد الزكاج أأّل يسكنيا مع 

 كالديو



حفالت ما قبل الزكاج ) الحنة ،  .18
 يكـ أـ العريس ، سيرة الشباب(
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قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة 

 الثانكية

 ةالصياغ درجة األىمية مدى االنتماء
 ال تنتمي

 تنتمي
 ميمة
 جدا

غير  ميمة
 ةميم

سميمة 
 لغكيا

 ؿتعد
 إلى

 ثالثًا: مجاؿ الطب 
 مداكاة الرجل المرأة كالعكس .1
 الجكشف العكرة لمع .2
 العقـ كمنع الحمل .3
 التصكير في المجاؿ الطبي .4
 التمقيح الصناعي .5
 الجنس بالكسائل المختمفة كجيوت .6
دفع الحيض كاستجالبو بالكسائل  .7

 الحديثة


 تنظيـ النسل .8
 ةجراحات التجميل المختمف .9
ؽ اسقاط الجنيف المشكه أك المعا .10

 ضأك كلد الزنا أك لفقر أك مر 


مسؤكلية الطبيب عف األخطاء  .11
 الطبية



 زراعة األسناف كتركيبيا .12
 زراعة الشعر .13
تقكيـ ، تمبيس، تبييض تجميل ، .14

 األسناف


 حكـ إزالة شعر الجسـ بالميزر .15
 تكحيد لكف البشرة .16
 عمى الجنيفربط عنق الرحـ لمحفاظ  .17
الطمق الصناعي الستعجاؿ نزكؿ  .18

 الجنيف


عند استخداـ الحقف المسكنة  .19
 الكالدة
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قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة 

 الثانكية

 ةالصياغ درجة األىمية مدى االنتماء
 ال تنتمي

 تنتمي
 ميمة
 جدا

غير  ميمة
 ةميم

سميمة 
 لغكيا

 ؿتعد
 إلى

 رابعًا: الفنكف كاألدب كالرياضة
 حكـ غناء المرأة .1
استخداـ المكسيقى في حكـ  .2

 كالتربكية األناشيد االسالمية


 المديح النبكي حكـ  .3
ممارسة المرأة لمرياضة  ـحك .4

بأنكاعيا كذىابيا لمصاالت 
 الرياضية



اإلسالمية  القنكات الفضائية .5
 كغير اإلسالمية



 حكـ عمل المرأة بالتمثيل .6
حكـ مشاركة المرأة في برامج  .7

 المكاىب كاألزياء


        خامسًا: المباس كالزينة
 حكـ التبرج .1
 ر الصناعيةاألظاف .2
 حكـ رسـ الحناء .3
الشكل العصري لمجمباب حكـ  .4

 كالحجاب


 استعماؿ األلبسة ذات الصكر .5
لباس المرأة النقاب في  .6

 المجتمعات غير المسممة


 لباس ثكب الزفاؼ األبيض .7
 لباس خاتـ الزكاج ) الدبمو( .8
 تجميل الجمد ) الطبي ، .9

الكشـ، إزالة الندبات 
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قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة 

 الثانكية

 ةالصياغ درجة األىمية مدى االنتماء
 ال تنتمي

 تنتمي
 ميمة
 جدا

غير  ميمة
 ةميم

سميمة 
 لغكيا

 ؿتعد
 إلى

 كالكحمات(
 العدسات الالصقة استخداـ  .10
ثقب األنف كاألذف بأكثر مف  .11

 ثقب


حشكة الشعر ككصمو بالشعر  .12
 الصناعي



اؿ، الحذاء البنط)لبس حكـ  .13
 ذي الكعب العالي(  لممرأة



 استعماؿ األطعمة في التجميل .14
نيكاف في عرض استخداـ الما .15

 المالبس


 خمع المرأة ثيابيا خارج بيتيا .16
الذىاب لممشاغل النسائية  .17

 لمتزيف


  ىاتشقير نمص الحكاجب ك  .18
 قص المرأة شعر رأسيا .19
 تشبو المرأة بمباس الرجل .20
دخكؿ الحمامات الساخنة  .21

)الساكنا( كمراكز 
 المساج(التدليؾ)



حكـ كشف العكرات أماـ  .22
 النساء في المناسبات



 كاألشربة ة سادسًا: األطعم
 في الحفالتالمادي اإلسراؼ  .1
، ةالحيكانية ) الميرمن ةاألطعم .2

الميدرجة، المعدلة كراثيا، 
 المعالجة بالمضادات الحيكية(
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قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة 

 الثانكية

 ةالصياغ درجة األىمية مدى االنتماء
 ال تنتمي

 تنتمي
 ميمة
 جدا

غير  ميمة
 ةميم

سميمة 
 لغكيا

 ؿتعد
 إلى

 المنكمةتعاطي الحبكب  .3
 ةكالمنبي



كرؽ الجرائد لمف  استعماؿ .4
 الطعاـ



الخمائر كالجيالتيف  .5
 المستخمص مف الخنزير



  االقتصاديسابعًا: المجاؿ السياسي ك 
اإلضراب عف الطعاـ لنيل  .1

 المطالب


 كالية المرأة الكظائف العامة  .2
مشاركة المرأة في العمل  .3

 كالجيادي كاالقتصادي السياسي


 التجارة اإللكتركنية .4
 شراء مجالت األزياء .5
البيع في المحالت التجارية  .6

 المختمطة


 حكـ المرابحة بالكجو الحالي .7
عمل المرأة في البنكؾ  .8
 االستثمار فيياك 



أخذ الفكائد الربكية كصرفيا في  .9
 كجكه الخير



 : المجاؿ الفكري ثامناً 
الدعكة لممساكاة بيف الرجل  .1
 المرأةك 



 حكـ العمميات االستشيادية .2
المساكاة بيف الرجل كالمرأة أماـ  .3

 القضاء
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قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة 

 الثانكية

 ةالصياغ درجة األىمية مدى االنتماء
 ال تنتمي

 تنتمي
 ميمة
 جدا

غير  ميمة
 ةميم

سميمة 
 لغكيا

 ؿتعد
 إلى

 : األحكاـ العامةتاسعا
 بيف الجنسيف االختالطحكـ  .1

 كضكابطو


 عالج المرأة عند الطبيب الرجل .2
د السفر كاإلقامة في غير بال .3

 المسمميف


مصافحة الرجل األجنبي) غير  .4
)  المحـر



 تعزية غير المسمـ .5
 تينئة غير المسمميف بأعيادىـ .6
 اإلىداء لغير المسمـ .7
 تبادؿ التحية كالسالـ مع الكافر .8
 التزاكر بيف المسمـ كالكافر .9
كباألجيزة  الفكتكغرافيالتصكير  .10
 لحديثةا



 كالياتف اإلذاعةصكت المرأة في  .11
 قيادة المرأة لمسيارة .12
 األعياد المعاصرةاالحتفاؿ ب .13
األـ ، الحب، رأس السنة،  الميالد،)

 ...(الزكاج المرأة ،



النعي ك التعزية عبر كسائل اإلعالـ  .14
 الحديثةكالتقنية 



كاقع الحديث بيف الجنسيف كيشمل م .15
 التكاصل االجتماعي



بما التعدي عمى حقكؽ الممكية  .16
 الحقكؽ اإللكتركنيةفييا 



استعماؿ اآليات ك األحاديث لمزينة  .17
 ك كنغمات
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قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة 

 الثانكية

 ةالصياغ درجة األىمية مدى االنتماء
 ال تنتمي

 تنتمي
 ميمة
 جدا

غير  ميمة
 ةميم

سميمة 
 لغكيا

 ؿتعد
 إلى

أساليبيا الجكائز المعاصرة ك  .18
 المتنكعة 

       

        فتح المقاىي النسائية .19
        ابتعاث المرأة لمدراسة خارج البمد .20
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السادةالمحكميفلقائمةقضايافقوكاقعالمرأة(أسماء2ممحق)
 مكاف العمل التخصص الرتبة العممية االسـ لتسمسلا

1

ف  ك
لقان
 كا
يعة
شر
ة ال
كمي

 

الجامعةاإلسالميةالفقوكالتشريعأستاذمشارؾد.ماىرأحمدالسكسي
الجامعةاإلسالميةلفقوكالتشريعاأستاذمشارؾد.زيادابراىيـمقداد0
الجامعةاإلسالميةالفقوكأصكلوأستاذمساعدد.صالحالديففرج1
الجامعةاإلسالميةالفقوالمقارفأستاذمساعدد.بساـحسفالعف2
الجامعةاإلسالميةالفقوالمقارفأستاذمساعدد.سالـعبدهللاأبكمخدة3
الجامعةاإلسالميةفقومقارفدكتكراهسعدرضكافد.رفيقأ4
الجامعةاإلسالميةالفقوالمقارفدكتكراهد.مناؿدمحمالعشي5
الجامعةاإلسالميةالفقوالمقارفدكتكراهد.ياسرسعيدفكجك6
الجامعةاإلسالميةالفقوالمقارفدكتكراهد.فالحسعيدالدلك7
الجامعةاإلسالميةالفقوالمقارفماجستيرأ.رضاالسيدعرفة12
الجامعةاإلسالميةالفقوالمقارفماجستيرأ.سميحصالح11
10

س
دري
ؽ ت
طر
ج ك
ناى
م



مناىجكطرائقتدريسدكتكرأستاذأد.شريفحماد
التربيةاإلسالمية

جامعةالقدسالمفتكحة

رمضافد.عبدالمعطيأ11
اآلغا

كطرائقتدريسمناىجأستاذدكتكر
المغةاالجتماعية

الجامعةاإلسالمية

مناىجكطرائقتدريسأستاذمشارؾد.أشرؼبربخ12
التربيةاإلسالمية

جامعةاألقصى

مناىجكطرائقتدريسأستاذمشارؾد.إيادإبراىيـعبدالجكاد13
المغةالعربية

جامعةاألقصى

اىجكطرائقتدريسمنأستاذمساعدد.ماجددمحمالدلك14
التربيةاإلسالمية

جامعةاألقصى

أ15
ربية
ؿ ت
صك

 

الجامعةاإلسالميةأصكؿتربيةدكتكر  أستاذأد.محمكدأبكدؼ
الجامعةاإلسالميةأصكؿتربيةأستاذمشارؾحمدافالصكفيد.16
الجامعةاإلسالميةأصكؿتربيةدكتكراهد.منكرنجـ17
دم02

ترب
ف 
رفيي
ش

ييف
ك


     

ككالةالغكثالدراساتاإلسالميةأستاذمساعدد.خالددمحمترباف

دكتكراةىياـأحمدحمد .أ01 ككالةالغكثمناىجكطرائقتدريسدبمـك
مديريةشرؽغزةمناىجكطرائقتدريسماجستيرأ.مياصادؽحمس00
مديريةشرؽغزةفقومقارفماجستيرأ.عامرأبكسخيل01
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 مكاف العمل التخصص الرتبة العممية االسـ لتسمسلا
مديريةغربغزةحديثشريفماجستيررندهدمحمزينكأ.02
مديريةغربغزةتفسيرماجستيرماجدالرنتيسيأ.03
مديريةغربغزةأصكؿديفبكالكريكسساميبارككدأ.04
05

مية
سال
ة ا
تربي
ف 
رسي
مد

 
   

   
مية
سال
ة ا
تربي
ف 
رسي
د

 

القرآفدكتكراةأحمدحبيب .أ الكرملالثانكيةمدرسةالتفسيركعمـك
ابتساـديب .أ06

سمكر
القرافماجستير مدرسةالزيتكفبتفسيركعمـك

مدرسةفمسطيفالثانكيةعقيدةكمذاىبمعاصرةماجستيردمحميحيىسكيؾ .أ07
حنافصالح .أ12

حشيش
مدرسةكفرقاسـالثانكيةتفسيرماجستير

ة)ب(مدرسةالناصرأصكؿديفماجستيرأملأحمدشراب .أ11
مصطفىعبير .أ10

اليميس
مدرسةالجميلالثانكيةأصكؿديفبكالكريكس

مدرسةكفرقاسـالثانكيةتربيةاسالميةبكالكريكسصفاءالغكؿ .أ11
منىأحمد .أ12

منصكر
مدرسةالفالكجاالثانكيةتربيةاسالميةبكالكريكس
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المرأةالمقترحتكافرىافيمحتكػكتبالمرحمةالثانكيةالقائمةالنيائيةلقضايافقوكاقع(3ممحق)

 قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة الثانكية ـ.
 مجاؿ ) فقو العبادات ( أكاًل:
 كالصالة الطيارة . أ

 الكسكاس القيري كأثره في الطيارة كالصالة .1
 في الطيارة األدكية كالعطكر التي يدخل في تركيبيا الكحكؿ كأثرىااستعماؿ المكاد ك  .2
 حكـ كضع الرمكش كاألظافر الصناعية كأثرىا في الكضكء كالغسل .3
 المسجد لمجنب كالحائض كالنفساء دخكؿ .4
 أحكاـ المستحاضة .5
 فؾ تسريحة العركس عند االغتساؿ .6
 تحديد القبمة باألجيزة الحديثة .7
 الطيارة طالء األظافر كمكاد التجميل كأثره عمى .8
 لذكي الحاجةالة عمى الكراسي الص .9

 االحتفاالت كاألفراح الصالة في أماكف .11
 الزفاؼ جمع الصالة يـك .11
 طاؿلصالة بالبنا .12
 ذكات أركاح صكر حكـ الصالة بمالبس عمييا .13
 عمى الطيارة كمثبتات الشعر أثر استخداـ الدىكنات كاألصباغ كالمساحيق  .14
 ساء المعاصرةأحكاـ الحائض كالنف .15
 أثر الرطكبة)اإلفرازات( عمى الطيارة . 16

 الصكـ . ب
 الحقف )المغذية ، العالجية( لمصائـ .1
 أثر التخدير الطبي عمى صحة الصياـ .2
 استخداـ)منظار المعدة، األككسجيف، بخاخ الربك، التحاميل( لمصائـ .3
 سحب الدـ لمصائـ بغرض التبرع أك التحميل .4

 الزكاة . ت
 نفقة المرأة عمى بيتيا .1
 ، األصفر(الذىب األبيضحمي المرأة )زكاة   .2
 الزكاة في صداؽ المرأة  .3
 صرؼ الزكاة لبناء أك تزكيج أك عالج الفقراء .4
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 قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة الثانكية ـ.
 استثمار أمكاؿ الزكاة  .5

 
 ةبالمقاييس الحديث كاألكراؽ النقدية نصاب الذىب كالفضة  .6

 الحج . ث
 حـر ألداء الحجسفر المرأة بال محكـ  .1
 مف أجل الحج حكـ االستدانة .2
 ج عف الغيرححكـ ال .3
 مف طاؼ حامال لمنجاسة بعذرحكـ  .4
 الصابكف المطيب كأثره عمى اإلحراـ .5
 حكـ ترديد الدعاء مع شخص آخر أك تخصيص بعض األشكاط بدعاء .6
 مف ترؾ المبيت بمزدلفة خشية فكات الرفقة  .7
 لحج ك أحكاموالزحاـ في ا .8
 حكـ مف سافر قبل رمي الككيل .9

 لبس ) النظارة الشمسية، سماعة األذف، ساعة اليد ( في الحج .11

 ثانيًا: مجاؿ األحكاؿ الشخصية 
 تعةزكاج الم  .1
  ةأحكاـ الرضاع .2
 زكاج المسممة بغير المسمـ .3
 الزكاج المبكر .4
 غالء الميكر .5
 لزكاجالفحص الطبي قبل ا .6
 إجراء عقكد الزكاج كالطالؽ عف طريق كسائل االتصاؿ الحديثة  .7
 ، أـ زكجيا(لزكجيا)خدمة المرأة حكـ  .8
 خمعال .9

 نسب المرأة إلى عائمة زكجيا .11
 أماـ مجتمع النساءيف زؼ العركس .11
 طمب الزكجة الطالؽ مف الزكج )الفاسق، المريض كراثيا( .12
 لمدراسة أك العمل خركج المعتدة .13
 تأخير الزكاج مف أجل الدراسة .14
 االلتزاـ بالزكاج مف عائالت معينة .15
 اشتراط المرأة عمى الرجل في عقد الزكاج )أاّل يتزكج عمييا، يطمق زكجتو( .16
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 قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة الثانكية ـ.
 اشتراط المرأة عمى الرجل في عقد الزكاج أأّل يسكنيا مع كالديو .17
 لحنة ، يكـ أـ العريس ، سيرة الشباب(حفالت ما قبل الزكاج ) ا .18
 عدة المرأة المكظفة .19

 ثالثًا: مجاؿ الطب 
 مداكاة الرجل المرأة كالعكس .1
 كشف العكرة لمعالج .2
 العقـ كمنع الحمل .3
 التصكير في المجاؿ الطبي .4
 التمقيح الصناعي .5
 الجنس بالكسائل المختمفة حديدت .6
 بو بالكسائل الحديثةدفع الحيض كاستجال .7
 تنظيـ النسل .8
 ةجراحات التجميل المختمف .9

 ضاسقاط الجنيف المشكه أك المعاؽ أك كلد الزنا أك لفقر أك مر  .11
 مسؤكلية الطبيب عف األخطاء الطبية .11
 زراعة األسناف كتركيبيا .12
 زراعة الشعر .13
 تقكيـ ، تمبيس، تبييض األسنافتجميل ، .14
 حكـ إزالة شعر الجسـ بالميزر .15
 تكحيد لكف البشرة .16
 ربط عنق الرحـ لمحفاظ عمى الجنيف .17
 الطمق الصناعي الستعجاؿ نزكؿ الجنيف .18
 استخداـ الحقف المسكنة عند الكالدة .19

 رابعًا: الفنكف كاألدب كالرياضة
 حكـ غناء المرأة .1
 كالتربكية االسالميةاستخداـ المكسيقى في األناشيد حكـ  .2
 المديح النبكي حكـ  .3
 بأنكاعيا كذىابيا لمصاالت الرياضيةممارسة المرأة لمرياضة  حكـ .4
 اإلسالمية كغير اإلسالمية القنكات الفضائية .5
 حكـ عمل المرأة بالتمثيل .6
 حكـ مشاركة المرأة في برامج المكاىب كاألزياء .7
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 قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة الثانكية ـ.
 خامسًا: المباس كالزينة

 حكـ التبرج .1
 األظافر الصناعية .2
 حكـ رسـ الحناء .3
 الشكل العصري لمجمباب كالحجابحكـ  .4
 استعماؿ األلبسة ذات الصكر .5
 لباس المرأة النقاب في المجتمعات غير المسممة .6
 لباس ثكب الزفاؼ األبيض .7
 لباس خاتـ الزكاج ) الدبمو( .8
 إزالة الندبات كالكحمات( تجميل الجمد ) الطبي ، الكشـ، .9

 العدسات الالصقة استخداـ  .11
 ثقب األنف كاألذف بأكثر مف ثقب .11
 حشكة الشعر ككصمو بالشعر الصناعي .12
 اؿ، الحذاء ذي الكعب العالي(  لممرأةالبنط)لبس حكـ  .13
 استعماؿ األطعمة في التجميل .14
 استخداـ المانيكاف في عرض المالبس .15
 خمع المرأة ثيابيا خارج بيتيا .16
 الذىاب لممشاغل النسائية لمتزيف .17
 حكـ تفصيل كخياطة المالبس العارية كالفاضحة .18
 لباس المرأة عند محارميا كنسائيا .19
 المرأة أماـ الرجاؿ األجانب حكـ ستر كفي .21
  ىاتشقير نمص الحكاجب ك  .21
 قص المرأة شعر رأسيا .22
 المرأة بمباس الرجلتشبو  .23
 دخكؿ الحمامات الساخنة ) الساكنا( كمراكز التدليؾ) المساج( .24

 كاألشربة ة سادسًا: األطعم
 في الحفالتالمادي اإلسراؼ  .1
 ، الميدرجة، المعدلة كراثيا، المعالجة بالمضادات الحيكية(ةالحيكانية ) الميرمن ةاألطعم .2
 ةبيكالمن المنكمةتعاطي الحبكب  .3
 استعماؿ كرؽ الجرائد لمف الطعاـ .4
 الخمائر كالجيالتيف المستخمص مف الخنزير .5
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 قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة الثانكية ـ.
  االقتصاديسابعًا: المجاؿ السياسي ك 

 اإلضراب عف الطعاـ لنيل المطالب .1
 كالية المرأة الكظائف العامة  .2
 كالجيادي كاالقتصادي مشاركة المرأة في العمل السياسي .3
 لكتركنيةالتجارة اإل  .4
 شراء مجالت األزياء .5
 البيع في المحالت التجارية المختمطة .6
 حكـ المرابحة بالكجو الحالي .7
 عمل المرأة في البنكؾ ك االستثمار فييا .8
 أخذ الفكائد الربكية كصرفيا في كجكه الخير .9

 : المجاؿ الفكري ثامناً 
 الدعكة لممساكاة بيف الرجل ك المرأة .1
 كـ العمميات االستشياديةح .2
 المساكاة بيف الرجل كالمرأة أماـ القضاء .3

 : األحكاـ العامةتاسعا
 كضكابطو بيف الجنسيف االختالطحكـ  .1
 عالج المرأة عند الطبيب الرجلحكـ  .2
 السفر كاإلقامة في غير بالد المسمميفحكـ  .3
(حكـ  .4  مصافحة الرجل األجنبي) غير المحـر
 تعزية غير المسمــ حك .5
 تينئة غير المسمميف بأعيادىـحكـ  .6
 اإلىداء لغير المسمـ .7
 تبادؿ التحية كالسالـ مع الكافرحكـ  .8
 التزاكر بيف المسمـ كالكافرحكـ  .9

 كباألجيزة الحديثة الفكتكغرافيالتصكير حكـ  .11
 كالياتف اإلذاعةصكت المرأة في حكـ  .11
 مرأة لمسيارةقيادة الحكـ  .12
 ...(الزكاج األـ ، الحب، رأس السنة، المرأة ، الميالد،) األعياد المعاصرةاالحتفاؿ بحكـ  .13
 الحديثةالنعي ك التعزية عبر كسائل اإلعالـ كالتقنية حكـ  .14
 الحديث بيف الجنسيف كيشمل مكاقع التكاصل االجتماعيحكـ  .15
 الحقكؽ اإللكتركنيةا فييا بمالتعدي عمى حقكؽ الممكية حكـ  .16
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 قضايا فقو كاقع المرأة لممرحمة الثانكية ـ.
 استعماؿ اآليات ك األحاديث لمزينة ك كنغماتحكـ  .17
 أساليبيا المتنكعة الجكائز المعاصرة ك حكـ  .18
 فتح المقاىي النسائيةحكـ  .19
 حكـ زيارة القبكر لمنساء .21
 حكـ كضع المرأة صكرتيا عمى الفيس بكؾ كما شابو .21
 األسكاؽ لكحدىا حكـ ذىاب المرأة إلى .22
 حكـ خمكة المرأة بالرجل  .23
 حكـ العيش مع زكج يقترض بالربا .24
 ابتعاث المرأة لمدراسة خارج البمدحكـ  .25
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بطاقةتحميلمحتكػكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكية(4ممحق)

قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

       العبادات( )فقومجاؿ  أكاًل:
       كالصالة الطيارة . أ
الكسكاس القيري كأثره في  .1

 الطيارة كالصالة
      

 كاألدكية استعماؿ المكاد  .2
لعطكر التي يدخل في تركيبيا كا

 الكحكؿ كأثرىا في الطيارة

      

حكـ كضع الرمكش كاألظافر  .3
الصناعية كأثرىا في الكضكء 

 كالغسل

      

المسجد لمجنب كالحائض  دخكؿ .4
 كالنفساء

      

       أحكاـ المستحاضة .5
فؾ تسريحة العركس عند  .6

 االغتساؿ
      

       جيزة الحديثةتحديد القبمة باأل .7
طالء األظافر كمكاد التجميل  .8

 الطيارة كأثره عمى
      

لذكي الصالة عمى الكراسي  .9
 الحاجة

      

11

. 
االحتفاالت  الصالة في أماكف

 كاألفراح
      

11

. 
       الزفاؼ جمع الصالة يـك

12

. 
       طاؿلصالة بالبنا
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قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

13

. 
 حكـ الصالة بمالبس عمييا

 ذكات أركاح صكر
      

14

. 
أثر استخداـ الدىكنات 
كمثبتات كاألصباغ كالمساحيق 

 عمى الطيارة  الشعر

      

15

. 
أحكاـ الحائض كالنفساء 

 المعاصرة
      

16

. 
أثر الرطكبة)اإلفرازات( عمى 

 الطيارة
      

       الصكـ

الحقف )المغذية ،  .1
 العالجية(لمصائـ

      

لطبي عمى صحة أثر التخدير ا .2
 الصياـ

      

المعدة،  استخداـ)منظار .3
األككسجيف، بخاخ الربك، 
 التحاميل( لمصائـ

      

سحب الدـ لمصائـ بغرض  .4
 التبرع أك التحميل

 

      

 الزكاة
       نفقة المرأة عمى بيتيا .1
الذىب حمي المرأة )زكاة   .2

 ، األصفر(األبيض
      

       المرأة  الزكاة في صداؽ .3
      صرؼ الزكاة لبناء أك تزكيج أك  .4
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قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

 عالج الفقراء
       استثمار أمكاؿ الزكاة  .5
كاألكراؽ  نصاب الذىب كالفضة  .6

 ةبالمقاييس الحديث النقدية
      

 الحج
سفر المرأة بال محـر ألداء حكـ  .1

 الحج
      

       مف أجل الحج حكـ االستدانة .2
       ج عف الغيرحـ الحك .3
مف طاؼ حامال لمنجاسة حكـ  .4

 بعذر
      

الصابكف المطيب كأثره عمى  .5
 اإلحراـ

      

حكـ ترديد الدعاء مع شخص  .6
آخر أك تخصيص بعض 

 األشكاط بدعاء

      

مف ترؾ المبيت بمزدلفة خشية  .7
 فكات الرفقة 

      

       الزحاـ في الحج ك أحكامو .8
       حكـ مف سافر قبل رمي الككيل .9

11

. 
ماعة سلنظارة الشمسية، البس) 

 األذف، ساعة اليد ( في الحج
      

 ثانيًا: مجاؿ األحكاؿ الشخصية 
       تعةزكاج الم  .1
        ةأحكاـ الرضاع .2
       زكاج المسممة بغير المسمـ .3
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قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

       الزكاج المبكر .4
       غالء الميكر .5
       الفحص الطبي قبل الزكاج .6
إجراء عقكد الزكاج كالطالؽ عف  .7

 طريق كسائل االتصاؿ الحديثة 
      

، أـ لزكجيا)خدمة المرأة حكـ  .8
 زكجيا(

      

       خمعال .9
11

. 
       نسب المرأة إلى عائمة زكجيا

11

. 
أماـ مجتمع يف زؼ العركس
 النساء

      

12

. 
زكجة الطالؽ مف الزكج طمب ال

 )الفاسق، المريض كراثيا(
      

13

. 
       خركج المعتدة لمدراسة أك العمل

14

. 
       تأخير الزكاج مف أجل الدراسة

15

. 
االلتزاـ بالزكاج مف عائالت 

 معينة
      

16

. 
اشتراط المرأة عمى الرجل في 
عقد الزكاج )أاّل يتزكج عمييا، 

 يطمق زكجتو(

      

17

. 
اشتراط المرأة عمى الرجل في 
عقد الزكاج أأّل يسكنيا مع 

 كالديو

      

18

. 
حفالت ما قبل الزكاج ) الحنة ، 
 يكـ أـ العريس ، سيرة الشباب(
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قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

19

. 
       عدة المرأة المكظفة

 ثالثًا: مجاؿ الطب 
       مداكاة الرجل المرأة كالعكس .1
       كشف العكرة لمعالج .2
       العقـ كمنع الحمل .3
       التصكير في المجاؿ الطبي .4
       التمقيح الصناعي .5
الجنس بالكسائل  حديدت .6

 المختمفة
      

دفع الحيض كاستجالبو  .7
 بالكسائل الحديثة

      

       تنظيـ النسل .8
       ةجراحات التجميل المختمف .9

11

. 
 اسقاط الجنيف المشكه أك

المعاؽ أك كلد الزنا أك لفقر أك 
 ضمر 

      

11

. 
مسؤكلية الطبيب عف األخطاء 

 الطبية
      

12

. 
       زراعة األسناف كتركيبيا

13

. 
       زراعة الشعر

14

. 
تقكيـ، تمبيس، تبييض  ،تجميل
 األسناف

      

15

. 
       حكـ إزالة شعر الجسـ بالميزر

16

. 
       تكحيد لكف البشرة
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قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

17

. 
ربط عنق الرحـ لمحفاظ عمى 

 الجنيف
      

18

. 
الطمق الصناعي الستعجاؿ 

 نزكؿ الجنيف
      

19

. 
استخداـ الحقف المسكنة عند 

 الكالدة
      

 رابعًا: الفنكف كاألدب كالرياضة
       حكـ غناء المرأة .1
استخداـ المكسيقى في حكـ  .2

 كالتربكية األناشيد االسالمية
      

       المديح النبكي حكـ  .3
ممارسة المرأة لمرياضة  حكـ .4

بأنكاعيا كذىابيا لمصاالت 
 الرياضية

      

اإلسالمية  القنكات الفضائية .5
 كغير اإلسالمية

      

       حكـ عمل المرأة بالتمثيل .6
حكـ مشاركة المرأة في برامج  .7

 المكاىب كاألزياء
 

      

 لزينةخامسًا: المباس كا
       حكـ التبرج .1
       األظافر الصناعية .2
       حكـ رسـ الحناء .3
الشكل العصري لمجمباب حكـ  .4

 كالحجاب
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قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

       استعماؿ األلبسة ذات الصكر .5
لباس المرأة النقاب في  .6

 المجتمعات غير المسممة
      

       لباس ثكب الزفاؼ األبيض .7
       تـ الزكاج ) الدبمو(لباس خا .8
تجميل الجمد ) الطبي ، الكشـ،  .9

 إزالة الندبات كالكحمات(
      

11

. 
       العدسات الالصقة استخداـ 

11

. 
ثقب األنف كاألذف بأكثر مف 

 ثقب
      

12

. 
حشكة الشعر ككصمو بالشعر 

 الصناعي
      

13

. 
اؿ، الحذاء ذي البنط)لبس حكـ 

 لممرأة الكعب العالي( 
      

14

. 
       استعماؿ األطعمة في التجميل

15

. 
استخداـ المانيكاف في عرض 

 المالبس
      

16

. 
       خمع المرأة ثيابيا خارج بيتيا

17

. 
الذىاب لممشاغل النسائية 

 لمتزيف
      

18

. 
حكـ تفصيل كخياطة المالبس 

 العارية كالفاضحة
      

19

. 
ميا حار لباس المرأة عند م

 كنسائيا
      

21

. 
      المرأة أماـ  حكـ ستر كفي
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قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

 الرجاؿ األجانب
21

. 
        ىاتشقير نمص الحكاجب ك 

22

. 
       قص المرأة شعر رأسيا

23

. 
       تشبو المرأة بمباس الرجل

24

. 
 دخكؿ الحمامات الساخنة

 التدليؾ)المساج(الساكنا(كمراكز )
      

 األطعمة كاألشربةسادسًا: 
       في الحفالتالمادي اإلسراؼ  .1
، ةالحيكانية ) الميرمن ةاألطعم .2

الميدرجة، المعدلة كراثيا، 
 المعالجة بالمضادات الحيكية(

      

 المنكمةتعاطي الحبكب  .3
 ةكالمنبي

      

استعماؿ كرؽ الجرائد لمف  .4
 الطعاـ

      

الخمائر كالجيالتيف المستخمص  .5
 مف الخنزير

      

  االقتصاديسابعًا: المجاؿ السياسي ك 
اإلضراب عف الطعاـ لنيل  .1

 المطالب
      

       كالية المرأة الكظائف العامة  .2
مشاركة المرأة في العمل  .3

 كالجيادي كاالقتصادي السياسي
      

       التجارة اإللكتركنية .4
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قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

       شراء مجالت األزياء .5
محالت التجارية البيع في ال .6

 المختمطة
      

       حكـ المرابحة بالكجو الحالي .7
عمل المرأة في البنكؾ  .8

 االستثمار فيياك 
      

أخذ الفكائد الربكية كصرفيا في  .9
 كجكه الخير

      

 : المجاؿ الفكري ثامناً 
الدعكة لممساكاة بيف الرجل  .1

 المرأةك 
      

       اديةحكـ العمميات االستشي .2
المساكاة بيف الرجل كالمرأة أماـ  .3

 القضاء
      

 : األحكاـ العامةتاسعا
 بيف الجنسيف االختالطحكـ  .1

 كضكابطو
      

عالج المرأة عند الطبيب حكـ  .2
 الرجل

      

السفر كاإلقامة في غير حكـ  .3
 بالد المسمميف

      

 مصافحة الرجل األجنبيحكـ  .4
(الم )غير  حـر

      

       تعزية غير المسمـحكـ  .5
تينئة غير المسمميف حكـ  .6

 بأعيادىـ
      



144 

 

قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

       اإلىداء لغير المسمـحكـ  .7
تبادؿ التحية كالسالـ مع حكـ  .8

 الكافر
      

       التزاكر بيف المسمـ كالكافرحكـ  .9
11

. 
 الفكتكغرافيالتصكير حكـ 

 كباألجيزة الحديثة
      

11

. 
 اإلذاعةصكت المرأة في حكـ 
 كالياتف

      

12

. 
       قيادة المرأة لمسيارةحكـ 

13

. 
 األعياد المعاصرةاالحتفاؿ بحكـ 
 األـ ، الحب، رأس الميالد،)

 ...(الزكاج السنة، المرأة ،

      

14

. 
التعزية عبر كسائل النعي ك حكـ 

 الحديثةاإلعالـ كالتقنية 
      

15

. 
يث بيف الجنسيف الحدحكـ 

كيشمل مكاقع التكاصل 
 االجتماعي

      

16

. 
التعدي عمى حقكؽ الممكية حكـ 
 الحقكؽ اإللكتركنيةبما فييا 

      

17

. 
حكـ استعماؿ اآليات كاألحاديث 

 كنغماتلمزينة ك 
      

18

. 
حكـ الجكائز المعاصرة كأساليبيا 

   المتنكعة
      

19

. 
       فتح المقاىي النسائيةحكـ 

21

. 
ابتعاث المرأة لمدراسة خارج حكـ 
 البمد
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قضايا فقو كاقع المرأة  ـ.
 لممرحمة الثانكية

 الصف الحادي
 عشر
 الفصل األكؿ

 الصف الحادي عشر
 الفصل الثاني

 الصف الثاني عشر

غير  مكجكدة 
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

غير  مكجكدة
 مكجكدة

21

. 
       حكـ زيارة القبكر لمنساء

22

. 
حكـ كضع المرأة صكرتيا عمى 

 الفيس بكؾ كما شابو
      

23

. 
حكـ ذىاب المرأة إلى األسكاؽ 

 لكحدىا
      

24

. 
       حكـ خمكة المرأة بالرجل 

25

. 
حكـ العيش مع زكج يقترض 

 لربابا
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خطابتسييلالميمة(5ممحق)
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