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اإلىداء 

إلى أمي كأبي 
  المَّذيف ربياني فأحسنا تربيتي، ككاف ليما الدكر الكبير في إكماؿ دراستي

 إلى زكجي العزيز شريؼ سمطاف 
 الذم كقؼ إلى جانبي كشجعني إلكماؿ دراستي منذ بداية دراستي حتى إتماـ ىذه الدراسة،  

. كأعانني عمى كتابتيا، كطباعتيا
 إلى أستاذم الدكتكر حاتـ جالؿ التميمي  

الذم كاف لو الفضؿ الكبير في إتماـ ىذه الدراسة 
" تيػقػى" ك" غالب كأحمد"إلى أبنائي 

إلى أـ زكجي  
التي ساعدتني في أثناء دراستي 
لى أخكاتي  إلى أخي الغالي رامي كا 

إلى أساتذتي األفاضؿ في جامعة القدس  
 

الذيف أكف ليـ كؿ احتراـ كتقدير  
 

إلييـ جميعان  
أىدم ىذا العمؿ  

الباحثة  
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شكر وعرفان 

 

  .الشكر كالفضؿ أكالن كآخران لصاحب الفضؿ ا جؿ جاللو أف كفقني كسدد خطام
كأحمده تعالى أف أعانني كيسر لي كتابة ىذه الرسالة، كبارؾ لي في كقتي، كأسألو تعالى أف تككف 

 المبعكث ^خالصةن لكجيو الكريـ كال أبتغي بيا أم ىدؼ آخر، كأصمي كأسمـ عمى رسكؿ ا 
. رحمةن لمعالميف

ثـ أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالحتراـ إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكر حاتـ جالؿ التميمي الذم 
ساعدني في إتماـ ىذه الرسالة، كأرشدني فييا خطكة بخطكة مف لحظة اختيار مكضكع الدراسة 

. حتى خرجت بيذا الشكؿ، فبارؾ ا فيو كفي عممو، كنفع بو اإلسالـ كالمسمميف
ثـ إني أتقدـ بالشكر لزكجي العزيز شريؼ سمطاف الذم أعانني عمى كتابة ىذه الرسالة، 

كساعدني في جمع المعمكمات الخاصة بالدراسة، كقاـ بطباعة الرسالة كتدقيقيا حتى خرجت 
. بشكميا النيائي، فمو مني جزيؿ الشكر كاالحتراـ كالتقدير

كأتقدـ بالشكر لكؿ مف ساعدني، كقدـ لي معمكمات أفادتني في ىذه الرسالة،  
.  فبارؾ ا في جميع مف قدمكا لي المساعدة

 
 

الباحثة  
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 ممخص الرسالة

ثىت ىذه الدراسة في التعميـ الشرعي لمفتيات في المحافظات الشمالية في فمسطيف، تـ فييا  بىحى
.  التعرؼ عمى معنى العمـ الشرعي، كتعميـ النساء في اإلسالـ عمى مٌر العصكر

كتـ التعرؼ أيضان عمى المدارس الشرعية لمفتيات، كالكميات التي تدرس الشريعة لمفتيات في 
النشأة كالتطكر كاألىداؼ، مع بياف أىمية التعميـ : المحافظات الشمالية في فمسطيف، مف حيث

  .الشرعي المدرسي كالجامعي لمفتيات كدكره في المجتمع، كدكر خريجات الشريعة في المجتمع
كمف مبررات ىذه الدراسة أنيا تقٌدـ معمكمات حقيقية ككاقعية عف التعميـ الشرعي لمفتيات في 

ثـ إف ىذه الدراسة قد . فمسطيف الذم يتعرض ليجمة شرسة في ىذه األياـ، كتشكيو كاضح لحقيقتو
تككف مرجعان لكؿ مف يريد التعرؼ عمى تاريخ التعميـ الشرعي لمفتيات في فمسطيف كالتطكرات التي 

كتعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج االستقرائي، كالمنيج الكصفي مف ناحية،كما اعتمدت . مر بيا
ـٌ التعرؼي عمى التعميـ في  .المنيج التاريخي في بعض جكانبيا كاشتممت الرسالة عمى مقدمة، ثـ ت

النشأة : اإلسالـ ، كالتعرؼي عمى المدارس الشرعية لمفتيات في المحافظات الشمالية في فمسطيف
كالتطكر كاألىداؼ كالتعرؼي عمى الكميات التي تدرس الشريعة لمفتيات في المحافظات الشمالية في 

النشأة كالتطكر كاألىداؼ، مع بياف أىمية التعميـ الشرعي المدرسي كالجامعي لمفتيات : فمسطيف
كشمؿ : كدكر ذلؾ كمو في المجتمع، كالتعرؼي عمى دكر التعميـ الشرعي لمفتيات في المجتمع
ثـ االستبانة . المؤسسات التي تعمؿ بيا خريجات الشريعة كتأثير تمؾ المؤسسات عمى المجتمع

لطالبات المدارس الشرعية، كطالبات الكميات :- حيث تـ عمؿ ثالث استبانات: كالتحميؿ اإلحصائي
كتكمف مشكمة الدراسة في  .الشرعية في الجامعات، كخريجات الشريعة مف مختمؼ الكميات الجامعية

سبؿ النيكض في التعميـ الشرعي لمفتيات، كما ىك أثر خريجات الشريعة في المجتمع؟ كما ىك دكر 
المدارس كالكميات التي تدرس الشريعة في المحافظات الشمالية في فمسطيف؟  

كمف أىمية ىذه الدراسة بياف أىمية التعميـ الشرعي لمفتيات في المحافظات الشمالية في فمسطيف، 
ثـ بياف مدل اإلقباؿ عمى دراسة التعميـ الشرعي عمى مر السنيف، . كتأثير ىذا التعميـ عمى المجتمع

كقد تمت الدراسة في الفصميف األكؿ كالثاني مف العاـ . المدرسية كالجامعية: كذلؾ في المرحمتيف
حيث  (الضفة الغربية ) ، كشممت الدراسة المحافظات الشمالية في فمسطيف 2007/2008الدراسي 

شممت المحافظات التي تضـ المدارس الشرعية لمفتيات ككميات الشريعة ، كتككف مجتمع الدراسة 
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مف عينة عشكائية مف طالبات المدارس الشرعية كطالبات كمية الشريعة كخريجات كميات الشريعة 
كمف أىـ النتائج اىتماـ اإلسالـ بتعميـ النساء العمـ الشرعي كحثيف عمى .في المحافظات الشمالية

كيكجد في المحافظات الشمالية أربع مدارس تدرس مكاد شرعية إضافة إلى المكاد المقررة مف . ذلؾ
اإلقباؿ عمى دراسة التعميـ الشرعي في السنكات االخيرة أكثر منو في الماضي . كزارة التربية كالتعميـ

.  كىذا يظير مف عدد كميات الشريعة المكجكدة في المحافظات الشمالية كأعداد كميات الشريعة
يكاجو التعميـ الشرعي لمفتيات عدة صعكبات مف أىميا النكاحي السياسية كاالقتصادية 

أما أىـ التكصيات فيي الدعكة إلى إنشاء .   كفرص العمؿ القميمة لخريجات الشريعة.  كاالجتماعية
كالدعكة إلى إنشاء فرع مستقؿ في التخصص . مدارس شرعية أخرل لإلناث في جميع المحافظات

كاالىتماـ . كالدعكة إلى إنشاء كميات شرعية غير مختمطة. الشرعي عمى غرار العممي كاألدبي
بتكظيؼ النساء المؤىالت مف حممة الشيادة الشرعية في كزارة التربية كالتعميـ ككزارة األكقاؼ 

.  ، كفي أم مكاف يحتاج إلييف فيو في المجتمع-المحاكـ الشرعية-كديكاف قاضي القضاة 
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Abstract 

This study has discussed the teaching of Islamic doctrines  

(principles) for girls in the northern districts of Palestine through which we have been 

recognised to the meaning of Shari’a science and the education for female in Islam 

through ages. Also we have been recognised to the schools and colleges that teach 

Shari’a (the Islamic doctrines) for girls in the northern districts of Palestine regarding 

their establishment, development and their goals in addition of considering the 

importance of Shari’a education for girls in schools and universities, its role in society, 

and the role of Shari’a graduates in societes. The reason for this study is that it submits 

the actual and realistic information about the Shari’a education for girls in Palestine 

which is under a savagery attack in these days in order to distort it. Also, this study 

could be a reference to all those who want to recognize the history of Shari’a education 

for girls in Palestine and its development.This study depends on the questionnaire, 

descriptive, analytic methods and historical methods. The study explains the study 

background and its questions. Then it includes the education in Islam, and to be 

introduced to the Shari’a schools for girls in the northern districts in Palestine:- its 

growing up, development, and aims. And also to be introduced to the colleges that teach 

the Shari’a for girls in the northern districts in Palestine: it's growing up, development, 

and aims in addition to showing the importance of Shari’a education in the schools and 

universities for girls and the role of this in the society. Besides it introduces the role of 

Shari’a education for girls in the society and this includes the establishments in which 

the graduates work and the effect of this in the society.It also includes the 

questionnaires and the statistic analysis; three questionnaires have been made for the 

Shari’a schools girls as well as the students of the Shari’a colleges in the universities.  

The study focuses on the problem of the study in the means of progressing of Shari’a 

education for girls, and the effect of the graduates on society, besides to the role of 

schools and colleges that teach Islamic doctrines in the northern districts in Palestine.   

The importance of this study is to show the importance of Shari’a education for girls in 

the northern districts in Palestine and the effect of this education on the society and the 

number of girls that have got Shari’a education along the years in both stages: the 

schools and the universities.The study has been completed in the 1
st
 and 2

nd
 semester in 

the university year 2007-2008. It has covered the northern districts in Palestine (West 

Bank): it covered the governorate which includes Shari’a schools for girls and Shari’a 

colleges.  
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The study society was formed by a random sample of Shari’a student girls, Shari’a 

college students and the Shari’a college graduates in the northern districts in Palestine.  

One of the significant out comes is the interest of Islam in women's doctrine teaching 

and stimulating that aspect.  

There are four schools in the northern districts that teach doctrine subjects beside the 

syllabuses prepared by the ministry of education.  

Also there is significant result which is the appeal of the doctrine studies in the recent 

years more than what was in the past.  

This is apparently clear in the number of college of Shari’a in the northern districts and 

the number of Shari’a graduates.  

The Shari’a teaching faces a number of hardships: the most important ones are the 

political, economic and social obstacles. And the lack of work opportunities for 

graduates. Also the appeal for founding Shari’a stream that is in parallel to the scientific 

and literary streams in schools and establishing unmixed Shari’a colleges for girls has 

been discussed. The recommendations have included the employing of the qualified 

Indies in the Ministries of Education, Endowments (Waqf Ministry) as well as the 

supreme judge department -Shari’a courts- and in any other places that require such in 

society.  
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الفصل األول  

مقدمة 

المقدمة :  المبحث األول

خمفية الدراسة :  المبحث الثاني

منيج الدراسة  : المبحث الثالث

 مشكمة الدراسة: المبحث الرابع
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أىداف الدراسة : المبحث الخامس

أسئمة الدراسة : المبحث السادس

أىمية الدراسة : المبحث السابع

 حدود الدراسة: المبحث الثامن

 مصطمحات الدراسة: المبحث التاسع

الصعوبات التي واجيت الباحثة في دراستيا : المبحث العاشر

 الدراسات السابقة: المبحث الحادي عشر

 خطة التفصيميةال: المبحث الثاني عشر

 

 

 

 

الفصل األول 

 مقدمة

المقدمة :  المبحث األول

إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ با مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، مف 

شيد أ أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، كأشيدكييده ا فال مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادم لو، 

 : ، أما بعدعبده كرسكلو ^أف محمدان 
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فإف الركيزة األكلى لتككيف اإلنساف المسمـ الداعية إلى ا ىي العمـ فيك الذم أمر ا بو 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿:تعالى قاؿ في أكؿ آية نزلت عميو ^نبيو 

كالعمـ الذم ال غنى عنو لممسمـ ىك العمـ الشرعي، فبو تعرؼ المرأة المسممة ، [٥–١:العمؽ] ﴾ڌ

فيك مف أىـ الضركرات التي تحتاجيا األمة اليـك في ‘ ربيا، كتعرؼ أمره كنييو، كحدكده كشرعو

كىك أفضؿ أنكاع العمـ ألنو مستمد مف كتاب ا عز كجؿ الذم . ظؿ اليجمة الشرسة عمى اإلسالـ

؛ لذلؾ حث اإلسالـ عمى تحصيؿ ^ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، كمف سنة رسكلو 

. العمـك الشرعية كلـ يمنع النساء مف ذلؾ، بؿ شجع عمى تعميـ النساء

فبرز في العمـ الشرعي الكثير مف العالمات المسممات، كالفقييات كالمحدثات الالتي أنرف 

طريؽ اإلسالـ بعمميف كفقييف، فكف مثاالن يحتذل بو في الماضي كالحاضر، كىٌف منارات 

 . المستقبؿ، كقدكة لكؿ مسممة في كؿ زماف كمكاف

كقد حرص اإلسالـ عمى تعميـ المرأة كتثقيفيا منذ بزكغ فجر اإلسالـ، فقد خصص رسكؿ 

 يكمان لتعميـ النساء أمكر دينيف كما يحتجف إليو في حياتيف، فبرز في اإلسالـ نساء عالمات ^ا 

 ^كفقييات سبقف كثيران مف الرجاؿ في عمميف كفقييف مف أمثاؿ عائشة أـ المؤمنيف زكج الرسكؿ 

كفاطمة بنت قيس، ككريمة المركزية ^  كفاطمة ابنة الرسكؿ ^التي أخذت عمميا عف رسكؿ ا 

ات، فمـ يحـر اإلسالـ النساء مف العمـ كالتعمـ، كلـ يجعمو حكران عمى الرجاؿ مف دكف ركغيرىف الكثي

. النساء

:-  واىتم اإلسالم عند تعميم المرأة بثالث نواحٍ 

.  اىتـ اإلسالـ بالنكعية، أم بنكعية العمـ الذم تتعممو النساء كأىميتو ليف: أكالن 
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أم أف ال تخالؼ الشريعة، كال يككف ىنالؾ اختالط كال سفكر، فعندما :اىتـ اإلسالـ بالكسيمة: ثانيان 

تتمقى المرأة العمـ الشرعي تتمقاه إما في المسجد أك المدرسة أك الجامعة في حدكد الشرع 

. كأحكامو

المنيجية، أم ما ىي المنيجية في تعميـ النساء؟ كما ىي حاجة المجتمع ليذا التعميـ؟ كما : ثالثان 

ىي العمـك الشرعية التي يجب أف تتمقاىا النساء؟ 

 لذلؾ اتجيت الدراسة حكؿ التعميـ الشرعي لمفتيات في المحافظات الشمالية في فمسطيف مف حيث النشأة 

 .كالتطكر كاألىداؼ، كبياف دكره في المجتمع مف خالؿ االستبانات الثالث التي أعدتيا الباحثة

 :  كالتي تشمؿ أيضان عمىفصؿ اؿاكبيف يدم ىذه الدراسة تقدـ الباحثة بيذ

مقدمة الدراسة، كخمفيتيا، كمنيجيا، كمشكمتيا، كأىدافيا، كأسئمتيا كأىميتيا، كمبرراتيا، كحدكدىا، 

خطة التفصيمية كمصطمحاتيا، كالصعكبات التي كاجيت الباحثة في دراستيا، كالدراسات السابقة، كاؿ

 .فييا

 

: خمفية الدراسة: المبحث الثاني

أعطى االسالـ أىمية كبرل لتعميـ المرأة كشجعيا عمى ذلؾ، كدعا اإلسالـ إلى ذلؾ مف 

خالؿ حثو عمى طمب العمـ كالتعميـ كيظير ذلؾ مف خالؿ اآليات القرآنية، كاألحاديث النبكية 

كاآلثار التي تدعك كتحث عمى تعميـ الفتيات، كاستمر تعميـ الفتيات في جميع العصكر اإلسالمية، 

فكؿ عصر مف العصكر كاف يبرز فيو نساء عالمات كفقييات، كفي العصر الحالي اصبح لمعمـ 

الشرعي مدارس كمعاىد خاصة بو، فكاف ال بد مف التعرؼ عمى مؤسسات التعميـ الشرعي في 

 النيكض بالتعميـ الشرعي، كالتعرؼ عمى ةالمحافظات الشمالية في فمسطيف، كدكرىا كتأثيرىا ،كأىمي
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نشأة التعميـ الشرعي لمفتيات في فمسطيف، كبياف أدكار تطكره، كيؼ كاف ككيؼ أصبح؟ كما ىي 

المعكقات التي كاجيتو؟ كما ىك دكر خريجات الشريعة؟ كما أثرىف كدكرىف في المجتمع؟ 
 

منيج الدراسة  : المبحث الثالث

المنيج االستقرائي، كالمنيج الكصفي، : المنيج الذم اتبعتو الباحثة في الدراسة ىك

:  كالمنيج التأريخي، كذلؾ كفؽ الخطكات اآلتية

 .دراسة نظرية عف أىمية العمـ كاىتماـ اإلسالـ بتعميـ المرأة -1

جمع المعمكمات مف المؤسسات المعنية، كتحميميا، كمقارنتيا بعضيا ببعض، ثـ الخركج  -2

 . بالنتائج

 عمؿ مقابالت في المؤسسات المتعمقة بالدراسة  -3

 . كصؼ التعميـ الشرعي لمفتيات في المحافظات الشمالية في فمسطيف، كبياف تطكره كأىدافو -4

 . عمؿ استبانة كتحميميا كالخركج بنتائج -5

: مشكمة الدراسة: المبحث الرابع

لقي التعميـ الشرعي في المحافظات الشمالية في فمسطيف في الكقت الحاضر اىتمامان كبيران 

مف العمماء كالميتميف بو كبتدريسو، ككاف لو دكر كبير في المجتمع، كتأثير كاضح، سكاءن برز ىذا 

الدكر مف المدارس الشرعية، أك مف الكميات التي تدرس الشريعة، أك مف خريجات الشريعة الالتي 

يقمف بكاجبيف في تدريس العمـ الشرعي في المدارس كالمساجد، أك حتى في التأثير عمى مف 

. حكليف مف أفراد المجتمع

لكف ىناؾ معكقات كصعكبات تكاجو التعميـ الشرعي لمفتيات في فمسطيف، فإف الباحثة في 

ىذه الدراسة تسعى إلبراز أىمية التعميـ الشرعي لمفتاة، كبياف أنو مف أفضؿ العمكـ، كخصكصان أف 
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كثيران مف الناس يعتبركف أنو مف األفضؿ لمفتاة دراسة أم عمـ آخر، كيزعـ الكثير منيـ أف المرأة 

. تستطيع أخذ العمـ الشرعي كحدىا، كأف العمـك األخرل ىي األنفع

:  تكمن مشكمة الدراسة في ما يمي

  نظران لتطكر مؤسسات العمـ الشرعي لمفتيات في المحافظات الشمالية كزيادة عدد الخريجات فقد

جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مؤسسات العمـ الشرعي الخاصة بالفتيات مف مدارس شرعية، 

ككميات شرعية، كالتعريؼ بدكرىا في المجتمع كلحصر المعكقات التي تكاجو خريجات كميات 

.   الشريعة

 ما ىي سبؿ النيكض بالتعميـ الشرعي لمفتيات؟ 

  ما ىك أثر خريجات الشريعة ككيؼ سيؤثرف في المجتمع؟ 

  ما ىك دكر المدارس الشرعية كالكميات التي تدرس الشريعة في المحافظات الشمالية في

فمسطيف؟ 

 أىداف الدراسة: المبحث الخامس

: تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ عدة أىداؼ منيا

. التركيز عمى أىمية التعميـ الشرعي لمفتيات كاالىتماـ بو -1

 .التعرؼ عمى المعكقات التي كاجيت تعميـ الفتيات في فمسطيف -2

إبراز دكر كؿ مف كزارة التربية كالتعميـ العالي، ككزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، كديكاف  -3

في االىتماـ بخريجات الشريعة في المحافظات - المحاكـ الشرعية-قاضي القضاة 

تاحة الفرصة ليف في العمؿ، كتشجيعيف حتى يككف ليف األثر  الشمالية في فمسطيف، كا 

 .الفاعؿ في المجتمع

. التعرؼ عمى دكر التعميـ الشرعي لمفتيات في المجتمع  -4
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 أسئمة الدراسة: المبحث السادس

: تدكر ىذه الدراسة حكؿ عدة أسئمة ميمة منيا

 ما ىي المؤسسات التي تقدـ تعميميان شرعيان لمفتيات في المحافظات الشمالية في فمسطيف؟ 

  ما ىي المؤسسات التي تستكعب خريجات التعميـ الشرعي؟ 

 ما ىي العكامؿ التي تؤثر عمى اختيار الفتيات لمتعميـ الشرعي ؟ 

 ما مدل رضى الفتيات عمى إختيار التعميـ الشرعي ؟ 

  عدادىا مف كجية نظر الفتيات ؟  ما ىك دكر التعميـ الشرعي في تنشأة الفتاة كا 

  ديكاف قاضي القضاة ككزارة التربية كزارة االكقاؼ كالشؤكف الدينية الفمسطينيةما ىك دكر 

 كالتعميـ في االىتماـ بخريجات العمـ الشرعي ؟ 

 ما ىي مجاالت العمؿ المتاحة لخريجات العمـ الشرعي ؟ 

  ما ىك دكر الجامعات الفمسطينية في المحافظات الشمالية في االىتماـ بالتعميـ الشرعي

 لمفتيات؟

  ما ىي نسبة خريجات الشريعة في فمسطيف؟ 

  ما ىي نسبة المتقدمات لدراسة العمـ الشرعي في فمسطيف بعد االنتياء مف الدراسة الثانكية

 ؟

: أىمية الدراسة: المبحث السابع

:-  تعتبر ىذه الدراسة ميمة

 ألىمية التعميـ الشرعي لمفتيات  .

 إلبراز دكره كتأثيره عمى أفراد المجتمع. 
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 بياف دكره في تفعيؿ دكر خريجات الشريعة في المجتمع . 

 إلبراز كبياف األسباب كراء دراسة الفتيات لمتعميـ الشرعي. 

 ألف الدراسة تقٌدـ معمكمات حقيقية ككاقعية عف التعميـ الشرعي لمفتيات في فمسطيف  .
 

: حدود الدراسة: المبحث الثامن

ىذه الدراسة محددة ببياف أىمية التعميـ الشرعي لمفتيات، كدكر ىذا :  الحدكد المكضكعية -1

 .التعميـ في المجتمع

. ـ2007/2008تمت الدراسة في الفصميف األكؿ كالثاني مف العاـ الدراسي : الحدكد الزمانية -2

، حيث (الضفة الغربية)شممت الدراسة المحافظات الشمالية في فمسطيف : الحدكد الجغرافية -3

شممت المحافظات التي تضـ المدارس الشرعية لمفتيات، ككميات الشريعة في المحافظات، 

 .كالمؤسسات التي تضـ خريجات الشريعة في المحافظات الشمالية

تككف مجتمع الدراسة مف عينة عشكائية مف طالبات المدارس الشرعية في : الحدكد البشرية -4

جامعة الخميؿ، : المحافظات الشمالية، كعينة عشكائية مف طالبات كميات الشريعة في كؿ مف

كجامعة القدس، كجامعة النجاح، كعينة عشكائية مف خريجات الشريعة في المحافظات 

. الشمالية

:  مصطمحات الدراسة: المبحث التاسع

 :التعميم الشرعي لمفتيات 
ىك تعميـ الفتيات لمعمـك الشرعية المستمدة مف كتاب ا كسنة رسكلو صمى ا عميو  

كالتفسير ، كالحديث ، كمصطمحو ، كالفقو كأصكلو، كغير : كسمـ، كمف ىذه العمـك 
. ذلؾ مف العمـك الشرعية 

 
: المحافظات الشمالية في فمسطين
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ـ 1967ىي محافظات الضفة الغربية، التي تشمؿ محافظات فمسطيف التي احتمت عاـ  
مف قبؿ االحتالؿ الصييكني مف الخميؿ جنكبان الى جنيف شماالن بما فييا مدينة القدس 

. المحتمة
 

:  وزارة االوقاف والشؤون الدينية الفمسطينية 
المساجد ىي إحدل كزارت السمطة الكطنية الفمسطينية التي تعنى بادارة االكقاؼ ك 

كالمدارس كالمعاىد الدينية كدكر األيتاـ كالكميات الشرعية التي ينفؽ عمييػػػا مف مكازنػػػػة 
كدكر القرآف الكريـ كتعييف االئمة كالكعاظ كالكاعظات في الكزارة، كذلؾ شؤكف الحج، 

فمسطيف 
 

: وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية االردنية
المساجد كالمدارس كتعنى بادارة في المممكة األردنية الياشمية ،ىي إحدل الكزارت  

كالمعاىد الدينية كدكر األيتاـ كالكميات الشرعية التي ينفؽ عمييػػػا مف مكازنػػػػة الكزارة، 
 شؤكف الحج كاإلفتػػاء، باإلضافة إلى المساجد التي ال كككذلؾ المقابر اإلسالميػػة ، 

 .ينفؽ عمييا مف مكازنة األكقاؼ
 

: وزارة التربية والتعميم العالي
تتكلى مسؤكلية اإلشراؼ عمى التعميـ ىي إحدل كزارت السمطة الكطنية الفمسطينية التي  

.  مراحمو، في قطاعي التعميـ العاـ كالتعميـ العالي الفمسطيني كتطكيره في مختمؼ
مف ىـ في سف التعميـ، ككذلؾ تحسيف نكعية  كتسعى لتكفير فرص االلتحاؽ لجميع

  . رمع مستجدات العص كجكدة التعميـ كالتعمـ لالرتقاء بما يتالءـ
 

- :  المحاكم الشرعية –ديوان قاضي القضاة 
ىك مؤسسة حككمية تتكلى إدارة القضاء الشرعي في فمسطيف كتساىـ في بناء مجتمع  

فمسطيني ممتـز يجمع بيف األصالة كالحداثة، مف خالؿ العمؿ عمى تحقيؽ العدالة 
االجتماعية كالفصؿ في الخصكمات بيف أفراد المجتمع، كتعزيز دكر األسرة في بناء 

عطاء المرأة حقكقيا . المجتمع كحؿ الخالفات العائمية كا 
 

: دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري
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ىي دائرة  في ديكاف قاضي القضاة تقـك بالمحافظة عمى البنياف االجتماعي لالسرة  
الفمسطينية بتكطيد العالقة بيف األزكاج كحؿ المشاكؿ بيف افراد االسرة قبؿ تحكيميا الى 
القاضي الشرعي،   في محاكالت التكفيؽ بيف الزكجيف في الخالفات األسرية كاإلرشاد 

. الفردم كالجماعي
 

: العصر الحالي 
ىػ 1429)الفترة الزمنية الممتدة مف مطمع القرف العشريف كحتى إعداد ىذه الدراسة  

. (ـ 2008
 

:  العموم االنسانية
ىك االسـ الجديد لمفرع األدبي لطمبة المرحمة الثانكية في الصفكؼ الحادم عشر  

. في فمسطيف (التكجييي )كالثاني عشر 
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مصطمحات الدراسة الميدانية 

: معامل الثبات
االختبار الثابت ىك الذم يعطي نتائج مقاربة لنفس النتائج إذا طبؽ : معامؿ الثبات ىك 

أكثر مف مرة في ظركؼ متماثمة، كقد تـ في ىذه الدراسة التأكد مف ثبات االختبار 
. Cronbach Alphaباستخداـ طريقة كركنباخ ألفا 

 
: االنحراف المعياري

كىك أحد كأكثر مقاييس التشتت انتشارا كيعرؼ عمى أنو معدؿ بعد البيانات عف بعضيا  
البعض بحيث يككف صغيران إذا كاف االختالؼ بيف قيـ المفردات قميالن ك يككف كبيران إذا 

كلذلؾ يمكننا اتخاذ مقدار تشتت القيـ ... كاف االختالؼ بيف قيـ المفردات كبيران 
. مقاييس لمعرفة قرب القيـ أك تباعدىا بعضيا عف بعض 

 
: الوسط الحسابي

. كىك أحد مقاييس النزعة المركزية ىك مجمكع القيـ أك القراءات مقسكمة عمى عددىا 

 
: معامل الصدق

ىك الذم يقيس ما أعد مف أجؿ قياسو (الصحيح)االختبار الصادؽ : تعريؼ الصدؽ 
فعال،  أم يقيس الكظيفة التي أعد لقياسيا، كال يقيس شيء مختمؼ، كالصدؽ في ىذا 
اإلطار يعني إلى أم مدل أك إلى أم درجة يستطيع ىذا االختبار قياس ماقصد أف 

كمف أنكاعو الصدؽ العاممي كيعتمد ىذا النكع مف الصدؽ عمى منيج . يقاس بو
التحميؿ العاممي الذم يقـك عمى تحميؿ مصفكفة معامالت االرتباط بيف الفقرات 

. كالمحكات األخرل مف أجؿ الكصكؿ إلى العكامؿ التي أدت إلى إيجاد ىذه المعامالت
 

: معامل االرتباط بيرسون
ىك عبارة عف تعبير رياضي يحدد قكة العالقة بيف : معامؿ االرتباط بيرسكف ىك 

المتغيرات كاتجاىيا كال يشير إلى أثر أحدىما عمى اآلخر، أك مف ىك السبب في قكة 
كاإلشارة تحدد اتجاه  (1- ك 1+)العالقة أك ضعفيا كتتراكح قيمة معامؿ االرتباط بيف 

العالقة فقط، كيمكف االستفادة منو في ىذه الدراسة لحساب معامؿ الصدؽ الداخمي 
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لممقياس كذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ محكر مف محاكر األداة 
. كالدرجة الكمية لممقياس

 

: SPSSبرنامج 
 Statistical Package for the) ك الحركؼ ىي اختصارات SPSSبرنامج  

Social Sciences)أكؿ نسخة مف .ك معناىا الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية
 يعتبر البرنامج مف أكثر البرامج استخداما لتحميؿ 1968البرنامج ظيرت عاـ 

يستخدـ اليـك بكثرة مف قبؿ الباحثيف في  .المعمكمات اإلحصائية في عمـ االجتماع
مجاؿ التسكيؽ ك الماؿ كالحككمة كالتربية كيستخدـ أيضا لتحميؿ االستبيانات ك في 

  .إدارة المعمكمات كتكثيؽ المعمكمات
 الصعوبات التي واجيت الباحثة في دراستيا : المبحث العاشر

قمة النشرات التعريفية مف قبؿ المؤسسات المعنية، بؿ إف بعض المؤسسات لـ تيصدر أية  -1

نشرات تعريفية  

. صعكبة التنقؿ بيف محافظات الكطف مف أجؿ الكصكؿ إلى المؤسسات المعنية -2

. قمة اإلحصائيات عف التعميـ، سكاءن منو الشرعي كغير الشرعي -3

 في تكفير المعمكمات الخاصة بالدراسة، حيث إف الباحثة فعدـ التعاكف مف بعض المسؤكلي -4

كانت تذىب عدة مرات لممسؤكليف في بعض المؤسسات لمحصكؿ عمى معمكمات تخدـ 

الدراسة، كال تحصؿ إال عمى الشيء اليسير، كفي بعض األكقات كانت ال تحصؿ عمى أم 

شيء، ككانت تنتظر الشير كالشيريف لمحصكؿ عمى بعض المعمكمات، كفي بعض 

.  األحياف ال تحصؿ عمى المعمكمة بعد كؿ ذلؾ االنتظار
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 الدراسات السابقة: المبحث الحادي عشر

المصادر كالمراجع التي تتحدث عف العمـ الشرعي، كأىميتو، كطرؽ تحصيمو كثيرة جدان، 

. كال يمكف حصرىا ىنا

 تعتبر الدراسات السابقة التي ليا عالقة بالتعميـ الشرعي في المحافظات الشمالية في 

مكانياتيا، حيث لـ تتمكف الباحثة بعد البحث مف الحصكؿ إال  فمسطيف نادرة، حسب عمـ الباحثة كا 

: عمى الدراستيف اآلتيتيف عف التعميـ الشرعي كىما

تناكلت الدراسة تاريخ التعميـ الشرعي في مدينة القدس ما بيف  : (م1998)دراسة عابدين  .1

ـ، كقد عرض الباحث في دراستو كالن مف المدرسة الشرعية لمبنات 1998 كعاـ 1948عاـ 

مف  (كمية العمـك اإلسالمية)في القدس مف حيث نشأتيا كمراحؿ تطكرىا، كالمعيد الشرعي 

حيث نشأتو كمراحؿ تطكره، ككؿ مف كمية الدعكة كأصكؿ الديف، ككمية القرآف كالدراسات 

كقد ىدفت الدراسة إلى إبراز أىمية . مف حيث النشأة كالتطكر كأعداد الطالبات: اإلسالمية

ـ، 1948التعميـ الشرعي، كالتأريخ لنشأة كتطكر العمـ الشرعي في مدينة القدس بعد نكبة 

براز أىمية مبدأ استمرارية التعميـ في انتشار التعميـ الشرعي، كالتعرؼ عمى معكقات التعميـ  كا 

. الشرعي في مدينة القدس

تناكلت الدراسة اتجاىات طمبة كميات الشريعة نحك  : (م1999)دراسة إبراىيم عوض ا  .2

دراستيـ كدكافعيـ لاللتحاؽ بيا، كقد عرض الباحث في دراستو، دراسة اتجاىات طمبة كميات 

الشريعة نحك دراستيـ، كدكافعيـ لاللتحاؽ بيا، كقد شممت الدراسة عينة عشكائية مف طمبة 

كميات الشريعة في جامعات الضفة الغربية، الممتحقيف بيا خالؿ الفصؿ الثاني مف العاـ 
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كقد أثبتت نتائج ىذه الدراسة قكة دكافع . ـ ضمف برنامج البكالكريكس1998/ 1997الدراسي 

. الطمبة لاللتحاؽ بكميات الشريعة، كقكة اتجاىاتيـ نحك دراسة العمـك الشرعية

تقرير من إعداد وحدة شؤون القدس عن قطاع التعميم في القدس الشريف  .3

تناكؿ التقريرالتعميـ في القدس كالجية المشرفة عميو، كالمشاكؿ التي تكاجو  ( :2007/2008)

. التعميـ في مدينة القدس ، كالحديث عف المدارس المكجكدة في القدس

تناكؿ المقاؿ نشأة : مقال صادر عن معيد اإلمام البخاري لمشريعة اإلسالمية في لبنان  .4

المعاىد الشرعية التي أخذت طابع التعميـ المنتظـ في العالـ اإلسالمي ، كتناكؿ كذلؾ 

المقررات التعميمية لتمؾ المعاىد ، كثمرة التعميـ الشرعي ،كفرَّؽ ما بيف التعميـ الشرعي 

 .كالتطرؼ ،كالتعميـ الشرعي كالعنؼ

عبارة عف  :(ىـ1419)مشروع مقدم من إدارة الدعوة النسائية بالمكتب التعاوني في جدة  .5

 الشرعيةإنشاء عدة مكاقع منتشرة في أحياء مدينة جدة لمدارس نسائية تعنى بتدريس العمـك 

النسائية  األىداؼ العامة لممدارس  لتمؾ المدارس،كالنظاـ الدراسي ،تناكؿ المشركع لمنساء

، كجميع مف يعمؿ في تمؾ المدارس مف الفئات المستفيدة مف المشركع لمعمـك الشرعية، ك 

كثرة المتقدمات مف النساء : قد تكاجو المشركع المشكالت المحتممة التالية النساء، ك 

قمة المعممات كالداعيات  كالراغبات في الدراسة مع قمة إمكانات المندكبية التمكيمية لممشركع

. القديرات الالتي يرغبف في العمؿ في مجاؿ التدريس في المدارس التعاكنية لممشركع

تناكؿ فيو تعريؼ التعميـ الشرعي ،كتكمـ عف التعميـ األصيؿ  :البوشيخيمقال لمدكتور   .6

كالتعميـ العاـ ، كتكمـ عف أىمية التعميـ الشرعي ،كعف ضركرة إنشاء مدارس شرعية في 

. ضركرة تنمكيةالمغرب ،ثـ بيف أف التعميـ الشرعي 
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 الخطة التفصيمية: المبحث الثاني عشر

. كقد جاءت ىذه الدراسة في ستة فصكؿ، كخاتمة

 مقدمة، وفيو اثنا عشر مبحثًا : أما الفصل األول فيو بعنوان

 المقدمة :  المبحث األكؿ
 خمفية الدراسة :  المبحث الثاني
 منيج الدراسة  : المبحث الثالث
 مشكمة الدراسة : المبحث الرابع

 أىداؼ الدراسة : المبحث الخامس
 أسئمة الدراسة : المبحث السادس
 أىمية الدراسة : المبحث السابع
 حدكد الدراسة    :المبحث الثامف
 مصطمحات الدراسة : المبحث التاسع
 الصعكبات التي كاجيت الباحثة في دراستيا : المبحث العاشر

 الدراسات السابقة : المبحث الحادم عشر
  خطة التفصيميةاؿ: المبحث الثاني عشر

: التعميم في اإلسالم، وفيو أربعة مباحث: أما الفصل الثاني فيو بعنوان

. تعريؼ العمـ كالشرع لغةن كاصطالحان : المبحث األكؿ

.  حث اإلسالـ عمى العمـ: المبحث الثاني

. تعميـ المرأة: المبحث الثالث

. نساء مسممات بارزات في العمـ: المبحث الرابع
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 في الشرعية لمفتيات في المحافظات الشمالية  المدارس:لث جاء بعنوان الثاالفصلو

 :، وفيو ستة مباحثالنشأة والتطور واألىداف: فمسطين

  .المدرسة الشرعية في القدس: األكؿ المبحث

  .المدرسة الشرعية في الخميؿ: الثاني المبحث

. المدرسة الشرعية في قمقيمية: الثالث المبحث

. المدرسة الشرعية في طكلكـر: الرابع المبحث

. مناقشة كاستنتاجات: الخامس المبحث

الكميات التي تدرس الشريعة لمفتيات في المحافظات الشمالية في : الفصل الرابع

النشأة والتطور واألىداف : فمسطين

: كفيو مبحثاف

الكميات التي تمنح درجة البكالكريكس في الجامعات في المحافظات : المبحث األكؿ

الشمالية 

الدراسات العميا في الجامعات في المحافظات الشمالية : المبحث الثاني

: خامس جاء بعنوانال الفصلو

دور التعميم الشرعي لمفتيات في المجتمع وفيو ثالثة مباحث 

.  الشرعي لمفتيات في كزارة التربية كالتعميـ كأثر ذلؾ عمى المجتمعالتعميـ دكر:  األكؿالمبحث

 . الشرعي لمفتيات في كزارة األكقاؼ، كأثر ذلؾ عمى المجتمعالتعميـ دكر:  الثانيالمبحث

 . الشرعي لمفتيات في دائرة قاضي القضاة، كأثر ذلؾ عمى المجتمعالتعميـ دكر: لث الثاالمبحث
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 وفيو ثالثة اإلحصائي والتحميل  االستبانة:سادس فقد جاء بعنوان الالفصلوأما 

 : مباحث وىي

 لمفتيات في المدارس الشرعية كأثره في الشرعيالتعميـ :  األكؿالمحكراستبانة : المبحث األكؿ

. المجتمع

 الفمسطينية كأثره في الجامعاتالتعميـ الشرعي لمفتيات في :  الثاني المحكراستبانة : الثانيالمبحث

. المجتمع

.  الشريعة في المجتمعخريجاتدكر :  الثالثالمحكراستبانة : لث الثاالمبحث

كالخاتمة فييا أىـ نتائج الدراسة، كأىـ التكصيات، ثـ المالحؽ، كقائمة المصادر كالمراجع، ثـ 

. الفيارس

ككنت قد بدأت بالكتابة في خالؿ الدراسة عف دكر القرآف في المحافظات الشمالية، كذلؾ 

لعالقتيا بالعمـ الشرعي، كلكف كجدت بعد نصيحة المشرؼ أف الكتابة عف دكر القرآف سيضخـ 

حجـ الرسالة، كأف دكر القرآف في المحافظات الشمالية بحاجة إلى دراسة مستقمة، كذلؾ لكثرة 

 .عددىا، فقررت حذفيا مف الدراسة كتركت المجاؿ لباحثيف غيرم الكتابة عنيا

كأحمد ا أف أعانني كيسر لي كتابة ىذه الرسالة، كبارؾ لي في كقتي، كيسر لي مشرفان 

أرشدني كساعدني، كقدـ لي الكثير مف النصائح كالتكجييات التي أفادتني عظيـ الفائدة في دراستي، 

كأسألو تعالى أف تككف ىذه الدراسة خالصةن لكجيو الكريـ كال أبتغي بيا أم ىدؼو آخر، كأف تككف 

ف كفقت فالتكفيؽ مف ا العمي  ف كنت قد قصرت، فمف نفسي، كا  خدمةن لإلسالـ كالمسمميف، كا 

.  القدير
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الفصل الثاني  

 

التعليم في اإلسالم  

:  كفيو أربعة مباحث

 

تعريؼ العمـ كالشرع لغةن كاصطالحان : المبحث األكؿ

 

حث اإلسالـ عمى العمـ : المبحث الثاني

 

تعميـ المرأة  : المبحث الثالث

 

. نساء مسممات بارزات في العمـ: المبحث الرابع
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 :المبحث األول
تعريف العمم والشرع لغًة واصطالحًا  

 :كفيو أربعة مطالب

 

تعريؼ العمـ لغةن كاصطالحان  : المطمب األكؿ 
 

 

تعريؼ الشرع لغةن كاصطالحان  : المطمب الثاني 
 

 

تعريؼ التعميـ الشرعي  : المطمب الثالث 
 

 

 العمـ المطمكب تحصيمو : المطمب الرابع 
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:  تعريف العمم والشرع لغًة واصطالحاً : المبحث األول 

 آية نزؿ بيا الكحي عمى رسكؿ ا ؿ شجع اإلسالـ الرجاؿ كالنساء عمى العمـ بدءان مف أك

، لذلؾ كانت رسالة اإلسالـ تدعك إلى العمـ كالتعمـ، فمف أراد لو ا الخير في الدنيا كاآلخرة سيؿ ^

كأحسف العمـك كأفضميا العمـك . لو طريؽ العمـ كيسره لو، ككىبو اإلخالص كالتقكل في عممو

 ^الشرعية التي تقرب اإلنساف مف خالقو كتكضح لو طريؽ الخير كالرشاد كالصالح، قاؿ رسكؿ ا 

ٍيرنا ًبوً  المَّوي  ً ييًرد مىفٍ ) . (1)(الدِّقيفً  ًفي ييفىقِّقٍيوي  خى

فكانت معظـ العمـك منذ بزكغ فجر اإلسالـ تتجو نحك العمـ الشرعي، حيث كاف رسكؿ ا 

 ىك أصؿ العمـك الشرعية، فيما يبمغو عف ربو مف أحكاـ مصدرىا القرآف الكريـ كالسنة النبكية، ^

ىك اإلماـ كالقاضي كالمفتي كالمعمـ، فمـ يىٍحتىًج المسممكف في عصره إلى كضع قكاعد  ^فكاف 

، كانتشار اإلسالـ ظيرت الحاجة إلى ^ أحكاـ شرعية، كلكف بعد عيد الرسكؿ طكأحكاـ أك استنبا

كضع قكاعد كأحكاـ لمكاجية التحديات كالنكازؿ المستجدة، ما أدل إلى ظيكر العمـك الشرعية 

المختمفة كعمـ الفقو، كعمـ أصكؿ الفقو، كعمـك القرآف، كعمـك الحديث كغير ذلؾ مف العمـك الشرعية 

. التي تكسع فييا العمماء

كمع الفتكحات اإلسالمية كانتشار اإلسالـ في البالد، كدخكؿ الكثير مف الناس في اإلسالـ 

، مف طب، كفمؾ، كىندسة، كفمسفة، كمنطؽ، كغير ذلؾ ةظيرت عمـك أخرل غير العمـك الشرعي

مف العمـك الضركرية لإلنساف، كتطكرت تمؾ العمكـ، ككاف الفضؿ في تطكرىا لممسمميف، كلكف ظؿ 

االىتماـ بالعمـ الشرعي ىك االىتماـ األصيؿ، كظير الكثير مف العمماء كاألئمة في التفسير، كالفقو 

كأصكلو، كالحديث كمصطمحو، كغير ذلؾ ممف كاف ليـ الفضؿ الكبير في االىتماـ بالعمـ الشرعي 

كتطكيره كتدكينو كتكضيحو، ككضع العمماء المؤلفات الكثيرة في العمـ الشرعي كالتي كانت منارات 

. لطالب العمـ في الماضي كالحاضر

                                                 
(. 1037)، ٍَُِٚ فٟ وزبة اٌيوبح ؽل٠ش هلُ (71)أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ، ؽل٠ش هلُ -  1
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كفي العصر الحاضر أصبح لمعمـ الشرعي مدارس كمعاىد كجامعات خاصة بو، تدرس 

فيو معظـ عمـك الشريعة كالتفسير، كالحديث، كالفقو، كالعقيدة، كغير ذلؾ، كفي الجامعة الكاحدة 

أقساـ كدكائر كتخصصات، فيناؾ تخصص الفقو كالتشريع، كالدعكة كأصكليا، كالقرآف، كتخصص 

. التربية اإلسالمية، كغير ذلؾ مف التخصصات التي تشمؿ عمـك الشرع

ىك عبارة عف مركب كصفي، كحتى أعرفو سأقـك بتعريؼ كؿ " التعميـ الشرعي"كمصطمح 

. مف كممة العمـ، ككممة الشرع

 

:  تعريف العمم لغًة واصطالحاً : المطمب األول

:  عرؼ عمماء المغة العمـ بتعريفات عدة منيا

ـي " مىماء فييما جميعا: الًعٍم ميـى ىك نفسو، كرجؿ عالـه كعًميـه مف قكـ عي ـى ًعٍمما، كعى ًم  ...نقيض الجيؿ، عى

ـى، كعمَّمىو اؿ...النَّسابة، كىك مف العمـ: كالعىالَّـي كالعىالَّمىةي  كعالىمو فىعىمىمىوي ...كأٍعمىمىو إياه فىتىعىمَّموًعٍم

ـى األمر كتىعىمَّموي ...أم كاف أعمـ منو،: يىٍعميميو ًم ًمـ الرجؿ...أتقنو: كعى كأحىبَّ أف ، خبره: كعى

 .(1)"أم يخبره: يىٍعمىمىوي 

ًميـ: "كفي القامكس المحيط ؿه عاًلـه كعى ميـى ىك في نفًسو، كرىجي فىوي، كعى ًممىوي، كسىًمعىوي، ًعٍممان، بالكسًر عىرى  عى

ـى تىٍعميمان كًعالَّمان : ج ه  مَّمىوي الًعٍم ، كعى يَّاؿو مىماءي كعيالَّـه، كجي . (2)"كأٍعمىمىوي إياهي فىتىعىمَّمىوي ...عي

العيف كالالـ كالميـ أصؿه صحيح كاحد، يدؿُّ عمى أثىرو بالشيء  (عمـ): "كفي معجـ مقاييس المغة

. (3)"يتميَّزي بو عف غيره

                                                 
ػجل اٌَزبه أؽّل فواط، ِؼٙل اٌّقطٛؽبد ثغبِؼخ : ، رؾم١ك(ػٍُ)، ِبكح 2/124اثٓ ١ٍلٖ، ػٍٟ ثٓ ئٍّبػ١ً، اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ؾ األػظُ، - 1

. 1958َ-٘ـ1377، 1اٌلٚي اٌؼوث١خ، ؽ

ِؾّل ٔؼ١ُ اٌؼولٍَٟٛ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، : فظً اٌؼ١ٓ ثبة ا١ٌُّ، رؾم١ك1/10187اٌف١وٚىآثبكٞ، ِؾّل ثٓ ٠ؼمٛة، اٌمبًِٛ اٌّؾ١ؾ، - 2

. ٘ـ1406، 5ث١وٚد، ؽ

ػجل اٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ، ؽجؼخ ارؾبك اٌىزبة : ، رؾم١ك4/109اثٓ فبهً، أثٛ اٌؾ١َٓ أؽّل ثٓ فبهً ثٓ ىوو٠ب، ِؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ، - 3

. 2002َ-٘ـ1423اٌؼوثٟ، 
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ري : " البصر بالشيء عممان حيث قاؿ(1)كاعتبر الجكىرم ـي : كالبىصى ٍرتي بالشيء.الًعٍم : كبىصي

ًمٍمتيوي  . (2)"التعريؼي كاإليضاحي : كالتبصير [٩٦: طو] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿: قاؿ تعالى.عى

ـى الشٍَّيءى بالكسر يىٍعمىميو ًعٍممان عىرىفو"ك ًم ؿه عىالَّمىة أم عاليـ ًجٌدان كالياءي .عى كرىجي

بىر فأٍعمىمىو ًإيَّاه.لمميبىالغة مَّمو الشٍَّيءى تعًميمان فىتىعىمَّـ...كاٍستىٍعمىمىو الخى ـٍ بمعنىى اٍعمىـٍ .كعى   (3)".كييقاؿي أيضان تىعىمَّ

ـي كالعىالَّـي،: "كفي لساف العرب ـي كالعاًل كيجكز أف يقاؿ .. .مف صفات ا عز كجؿ العىًمي

مَّمو اي ًعٍممان مف العيمكـ ًميـه : لإلنساف الذم عى ، [٥٥: يكسؼ]﴾ چچ چ﴿ كما قاؿ يكسؼ لممىًمؾ، عى

فأىخبر عز كجؿ أف ًمٍف عباًده مىٍف يخشاه [. ٢٨: فاطر] ﴾ى ۋ ۋ ۅ ۅ ى ىې ې ې ې ﴿ :كقاؿ تعالى

مماءى ...كأنيـى ىـ العيممىاء ًميـه مف قكـو عي ميـى ىك نىٍفسيو كرجؿ عالـه كعى ًمـ ًعٍممان كعى ـي نقيضي الجيؿ عى كالًعٍم

ـى كفىًقوى أىم:كيقاؿ...فييما جميعان  ًم ميـ كفىقيو أم، تىعىمَّـ كتىفىقَّو:  عى كالعىاٌلـي .سادى العمماءى كالفيقىياءى : كعى

 .(4)"كالعىاٌلمةي النَّسَّابةي كىك مف الًعٍمـ 

:  وأخمص بعد التعريفات المغوية السابقة لمعمم إلى ما يأتي

، منيا-1 أنو عكس الجيؿ، كمنيا اإلتقاف، كمنيا : أف كممة العمـ في المغة تطمؽ عمى عدة معافو

. معرفة الشيء، كمنيا الفقو، كمنيا البصر بالشيء

. الذم يظير لي مف ىذه المعاني المغكية أف معظـ معاني كممة العمـ تدكر حكؿ كالمعرفة كالفقو-2

. أف العمـ صفة تكجب لممتصؼ بيا تميزان عف غيره-3

                                                 
اإلِبَ أثٛ ٔظو ئٍّبػ١ً ثٓ ؽّبك اٌغٛ٘وٞ اٌفبهاثٟ، ئِبَ فٟ إٌؾٛ ٚاٌٍغخ ٚاٌظوف، طٕف اٌظؾبػ فٟ اٌٍغخ، ٚ٘ٛ ِٓ : اٌغٛ٘وٞ- 1

ِظطفٝ ثٓ ػجل هللا  ] ٘ـ393فبهاة، أفن ػٓ فبٌٗ ئثوا١ُ٘ اٌفبهاثٟ ٚػٓ ا١ٌَوافٟ ٚاٌفبهٍٟ، ِٚبد ِزوك٠ب ِٓ ٍطؼ كاهٖ ٍٕخ 

. 1992َ-٘ـ1413، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، 2/1071اٌمَطٕط١ٕٟ اٌوِٟٚ اٌؾٕفٟ، وشف اٌظْٕٛ ػٓ أٍبِٟ اٌىزت ٚاٌفْٕٛ، 

ِؾّل اٌّظوٞ، عّؼ١خ ئؽ١بء اٌزواس " ، رؾم١ك66,67/ 1اٌف١وٚىأثبكٞ، ِؾّل ثٓ ٠ؼمٛة، اٌجٍغخ فٟ رواعُ أئّخ إٌؾٛ ٚاٌٍغخ 

ػجل اٌغجبه : ، رؾم١ك3/8اٌمٕٛعٟ، طل٠ك ثٓ ؽَٓ أثغل اٌؼٍَٛ اٌٛشٟ اٌّولَٛ فٟ ث١بْ أؽٛاي اٌؼٍَٛ، . ٘ـ1407اإلٍالِٟ، اٌى٠ٛذ، 

. [1978َىوبه، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، 

، رؾم١ك أؽّل ػجل اٌغفٛه ػطبه، كاه اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، 2/591اٌغٛ٘وٞ، ئٍّبػ١ً ثٓ ؽّبك، اٌظؾبػ، ربط اٌٍغخ ٚطؾبػ اٌؼوث١خ، - 2

. 1956َ-٘ـ1316، 1ث١وٚد، ؽ

. 1995َ-٘ـ1415ِؾّٛك فبؽو، ِىزجخ ٌجٕبْ، ث١وٚد، : ، رؾم١ك1/189اٌواىٞ، ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ ػجل اٌمبكه، ِقزبه اٌظؾبػ - 3

. كد.1، كاه طبكه، ث١وٚد، ؽ12/263اثٓ ِٕظٛه، ِؾّل ثٓ ِىوَ االفو٠مٟ اٌّظوٞ، ٌَبْ اٌؼوة، -  4
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عند الرجكع إلى الكتب التي عرَّفت العمـ اصطالحان كجدت أكثر مف عشريف : العمـ اصطالحان 

تعريفان، كبعض تمؾ التعريفات متداخؿ مع البعض اآلخر، كبعضيا عميو انتقادات مف 

:  العمماء كلذا سكؼ أقتصر عمى أىـ تعريفات العمماء لمعمـ اصطالحان 

:  إدراؾ الشيء بحقيقتو؛ كذلؾ ضرباف": العمـ .1

. إدراؾ ذات الشيء: أحدىما

. (1)"الحكـ عمى الشيء بكجكد شيء ىك مكجكد لو، أك نفي شيء ىك منفي عنو: كالثاني

. حصكؿ صكرة الشيء في العقؿىك  .2

. تمثؿ ماىية المدرىؾ في نفس المدًرؾىك  .3

 .ىك صفة تكجب لمحميا تمييزان بيف المعاني ال يحتمؿ النقيض .4

. ىك تمييز معنى عند النفس تمييزان ال يحتمؿ النقيض .5

. ىك صفة تجمى بيا المذككر لمف قامت ىي بو .6

 عميو في النفس احتماؿ ككنو عمى غير  التعميؽحصكؿ معنى في النفس حصكالن ال يتطرؽ .7

. الكجو الذم حصؿ فيو

كاألكلى : " حيث قاؿ(2)كالذم تميؿ إليو الباحثة ىك تعريؼ الجميكر لمعمـ كمنيـ اإلماـ الشككاني* 

. (3)"صفة ينكشؼ بيا المطمكب انكشافان تامان : عندم أف يقاؿ في تحديده ىك
 

:  والذي أخمص إليو بعد إيراد تمك التعريفات لمعمم ما يأتي

. أف العمـ ىك إدراؾ ذات الشيء بحقيقتو، بحيث يتميز فييا الشيء عف غيره* 

                                                 
ِؾّل ١ٍل و١الٟٔ، كاه : ، رؾم١ك343األطفٙبٟٔ، أثٛ اٌمبٍُ اٌؾ١َٓ ثٓ ِؾّل اٌّؼوٚف ثبٌواغت، اٌّفوكاد فٟ غو٠ت اٌموآْ، ص - 1

. اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ

أثٛ ػجل هللا ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل اٌشٛوبٟٔ اٌّبٌىٟ ِٓ أً٘ شٛوبْ وبْ ِٓ أً٘ اٌق١و ٚاٌظالػ، الىَ ئِبَ اٌفوٚع فٟ : اٌشٛوبٟٔ-2

ىِبٔٗ اٌمبػٟ ِؾّل ثٓ أؽّل اٌؾواىٞ، ٌٗ ِإٌفبد فٟ أغٍت اٌؼٍَٛ، ِٕٚٙب وزبة ١ًٔ األٚؽبه شوػ ِٕزمٝ األفجبه، ٌٚٗ اٌزف١َو اٌىج١و 

[. 203-3/201اٌمٕٛعٟ، أثغل اٌؼٍَٛ، ]٘ـ ثشٛوبْ 1250اٌَّّٝ فزؼ اٌمل٠و، ٚغ١و مٌه ِٓ اٌّإٌفبد، رٛفٟ ٍٕخ 

. 1992َ-٘ـ 1412، 1ِؾّل ٍؼ١ل اٌجلهٞ، كاه اٌفىو، ث١وٚد، ؽ: ، رؾم١ك20اٌشٛوبٟٔ، ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل، ئهشبك اٌفؾٛي، ص- 3
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فا عز كجؿ ينسب إليو العمـ كال تنسب إليو المعرفة، فنقكؿ : ىناؾ فرؽ بيف العمـ كالمعرفة* 

. ا عالـ كليس عارؼ؛ ألف المعرفة يسبقيا جيؿ

. التعريفات االصطالحية لمعمـ عمى الرغـ مف تعددىا كلكف يكجد اعتراضات عمى بعضيا* 
 

:  تعريف الشرع لغًة واصطالحاً : المطمب الثاني

، منيا ما شرع ا لعباده مف : الشريعة: " كردت كممة الشرع في المغة عمى عدة معافو

. (1)"الديف، كقد شرع ليـ يشرع شرعان، أم سفَّ 

مف ذلؾ الٌشريعة، .ككف فيومالشيف كالراء كالعيف أصؿه كاحده، كىك شيءه ييفتىح في امتدادو "

 .(2)"يفكاشتيٌؽ مف ذلؾ الشِّقٍرعة في الدِّق .كىي مكرد الشَّاًربة الماء

ما سفَّ ا مف الدِّقيف كأىمىرى بو كالصكـ كالصالة كالػحج كالزكاة كسائر أىعماؿ : كالشًَّريعىةي كالشِّقٍرعىةي " 

. (3)"الًبرِّق 

ًة، بالكسًر فييما، :الشَّشريَعةُ " ـي مف المىذاًىًب، كالشِّقٍرعى  ما شىرىعى الٌموي تعالى لعباًدًه، كالظاًىري الميٍستىًقي

ًة، كأٍشرىعى بابان إلى الطريؽً  ٍكًردي الشاًربىًة، كالمىٍشرىعى و، ك: كالعىتىبىةي، كمى بىيَّنو، :  الطريؽى أشرعفىتىحى

. (4)"كشىرَّعوي تىٍشريعان 

:  الشرع اصطالحاً 

الشريعة إذا اطمقت فتعني كؿ ما شرعو ا لعباده مف أحكاـ اعتقادية كأحكاـ عممية، أما إذا 

فالعقيدة ىي االمكر االعتقادية كالشريعة ىي . قيرنت بالعقيدة فقمنا اإلسالـ عقيدة كشريعة

.  االحكاـ العممية 

كقاؿ بعضيـ الشريعة . كالمنياج الطريؽ الكاضح، الطريقة اإلليية المؤدية إلى الديف:  الشريعة"

بينيما : كقاؿ آخركف.الديف: كالمنياج عبارتاف عف معنى كاحد، كالتكرير لمتأكيد، كالمراد بيما

                                                 
. 3/1236اٌغٛ٘وٞ، اٌظؾبػ فٟ اٌٍغخ ٚربط اٌؼوث١خ، -1

. 3/262اثٓ فبهً، ِؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ، - 2

. 175 /8، اثٓ ِٕظٛه، ٌَبْ اٌؼوة، 1/227اثٓ ١ٍلٖ، اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ؾ األػظُ، - 3

 6672 /.1اٌف١وٚىأثبكٞ، اٌمبًِٛ اٌّؾ١ؾ، -4
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الطريؽ الكاضح المؤدم : فرؽ لطيؼ كىك أف الشريعة ىي التي أمر ا بيا عباده، كالمنياج

. (1)"عمى الشريعة 

. (2)لديفإلى االشرع نيج الطريؽ الكاضح، كاستعير لمطريقة اإلليية ك

:  كالذم أخمص لو بعد ىذه التعريفات المغكية كاالصطالحية لكممة الشرع ما يأتي*

ىك كؿ ما شرعو ا لنا مف عبادات، كسائر أعماؿ البر، كسائر أمكر الحياة، فكؿ ما شرع : الشرع

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ ڇڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ﴿:  تعالىلنا مف الديف يسمى شرعان، قاؿ

[. ١٣: الشكرل ]﴾ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ

كانت الشريعة في كالـ العرب تستخدـ لممكاف الذم يشربكف منو الماء، ثـ أصبحت بعد مجيء *

. اإلسالـ بمعنى الطريؽ اإلليية المؤدية إلى الديف
 

:  تعريف التعميم الشرعي: المطمب الثالث

بعد التعريؼ المغكم كاالصطالحي لكؿ مف العمـ كالشرع فيمكف أف يعرَّؼ التعميـ الشرعي 

ـي كاحدو أك : "بأنو  مف العمـك الشرعية التي تتضمف القرآف الكريـ كعمكمو، كالحديث الشريؼ أكثرتعمي

. (3)" كأصكلو، كالعقيدة اإلسالمية، كالسيرة النبكية، كأساليب الدعكة كالخطابةكالفقوكعمكمو، 

 

                                                 
. ، اٌّىزجخ اٌزغبه٠خ اٌىجوٜ، ِظو2/50اٌقبىْ، أثٛ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ئثوا١ُ٘ اٌش١ؾٟ، ٌجبة اٌزأ٠ًٚ فٟ ِؼبٟٔ اٌزٕي٠ً، - 1

ِؾّل هػٛاْ اٌلا٠خ، كاه اٌفىو اٌّؼبطو، كاه اٌفىو، .ك: ، رؾم١ك1/428إٌّبٚٞ، ِؾّل ػجل اٌوؤٚف، اٌزٛل١ف ػٍٝ ِّٙبد اٌزؼبه٠ف، -2

. ٘ـ1410، 1ث١وٚد، كِشك، ؽ

. 1998َ، اٌملً، ِووي اٌملً ٌألثؾبس ٚاٌزٛص١ك، 19ػبثل٠ٓ، ِؾّل ػجل اٌمبكه، ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً، ص- 3
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:  العمم المطموب تحصيمو: المطمب الرابع

العمكـ كثيرة جدان كمختمفة، ككاجب عمى كؿ إنساف أف يتعمـ العمـ المفيد، كيبحث عنو كيًجدَّ 

في طمبو، كىناؾ عمـك كاجب عمى كؿ مسمـ تحصيميا كالسعي في سبيميا كىي العمـك الضركرية 

 معمـك مف الديف بالضركرة، كمف الديف اإلسالمي، التي تجعؿ عبادة اإلنساف صحيحة، أم ما ق

كتحصيؿ العمـك الشرعية في الكقت الحاضر يحتاج إلى دراسة كتخصص، فمصطمح التعميـ 

. الشرعي يدؿ عمى التخصص في مجاؿ الدراسة الشرعية

كالعمكـ بشكؿ عاـ كثيرة، منيا عمـك الطب، كالفمؾ، كاليندسة، كالرياضيات، كغير ذلؾ مف 

العمكـ الميمة، كتعٌمـ ىذه العمكـ فرض كفاية إذا قاـ بو البعض سقط اإلثـ عف الباقيف، كدراسة 

. العمـ الشرعي مف أشرؼ العمـك كأفضميا؛ألنيا تحقؽ سعادة اإلنساف في الدنيا كاآلخرة

 :  عف أشرؼ العمـك الكاجب تحصيميا(1)قاؿ اإلماـ الغزالي

كفي كمالو سعادتو ، كأشرؼ أنكاع العمـ ىك العمـ با كصفاتو كأفعالو فيو كماؿ اإلنساف"

فالبدف مركب لمنفس، كالنفس محؿ لمعمـ، كالعمـ ىك مقصكد .كصالحو لجكار حضرة الجالؿ كالكماؿ

 (.2")اإلنساف كخاصيتو التي ألجمو خمؽ

أحسف العمـك كأشرفيا معرفة ا تعالى، ككذلؾ ما يقاربو كيختص بو فشرفو عمى : " كقاؿ

 العمـك العمـ با عز كجؿ كمالئكتو أشرؼ: "... كقاؿ أيضان عف أشرؼ العمكـ.(3) "قدر تعمقو بو

. (4)" العمكـىذهككتبو كرسمو كالعمـ بالطريؽ المكصؿ إلى 

كمعناه العمـ بكيفية العمؿ الكاجب، فمف عمـ ": لعمـ الذم ىك فرض عيفكقاؿ أيضان عف ا

. (1)"العمـ الكاجب ككقت كجكبو فقد عمـ العمـ الذم ىك فرض عيف

                                                 
اٌغياٌٟ ؽغخ اإلٍالَ، أثٛ ؽبِل ِؾّل ثٓ ِؾّل اٌغياٌٟ، ٌٚل ثطًٛ ٍٕخ ف١َّٓ ٚأهثؼّبئخ، رفمٗ ثجٍلٖ أٚال، ٚالىَ ئِبَ اٌؾو١ِٓ، فجوع -1

فٟ اٌفمٗ، ِٚٙو فٟ اٌىالَ ٚاٌغلي، ٚأٌف وزبة اإلؽ١بء صُ ٍبه ئٌٝ اٌملً ٚاالٍىٕله٠خ صُ ػبك ئٌٝ ٚؽٕٗ ؽًٛ فألجً ػٍٝ اٌزظ١ٕف 

ٚاٌؼجبكح ٚاٌّالىِخ ٌٍزالٚح ٚٔشو اٌؼٍُ، ٚوبٔذ ٚفبرٗ ثطًٛ طج١ؾخ ٠َٛ االص١ٕٓ هاثغ ػشو عّبكٞ ا٢فو ٍٕخ فٌّ ٚفَّّبئخ 

ف١ًٍ ا١ٌٌّ، : ، رؾم١ك248، 1/249اٌش١واىٞ، ئثوا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٍٛف أثٛ اٍؾك، ؽجمبد اٌفمٙبء  ]ٚػّوٖ فٌّ ٚفَّْٛ ٍٕخ 

[. 224- 323/ 19كاه اٌمٍُ، ث١وٚد، اٌن٘جٟ، ١ٍو أػالَ إٌجالء 

. ، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد4/ 3اٌغياٌٟ، ِؾّل ثٓ ِؾّل أثٛ ؽبِل، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌل٠ٓ، - 2

. 4/304اٌغياٌٟ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌل٠ٓ، - 3

. 1/53اٌّظله ٔفَٗ، - 4
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:   ضارك نافع كمنو ما قككالعمـ منو ما ق

أك استحبو، أك أباحو كعمـك .كؿ ما أمر ا بو؛ كعمـك الشريعة: فالنافع مف العمـ ىك

كالعمـ النافع لصاحبو دليؿ إلى فعؿ الخيرات ، إقامة الديف، كعمارة األرض: الطبيعة، الميعينة عمى

كؿ عمـ نيى ا تعالى عنو؛ كالسحر، : كأما الضار منو فيك. الصالحةاألعماؿ إلى أم إليياكقائد 

. (2)كنحك ذلؾ، أك ثبت بالتجربة أف ضرره أكبر مف نفعو. ..كالكيانة، كالتنجيـ، كالمكسيقى

 

                                                                                                                                               
. 1/15اٌغياٌٟ، ِؾّل ثٓ ِؾّل أثٛ ؽبِل، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌل٠ٓ، - 1

. ٘ـ1415، كاه اٌفىو، ث١وٚد، 2/356أظو إٌفواٚٞ، أؽّل ثٓ غ١ُٕ ثٓ ٍبٌُ اٌّبٌىٟ، اٌفٛاوٗ اٌلٚأٟ،  -2
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: المبحث الثاني
حس اإلطالو عهً انعهى  

 

: ٚف١ٗ صالصخ ِطبٌت

 
 

اآليات التي تحث عمى العمـ كتبيف فضمو   : المطمب األكؿ 
 
 

 
 

 ما جاءت بو السنف كاآلثار في الحث عمى العمـ  : المطمب الثاني

 فضؿ العمماء كاحتراميـ  : المطمب الثالث 
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: حث اإلسالم عمى العمم: المبحث الثاني

 ^حٌث اإلسالـ عمى العمـ، كدعا إليو في آيات كثيرة مف القرآف الكريـ، كتحدث الرسكؿ 

 العمـ كطمبو كالسعي في تحصيمو، كبٌيف أىمية اإلخالص  في طمب العمـ، كالخكؼ ؿعف فض

: فاطر]﴾  ىٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ى ىې ې ې ې ﴿:  تعالىكالخشية مف ا في تعمـ العمـ كتعميمو لمناس قاؿ

٢٨.] 
قاـ اإلسالـ بتنمية الدكافع الذاتية لممسمميف في الحثِّق عمى التعمـ، كقاـ بتغذية ميؿ اإلنساف 

 كالشغؼ بالعمـ، ةالفطرم لمعرفة ما يجيؿ، كاستخداـ كؿ كسيمة مباحة كمستطاعة لمتابعة المعرؼ

د . ككاف اليدؼ مف كراء ذلؾ ىك بناء الحضارة اإلسالمية، كحمؿ رسالة اإلسالـ إلى العالـ فمجَّ

 ةالعمـ ىك المرتب. االسالـ العمماء، كرفع منزلتيـ بيف الناس، ككعد طالبي العمـ باألجر العظيـ

كالعمـ الذم حٌث عميو اإلسالـ ىك العمـ . األكلى، ثـ تأتي بعده أنكاع السمكؾ العممي في الحياة

. (1)الذم ييدم إلى الخير كيحذر مف الشر

فاإلنساف منذ كالدتو صفحة بيضاء : كأكجد اإلسالـ عدة طرؽ كأدكات الكتساب المعرفة

[ ٧٨: النحؿ]﴾ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې ﴿: خالية مف أم معرفة قاؿ تعالى

فيخرج اإلنساف إلى الحياة الدنيا ال يعمـ شيئان فيعطيو ا كسائؿ اكتساب العمـ كالمعرفة كىي السمع 

. (2 )كالبصر كالعقؿ

ينا إلييا اإلسالـ متعددة فمنيا ما يكتسب عف طريؽ : ككسائؿ اكتساب المعرفة التي كجَّ

الحكاس، كمنيا ما يكتسب عف طريؽ التأمالت الفكرية، كمنيا ما يكتسب عف طريؽ النقكؿ 

. (3)كاألخبار الصادقة كمنيا ما يكتسب عف طريؽ الكحي الذم يصطفي بو ا أنبياءه كرسمو

:  كسكؼ أتحدث عف حث اإلسالـ عمى العمـ عبر المطالب اآلتية

                                                 
. 1998َ-٘ـ1418، 1، كاه اٌمٍُ، كِشك، ؽ282-277ا١ٌّلأٟ، ػجل اٌوؽّٓ ؽَٓ ؽجٕىخ، اٌؾؼبهح اإلٍال١ِخ، ص-1

. 1979َ-٘ـ1399، 8، كاه اٌشوٚق، ؽ6/3447لطت، ١ٍل، فٟ ظالي اٌموآْ، - 2

. 283، 282ا١ٌّلأٟ، اٌؾؼبهح اإلٍال١ِخ، ص -  3
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:  اآليات التي تحث عمى العمم وتبين فضمو: المطمب األول

، (1)مكضعان تقريبان  (854)اآليات التي تتحدث عف العمـ كمشتقاتو كثيرة جدان، كردت في 

كاأللفاظ األخرل التي تحمؿ معنى العمـ كردت في العديد مف اآليات مف القرآف الكريـ، كلكف 

:  سأذكر ىنا بعض اآليات القرآنية التي تحث عمى العمـ كتبيف فضمو

 بينت أىمية العمـ كالقراءة، كحثت عمى التعمـ، قاؿ ^إف أكؿ آيات نزلت عمى رسكؿ ا : أكالن 

فا عز  [٥–١:العمؽ] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿:تعالى

كنٌبو عمى فضؿ عمـ , كجؿ عمـ عباده ما لـ يعممكا، كنقميـ مف ظممة الجيؿ إلى نكر العمـ

ف مف كرمو تعالى أف عمـ . "(2)التي ال يحيط بيا إال ىك,لما فيو مف المنافع العظيمة,الكتابة كا 

اإلنساف ما لـ يعمـ، فشٌرفو ككٌرمو بالعمـ، كىك القدر الذم امتاز بو أبك البرية آدـ عمى 

. (3)"المالئكة

إف مصدره ىك ا، كمنو يستمد اإلنساف كؿ ما عمـ، ... مصدر التعميـ"كتيبًرز ىذه اآليات 

. (4)" ككؿ ما يعمـ، ككؿ ما يفتح لو مف أسرار ىذا الكجكد، كمف أسرار ىذه الحياة

القمـ نعمة مف ا عظيمة لكال ذلؾ لـ يقـ، كلـ يصمح :" كتبيف أىمية الكتابة كالقمـ حيث أف

، عٌمـ اإلنساف الخط بالقمـ كلـ يكف يعممو مع أشياء غير ذلؾ مما عممو كلـ يكف ...عيش

كفي الكتابة فضائؿ جمة كالكتابة مف جممة البياف، كالبياف مما أختص بو . "(5)"يعممو

 (6)".اآلدمي

                                                 
.  ٘ـ1364- ػجل اٌجبلٟ، ِؾّل فإاك، اٌّؼغُ اٌّفٙوً ألٌفبظ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ِطجؼخ كاه اٌىزت اٌّظو٠خ - 1

، 2، ِظطفٝ اٌجبثٟ، اٌؾٍجٟ، ِظو، ؽ5/468اٌشٛوبٟٔ، ِؾّل ثٓ ػٍٟ، فزؼ اٌمل٠و اٌغبِغ ث١ٓ فٕٟ اٌوٚا٠خ ٚاٌلها٠خ ِٓ ػٍُ اٌزف١َو، - 2

. 1964َ-٘ـ1383

. 1981َ- ٘ـ 1401، كاه اٌفىو، ث١وٚد، 4/529اثٓ وض١و، أثٛ اٌفلاء ئٍّبػ١ً ثٓ وض١و اٌموشٟ، رف١َو اٌموآْ اٌؼظ١ُ، - 3

. 6/3939لطت، فٟ ظالي اٌموآْ، -4

، كاه 253، 30/251اٌطجوٞ، ِؾّل ثٓ عو٠و ثٓ ٠ي٠ل ثٓ فبٌل اٌطجوٞ، عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌموآْ، اٌّؼوٚف ثزف١َو اٌطجوٞ، -5

. ٘ـ1405اٌفىو، ث١وٚد، 

أؽّل ػجل اٌؼ١ٍُ : ، رؾم١ك20/121، (رف١َو اٌموؽجٟ)اٌموؽجٟ، ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ فوػ اٌموؽجٟ، اٌغبِغ ألؽىبَ اٌموآْ، - 6

. ٘ـ1372، 2اٌجوكٟٚٔ، كاه اٌشؼت، اٌمب٘وح، ؽ
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بعد بياف أف ا ىك مصدر العمـ، ككؿ عمـ يستمد منو عز كجؿ، يجب عمى اإلنساف أف : ثانيان 

ٱ  ٿٿ  ٿ  ٿ  پ  پ  پ  پ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ٹ ٹ يميز بيف العمـ النافع كالعمـ الضار، 

[. ٧-٦: الركـ]﴾ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ  

فيذه اآلية تبيف العمـ الذم يتعمؽ بالدنيا فقط، كال عالقة لو باآلخرة، فكثير مف الناس يعممكف 

متى يزرعكف؟ كمتى يحصدكف؟ككيؼ يغرسكف؟ فيـ يعممكف ظاىران مف : أمر معاشيـ كدنياىـ

. (1)الحياة الدنيا،كىـ عف العمـ باآلخرة كالعمؿ بيا غافمكف

 كما آخرتيـظاىران مف حياتيـ الدنيا كتدبير معايشيـ فييا كما يصمحيـ كىـ عف أمر "يعممكف 

. (2)"ليـ فيو النجاة مف عقاب ا ىنالؾ غافمكف ال يفكركف فيو

، م يعممكف ظاىر ما يشاىدكنو مف زخارؼ الدنيا كمالذىاأ: "كقاؿ الشككاني في تفسير اآلية

كقيؿ ىك ما تمقيو الشياطيف إلييـ مف أمكر ، كأسباب تحصيؿ فكائدىـ الدنيكية، كأمر معاشيـ

، التي ىي النعمة الدائمة اآلخرةالدنيا عند استراقيـ السمع، كقيؿ الظاىر الباطؿ، كىـ عف 

كالمذة الخالصة، ىـ غافمكف، ال يتمفتكف إلييا كال يعدكف ليا ما يحتاج إليو أك غافمكف عف 

 .(3)"اإليماف بيا كالتصديؽ بمجيئيا

فكثير مف الناس ال يخطئ في أمكر التجارة كالبيع، كأمكر الحياة الزائمة، كقد يككف الشخص 

 مف الشيادات العممية في أمكر الدنيا كال يعرؼ كيؼ يصمي، كال يعمؿ ؿقد حصَّؿ ما حصَّ 

 جاىمكف ال يتفكركف فييا كال  اآلخرة ساىكف عفأم شيء آلخرتو،فكثير مف أىؿ الدنيا

 .(4)يعممكف ليا

العمـ الذم يككف خالصان لكجو ا تعالى، يرفع ا صاحبو درجات يكـ القيامة، كيزيده عممان : ثالثان 

.  في الحياة الدنيا

                                                 
. 14/7اٌموؽجٟ، اٌغبِغ ألؽىبَ اٌموآْ، - 1

. 21/22اٌطجوٞ، عبِغ اٌج١بْ، - 2

. 4/215اٌشٛوبٟٔ، فزؼ اٌمل٠و، - 3

فبٌل ػجل اٌوؽّٓ اٌؼه : ، رؾم١ك3/477أظو اٌجغٛٞ، أثٛ ِؾّل اٌؾ١َٓ ثٓ َِؼٛك اٌفواء، رف١َو اٌجغٛٞ اٌَّّٝ ِؼبٌُ اٌزٕي٠ً، - 4

َ 1987-  ٘ـ 1407، 2ِٚوٚاْ ٍٛاه، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ؽ
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   جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ    جئ  ڈ  ڈ  ٠  ١  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ     ېئ  ېئٹ ٹ ڇ 

  {.١١: اٌّغبكٌخ} ڇ   مج  حج  يث     ىث  جت  يتجث    ىت  يب  خت  حت

كيرفع ا الذيف أكتكا العمـ مف أىؿ ...يرفع ا المؤمنيف منكـ أييا القـك بطاعتيـ ربيـ"أم

. (1)"اإليماف عمى المؤمنيف الذيف يؤتكف العمـ بفضؿ عمميـ درجات إذا عممكا بما أمركا بو

العمـ بحاجة إلى عمؿ، كال ينفع العمـ بدكف عمؿ، فالعمـ الذم يسبقو طاعة  عز كجؿ 

ييذب القمب، فيتسع كيطيع فيذا يؤدم إلى الرفعة في الدرجات عند ا ، ^كألمر الرسكؿ 

 .(2)عز كجؿ

 إلى أف ىذه اآلية تبيف أىمية الطاعة  كلرسكلو، أيضان فيي ترغب في طمب العمـ ةباإلضاؼ

 (3).النافع الذم يرفع صاحبو درجات عند ا عز كجؿ

أم كيرفع الذيف أكتكا العمـ منكـ درجات عالية في : "كقاؿ الشككاني في تفسير ىذه اآلية

الكرامة في الدنيا، كالثكاب في اآلخرة، كمعنى اآلية أنو يرفع الذيف آمنكا عمى مف لـ يؤمف 

درجات، كيرفع الذيف أكتكا العمـ عمى الذيف آمنكا درجات، فمف جمع بيف اإليماف كالعمـ رفعو 

ا بإيمانو درجات، ثـ رفعو بعممو درجات، كقيؿ المراد بالذيف آمنكا مف الصحابة ككذلؾ 

الذيف أكتكا العمـ، كقيؿ المراد بالذيف أكتكا العمـ الذيف قرؤكا القرآف، كاألكلى حمؿ اآلية عمى 

العمكـ في كؿ مؤمف ككؿ صاحب عمـ مف عمـك الديف مف جميع أىؿ ىذه الممة كال دليؿ 

يدؿ عمى تخصيص اآلية بالبعض دكف البعض، كفي ىذه اآلية فضيمة عظيمة لمعمـ 

. (4)"كأىمو

كالعمماء الذيف يخشكف ا كيخافكف  [٢٨:فاطر]﴾ىۋ ۋ ۅ ۅ ى ىې ې ې ې ﴿:قاؿ تعالى:  رابعان 

غضبو، فمف عمـ أف ا عز كجؿ قدير أيقف أف ا يراقبو في كؿ شيء، فيخشى ا كيخافو 

إنما يخاؼ ا فيتقي عقابو بطاعتو العمماء، بقدرتو عمى ما ."(5)ألنو يعمـ قدرة ا عز كجؿ
                                                 

. 28/19اٌطجوٞ، عبِغ اٌج١بْ، - 1

. 6/3512لطت، فٟ ظالي اٌموآْ، - 2

. 4/310أظو رف١َو اٌجغٛٞ، -3

. 5/189اٌشٛوبٟٔ، فزؼ اٌمل٠و، -  4

. 343/ 14اٌموؽجٟ، اٌغبِغ ألؽىبَ اٌموآْ، -  5
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يشاء مف شيء، كأنو يفعؿ ما يريد؛ ألف مف عمـ ذلؾ أيقف بعقابو عمى معصيتو فخافو كرىبو 

فالذم يتصؼ بصفة العمـ عمى كجو الحقيقة ىك الذم يخاؼ ا . (1)"خشية منو أف يعاقبو

كيخشاه كيعبده حؽ عبادتو، فميس كؿ مف تعمـ العمـ يعتبر عالمان فالعمـ يحتاج إلى خشية 

خالص كتقكل  . كخكؼ مف ا، كا 

 ڈ ڈ ٠ ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ﴿:قاؿ تعالى: خامسان 

قؿ يا محمد لقكمؾ ىؿ يستكم الذيف يعممكف ما ليـ في طاعتيـ لربيـ "أم . [٩: الزمر]﴾ ١

مف الثكاب كما عمييـ في معصيتيـ إياه مف التبعات، كالذيف ال يعممكف ذلؾ فيـ يخبطكف 

في عشكاء ال يرجكف بحسف أعماليـ خيران كال يخافكف بسيئيا شران يقكؿ ما ىذاف 

إنما يعتبر حجج ا فيتعظ كيتفكر فييا كيتدبرىا أىؿ العقكؿ كالحجى ال أىؿ ...بمتساكييف

. (2)"الجيؿ كالنقص في العقكؿ 

كالذيف يعممكف ىـ الذيف ينتفعكف بعمميـ، كيعممكف بو، فأما مف لـ ينتفع بعممو كلـ يعمؿ بو 

. (3)فيك بمنزلة مف لـ يعمـ

[ .  ١٨:آؿ عمراف]﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿:قاؿ تعالى: سادسان 

لك كاف أحد أشرؼ مف العمماء لقرنيـ ا باسمو كاسـ مالئكتو كما قرف اسـ العمماء، كقاؿ "

لك كاف شيء أشرؼ مف العمـ ألمر ا  [١١:طو]﴾ ڤ ڤ ٿ ٿ ﴿ ^في شرؼ العمـ لنبيو 

، فالمزية الكبرل لمعمـ (4)"أف يسألو المزيد منو كما أمر أف يستزيده مف العمـ ^تعالى نبيو 

كأىمو أف ا استشيد بيـ عمى أعظـ مشيكد كىك تكحيده تعالى فيك، أم العمـ يدؿ عمى 

. (5)الصراط المستقيـ، كىك الكسيمة العظمى لمقرب مف ا

                                                 
. 22/132اٌطجوٞ، عبِغ اٌج١بْ، - 1

. 203/ 23اٌطجوٞ، عبِغ اٌج١بْ، -  2

. 15/240اٌموؽجٟ، اٌغبِغ ألؽىبَ اٌموآْ، -  3

. 4/41اٌموؽجٟ، اٌغبِغ ألؽىبَ اٌموآْ، -  4

. 2003َ- ٘ـ1424، 4، رٛى٠غ اٌّىزجخ اإلٍال١ِخ، اٌمب٘وح، ؽ63-٠62ؼمٛة، ِؾّل ؽ١َٓ، ِٕطٍمبد ؽبٌت اٌؼٍُ، ص: أظو-  5
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ٘ ٗ ٘ ٙ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ې ﴿:قاؿ تعالى: سابعان 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿:، كقاؿ تعالى[٧:آؿ عمراف]﴾ ى ىېۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ى ىې ې ې ې 

[ ١٦٢:النساء]﴾ جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ڈ ڈ٠ ١ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 (1).فالثابتكف في الديف ليـ قدـ راسخة في العمـ النافع

 فإف مف رسكخ العمماء في العمـ أنيـ آمنكا بمحكـ القرآف كمتشابيو، كىـ لـ يعممكا 

. (2)تأكيمو

العمماء الذيف قد أتقنكا عمميـ، ككعكه فحفظكه حفظان ال يدخميـ : يعني بالراسخيف في العمـ"

. (3)"في معرفتيـ كعمميـ بما عممكه شؾ كال لبس 

العقكؿ الخالصة كىـ " أصحاب : ا األلباب أمكفالعمماء الراسخكف في العمـ ىـ أكؿ

. (4)"الراسخكف في العمـ الكاقفكف عند متشابيو العالمكف بمحكمو العاممكف بما أرشدىـ ا إليو

فالمقصكد بالرسكخ في العمـ في اآليات السابقة أف ال يككف الشخص الراسخ في العمـ مف 

أشباه العمماء كأنصاؼ العمماء الذيف ال يعممكف إال الشيء اليسير كيٌدعي أحدىـ بأنو عالـ، كييعىمِّقـ 

الناس عمى غير عمـ كنكر، بؿ ال بد لصاحب العمـ مف التعمؽ في العمـ كالتميز في ذلؾ كأخذ 

استقامة : العمـ بقكة، باإلضافة إلى ذلؾ ال بد مف صفات يتصؼ بيا العالـ الراسخ في العمـ، منيا

القمب، كصدؽ المساف، كتقكل ا، كتعمـ العمـ النافع كالعمؿ بو، كغير ذلؾ مف الصفات التي تجعؿ 

. الشخص راسخان في العمـ

:  كالذم يظير لي بعد استعراض بعض اآليات التي تتحدث عف العمـ كفضمو ما يأتي

                                                 
. 1/585اثٓ وض١و، رف١َو اٌموآْ اٌؼظ١ُ، -  1

. 3/182اٌطجوٞ، عبِغ اٌج١بْ، -  2

. 185-3/184اٌطجوٞ، عبِغ اٌج١بْ،  3- 

. 1/318اٌشٛوبٟٔ، فزؼ اٌمل٠و، - 4
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أف ا عز كجؿ ىك مصدر كؿ عمـ، كقد عمـ اإلنساف ما لـ يكف يعمـ، كزكده بالكسائؿ التي * 

تعينو عمى اكتساب المعرفة كالتعمـ، كا ىك الذم عمـ عباده الخط كالكتابة، حيث ال يصمح عيش 

. مف دكف الكتابة، كالعمـ

.  الذم ينفع اإلنساف في حياتو الدنيا كآخرتو: العمـ النافع: ىناؾ نكعاف مف العمـ* 

-حتى لك كاف دنيكيان -كالعمـ الذم يختص بالحياة الدنيا ، كلكف لك جعؿ اإلنساف كؿ عمؿ يقـك بو 

. خالصان لكجو ا تعالى لحصؿ فيو األجر كالثكاب

:  من فوائد العمم النافع* 

. أف ا عز كجؿ يرفع صاحبو درجات في الدنيا كاآلخرة-1

. كيكسب صاحبو تقكل ا كخشيتو- 2

. العمؿ بحاجة إلى عمـ، فال ينفع عمؿ بدكف عمـ، كال ينفع عمـه بدكف عمؿ* 

فيذه بعض اآليات التي تبيف أىمية العمـ كفضمو كفضؿ العالـ الذم يخشى ا كيتقيو كيعمؿ بعممو 

. فيرتفع درجات عند ا عز كجؿ

كالمقاـ ىنا ال يتسع لذكر جميع اآليات التي تختص بالعمـ كتبيف فضمو كفضؿ حاممو 

كتفسيرىا كتكضيحيا، ألف ذلؾ سيؤدم إلى تضخـ حجـ الرسالة بشكؿ كبير جدان، كلكني أحيؿ في 

 فقد تكمـ بإسياب عف العمـ كفضمو (1)لإلماـ الغزالي (إحياء عمـك الديف)ىذا المكضكع إلى كتاب 

. كآداب العالـ كالمتعمـ كغير ذلؾ، كاستكفى الكثير مف اآليات التي تتحدث عف ذلؾ
 

 

ما جاءت بو السنن واآلثار في الحث عمى العمم : المطمب الثاني

                                                 
. 121-1/13اٌغياٌٟ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌل٠ٓ، وزبة اٌؼٍُ، -1
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 اىتـ بالعمـ كحث عميو، كبيف ^األحاديث التي تبيف فضؿ العمـ كثيرة أيضان، فالرسكؿ 

أىمية العمـ كالتعمـ لإلنساف المسمـ، كأكضح الفرؽ بيف الذم يعبد ا عمى بصيرة كعمـ، كبٌيف الذم 

. يتخبط بال عمـو كال نكر

:  مف األحاديث التي تبيف فضؿ العمـ كتحث عميوك

ٍيرنا ييفىقِّقٍيوي ًفي الدِّقيًف ): ^قاؿ رسكؿ ا، :  قاؿرضي ا عنو ، (1)عف معاكية: أكالن  ٍف ييًرًد المَّوي ًبًو خى مى

ـٍ  الىفىيي ـٍ مىٍف خى رُّىي مىى أىٍمًر المًَّو ال يىضي لىٍف تىزىاؿى ىىًذًه األمىةي قىاًئمىةن عى ا أىنىا قىاًسـه كىالمَّوي ييٍعًطي كى نَّمى كىاً 

تَّى يىٍأًتيى أىٍمري المَّوً  . (2)(حى

سىدى  ال:)^قاؿ رسكؿ ا، : رضي ا عنو ، قاؿ(3)كعف ابف مسعكد:ثانيان  ؿه و  اٍثنىتىٍيفً  ًفي ًإال حى  رىجي

مىى فىسيمِّقطى  مىاال المَّوي  آتىاهي  ؽِّق  ًفي ىىمىكىًتوً  عى ؿه و  اٍلحى  ًبيىا يىٍقًضي فىييكى  اٍلًحٍكمىةى  المَّوي  آتىاهي  كىرىجي

ييعىمِّقمييىا . (4)(كى

 حاؿ الناس إلى ثالث في االنتفاع بالعمـ كاليدل، فعف أبي ^كقد قسـ رسكؿ ا :ثالثان 

ؿَّ ًمٍف اٍلييدىل ):^قاؿ النبي، :  قاؿرضي ا عنو (5)مكسى ا بىعىثىًنيى المَّوي ًبًو عىزَّ كىجى ثىؿى مى ًإفَّ مى

ى كىاٍلعيٍشبى  ا فىكىانىٍت ًمٍنيىا طىاًئفىةه طىيِّقبىةه قىًبمىٍت اٍلمىاءى فىأىٍنبىتىٍت اٍلكىَلى ابى أىٍرضن ثىًؿ غىٍيثو أىصى كىاٍلًعٍمـً كىمى

ابى  ٍكا كىأىصى سىقىٍكا كىرىعى اًدبي أىٍمسىكىت اٍلمىاءى فىنىفىعى المَّوي ًبيىا النَّاسى فىشىًربيكا ًمٍنيىا كى كىافى ًمٍنيىا أىجى اٍلكىًثيرى كى

ٍف فىقيوى ًفي ًديًف المًَّو  ثىؿي مى طىاًئفىةن ًمٍنيىا أيٍخرىل ًإنَّمىا ًىيى ًقيعىافه ال تيٍمًسؾي مىاءن كىال تيٍنًبتي كىَلن فىذىًلؾى مى

                                                 
ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ٍف١بْ ثٓ ؽوة، أِٗ ٕ٘ل ثٕذ ػزجخ، ٠ىٕٝ أثب ػجل اٌوؽّٓ، أٍٍُ ػبَ اٌؾل٠ج١خ، ٚوبْ ٠ىزُ ئٍالِٗ، ٚالٖ ػّو كِشك، صُ - 1

ٚالٖ ػضّبْ اٌشبَ وٍٙب، ٚوبٔذ فالفزٗ ػشو٠ٓ ٍٕخ، صُ ث٠ٛغ ثبٌقالفخ، ٚرٛفٟ ١ٌٍخ اٌق١ٌّ ٌٍٕظف ِٓ هعت ٍٕخ ٍز١ٓ ٚ٘ٛ اثٓ صّبْ 

. [، كاه طبكه، ث١وٚد7/406اثٓ ٍؼل، ِؾّل ثٓ ٍؼل ثٓ ١ِٕغ اثٛ ػجل هللا اٌجظوٞ اٌي٘وٞ، اٌطجمبد اٌىجوٜ، ]ٍٚجؼ١ٓ ٍٕخ

(. 1037)، ٍَُِٚ فٟ وزبة اٌيوبح ؽل٠ش هلُ (71)أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ، ؽل٠ش هلُ - 2

، ٚوبْ طبؽت ٔؼ١ٍٗ، ٚؽلس ػٓ ^ػجل هللا ثٓ َِؼٛك ثٓ غبفً، أٍٍُ لل٠ّبً، ٚ٘بعو اٌٙغور١ٓ، ٚشٙل ثلهاً ٚاٌّشب٘ل ثؼل٘ب، ٚالىَ إٌجٟ -3

ػٍٟ : ، رؾم١ك4/233اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ، أؽّل ثٓ ػٍٟ، اإلطبثخ فٟ ر١١ّي اٌظؾبثخ، ]. ثبٌىض١و، ِبد ثٙب ٍٕخ اصٕز١ٓ ٚصالص١ٓ^إٌجٟ 

. [1992َ-٘ـ1412، 1ِؾّل اٌجغبٚٞ ، كاه اٌغ١ً ، ث١وٚد ، ؽ

(. 816)، ٍَُِٚ فٟ وزبة طالح اٌَّبفو٠ٓ ٚلظو٘ب، ؽل٠ش هلُ (73)أفوعٗ اٌجقبهٞ، فٟ وزبة اٌؼٍُ، ؽل٠ش هلُ-4

أثٛ ٍِٛٝ ػجل هللا ثٓ ل١ٌ ثٓ ١ٍٍُ األشؼوٞ، أٍٍُ ثّىخ ٚ٘بعو ئٌٝ اٌؾجشخ صُ هعغ ئٌٝ ثالك لِٛٗ، ٚللَ اٌّل٠ٕخ ثؼل فزؼ ف١جو، هٜٚ - 5

اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ، اإلطبثخ فٟ  ]. ٚػٓ اٌقٍفبء األهثؼخ، ٚغ١وُ٘، ٚهٜٚ ػٕٗ وض١وْٚ، ِبد ٍٕخ ف١َّٓ ٚكفٓ ثّىخ،^ػٓ إٌجٟ 

[. 4/212ر١١ّي اٌظؾبثخ، 
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ـٍ يىٍقبىٍؿ ىيدىل المًَّو الًَّذم  لى ـٍ يىٍرفىٍع ًبذىًلؾى رىٍأسنا كى ٍف لى ثىؿي مى مى مَّـى كى ـى كىعى ا بىعىثىًنيى المَّوي ًبًو فىعىًم نىفىعىوي ًبمى كى

. (1)(أيٍرًسٍمتي ًبوً 

 إال ^إلى المدينة فمـ أسمعو يحدث عف رسكؿ ا ( 3)صحبت ابف عمر :  قاؿ(2)عف مجاىد: رابعان 

مَّار^كنا عند رسكؿ ا : حديثان كاحدان، قاؿ ثىمييىا ):  فقاؿ(4)، فأتي بجي رىةن مى ًر شىجى ًإفَّ ًمٍف الشَّجى

مَّى المَّوي  ثىًؿ اٍلميٍسًمـً فىأىرىٍدتي أىٍف أىقيكؿى ًىيى النٍَّخمىةي فىًإذىا أىنىا أىٍصغىري اٍلقىٍكـً فىسىكىتُّ قىاؿى النًَّبيُّ صى كىمى

مَّـى ًىيى النٍَّخمىةي  سى مىٍيًو كى . (5) (عى

بىٍينىا أىنىا ):  يقكؿ^سمعت رسكؿ ا :  أف ابف عمر قاؿ(6)عف حمزة بف عبد ا بف عمر: خامسان 

تَّى ًإنِّقي ألىرىل الرِّقمَّ يىٍخريجي ًفي أىٍظفىاًرم ثيَـّ أىٍعطىٍيتي فىٍضًمي عيمىرى  نىاًئـه أيًتيتي ًبقىدىًح لىبىفو فىشىًرٍبتي حى

طَّابً  ٍلتىوي يىا رىسيكؿى المًَّو؟ قىاؿى : قىاليكا (ٍبفى اٍلخى ا أىكَّ ـى : )فىمى . (7)(اٍلًعٍم

حث اإلسالـ عمى تعميـ الرجؿ أىؿ بيتو كلـ يفرؽ اإلسالـ في الحث عمى العمـ بيف الحرة : سادسان 

ـٍ أىٍجرىافً ): ^كاألمة، حيث قاؿ رسكؿ ا  ؿه كىانىٍت ...كذكر منيـ: ثىالثىةه لىيي  كىرىجي

                                                 
، ٚاٌٍفع (2282)، ٍَُِٚ فٟ وزبة اٌفؼبئً ؽل٠ش هلُ(79)أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ، ثبة فؼً ِٓ ػٍُ ٚػٍُ، ؽل٠ش هلُ- 1

ٌٍَُّ .

ِغب٘ل ثٓ عجو، ٠ىٕٝ أثب اٌؾغبط، إٍٔل ِغب٘ل ثبثٓ ػجبً ٚاثٓ ػّو، ٚاثٓ ػّوٚ ٚغ١وُ٘، ٚؽلصٗ ػٕٗ ِٓ أػالَ اٌزبثؼ١ٓ، ػطبء -2

اثٓ اٌغٛىٞ، ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل، طفٛح اٌظفٛح، ]ٚؽبًٚٚ ٚػىوِٗ، ِٚبد ٍٕخ اصٕز١ٓ ِٚبئخ ٠َٛ اٌَجذ ٍٚ٘ٛبعل، 

. [1979َ-٘ـ 1399، 2ِؾّل هٚاً لٍؼٗ عٟ، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ؽ.ِؾّٛك فبفٛهٞ، ك: ، رؾم١ك2/208-211

ػجل هللا ثٓ ػّو ثٓ اٌقطبة ثٓ ٔف١ً اٌموشٟ، أثٛ ػجل اٌوؽّٓ، أٍٍُ ِغ أث١ٗ ٚ٘ٛ طغ١و ٌُ ٠جٍغ اٌؾٍُ، ٚوبٔذ ٘غورٗ لجً ٘غوح أث١ٗ، - 3

. ٌُ ٠شٙل ثلهاً، افزٍف فٟ شٙٛكٖ أؽلاً وبْ أوضو اٌظؾبثخ ػٍّبً ثّٕبٍه اٌؾظ، ِبد فٟ ِىخ ٍٕخ صالس ٍٚجؼ١ٓ ٌٍٙغوح

، ِطجؼخ ِظطفٝ ِؾّل، 336 -2/333اثٓ ػجل اٌجو، أثٛ ػّو ٠ٍٛف ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل، االٍز١ؼبة فٟ ِؼوفخ األطؾبة،  ]

. [1939َ-٘ـ 1358ِظو، 

به-4 َّّ ِؼوٚف شؾُ إٌقً، ٚاؽلرٗ عّبهح ، ٚعّبهح إٌقً، شؾّزٗ اٌزٟ فٟ لّخ : ثؼُ اٌغ١ُ ٚرشل٠ل ا١ٌُّ، ٘ٛ لٍت إٌقٍخ، اٌُغّبه: اٌُغ

اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ، أثٛ اٌفؼً أؽّل ثٓ ػٍٟ، فزؼ ]. هأٍٗ، رمطغ لّزٗ صُ رمشؾ ػٓ عّبهٖ فٟ عٛفٗ ث١ؼبء وأٔٙب لطؼخ ٍٕبَ ػقّخ

اثٓ . ٘ـ1379ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ، ِؾت اٌل٠ٓ اٌقط١ت، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، : ، رؾم١ك4/405اٌجبهٞ شوػ طؾ١ؼ اٌجقبهٞ، 

[.  4/147ِٕظٛه ، ٌَبْ اٌؼوة ، 

. ، ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ(2811)، ٍَُِٚ فٟ وزبة طفخ اٌم١بِخ ٚاٌغٕخ ٚإٌبه، ؽل٠ش هلُ (72)أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ، ؽل٠ش هلُ -5

ؽّيح ثٓ ػجل هللا ثٓ ػّو ثٓ اٌقطبة، أثٛ ػّبهح اٌؼلٚٞ، ٠وٚٞ ػٓ أث١ٗ، ٚػّزٗ ؽفظخ، ٚػبئشخ أَ اٌّإ١ِٕٓ هػٟ هللا ػّٕٙب، وبْ -6

اٌَقبٚٞ، شٌّ اٌل٠ٓ، اٌزؾفخ ].ِلٟٔ ربثؼٟ صمخ، ٚػلٖ ٠ؾ١ٝ ثٓ ٍؼ١ل ِٓ فمٙبء أً٘ اٌّل٠ٕخ: ائُٙ، لبي اٌؼغٍِٟٖٓ صمبد اٌزبثؼ١ٓ ٚفك

. [1993َ، 1، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ؽ307، 1/306اٌٍط١فخ فٟ ربه٠ـ اٌّل٠ٕخ اٌشو٠فخ 

(. 2391)، ٍَُِٚ فٟ وزبة فؼبئً اٌظؾبثخ، ؽل٠ش هلُ (82)أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ ؽل٠ش هلُ - 7
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يىا فىمىوي أىٍجرىافً  كَّجى مَّمىيىا فىأىٍحسىفى تىٍعًميمىيىا ثيَـّ أىٍعتىقىيىا فىتىزى   (1).(ًعٍندىهي أىمىةه فىأىدَّبىيىا فىأىٍحسىفى تىٍأًديبىيىا كىعى

 يكمان لتعميـ النساء أمكر دينيف كما يحتجف إليو، فعف أبي سعيد ^خصص رسكؿ ا : سابعان 

 غمبنا عميؾ الرجاؿ فاجعؿ لنا يكمان مف نفسؾ فكعدىف ^قالت النساء لمنبي ):  قاؿ(2)الخدرم

لىًدىىا ): يكمان لقييف فيو فكعظيف كأمرىف، فكاف فيما قاؿ ليف ـي ثىالثىةن ًمٍف كى ا ًمٍنكيفَّ اٍمرىأىةه تيقىدِّق مى

ابنا ًمٍف النَّاًر فىقىالىٍت اٍمرىأىةه كىاٍثنىتىٍيًف فىقىاؿى كىاٍثنىتىٍيفً  . (3)(ًإالَّ كىافى لىيىا ًحجى

كانت النساء في زمف النبكة يجتيدف في التعمـ كالتفقو، فمـ يمنعيف الحياء مف طمب العمـ : ثامنان 

اًر ): رضي ا عنيا أنيا قالت(4)، فعف عائشة ^كالفتيا مف رسكؿ ا  ـى النِّقسىاءي ًنسىاءي األىٍنصى ًنٍع

يىاءي أىٍف يىتىفىقٍَّيفى ًفي الدِّقيفً  ـٍ يىكيٍف يىٍمنىعيييفَّ اٍلحى اًر لى  (5)(األىٍنصى

مىؾى طىًريقنا مىفٍ : )^قاؿ رسكؿ ا : تاسعان  نًَّة، يىٍطميبي  سى مىؾى المَّوي ًبًو طىًريقنا ًمٍف طيريًؽ اٍلجى فَّ  ًفيًو ًعٍممنا سى  كىاً 

فَّ  ، كىاً  ا ًلطىاًلًب اٍلًعٍمـً تىيىا ًرضن عي أىٍجًنحى ـى اٍلمىالًئكىةى لىتىضى ٍف ًفي اٍلعىاًل مى  لىيىٍستىٍغًفري لىوي مىٍف ًفي السَّمىكىاًت كى

مىى اٍلعىاًبًد كىاٍلًحيتىافي األىٍرًض،  فَّ فىٍضؿى اٍلعىاًلـً عى اًء، كىاً  ٍكًؼ اٍلمى مىى كىفىٍضؿً  ًفي جى  اٍلقىمىًر لىٍيمىةى اٍلبىٍدًر عى

فَّ  ثيكا اٍلعيمىمىاءى سىاًئًر اٍلكىكىاًكًب، كىاً  ـٍ ييكىرِّق فَّ األىٍنًبيىاءى لى ثىةي األىٍنًبيىاًء، كىاً  ـى ًدينىارنا كىرى ثيكا اٍلًعٍم  كىال ًدٍرىىمنا، كىرَّ

ظٍّ  ذى ًبحى ذىهي أىخى ٍف أىخى   .(6)(كىاًفرو فىمى

                                                 
(. 154)، ٍَُِٚ فٟ وزبة اإل٠ّبْ، ؽل٠ش هلُ(97)أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ ؽل٠ش هلُ - 1

 اصٕزٟ ^ ، وبٔذ أٚي ِشب٘لٖ اٌقٕلق، ٚغيا ِغ هٍٛي هللا^ٍؼل ثٓ ِبٌه ثٓ ٍٕبْ ثٓ ػج١ل، أثٛ ٍؼ١ل اٌقلهٞ، طبؽت هٍٛي هللا - 2

اٌّيٞ، عّبي ].ٍٕٕبً وض١وح ٚػٍّبً عّبً، ٚوبْ ِٓ ٔغجبء اٌظؾبثخ ٚػٍّبئُٙ ٚفؼالئُٙ ^ػشوح غيٚح، ٚوبْ ِّٓ ؽفع ػٓ هٍٛي هللا 

ثشبه ػٛاك ِؼوٚف، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، .ك: ، رؾم١ك299-2/294اٌل٠ٓ أثٛ اٌؾغبط ٠ٍٛف اٌّيٞ، رٙن٠ت اٌىّبي فٟ أٍّبء اٌوعبي، 

. [1987َ-٘ـ1408، 2ٍٛه٠ب، ؽ

. ، ٚاٌٍفع ٌٍجقبهٞ(2634)، ٍَُِٚ فٟ وزبة ٌجو ٚاٌظٍخ ٚا٢كاة، ؽل٠ش هلُ (102)أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ ؽل٠ش هلُ - 3

(. 34)ٍزأرٟ روعّخ ؽ١برٙب فٟ طفؾخ- 4

(. 52)أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ ؽل٠ش هلُ -  5

، ٚاثٓ ِبعٗ فٟ (3641)، ٚأثٛ كاٚك فٟ وزبة اٌؼٍُ، ؽل٠ش هلُ (2682)أفوعٗ اٌزوِنٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ ػٓ هٍٛي هللا، ؽل٠ش هلُ -  6

اثٓ ػجل اٌجو، ٠ٍٛف ثٓ ػجل ]، لبي ػٕٗ اثٓ ػجل اٌجو ٚ٘ٛ ؽل٠ش ؽَٓ غو٠ت 4/239، ٚأؽّل فٟ َِٕلٖ (223)اٌّملِخ، ؽل٠ش هلُ

. [1978َ٘ـ1398، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد،1/34هللا ثٓ ِؾّل، عبِغ ث١بْ اٌؼٍُ ٚفؼٍٗ ِٚب ٠ٕجغٟ فٟ هٚا٠زٗ ٚؽٍّٗ، 
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ميوي ًإال ًمٍف ثىالثىةو اإًلٍنسىافي  مىاتى ًإذىا) :^قاؿ رسكؿ ا : عاشران  ٍنوي عىمى دىقىةو :  اٍنقىطىعى عى اًريىةو ًإال ًمٍف صى ، جى

اًلحو يىٍدعيك لىوي  لىدو صى  فال ينقطع عمـ العالـ بمكتو، فأىؿ العمـ ينتفع .(1)(أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك كى

. بعمميـ مف بعدىـ، فيؤالء يضاعؼ ليـ في الجزاء كاألجر

إف استعراض جميع األحاديث كاآلثار التي تبيف فضؿ العمـ، كتحث عميو مف الصعكبة 

بمكاف في ىذا البحث، كال يتسع المقاـ ليا ىنا؛ ألف أحاديث العمـ كثيرة جدان، كلكني أكتفي ىنا 

بالتركيز عمى األحاديث التي تحث عمى التعميـ، كتعميـ النساء؛ ألف مكضكع الرسالة يركز عمى 

أخالؽ )تعميـ الفتيات العمـ الشرعي كبياف دكره كأثره، كلالستزادة في ىذا المكضكع أحيؿ إلى كتاب 

رِّقٌم فألبي بكر محمد ب (العمماء ىػ، فيذا كتاب 360 المتكفى سنة (2) الحسيف بف عبد ا اآلجي

عظيـ جدان جمع فيو المؤلؼ األحاديث التي تتحدث عف العمـ كفضمو كعف العمماء كأخالقيـ كغير 

جامع بياف العمـ كفضمو كما ينبغي في ركايتو )ذلؾ مف األمكر المتعمقة بالعمـ، كأيضان كتاب 

ىػ، حيث جمع في كتابو الكثير مف األحاديث 463البف عبد البر القرطبي المتكفى سنة  (كحممو

كاآلثار المتعمقة بالعمـ، فقد تكمـ فيو عف آداب التعمـ كما يمـز العالـ كالمتعمـ التخمؽ بو، كالمكاظبة 

ا تربكيِّا متكامالن لتككيف الطالب كالعالـ، كألف المصنؼ محدث  عميو، كيعد ىذا الكتاب العظيـ منيجن

كفقيو فقد ظيرت اىتماماتو التربكية في الغالب في شكؿ حقائؽ كأحكاـ فقيية مدعكمة باألدلة مف 

. فيذا كتاب عظيـ الفائدة، كغير ذلؾ مف كتب السنف كغيرىا(3)الكتاب كالسنة
 

                                                 
، ٚإٌَبئٟ، فٟ (1376)، ٚاٌزوِنٞ فٟ وزبة األؽىبَ ػٓ هٍٛي هللا، ؽل٠ش هلُ (1631)أفوعٗ ٍَُِ فٟ وزبة اٌٛط١خ، ؽل٠ش هلُ- 1

 (.2880)، ٚأثٛ كاٚك فٟ وزبة اٌٛطب٠ب، ؽل٠ش هلُ (3651)وزبة اٌٛطب٠ب، ؽل٠ش هلُ 

ٌٚل ف١ٙب، ٚؽلس فٟ ثغلاك  (لوٜ ثغلاك)ِؾّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ػجل هللا، أثٛ ثىو ا٢عوٞ، فم١ٗ شبفؼٟ ِؾلس، َٔجزٗ ئٌٝ آعو ِٓ :ا٢عوٞ- 2

 ].٘ـ صُ أزمً ئٌٝ ِىخ فزَٕه، ٚرٛفٟ ف١ٙب، ٌٚٗ رظب١ٔف وض١وح ِٕٙب، أفالق اٌؼٍّبء، أفالق ؽٍّخ اٌموآْ ٚغ١و٘ب330لجً ٍٕخ 

. [1979َ، 4، كاه اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ث١وٚد، ؽ6/97اٌيهوٍٟ، ف١و اٌل٠ٓ، األػالَ، 

3-http: //www.almeshkat.net/books/open.php 
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:  فضل العمماء واحتراميم: المطمب الثالث

لمعمماء فضؿ عظيـ، كيجب عمى كؿ إنساف يؤمف با احتراميـ كتقديرىـ، ففضؿ العمماء 

ال ينكره عاقؿ، فيـ أكثر الناس خشيةن  عز كجؿ، كذلؾ بسبب معرفتيـ با، فكمما ازدادت معرفة 

[. 28: فاطر]﴾  ىۋ ۋ ۅ ۅ ى ىې ې ې ې ﴿:اإلنساف بربو زاد خكفو كخشيتو مف ا، قاؿ تعالى

كفضؿ العمـ كفضؿ حاممو أف العمـ ىك مف صفات ا عز كجؿ فكؿ مف اتصؼ بالعمـ 

ارتفعت منزلتو عند ا سبحانو كتعالى، فالعمـ شرؼ ألىمو كحاممو كأكؿ مف ناؿ ىذا الشرؼ ىك 

. (1)آدـ عميو السالـ بما آتاه ا مف عمـ كعممو مف األسماء

كالذم يظير فضؿ العمماء كمنزلتيـ أنيـ يعممكف الكثير مما ال يعممو الناس ، قاؿ االماـ 

أف يظير - كا أعمـ-الحكمة في ذلؾ: " مبينان الحكمة مف كجكد المتشابو في القرآف(2)القرطبي

. (3)"فضؿ العمماء، ألنو لك كاف كمُّو كاضحان لـ يظير فضؿ بعضيـ عمى البعض

... كأفضؿ العمماء كأقرب العمماء إلى رضا ا عز كجؿ كأكالىـ بو أم بمحبتو تعالى"

ككؿ ما كرد في فضؿ العمماء ...أكثرىـ لو خشية أم خكفا كأكثرىـ فيما عنده رغبة أم رجاء

كال يتـ عمـ العالـ حتى يعمؿ ...كتفضيميـ إنما ىك بالنسبة لمعامميف بعمميـ الكاقفيف عمى حدكد ا

. (4)" بمقتضى عممو كيعرض عما يصده عف العمؿ لخالقو

األحاديث كاآلثار التي تتحدث عف فضؿ  (أخالؽ العمماء)كقد جمع اآلجيرِّقم في كتابو 

جامع ) في كتابو (5)العمماء في الدنيا كاآلخرة، كذكر تمؾ األحاديث أيضان ابف عبد البر القرطبي

                                                 
-42ِواك، ٠ؾ١ٝ ؽَٓ، آكاة اٌؼبٌُ ٚاٌّزؼٍُ ػٕل اٌّفىو٠ٓ ا١ٌٍَّّٓ ِٓ ِٕزظف اٌموْ اٌضبٟٔ اٌٙغوٞ ٚؽزٝ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌَبثغ، ص- 1

. 2003َ- ٘ـ1424، 1، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ؽ43

ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ فوػ األٔظبهٞ اٌقيهعٟ األٔلٌَٟ، أثٛ ػجل هللا اٌموؽجٟ، ِٓ وجبه اٌّفَو٠ٓ، طبٌؼ ِزؼجل، : اٌموؽجٟ-2

ِٓ أً٘ لوؽجخ، هؽً ئٌٝ اٌشوق، ٚاٍزمو ث١ّٕخ ثّظو، ٚرٛفٟ ف١ٙب، ِٚٓ وزجٗ اٌغبِغ ألؽىبَ اٌموآْ اٌّؼوٚف ثزف١َو اٌموؽجٟ، 

[. 5/322اٌيهوٍٟ، األػالَ،  ].ٚاألٍٕٝ فٟ شوػ أٍّبء هللا اٌؾَٕٝ، ٚغ١و٘ب

. 4/20اٌموؽجٟ، اٌغبِغ ألؽىبَ اٌموآْ، -3

. 356، 2/355إٌفواٚٞ، اٌفٛاوٗ اٌلٚأٟ، - 4

٠ٍٛف ثٓ ػجل هللا ، اثٛ ػّو اٌّبٌىٟ، ِٓ وجبه ؽفبظ اٌؾل٠ش ، ِإهؿ، اك٠ت ، ٌٚل ثموؽجخ ، ٚرٛفٟ ثشبؽجخ ٍٕخ :اثٓ ػجل اٌجو: اٌموؽجٟ-5

[. 8/240اٌيهوٍٟ  ،االػالَ،].اٌلهه فٟ افزظبه اٌّغبىٞ، ٚا١ٌَو، ٚعبِغ ث١بْ اٌؼٍُ ٚفؼٍٗ،ٚاالٍز١ؼبة ٚغ١و٘ب: ٘ـ، ِٓ وزجٗ 463
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الذم جمع فيو معظـ األحاديث التي ليا عالقة بالعمـ، كذكر تمؾ األحاديث  (بياف العمـ كفضمو

. (مفتاح دار السعادة) في (2)، كابف القيـ(الفقيو كالمتفقو) في كتابو (1)أيضان ى الخطيب البغدادم

كلفضؿ العالـ ... ): ^ فضؿ العمماء عمى غيرىـ مف الناس حيث قاؿ ^كقد بيف الرسكؿ 

عمى العابد كفضؿ القمر ليمة البدر عمى سائر الككاكب، إف العمماء كرثة األنبياء، إف األنبياء لـ 

. (3 )(يكرثكا ديناران كال درىما ن إنما كرثكا العمـ فمف أخذه أخذ بحظ كافر

فما ظنكـ بطريؽ فيو آفات كثيرة كيحتاج الناس إلى : "قاؿ محمد بف الحسيف اآلجرم

ال تحيركا فقيض ا ليـ فيو مصابيح تضيء لو  سمككو في ليمة ظمماء، فإف لـ يكف فيو ضياء، كا 

فبينما . ثـ جاءت طبقات مف الناس البد ليـ مف السمكؾ فيو فسمككا. فسمككه عمى السالمة كالعافية

ال يعمـ كثير . ىكذا العمماء في الناس. ىـ كذلؾ إذ طفئت المصابيح فبقكا في الظممة فما ظنكـ بيـ

كال كيؼ يعبد ا في جميع ما يعبده بو خمقو . مف الناس أداء الفرائض كال كيفية اجتناب المحاـر

. (4)"إال ببقاء العمماء

 كقد زرع ما إال إليوثـ قبضو ،  ا ليذا الديف مف يحفظوأقاـما : "كمف فضؿ العمماء أف

 في كتب ينتفع بيا الناس بعده، كبيذا كبغيره إماكأمثالو،  في قمكب إماعممو مف العمـ كالحكمة، 

جره كبقي لو أفإف العالـ إذا زرع عممو عند غيره ثـ مات جرل عميو ،  العباد عمىفضؿ العمماء

 المتنافسكف كرغب فيو   ما تنافس فيوأحؽكذلؾ أخرل، كىك عمر ثاف كحياة ، ذكره

. (5)"الراغبكف
 

                                                 
ث١ٓ اٌىٛفخ  (غي٠ٗ)أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ صبثذ اٌجغلاكٞ، أثٛ ثىو اٌّؼوٚف ثبٌقط١ت، أؽل اٌؾفبظ اٌّإهف١ٓ اٌّمل١ِٓ، ٌِٛلٖ فٟ : اٌجغلاكٞ-1

ِٚىخ، ِٕٚشأٖ ٚٚفبرٗ ثجغلاك، وبْ فظ١ؼ اٌٍٙغخ ػبهفبً ثبألكة، ِٓ ِظٕفبرٗ، اٌفم١ٗ ٚاٌّزفمٗ، ربه٠ـ ثغلاك، ٚغ١و٘ب، رٛفٟ ٍٕخ 

[. 1/172اٌيهوٍٟ، األػالَ، ].٘ـ463

٘ـ فٟ كِشك، رزٍّن ٌش١ـ 691ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ أ٠ٛة ثٓ ٍؼل اٌيهػٟ اٌلِشمٟ، أثٛ ػجل هللا ثٓ اٌم١ُ اٌغٛى٠خ، ٌٚل ٍٕخ : اثٓ اٌم١ُ-2

كِشك =اإلٍالَ اثٓ ر١ّ١ٗ، أٌف رظب١ٔف وض١وح ِٕٙب ئػالَ اٌّٛلؼ١ٓ، ٚاٌطوق اٌؾى١ّخ فٟ ا١ٌَبٍخ اٌشوػ١خ ٚغ١و٘ب، رٛفٟ فٟ 

. [اٌيهوٍٟ، األػالَ].٘ـ751ٍٕخ

. 35رملَ رقو٠غٗ فٟ - 3

= ، ِٕشٛهاد ئكاهح األٚلبف اإلٍال١ِخ، لَُ اٌّطجٛػبد 31-30ا٢عوٞ، أثٛ ثىو ِؾّل ثٓ اٌؾ١َٓ ػجل هللا، أفالق اٌؼٍّبء، ص- 4

. 1982َ-٘ـ 1402ٚاٌّىزجبد، اٌملً، 

. ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد1/148اثٓ اٌم١ُ، ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو أ٠ٛة اٌيهػٟ أثٛ ػجل هللا، ِفزبػ كاه اٌَؼبكح، -  5
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:  تعميم المرأة: المبحث الثالث

لـ يكف اإلسالـ مانعنا لتعمـ المرأة كتقدميا في حضارة الحياة العممية كالعممية، كلـ يكف 

فقد برز في التاريخ اإلسالمي الكثير الكثير مف العالمات البارزات في شتى مجحفنا في حقيا، 

ثـ إف اإلسالـ قد ساكل بيف الرجؿ كالمرأة في حؽ التعمـ .أصناؼ العمـك الشرعية، كغيرىا مف العمكـ

، كاإلسالـ أكجب عمى (1)كالثقافة، فقد أعطى اإلسالـ لممرأة الحؽ نفسو الذم أعطاه لمرجؿ في التعمـ

المرأة كما أكجب عمى الرجؿ معرفة العقائد كالعبادات، كمعرفة الحالؿ كالحراـ في المأكؿ كالمشرب 

. (2)كسائر التصرفات، إذف مف الكاجب عمييا التعمـ كطمب العمـ كتعميـ غيرىا 
 

تعميم المرأة في عصر النبوة : المطمب األول

 كميا مدرسة، لمعمـ كالتعمـ منذ أكؿ ما بدأ بو جبريؿ مف الكحي حتى ^كانت حياة الرسكؿ 

، مع ^ ىك المعمـ كالمربي، ككاف القرآف الكريـ الذم أنزؿ عميو ^، ككاف ^آخر نفس في حياتو 

 عمى الرجاؿ فقط، ^بياناتو القكلية كالعممية المادتيف األساسيتيف لمتعميـ، كلـ يقتصر تعميـ الرسكؿ 

. (3)بؿ كاف يعمـ الرجاؿ كالنساء

 يخصص لمنساء أيامنا يجتمعف فييا، كيعمميف مما عممو ا، إضافة إلى ^ككاف الرسكؿ 

األياـ الالتي يحضرف فييا مع الرجاؿ، ليتزكدف مف العمـ ما يخصيف كيتعمؽ بشؤكنيف مما ينفردف 

يا :  فقالت^جاءت امرأة رسكؿ ا :  قاؿرضي ا عنو عف أبي سعيد الخدرم .بو عف الرجاؿ

ا نأتيؾ فيو، تعممنا مما عممؾ ا، قاؿ : رسكؿ ا، ذىب الرجاؿ بحديثؾ، فاجعؿ لنا مف نفسؾ يكمن

 (4) فعمميف مما عممو ا ^، فاجتمعف فأتاىف النبي (اجتمعف يـك كذا ككذا)

                                                 
، إٌّظّخ اإلٍال١ِخ ٌٍزوث١خ ٚاٌؼٍَٛ 120، 119أظو ثغلاكٞ، ِظطفٝ ئٍّبػ١ً، ؽمٛق اٌّوأح اٌٍَّّخ فٟ اٌّغزّغ اإلٍالِٟ، ص- 1

. 1991َ٘ـ 1411، 1ٚاٌضمبفخ، اٌّغوة، ؽ

، اٌّؼٙل اٌؼبٌّٟ ٌٍفىو اإلٍالِٟ، كاه اٌَالَ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، 186-185أظو ػٍٟ، ٍؼ١ل ئٍّبػ١ً، أطٛي اٌزوث١خ اإلٍال١ِخ، ص- 2

. 2005َ-٘ـ 1426، 1ؽ

. 583، 279أظو ا١ٌّلأٟ، ػجل اٌوؽّٓ ؽَٓ ؽجٕىخ، اٌؾؼبهح اإلٍال١ِخ، ص -3

. 37هٚاٖ اٌجقبهٞ ٍَُِٚ، ٍجك رقو٠غٗ فٟ طفؾخ - 4
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رىجى رسكؿ ا ^كقد كاف رسكؿ ا   يكمان، فىكىعىظىييفَّ ^ يقكـ بعظة النساء كتعميميف، كقد خى

ذي ًفي طىرىًؼ ثىٍكًبوً  ًبالؿه يىٍأخي اتىـى كى ٍرأىةي تيٍمًقي اٍلقيٍرطى كىاٍلخى عىمىت اٍلمى دىقىًة، فىجى كىأىمىرىىيفَّ ًبالصَّ
(1) .

لقد تابعت المرأة في عصر النبكة الديف الجديد في جميع مراحمو، فمـ تترؾ الرجاؿ ينفردكف 

 رضي (2) امرأة ىي خديجة^بشيء دكنيا، فبارت الرجاؿ كسبقتيـ أحيانان، فكاف أكؿ مف آمف بالنبي 

 رضي ا عنيا، فبرعت أميات المؤمنيف (3)ا عنيا، كأكؿ الشيداء في سبيؿ ا امرأة، كىي سمية

كالصحابيات في نشر الديف، كحفظو كاإلقباؿ عميو كتعميمو لمناس، فكفَّ منارات ىدل، كمراكز 

إشعاع كنكر، معممات كمربيات، كصالحات كمصمحات، يرجع إلييف في المشكالت كالمعضالت، 

يجتيدف في تعميـ  ^ النبيككانت أزكاج . (4)كيتخرج مف تحت أيدييف األبطاؿ كالعمماء كالحكماء

 .النساء أحكاـ دينيف

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ﴿: ^فقد قاؿ ا عز كجؿ مخاطبان أزكاج الرسكؿ 

[. 34: األحزاب]

كاىتـ اإلسالـ منذ بزكغ فجره بتعميـ المرأة القراءةى كالكتابةى، كاىتـ أيضان بتحسيف الخط 

 عممت بنت (6) مف رىط عمر بف الخطاب(5)"الشفاء العدكية" ىناؾ امرأة اسميا ككانتكتزيينو، 

مٍَّمًتيىا اٍلًكتىابىةى (7)حفصةأىال تيعىمِّقًميفى : "^، كقاؿ ليا كالكتابةعمر القراءة  ٍقيىةى النٍَّممىًة كىمىا عى ككانت . (1)" ري

                                                 
(. 1464)، ٍَُِٚ فٟ طالح اٌؼ١ل٠ٓ، ؽل٠ش هلُ (69)هٚاٖ اٌجقبهٞ فٟ وزبة اٌؼٍُ، ؽل٠ش هلُ -1

، ٚأٚي ِٓ طللذ ثجؼضزٗ، ٚوبٔذ رَّٝ لجً اٌجؼضخ اٌطب٘وح، ٌٚٚلد ^فل٠غخ ثٕذ ف٠ٍٛل ثٓ أٍل ثٓ ػجل اٌؼيٜ، األٍل٠خ، ىٚط إٌجٟ - 2

.  ثضالس ١ٍٕٓ، ٚوبٔذ ٚفبرٙب ثؼل ٚفبح أثٟ ؽبٌت ثضالصخ أ٠بَ^ أٚالكٖ وٍُٙ ئال ئثوا١ُ٘ ٚرٛف١ذ لجً ٘غوح إٌجٟ ^ِٓ اٌوٍٛي 

[. 4/281، اثٓ ػجل اٌجو، االٍز١ؼبة فٟ ِؼوفخ األطؾبة، 7/600اٌؼَمالٟٔ، اإلطبثخ فٟ ر١١ّي اٌظؾبثخ، ]

ثٕذ ف١بؽ ِٛالح أثٟ ؽن٠فخ ثٓ اٌّغ١وح ثٓ ػجل هللا ثٓ ػّوٚ ثٓ ِقيَٚ، ٚاٌلح ػّبه ثٓ ٠بٍو وبٔذ ٍبثؼخ ٍجؼخ فٟ اإلٍالَ، : ١ٍّخ-3

[. 7/712اٌؼَمالٟٔ، اإلطبثخ فٟ ر١١ّي اٌظؾبثخ، ].ػنثٙب أثٛ عًٙ ٚؽؼٕٙب ثؾوثخ فمزٍٙب، فىبٔذ أٚي ش١ٙلح فٟ اإلٍالَ

آي ٍٍّبْ، أثٛ ػج١لح ِشٙٛه ثٓ ؽَٓ، ػٕب٠خ إٌَبء ثبٌؾل٠ش إٌجٛٞ، طفؾبد ِؼ١ئخ ِٓ ؽ١بح اٌّؾلصبد ؽزٝ اٌموْ اٌضبٌش ػشو - 4

َ 1994-٘ـ1414، 1، كاه اثٓ ؽيَ، ث١وٚد، كاه اثٓ ػفبْ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، ؽ63، 59اٌٙغوٞ، ص

اٌشفبء ثٕذ ػجل هللا ثٓ ػجل شٌّ ثٓ فٍف ثٓ شلاك ثٓ ػلٞ ثٓ ٌٙت اٌموش١خ اٌؼل٠ٚخ، ٚاٌلح ١ٍٍّبْ ثٓ أثٟ ف١ضّخ، : اٌشفبء اٌؼل٠ٚخ-5

، ٚوبٔذ ِٓ ػمالء إٌَبء ٚفؼالئٙٓ، وبْ ػّو ٠ملِٙب فٟ اٌوأٞ ^أٍٍّذ لجً اٌٙغوح ٟٚ٘ ِٓ اٌّٙبعواد األٚي، ثب٠ؼذ إٌجٟ 

[. 7/727اٌؼَمالٟٔ، اإلطبثخ فٟ ر١١ّي اٌظؾبثخ ].٠ٚوػب٘ب ٠ٚفؼٍٙب ٚهثّب ٚال٘ب ش١ئبً ِٓ أِو اٌَٛق

ػّو ثٓ اٌقطبة ثٓ ٔف١ً أثٛ ؽفض أ١ِو اٌّإ١ِٕٓ، ٌٚل لجً اٌّجؼش إٌجٛٞ ثضالص١ٓ ٍٕخ، وبْ ػٕل اٌّجؼش شل٠لاً ػٍٝ ا١ٌٍَّّٓ، صُ أٍٍُ، -6

اٌؼَمالٟٔ، ]. ِب ػجلٔب هللا عٙوحً ؽزٝ أٍٍُ ػّو: فىبْ ئٍالِٗ فزؾبً ػٍٝ ا١ٌٍَّّٓ، ٚفوعبً ٌُٙ ِٓ اٌؼ١ك، لبي ػجل هللا ثٓ َِؼٛك

[. 4/588اإلطبثخ فٟ ر١١ّي اٌظؾبثخ، 

ػٕل ؽظٓ ثٓ ؽنافخ، ٚوبْ ِّٓ شٙل ^ؽفظخ ثٕذ ػّو ثٓ اٌقطبة أ١ِو اٌّإ١ِٕٓ، ٟ٘ أَ اٌّإ١ِٕٓ، وبٔذ لجً أْ ٠زيٚعٙب إٌجٟ -7

، ٚػٓ ػّو ثٓ اٌقطبة، هٜٚ ػٕٙب أفٛ٘ب ػجل هللا ٚاثٕٗ ^ثؼل ػبئشخ، ٚهٚد ػٓ إٌجٟ ^ثلهاً، ِٚبد ثبٌّل٠ٕخ، ٚريٚعٙب هٍٛي هللا 

اٌؼَمالٟٔ، اإلطبثخ فٟ ].ؽّيح، ٚىٚعزٗ طف١خ ثٕذ أثٟ ػج١ل ٚغ١وُ٘، ِبرذ ؽفظخ ػبَ فزؾذ افو٠م١خ اٌضب١ٔخ، ٍٕخ فٌّ ٚأهثؼ١ٓ

[. 582، 7/581ر١١ّي اٌظؾبثخ، 
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 كانت (2)تكتب، كأـ كمثـك بنت عقبة ^ككانت الشفاء كاتبة في الجاىمية، كانت حفصة زكج النبي 

 كانت تتقف الكتابة، كعائشة رضي ا عنيا كانت تقرأ المصحؼ (3)أيضان تكتب، كعائشة بنت سعد

. (5) كانت تقرأ كال تكتب(4)كال تكتب، كأـ سممة
 

تعميم المرأة بعد عصر النبوة : المطمب الثاني

حفؿ التاريخ اإلسالمي بنساء عالمات كنابغات في جميع مجاالت العمـك كالفنكف كالمغة، 

 بالنساء ^فمـ يكف تعميـ النساء فقط في عيد النبكة ؛بؿ حفمت القركف التي جاءت بعد عيد الرسكؿ 

العالمات، فإذا نظرنا إلى كتب التراجـ كجدناىا حافمة بالمحٌدثات كالفقييات، كالمفسرات، 

كالكاعظات، كاألديبات كالشاعرات، كالعالمات في شتى العمكـ، كقد كانت العركس في زمف معيف ال 

تجيز إال كمعيا الكتب الشرعية النافعة، كىذا يدؿ عمى اىتماـ النساء بالعمـ في العصكر الالحقة 

لعصر النبكة، كلـ يقتصر دكر المرأة عمى تعمـ العمـ، بؿ تعداه إلى تعميمو كركاية كتبو، 

. (6)كتدريسيا

 حتى نياية ^كتعميـ النساء بعد عصر النبكة يشمؿ تعميـ النساء مف بعد عصر الرسكؿ 

 لعصر النبكة، ككاف لممرأة في ةالدكلة العثمانية، كقد شيد اإلسالـ نيضة عممية في العصكر الالحؽ

كؿ عصر دكر عظيـ ككبير، كظيرت نساء عظيمات في شتى أصناؼ العمكـ، كخصكصان عمكـ 

الشرع، كتدؿ شكاىد كثيرة عمى أف التعميـ كالثقافة بمختمؼ صنكفيا كانت متاحة لممرأة العربية منذ 

                                                                                                                                               
اٌٍٍََخ "ٚطؾؾٗ األٌجبٟٔ فٟ . (27140)، ؽل٠ش هلُ 6/372ٚأؽّل فٟ َِٕلٖ . (3887)أفوعٗ أثٛ كاٚك فٟ وزبة اٌطت، ؽل٠ش هلُ - 1

. 1/289" اٌظؾ١ؾخ

 أَ وٍضَٛ ثٕذ ػمجخ ثٓ أثٟ ِؼ١ؾ اثٓ أثٟ ػّوٚ ثٓ أ١ِخ ثٓ ػجل شٌّ ثٓ ػجل ِٕبف، أٍٍّذ أَ وٍضَٛ ثّىخ لجً أْ ٠أفن إٌَبء فٟ-2

مٌه أٔٙب ٌّب "ئما عبءوُ اٌّإِٕبد ِٙبعواد "اٌٙغوح ئٌٝ اٌّل٠ٕخ صُ ٘بعود ٚثب٠ؼذ، ٚل١ً ٟ٘ أٚي ِٓ ٘بعو ِٓ إٌَبء، ٚف١ٙب ٔيٌذ 

[. 4/465اثٓ ػجل اٌجو،االٍز١ؼبة فٟ ِؼوفخ األطؾبة،].٘بعود ٌؾمٙب أفٛا٘ب ا١ٌٌٛل ٚػّبهح ١ٌوكا٘ب فّٕؼّٙب هللا ِٕٙب ثبإلٍالَ

ػبئشخ ثٕذ ٍؼل ثٓ أثٟ ٚلبص، ِٓ صمبد ها٠ٚبد اٌؾل٠ش، ِٓ ثٕٟ ى٘وح وبٔذ ئلبِزٙب فٟ اٌّل٠ٕخ، هأد ٍزبً ِٓ أِٙبد اٌّإ١ِٕٓ، ٚأفن -3

[. 1/172، اٌيهوٍٟ، األػالَ، 8/21اٌؼَمالٟٔ، اإلطبثخ فٟ ر١١ّي اٌظؾبثخ، ].ػٕٙب ػلك ِٓ اٌؼٍّبء

ٕ٘ل ثٕذ أثٟ أ١ِخ ثٓ اٌّغ١وح ثٓ ػجل هللا ثٓ ػّو ثٓ ِقيَٚ اٌموش١خ اٌّقي١ِٚخ، وبٔذ ىٚط اثٓ ػّٙب أثٟ ٍٍّخ ثٓ اٌّغ١وح، فّبد - 4

. ، وبٔذ ِّٓ أٍٍُ لل٠ّبً ٟ٘ ٚىٚعٙب ٚ٘بعوا ئٌٝ اٌؾجشخ، رٛف١ذ أٚي فالفخ ٠ي٠ل ثٓ ِؼب٠ٚخ ٍٕخ ٍز١ٓ^ػٕٙب فزيٚعٙب إٌجٟ 

[. 407، 4/406، اثٓ ػجل اٌجو، االٍز١ؼبة 8/150اٌؼَمالٟٔ، اإلطبثخ فٟ ر١١ّي اٌظؾبثخ ]

. ٘ـ1403هػٛاْ ِؾّل هػٛاْ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد،:، رؾم١ك458اٌجالمهٞ، أؽّل ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ عبثو، فزٛػ اٌجٍلاْ، ص- 5

. 7آي ٍٍّبْ، ػٕب٠خ إٌَبء ثبٌؾل٠ش إٌجٛٞ، ص- 6
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عصر بني أمية، كأنو قد نبغ بفضؿ ذلؾ عدد كبير مف النساء العربيات، بؿ لقد كانت منيف 

. (1)معممات فضميات تخرج عمى أيدييف الكثير مف أعالـ اإلسالـ

كقد تكمـ عف تعميـ البنات العديد مف المفكريف المسمميف عمى مدل القركف السابقة كحثكا 

عمى تعميميف كالعناية بتربيتيف، كاىتـ المسممكف في تعميـ البنات القراءة كالكتابة، كاستمرت ىذه 

السنة متبعة جيالن بعد جيؿ، فكاف األمراء يعممكف بناتيـ داخؿ القصكر، كيجمبكف إلييف المعمميف 

، كقد امتازت العالمة المسممة بالصدؽ في العمـ كاألمانة في الركاية، كقد تصدت لفنكف (2)كالمؤدبيف

. (3 )العمـ كشؤكف األدب

 

تعميم المرأة في العصور األخيرة : المطمب الثالث

في أكاخر القرف التاسع عشر كمطمع القرف العشريف لـ يكف ىناؾ اىتماـ بتعميـ المرأة، 

كأصبح ىناؾ انصراؼ عف تعميـ المرأة، كيرجع السبب في ذلؾ إلى الخكؼ مف االختالط في 

التعميـ كبالتالي الخكؼ مف فساد البنات إذا تعممف إلى جانب البنيف، ما أدل في نياية األمر إلى 

 االمتناع عف الكتاتيب، ككاف سائدان بيف الناس عدـ تعميـ البنت الكتابة كالخط خشية فسادىا 

كلكف ىذا كمو بعيد عف الديف اإلسالمي بؿ ىك مف الجيؿ كالعادات الزائفة، كقد بينت في . (4)أيضان 

في المطمبيف السابقيف كيؼ أف اإلسالـ اىتـ بتعميـ المرأة كشجع عميو، كلـ يمنعيا مف الكتابة أك 

. القراءة أك التعمـ كالتعميـ

 الباحثات لَلستاذات نسبة كقدـ بعض الباحثيف في العصر الحالي إحصائيات تبيف أف أقؿ

 فالمرأة. العمـك الشرعية  التكجو بكثافة إلى، كىذا بدكره يحتـ عمى النساءتكجد في التعميـ الشرعي

فاإلسالـ  . امرأة أك ألنيا مسممةلككنياالمسممة ال تجد حدكدان تمنعيا مف االنطالؽ العممي سكاءن 
                                                 

. 121ثغلاكٞ، ؽمٛق اٌّوأح اٌٍَّّخ فٟ اٌّغزّغ اإلٍالِٟ، ص- 1

. 279اٌّظله ٔفَٗ، ص- 2

-٘ـ1426، 1، كاه اٌمّخ، كاه اإل٠ّبْ، اإلٍىٕله٠خ، ؽ577اٌّملَ، ِؾّل أؽّل ئٍّبػ١ً، اٌّوأح ث١ٓ رىو٠ُ اإلٍالَ ٚئ٘بٔخ اٌغب١ٍ٘خ، ص- 3

2005َ .

.  280ؽمٛق اٌّوأح اٌٍَّّخ فٟ اٌّغزّغ اإلٍالِٟ، صِظطفٝ ئٍّبػ١ً ، ثغلاكٞ، -  4

 http://www.wfrt.net/dtls.php?PageID ٍِزمٝ اٌّوأح ٌٍلهاٍبد ٚاٌزله٠ت ،

http://www.wfrt.net/dtls.php?PageID
http://www.wfrt.net/dtls.php?PageID
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 العالمات كالسيدات المعركفات في الماضي النساءساىـ في إعطاء نماذج تاريخية كبيرة مف 

. (1) العممي المالئـالمناخكالسبيؿ يمر عبر إيجاد ، كالحاضر

إف تعميـ المرأة قضية حساسة كذات شأف، كخصكصان في العصر الحالي، يجب أف يككف 

لتعميـ المرأة شركط كقيكد، فإذا أيحسف أعطى أعظـ النتائج، كأفضميا كاألكثر فائدة لممرأة كاألمة، 

ذا أسيء أفسد المرأة كأضر باألمة، فمف الكاجب تعميـ المرأة ما يساعدىا عمى تأدية ميمتيا  كا 

كلتحقيؽ أىداؼ التعميـ الصحيح لممرأة، ال بدَّ مف . كزكجة، كأـ كمربية أجياؿ، كمديرة مممكة البيت

.  تكافر عدة مكاصفات حتى يككف التعميـ ذا أثر فٌعاؿ عمى المجتمع

كمف ىذه الشركط التزاـ المرأة المسممة في تعميميا بآداب اإلسالـ، كاختيار التعميـ المفيد 

ليا كلمجتمعيا كألسرتيا، كغير ذلؾ مف الشركط التي حث عمييا اإلسالـ حتى يككف التعميـ متمشيان 

. (2)مع اآلداب كاألخالؽ اإلسالمية كيؤتي أيكمو 

 

 

                                                 
1 -http://www.islamonline.net/servlet/Satellite ِٟٛلغ اٍالَ اْٚ ال٠ٓ ،ِبٌه، ٔٛه اٌل٠ٓ ، ِمبي ثؼٕٛاْ اٌّوأح اٌٍَّّخ ف 

 اٌؼٍَٛ ٔؾٛ َِزمجً افؼً 

2 -http: //www.islamway.com/اٌؼ١َوٞ، آ٠ذ، ِٓ ِمبي ثؼٕٛاْ اإلٍالَ ٚرؼ١ٍُ اٌّوأح  .
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 :المبحث الرابع 

  نساء مسممات بارزات في العمم
: كفيو خمسة مطالب

  

 

عائشة بنت أبي بكر الصديؽ  : المطمب األكؿ  
 

 

حفصة بنت سيريف   : المطمب الثاني  
 

 

كريمة المركزية   : المطمب الثالث  
 

 

عائشة بنت محمد بف عبد اليادم بف عبد الحميد   : المطمب الرابع  
 

 

فاطمة بنت محمد السمرقندم   : المطمب الخامس  
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: نساء بارزات في العمم: المبحث الرابع

حفؿ التاريخ اإلسالمي بأخبار نساء المسمميف الالتي بمغف مف العمـ درجة رفيعة كمكانة 

فمك نظرنا إلى كتب التاريخ كالتراجـ لكجدنا آالؼ .عالية، فكاف منيف األديبات كالشاعرات كالفقييات

. المسممات الالتي برعف في صنكؼ العمـ الشرعي

ركت الكثير مف األحاديث، كىي فقيية كليا ( 1)فيذه أـ الدرداء جييمة بنت حيي األكصابية

 (4) زكجة ىاركف الرشيد(3) كزبيدة(2)كالـ في التفيسر كالزىد ككاف ليا نصيب كافرمف العمـ كالعمؿ، 

، ككانت نابغة (6) جاكرت بمكة، كركت صحيح البخارم(5)ككريمة بنت محمد المركزية.كانت عالمة

كعائشة بنت محمد بف عبد . في الفيـ كالنباىة كحدة الذىف بحيث يرحؿ إلييا أفاضؿ العمماء

، سمعت صحيح البخارم عمى حافظ العصر المعركؼ (7)اليادم بف عبد الحميد بف قدامة المقدسي

 .(8)بالحجار، كركل عنيا الحافظ ابف حجر، كغير ىؤالء الكثير

ذا أردت الكتابة عف حياة النساء الالتي برزف في العمـ الشرعي مف عصر النبكة إلى  كا 

 مجمدات، كلكف أكتفي ىنا بترجمة حياة خمس نساء برزف في ةالعصر الحالي فيذا يحتاج إلى عد

. تعمـ العمـ الشرعي كتعميمو عبر المطالب الخمسة اآلتية

                                                 
ع١ّٙخ ثٕذ ؽ١ٟ األٚطبث١خ، وبٔذ ِٓ فؼالء إٌَبء، ٚػمالئٙٓ، ٚمٚاد اٌوأٞ ِٕٙٓ ِغ اٌؼجبكح ٚإٌَه، وبٔذ لل ؽفظذ ػٓ اٌوٍٛي - 1

، ٚػٓ ىٚعٙب أثٟ اٌلهكاء، هٜٚ ػٓ أَ اٌلهكاء عّبػخ ِٓ اٌزبثؼ١ٓ ُِٕٙ طفٛاْ ثٓ ػجل هللا ثٓ طفٛاْ، ١ِّْٚٛ ثٓ ِٙواْ ٚى٠ل ^

[. 4/430اثٓ ػجل اٌجو، االٍز١ؼبة، ].ثٓ أٍٍُ، رٛف١ذ لجً أثٟ اٌلهكاء ثَٕز١ٓ، ٚوبٔذ ٚفبرٙب ثبٌشبَ فٟ فالفخ ػضّبْ

. 1/90اٌؼىوٞ، ػجل اٌؾٟ ثٓ اؽّل، شنهاد اٌن٘ت فٟ أفجبه ِٓ م٘ت، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، -2

ىث١لح ثٕذ عؼفو ثٓ إٌّظٛه اٌٙبش١ّخ اٌؼجب١ٍخ، أَ عؼفو، ىٚعخ ٘بهْٚ اٌوش١ل، ٚثٕذ ػّٗ، ِٓ فؼ١ٍبد إٌَبء ٚش١ٙوارٙٓ، اٍّٙب -3

[. 3/42اٌيهوٍٟ، األػالَ، ].٘ـ261، ٚئ١ٌٙب رَٕت ػ١ٓ ىث١لح فٟ ِىخ، ٚوبٔذ ٌٙب صوٚح ٚاٍؼخ، رٛف١ذ (أَ اٌؼي٠ي)

ثٓ ِؾّل اٌّٙلٞ ثٓ إٌّظٛه اٌؼجبٍٟ أثٛ عؼفو فبٌِ فٍفبء اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ فٟ اٌؼواق، ٌٚل فٟ اٌوٞ، ٚٔشأ فٟ كاه : ٘بهْٚ اٌوش١ل-4

٘ـ، فبىك٘ود اٌلٌٚخ فٟ أ٠بِٗ، ٚوبْ ػبٌّبً ثبألكة ٚأفجبه اٌؼوة ٚاٌؾل٠ش ٚاٌفمٗ، فظ١ؾبً 170اٌقالفخ فٟ ثغلاك، ث٠ٛغ ثبٌقالفخ ٍٕخ 

[. 8/62اٌيهوٍٟ، األػالَ، ].٘ـ193ٌٗ شؼو، شغبػبً وض١و اٌغيٚاد، ٠ؾظ ٍٕخ ٠ٚغيٚ ٍٕخ، رٛفٟ ٍٕخ 

. 52ٍزأرٟ روعّخ ؽ١برٙب فٟ طفؾخ -5

ِؾّل ثٓ ئٍّبػ١ً ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ اٌّغ١وح، طبؽت اٌظؾ١ؼ، ٌٚل فٟ شٛاي ٍٕخ أهثغ ٚرَؼ١ٓ ِٚئخ، ؽٍت اٌؾل٠ش فٟ ِىخ : اٌجقبهٞ-6

اٌّيٞ، رٙن٠ت اٌىّبي، ].ٚ٘ٛ فٟ اٌضبِٕخ ػشو ِٓ ػّوٖ، رٛفٟ ١ٌٍخ ػ١ل اٌفطو ٍٕخ ٍذ ٚف١َّٓ ِٚئز١ٓ، ٚلل ثٍغ اصٕز١ٓ ٍٚز١ٓ ٍٕخ

[. 468، 400، 392، 12/391اٌن٘جٟ، ١ٍو أػالَ إٌجالء، .24/430-431

. 53ٍزأرٟ روعّخ ؽ١برٙب فٟ طفؾخ - 7

8 -http: //www.quranway.net ( 3) ِمبي ثؼٕٛاْ، شجٙبد ؽٛي اٌّوأح
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عائشة بنت أبي بكر الصديق : المطمب األول

:  اسميا ونسبيا

بف أبي قحافة بف عامر بف عمرك بف  (عبد ا بف عثماف)عائشة بنت أبي بكر الصديؽ 

كعب بف سعد بف تيـ بف مرة بف كعب بف لؤم، كأميا أـ ركماف بنت عمير بف عامر بف 

دىماف بف الحارث بف غنـ بف مالؾ بف كنانة، أـ المؤمنيف رضي ا عنيا، تكنى بأـ عبد 

 .ا، الفقيية األكلى في اإلسالـ، ككبيرة محدثات عصرىا

 : والدتيا، وحياتيا

 كىي بنت ست، كقيؿ سبع، ^، تزكجيا النبي سكلدت بمكة بعد المبعث بأربع سنيف أك خـ

كيجمع بأنيا كانت أكممت السادسة كدخمت في السابعة، كدخؿ بيا كىي بنت تسع ككاف 

دخكلو بيا في شكاؿ في سنة عشر مف النبكة، رأس ثمانية أشير مف المياجرة، كما تزكج بكرا 

 تزكجني حتى أخذتني ^ككنت ألعب مع الجكارم فما عممت أف رسكؿ ا " :سكاىا، قالت

 ^، كاختمؼ فيمف بدأ رسكؿ ا (1")أمي في البيت عف الخركج فكقع في نفسي أني تزكجت

بنكاحيا بعد خديجة فقاؿ بعضيـ كانت التي بدأ بنكاحيا بعد خديجة قبؿ غيرىا عائشة بنت 

أبي بكر الصديؽ، كقاؿ بعضيـ بؿ كانت سكدة بنت زمعة ثـ تزكج عمى أثرىا عائشة بنت 

كىي .(2)أبي بكر الصديؽ، كبقيت عنده تسع سنيف كتكفي عنيا كىي ابنة ثماني عشرة سنة

.  إليو^أحب نساء النبي 

  

                                                 
ؽّلٞ ػجل اٌّغ١ل اٌٍَفٟ  ِىزجخ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ، :  ، رؾم١ك61، ؽل٠ش هلُ 23/25اٌطجوأٟ، ١ٍٍّبْ ثٓ اؽّل، اٌّؼغُ اٌىج١و، - 1

.  َ 1983-٘ـ1404، 2اٌّٛطً، ؽ

، كاه طبكه، ث١وٚد، اثٓ 217، 8/85أظو اثٓ ٍؼل، ِؾّل ثٓ ٍؼل ثٓ ١ِٕغ أثٛ ػجل هللا اٌجظوٞ اٌي٘وٞ، اٌطجمبد اٌىجوٜ، -2

ئؽَبْ ػجبً، كاه اٌضمبفخ، .ك: ، رؾم١ك3/16أثٛ اٌؼجبً شٌّ اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو، ٚف١بد األػ١بْ ٚأٔجبء اٌيِبْ، .فٍىبْ

اٌش١جبٟٔ، . ٘ـ1407، 1، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ؽ2/211َ، ٚاٌطجوٞ، ِؾّل ثٓ عو٠و، ربه٠ـ األُِ ٚاٌٍّٛن 1968ث١وٚد، 

-٘ـ1411، 1ثبٍُ ف١ظً أؽّل اٌغٛاثوح، كاه اٌوا٠خ، اٌو٠بع، ؽ.ك: ، رؾم١ك5/388أؽّل ثٓ ػّوٚ ثٓ اٌؼؾبن، ا٢ؽبك ٚاٌّضبٟٔ، 

اثٓ اٌغٛىٞ، ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ .2/15اثٓ اٌغٛىٞ، طفٛح اٌظفٛح، .8/16اٌؼَمالٟٔ، اإلطبثخ فٟ ر١١ّي اٌظؾبثخ، .1991َ

ِظطفٝ ٚػجل اٌمبكه ػطب، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، : ، رؾم١ك303-5/302ِؾّل أثٛ اٌفوط، إٌّزظُ فٟ ربه٠ـ اٌٍّٛن ٚاألُِ، 

، 269رواعُ أػالَ إٌَبء، ئػلاك ئكاهح اٌجؾش ٚاإلػلاك فٟ ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ثاشواف، هػٛاْ كػجٛي، ص.1992َ-٘ـ1412، 1ؽ

، ِىزجخ ِلثٌٟٛ 91ؽبِل، أؽّل، لُّ َٔبئ١خ فٟ اإلٍالَ، ص.1998َ-٘ـ1419، 1كاه اٌجش١و، األهكْ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، ؽ

. 1اٌظغ١و، ؽ
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:  أقوال بعض الصحابة عنيا

لك كانت امرأة تككف خميفة لكانت : ركم عف عمي بف أبي طالب رضي ا عنو أنو قاؿ "

 شيء فسألنا ^ما أشكؿ عمى أصحاب رسكؿ ا : عائشة خميفة، قاؿ أبك مكسى االشعرم

كقاؿ قبيصة بف ذؤيب كاف عركة بف الزبير يغمبنا ...عنو عائشة إال كجدنا عندىا منو عمما

بدخكلو عمى عائشة ككانت عائشة أعمـ الناس بالحديث كأعمـ الناس بالقرآف كأعمـ الناس 

لك ماتت عائشة لما ندمت عمى شيء إال كنت : بالسنة، كلقد قمت قبؿ أف تمكت بأربع سنيف

لقد رأيت : ىؿ كانت تحسف الفرائض؟ قاؿ: سألتيا، كقاؿ مسركؽ كقد سئؿ عف عائشة

. (1)" يسألكنيا عف الفرائض^أصحاب رسكؿ ا 

:  عمميا

 أحاديث، أخرج ليا منيا في 2210ركل عنيا جماعة كثيرة مف الصحابة، حيث ركم عنيا

– حديثان، كانفرد البخارم بأربعة كخمسيف 174 حديثان، كالمتفؽ عميو منيا 297الصحيحيف 

. (2)بثمانية كستيف حديثا: حديثان، كمسمـ بتسعة كستيف، كقيؿ- كسبعيف: كقيؿ

اًئشىةي ىىذىا يىا):  يكمان ^ قاؿ رسكؿ ا  مىٍيًو السَّالـي كىرىٍحمىةي ًجٍبًريؿي  عى مىٍيًؾ السَّالـى فىقىالىٍت كىعى  يىٍقرىأي عى

كىاتيوي المَّوً  بىرى  .(3)( كى

اًؿ كىمىؿى : )^قاؿ رسكؿ ا : كعف أبي مكسى األشعرم قاؿ ـٍ يىٍكميٍؿ ًمٍف كىًثيره  ًمٍف الرِّقجى لى  كى

ـي النِّقسىاًء ًإال آًسيىةي اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍكفى  ٍريى مى مىى النِّقسىاًء كىفىٍضًؿ كى اًئشىةى عى فَّ فىٍضؿى عى  الثًَّريدً  ًبٍنتي ًعٍمرىافى كىاً 

مىى سىاًئًر الطَّعىاـً   (.4)(عى

                                                 
. 29اٌش١واىٞ، أثٛ ئٍؾك، ؽجمبد اٌفمٙبء، ص-  1

اثٓ رغوٞ ثوكٞ، أثٛ اٌّؾبٍٓ ٠ٍٛف األربثىٟ عّبي اٌل٠ٓ، إٌغَٛ اٌيا٘وح فٟ ٍِٛن ِظو .21-2/17اثٓ اٌغٛىٞ، طفٛح اٌظفٛح، - 2

ئكاهح اٌجؾش ٚاإلػلاك فٟ ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، .، اٌّإٍَخ اٌّظو٠خ ٌٍزأ١ٌف ٚاٌزوعّخ ٚاٌطجبػخ ٚإٌشو، ِظو1/150ٚاٌمب٘وح، 

. 53آي ٍٍّبْ، ػٕب٠خ إٌَبء ثبٌؾل٠ش إٌجٛٞ، ص.296ثاشواف، هػٛاْ كػجٛي، رواعُ أػالَ إٌَبء، ص

(. 2447)، ٍَُِٚ فٟ وزبة فؼبئً اٌظؾبثخ، ؽل٠ش هلُ (3217)أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة ثلء اٌقٍك، ؽل٠ش هلُ -3

(. 2431)، ٍَُِٚ فٟ وزبة فؼبئً اٌظؾبثخ، ؽل٠ش هلُ (3411)أفوعٗ اٌجقبهٞ فٟ وزبة أؽبك٠ش األٔج١بء، ؽل٠ش هلُ -4
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ىي التي أنزؿ ا براءتيا مف فكؽ سبع سماكات مف حادثة اإلفؾ التي اتيميا بيا عبد ا 

بف أبي بف سمكؿ، ككانت مف أعمـ الناس بالقرآف كال بفريضة كال بحالؿ كال بحراـ كال بشعر 

. (1)كال العرب كال بنسيب مف عائشة

:  وفاتيا

ماتت في خالفة معاكية سنة ثماف كخمسيف، كقيؿ سبع كخمسيف، ككانت كفاتيا في شير 

رمضاف بالمدينة، فمـ تر ليمة أكثر ناسان منيا، كصمى عمييا أبك ىريرة، كماتت كليا ست 

. (2)كستكف سنة رضي ا عنيا، كدفنت بالبقيع

 

 سيرين  تحفصة بن: نيالمطمب الثا

:   اسميا ونسبيا

. حفصة بنت سيريف، أـ اليذيؿ،الفقيية األنصارية البصرية،سيدة جميمة مف سيدات التابعات

:  عمميا

 اشتيرت بالعبادة كالفقو كقراءة القرآف كالحديث، ركت عف أـ عطية، كأـ الرائح، كمكالىا أنس 

بف مالؾ، كأبي العالية، ركل عنيا أخكىا محمد، كقتادة، كأيكب، كخالد الحذاء، كابف عكف، 

كىشاـ بف حساف، كشيد ليا بالفضؿ أىؿ العمـ كأكلكا المعرفة، كأثنكا عمييا ثناء رفعيا مكانان 

ما : عميان بيف نسكة عصرىا، ككشؼ عف مكانتيا في العمـ، ركم عف إياس بف معاكية قاؿ

أدركت أحدا أفضمو عمييا، كقاؿ قرأت القرآف كىي بنت ثنتي عشرة سنة، كقد مكثت حفصة 

. بنت سيريف ثالثيف سنة ال تخرج مف مصالىا إال لقائمة أك قضاء حاجة

                                                 
ئكاهح اٌجؾش ٚاإلػلاك فٟ . 1/150اثٓ رغوٜ ثوكٞ، إٌغَٛ اٌيا٘وح فٟ ٍِٛن ِظو ٚاٌمب٘وح، . 21-2/17اثٓ اٌغٛىٞ، طفٛح اٌظفٛح، -1

آي ٍٍّبْ، ػٕب٠خ إٌَبء ثبٌؾل٠ش إٌجٛٞ،  .296ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ئشواف هػٛاْ كػجٛي رواعُ أػالَ إٌَبء، ص

. 53ص

اثٓ اٌغٛىٞ، إٌّزظُ فٟ ربه٠ـ اٌٍّٛن ٚاألُِ .1/150اثٓ رغوٞ ثوكٞ، إٌغَٛ اٌيا٘وح، .18-3/16اثٓ فٍىبْ ٚف١بد األػ١بْ، - 2

. 1/29اٌش١واىٞ، ؽجمبد اٌفمٙبء، . 5/203
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ككانت تدخؿ مسجدىا فتصمي فيو الظير كالعصر كالمغرب كالعشاء كالصبح ثـ ال تزاؿ فيو 

حتى يرتفع النيار كتركع ثـ تخرج، فيككف عند ذلؾ كضكؤىا كنكميا حتى إذا حضرت 

كانت تحض الشباب عمى طاعة ا سبحانو كتعالى، .الصالة عادت إلى مسجدىا إلى مثميا

يا معشر الشباب خذكا مف أنفسكـ : ككثيران ما تخاطب الشباب مف إناث كذككر بقكليا المأثكر

. كأنتـ شباب فإني ما رأيت العمؿ إال في الشباب

:  وفاتيا

. (1) سبعيف سنةتىػ، كىي بنت تسعيف سنة كقيؿ إنيا عاش106تكفيت سنة 

 

كريمة المروزية : المطمب الثالث

:  اسميا ونسبيا

أـ الكراـ، كست :، المجاكرة بمكة، يقاؿ ليا(2)كريمة بنت أحمد بف محمد بف حاتـ المركزية

. الكراـ

:  عمميا

انتيى إلييا عمٌك اإلسناد لمصحيح، :  كانت مف أبرز المٌحدثات مف النساء قاؿ ابف األثير

ركت صحيح البخارم عف الكشمييني، كركت عف زاىر السرخسي، كانت ركنان ركينان 

لمحديث، كقد حضر دركسيا العمماء الكبار الفطاحؿ، كالمحدث الفقيو المعركؼ الخطيب 

، كغيرىـ (3)البغدادم، كالمحدث أبك عبد ا بف محمد بف نصر المعركؼ بالحميدم األزدم

ككانت . مف كبار العمماء الذيف اعترفكا بفضميا كسبقيا في تدريس الجامع الصحيح لمبخارم

                                                 
اثٓ اٌغٛىٞ، طفٛح .1/275اثٓ رغوٜ ثوكٞ، إٌغَٛ اٌيا٘وح، .8/408اثٓ ٍؼل، اٌطجمبد اٌىجوٜ، .4/507اٌن٘جٟ، ١ٍو أػالَ إٌجالء، - 1

ئكاهح اٌجؾش ٚاإلػلاك فٟ ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ثاشواف، هػٛاْ .7/171اثٓ اٌغٛىٞ، إٌّزظُ فٟ ربه٠ـ اٌٍّٛن ٚاألُِ، .4/24اٌظفٛح 

. 96كػجٛي، رواعُ أػالَ إٌَبء، ص

. 5/225أطٍٙب ِٓ ِوٚ اٌوٚم، اٌيهوٍٟ، (اٌّوٚم٠خ)فٟ وزبة األػالَ ٌٍيهوٍٟ وزجٙب ثبٌناي، - 2

: اٌؾ١ّلٞ األىكٞ ِؾّل ثٓ فزٛػ ثٓ ػجل هللا ثٓ فزٛػ ثٓ ؽ١ّل األىكٞ ا١ٌّٛهلٟ اٌؾ١ّلٞ، أثٛ ػجل هللا ثٓ أثٟ ٔظو، ٌٚل ٍٕخ3- 

٘ـ ِإهؿ ِؾلس، أٔلٌَٟ، أطٍٗ ِٓ لوؽجخ، وبْ ظب٘وٞ اٌّن٘ت، ٚ٘ٛ طبؽت اثٓ ؽيَ ٚر١ٍّنٖ، ِٓ وزجٗ عنٚح اٌّمزجٌ فٟ 420

األػالَ  ].  ٘ـ488موو ٚالح االٔلٌٌ ٚأٍّبء هٚاح اٌؾل٠ش ٚأً٘ اٌفمٗ ٚاالكة ٚمٚٞ إٌجب٘خ ٚاٌشؼو ٚغ١وٖ، ألبَ ثجغلاك فزٛفٟ ف١ٙب ٍٕخ

[. 328-327 / 6ٌٍيهوٍٟ 
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إذا ركت قابمت بأصميا، كليا فيـ كمعرفة، كنباىة مع الخير كالتعبد، ككاف أبكىا مف 

، كخرج بيا أبكىا إلى بيت المقدس كعاد بيا إلى مكة، (2)كأميا مف أكالد السيارم(1)كشمييف

كما تزكجت قط، كانت عالمة صالحة، قرأ عمييا األئمة كالخطيب، كأبي المظفر 

. (4()3)السمعاني

:  وفاتيا

. (6)ىػ463 مف الحفاظ، كتكفيت في مكة (5)قيؿ إنيا بمغت المائة، كعدىا ابف األىدؿ
 

 عائشة بنت محمد بن عبد اليادي بن عبد الحميد: رابعالمطمب ال

:  اسميا ونسبيا ووالدتيا

 عائشة بنت محمد بف عبد اليادم بف عبد الحميد بف عبد اليادم بف يكسؼ بف محمد بف 

كبيا مكلدىا ككفاتيا، كلدت سنة ، المحدثة محدثة دمشؽ، قدامة المقدسي، الحنبمية المذىب

. ثالث كعشريف كسبعمائة

:  عمميا

 حضرت في أكائؿ الرابعة مف عمرىا جميع صحيح البخارم عمى الحافظ الحجار، كركت 

كقرأ عمييا كتبان عديدة ككانت في آخر عمرىا، ، عف خمؽ، كركل عنيا الحافظ ابف حجر

. أسندي أىًؿ زمانيا، مكثرة سماعا كشيكخا
                                                 

ثبٌؼُ صُ اٌَىْٛ، ٚفزؼ ا١ٌُّ، ٠ٚبء ٍبوٕخ ٚ٘بء ِفزٛؽخ، ْٚٔٛ، لو٠خ وبٔذ ػظ١ّخ ِٓ لوٜ ِوٚ ػٍٝ أؽواف اٌجو٠خ آفو : وش١ّٙٓ-1

ًُِ ع١ؾْٛ، فوط ِٕٙب عّبػخ ٚافوح ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ٠بلٛد اٌؾّٛٞ، شٙبة اٌل٠ٓ أثٟ ػجل هللا، ِؼغُ ].ػًّ ِوٚ ٌّٓ ٠و٠ل لظل آ

. [1957َ-٘ــ1376، كاه طبكه، كاه ث١وٚد، ث١وٚد، 4/463اٌجٍلاْ، 

. ثىَو أٌٚٗ، ٚرقف١ف صب١ٔٗ، ٚثؼل األٌف هاء، ٚأٌف، لو٠خ ِٓ ٔٛاؽٟ ثقبهٜ، ٠َٕت ئ١ٌٙب أثٛ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ اٌؾ١َٓ ا١ٌَبهٞ: ا١ٌَبهٜ-2

[. ٠3/292بلٛد اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ]

ِفَو، ِٓ اٌؼٍّبء ثبٌؾل٠ش ِٓ : ِٕظٛه ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌغجبه ثٓ أؽّل اٌّوٚىٜ اٌَّؼبٟٔ اٌز١ّّٟ اٌؾٕفٟ صُ اٌشبفؼٟ، أثٛ اٌّظفو- 3

[. 304-303 /7اٌيهوٍٟ، األػالَ ] ٘ـ489أً٘ ِوٚ، وبْ ِفزٝ فواٍبْ ٌٗ رفب١ٍو اٌَّؼبٟٔ ٚغ١وٖ، رٛفٟ ٍٕخ 

اٌن٘جٟ، ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ػضّبْ ثٓ .235-18/233اٌن٘جٟ، ١ٍو أػالَ إٌجالء، .2/314اٌؼىوٞ، شنهاد اٌن٘ت فٟ أفجبه ِٓ م٘ت، - 4

اثٓ . 1948َ ِظٛهح، 2طالػ اٌل٠ٓ إٌّغل، ِطجؼخ ؽىِٛخ اٌى٠ٛذ، اٌى٠ٛذ، ؽ: ، رؾم١ك3/256ل١ّبى، اٌؼجو فٟ فجو ِٓ غجو، 

ف١ًٍ ِأِْٛ ش١ؾب، كاه اٌّؼوفخ، : ، رؾم١ك8/243األص١و، ػي اٌل٠ٓ، أثٛ اٌؾَٓ ثٓ أثٟ اٌىواَ ِؾّل ثٓ ِؾّل اٌش١جبٟٔ، اٌىبًِ، 

. ، ِىزجخ اإل٠ّبْ، إٌّظٛهح12/484اثٓ وض١و، ئٍّبػ١ً ثٓ وض١و اٌلِشمٟ، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ، .2002َ-٘ـ1422، 1ث١وٚد، ؽ

ئػلاك ئكاهح اٌجؾش ٚاإلػلاك فٟ ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ثاشواف، هػٛاْ كػجٛي، رواعُ أػالَ إٌَبء، .5/225اٌيهوٍٟ، األػالَ، 

. 82، آي ٍٍّبْ، ػٕب٠خ إٌَبء ثبٌؾل٠ش إٌجٛٞ، ص386ص

٘ـ، ِإهؿ، ِٓ ػٍّبء اٌشبفؼ١خ فٟ ا١ٌّٓ ِٓ 1179ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ١ٍٍّبْ ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ػّو ِمجٛي األ٘لي، اٌؾ١َٕٟ اٌطبٌجٟ ٌٚل ٍٕخ- 5

فوائل : إٌفٌ ا١ٌّبٟٔ ٚاٌوٚػ اٌو٠ؾبٟٔ فٟ ئعبىح اٌمؼبح ثٕٟ اٌشٛوبٟٔ، ِٚٓ وزت اٌزواعُ:أً٘ ىث١ل، ٌِٛلٖ ٚٚفبرٗ ف١ٙب، ٌٗ وزت ِٕٙب

[. 307 / 3األػالَ ٌٍيهوٍٟ  ]. ٘ـ1250اٌفٛائل، رٛفٟ ٍٕخ

. 5/225اٌيهوٍٟ، األػالَ، .12/484اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ، - 6
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:  وفاتيا

قاؿ ابف حجر تفردت بالسماع مف الحجار كمف . كتكفيت في أحد الربيعيف كدفنت بالصالحية

كمف العجائب . ككانت سيمة في اإلسماع سيمة الجانب، كسمع منيا الرحالة فأكثركا، جماعة

أف ست الكزراء كانت آخر مف حدثت عف ابف الزبيدم بالسماع، ثـ كانت عائشة آخر مف 

 .(1)كبيف كفاتييما مائة سنة، حدثت عف صاحبو الحجار بالسماع

 

فاطمة بنت محمد السمرقندي : سالمطمب الخام

:  اسميا ونسبيا

. فاطمة بنت محمد بف أحمد بف أبي أحمد السمرقندم

:  عمميا

عالمة فاضمة كفقيية أخذت العمـ عف جممة مف الفقياء، كأخذ عنيا كثيركف، كتصدرت لمتدريس، 

كألفت مؤلفات عديدة في الفقو كالحديث، كىى زكجة اإلماـ عالء الديف أبي بكر بف مسعكد 

حكى كالدم : الكاساني، صاحب البدائع، تفقيت عمى أبييا كحفظت مصنفو التحفة، قاؿ ابف العديـ

أنيا كانت تنقؿ المذىب نقال جيدان، ككاف زكجيا الكاساني ربما ييـ في الفتيا فترده إلى الصكاب 

قاؿ ككانت تفتي، ككاف زكجيا يحترميا كيكرميا، ككانت الفتكل .كتعرفو كجو الخطأ فيرجع إلى قكليا

أكالن تخرج عمييا خطيا، كخط أبييا السمرقندم، فمما تزكجت بالكاساني صاحب البدائع، كانت 

الفتكل تخرج بخط الثالثة، كىي التي سنت الفطر في رمضاف لمفقياء بالحالكية، كاف في يدييا 

. سكاراف، فاخرجتيما كباعتيما، كعممت بالثمف الفطكر كؿ ليمة كاستمر عمى ذلؾ الى اليكـ

كاف الكاساني عـز عمى العكد مف حمب إلى بالده فإف زكجتو حثتو عمى ذلؾ فمما : قاؿ ابف العديـ

عمـ الممؾ العادؿ نكر الديف محمكد استدعاه كسألو أف يقيـ بحمب فعرفو سبب السفر كأنو ال يقدر 

أف يخالؼ زكجتو ابنة شيخو فاجتمع رأم الممؾ كزكجيا الكاساني عمى إرساؿ خادـ بحيث ال 

                                                 
. 279رواعُ أػالَ إٌَبء، ص . 121، 4/120اٌؼىوٞ، شنهاد اٌن٘ت فٟ أفجبه ِٓ م٘ت، - 1
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تحتجب منو كيخاطبيا عف الممؾ في ذلؾ، فمما كصؿ الخادـ إلى بابيا، استأذف عمييا فمـ تأذف لو، 

بعد عيدؾ بالفقو إلى ىذا الحد، أما تعمـ أنو ال يحؿ أف : كاحتجبت كأرسمت إلى زكجيا تقكؿ لو

ينظر إلي ىذا الخادـ، كأم فرؽ بينو كبيف غيره مف الرجاؿ في جكاز النظر، فعاد الخادـ كذكر ذلؾ 

. لزكجيا بحضرة الممؾ فأرسمكا إلييا امرأة برسالة الممؾ نكر الديف فخاطبتيا فأجابتو إلى ذلؾ

:  وفاتيا

كقد تكفيت . (1) كأقامت بحمب إلى أف ماتت ثـ مات زكجيا الكاساني بعدىا كدفف عندىا

 .(2)ىػ 785فاطمة قبؿ عاـ 
 

 

 

                                                 
ئكاهح .، ِطجؼخ ١ِو ِؾّل وزت فبٔٗ، ووارش279ٟ-1/278اثٓ أثٟ اٌٛفبء، ػجل اٌمبكه اٌموشٟ، اٌغٛا٘و اٌّؼ١خ فٟ ؽجمبد اٌؾٕف١خ، -1

. 353اٌجؾش ٚاإلػلاك فٟ ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ثاشواف، هػٛاْ كػجٛي، رواعُ أػالَ إٌَبء، ص

2-http://www.imanway1.com/horras/showpost.php?p=64553&postcount=27 
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الفصل الثالث 

 

:  المدارس الشرعية للفتيات في المحافظات الشمالية في فلسطين

النشأة والتطور واألهداف  

: كفيو خمسة مباحث

المدرسة الشرعية في القدس  : المبحث األكؿ

المدرسة الشرعية في الخميؿ  : المبحث الثاني

المدرسة الشرعية في قمقيمية : المبحث الثالث

المدرسة الشرعية في طكلكـر : المبحث الرابع

مناقشة كاستنتاجات : المبحث الخامس
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 األول المبحث
  الثانوية الشرعية لمبنات في القدس

 :كفيو ثمانية مطالب
والجية المشرفة عمييا  المدرسة نشأة
 

 : األول المطمب

  المدرسة موقع
 

 : الثاني المطمب

  الشرعية التي تدرس في المدرسة المواد طبيعة
 

 : الثالث المطمب

  التدريسي الكادر
 

 : الرابع المطمب

  المدرسة طالبات
 

 : الخامس المطمب

  المدرسة أىداف
 

 :السادس المطمب

  :السابع المطمب ميزات المدرسة 
 

  :الثامن المطمب  تواجو المدرسة التي الصعوبات
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: تكجد في المحافظات الشمالية في فمسطيف أربعة مدارس لمتعميـ الشرعي لمفتيات، كىي

المدرسة الثانكية الشرعية لمبنات في القدس، كالمدرسة الشرعية لمبنات في الخميؿ، كالمدرسة 

 .الشرعية لمبنات في قمقيمية، كالمدرسة الشرعية لمبنات في طكلكـر

:  الثانوية الشرعية لمبنات في القدس: المبحث األول

تعرؼ ىذه المدرسة بإسـ المدرسة الثانكية الشرعية لمبنات، كىي أكلى المدارس الشرعية 

. لمفتيات في المحافظات الشمالية في فمسطيف

:  نشأة المدرسة والجية المشرفة عمييا: المطمب األول

. (المعيد العممي اإلسالمي سابقان )المدرسة الشرعية لمبنات ىي إمتداد لمدرسة ثانكية األقصى 

كانت فكرة إنشاء المدرسة الشرعية لمبنات مف قبؿ الشيخ عكرمة سعيد صبرم، مدير 

ـ بيف مدرسة دار الطفؿ 1970مدرسة ثانكية األقصى الشرعية سابقان حيث تـ االتفاؽ في عاـ 

العربي، كبيف إدارة األكقاؼ اإلسالمية عمى إنشاء قسـ لمتعميـ الشرعي في المدرسة عمى أف تقـك 

. (1)األكقاؼ بتزكيد المدرسة بالمدرسيف كالمدرسات كالمقررات الشرعية

ـ، ك 1970بدأ القسـ الثانكم الشرعي عممو في مدرسة دار الطفؿ مع بداية العاـ الدراسي 

ـ 1970استمر التعميـ في القسـ الشرعي في مدرسة دار الطفؿ العربي ثماني سنكات مف العاـ 

 طالبة، كتخرج 85ـ، كالتحؽ خالؿ تمؾ األعكاـ الدراسية الثمانية بالتعميـ الشرعي 1978حتى نياية 

 .(2) طالبة42منو ثمانية أفكاج مف الطالبات كبمغ مجمكع المتخرجات 

الثانكية الشرعية لمبنات تابعة لكزارة األكقاؼ األردنية، فيي تدرس المكاد الشرعية المطبقة 

في المدارس الشرعية األردنية نظران الرتباطيا باألكقاؼ األردنية، كالدراسة في المدرسة مجانية، مع 

. أف المدرسة تعتبر مف المدارس الخاصة

                                                 
. 77أظو ػبثل٠ٓ، ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً، ص_ 1

. 78أظو اٌّظله ٔفَٗ، ص- 2
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: (1) المدرسة  موقع:المطمب الثاني

تقع المدرسة الشرعية لمبنات في داخؿ حدكد المسجد األقصى المبارؾ، في المنطقة 

. الشرقية مف ساحات المسجد األقصى بجانب باب السمسمة، مقرىا ىك مكاف المدرسة األشرفية 

مبنى المدرسة صغير؛ فيو ستة صفكؼ فقط، مف الصؼ السابع حتى الثاني عشر 

األدبي، كال يكجد في المدرسة تخصص عممي كذلؾ لصغر مبنى المدرسة، بمغ عدد طالبات 

 طالبة، كأكبر 13 طالبة، أصغر صؼ فيو 143 ـ  2007/2008المدرسة خالؿ العاـ الدراسي

 طالبة، كىذا كمو بسبب ضيؽ المكاف، عمى الرغـ مف أف المتقدمات لمدراسة في المدرسة 30صؼ 

كؿ عاـ بالمئات، فاإلقباؿ كثير جدان كلكف القبكؿ قميؿ كمف أسس القبكؿ في المدرسة المعدؿ؛ 

الطالبات الالتي يأتيف إلى الدراسة في المدرسة الشرعية ...فالمدرسة تقبؿ مف تحمؿ المعدؿ األعمى

يأتيف مف جميع المدارس تقريبان، كليس مف مدارس بعينيا، البعض يككف عندىف الرغبة في دراسة 

العمـ الشرعي، كبعض األىالي يطمبكف مف بناتيف الدراسة في المدرسة الشرعية، فالرغبة ىنا تككف 

. لَلىؿ، كالقسـ اآلخر ىف مف أىؿ البمدة القديمة في القدس، كذلؾ لقرب المدرسة مف مكاف سكنيف

عدد كبير مف الطالبات الالتي ينييف الثانكية العامة مف المدرسة الشرعية، يذىبف لدارسة العمـ 

 تالشرعي، كذلؾ بسبب رغبتيف في دراسة الشريعة، كالبعض اآلخر يتخصص في اختصاصا

. أخرل
 

 :  (2)طبيعة المواد الشرعية التي تدرس في المدرسة: المطمب الثالث 

كىذا مقرر مف كزارة التربية كالتعميـ " عمـك إنسانية"التخصص الذم تدرسو الطالبات اسمو 

حسب منياج السمطة الفمسطينية، ىذا باإلضافة إلى المنياج الشرعي المقرر مف كزارة األكقاؼ 

األردنية، حيث لـ تكافؽ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية عمى إفراد تخصص العمـك الشرعية في 

المدرسة الشرعية لمبنات كما ىك حاصؿ في األردف، لذلؾ تـ دمج المناىج الشرعية مع المنياج 
                                                 

. 16/10/2007ٌَّلهٍخ اٌشوػ١خ ٌٍجٕبد فٟ اٌملً فٟ ربه٠ـ فٟ اِبكح ٘نا اٌّجؾش ِٓ ِمبثٍخ أعورٙب اٌجبؽضخ - 1

. 16/10/2007َِبكح ٘نا اٌّطٍت ِٓ ِمبثٍخ أعورٙب اٌجبؽضخ ِغ ِل٠و اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ اٌملً فٟ ربه٠ـ -  2
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المقرر مف السمطة الفمسطينية في سبيؿ أف يحصؿ الطالب في النياية عمى شيادة تؤىمو إلكماؿ 

. دراستو

أما بالنسبة لمشيادة التي تحصؿ عمييا الطالبة بعد إنياء الثانكية العامة، فقد عقد اتفاؽ 

بيف كزارة األكقاؼ ككزارة التربية يقضي بأف تجرم األكقاؼ امتحانان لممكاد الشرعية، كتعد األسئمة 

لجنة مف ذكم االختصاص، كتقـك بتصحيح اإلجابات كأف كزارة التربية تجرم االمتحاف الخاص 

كالشيادة في النياية . بمنياجيا، ثـ يتـ دمج عالمة المكاد الشرعية إلى عالمة كزارة التربية كالتعميـ

. تصادؽ عمييا كزارة األكقاؼ في األردف باإلضافة إلى كزارة التربية كالتعميـ

أما بالنسبة لممناىج كالكتب الشرعية فإف الكتب ىي نفسيا المطبقة في األردف، كقد كانت 

.  القدس، كلكنيا أصبحت حاليان تطبع في فمسطيفلتطبع في األردف ثـ تنقؿ إؿ

مكاد تدرس في المرحمة األساسية كتشمؿ : فالمكاد الشرعية التي تدرس في المدرسة

أربع مكاد تحمؿ االسـ نفسو في الصفكؼ : ، كالثامف، كالتاسع، كالعاشر كىيعالساب: الصفكؼ

:  األربعة المذككرة

. ؼالحديث الشرم- 2.    القرآف الكريـ كتفسيره- 1

. السيرة النبكية كسيرة الخمفاء- 4.      الفقو- 3

:  كأما في الصؼ الحادم عشر فالمكاد الشرعية ىي

. السيرة النبكية كالتاريخ اإلسالمي- 2.    العقيدة اإلسالمية- 1

 .فقو العبادات كأصكلو- 4.    القرآف كريـ كعمكمو- 3

. الحديث الشريؼ كعمكمو- 5

:  كالمكاد الشرعية في الصؼ الثاني عشر ىي

 :، كتتضمف(1)العمـك الشرعية  -1

. الحديث الشريؼ-ب.    القرآف الكريـ كتفسيره-  أ
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: ، كتتضمف(2)العمـك الشرعية  -2

 .األنظمة اإلسالمية-ب.    فقو المعامالت-  أ

 .الخطابة كأساليب الدعكة -3

 .حاضر العالـ اإلسالمي -4

:  الكادر التدريسي: المطمب الرابع

المدرسكف مف حممة الشيادات الشرعية، في الكقت الحالي ثالث معممات، كأستاذ حاصؿ 

. عمى شيادة الماجستير

:  طالبات المدرسة: المطمب الخامس

 (تاريخ التعميـ الشرعي في مدينة القدس)كضع الدكتكر محمد عبد القادر عابديف في كتابو 

ثالثة جداكؿ تشمؿ أعداد الطالبات الممتحقات بالدراسة في المدرسة الشرعية الثانكية مف العاـ 

. ـ كالخريجات منيا، كقد قسـ كؿ مرحمة مرت فييا المدرسة في جدكؿ1998ـ حتى العاـ 1970

ـ كىي المرحمة التي كانت فييا 1978ـ حتى 1970فالجدكؿ األكؿ يشمؿ الطالبات مف سنة 

المدرسة في مدرسة دار الطفؿ، ككاف فييا ثالثة صفكؼ األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم كالثالث 

.  طالبة42الثانكم ككاف عدد الخريجات في تمؾ المرحمة 

ـ كفي ىذه المرحمة انتقمت المدرسة إلى 1991ـ كحتى سنة 1978كالجدكؿ الثاني مف سنة 

المدرسة األشرفية في باب السمسمة في ساحات المسجد األقصى المبارؾ ككانت أيضا تشمؿ 

 طالبة، كيشكمف 235الصؼ األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم كالثالث الثانكم كبمغ عدد الخريجات 

ـ حيث أضيفت إلى المدرسة 1998ـ حتى سنة 1991كالجدكؿ الثالث مف سنة . ثالثة عشر فكجان 

في ىذه المرحمة الصفكؼ مف السابع حتى التاسع األساسي في الكقت التي أصبحت فيو الدراسة 

(. 1). في كزارة التربية كالتعميـ تشمؿ المرحمة األساسية ثـ الثانكية

: كبالنسبة لمجداكؿ الثالثة التي كضعيا الدكتكر محمد عبد القادر عابديف فدمجتيا في جدكؿ كاحد كىي كاآلتي
                                                 

. 86-79أظو ػبثل٠ٓ، ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً، ص، -1
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طانثاخ وخزَجاخ انًذرطح انشزعُح انصاَىَح نهثُاخ فٍ انقذص   ( 1، 1، 3)جذول رقى 

و1998و إنً عاو 1970يٍ عاو 
(1) 

 العاشر التاسع الثامف السابع العاـ الدراسي
الحادم عشر 

 األدبي

الثاني عشر 
 األدبي

خريجات الثاني 
 عشر األدبي

مالحظات 

1970-1971 - - - 13 - - -  
1971-1972 - - - 14 14 - -  

 الفكج األكؿ مف الخريجات 7 9 12 12 - - - 1972-1973

1973-1974 - - - 7 8 8 7  

1974-1975 - - - 12 12 7 7  

1975-1976 - - - 8 10 10 8  

1976-1977 - - - 6 6 8 8  

1977-1978 - - - 13 2 6 5  

1978-1979 - - - 37 16 9 9  

1979-1980 - - - 36 24 15 15  

1980-1981 - - - 39 25 19 19  

1981-1982 - - - 33 26 25 25  

1982-1983 - - - 26 20 25 23  

1983-1984 - - - 43 21 15 15  

1984-1985 - - - 35 28 14 14  

1985-1986 - - - 28 26 21 21  

1986-1987 - - - 39 17 16 16  

1987-1988 - - - 43 26 13 13  

1988-1989 - - - 17 32 20 20  

1989-1990 - - - 21 13 26 26  

1990-1991 - - - 35 18 12 12  

1991-1992 7 - - 28 27 16 11 
تشمؿ المرحمة األساسية الصفيف 

 السابع كالعاشر فقط

1992-1993 9 12 - 40 17 17 11 
تشمؿ المرحمة األساسية الصفكؼ 

 السابع كالثامف كالعاشر

 اكتممت المرحمة األساسية كالثانكية 9 16 27 20 13 12 24 1993-1994

1994-1995 19 28 20 19 21 17 16  

1995-1996 15 23 30 28 18 16 10  

1996-1997 13 15 21 24 24 12 7  

1997-1998 26 9 12 20 17 19 15  

قامت المدرسة عمى مدل السنكات السابقة : بعد دراسة الجدكؿ كالنظر فيو تبيف لي اآلتي

. بتخريج عدد ال بأس بو مف المؤىالت لمتخصص في العمـ الشرعي

تراكح أعداد الخريجات مف المدرسة بيف الزيادة كالنقصاف عمى مدل سنكات الدراسة، كقد 

كاف لمظركؼ االجتماعية كالسياسية دخؿ في ذلؾ، فأعداد الخريجات في السنكات السبع األكلى بعد 

                                                 
. 7، 6، 5، علٚي هلُ 86-85، 83، 79ػبثل٠ٓ، ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً، ص - 1
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نشأة المدرسة قميؿ مقارنةن بالسنكات التي تمتيا، ككاف السبب في ذلؾ النكاحي االجتماعية، كذلؾ 

لعدـ معرفة الناس في ذلؾ الكقت بأىمية دراسة العمـ الشرعي بالنسبة لمفتاه، أك عدـ اىتماـ الناس 

في ذلؾ الكقت بتعميـ الفتاة، كعدـ االىتماـ بمتابعة دراستيا فتجد في ذلؾ الكقت أعدادان ن كبيرةن مف 

. الفتيات يتركف الدراسة قبؿ الثانكية العامة كذلؾ لعدة أسباب قد يككف منيا الزكاج كغير ذلؾ

 كأكؿ التسعينيات زاد عدد الخريجات، كذلؾ بسبب زيادة الكعي الديني تثـ في الثمانينا

. لدل الكثير مف الناس

قبؿ اكتماؿ افتتاح المرحمة األساسية مف الصؼ السابع كحتى التاسع، كانت أعداد 

الطالبات في الصفكؼ العاشر، كالحادم عشر، كالثاني عشر كبير مقارنةن بأعداد الطالبات بعد 

. السنكات التي اكتمؿ فييا الصفكؼ األساسية مف السابع كحتى التاسع
َ ٚؽزٝ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ 1998ٚ أػلاك اٌطبٌجبد اٌٍّزؾمبد ثبٌّلهٍخ، ٚاٌقو٠غبد ِٕٙب ِٕن اٌؼبَ 

َ فٟٙ فٟ اٌغلٚي ا٢رٟ 2007/2008
(1)

  :

طانثاخ وخزَجاخ انًذرطح انشزعُح انصاَىَح نهثُاخ فٍ انقذص   (2، 1، 3) جذول رقى 

و 2007/2008و إنً عاو 1998يٍ عاو 

خريجات الثاني 

 عشر األدبي

الثاني عشر 

 األدبي

الحادم عشر 

 األدبي

 

 العاشر
 العاـ الدراسي السابع الثامف التاسع

14 14 19 35 8 29 17 1998-1999 

16 16 24 17 21 19 10 1999-2000 

16 17 12 19 20 14 11 2000-2001 

8 9 16 17 16 12 14 2001-2002 

12 14 16 26 16 19 16 2002-2003 

10 11 22 22 18 14 21 2003-2004 

17 18 10 18 14 21 18 2004-2005 

9 10 81 32 19 20 30 2005-2006 

13 14 23 17 15 28 23 2006-2007 

- 14 23 17 15 28 23 2007-2008 

 

                                                 
. 16/10/2007َربه٠ـ ة  اٌّؼٍِٛبد فٟ ٘نا اٌغلٚي ِٓ ِمبثٍخ أعورٙب اٌجبؽضخ ِغ ِل٠و اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ اٌملً-  1
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ـ 1990/1991كيالحظ مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف أعداد خريجات المدرسة منذ العاـ الدراسي 

. ـ أصبح أقؿ مما كاف عميو في األعكاـ الدراسية السابقة2006/2007كحتى العاـ الدراسي 
 

: أىداف المدرسة:المطمب السادس

خراج النمكذج اإلسالمي الذم يتربى عمى اآلداب  إعداد جيؿ ييتـ بالعمـ الشرعي األصيؿ، كا 

كاألخالؽ اإلسالمية األصيمة، كتعمؿ المدرسة جاىدة عمى تخريج طالبات يكفَّ عنصران مفيدان 

. لمجتمعيف
 

:  ميزات المدرسة الشرعية: المطمب السابع

  تسعى إلى تربية الطالبات عمى اآلداب كاألخالؽ اإلسالمية، كتدرس المكاد الشرعية مف

. فقو كحديث كتفسير كغير ذلؾ مف العمـك الشرعية

  كمف ميزاتيا أيضان أف مبنى المدرسة في داخؿ ساحات المسجد األقصى المبارؾ، فحيف

. يرتفع النداء تذىب الطالبات ألداء الصالة في مسجد قبة الصخرة المشرفة
 

:  الصعوبات التي تواجو المدرسة: المطمب الثامن 

:  تكجد مشاكؿ كصعكبات تكاجو المدرسة، يمكف إجماليا في النقاط اآلتية

 طالبة، كال يكجد 12 صفكؼ فقط، كىناؾ صؼ ال يتسع ألكثر مف 6ضيؽ المكاف فيناؾ - 1

كال يكجد أم مجاؿ لتكسيع المدرسة؛ بسبب .فرع عممي في المدرسة؛ بسبب ضيؽ المكاف

، كألف الشرطة اإلسرائيمية تمنع إضافة أم بناء، فضيؽ المكاف ىك السبب  عدـ كجكد مبافو

. في أف القبكؿ قميؿ جدان عمى الرغـ مف أف اإلقباؿ كبير جدان 
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زعاجيـ كمضايقاتيـ المستمرة كالبناء الزائد؛ يعتبر مف  -2 كجكد الجيراف في مباني المدرسة، كا 

أكبر المعكقات كالصعكبات التي تكاجو المدرسة، ساحة المدرسة تصبح مكانان لمعب بعد 

 .االنتياء مف الدكاـ

ذف مف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي -3  .إدخاؿ أم شيء إلى المدرسة بحاجة إلى تصريح كا 

قضية معادلة الشيادة الشرعية بالشيادة الثانكية العامة، فحتى ىذا الكقت لـ يتـ االعتراؼ  -4

بالشيادة الشرعية مف قبؿ المؤسسات التي أكجدتيا، في حيف أف عدة جامعات قد اعترفت 

بيا، كتقبؿ حامميا لمدراسة فييا، مثؿ الجامعات السعكدية، كمصر، كالعراؽ، كسكريا 

كغيرىا، كىذه االزدكاجية تفرض االستعداد المتحاني الشيادة الشرعية كالثانكية معان، قد 

تعكس تأثيران سمبيان عمى نتيجة الطالب، مما يؤدم إلى انسحاب بعض الطالبات مف 

. (1)الدراسة الشرعية

 

                                                 
. 95، 94ِغٍخ ٘لٜ اإلٍالَ، اٌؼلك اٌواثغ، ص-  1
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 الثاني المبحث
  الشرعية في الخميل المدرسة

 :كفيو ثمانية مطالب

كالجية المشرفة عمييا  المدرسة نشأة
 

 : األكؿ المطمب
 

  المدرسة مكقع
 

 : الثاني المطمب
 

  الشرعية التي تدرس في المدرسة المكاد طبيعة
 

 : الثالث المطمب
 

  التدريسي الكادر
 

 : الرابع المطمب
 

  المدرسة طالبات
 

 : الخامس المطمب
 

  المدرسة أىداؼ
 

 :السادس المطمب
 

   :السابع المطمب ميزات المدرسة 

   :الثامف المطمب  تكاجو المدرسة التي الصعكبات
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المدرسة الشرعية الثانوية لمبنات في الخميل : المبحث الثاني

 : والجية المشرفة عمييا المدرسة نشأة: المطمب األول
ـ، كىي تابعة 1983تأسست المدرسة الشرعية الثانكية لمبنات في مدينة الخميؿ سنة 

. (1)ىػ1382-ـ1962لمجمعية الخيرية اإلسالمية في الخميؿ التي تأسست سنة 
 

:  موقع المدرسة: المطمب الثاني

كاف مبنى .  تقع المدرسة الشرعية لمبنات في مدينة الخميؿ في منطقة شارع السالـ

المدرسة يتككف مف أربعة طكابؽ تشمؿ الغرؼ الصفية، كاإلدارة باإلضافة إلى سكف لمطالبات 

ـ تـ افتتاح المبنى الجديد لممدرسة، كيضـ المبنى المرحمتيف األساسية 1990اليتيمات، كفي عاـ 

. كالثانكية، كالمبنى القديـ أصبح مخصصان لسكف الطالبات اليتيمات فقط

بدأ التدريس في المدرسة مف الصؼ األكؿ األساسي ثـ في كؿ عاـ كاف يفتح صؼ، 

. كىكذا حتى شممت التكجييي بفرعيو األدبي الشرعي كالعممي

. (2)صفان  22يبمغ عدد صفكفيا مف الصؼ األكؿ األساسي حتى الصؼ الثاني عشر 

:   تحتوي المدرسة عمى األقسام التالية

 .ختبر عمكـ تجرل فيو التجارب المقررة، كىك يضـ أحدث األجيزة العمميةـ -1

 .فيد منو الطالبات اليتيمات بعد الظيرتجيازا، تس (13)مختبر لمحاسكب يحتكم عمى  -2

ات المراجع الدينية كالمغكية كاألدبية كالتاريخية إضافة إلى قمكتبة قيمة تحتكم عمى أـ -3

كتاب كتفيد منيا الطالبات (6000)يبمغ عدد الكتب فييا حكاليك العممية،ك الكتب المراجع 

 .في القسـ الداخمي

 (3).مركز لمتدبير المنزلي تتعمـ فيو الطالبات فف الطيي -4

                                                 
٘ـ 1421–َ 2000، اٌق١ًٍ، 18ٔشوح فبطخ ثبٌغّؼ١خ اٌق١و٠خ اإلٍال١ِخ ص -  1

َ، ٚربه٠ـ 5/11/2007ِمبثٍخ ِغ ِل٠وح اٌّلهٍخ ثزبه٠ـ . ٘ـ1415–َ 1994، اٌق١ًٍ، 3ٔشوح فبطخ ثبٌغّؼ١خ اٌق١و٠خ اإلٍال١ِخ ص -2

3/12/2007َ.http: //www.icshebron.org/schools.hmt .

3  -http: //www.icshebron.org/schools.html 
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:  طبيعة المواد الشرعية التي تدرس في المدرسة: المطمب الثالث

تيدٌرس المدرسة المكاد الشرعية في جميع المراحؿ، حسب منياج كزارة االكقاؼ كالشؤكف 

الدينية الفمسطينية، مف األكؿ األساسي حتى التكجييي األدبي، فالصفكؼ مف األكؿ األساسي حتى 

السادس األساسي يأخذكف باإلضافة إلى المكاد المقررة مف كزارة التربية كالتعميـ، مادة الثقافة 

. اإلسالمية، كىي بمقدار حصتيف في األسبكع لكؿ صؼ

كمف الصؼ السابع حتى العاشر تدرس ليـ مادة السمؼ الصالح، كالقرآف الكريـ، كالحديث 

. الشريؼ، كالفقو

الفقو، كالحديث كمصطمحو، كالسيرة النبكية، : يدرس لو: كالصؼ الحادم عشر األدبي

. كالقرآف الكريـ، كالعقيدة اإلسالمية

حاضر العالـ اإلسالمي، الحديث الشريؼ، : كالصؼ الثاني عشر األدبي يدرس لو أيضان 

. كفقو المعامالت، كالنظـ اإلسالمية، كالخطابة كالدعكة اإلسالمية

أما الطالبات الالتي يدرسف ضمف التخصص العممي فال يدرسف مكاد شرعية، ألف في ذلؾ 

إذف التعميـ الشرعي . عبئان ثقيالن عمى الطالبة كذلؾ لصعكبة المنياج العممي مقارنةن باألدبي

محصكر في الفرع االدبي 

 كتعميـ أحكاـ ـ تحفيظ القرآف الكرمت كانت المدرسة الشرعية لمبنات تشرؼ عمى دكرا

. (1)التجكيد في مبنى المدرسة، كفي مركزيف آخريف في مدينة الخميؿ
 

:  الكادر التدريسي: المطمب الرابع

المعممات الالتي يدرسف المكاد الشرعية باإلضافة إلى مادة التربية اإلسالمية أربع معممات 

. يحممف درجة البكالكريكس في التخصص الشرعي

                                                 
٘ـ 1415–َ 1994، اٌق١ًٍ، 17ٔشوح فبطخ ثبٌغّؼ١خ اٌق١و٠خ اإلٍال١ِخ ص -  1
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:  طالبات المدرسة: المطمب الخامس

ـ، ككانت الدراسة تشمؿ المرحمة 1983بدأ التدريس في المدرسة الشرعية لمبنات عاـ 

ـ، كفي ىذا العاـ 1987األساسية مف األكؿ حتى الخامس،كفي كؿ عاـ كاف يفتتح صؼ حتى عاـ 

ـ، اكتممت المرحمة الثانكية في 1993ـ، حتى العاـ 1987اكتممت المرحمة األساسية،كمف العاـ 

الجدكؿ . ـ2008كىذا جدكؿ يبيف أعداد طالبات المدرسة كخريجاتيا منذ نشأتيا حتى العاـ .المدرسة

يشمؿ المرحمة الثانكية : يشمؿ المرحمة األساسية، كالقسـ الثاني:القسـ األكؿ:مقسـ إلى قسميف
انًزحهح األطاطُح  : أوال  (1)طانثاخ وخزَجاخ انًذرطح انشزعُح انصاَىَح نهثُاخ فٍ انخهُم (1، 2، 3)جذول رقى 

الصؼ 
العاشر 

الصؼ 
 التاسع

الصؼ 
 الثامف

الصؼ 
 السابع

الصؼ 
 السادس

الصؼ 
 الخامس

الصؼ 
 الرابع

الصؼ 
 الثالث

الصؼ 
 الثاني

الصؼ 
 ألكؿ

 العاـ الدراسي

     19 30 20 29 26 1983-1984 
   28 37 47 38 34 35 46 1984-1985 
  24 39 42 42 46 37 46 21 1985-1986 
 19 36 36 45 43 42 50 27 28 1986-1987 

22 30 28 43 44 44 54 30 33 34 1987-1988 
19 22 34 40 41 61 40 35 38 33 1988-1989 
25 30 40 53 69 49 46 42 38 55 1989-1990 
40 40 50 72 49 47 44 48 63 49 1990-1991 
25 47 70 62 51 49 50 75 53 35 1991-1992 
38 60 58 67 60 53 79 60 41 31 1992-1993 
52 57 68 52 61 77 64 91 40 36 1993-1994 
55 59 55 60 75 65 52 48 40 26 1994-1995 
56 55 58 82 80 54 59 48 38 30 1995-1996 
51 58 68 48 53 57 51 47 35 58 1996-1997 
56 63 71 57 58 56 56 53 64 34 1997-1998 
61 68 62 64 59 71 58 75 31 33 1998-1999 
60 63 70 69 69 62 77 33 29 26 1999-2000 

54 70 73 72 74 81 55 45 36 30 2000-2001 

75 79 75 85 83 55 56 42 31 22 2001-2002 

79 73 89 89 70 61 56 26 34 29 2002-2003 

77 83 90 73 71 66 49 41 32 27 2003-2004 

81 93 81 79 72 62 51 40 34 30 2004-2005 

85 79 83 68 58 56 43 49 34 28 2005-2006 

76 79 69 67 66 53 44 37 34 36 2006-2007 

 

                                                 
. علاٚي اٌؼالِبد اٌقبطخ ثبٌّلهٍخ اٌشوػ١خ ٌٍجٕبد فٟ اٌق١ًٍ- 1



 87 

( 1)انًزحهح انصاَىَح : شاَُاًا  (2، 2، 3)جذول رقى 

الصؼ الثاني عشر 
 العممي

الصؼ الحادم عشر 
 العممي

الصؼ الثاني عشر 
 األدبي

 العاـ الدراسي  الصؼ لحادم عشر األدبي

   17 1991-1992 
  15 16 1992-1993 
  13 32 1993-1994 
- 17 25 30 1994-1995 
9 20 24 28 1995-1996 
20 12 18 30 1996-1997 
10 9 20 43 1997-1998 
9 12 33 32 1998-1999 
9 24 26 30 1999-2000 

20 17 28 45 2000-2001 
17 29 36 34 2001-2002 
26 32 28 38 2002-2003 
21 38 40 40 2003-2004 
30 27 39 49 2004-2005 
20 21 43 42 2005-2006 
15 24 43 48 2006-2007 

:  بعد دراسة الجدكؿ السابؽ تبيف لي اآلتي

أعداد الطالبات في الصؼ الثاني عشر تنقص عف أعدادىف في الصؼ الحادم عشر 

:  نقصان ممحكظان، كيرجع السبب في ذلؾ إلى

أف عددان مف الطالبات ينتقمف مف المدرسة الشرعية إلى مدارس أخرل في المرحمة الثانكية، 

فالطالبات في الفرع األدبي ينتقمف بسبب ازدكاجية المنيج؛ أم عدـ كجكد مكاد أخرل غير المكاد 

المقررة مف كزارة التربية كالتعميـ في المدارس األخرل، لكف ىذه الظاىرة غير مكجكدة بحدة في الفرع 

العممي؛ ك يرجع السبب في ذلؾ أف الطالبات في الفرع العممي ال يدرسف إال المكاد المقررة مف كزارة 

. التربية كالتعميـ، كال يضاؼ إلييا المكاد الشرعية
 

                                                 
. ٚمٌه ٌؼلَ ٚعٛك ئؽظبئ١بد فٟ اٌّلهٍخ ػٓ أػلاك٘ٓ اٌَجت فٟ ػلَ ئكهاط أػلاك ٌقو٠غبد اٌّلهٍخ ؛- 1
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 (1): أىداف المدرسة: المطمب السادس

القادمات مف جميع أرجاء محافظة الخميؿ سكاءن - في البيت الداخمي-إيكاء الطالبات اليتيمات -1

.  المفيد النافعـالمدينة، أك قراىا، كغير ذلؾ، كتربيتيف كتعميميف العؿ

 تعميـ الطالبات العمـ النافع، ليكفَّ كاعيات مؤمنات بثكابت األمة، عامالت مجتيدات، يسيمف  -2

عالء رايتو، فحب الكطف متأصؿ في نفكسيف، عطاؤىف مستمر، ألنو  في بناء الكطف، كا 

. جزءه مف عقيدتيف

العمؿ عمى المضي قدمان في تطكير المدرسة، كىذا التطكير منسجـ مع متطمبات التعميـ  -3

 .المعاصر كتقنياتو الحديثة

:  العمؿ عمى صياغة خطة تطكيرية سنكية، ك أىداؼ ىذه الخطة -4

. ةكضع خطة عالجية سنكية لبعض المكاد الدراسية األساسي-  أ

. إثراء المنياج مف خالؿ تفعيؿ مختبرات الحاسكب- ب

التشجيع عمى ريادة المكتبة كاالستفادة مف مكجكداتيا، كغير ذلؾ مف الكسائؿ التعميمية - ج

 .الحديثة

التكاصؿ مع المجتمع المحمي مف خالؿ إحياء بعض المناسبات الدينية كالمدرسية، كعقد - د

. بعض المحاضرات

. تشجيع الطالبات عمى إعداد األبحاث لمتحصيؿ الثقافي كالمعرفي- ىػ

 

                                                 
. ٔشواد فبطخ ثبٌّلهٍخ اٌشوػ١خ، هٍبٌخ اٌّلهٍخ، اٌقطخ اٌزط٠ٛو٠خ ٌٍّلهٍخ- 1
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 (1)ميزات المدرسة: المطمب السابع

خٌرجت المدرسة أعدادان كبيرة مف الطالبات، كقد ذىبت الخريجات إلى مياديف مختمفة مف مياديف  .1

. العمـ، فمنيف المعممات كمنيف الطبيبات كمنيف الميندسات، كمنيف ربات البيكت

مثؿ المدف، كالقرل، - لمدراسة في المدرسة الشرعية-الطالبات الالتي يأتيف مف بيئات مختمفة  .2

كالًخرىب، كالمخيمات، كالبادية، يتأثرف تأثران كبيران بالدراسة في المدرسة الشرعية، كمف ثـى يؤٌثرف 

 .في مجتمعيف

الطالبة التي تدرس في المدرسة الشرعية يككف ليا تأثير كبير عمى أسرتيا، كفي مجاؿ عمميا،  .3

. كعمى مجتمعيا، كلك لـ تكمؿ دراستيا الجامعية

الطالبة التي تدرس في المدرسة الشرعية كتريد إكماؿ دراستيا الشرعية بعد إنياء الثانكية العامة،  .4

. تككف مؤىمة لمدراسة في الجامعة

الطالبات في المدرسة يشاركف في كثير مف المسابقات كالميرجانات الدينية، ما يعمؿ عمى تقكية  .5

 .شخصية الطالبة كاعتزازىا بنفسيا كباإلسالـ

 في المجتمع، ربما أف المدرسة الشرعية في الخميؿ تعتني بالطالبات اليتيمات، فيذا لو أثر كبي .6

كخصكصان أف الكثير مف اليتيمات فقدف مقكـ األسرة، كقد يككف ليذا تأثير سمبي عمى المجتمع، 

فالمدرسة الشرعية تقكـ بإيكاء اليتيمات كتربيتيف عمى األخالؽ اإلسالمية الحسنة، ليكٌف قادرات 

عمى البذؿ كالعمؿ كليؤديف المسؤكلية بأمانة كاقتدار، فيذا األمر لو أثر فٌعاؿ في المجتمع، 

. فالمدرسة الشرعية أصبحت البيت البديؿ لمطالبات اليتيمات، كتكفر ليف المأكل كالتعميـ

 

                                                 
. 3/12/2007َرُ اٍزقالص ٘نٖ اإل٠غبث١بد ِٓ ِمبثٍخ ِغ ِل٠وح اٌّلهٍخ ثزبه٠ـ -  1
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:  (1)الصعوبات التي تواجو المدرسة : المطمب الثامن

:-  مف أىـ الصعكبات التي تكاجو المدرسة

عالـ إدارة الجمعية الخيرية اإلسالمية بذلؾ . تيديد قكات االحتالؿ بإغالؽ المدرسة، كا 

ىناؾ معكقات كصعكبات أخرل تكاجو المدرسة، كلكف ىذه المعكقات كالصعكبات ال عالقة 

. ليا بالدراسة، فكجدت الباحثة أنو ال داعي لذكرىا ىنا

                                                 
. 3/12/2007َرُ اٍزقالص ٘نٖ اٌظؼٛثبد ِٓ ِمبثٍخ ِغ ِل٠وح اٌّلهٍخ ثزبه٠ـ -  1
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 الثالث المبحث
  الشرعية في قمقيميةالمدرسة

 : كفيو سبعة مطالب
 

كالجية المشرفة عمييا  المدرسة نشأة
 

 : األكؿ المطمب

  المدرسة مكقع
 

 : الثاني المطمب

  الشرعية التي تدرس في المدرسة المكاد طبيعة
 

 : الثالث المطمب

  التدريسي الكادر
 

 : الرابع المطمب

  المدرسة طالبات
 

 : الخامس المطمب

  المدرسة أىداؼ
 

 :السادس المطمب

  ميزات المدرسة
 

  :السابع المطمب

  :الثامف المطمب  تكاجو المدرسة التي الصعكبات
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: (1)المدرسة الشرعية في قمقيمية: المبحث الثالث

:  نشأة المدرسة والجية المشرفة عمييا: المطمب األول

ـ، كىي تابعة لكزارة األكقاؼ 2000بدأت الدراسة في المدرسة الشرعية في قمقيمية عاـ 

، كتغطي الكزارة نفقات المدرسة مف أقساط كقرطاسية، كالجمباب  كالشؤكف الدينية الفمسطينية

. لمطالبات مف الصؼ السابع كحتى الثاني عشر، كتؤمف ليفَّ المكاصالت

تشمؿ المدرسة الصفكؼ مف السابع األساسي حتى الثاني عشر األدبي الشرعي، كال يكجد 

. فييا فرع عممي، لكنيا تطمح إلى ذلؾ
 

:  موقع المدرسة ومبناىا: المطمب الثاني

تقع المدرسة الشرعية في مدينة قمقيمية في حي النقار، بجانب مسجد ابف تيمية، كيقع مبنى 

المدرسة في الطابؽ الثاني لمسجد تابع لكزارة األكقاؼ، كتضـ المدرسة ستة صفكؼ مف الصؼ 

 .السابع حتى الصؼ الثاني عشر األدبي
 

:  طبيعة المواد الشرعية التي تدرس في المدرسة: المطمب الثالث

تدرس المدرسة المكاد الشرعية المقررة مف كزارة األكقاؼ باإلضافة لممنياج المتبع مف كزارة 

:  التربية كالتعميـ، فالمكاد الشرعية المقررة ىي

مادة الفقو، كالحديث، كالسيرة، كالتفسير لمصفكؼ مف السابع األساسي كحتى العاشر 

. األساسي، كمادة الفقو، كالحديث، كالسيرة، كالتفسير، كالعقيدة لمصؼ الحادم عشر

كمادة الفقو، كالحديث، كالسيرة، كالخطابة، كفقو المعامالت، كحاضر العالـ اإلسالمي، 

. لمصؼ الثاني عشر

                                                 
َ، ِٚؼٍِٛبد 2/3/2008اٌّبكح اٌزٟ ؽظٍذ اٌجبؽضخ ػ١ٍٙب فٟ ٘نا اٌّجؾش، ِمبثٍخ ِغ ِل٠وح اٌّلهٍخ اٌشوػ١خ ٌٍجٕبد فٟ لٍم١ٍ١خ ثزبه٠ـ  - 1

. ِل٠و اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ٚىاهح األٚلبف
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:  الكادر التدريسي: المطمب الرابع

معممتاف : المعممات الالتي يدرسف المكاد الشرعية باإلضافة إلى مادة التربية اإلسالمية

 .تحمالف شيادة البكالكريكس في الشريعة اإلسالمية
 

: طالبات المدرسة: المطمب الخامس

أعداد خريجات المدرسة الشرعية في قمقيمية قميؿ جدان مقارنةن مع خريجات المدارس 

 أفكاج مف الطالبات منذ تأسيس المدرسة كحتى الكقت الحالي، 6الشرعية األخرل، كقد تـ تخريج 

كالجدكؿ التالي يبيف أعداد طالبات المدرسة الشرعية في قمقيمية لمصفكؼ الحادم عشر كالثاني 

. عشر منذ تأسيس المدرسة كحتى الكقت الحالي
 أعذاد طانثاخ انًذرطح انشزعُح فٍ قهقُهُح نهصفىف  (1، 3، 3)جذول رقى

(: 1)انحادٌ عشز وانصاٍَ عشز

 العاـ الدراسي الحادم عشر الثاني عشر األدبي

6 7 2000/2001 
7 5 2002/2003 
6 17 2003/2004 
6 17 2004/2005 
6 8 2005/2006 

 

: أىداف المدرسة:المطمب السادس 

تربي المدرسة الطالبات عمى اآلداب كاألخالؽ اإلسالمية، كتعمؿ المدرسة جاىدة عمى 

تخريج طالبات يكٌف عنصران مفيدان لمجتمعيف، كيؤثِّقرف بأخالقيف اإلسالمية عمى أسرىف كالمجتمع 

. مف حكليف

 

                                                 
. ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، هاَ هللا-  1
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:  ميزات المدرسة: المطمب السابع

تخرج المدرسة طالبات مؤىالت لدراسة العمـ الشرعي، حيث إف نسبة كبيرة جدان مف 

خريجات المدرسة يذىبف لمدراسة في الكمية اإلسالمية في قمقيمية، كيكٌف مف أكائؿ الطالبات في 

. الكمية لدراستيف في المدرسة الشرعية
 

:  الصعوبات التي تواجو المدرسة: المطمب الثامن

مف أكبر الصعكبات التي تكاجو المدرسة ىي المبنى؛ حيث أنو ال يكجد مبنى خاص بالمدرسة  -1

. بؿ ىك طابؽ في مسجد تابع لكزارة األكقاؼ، كال يكجد ساحة أك ممعب لمطالبات

كمف الصعكبات أيضان أف الكزارة تحدد عددان معينان لمطالبات في المدرسة في كؿ عاـ، كال يمكف  -2

لممدرسة استقباؿ أكثر مف العدد المعيف، كالسبب في ذلؾ ىك أف األكقاؼ تغطي كافة نفقات 

 .المدرسة مف أقساط لمطالبات كزم ككتب كقرطاسية كمكاصالت كغير ذلؾ

كمف الصعكبات الحاجز المكجكد عمى مدخؿ مدينة قمقيمية، حيث أنو قبؿ كجكد الحاجز كانت  -3

تأتي طالبات مف قرل قمقيمية لمدراسة في المدرسة، كلكف بعد كجكد الحاجز أصبحت جميع 

. الطالبات مف المدينة كحدىا
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 الرابع المبحث
   الشرعية في طولكرمالمدرسة

: كفيو ثمانية مطالب
 

   كالجية المشرفة عميياالمدرسة نشأة
 

 : األكؿ المطمب

  المدرسة مكقع
 

 : الثاني المطمب

  الشرعية التي تدرس في المدرسة المكاد طبيعة
 

 : الثالث المطمب

  التدريسي الكادر
 

 : الرابع المطمب

  المدرسة طالبات
 

 : الخامس المطمب

  المدرسة أىداؼ
 

 :السادس المطمب

ميزات المدرسة  
 

  :السابع المطمب

  :الثامف المطمب  تكاجو المدرسة التي الصعكبات
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 (1): المدرسة الشرعية في طولكرم: المبحث الرابع

:  نشأة المدرسة والجية المشرفة عمييا: المطمب األول

ـ، كفي حفؿ االفتتاح 1998افتتحت أكؿ مدرسة شرعية لمطالب في محافظة طكلكـر عاـ 

الرسمي دعا مدير أكقاؼ طكلكـر كزارة األكقاؼ إلى العمؿ عمى إنشاء مدرسة شرعية لمبنات، كأكد 

كزير األكقاؼ في ذلؾ الكقت الشيخ يكسؼ جمعة سالمة استعداد الكزارة لدعـ ىذا المشركع، 

كبالتعاكف مع أبناء محافظة طكلكـر تأسست مدرسة األكقاؼ الشرعية لمبنات عاـ 

كتعد المدرسة الشرعية مدرسة نمكذجية مف حيث مستكل الطالبات عممان كخمقان، ، ـ2000/ىػ1421

كالتزامان، كتعتبر المدرسة مدرسة حككمية كليست مدرسة خاصة، حيث يقكـ المدير أك المديرة 

 .بترخيصيا كؿ عاـ مع أف القائـ عمييا كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية
 

:  موقع المدرسة: المطمب الثاني

، في منطقة ذنابة، الحارة الشرقية، الشارع  تقع المدرسة الشرعية في مدينة طكلكـر

. الرئيسي

ـ تـ الدكاـ في مبنى مؤقت كاقع في الطابؽ األرضي 2000بعد إنشاء المدرسة في عاـ 

ـ كذلؾ بدعـ أىؿ 2002 عاـ ةمف المسجد العمرم، ثـ بكشر بالعمؿ عمى بناء المبنى الدائـ لممدرس

الخير كجيكدىـ، أقيـ بناء المدرسة عمى أرض كقؼ كىك يتككف مف طابقيف كساحة كحديقة، يحتكم 

الطابؽ األرضي عمى أربع غرؼ صفية باإلضافة إلى غرفة اإلدارة، كغرفة السكرتيرة، كغرفة 

. المدرسات كالمقصؼ كالمخزف، كالكحدة الصحية

أما الطابؽ األكؿ فيتككف مف غرفتيف صفيتيف، كغرفة مختبر كمصمى، كغرفة تدبير 

. منزلي، كغرفة مكتبة ككمبيكتر

                                                 
. 12/5/2008َِؼٍِٛبد ٘نا اٌّجؾش ؽظٍذ ػ١ٍٙب اٌجبؽضخ ِٓ ِمبثٍخ ِغ ِل٠وح اٌّلهٍخ اٌشوػ١خ ٌٍجٕبد فٟ ؽٌٛىوَ ثزبه٠ـ  1- 
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:  طبيعة المواد الشرعية التي تدرس في المدرسة: المطمب الثالث

تمتـز المدرسة بالمنياج المقرر مف كزارة التربية كالتعميـ باإلضافة إلى المكاد الشرعية 

. لمصفكؼ األساسية مف السابع حتى العاشر

. كتقدـ التعميـ الثانكم األدبي كالشرعي لطالبات الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر

مادة الفقو، كالحديث، كالسيرة، كالتفسير لمصفكؼ مف السابع : فالمكاد الشرعية المقررة ىي

. األساسي كحتى العاشر األساسي

. كمادة الفقو، كالحديث، كالسيرة، كالتفسير، كالعقيدة لمصؼ الحادم عشر

كمادة الفقو، كالحديث، كالسيرة، كالخطابة، كفقو المعامالت، كحاضر العالـ اإلسالمي، 

. لمصؼ الثاني عشر
 

:  الكادر التدريسي: المطمب الرابع

ثالث : المعممات الالتي يدرسف المكاد الشرعية باإلضافة إلى مادة التربية اإلسالمية

. معممات يحممف شيادة البكالكريكس في الشريعة اإلسالمية
 

:  طالبات المدرسة: المطمب الخامس

 46ـ بصفيف ىما السابع كالعاشر ككاف عدد الطالبات كقتئذ 2000ابتدأت المدرسة عاـ 

 76طالبة، كفي السنة التالية انضـ إلييا الصفاف الثامف كالحادم عشر، كأصبح عدد الطالبات 

ـ ليصبح مف السابع حتى الثاني عشر، كاستمر عدد 2002طالبة، ثـ اكتمؿ عدد الصفكؼ عاـ 

. ـ2005طالبة عاـ 120طالبات المدرسة في االزدياد حتى بمغ 

 طالبة نجحف بنسبة 20كعددىف  (فكج القدس)ـ تـ تخريج الفكج األكؿ 2002في العاـ 

.  فما فكؽ80كحصمف عمى معدالت عالية، أكثر مف النصؼ حصمف عمى معدؿ % 100
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 طالبة، ككانت 12كعددىف  (فكج األقصى)ـ تـ تخريج الفكج الثاني2003كفي العاـ 

. معدالتيف عالية

.  طالبات9كعددىف  (فكج نكر اليدل)ـ تـ تخريج الفكج الثالث 2004كفي العاـ 
أعذاد طانثاخ انًذرطح انشزعُح نهثُاخ فٍ طىنكزو  (1، 4، 3)جذول رقى 

 العاـ الدراسي عدد طالبات المدرسة بشكؿ عاـ خريجات الصؼ الثاني عشر األدبي

20 46 2000/2001 

12 76 2002/2003 

9 93 2003/2004 

17 110 2004/2005 

17 125 2005/2006 

12 102 2006/2007 

 - 87 2007/2008 

 

:  أىداف المدرسة: المطمب السادس 

. تربية الطالبات عمى اآلداب كاألخالؽ اإلسالمية- 1

. كتربيتيف حتى يككف ليفَّ تأثير كبير عمى المجتمع مف حكليفَّ -  2
 

:  ميزات المدرسة: المطمب السابع 

 سنكات السابقة، ففي محققت المدرسة الشرعية في طكلكـر نجاحان كبيران عمى مدار الثماف -1

، كال يكجد إكماؿ لممكاد، كتحصؿ الطالبات %100خالؿ تمؾ السنكات كانت نسبة النجاح 

. في الثانكية العامة في كؿ عاـ عمى معدالت عالية

، مف ناحية األخالؽ، كالمعاممة مع  -2 لطالبات المدرسة تأثير كبير عمى المجتمع مف حكليفَّ

. اآلخريف، كالتزاميف بآداب الديف اإلسالمي
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كثير مف الطالبات يأتيف لمدراسة في المدرسة الشرعية لرغبتيف في دراسة العمـ الشرعي،  -3

. فيؤالء يتفكقف في ذلؾ كيككف ليف تأثير كبير عمى باقي الطالبات

. يكجد في المدرسة كفاءات في كافة التخصصات -4
 

:  الصعوبات التي تواجو المدرسة: المطمب الثامن

اعتبار المدرسة حككمية كليست مدرسة خاصة، حيث تقـك المديرة بترخيصيا كؿ عاـ، مع أف  -1

. القائـ عمييا كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية

ازدكاجية المنيج مف الصعكبات التي تكاجييا المدرسة كالطالبات، حيث تطمح المدرسة إلى  -2

تطبيؽ التخصص الشرعي ضمف برنامج معيف، بحيث يخفؼ مف المكاد األدبية األخرل ألف 

 .الطالبة تدرس ستة مكاد شرعية فال بد مف أف يككف ىناؾ امتحاف كزارم معتمد

عدـ كجكد فرع عممي في المدرسة، مما يؤدم بأعداد كبيرة إلى االنتقاؿ مف المدرسة بعد نياية  -3

 .الصؼ العاشر األساسي؛ لرغبتيف في االلتحاؽ بالفرع العممي

مكقع المدرسة يعتبر مف المعكقات، حيث أف المدرسة مكقعيا في ضاحية مف ضكاحي مدينة  -4

، كليست في المدينة نفسيا كالطالبات مف مناطؽ مختمفة، فكجكد الحكاجز يعتبر عائقان  طكلكـر

 .كبيران أماـ طالبات المدرسة

تعتبر المدرسة الشرعية في قمقيمة كطكلكـر تابعتيف في كؿ شيء لكزارة األكقاؼ، فقد 

حصمت الباحثة مف كزارة األكقاؼ عمى إحصائية يظير فييا أعداد الطالبات في المدرستيف منذ 

: (1)نشأتيما حتى العاـ الدراسي الحالي، كىي كاآلتي

                                                 
. ٚىاهح األٚلبف ٚاٌشإْٚ اٌل١ٕ٠خ، ِل٠و٠خ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ، اٌؼ١يه٠خ، فٍَط١ٓ- 1
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 أعذاد طانثاخ انًذرطح انشزعُح فٍ قهقُهح وطىنكزو  (2، 4، 3)جذول رقى 

: يُذ انُشأج وحرً انىقد انحانٍ

 العاـ الدراسي  في المدرستيفتعدد الطالبا

225 2000 

213 2001 
254 2002 
235 2003 
228 2004 
246 2005 
253 2006 
257 2007 
262 2008 
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: مناقشة واستنتاجات: المبحث الخامس

بعد النظر كالدراسة لكؿ مدرسة عمى حدة مف المدارس الشرعية لمبنات في المحافظات 

:  الشمالية في فمسطيف تكصمت الباحثة إلى اآلتي

المنياج الشرعي المتبع في المدارس الشرعية في المحافظات الشمالية نفسو في المدارس  -1

 .األربع؛ كذلؾ ألف جميع المدارس تابعة لكزارة األكقاؼ، كالمنياج مقرر مف قبميا

 المدرسة الشرعية في قمقيمية كطكلكـر تشرؼ عمييما كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية في كؿ  -2

شيء، فاألكقاؼ تغطي جميع نفقات المدرستيف في كؿ شيء، كىي تحدد أعداد الطالبات 

 .الممتحقات بالمدرستيف كغير ذلؾ

تبدأ الدراسة في المدارس الشرعية مف الصؼ السابع األساسي ما عدا المدرسة الشرعية في  -3

 :  الصؼ األكؿ األساسي، كالسبب في ذلؾ يرجع ألمريف ىمافالخميؿ، فالدراسة فييا تبدأ ـ

. مبنى المدرسة الشرعية في الخميؿ كبير جدان مقارنةن مع مباني المدارس األخرل - أ

 ثـ إف المدرسة الشرعية في الخميؿ ىدفيا األكؿ إيكاء اليتيمات مف جميع األعمار  - ب

 . كتعميميف، فيي تيتـ عمى كجو الخصكص بالصغار منيففكاالىتماـ بتربيتو

المكاد الشرعية التي تدرس في المدارس الشرعية تعمؿ عمى مساعدة الطالبات في دراستيف  -4

ذا تخصصت الطالبة تخصصان آخر أك لـ تكمؿ  الجامعية في حاؿ إكماليف لدراسة الشريعة، كا 

دراستيا الجامعية، تككف الفائدة التي تحصؿ عمييا مف دراسة المكاد الشرعية كبيرة جدان، كيككف 

 .ليا تأثير عمى أسرتيا كمجتمعيا

يعتبر مجمكع طالبات المدارس الشرعية في المحافظات الشمالية في فمسطيف قميمة جدان مقارنة  -5

: مع مجمكع طالبات الثانكية العامة، كالسبب في ذلؾ

.  مدارس4قمة المدارس التي تدرس المكاد الشرعية لمفتيات، فيي ال تتجاكز - 1

. عدـ كجكد قسـ شرعي مستقؿ عمى غرار التخصصات األخرل، مثؿ العممي كاألدبي- 2
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 المدارس الشرعية إلى نسبة خريجات الثانكية ؽبٌجبدكىناؾ بعض اإلحصائيات تبيف نسبة 

ـ حسب ما ىك محكسب في كزارة 2006 إلى 2002العامة، كىذه اإلحصائية تشمؿ السنكات 

:  كىي كالتالي.(1)التربية كالتعميـ العالي
 يجًىع طانثاخ انًذارص انشزعُح إنً يجًىع  (1، 5، 3)جذول رقى 

: طانثاخ انًذارص انصاَىَح تشكم عاو

مجمكع طالبات الثاني  الشرعية في الخميؿ

عشر في التخصص 

 الشرعي

مجمكع طالبات 

في  الحادم عشر

 التخصص الشرعي

مجمكع طالبات الحادم 

عشر كالثاني عشر في 

 جميع التخصصات

الصؼ الثاني  العاـ الدراسي

 عشر

الصؼ الحادم 

 عشر

36 34 20 23 29335 2001/2002 

28 38 18 27 31016 2002/2003 

40 40 26 23 38423 2003/2004 

39 49 26 23 38423 2004/2005 

43 42 20 31 40706 2005/2006 

 في التخصص األدبي اٌجبدبعد النظر ألعداد الطالبات في جميع التخصصات كأعداد الط

 الشريعة في المحافظات الشمالية في فمسطيف قميمة جدان مقارنةن مع ؽبٌجبدالشرعي، يظير أف نسبة 

.  التخصصات األخرل، كقد ذكرت الباحثة سبب ىذه الظاىرة في بداية المبحثؽبٌجبد

 (2)كحصمت الباحثة عمى إحصائيات تشمؿ أعداد جميع الطالبات في المدارس الشرعية

:  ـ2007/2008–ـ 2000/2001 (3)حسب العاـ الدراسي

                                                 
اٌّؼٍِٛبد ِٓ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، هاَ هللا، ِٚٓ ٍغالد اٌّلهٍخ اٌشوػ١خ فٟ اٌق١ًٍ، ؽ١ش ئٔٗ ال رٛعل فٟ ٚىاهح اٌزوث١خ - 1

. ٚاٌزؼ١ٍُ أػلاك ٌطبٌجبد اٌّلهٍخ اٌشوػ١خ فٟ اٌق١ًٍ

اإلؽظبئ١خ رشًّ اٌظف اٌؾبكٞ ػشو أ٠ؼبً، فٍُ رغل اٌجبؽضخ ئؽظبئ١بد ألػلاك فو٠غبد اٌضبٟٔ ػشو ٌٛؽل٘ٓ فٟ ع١ّغ - أ:  ٍِؾٛظزبْ

اٌزقظظبد، ثً اإلؽظبئ١بد اٌّٛعٛكح فٟ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ألػلاك اٌؾبكٞ ػشو ٚاٌضبٟٔ ػشو فٟ ع١ّغ اٌزقظظبد، ٌنٌه 

. اػطود اٌجبؽضخ ٌىزبثخ أػلاك اٌطبٌجبد فٟ اٌظف١ٓ اٌؾبكٞ ػشو ٚاٌضبٟٔ ػشو فٟ اٌزقظض اٌشوػٟ

. ٘نٖ اإلؽظبئ١خ رشًّ اإلٔبس فمؾ-  ة

لٍم١ٍ١خ، اٌّلهٍخ اٌشوػ١خ /اٌملً، اٌّلهٍخ اٌشوػ١خ ٌٍجٕبد /اٌق١ًٍ، اٌضب٠ٛٔخ اٌشوػ١خ ٌٍجٕبد/رشًّ اٌّلهٍخ اٌشوػ١خ اٌضب٠ٛٔخ ٌٍجٕبد -  2

. ؽٌٛىوَ/ٌٍجٕبد 

ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ . 2007/2008- 2000/2001اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌإلؽظبء اٌفٍَط١ٕٟ، لبػلح ث١بٔبد َِؼ اٌزؼ١ٍُ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ - 3

. اٌؼبٌٟ، هاَ هللا، فٍَط١ٓ
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أعذاد جًُع انطانثاخ فٍ انًذارص انشزعُح حظة انعاو انذراطٍ  (2، 5، 3)جذول رقى 

و 2007/2008– 2000/2001يٍ انعاو انذراطٍ

مجمكع طالبات المدارس الشرعية في 
 المحافظات الشمالية

 العاـ الدراسي

825 2000/2001 

957 2001/2002 
938 2002/2003 

1050 2003/2004 
1082 2004/2005 
1028 2005/2006 
972 2006/2007 
922 2007/2008 

 

عدـ كجكد فرع عممي في المدارس الشرعية، باستثناء المدرسة الشرعية في الخميؿ، في حيف  -6

. أف الطالبات في التخصص العممي ال يدرسف مكاد شرعية
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الفصل الرابع 

: الكليات التي تدرس الشريعة للفتيات في المحافظات الشمالية في فلسطين

النشأة والتطور واألهداف 

:  كفيو مبحثاف

الكميات التي تمنح درجة البكالكريكس في الجامعات في المحافظات : المبحث األكؿ

:  الشمالية

 

:  الدراسات العميا في الجامعات في المحافظات الشمالية: المبحث الثاني
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:  األولالمبحث 
الكميات التي تمنح درجة البكالوريوس في الجامعات في المحافظات 

 :الشمالية

:  كفيو سبعة مطالب
 

  

كمية الشريعة في جامعة الخميؿ  
 

 : المطمب األكؿ
   

 : المطمب الثاني كمية العمـك اإلسالمية 
   

 : المطمب الثالث كمية الدعكة كأصكؿ الديف في جامعة القدس 
   

كمية القرآف في جامعة القدس   : المطمب الرابع    

كمية الشريعة في جامعة النجاح   :  المطمب الخامس    

كمية الدعكة اإلسالمية في قمقيمية   :  المطمب السادس    

مدل التشابو كاالختالؼ بيف البرامج التي  
تقدميا الكميات الشرعية 

: المطمب السابع    
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اىتـ المسممكف بدراسة العمـك الشرعية، فقد كانت المساجد تقـك بدكر تعميـ ىذه العمـك 

كاالىتماـ بيا عمى مر العصكر، ككاف عمماء المسمميف يطكفكف البالد اإلسالمية لطمب العمـ 

كتدريسو، ككانت فمسطيف مف الدكؿ التي يؤميا عمماء المسمميف لمتدريس، كالتفقو في الديف، كطمب 

كفي الكقت الحاضر بعد ما أصبح لمعمـ مؤسسات تعنى بو . العمـ عمى مدل العصكر السابقة

أنشئت في فمسطيف معاىد ككميات تعنى بالتعميـ الشرعي، كتيتـ بو لتخريج األئمة كالكاعظيف 

. كالمدرسات كالكاعظات، كستقـك الباحثة في ىذا الفصؿ بتفصيؿ الحديث عف تمؾ المؤسسات
 

 :كمية الشريعة في جامعة الخميل: المطمب األول
 كمية الشريعة في جامعة الخميؿ ىي أيكلى الكميات التي تدرس العمـ الشرعي في 

: - المحافظات الشمالية في فمسطيف، كسكؼ تتحدث الباحثة عنيا عبر المطالب اآلتية

:  النشأة: المسألة األولى

 سنة (1)ىي أكؿ كمية جامعية أنشئت في فمسطيف، أسسيا الشيخ محمد عمي الجعبرم

 طالبان كطالبة مف جميع أرجاء 34ـ، فكانت أكؿ كمية أينشئت في جامعة الخميؿ، كانتظـ فييا 1971

ـ، حيث 1979فمسطيف، كبقيت كمية الشريعة ىي الكمية الكحيدة في جامعة الخميؿ حتى عاـ 

كابتدأت الكمية متكاضعة في مبناىا كميدىًرسييا، .(2)أينشئت كميات أخرل انضمت إلى الكمية األـ

كأماـ اإلصرار كالتحدم مف المخمصيف استطاعت الكمية أف تقؼ منارة شامخة تشع . كطالبيا

. (3)بالنكر كالفكر كالدعكة كالعمـ النافع

                                                 
َ، ؽظً ػٍٝ اٌشٙبكح اٌؼب١ٌخ ِٓ األى٘و ػبَ 1901ِؾّل ػٍٟ اٌغؼجوٞ هعً ك٠ٓ ١ٍٚبٍٟ فٍَط١ٕٟ، ٌٚل فٟ ِل٠ٕخ اٌق١ًٍ ػبَ -1

َ، شبهن فٟ إٌشبؽ ا١ٌَبٍٟ إٌّب٘غ ٌٍؾووخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ، رمٍل ػلح ِٕبطت ِٕٙب، هئبٍخ ثٍل٠خ اٌق١ًٍ، اػزيي إٌشبؽ ا١ٌَبٍٟ 1921

. 1980َلجً ٚفبرٗ، ٚاٌزيَ ث١زٗ ئٌٝ أْ رٛفٟ ػبَ 

[ http: //www.moqatel.com/openshare/Mostlhat/Alaam/Mokatel22_1-29.htm_cvt.htm .]

 http: //www.hebron.edu/arabic/Faculties/Alshareha/Overview.htm 7، 5ٔشوح ػٓ عبِؼخ اٌق١ًٍ ص - 2

 http: //www.hebron.edu/arabic/Faculties/Alshareha/Overview.htm 7ٔشوح ػٓ عبِؼخ اٌق١ًٍ ص - 3
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:  التطور: المسألة الثانية

 ـ مف غير تحديد 1991ـ كحتى العاـ 1971بقيت كمية الشريعة منذ تأسيسيا في العاـ 

. تخصص معيف لدراسة الشريعة

قسـ أصكؿ الديف، كقسـ الفقو : ـ تـ افتتاح قسميف ىما1990/1991في العاـ الدراسي

كالتشريع، كتال ىذه الخطكة التطكيرية إنشاء المعيد العالي لمقضاء الفمسطيني المتفرع عف قسـ الفقو 

. ـ2002كالتشريع، كذلؾ في العاـ 

 كالمرحمة الثالثة في تطكر كمية الشريعة كانت إنشاء قسـ أساليب تدريس التربية 

الباقية مف كمية  (ساعة60) ساعة مف كمية الشريعة ك76اإلسالمية، كفي ىذا القسـ يدرس الطمبة 

. (1)التربية كسائر كميات الجامعة

:  األىداف: المسألة الثالثة

:  كاف مف أىداؼ إنشاء كمية الشريعة في الخميؿ

تشجيع أىالي محافظة الخميؿ الذيف تميزكا بتمسكيـ بالقيـ كالتراث اإلسالمي عمى إرساؿ بناتيـ  -1

. (2)لتزكيدىف بالعمـ الشرعي، كالمعرفة 

ـ بالثقافة العربية اإلسالمية، كالتي 1948رفد اإلخكة الفمسطينييف في الجزء المحتؿ منذ عاـ  -2

. (3)حرمكا منيا حكالي عقديف مف الزمف، كالحفاظ عمى ىكيتيـ العربية كاإلسالمية األصيمة

رفد المجتمع باألئمة كالخطباء كالكاعظيف كالمعمميف كالقضاة، كاإلسياـ الجاد في نيضة األمة  -3

كتكعية الشعب، كنشر العمـ الشرعي، كتصحيح األكضاع الخاطئة، كتحرير العقكؿ مف القيكد , 

. (4)الجاىمية تمييدا لمتحرر مف تبعية االستعمار كاالحتالؿ األجنبي

                                                 
. 7ٔشوح ػٓ عبِؼخ اٌق١ًٍ ص- 1

 .5اٌّظله ٔفَٗ، ص- 2

. 5اٌّظله ٔفَٗ، ص- 3

. 7اٌّظله ٔفَٗ، ص- 4
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:  خريجات الكمية: المسألة الرابعة

 خرجت كمية الشريعة في جامعة الخميؿ عددان كبيران مف الطالبات حيث بمغ عددىف منذ 

.  طالبة422:النشأة كحتى الكقت الحالي

كالجدكؿ اآلتي يبيف عدد خريجات كمية الشريعة في جامعة الخميؿ، منذ النشأة كحتى عاـ 

. (1)ـ2007
و 2007خزَجاخ كهُح انشزَعح فٍ جايعح انخهُم يُذ انرأطُض وحرً عاو   (1 ،1، 4)جذول رقى 

 العاـ الدراسي عدد الخريجات

9 1974-1975 
9 1975-1976 

6 1976-1977 

9 1977-1978 

7 1978-1979 

12 1979-1980 

34 1980-1981 

25 1981-1982 

37 1982-1983 

30 1983-1984 

27 1984-1985 

26 1985-1986 

34 1986-1987 

15 1987-1988 

10 1988-1989 

17 1989-1990 

8 1990-1991 

3 1991-1992 

7 1992-1993 

14 1993-1994 

12 1994-1995 

10 1995-1996 

35 1996-1997 

25 1997-1998 

16 1998-1999 

68 1999-2000 

65 2000-2001 

65 2001-2002 

56 2002-2003 

45 2003-2004 

                                                 
. فٟ عبِؼخ اٌق١ًٍ.لَُ اٌزَغ١ً-  1
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38 2004-2005 

21 2005-2006 

23 2006-2007 

:  بعد دراسة الجدكؿ كالنظر فيو تبيف اآلتي

كاف عدد الخريجات في السنكات األكلى لتأسيس كمية الشريعة قميالن مقارنة مع السنكات 

ـ ثـ بدأ العدد يزداد في 1978/1979ـ كحتى العاـ 1974/1975األخرل، أم مف العاـ الدراسي 

. السنكات التي تمتيا

ـ، كمف المالحظ أف 1995/1996ـ حتى عاـ 1987/1988 قؿ عدد الخريجات مف عاـ 

ـ كانت بداية 1987لمعكامؿ السياسية تأثيران كبيران عمى أعداد الطالبات في كمية الشريعة، ففي عاـ 

. االنتفاضة األكلى
 

 :(المعيد الشرعي في القدس)كمية العموم اإلسالمية : المطمب الثاني
: النشأة: المسألة األولى

ـ، ككاف تابعان لدائرة األكقاؼ اإلسالمية 1975-ىػ1395 أسس المعيد الشرعي في العاـ 

ؿى الذم يؤسس في الضفة الغربية مف فركع المعيد الشرعي في  في مدينة القدس ككاف الفرعى األكَّ

. عماف

: التطور: المسألة الثانية

، كتغير اسمو في عاـ (1)ـ2/10/1975بدأت الدراسة في المعيد الشرعي بالقدس بتاريخ 

، كصدر قرار مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي "كمية العمـك اإلسالمية"ـ، كأصبح اسمو 1983/1984

بتغيير اسمو إلى كمية الدراسات اإلسالمية، كلكف بقي االسـ كما ىك في كزارة األكقاؼ، فأصبح 

. ىناؾ ازدكاجية في االسـ

                                                 
. ، ِطجؼخ كاه األ٠زبَ اإلٍال١ِخ اٌظٕبػ١خ فٟ اٌملً، اٌمل7ًك١ًٌ اٌّؼٙل اٌشوػٟ ٚصب٠ٛٔخ األلظٝ اٌشوػ١خ، ص-1
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: األىداف: المسألة الثالثة 

ـ افتتح فيو 1990كاف ىدؼ المعيد الشرعي تخريج أئمة لمعمؿ في المساجد، كفي عاـ 

تييئة معممات لمتربية اإلسالمية، كمف ثـ بناء المرأة الصالحة : قسـ لمشريعة لمبنات ككاف ىدفو

فكاف ىدفو األساسي ىك تييئة معممات لتدريس التربية اإلسالمية، كمدة الدراسة في . لرعاية البيت

الكمية سنتاف، كالتخصص ىك التربية اإلسالمية، كىذا التخصص أقرتو كزارة التعميـ العالي، كىك 

 .برنامج أكاديمي لكميات المجتمع المتكسطة

: خريجات الكمية: المسألة الرابعة

. الطالبة التي تنجح في االمتحاف الشامؿ تحصؿ عمى شيادة دبمكـ تربكم

ـ، كاستمرت الكمية في تدريس 1992/1993تخرج أكؿ فكج مف كمية العمـك اإلسالمية عاـ 

ـ، حيث تـ تحكيؿ المعيد الشرعي إلى كمية 1995/1996تخصص التربية اإلسالمية حتى عاـ 

القرآف كالدراسات اإلسالمية التابعة لجامعة القدس، كتحكؿ التدريس فييا مف سنتيف إلى أربع 

. (1)سنكات

كمية العمـك ) كالجدكؿ اآلتي يظير أعداد الممتحقات كالخريجات مف المعيد الشرعي

( 2).منذ بداية الدراسة فييا كحتى تحكيميا إلى كمية القرآف (اإلسالمية

( كهُح انعهىو اإلطاليُح)أعذاد طانثاخ وخزَجاخ انًعهذ انشزعٍ (2، 1، 4)جذول رقى

مالحظات   العاـ الدراسي طالبات السنة األكلى طالبات السنة الثانية الخريجات

  -  - 30 1991/1992 

 29 29 30 1992/1993 

 25 25 27 1993/1994 

 24 24 28 1994/1995 

المكاتي التحقف في الكمية أصبحف 

مع كمية القرآف 
24 24  - 1995/1996 

                                                 
. 16/10/2007ِمبثٍخ ِغ ِل٠و ِل٠و٠خ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ، فٟ ئكاهح األٚلبف اٌؼبِخ ٌٍملً، ثبة اٌٍٍََخ، اٌملً ثزبه٠ـ - 1

ٌُ أعل فٟ ِل٠و٠خ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ : ِالؽظخ. ٍغالد ِل٠و٠خ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ئكاهح األٚلبف اٌؼبِخ ٌٍملً، ثبة اٌٍٍََخ، اٌملً- 2

ئكاهح األٚلبف ئؽظبئ١خ ٌٕزبئظ االِزؾبْ اٌشبًِ، فأػلاك اٌقو٠غبد اٌّلهعخ فٟ اٌغلٚي ؽَت اٌىشٛف اٌّٛعٛكح، ٌٍطبٌجبد اٌالرٟ 

. أ١ٙٔٓ كهاٍخ اٌّٛاك ثٕغبػ لجً االٌزؾبق ثبالِزؾبْ اٌشبًِ
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:  بعد دراسة الجدكؿ كالنظر فيو تبيف اآلتي

. خرجت الكمية ثالثة أفكاج مف الطالبات، كالفكج األخير التحؽ بكمية القرآف- 1

مف المالحظ أف أعداد طالبات السنة الثانية تقؿ عف أعداد طالبات السنة األكلى في السنة - 2

 . طالبات سنكيان، قبؿ االنتقاؿ إلى السنة الثانية4 أك 5السابقة، أم أنو يترؾ الكمية بما معدلو
 

: كمية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس: المطمب الثالث

عممت كمية الدعكة كأصكؿ الديف في القدس عمى استقباؿ الطمبة مف مختمؼ أنحاء 

فمسطيف، تعمميـ كتغرس فييـ حب الدعكة إلى ا عمى بصيرة، ليعكدكا بعد تخرجيـ إلى مدنيـ 

، فكانت ىي أكلى كميات الشريعة التي تمنح (1)كقراىـ كمساكنيـ، كلينذركا قكميـ لعميـ يحذركف

. درجة البكالكريكس في التخصص الشرعي في مدينة القدس بعد المعيد الشرعي

:  النشأة: المسألة األولى

، كحينما أنشئت الكمية (2)ـ1978تأسست كمية الدعكة كأصكؿ الديف في مدينة القدس عاـ 

لـ تكف جامعة القدس قد أسست، كلكف حينما تقرر تأسيس جامعة القدس فيما بعد كانت كمية 

. الدعكة كأصكؿ الديف ىي إحدل كميات جامعة القدس

فقد كانت الحاجة ماسة في بيت المقدس إلنشاء مؤسسة لمتعميـ الشرعي، حيث بادر 

مجمس األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية إلى التفكير كالتخطيط إلنشاء كمية جامعية لمتعميـ الشرعي، 

كبعد التشاكر مع كزارة األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسالمية في عماف، كانت النتيجة تكميؼ 

ـ في القدس بعمؿ الترتبيات الالزمة إلنشاء كمية 1978مجمس األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية عاـ 

. (3)، كيككف مقرىا مدينة القدس"كمية الدعكة كأصكؿ الديف"تحمؿ اسـ 

                                                 
. 105ػبثل٠ٓ، ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً، ص -  1

. ٘ـ1425- 2004َفبٌل اٌوِؾٟ، .، ئػلاك أ6ك١ًٌ و١ٍخ اٌلػٛح ٚأطٛي اٌل٠ٓ، عبِؼخ اٌملً، ص- 2

. 106أظو ػبثل٠ٓ، ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً، ص-  3
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كاف مجمس األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية في مدينة القدس ممثالن عف كزارة األكقاؼ 

كالشؤكف كالمقدسات اإلسالمية األردنية في عماف ىك المرجعية في اإلشراؼ عمى كمية الدعكة 

ـٌ تكحيد كميات جامعة القدس بشؾ  تاـ في شير ؿكأصكؿ الديف إداريان كماليان كتربكيان، إلى أف ت

ـ، كبذلؾ أصبحت جامعة القدس المرجعية لكمية الدعكة كأصكؿ الديف، 1996تشريف األكؿ عاـ 

. (1)إداريان كماليان كتربكيان 

. الدعكة كأصكؿ الديف كالفقو كالتشريع: تقسـ الدراسة في الكمية إلى قسميف

:  قسـ الدعكة كأصكؿ الديف:  أكالن 

ـ بيذا التخصص الكحيد، كيتمقى الطالب في 1978بدأت كمية الدعكة كأصكؿ الديف عاـ 

ىذا القسـ قدران كافيان مف الدراسات في عمكـ القرآف، كالتفسير، كالحديث كعمكمو، كالعقيدة اإلسالمية، 

، كمقارنة األدياف، كعمـك الدعكة، كالثقافة اإلسالمية، كغير ذلؾ مف المكاد المساعدة ؿكالممؿ كالنح

ليذه العمكـ، كتيدؼ الدائرة مف خطتيا تزكيد المؤسسات التربكية كالكعظية في مجتمعنا بالمدرسيف 

المتخصصيف كبالدعاة المشتغميف في الكعظ كاإلرشاد كالدعكة كالعمماء العامميف الذيف يجمعكف إلى 

اإليماف با كالثقة بالنفس، كقكة الركح كفاية عممية كعممية لتأكيد الصمة بيف الديف كالحياة كالربط 

بيف العقيدة كالسمكؾ، كالمشاركة في كؿ أنكاع النشاط االجتماعي كالريادة كالدعكة إلى سبيؿ ا 

. (2)بالحكمة كالمكعظة الحسنة

ـ أعمف عف افتتاح قسـ لمغة العربية يتبع كمية الدعكة كأصكؿ الديف، كفي 1982كفي عاـ 

ـ تكقؼ القبكؿ لقسـ المغة العربية، لـ تقؼ الباحثة عمى السبب كراء تكقؼ قبكؿ الطمبة 1984العاـ 

في ىذا القسـ، كتـ تحكيؿ طمبتو لقسـ الدعكة كأصكؿ الديف، كلـ يتخرج أحد بتخصص منفرد لمغة 

ـ تـ افتتاح قسـ القرآف الكريـ كعمكمو في كمية الدعكة كأصكؿ الديف، كبعد 1984كفي عاـ . العربية

قبكؿ ثالثة أفكاج مف الطمبة في تخصص القرآف الكريـ، تكقؼ القسـ عف قبكؿ طمبة جدد كالسبب 

                                                 
. 106أظو ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً، ص -  1

. 7، ٚك١ًٌ و١ٍخ اٌلػٛح ٚأطٛي اٌل٠ٓ ص111أظو ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً، ص -  2
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إذف . (1)في ذلؾ ىك تماثؿ الخطة الدراسية لكؿ مف قسـ القرآف الكريـ كقسـ الدعكة كأصكؿ الديف

ـ حتى العاـ الدراسي 1984ظؿ التخصص الكحيد في كمية الدعكة كأصكؿ الديف مف عاـ 

. ـ ىك الدعكة كأصكؿ الديف، كفي ىذا العاـ تـ افتتاح قسـ الفقو كالتشريع1996/1997

:  قسـ الفقو كالتشريع: ثانيان 

 يتمقى الطمبة في ىذا التخصص قدران كافيان مف الدراسات في الفقو كأصكلو بما فيو مف 

تدريس : عبادات كمعامالت كأنظمة كمناىج فقياء كأصكؿ فقو كغير ذلؾ؛ لمقياـ بمياـ جميمة منيا

التربية اإلسالمية كالكعظ كاإلرشاد كتكلي الكظائؼ المتعمقة بيا، كالعمؿ في القضاء الشرعي، 

كتعميـ الناس أيضان األحكاـ الشرعية المتعمقة بجميع مناحي الحياة في العبادات كالمعامالت، 

. (2)كالجنايات كاألحكاؿ الشخصية كاألنظمة اإلسالمية 

:  التطور: المسألة الثانية

اتخذت كمية الدعكة كأصكؿ الديف منذ نشأتيا مبناىا الخاص بيا الكاقع في ضاحية بيت 

حنينا شماؿ مدينة القدس، كتعكد ممكية المبنى إلى جمعية المعارؼ العممية الخاصة بأىالي بيت 

ـ حتى نياية 1978/1979حنينا، كاستمر التدريس في المبنى المشار إليو منذ العاـ الدراسي 

 ـ كفي نياية ىذا العاـ الدراسي انتقؿ تدريس طمبة 1985/1986الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 

الكمية إلى ساحة المسجد األقصى المبارؾ في المكاف الذم كاف محضنان لممعيد العممي اإلسالمي 

، في الزاكية الجنكبية الغربية لساحة المسجد األقصى، "مسجد النساء"ـ، كالمعركؼ باسـ 1959عاـ 

ـ تـ نقؿ كمية 1994كاستمر تدريس الطالبات كما ىك في مقر الكمية في بيت حنينا، كفي عاـ 

الدعكة كأصكؿ الديف طالبان كطالبات إلى مبنى كمية العمكـ كالتكنكلكجيا التابعة لجامعة القدس في 

ـ انتقمت كمية الدعكة كأصكؿ الديف لمدكاـ في مبنى المدرسة الشرعية 1996أبكديس، كفي عاـ 

                                                 
. 111ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً، ص -  1

. 8ك١ًٌ و١ٍخ اٌلػٛح ٚأطٛي اٌل٠ٓ ص-  2
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ـ إلى أبكديس في مبنى كمية القرآف كالدراسات 2002، ثـ انتقمت في عاـ (1)لمبنيف في مدينة البيرة 

. اإلسالمية

:  األىداف: المسألة الثالثة

:  كاف لكمية الدعكة منذ نشأتيا أىداؼ عدة منيا

.  تأكيد طابعيا اإلسالميعإبراز مكانة القدس الدينية كالعممية ـ -1

 .رفع المستكل العممي في الضفة الغربية، كتشجيع ركح البحث العممي -2

إعداد جيؿ مف الدعاة إلى ا عمى أسس عممية تربكية سميمة تؤىميـ لدخكؿ مجاؿ الكعظ  -3

كاإلرشاد كالدعكة إلى ا، كسد حاجة البالد مف الدعاة كمدرسي الشريعة اإلسالمية كالقضاة 

.  في المحاكـ الشرعيةفكالمترافعي

. إنشاء برامج لمدراسات العميا تسيـ في مجاالت البحث العممي في جكانب الدراسات اإلسالمية -4

 .الحد مف ىجرة الشباب إلى الخارج لطمب العمـ كسد حاجتيـ في ذلؾ -5

إقامة مركز عممي إسالمي يجدد مدرسة الفكر اإلسالمي في ساحات المسجد األقصى  -6

 .المبارؾ

مكاجية التيارات الفكرية المستكردة كالناجمة عف الظركؼ الراىنة بجيؿ عقدم ممتـز يؤثر كال  -7

 .(2)يتأثر بإغراءات التيارات الكاردة 

:  خريجات الكمية: المسألة الرابعة

 كحتى الكقت الحاضر عددان كبيران مف الطالبات الالتي كاف اخرجت الكمية منذ تأسيسو

منيف المدرسات كالكاعظات كالمربيات، كالالتي قدمف لمجتمعيف كدينيف كأمتيف القدكة الحسنة في 

. أخالقيف كدينيف كدعكتيف إلى ا
( 3)خزَجاخ كهُح انذعىج وأصىل انذٍَ فٍ جايعح انقذص يُذ انرأطُض وحرً انُىو(3، 1، 4)جذول رقى

                                                 
. 108، 107أظو اٌّظله ٔفَٗ، ص - 1

، ك١ًٌ و١ٍخ اٌلػٛح ٚأطٛي اٌل٠ٓ، 8٘ـ، عبِؼخ اٌملً ص1403-1983َاٌىزبة إٌَٛٞ ٌى١ٍخ اٌلػٛح ٚأطٛي اٌل٠ٓ، عبِؼخ اٌملً، - 2

. ٘ـ2004، 6ص

، ٚث١بٔبد ِؾٍٛجخ ػٓ فو٠غبد و١ٍخ اٌلػٛح ٚأطٛي اٌل٠ٓ ِٓ (9)، علٚي هلُ 115أظو ربه٠ـ اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً، ص-  3
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مالحظات  الخريجات    العاـ الدراسي

 13 1981-1982 

 10 1982-1983 

 17 1983-1984 

 19 1984-1985 

 28 1985-1986 

 25 1986-1987 

 29 1987-1988 

إغالؽ قسرم لمكمية  - 1988-1989 

  34 1989-1990 

 1991-1990 - إغالؽ قسرم لمكمية

 20 1991-1992 

 9 1992-1993 

 16 1993-1994 

 23 1994-1995 

 40 1995-1996 

 40 1996-1997 

 1998-1997 34  طالبات في الدكرة الصيفية 8

 1999-1998 28  في الدكرة الصيفية 4

 2000-1999 33  في الدكرة الصيفية 2

 2001-2000 27  في الدكرة الصيفية 12

 2002-2001 17  في الدكرة الصيفية6

 2003-2002 27  في الدكرة الصيفية 3

 2004-2003 21  في الدكرة الصيفية10

 2005-2004 13  في الدكرة الصيفية5

 2006-2005 32  في الدكرة الصيفية8

 2007-2006 20  في الدكرة الصيفية3

تشغؿ نسبة جيدة مف حممة درجة البكالكريكس في تخصص الدعكة كأصكؿ الديف مف 

خريجات الجامعة مكاقع جيدة في مؤسسات التعميـ كاألكقاؼ كالمحاكـ الشرعية كالمؤسسات الشعبية 

 كالرسمية، كما أثبت العديد منيف جدارة كتفكقان في الدراسات العميا في مختمؼ

. (1)الجامعات

                                                                                                                                               
َ، ٚف١ٗ أٍّبء اٌقو٠غبد ِٕن 1994 آة 26وزبة طبكه ػٓ عبِؼخ اٌملً، ؽفً رقو٠ظ فٛط اٌملً .لَُ اٌزَغ١ً فٟ عبِؼخ اٌملً

. 13-6ص.1994َٔشأح اٌى١ٍخ ٚؽزٝ ػبَ 

. 1994َ آة 26، 13ػٓ عبِؼخ اٌملً، ؽفً رقو٠ظ فٛط اٌملً، ص.وزبة طبكه-  1
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: كمية القرآن والدراسات اإلسالمية في جامعة القدس: المطمب الرابع

ىي الكمية الكحيدة في فمسطيف التي تيتـ بعمـ القراءات باإلضافة إلى تدريس العمـك 

(. 1)اإلسالمية األخرل 

:  النشأة والتطور: المسألة األولى

ـ كبتكصيةو مف الشيخ عكرمة صبرم تـ تحكيؿ كمية العمكـ اإلسالمية 1996في عاـ 

 بحيث يصبح سمف كمية جامعية متكسطة إلى كمية جامعية تمنح درجة البكالكريك (المعيد الشرعي)

، كقد تـ ضـ الكمية إلى جامعة القدس، كاعتبارىا كمية مف "كمية القرآف كالدراسات اإلسالمية"اسميا 

كميات الجامعة بقرار مف كزارة التعميـ العالي، بحيث تمارس مياميا بيذه الصفة ابتداءن مف العاـ 

. (2)ـ1997-1996الدراسي

اتخذت كمية القرآف منذ نشأتيا حتى الكقت الحالي مبناىا المكجكد في مدينة أبكديس حيث 

أف مبناىا مستقؿ عف جامعة القدس، كيضـ المبنى كمية الدعكة كأصكؿ الديف التي استقرت في 

. مبنى كمية القرآف بعد عدة تنقالت

:  األىداف : المسألة الثانية
ئؽ١بء ػٍُ اٌمواءاد فٟ اٌّغزّغ اٌفٍَط١ٕٟ، ٚئػلاك ع١ً ِٓ اٌطٍجخ اٌّزقظظ١ٓ فٟ ػٍُ  -1

. اٌمواءاد ؽ١ش ئْ ٘نا اٌزقظض فو٠ل ِٓ ٔٛػٗ فٟ فٍَط١ٓ ٚاٌغبِؼبد اٌفٍَط١ٕ١خ

 .االىتماـ بالدراسات اإلسالمية المتعمقة بالحضارة اإلسالمية كحضارة القدس -2

إظيار حقيقة اإلسالـ الحنيؼ كدكره البناء في تقدـ الفكر اإلنساني كصالحيتو لكؿ زماف  -3

. كمكاف

.  في نطاؽ الدراسة الشرعية بالبحكث المتعمقة بالدراسةةالعنام -4

تكفير أسباب التعميـ الجامعي في العمـك اإلسالمية كما يتصؿ بيا مف عمـك أخرل كالمغة  -5

 .العربية كالعمكـ االجتماعية كغيرىا

                                                 
1

 .2002َ-٘ـ1422، عبِؼخ اٌملً، 4 ك١ًٌ و١ٍخ اٌموآْ ٚاٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ، ص -

. 2002َ-٘ـ1422، عبِؼخ اٌملً، 4ك١ًٌ و١ٍخ اٌموآْ ٚاٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ، ص- 2
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تأىيؿ الطمبة لاللتحاؽ ببرنامج الدراسات العميا المتعمقة بتخصصات العمـك اإلسالمية  -6

. المتنكعة

 .تنظيـ الندكات كالمؤتمرات العممية التي تخدـ أىداؼ الكمية -7

إيجاد مؤسسة دينية تعميمية في مدينة القدس تنشر الكعي الديني كتحيي العمـ الشرعي إلى  -8

جانب كمية الدعكة كاصكؿ الديف ، كذلؾ لمنع تيكيد المدينة المقدسة كطمس ىكيتيا 

. (1)ةاإلسالمي

:  خريجات الكمية: المسألة الثالثة

الطالبات الالتي كفَّ يدرسف في كمية العمكـ اإلسالمية التحقف بكمية القرآف فكاف أكؿ فكج 

ـ كالجدكؿ اآلتي يظير أعداد خريجات كمية القرآف منذ النشأة 1998/1999مف الخريجات عاـ 

. ـ2006/2007كحتى العاـ األكاديمي 
خزَجاخ كهُح انقزآٌ فٍ جايعح انقذص يُذ انرأطُض   (4، 1، 4)جذول رقى 

و 2006/2007وحرً انعاو األكادًٍَ 
(2)

 

مالحظات  الخريجات    العاـ الدراسي

 1999-1998 14  في الدكرة الصيفية4

 2000-1999 14  في الدكرة الصيفية3

 2001-2000 25  في الدكرة الصيفية1

- 21 2001-2002 

- 11 2002-2003 

 2004-2003 11  في الدكرة الصيفية5

 2005-2004 19  في الدكرة الصيفية2

 2006-2005 3  في الدكرة الصيفية5

 2007-2006 12  في الدكرة الصيفية2

 

                                                 
. 4، ٚك١ًٌ و١ٍخ اٌموآْ ٚاٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ ص127اٌزؼ١ٍُ اٌشوػٟ فٟ ِل٠ٕخ اٌملً ص- 1

. ث١بٔبد ِؾٍٛجخ ٌقو٠غبد و١ٍخ اٌموآْ ِٓ لَُ اٌزَغ١ً فٟ عبِؼخ اٌملً-  2
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: كمية الشريعة في جامعة النجاح: المطمب الخامس

ىي مف الكميات الشرعية في فمسطيف التي تيتـ بالعمـك الشرعية، كتخريج الدعاة 

. كالمتخصصيف في العمـك الشرعية لتكعية المجتمع كالدعكة إلى ا عمى بصيرة

:  النشأة: المسألة األولى

ـ 1/11/1977بدأت كمية الشريعة في جامعة النجاح بإنشاء قسـ التربية اإلسالمية في 

مساؽ الثقافة اإلسالمية، : ًقٍسمان مساعدان في جامعة النجاح الكطنية يقدـ مساقات مساعدة، مثؿ

كالنظاـ اإلسالمي ضمف متطمبات الجامعة، كمساؽ مصطمح الحديث، كمساؽ مناىج المفسريف، 

(. 1)لطمبة قسـ المغة العربية 

:  تيةاآل الشريعة خططان دراسية تؤدم إلى منح درجة البكالكريكس في التخصصات كمية تقدـ

      .فقو كالتشريعاؿ-1

  .أصكؿ الديف- 2

. (2)الشريعة كالمصارؼ اإلسالمية- 3

متطمبات الكمية في التخصصات الثالثة متشابيو، يبدأ تخصص الطمبة في السنة الثانية 

بعد انتيائيـ مف متطمبات الكمية كاجتيازىـ متطمبات التخصص، كعميو فال يكجد طمبة سنة أكلى 

 (3). طالب كطالبة100تخصص، كيبمغ معدؿ ما تقبمو الكمية في السنة األكلى حكالي 

: التطور: المسألة الثانية

كالقاضي بتحكيؿ قسـ  (163) صدر قرار مجمس األمناء في جمسة رقــ30/10/1980في 

 "قسـ الدراسات اإلسالمية"الدراسات اإلسالمية إلى قسـ أكاديمي يمنح درجة البكالكريكس تحت اسـ

كبدأت رحمة قسـ الدراسات اإلسالمية بالتطكر عامان بعد عاـ، ككاف إذ ذاؾ أحد أقساـ كمية اآلداب، 

                                                 
1

- http://www.najah.edu/arabic/Faculties/IslamLaw/intro.asp 

. اٌّظله ٔفَٗ- 2

. اٌّظله ٔفَٗ-  3

http://www.najah.edu/arabic/Faculties/IslamLaw/intro.asp
http://www.najah.edu/arabic/Faculties/IslamLaw/intro.asp
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في الفقو كالتشريع،  باشر قسـ الدراسات اإلسالمية بطرح برنامج الدراسات العمياـ 1985العاـ ففي 

 .كبمغ عدد الطمبة الذيف التحقكا بيذا البرنامج تسعة عشر طالبان كطالبة

كقد اضطمع القسـ بأمانة نشر العمـ الشرعي مف خالؿ عرضو لإلسالـ عقيدة كشريعة، 

سمككان كمنيجان، كتخريجو لَلفكاج تمك األفكاج التي تحمؿ رسالة اإلسالـ، كتدعك إلييا بالحكمة 

تمنح .ـ تـ تحكيؿ قسـ الدراسات اإلسالمية إلى كمية شريعة1991كالمكعظة الحسنة، كفي العاـ 

:   ىماقسميفدرجتي البكالكريكس كالماجستير في 

.  قسـ أصكؿ الديف–كالثاني .    الفقو كالتشريعقسـ –األكؿ 

ـ تـ افتتاح القسـ الثالث في كمية الشريعة كىك قسـ الشريعة كالمصارؼ 2006عاـ اؿ فيك

. (1) اإلسالمية

:  األىداف :  المسألة الثالثة

 الفمسطيني في نشر اإلسالـ كبناء المجتمع ىـ طمكحات في فتح أقساـ جديدة تسلمكمية

: - ، كىذه األقساـ تقسـ إلى أىداؼ عامة كأىداؼ خاصةكرفده بالكفاءات المطمكبة

:   العامةاألىداؼ: أكالن  

 المتخصصيف في فركع الشريعة اإلسالمية لتغطية حاجة مجتمعنا الفمسطيني كمؤسساتو إعداد- 1

 . كالكعظيةالتعميمية

حياء التراث اإلسالمي كالحضارم كربطو بالحاضربعث -2 .  كا 

. بعامةفي إرساء قكاعد النيضة لممجتمع الفمسطيني بخاصة كالعربي كاإلسالمي اإلسياـ -3

:   الخاصةاألىداؼ: ثانيان 

. الفقياء الدعاة كالفقياء الذيف يتكلكف الدعكة إلى ا سبحانو كسد حاجة المجتمع مف إعداد -1

 حاجة التربية كالتعميـ مف حممة درجة البكالكريكس كالماجستير مف أجؿ إعداد جيؿ تغطية -2

.  متميزتربكم
                                                 

1 -http://www.najah.edu/arabic/Faculties/IslamLaw/intro.aspلَُ اٌَىوربه٠خ فٟ و١ٍخ اٌشو٠ؼخ، عبِؼخ إٌغبػ ِٓٚ ، .

http://www.najah.edu/arabic/Faculties/IslamLaw/intro.asp
http://www.najah.edu/arabic/Faculties/IslamLaw/intro.asp
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. (1)الشرعية بحاجة المؤسسات في مجتمعنا كاألكقاؼ كالقضاء الشرعي كالمحاكـ الكفاء -3

. تككيف ثقافة إسالمية نافعة كشاممة كمميزة لدل الطالب -4

. إكساب طمبة العمـ الشرعي كافة قيـ كآداب اإلسالـ، كترجمتيا إلى كاقع سمككي -5

 .التركيز عمى حفظ النصكص الشرعية، كجعميا أساسان كمرتكزان في عممية التعمـ -6

تكعية األجياؿ الناشئة بدكر األمة اإلسالمية في نشر الحضارة،، كنشر النكر كاليداية كالخير  -7

 .كالعدالة في كافة أرجاء األرض

غرس العقيدة كاإليماف كالتقكل في نفكس الطالب، بيغية تييئتيـ لنشر ىذه المعاني الجميمة في  -8

. قمكب كنفكس أبناء المجتمع المسمـ

 .، كتعظيـ شأنو في نفكس الطالب كالمجتمع^ترسيخ محبة رسكؿ ا  -9

تخريج طمبة لدييـ ممكات شرعية، كقدرة عمى التفكير السميـ كفؽ منيجية عممية شرعية،  -10

. يستطيع الطالب مف خالليا استنباط األحكاـ الشرعية، كالقدرة عمى المناظرة كالحكار كاإلقناع

خراجو مف دائرة النظرية إلى كاحة التطبيؽ كالممارسة الفسيحة -11  .ربط الديف بالكاقع، كا 

تشجيع عممية البحث العممي، كالقياـ بإعداد أبحاث عممية تخصصية كدقيقة كمنيجية، تخدـ  -12

 .الطمبة كالمجتمع كمؤسساتو

بث الركح االجتماعية في نفكس الطالب، كترسيخ انتمائيـ لمجتمعيـ كأمتيـ، كالتركيز عمى  -13

 .(2)أىمية األسرة كتعٌمـ أحكاميا كبنائيا

                                                 
1-http: //www.najah.edu/arabic/Faculties/IslamLaw/intro.aspلَُ اٌَىوربه٠خ فٟ و١ٍخ اٌشو٠ؼخ، عبِؼخ إٌغبػ ِٓٚ ، .

. ٍىوربه٠خ و١ٍخ اٌشو٠ؼخ فٟ عبِؼخ إٌغبػ--  2

http://www.najah.edu/arabic/Faculties/IslamLaw/intro.asp
http://www.najah.edu/arabic/Faculties/IslamLaw/intro.asp
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 : خريجات الكمية: المسألة الرابعة

خرجت كمية الشريعة في جامعة النجاح أعدادان ال بأس بيا مف الطالبات ككاف ليف األثر 

ـ  1994الكبير عمى مف حكليف في المجتمع، كقد حصمت الباحثة عمى أعداد الخريجات منذ العاـ 

:  حتى الكقت الحالي كىي كاآلتي
(. 1)و2007و وحرً عاو1994 جايعح انُجاح يٍ عاو–كهُح انشزَعحخزَجاخ ( 5 ،1، 4)جذول رقى

الخريجات   العاـ الدراسي

12 1993-1994 

12 1994-1995 

36 1995-1996 

31 1996-1997 

56 1997-1998 

69 1998-1999 

47 1999-2000 

43 2000-2001 

46 2001-2002 

59 2002-2003 

45 2003-2004 

33 2004-2005 

40 2005-2006 

10 2006-2007 

  

                                                 
 فٟ اٌغبِؼخ ٚفٟ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٠جلأ ح اٌّؾٍٛت اٌج١بٔبدك١ًٌ اٌغبِؼبد، ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، عبِؼخ إٌغبػ، و١ٍخ اٌشو٠ؼخ، ع١ّغ 1- 

. 1994َِٓ ػبَ 
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: كمية الدعوة اإلسالمية في قمقيمية: المطمب السادس

باإلضافة إلى الكميات السابقة التي تدرس العممي الشرعي في المحافظات الشمالية في 

فمسطيف، يكجد أيضان كمية الدعكة اإلسالمية في قمقيمية التابعة لكزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، كىي 

امتداد لمدارس األكقاؼ الشرعية التي أنشأتيا الكزارة إلعداد نخبة مف العمماء كالدعاة كالمرشديف 

. (1)المؤىميف تأىيالن عمميان؛ ليككنكا قادريف عمى الدعكة إلى اإلسالـ بالحكمة كالمكعظة الحسنة 
 

:  نشأة الكمية وتطورىا: المسألة األولى

ـ سنتيف، 1999ـ، كانت مدة الدراسة قبؿ عاـ 1999/ ىػ1420أنشئت الكمية في العاـ 

ككانت الكمية تمنح خريجاتيا شيادة الدبمـك في الشريعة اإلسالمية، كلكف أصبحت بعد ذلؾ مدة 

الدراسة فييا أربع سنكات، مكزعة عمى ثمانية فصكؿ دراسية، كبعد التخرج يمنح الطالب درجة 

 ساعة دراسية معتمدة، كحفظ 152البكالكريكس في الدعكة اإلسالمية، بعد أف يتـ بنجاح دراسة 

. (2)ثمانية أجزاء مف القرآف الكريـ

تتبع الكمية نظاـ التعميـ الجامعي، المككف مف فصميف دراسييف، مدة كؿٍّ منيما ستة عشر 

أسبكعان بما فييا أياـ االمتحانات، كيمكف إضافة فصؿ صيفي إلييما تككف مدتو ثمانية أسابيع 

. دراسية يضاعؼ فييا عدد الساعات الدراسية المعتمدة المخصصة لممقرر الكاحد

. يمتـز الطالب بدراسة المقررات التي تطرحيا الكمية في كؿ فصؿ دراسي

في الدعكة اإلسالمية بعد استيفاء الطمبة  (الميسانس )تمنح الكمية درجة اإلجازة العالية 

 .لدراسة مقررات خطة الكمية األكاديمية كالنجاح فييا

 

:  األىداف: المسألة الثانية

                                                 
َ، ك١ًٌ و١ٍخ اٌلػٛح 2000٘ـ1420، 132، 131وزبة ٚىاهح األٚلبف ٚاٌشإْٚ اٌل١ٕ٠خ، فٌّ ٍٕٛاد ئٔغبىاد ٚرطٍؼبد، ص-  1

. 2005َ-٘ـ1426، ٚىاهح األٚلبف ٚاٌشإْٚ اٌل١ٕ٠خ، فٍَط١ٓ، 12اإلٍال١ِخ، ص

. 133اٌّظله ٔفَٗ، ص-  2
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:  لمكمية عدة أىداؼ منيا

إعداد جيؿ مف العمماء كالدعاة كالمؤىميف تأىيالن عمميان سميمان، القادريف عمى حمؿ اإلسالـ  -1

. الصحيح كالدعكة إليو بالحكمة كالمكعظة الحسنة

 .تعميؽ ركح االلتزاـ العممي برسالة اإلسالـ نشران لمديف بطريؽ القدكة -2

التصدم لمحاكالت الحاقديف النيؿ مف رسالة اإلسالـ السمحة، كتبصرة المسمميف بأساليب الغزك  -3

 .الفكرم

االىتماـ بالعمـك المساعدة في نشر الدعكة اإلسالمية مف خالؿ تدريس المغة العربية كاإلنجميزية  -4

. كميارات الحاسكب

 .اطالع الطمبة عمى المذاىب الفكرية القديمة كالمعاصرة بيدؼ مقارنتيا باإلسالـ -5

؛ تأكيدان عمى اإلنسانيةتعريؼ الطمبة بتاريخ اإلسالـ كمدل إسياـ المسمميف في إثراء الحضارة  -6

. عالمية اإلسالـ، كقدرة أىمو عمى التفكؽ كالتميز في مجاالت الحياة العممية كالحضارية

 .(1)تخريج المدرسيف القادريف عمى تدريس العمـك الشرعية  -7

:  ميزات الكمية: المسألة الثالثة

: - لمكمية عدة ميزات تمنحيا لمطمبة الذيف يدرسكف فييا كمف ىذه الميزات اآلتي

يتميز الطمبة الذيف يدرسكف في الكمية بتخرجيـ مف المدارس الشرعية التابعة لكزارة األكقاؼ  -1

.  كالشؤكف الدينية

تتميز الكمية بأف متكسط مجمكع عدد الطمبة في الشعبة الكاحدة قد ال يزيد عف عشريف طالبان؛  -2

األمر الذم يتيح لمطالب فرصة التمقي المباشر، كسيكلة محاكرتو ألستاذه كمناقشتو في قاعة 

. الدرس كخارجيا

 .تتميز الكمية بأفَّ عددان كبيران مف طالبيا يحفظكف القرآف الكريـ كامالن  -3

                                                 
، 13، 12ك١ًٌ و١ٍخ اٌلػٛح اإلٍال١ِخ، ص.132، 131وزبة ٚىاهح األٚلبف ٚاٌشإْٚ اٌل١ٕ٠خ، فٌّ ٍٕٛاد ئٔغبىاد ٚرطٍؼبد، ص-  1

 .ٚىاهح األٚلبف ٚاٌشإْٚ اٌل١ٕ٠خ
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تقدـ الكمية لمطمبة عدة خدمات، كىذه الخدمات تتكفؿ بيا كزارة األكقاؼ الشؤكف الدينية؛ كذلؾ  -4

:  ألف الكمية تابعة ليا، كمف ىذه الخدمات

. إعفاء جميع الطمبة مف أية رسـك دراسية -1

 .تكفير الكتب الدراسية -2

 .تكفير الزم الخاص بالكمية لمطالب كالطالبات -3

 .تكفير فرص عمؿ بالمكافأة لمطمبة المتفكقيف منيـ -4

(1).اختيار مرشديف ككعاظ منيـ في مكسـ الحج -5
 

 : شروط القبول: المسألة الرابعة 

أف يككف الطالب حاصالن عمى شيادة الثانكية الشرعية مف إحدل مدارس األكقاؼ الشرعية  -1

. في محافظات دكلة فمسطيف

أال يمضي عمى حصكؿ الطالب عمى شيادة الثانكية الشرعية اكثر مف ثالث سنكات بما  -2

 .فييا سنة االلتحاؽ بالكمية

. ال تقبؿ طمبات التحكيؿ إلى الكمية مف طمبة المعاىد أك الكميات أك الجامعات األخرل -3

 

 

                                                 
. 14، 13ك١ًٌ و١ٍخ اٌلػٛح اإلٍال١ِخ، ص -  1
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:  مدى التشابو واالختالف بين البرامج التي تقدميا الكميات الشرعية:المطمب السابع

قامت الباحثة بمقارنة الخطط الدراسية المطركحة في جميع الكميات التي تدرس الشريعة 

 الشمالية، كالمقارنة تشمؿ المساقات المتشابية بيف جميع الكميات، تلمطالبات في المحافظا

كالمساقات المتشابية في بعض الكميات دكف بعض، كالمساقات المختمفة بيف جميع الكميات، 

: كستتحدث الباحثة عف ذلؾ عبر المطالب اآلتية

: ُنُظم الدراسة:المسألة األولى

تشترؾ جميع الكميات في اتباع نظاـ الساعات المعتمدة، كتشترؾ جميع الكميات في تقسيـ 

الخطة الدراسية إلى متطمبات جامعة إجبارية كاختيارية، كمتطمبات كمية إجبارية، كمتطمبات قسـ 

. إجبارية كاختيارية

كانفردت كمية الدعكة اإلسالمية في قمقيمية باتباع النظاـ السنكم في طرح المساقات ؛أم 

طرح برنامج كؿ فصؿ مف الفصكؿ الدراسية، كعدـ كجكد متطمبات إجبارية أك اختيارية كباقي 

. الكميات

: عدد الساعات المطموب اجتيازىا في كل كمية:المسألة الثانية

يبيف الجدكؿ اآلتي عدد الساعات المطمكب اجتيازىا في كؿ كمية  
: انظاعاخ انًطهىب اجرُاسها فٍ كم كهُح (6، 1، 4)جذول رقى

 اسم الجامعة جامعة الخميل جامعة القدس جامعة النجاح قمقيمية

كمية الدعوة 

 اإلسالمية

كمية الشريعة 

كمية القران 

والدراسات 

اإلسالمية 

كمية الدعوة  

وأصول الدين 
كمية الشريعة  اسم الكمية 

 

المصارف 

 اإلسالمية

الفقو 

 والتشريع

أصول 

 الدين
 

الفقو 

 والتشريع

أصول 

 الدعوة

أصول 

 الدين

الفقو 

 والتشريع

 القسم

152  
 ساعة

141  
 ساعة

141 
 ساعة

141 
 ساعة

139  
 ساعة

139 
 ساعة

139 
 ساعة

137 
 ساعة

137 
 ساعة

عدد الساعات 

المطموب اجتيازىا في 

 كل كمية
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20  
 ساعة

20  
 ساعة

20  
 ساعة

17  
 ساعة

17  
 ساعة

17  
 ساعة

18  
 ساعة

18  
 ساعة

متطمبات الجامعة 

 اإلجبارية

 

6  
 ساعات

6  
 ساعات

6  
 ساعات

6  
 ساعات

6  
 ساعات

6  
 ساعات

6  
 ساعات

6  
 ساعات

متطمبات الجامعة 

 االختيارية

 

40  
 ساعة

40  
 ساعة

40  
 ساعة

27 
  ساعة

27  
 ساعة

27  
 ساعة

29  
 ساعة

29  
 ساعة

متطمبات الكمية 

 اإلجبارية

 

63  
ساعة  

63  
ساعة  

63 
ساعة  

80  
ساعة  

80  
ساعة  

80  
ساعة  

63  
ساعة  

63  
ساعة  

متطمبات القسم 

 اإلجبارية

 

12  
ساعة  

12  
ساعة  

12  
ساعة  

15  
ساعة  

9  
ساعات  

9  
ساعات  

15 
 ساعة  

15  
ساعة  

متطمبات القسم 

 االختيارية

متطمبات حرة   ساعات  6 ساعات  6       

: تحميل ومناقشة:المسألة الثالثة 

:  يالحظ بعد دراسة الخطط الدراسية لكؿ كمية اآلتي

الكمية التي تطرح أكبر عدد مف الساعات في خطتيا الدراسية ىي كمية الدعكة اإلسالمية في  -1

ساعة، ثـ كمية  (141)ساعة، ثـ تأتي بعدىا كمية الشريعة في جامعة النجاح (152)قمقيمية 

 ساعة، ثـ كمية الشريعة في جامعة الخميؿ (139)الدعكة ككمية القرآف في جامعة القدس 

. ساعة (137 )

المساقات المطركحة في متطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية في كؿ قسـ في كؿ كمية مف  -2

كؿ جامعة متشابية، مثالن في قسـ الفقو كالتشريع أصكؿ الديف في جامعة الخميؿ متطمبات 

. الجامعة متشابية، ككذلؾ في جامعة القدس، كجامعة النجاح

متشابية بيف جميع الكميات في متطمبات الجامعة اإلجبارية، -  ساعات9-  مساقات 3يكجد  -3

أما متطمبات الجامعة االختيارية التي تطرحيا الكميات كثيرة كلكف الطالب يختار منيا 

ساعات، كىذه المتطمبات اإلجبارية كاالختيارية كميا مطركحة مف قبؿ الجامعة كال عالقة ليا 6

بالمكاد الشرعية، إال أف كمية الدعكة اإلسالمية في قمقيمية ال تطرح مثؿ ىذه المتطمبات، كمف 
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المالحظ أف جميع المكاد المطركحة ضمف خطة كمية الدعكة اإلسالمية في قمقيمية تطرح بكاقع 

. ساعتيف دراسيتيف بخالؼ جميع الكميات فالمكاد المطركحة تطرح بكاقع ثالث ساعات

بعد االطالع عمى متطمبات الكمية االختيارية في كؿ كمية تبيف أنو يكجد تشابو كبير بيف  -4

عمـك : المساقات التي تطرحيا الكميات فكجد أف المساقات اآلتية تطرح في جميع الكميات كىي

، (1)كتالكة كتجكيد (1)، كأصكؿ الفقو (1)، كفقو عبادات(1)القرآف، كعمـك الحديث، كعقيدة

 .ساعة مشتركة بيف جميع الكميات21؛ أم يكجد (1)كنحك 

كيكجد مساقات مشتركة بيف جميع الكميات، كلكف منيا ما ىك مطركح ضمف المتطمبات الكمية  -5

اإلجبارية، كمنيا ما ىك مطركح في متطمبات القسـ اإلجبارية، كمنيا ما ىك مطركح في 

متطمبات القسـ االختيارية، كمنيا ما ىك مطركح في النظاـ الفصمي في كمية الدعكة اإلسالمية 

ساعة، إذف مجمكع ساعات  (21)سبع مكاد أم بكاقع : في قمقيمية، كعدد تمؾ المكاد ىك

كيكجد مساقات مشتركة بيف جميع الكميات .ساعة (42)المساقات المشتركة بيف جميع الكميات 

ساعات، كمساقات مشتركة بيف جميع الكميات  (9)إال كمية كاحدة، عددىا ثالث مساقات بكاقع 

ساعات، كمساقات مشتركة بيف جميع الكميات إال ثالث  (6)إال كميتيف كعددىا مساقاف بكاقع 

. ساعات (9)كميات كعددىا ثالث مساقات بكاقع 

جميع الكميات بجميع األقساـ تطرح حفظ ثمانية : األجزاء المطمكبة لحفظ القرآف في الكميات -6

تطرح ستة أجزاء : أجزاء بكاقع ساعة معتمدة لكؿ جزء، إال كمية الشريعة في جامعة النجاح

بكاقع ساعة كاحدة لكؿ جزء، في جميع أقساميا، كمية الدعكة اإلسالمية في قمقيمية تطرح مادة 

. التالكة كالتجكيد ضمف حفظ األجزاء ؛أم كؿ جزء يدرس تالكةن كحفظان 

يكجد مساقات ال تطرح إال في كميات مخصكصة، مثؿ كمية القرآف كالدراسات اإلسالمية،  -7

ك  (2)تطرح فييا مساقات ليا عالقة بالدراسات القرآنية؛ كعمـ القراءات كمساؽ تالكة كتجكيد 
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، ككمية الشريعة كالمصارؼ اإلسالمية تطرح فييا مساقات ليا عالقة باالقتصاد كالمصارؼ (3)

. كالمحاسبة كالبنكؾ، كالذم اقتضى ذلؾ ىك التخصص في تمؾ الكميات

أجرت الباحثة مقارنة جميع خطط الكميات كتمت المقارنة بيف كؿ المساقات، كلكف مف  -8

الصعكبة بمكاف عرض جميع ىذه المقارنات كذلؾ ألف المساقات االختيارية المطركحة كثيرة 

. جدان كال يمكف عرضيا، كال يكجد فائدة كبيرة مف عرضيا، فاكتفت بتمؾ المقارنة
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المبحث الثاني 
  العميا في الجامعات في المحافظات الشماليةالدراسات
:  كفيو أربعة مطالب

 

 ماجستير الفقو كالتشريع كبرنامج ماجستير أصكؿ برنامج 
  جامعة النجاح فيالديف 

 

 : األكؿ المطمب

  الدراسات اإلسالمية المعاصرة في جامعة القدسبرنامج 
 

 : الثاني المطمب

 ماجستير الفقو كالتشريع كأصكلو في جامعة برنامج 
 القدس

 

 : الثالثالمطمب

التشابو كاالختالؼ بيف البرامج التي تقدميا مدل  
 العمياكميات الدراسات 

: المطمب الرابع
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: الدراسات العميا في الجامعات في المحافظات الشمالية: المبحث الثاني

كاف لمدراسات العميا دكر كبير في االىتماـ بالتعميـ الشرعي كتطكيره، كقد بدأت الدراسات 

العميا في العمـك الشرعية في المحافظات الشمالية في فمسطيف مف جامعة النجاح بتخصص الفقو 

ـ تـ افتتاح قسـ 1997/1998كالتشريع، ثـ تـ افتتاح قسـ أصكؿ الديف، كفي العاـ الدراسي 

ـ تـ افتتاح قسـ الفقو كالتشريع 2006الدراسات اإلسالمية المعاصرة في جامعة القدس، كفي العاـ 

:- في جامعة القدس، كسأبحث ىذه األقساـ عبر المطالب اآلتية

 

في جامعة  أصول الدينبرنامج ماجستير وبرنامج ماجستير الفقو والتشريع : المطمب األول

:  النجاح

برنامج ماجستير الفقو كالتشريع كأصكؿ الديف في جامعة النجاح يتبعاف كمية الدراسات 

العميا، فأىداؼ البرنامجيف كشركطيما مكحدة لذلؾ كضعتيما في نفس المطمب كذلؾ لتجنب 

. التكرار

: النشأة:المسألة األولى

تأسس برنامج الماجستير في تخصص الفقو كالتشريع في جامعة النجاح في 

(. 163)ـ، كذلؾ بقرار مف مجمس األمناء، في التاريخ المذككر، في جمستو رقـ 31/10/1985

ـ 2000 طالبان كطالبة، مسجميف منذ العاـ 54يبمغ مجمكع الطمبة في برنامج الماجستير 

حتى اآلف، كيشمؿ ىذا العدد الطمبة الذيف يدرسكف المساقات اإلجبارية كاالختيارية، كالطمبة الذيف 

 .أنيكا دراسة المساقات، كيقكمكف اآلف بإعداد الرسالة

ـ ، كعدد الطمبة في البرنامج 1998كتأسس برنامج الماجستير تخصص أصكؿ ديف عاـ 

ناث  (.1) 41ذككر كا 

                                                 
. ٍىوربه٠خ و١ٍخ اٌشو٠ؼخ فٟ عبِؼخ إٌغبػ- 1
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:  شروط االلتحاق:المسألة الثانية

أف يككف الطالب حاصالن عمى درجة البكالكريكس مف جامعة النجاح الكطنية أك مف 

. عمى األقؿ (جيد)جامعة تعترؼ بيا جامعة النجاح الكطنية بتقدير 

 يككف تخصص الطالب في درجة البكالكريكس في مكضكع يؤىمو لمدراسة في أف

. التخصص الذم يرغب االلتحاؽ بو في برنامج الماجستير كفقان لمخطة الدراسية لذلؾ التخصص

 (1). أف يتقدـ الطالب إلى امتحاف تقييـ القدرات في التخصص الذم ينكم االلتحاؽ بو

 6 ساعة معتمدة، ك30الحد االدنى لمحصكؿ عمى درجة الماجستير ىك اتماـ دراسة 

ساعات لتقديـ رسالة الماجستير كمناقشتيا،، كدراسة مساقات استدراكية القسـ، كىذه المساقات مف 

 .(2)مستكل درجة البكالكريكس، كال تزيد تمؾ المساقات عف ثالث مساقات

: األىداف:المسألة الثالثة

األىداؼ التي يطمح برنامج الدراسات العميا إلى تحقيقيا في قسـ الفقو كالتشريع كقسـ 

أصكؿ الديف متشابية بشكؿ كبير مع أىداؼ كمية الشريعة في الجامعة، كذلؾ ألف برنامج 

: الماجستير انبثؽ عف كمية الشريعة، كمف أىـ تنمؾ األىداؼ

. تعميؽ التديف في الفرد كالمجتمع عف طريؽ غرس الركح اإلسالمية في النفس البشرية -1

 .إعداد المجتمع المسمـ الذم يتسمح أفراده كىيئاتو بالعقيدة كالخمؽ إلى جانب العمـ الشرعي -2

 .إرساء قكاعد النيضة لممجتمع المسمـ عف طريؽ بعث القيـ الحضارية اإلسالمية -3

تكسيع قاعدة المعرفة بأحكاـ اإلسالـ كمبادئو بيف أفراد المجتمع المسمـ، كالدعكة إلييا في  -4

. المجتمع العالمي

إعداد الدعاة كالفقياء الذيف يقكمكف بنشر اإلسالـ كقيمو كأخالقو في المجاليف المحمي  -5

 .كالعالمي

                                                 
1
 - http://www.najah.edu/nnu_portal/index.phpe 

2
. ٔشوح ػٓ لَُ اٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ فٟ عبِؼخ إٌغبػ-  
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االىتماـ بإحياء التراث كتشجيع البحكث في مجاالت الدراسات الشرعية، كتحقيؽ  -6

. (1)المخطكطات العممية اإلسالمية 

  

 (2): برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة في جامعة القدس: المطمب الثاني

 : نشأة البرنامج: المسألة األولى

تـ تأسيس برنامج الماجستير دراسات إسالمية معاصرة في الفصؿ األكؿ مف العاـ 

ـ كألحؽ بكمية اآلداب كاستمر القسـ تابعان لكمية اآلداب إلى أف تقرر نقمو 1998-1997الجامعي 

. ـ2002/2003إلى عمادة الدراسات العميا اعتباران مف الفصؿ األكؿ 

  :(3) أىداف البرنامج: المسألة الثانية

سالميتيا .1 . مكاجية المحاكالت الرامية إلى التيكيف مف شأف القدس كطمس عركبتيا كا 

إضافة مركز إشعاع حضارم في قمب القدس يكرس كجييا العربي كاإلسالمي األصيؿ كيبث  .2

. في أرجائيا نكر النبكة كىدل اإلسالـ العظيـ

استقطاب طالب العمـ مف كافة أرجاء العالـ ليٌطمعكا بأنفسيـ عمى شمكخ حضارة اإلسالـ في  .3

. مركز مف أىـ المراكز الحضارية اإلسالمية

التدليؿ عمى أىمية المكانة التي تحتميا القدس خاصة كفمسطيف بكجو عاـ في التصكرات  .4

. العقدية اإلسالمية كمركزيتيا في قمكب المؤمنيف بيذه العقيدة

العمؿ عمى تجديد فكر األمة العربية كاإلسالمية كتجديد طاقاتو كتطكير مناىجو كربطو  .5

. بالمفاىيـ اإلسالمية األصيمة

تمكيف الثقافة اإلسالمية كالعربية مف استيعاب األصكؿ اإلسالمية كالتراث اإلسالمي فضالن عف  .6

. العمـك كالمعارؼ الحديثة كتيسيرىا عمى الدارسيف المسمميف
                                                 

1
. ٔشوح ػٓ لَُ اٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ فٟ عبِؼخ إٌغبػ-  

2  -http: //www.alquds.edu/graduate_studies/ar/?page=islamic_studies 

3  -http: //www.alquds.edu/graduate_studies/ar/?page=islamic_studies 
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رساء قاعدة لمعمكـ  .7 إجراء دراسات كأبحاث منيجية بقصد غرس المفاىيـ كالتطمعات اإلسالمية كا 

. االجتماعية كاإلنسانية اإلسالمية

. اإلسياـ في إحياء كتب التراث اإلسالمي التي ما زالت مخطكطة .8

. العنايػة بالدراسات اإلسالمية كالعربية كالتكسع في بحكثيا كالعمؿ عمى نشرىا .9

 الفئات المستيدفة من الطمبة: المسألة الثالثة
(1)

  :

حممة البكالكريكس في تخصص الشريعة اإلسالمية، أك أم تخصص آخر، كأف يككف 

الطالب حاصالن عمى درجة البكالكريس بتقدير ال يقؿ عف جيد مف جامعة القدس أك ما يعادؿ ىذه 

. الدرجة مف جامعة أخرل معترؼ بيا مف قبؿ كزارة التعميـ العالي

:  يشترط دراسة ثالثة مكاد استدراكية لمطمبة مف غير التخصصات الشرعية كىي
. اٌّلفً ئٌٝ اٌفمٗ اإلٍالِٟ صالس ٍبػبد ِؼزّلح .1

. عمـك القرآف ثالث ساعات معتمدة .2

. عمـك الحديث ثالث ساعات معتمدة .3

كعمى الطالب االنتياء مف دراسة المكاد االستدراكية خالؿ السنة األكلى مف قبكلو 

. بالبرنامج

يمتـز الطالب إضافة إلى ما سبؽ بالشركط التي ينص عمييا نظاـ الدراسات العميا في 

. جامعة القدس

                                                 
1  -http: //www.alquds.edu/graduate_studies/ar/?page=islamic_studies 
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:  طالبات وخريجات برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة: المسألة الرابعة

طانثاخ وخزَجاخ تزَايج انذراطاخ اإلطاليُح انًعاصزج (1، 2، 4)جذول رقى 
(1) 

 العاـ الدراسي  عدد الطالبات المسجالت  عدد الخريجات 

- 3 1997/1998 

 - 9 1998/1999 
 - 13 1999/2000 
 - 11 2000/2001 
1 24 2001/2002 
3 23 2002/2003 
7 29 2003/2004 
3 28 2004/2005 
9 29 2005/2006 
4 19 2006/2007 
 - 24 2007/2008 

 

 (2):  في جامعة القدسبرنامج ماجستير الفقو والتشريع وأصولو: المطمب الثالث

:  نشأة البرنامج: المسألة األولى

 في جامعة القدس عاـ الماجستير في تخصص الفقو كالتشريع كأصكلوتـ تأسيس برنامج 

ف الخريجيف مف كمية الدعكة كأصكؿ الديف ككمية القرآف كغيرىما مف الكميات ـ حيث أ2006

 ،  يتطمعكف بشكؽ إلكماؿ دراستيـ العميا في تخصص الفقو كالتشريع كأصكلوقالمشابو

ح تافتا قناعة بضركرة  الدراسات العميا ككمية الدعكة كأصكؿ الديفلذلؾ كجدت لدل كمية

. ىذا البرنامج

ف يتـ دراساتو المتخصصة في برنامج ألإف ىذا البرنامج المطركح يؤىؿ الدارس ثـ 

 .الدكتكراه في التخصصات المطركحة في أم جامعة مف جامعات العالـ اإلسالمي

 

 

                                                 
.  ث١بٔبد ِؾٍٛجخ ػٓ ؽبٌجبد ثؤبِظ اٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ اٌّؼبطوح ِٓ لَُ اٌزَغ١ً فٟ عبِؼخ اٌملً-  1

 http: //www.alquds.edu/graduate_studies/ar/?page=feqh_wa_tashree3ِبكح ٘نا اٌّجؾش ِٓ ِٛلغ -  2
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 : أىداف البرنامج: المسألة الثانية

 .رفد المجتمع بأصحاب الخبرات كالكفاءات في مجاؿ التدريس كاإلفتاء كالكعظ كاإلرشاد -1

 .كيفيا كبياف حكميا تتطكير العقمية الفقيية القادرة عمى معالجة الحكادث المتجددة كمحاكلة -2

 في البحث العممي كخصكصان في المجاالت كالقضايا التي تتصؼ بالتجدد سياـ الفاعؿاإل -3

. كالتطكر في مجاؿ الفقو اإلسالمي

. إظيار الصكر المشرقة لمتشريع اإلسالمي -4

 : الفئات المستيدفة من الطمبة: المسألة الثالثة

حممة البكالكريكس في الشريعة اإلسالمية تخصص الفقو كالتشريع، كما يمكف لحممة 

 .البرنامج بشرط أخذ مكاد استدراكيةبالبكالكريكس في أصكؿ الديف االلتحاؽ 

:  أتييشترط في قبكؿ الطالب في برنامج الماجستير في الفقو كالتشريع ما م

أف يككف حاصالن عمى درجة البكالكريكس في الشريعة اإلسالمية أك ما يعادليا بتقدير ال يقؿ  -1

. (جيد)عف 

يركز فيو عمى بعض القضايا .البرنامجتنظمو لجنة كآخر شفكيان أف يجتاز امتحانان كتابيان  -2

. الفقيية األساسية

. تودراس  أكقعمؿ  عمميتيف مف مكافزكيتيفأف يقدـ ت -3

أف يقدـ الطالب شيادة الثانكية العامة أك ما يعادليا ككذلؾ شيادة البكالكريكس أك ما يعادليا  -4

. كيقدميا لعمادة القبكؿ كالتسجيؿ في الجامعة
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 مدى التشابو واالختالف بين البرامج التي تقدميا كميات: المطمب الرابع

:  الدراسات العميا

:  ُنُظم الدراسة: سألة األولىالم

:  في كؿ برنامج مف برامج الدراسات العميا يكجد مساراف أحدىما بديؿ عف اآلخر

يتقدـ الدارس بعد إنياء المكاد المطركحة في كؿ كمية إلى كتابة : (الرسالة)مسار األطركحة -1

. أطركحة يأخذ بعدىا درجة الماجستير في تخصصو

يتقدـ الدارس بعد إنياء المكاد المطركحة بتقديـ امتحاف شامؿ في : مسار االمتحاف الشامؿ -2

 .المكاد التي درسيا

: عدد الساعات المعتمدة المطموب اجتيازىا في كل برنامج:سألة الثانيةالم

: يبيف الجدكؿ اآلتي عدد الساعات المطمكب اجتيازىا في كؿ برنامج
( 2، 2، 4)جذول رقى 

 اسم الجامعة جامعة القدس جامعة النجاح

كمية الدراسات العميا  كمية الدراسات العميا  اسم الكمية 

    مسار الشامل  

 الفقو والتشريع

 مسار األطروحة

أصول الدين 

 (مسار الشامل)

الدراسات 

اإلسالمية 

 المعاصرة

الفقو والتشريع 

 وأصولو

الدراسات 

اإلسالمية 

 المعاصرة

 البرنامج

36 

 ساعة

39 

 ساعة

36 

 ساعة

36 

 ساعة

36 

 ساعة

عدد الساعات المطموب 

 اجتيازىا في كل كمية

27 

 ساعة

27 

 ساعة
  ساعة27

18 

 ساعة

21 

 ساعة
 متطمبات القسم اإلجبارية

9 

 ساعات

12 

 ساعة
  ساعات9

12 

 ساعة

9 

 ساعات

متطمبات القسم 

 االختيارية
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 ساعات لغير 9

الحاصل عمى 

بكالوريوس 

 شريعة

 ساعات لغير 9

الحاصل عمى 

بكالوريوس 

 شريعة

 ساعات لغير 9

الحاصل عمى 

بكالوريوس 

 شريعة

 مساقات استدراكية

 

: تحميل ومناقشة: سألة الثالثةالم

: يظير ما يأتي(1، 8، 3)مف خالؿ البيانات التي اشتمؿ عمييا الجدكؿ

برنامج الفقو كالتشريع في جامعة النجاح كجامعة القدس، ال يكجد فيو إال نظاـ األطركحة، - 1

كبرنامج أصكؿ الديف في جامعة النجاح ، كبرنامج الدراسات االسالمية المعاصرة في جامعة القدس 

.  فييما نظاـ االطركحة كنظاـ االمتحاف الشامؿ

يسمح لمطالب في غير التخصصات الشرعية إكماؿ الدراسات العميا في برنامج الدراسات - 2

 9اإلسالمية المعاصرة في جامعة القدس، كلكف يجب عميو دراسة ثالثة مكاد استدراكية بكاقع 

. ساعات

كيسمح لمطمبة مف حممة البكالكريكس في الشريعة اإلسالمية مف غير حممة تخصص الفقو - 3

كالتشريع إكماؿ الدراسة في برنامج الفقو كالتشريع في جامعة القدس، كلكف يجب دراسة مكاد 

:  ساعات لمطمبة الذيف لـ يدرسكا في مرحمة البكالكريكس، كىذه المساقات9استدراكية بكاقع 

 فقو العقكبات - 3فقو األيماف كالنذكر   - 2(  3) أصكؿ الفقو – 1

كالمساقات االستدراكية في برنامج دراسات إسالمية معاصرة لمطالب في غير تخصص الشريعة 

:  ىي

.  كالمدخؿ إلى الفقو اإلسالمي– 3عمـك الحديث – 2عمـك القراف     – 1 

. كفي جامعة النجاح المساقات االستدراكية غير محددة في الخطة بؿ يحددىا القسـ
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:  مدى التشابو واالختالف في المساقات اإلجبارية في الكميات: سألة الرابعةالم

 مساقات 5المساقات المتشابية بيف الكميات في التخصصات اإلجبارية في الكميات 

 ساعة ما بيف برنامج الفقو كالتشريع في جامعة النجاح كبرنامج أصكؿ الديف في 15متشابية بكاقع 

.  جامعة النجاح

.  ساعات مع برنامج الفقو كالتشريع في جامعة القدس أبكديس6كمساقاف متشابياف بكاقع 

. أما برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة فال يكجد أم مساؽ متشابو مع باقي الكميات

 مساقات مختمفة بعضيا عف بعض في برنامج الفقو كالتشريع كبرنامج أصكؿ 3يكجد 

. الديف في جامعة النجاح

 مساقات مختمفة مف مك اد الكميتيف السابقتيف كبرنامج الفقو كالتشريع في جامعة 4يكجد 

. القدس

:   مدى التشابو واالختالف في المتطمبات االختيارية في كل كمية:سألة الخامسةالم

 ساعة ما بيف برنامج الفقو التشريع في جامعة النجاح 18مساقات متشابية بكاقع 6يكجد 

. كبرنامج الفقو كالتشريع في جامعة القدس في المساقات االختيارية لمدراسة

 ساعات ما بيف المساقات االختيارية لبرنامج الفقو كالتشريع في 6كمساقاف متشابياف بكاقع 

. جامعة النجاح كبرنامج الدراسات اإلسالمية في جامعة القدس

كأصكؿ , كال يكجد تشابو في المساقات بيف المساقات االختيارية في برنامج الفقو كالتشريع 

. الديف في جامعة النجاح

ككذلؾ ال يكجد تشابو في المساقات االختيارية ما بيف برنامج الدراسات اإلسالمية كالفقو 

. كالتشريع في جامعة القدس

ك المساقات المطركحة في كؿ كمية لمسار األطركحة كمسار االمتحاف الشامؿ نفسيا، 

. كلكف يكجد زيادة مساقات اختيارية لمسار االمتحاف الشامؿ
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 140 

الفصل الخامس 

دور التعليم الشرعي للفتيات في المجتمع 

:  كفيو ثالثة مباحث

دكر التعميـ الشرعي لمفتيات في كزارة التربية كالتعميـ كأثر ذلؾ عمى : المبحث األكؿ

المجتمع 

 

دكر التعميـ الشرعي لمفتيات في كزارة األكقاؼ، كأثر ذلؾ عمى : المبحث الثاني

المجتمع  

 

دكر التعميـ الشرعي لمفتيات في دائرة قاضي القضاة، كأثر ذلؾ عمى : المبحث الثالث

المجتمع  
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:  األكؿالمبحث 

 الشرعي لمفتيات في كزارة التربية كالتعميـ كأثر ذلؾ التعميـ دكر
 عمى المجتمع

:  كفيو مطمباف
 

  

  التربية اإلسالمية في كزارة التربية كالتعميـتدريسكاقع  
 

 : المطمب األكؿ
   

 التي تضطمع بيا معممات التربية كالميماتاألدكار  
 اإلسالمية في كزارة التربية كالتعميـ

 

 : المطمب الثاني
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 دور التعميم الشرعي لمفتيات في وزارة التربية والتعميم: المبحث األول

 وأثر ذلك عمى المجتمع 

يعمؿ كثير مف خريجات الشريعة في المحافظات الشمالية في فمسطيف في مجاؿ التدريس، 

، لذلؾ يجب أف يككف لمعممات التربية اإلسالمية أدكار  فيك أبرز مجاالت العمؿ المتاحة ليفَّ

كميمات تضطمع بيا لمنيكض بمادة التربية اإلسالمية كالعمؿ عمى إفادة الطالبات بشكؿ كبير مف 

ىذه المادة، كالعمؿ عمى إبراز أثرىا عمى حياة الطالبات، كخصكصان أف مادة التربية اإلسالمية التي 

تدرس في مدارسنا ليس ليا نصيب كافر مف الحصص الدراسية؛ فيي تدرس بكاقع ثالث أك أربع 

حصص أسبكعية، لذلؾ يقع عمى معممات التربية اإلسالمية أمانة كبرل في تدريس ىذه المادة، 

كيجب أف تككف مدرسة التربية اإلسالمية صاحبة رسالة، كصاحبة ىدؼ عظيـ في ىذه المادة، 

حتى يككف ليا تأثير كبير عمى المجتمع مف حكليا، كألف الطالبات ىف جزء كبير مف المجتمع، كال 

. يككف االشتغاؿ بالتدريس ىدفان في حد ذاتو
 

:  واقع تدريس التربية اإلسالمية في وزارة التربية والتعميم: المطمب األول

لمادة التربية اإلسالمية في كزارة التربية كالتعميـ حصة قميمة بالنسبة لممكاد األخرل، مع أف 

 مادة التربية اإلسالمية ذاإلسالـ ىك ركح  ىذه األمة كسبب نيضتيا كعزة شانيا؛ فيجب أف تأخ

. درجة كبيرة مف األىمية مقارنةن مع المكاد األخرل

:  التوظيف وشروطو: المسألة األولى

تيتـ كزارة التربية كالتعميـ بتعييف معممات مف ذكات االختصاص لتدريس مادة التربية 

اإلسالمية، كقد كضعت الكزارة عدة شركط يجب أف تتحقؽ فيمف تريد التقدـ لتدريس التربية 

: - اإلسالمية أك أف تصبح مشرفة لمادة التربية اإلسالمية، كىذه الشركط ىي

مف تريد التعييف في كزارة التربية كالتعميـ يجب أف تجتاز االمتحاف المقرر مف قبؿ 
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عالمة، 50، يتـ تحديد الترتيب التنازلي حسب مجمكع العالمات كىي %50 الكزارة، عالمة النجاح 

في العاـ الماضي فعميو إعادة االمتحاف، كاألسس كالمعايير % 50أك% 60أما مف حصؿ عمى 

:  لذلؾ ىي

.  عالمة13: فاالمتحا: أكالن 

 عالمات، 8الماجستير فأعمى يحسب ليا : يتـ احتساب العالمات كالتالي: المؤىؿ العممي: ثانيان 

.  عالمات4 عالمات، الدبمـك 6 عالمات، البكالكريكس 7دبمكـ تربية + البكالكريكس 

. لكؿ سنة كنصؼ عالمة مف تاريخ الدرجة الجامعية األكلى: أقدمية التخرج: ثالثان 

الخبرة الخارجية؛أم العمؿ في خارج نطاؽ كزارة التربية كالتعميـ العالي، تحسب عالمتاف : رابعان 

. فأعمى لكؿ سنة ربع عالمة

كتحسب عالمات . يكـ عالمة100يتـ احتساب لكؿ : العمؿ في كزارة التربية كالتعميـ: خامسان 

عمى معدؿ الثانكية العامة كعالمات عمى معدؿ الدرجة الجامعية األكلى، كعالمات عمى 

 الشييد، أك األسير، كالشؤكف االجتماعية كغير ةالحاالت الخاصة، كأحد أفراد أسر

فيذه األسس التي تتبعيا كزارة التربية كالتعميـ لقبكؿ خريجات الشريعة لمعمؿ في .(1)ذلؾ

. الكزارة
 

:  القوانين المتعمقة بالتوظيف: المسألة الثانية

. لمادة التربية اإلسالمية، أك لإلشراؼ عمى مادة التربية اإلسالمية كظيفة شاغرة كجكد -1

،  الشاغرة التي يككف التعييف بيا بقرار مف رئيس الدائرة الحككميةالكظائؼعف يتـ اإلعالف  -2

. كيعمف عنيا في صحيفتيف يكميتيف كاسعتي االنتشار

كبعد تقديـ االمتحانات كالطمبات الالزمة لمتعييف، يتـ اختيار لجنة، لدراسة كتدقيؽ كافة  -3

 .الطمبات المقدمة، كمدل مطابقتيا لشركط اإلعالف

                                                 
. ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، األٌٍ ٚاٌّؼب١٠و الؽزَبة اٌلٚه ٌٍٛظبئف األوبك١ّ٠خ، هاَ هللا، فٍَط١ٓ- 1
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كيتـ اإلعالف عف المقبكليف إلجراء مسابقة التعييف، كبعد أف يتـ إجراء المسابقات  -4

. كاالمتحانات، يتـ إعداد كشؼ بأسماء المرشحيف لمتعييف كفقا لترتيبيـ في درجات االمتحاف

 .ثـ تستكفي الدائرة الحككمية مف المرشح لمتعييف األكراؽ الثبكتية الالزمة لمتعييف -5

. ثـ بعد ذلؾ يتـ تعبئة النماذج المعدة لمتعييف -6

ثـ يتـ إجراء الفحص الطبي في كزارة الصحة، لتحديد مدل المياقة الطبية لمعمؿ في الكظيفة،  -7

. (1) ثـ بعد ذلؾ يتـ تسميـ العمؿ لممرشح
 

:  أعداد الموظفات في وزارة التربية والتعميم: المسألة الثالثة

 تضـ كزارة التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية في فمسطيف أعدادان كبيرةن مف 

المكظفات مف حممة مؤىؿ الشريعة اإلسالمية في كافة المؤىالت مف ماجستير، كبكالكريكس، 

. دبمكـ

عمى إحصائية بأعداد المكظفات كمكاقع عمميف في المحافظات ( 2)كقد حصمت الباحثة

ـ 2006-2001 في الكزارة تشمؿ األعكاـ ةالشمالية مف كزارة التربية التعميـ، كاألعداد المحكسب

فقط، كىذه الجداكؿ اإلحصائية مكجكدة في مالحؽ الدراسة، كبعد النظر في تمؾ الجداكؿ 

: - اإلحصائية يالحظ ما يأتي

:  في األرقاـ المكجكدة في عدد المكظفات في اإلحصائية (بالنصؼ كالربع)المقصكد  .1

 أف الميدرسة تقكـ بتدريس تربية إسالمية كمادة أخرل لتكممة نصاب عدد الحصص المطمكب 

تدريسيا، أك أف الميدرسة تقكـ بالتدريس في مدرسة أخرل لتكممة عدد الحصص المطمكب 

. منيا تدريسيا

                                                 
. ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، األٌٍ ٚاٌّؼب١٠و الؽزَبة اٌلٚه ٌٍٛظبئف األوبك١ّ٠خ، هاَ هللا، فٍَط١ٓ-  1
2
. كائوح اإلؽظبء فٟ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، هاَ هللا، فٍَط١ٓ-  
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مف المالحظ أف أكبر عدد لمكظفات التربية اإلسالمية ىك في مدينة الخميؿ، ما يدؿ عمى  .2

أف الكثافة السكانية في مدينة الخميؿ أكبر مف بقية المحافظات، ثـ تأتي بعدىا نابمس، ثـ 

... راـ ا، كىكذا

 التربية اإلسالمية كبير مقارنةن مع أعداد المكظفات في تتظير الجداكؿ أف أعداد معمما .3

 في ديكاف قاضي القضاة، ما يدؿ عمى أف فرص العمؿ لخريجات تاألكقاؼ أك المكظفا

. الشريعة في كزارة التربية كالتعميـ أكثر بكثير مف أم مكاف آخر

. كما يظير في فإف أكبر عدد لممعممات ىفَّ مف حممة البكالكريكس .4

 

األدوار والميمات التي تضطمع بيا معممات التربية اإلسالمية في وزارة التربية : المطمب الثاني

:  (1)والتعميم 

لمعممات التربية اإلسالمية في كزارة التربية كالتعميـ دكر ىاـ جدان في تعميـ الطالبات 

كتثقيفيف، فالمعممة الداعية المتمكنة ،كالمخمصة  في تدريسيا يككف تأثيرىا كبيران عمى طالباتيا، 

أما المعممة التي تيًدرِّقس مف أجؿ األجر المادم فقط فيككف تأثيرىا قميالن جدان أك قد ال يككف ليا 

كيكجد في كثير مف المدارس معممات تربية إسالمية غير متخصصات، كتدرس مادة . تأثير يذكر

التربية اإلسالمية تكممة لبرنامجيف، كىؤالء قد ال يككف ليفَّ تأثير عمى الطالبات، أك قد يككف ليفَّ 

. تأثير سمبي عمييف

: ومن ميام معممة التربية اإلسالمية

نما ما : القدكة الحسنة -1 لذا فإف ما تحتاجو الطالبات مف معمماتيف ليس ما يىقيٍمنىوى فحسب؛ كا 

يتمثمنو مف قيـ كمبادئ ، فعمى كؿ معممة أف تككف قدكة لطالباتيا، فإف المعممة المسممة 

.  في التعميـ كالتبميغ كاليداية كالتربية^تمضي عمى خطا نبييا 

.  كسيرتو العطرة كمحبتو كرحمتو بأمتو^تسميط الضكء عمى أخالؽ الرسكؿ  -2
                                                 

1
. اٌّؼٍِٛبد فٟ ٘نا اٌّجؾش ؽظٍذ ػ١ٍٙب اٌجبؽضخ ِٓ ٔشوح طبكهح ػٓ لَُ اإلشواف ٌّبكح اٌزوث١خ اإلٍال١ِخ فٟ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ-  
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حياء السنف المندثرة -3  .مساعدة الطالبات عمى حفظ السنة كتمثميا، كا 

 .تعزيز ركح االنتماء لإلسالـ -4

. تثقيؼ الطالبات، مف خالؿ تحذيرىف مف المخاطر السيئة كالحث عمى الفضيمة -5

كىناؾ صفات يجب أف تتصؼ بيا معممة التربية اإلسالمية حتى يككف ليذه المادة تأثير 

: كبيرعمى الطالبات كمف ىذه الصفات

النية  تعالى فيما تقـك بو مف إصالح كتربية كتعميـ فمإلخالص  إخالص: اإلخالص -1

. كفي نتائجوكأجره،  أثر في ثبات العمؿ

.  غيرىافيشد تأثيران أفمتى كانت قدكة في نفسيا كانت : أف تككف قدكة حسنة -2

 .تككف صحيحة العقيدة قكية اإليماف أف -3

 .داخؿ المدرسو كخارجيا أف تتحمى باألخالؽ األسالمية السامية -4

. ة لوأف تككف منضبطو في عمميا كمتقف -5

بأخالؽ المربية مف ليف كصبر كحمـ كأناة كأسمكب طيب في مكاجية   أف تتحمى -6

 .المشكالت كحمكليا

 بعيف المطؼ طالباتياكلتنظر ؿ،  أف تحذر مف سرعة الغضب كعدـ مراعاة المشاعر -7

 .كلتعمـ أف ىناؾ جكانب طيبة فييف ميما بدل منيف مف تقصير، بحاليف

ىناؾ صفات أخرل يجب أف تتصؼ بيا معممة التربية اإلسالمية كلكف اقتصرت الباحثة 

 . عمى أىـ الصفات خكفان مف اإلطالة
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: الثاني المبحث 

 في كزارة األكقاؼ، كأثر ذلؾ لمفتيات التعميـ الشرعي دكر
 عمى المجتمع

 :كفيو مطمباف
 

  

  تعييف الكاعظات كاقع 
 

 

 :  األكؿالمطمب
   

 :  الثانيالمطمب  الكاعظات في المجتمعدكر 
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 دور التعميم الشرعي لمفتيات في وزارة األوقاف، : المبحث الثاني

: وأثر ذلك عمى المجتمع

لخريجات الشريعة دكر في كزارة األكقاؼ، حيث إف مجاؿ عمميف في الكزارة ىك الكعظ 

كاإلرشاد، كالتدريس في دكر القرآف، كفي دائرة العمؿ النسائي، كيعتبر مجاؿ عمؿ خريجات الشريعة 

في كزارة األكقاؼ ىك المجاؿ الثاني بعد كزارة التربية كالتعميـ، مع مالحظة أف الفرصة أماميف في 

العمؿ في الكزارة أقؿ مف الرجاؿ؛حيث إف العمؿ األبرز في كزارة األكقاؼ ىك اإلمامة كالخطابة 

كاألذاف، كىذه المجاالت كميا ال تشغميا النساء، عمى خالؼ العمؿ في كزارة التربية كالتعميـ حيث 

. أف الفرص لمنساء مساكية لفرص الرجاؿ تقريبان 
 

:  واقع تعيين الواعظات: المطمب األول

 أمر الدعكة لتعتبر دائرة الكعظ كاإلرشاد إحدل الدكائر اليامة في كزارة األكقاؼ حيث تتكؿ

إلى ا، كتكعية المجتمع، كتعميـ الناس أمكر دينيـ، كما يحتاجكف إليو في أمكر حياتيـ مما لو 

. عالقة بأحكاـ اإلسالـ

إف تكظيؼ النساء في كزارة األكقاؼ ىك أمر جديد نسبيان، حيث إنو قبؿ ثالثيف عامان تقريبان 

كاف تعييف النساء في كزارة األكقاؼ أمران نادران جدان، بؿ كاف معدكمان، كيبمغ عدد المكظفات في كزارة 

 مكظفة،كىذا العدد يشمؿ المكظفات الكاعظات،كالمعممات في المدارس التابعة لكزارة 350األكقاؼ 

.  األكقاؼ،كجميع المكظفات في الكزارة

كفي الكقت الحاضر أيضان عمى الرغـ مف كجكد كاعظات يعممف في كزارة األكقاؼ كلكف تعينيف 

. قميؿ جدان مقارنةن مع تعييف خريجات الشريعة في كزارة التربية كالتعميـ
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:  أىداف دائرة الوعظ واإلرشاد: المسألة األولى

الكعظ كاإلرشاد بالحكمة كالمكعظة الحسنة، كتنمية األخالؽ اإلسالمية، كتمكينيا في حياة 

المسمميف، كتكجيو النشاط اإلسالمي كدعمو، كاألخذ بو إليجاد مجتمع مسمـ صالح متحاب متكامؿ 

يعرؼ ا تعالى، كذلؾ مف خالؿ رسالة الكعظ في بيكت ا، كطباعة المجالت كالكتب اإلسالمية 

التي تبيف أحكاـ اإلسالـ لمناس، كتكعيتيـ لمكاجية التحديات كالتعامؿ مع المستجدات جميعان بيف 

. (1)أصالة الفكر، كمعطيات العصر

:  أىداف قسم الوعظ واإلرشاد في المراكز النسوية التابعة لوزارة األوقاف

. النيكض بمستكل المرأة دينيان كثقافيان  -1

شراكيف في أنشطة متعددة؛ كعمؿ مسابقة  -2 إحياء المناسبات الدينية في المساجد لمنساء، كا 

 .في حفظ أجزاء مف القرآف الكريـ كغير ذلؾ

تصحيح نظرة المجتمع الخاطئة لممفاىيـ اإلسالمية تجاه المرأة، كتعريؼ المرأة بحقكقيا  -3

. التي حباىا إياىا اإلسالـ

. (2) مشاركة المرأة في النشاطات الدينية  -4

:  آلية العمل في قسم الوعظ واإلرشاد: المسألة الثانية

 يبدأ العمؿ في ىذا القسـ مف المساجد، حيث تقكـ كاعظات مؤىالت دينيان كثقافيا بإلقاء 

الندكات كالدركس المتنكعة يكميان في المساجد، كفؽ جدكؿ معيف معد ليفَّ مف قبؿ رئيسة قسـ 

الكعظ، كالتي تقـك بدكرىا باألشراؼ عمى الكاعظات كرفع التقارير اليكمية عف كؿ زيارة لمسؤكلة 

العمؿ النسائي في الدائرة، كفي نياية كؿ شير ترفع الكاعظة تقريرىا كقد كضحت فيو المكاضيع 

كالدركس خالؿ الشير مع ذكر بعض االقتراحات كالتكصيات، كما يقكـ ىذا القسـ بالتنسيؽ مع 

قسـ تحفيظ القرآف الكريـ كذلؾ مف خالؿ إشراؾ الكاعظات بإعطاء دركس دينية لطالبات مراكز 

                                                 
. 103وزبة ِٓ ٚىاهح األٚلبف ٚاٌشإْٚ اٌل١ٕ٠خ، فٌّ ٍٕٛاد ئٔغبىاد ٚرطٍؼبد، ص -  1

. 225وزبة ِٓ ٚىاهح األٚلبف ٚاٌشإْٚ اٌل١ٕ٠خ، فٌّ ٍٕٛاد ئٔغبىاد ٚرطٍؼبد، ص-  2
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تحفيظ القرآف الكريـ، كيعقد ىذا القسـ اجتماعات لمكاعظات لمناقشة التقارير المقدمة، كاالقتراحات، 

. (1) ؿكمتابعة سير العمؿ في المساجد بيدؼ البحث عف أرقى السبؿ كأنجحيا لتطكير العـ
 

  في المجتمع الواعظاتدور: المطمب الثاني

. القياـ باقتراح مناىج لمكعظ كاإلرشاد خاص بالكاعظات يعمـ عمى كؿ الكاعظات

 .المشاركة في تنظيـ االحتفاالت بالمناسبات الدينية كالتاريخية بالتنسيؽ مع قسـ التحفيظ -1

 .إجراء مسابقات حفظ أجزاء مف القرآف كبث حب المنافسة بيف النساء -2

تنظيـ اجتماعات في مكسـ الحج لمنساء الالتي سيذىبف لمحج، لتكضيح مناسؾ الحج، كأمكر  -3

 .خاصة بالنساء

تنظيـ ندكات لمعالجة بعض القضايا التي تيـ المرأة كدعكة بعض العمماء كأساتذة الجامعات  -4

. (2)لمناقشة ىذه القضايا 

 

 
  

                                                 
. 225اٌّظله ٔفَٗ، ص-  1

. 227وزبة ِٓ ٚىاهح األٚلبف ٚاٌشإْٚ اٌل١ٕ٠خ، فٌّ ٍٕٛاد ئٔغبىاد ٚرطٍؼبد، ص-  2
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: الثالث المبحث 
 في دائرة قاضي القضاة، وأثر لمفتيات التعميم الشرعي دور

  ذلك عمى المجتمع
: كفيو مطمباف

 

  

  خريجات الشريعة في دائرة قاضي القضاة دكر 
 

 :  األكؿالمطمب
 

   

أعداد المكظفات في دائرة قاضي القضاة مف حممة  
 مؤىؿ الشريعة اإلسالمية

 

 :  الثانيالمطمب
   

 كاإلصالح األسرم في المحاكـ الشرعية اإلرشاد 
  في المجتمع كدكره

 

:  المطمب الثالث    

 



 152 

 دور التعميم الشرعي لمفتيات في دائرة قاضي القضاة، : المبحث الثالث

وأثر ذلك عمى المجتمع 

أفسحت دائرة قاضي القضاة في اآلكنة األخيرة لخريجات الشريعة المجاؿ لمعمؿ في 

العمؿ في قسـ اإلرشاد كاإلصالح : الدائرة، كمف الكظائؼ التي أتاحت الدائرة لمفتيات العمؿ ضمنيا

األسرل الذم سيأتي الحديث عنو الحقان، كالعمؿ بكظيفة كاتبات؛ أم كتابة القضايا في جمسة 

القضاء، كالعمؿ في النيابة الشرعية، كغير ذلؾ مف األعماؿ التي يككف لخريجة الشريعة العمؿ في 

 (1).مجاليا
 

:  المطمب األول دور خريجات الشريعة في ديوان قاضي القضاة

بما أف اليدؼ األساسي في دائرة قاضي القضاة ىك االىتماـ باألسرة فقد عممت الدائرة 

عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية كالفصؿ في الخصكمات بيف أفراد المجتمع، كتعزيز دكر األسرة في 

عطاء المرأة حقكقيا، كقامت الدائرة بتأسيس دائرة اإلرشاد  بناء المجتمع كحؿ الخالفات العائمية كا 

العمؿ عمى تكطيد العالقات الزكجية كحؿ المشاكؿ األسرية : كاإلصالح األسرم التي تيدؼ إلى

بكافة الكسائؿ لخفض نسبة الطالؽ، كمعالجة القضايا االجتماعية الناجمة عنيا، كرعاية األيتاـ 

دارتيا حتى بمكغيـ سف الرشد المالي، كقامت الدائرة بتعييف عدد مف خريجات  كتنمية أمكاليـ كا 

. الشريعة حتى يككف ليف دكر في ذلؾ

:  تقـك خريجة الشريعة بدكر ميـ في المحاكـ الشرعية فيف يقمف بعدة كظائؼ، كىي

كالمقصكد مف تمؾ الكظيفة أف تقـك المكظفة بكتابة القضايا في جمسة : القياـ بكظيفة الكاتبات- 1

. القضاء كتكثيؽ الحجج

                                                 
. اٌّبكح اٌّنوٛهح فٟ ٘نا اٌّجؾش ِٓ ِمبثالد ٚٔشواد ٚوز١جبد ِٓ ك٠ٛاْ لبػٟ اٌمؼبح-  1
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القياـ بعمؿ اإلصالح كاإلرشاد األسرم، كتعمؿ المكظفة في ىذه الدائرة بمحاكلة التكفيؽ بيف - 2

الزكجيف في حاالت الخالفات األسرية كاإلرشاد الفردم كالجماعي في الحاالت التي تصؿ إلى 

. المحاكـ

 كالفسخ، كحرمة ؽمف قضايا الطال.أم رفع قضايا باسـ الحؽ العاـ: العمؿ في النيابة الشرعية-3

.  كغير ذلؾعالنسب، كحرمة المصاىرة، كحرمة الرضا

. كدائرة النفقة كالسكرتارية كغيرىا: العمؿ في األمكر اإلدارية-4

  

أعداد الموظفات في دائرة قاضي القضاة من حممة مؤىل الشريعة اإلسالمية  : المطمب الثاني

أعداد المكظفات مف حممة الشريعة اإلسالمية في ديكاف قاضي القضاة قميؿ جدان مقارنة 

مع كزارة التربية كالتعميـ، كقميؿ أيضان مقارنة مع المكظفات في كزارة االكقاؼ، فالعدد الكمي مف 

مكظفة في كافة المحاكـ الشرعية في  (14)حممة المؤىؿ الشرعي في دائرة قاضي القضاة 

كقد يككف السبب في ذلؾ ىك . مكظفات منيف يعممف عمى بند البطالة (7). المحافظات الشمالية

.  ـ2003أف تعييف مكظفات يحممف مؤىؿ شرعي أمر مستحدث في المحاكـ الشرعية منذ عاـ 
 

:  اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكم الشرعية ودوره في المجتمع:المطمب الثالث

 بما أف أىـ مجاؿ لعمؿ خريجة الشريعة في دائرة قاضي القضاة ىي اإلرشاد كاإلصالح 

األسرم فال بد مف الحديث عف نتائج عمؿ خريجات الشريعة في ىذا المجاؿ كأثره عمى المجتمع، 

حيث تقكـ ىذه الدائرة بالحفاظ عمى األسرة بتكطيد العالقة بيف األزكاج كحؿ المشاكؿ بيف أفراد 

األسرة قبؿ تحكيميا إلى القاضي الشرعي، في محاكالت لمتكفيؽ بيف الزكجيف في الخالفات األسرية 

كاإلرشاد الفردم كالجماعي بقصد الحد مف النزاعات األسرية التي تصؿ إلى المحكمة الشرعية 
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كمساعدة المطمقات في التغمب عمى ظركؼ الطالؽ، كالتنسيؽ مع المؤسسات المجتمعية التي قد 

  .تساعد عمى حؿ مشاكؿ األسر

 : دائرة اإلصالح واإلرشاد األسريفومن أىدا

 . الحيمكلة دكف تفاقـ النزاعات األسرية كالعمؿ عمى حميا قبؿ المجكء إلى القضاء .1

نشر الثقافة األسرية كتعريؼ األزكاج الجدد بدكرىـ كبعالقاتيـ التي تقـك عمى التكامؿ،ال عمى  .2

 . التنافس كالتحدم

كتيدؼ الدائرة إلى كضع آلية لمتعاكف بيف المؤسسات كالييئات المدنية في المجتمع الفمسطيني  .3

كالتنسيؽ معيا في برامج مشتركة، لتعزيز المفاىيـ األسرية الصحيحة في التصكر اإلسالمي إذ 

أف معظـ الخالفات األسرية مردىا إلى الفيـ الخاطئ لمعالقة بيف الزكجيف كلدكر كؿ كاحد 

.  منيما في األسرة

 .االتصاؿ المباشر بأطراؼ المشكمة دكف تدخؿ الكسطاء، مما يضمف اإلسراع في الصمح بينيـ .4

: ومن الميام التي تقوم بيا خريجات الشريعة في دائرة اإلصالح واإلرشاد األسري

صدار المنشكرا -1 .  التي تناقش قضايا األسرة كالمجتمعتتنظيـ الندكات كالدكرات كا 

الحيمكلة دكف تفاقـ النزاعات األسرية كالسعي نحك حميا صمحان قبؿ لجكء أفرادىا إلى ساحات  -2

 .القضاء

 .العمؿ عمى الحد مف حاالت الطالؽ قبؿ كقكعو كصكالن إلى معدالت منخفضة -3

. تأىيؿ العامالت في دائرة اإلرشاد األسرم عف طريؽ عقد دكرات في ىذا المجاؿ -4

 .إجراء دراسات كبحكث في الظكاىر االجتماعية كاألسرية كنشرىا -5

كقد كاف لخريجات الشريعة دكر كبير كتأثير في إنجاح الدائرة بشكؿ كبير، فقد انخفضت 

نسبة الطالؽ بشكؿ مممكس خالؿ فترة قياسية، كما كاف اإلقباؿ عمى الدائرة بشكؿ كبير جدان ككانت 

. إنجازات الدائرة سكاءن عمى صعيد المصالحة أك اإلرشاد أك االتفاؽ عالية جدان 
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الفصل السادس 

 

اإلستبانة والتحليل اإلحصائي 

:  كفيو ثالثة مباحث

التعميـ الشرعي لمفتيات في المدارس الشرعية : استبانة المحكر األكؿ: المبحث األكؿ

كأثره في المجتمع 

التعميـ الشرعي لمفتيات في الجامعات : استبانة المحكر الثاني: المبحث الثاني

الفمسطينية كأثره في المجتمع 

دكر خريجات الشريعة في المجتمع : استبانة المحكر الثالث: المبحث الثالث
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:  األولالمبحث 

التعميم الشرعي لمفتيات في المدارس : استبانة المحور األول
الشرعية وأثره في المجتمع 

: كفيو أربعة مطالب 
 

 

تحميؿ االستبانة  
 

 : المطمب األكؿ
  

 نتائج الدراسة كمناقشتيا 
 

: المطمب الثاني   

المناقشة كاالستنتاجات   
 

: الثالث المطمب   
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 : مجتمع وعينة الدراسة

تشمؿ الدراسة طالبات المدارس الشرعية، كطالبات كميات الشريعة، كخريجات كميات 

، أم أنيا تشمؿ اإلناث فقط، مف (الضفة الغربية)الشريعة في المحافظات الشمالية في فمسطيف

المدارس الشرعية لمفتيات، : المؤىالت في العمـ الشرعي، كأجريت الدراسة في عدة مؤسسات منيا

ككميات الشريعة في المحافظات الشمالية في فمسطيف، ككزارة التربية كالتعميـ العالي كذلؾ، ككزارة 

. األكقاؼ، كدائرة اإلرشاد كاإلصالح األسرم في المحاكـ الشرعية

قامت الباحثة بإعداد ثالث استبانات ليا عالقة مباشرة بالدراسة، كقد اعتمدت الدراسة 

عمييا؛ كذلؾ الف نتائج تمؾ االستبانات تبيف الجزء الرئيس لمدراسة كىك دكر التعميـ الشرعي  

.  لمفتيات في المجتمع

كقامت الباحثة بعرض االستبانات عمى عدة محكميف إلبداء رأييـ فييا، كتنكعت 

:  تخصصاتيـ ما بيف الشريعة، كالتربية كالتحميؿ اإلحصائي، كىؤالء المحكمكف ىـ

. الدكتكر حسيف الترتكرم عميد كمية الشريعة في جامعة الخميؿ

. كالدكتكر أيمف بداريف أستاذ شريعة في جامعة الخميؿ

. كالدكتكر إسماعيؿ شندم رئيس قسـ التربية اإلسالمية في جامعة القدس المفتكحة، منطقة الخميؿ

. كالدكتكر محمد شاىيف مدرس التربية في جامعة القدس المفتكحة، منطقة الخميؿ

.  كالدكتكر محمد عبد القادر عابديف مدرس التربية في جامعة القدس

.  كالدكتكر غساف سرحاف مدرس التربية في جامعة القدس

. كاألستاذ عبد الحكيـ عيدة في جامعة القدس

. كاألستاذ فايز الفسفكس مدرس التربية في جامعة القدس المفتكحة، منطقة الخميؿ

. كاألستاذ بساـ بنات مدرس في جامعة القدس المفتكحة، منطقة الخميؿ

. كاألستاذ منجد سمكح في جامعة بكليتكنؾ فمسطيف
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كبعد عرض االستبانات عمى المحكميف ،كتعديؿ بعض فقرات االستبانات ،كتصحيحيا 

،حسب رأم المحكميف،  قامت الباحثة بتكزيع تمؾ االستبانات عمى مجتمع الدراسة الذم يشمؿ 

. طالبات المدارس الشرعية لمفتيات، كطالبات الكميات التي تدرس العمـ الشرعي، كخريجات الشريعة

ثـ بعد ذلؾ أعطت الباحثة االستبانات إلى أستاذ متخصص في التحميؿ االحصائي، كقاـ 

.  بتحميؿ االستبانات كالخركج بالنتائج، كالمباحث الثالثة اآلتية تظير ذلؾ
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التعميم الشرعي لمفتيات في المدارس الشرعية : استبانة المحور األول: المبحث األول
وأثره في المجتمع 

: تحميل االستبانة: المطمب األول
:  مجتمع الدراسة وعينتيا

. تككف مجتمع الدراسة مف طالبات المدارس الشرعية في المحافظات الشمالية

مف عدة صفكؼ مف المدارس  (115)حيث تـ اختيار عينة عشكائية منيـ بمغ حجميا 

. يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب خصائصيا ( 1 ،1، 6)الشرعية، كالجدكؿ رقـ 

تكزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقمة  ( 1 ،1، 6)الجدكؿ رقـ 
النسبة  العدد  مستكيات المتغير  المتغير 
القدس  29 25.2

المدرسة الشرعية 
الخميؿ  72 62.6
قمقيمية  14 12.2
المجمكع  115 100.0
 60أقؿ مف  2 1.7

المعدؿ في الصؼ الحالي 

 69.9 إلى أقؿ مف 60مف  12 10.4
 79.9 إلى أقؿ مف 70مف  21 18.3
 89.9 إلى أقؿ مف 80مف  49 42.6
 فما فكؽ 90مف  27 23.5
المجمكع  111 96.5
قيـ مفقكدة  4 3.5

المجمكع  115 100.0
عممي  16 13.9

التخصص في الثانكية العامة 
أدبي  97 84.3
المجمكع  113 98.3
قيـ مفقكدة  2 1.7

المجمكع  115 100.0
مدينة  93 80.9

مكاف السكف 

قرية  15 13.0
مخيـ  6 5.2
المجمكع  114 99.1

قيـ مفقكدة  1 9.
المجمكع  115 100.0
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تكزيع أفراد العينة حسب   ( 1 ،1، 6)يالحظ مف خالؿ المخرجات في الجدكؿ رقـ 

متغيرات المدرسة الشرعية كالمعدؿ في الصؼ الحالي كالتخصص في فرع الثانكية العامة كمكاف 

مف فتيات المدارس الشرعية في محافظات الضفة  (115)السكف حيث بمغ عدد أفراد عينة الدراسة 

. الغربية

: صدق األداة

 قامت الباحثة بعرض االستبانة عمى عدة محكميف إلبداء رأييـ فييا، كتنكعت 

.  تخصصاتيـ ما بيف الشريعة، كالتربية كالتحميؿ اإلحصائي

( 1)كما تـ استخراج صدؽ االتساؽ الداخمي لَلداة مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف

تبيف   ( 2 ،1، 6)بيف كؿ محكر مف محاكر األداة كالدرجة الكمية لممقياس، كنتائج الجدكؿ رقـ

. ذلؾ

 معامالت ارتباط بيرسكف بيف محاكر األداة كالدرجة الكمية لممقياس  (2 ،1، 6)الجدكؿ رقـ 

مستكل الداللة  معامؿ 
االرتباط 

المحكر  الرقـ 

عكامؿ اختيار الدراسة في مدرسة شرعية  0.72 0.001أقؿ مف  1 
المكاد الشرعية المطركحة  0.71 0.001 مف أقؿ 2 
التكنكلكجيا كاإلنترنت في تدريس المكاد الشرعية  0.53 0.001 مف أقؿ 3 
دكر المدارس الشرعية لمفتيات في خدمة المجتمع  0.69 0.001 مف أقؿ 4 

 
نالحظ أف معامالت االرتباط بيف كؿ محكر مف   ( 2 ،1، 6)كمف خالؿ الجدكؿ رقـ 

كجميع ىذه القيـ دالة عند مستكل  ( 0.72-0.53 )محاكر الدراسة كالدرجة الكمية تراكحت ما بيف 

.  كىذا يشير إلى كجكد ارتباط داؿ كقكم بيف محاكر الدراسة كالدرجة الكمية05.0الداللة 

 
                                                 

 ػٍٝ أؽلّ٘ب أصو ٠ش١و ئٌٝ ٚال ٚارغب٘ٙب اٌّزغ١واد ث١ٓ اٌؼاللخ لٛح ٠ؾلك ه٠بػٟ رؼج١و ػٓ ػجبهح ٘ٛ: ِؼبًِ االهرجبؽ ث١وٍْٛ - 1

اٌؼاللخ فمؾ،  ارغبٖ رؾلك ٚاإلشبهح (1- ٚ 1+)ث١ٓ  االهرجبؽ ِؼبًِ ل١ّخ ٚرزواٚػ ػؼفٙب أٚ اٌؼاللخ لٛح فٟ اٌَجت ٘ٛ ِٓ ا٢فو، أٚ

اٌلهاٍخ ٌؾَبة ِؼبًِ اٌظلق اٌلافٍٟ ٌٍّم١بً ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك ؽَبة ِؼبًِ االهرجبؽ ث١ٓ وً ِؾٛه  ٘نٖ فٟ ِٕٗ االٍزفبكح ٠ّٚىٓ

. ِٓ ِؾبٚه األكاح ٚاٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بً
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: ثبات األداة

فردا، ثـ قاـ  (115)تـ التحقؽ مف ثبات األداة عمى جميع أفراد عينة الدراسة المؤلفة مف 

باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا لتقدير درجة التجانس كانسجاـ ( 1)الباحث باستخراج معامؿ الثبات

. يكضح ذلؾ  ( 3 ،1، 6)محاكر الدراسة كالدرجة الكمية كالجدكؿ رقـ 

 معامالت الثبات لمحاكر الدراسة كالدرجة الكمية لممقياس   (3 ،1، 6)الجدكؿ رقـ 
حسب معادلة كركنباخ ألفا 

قيمة ألفا  عدد الفقرات  المحكر  الرقـ 
عكامؿ اختيار الدراسة في مدرسة شرعية  8 0.42 1 
المكاد الشرعية المطركحة  7 0.54 2 
التكنكلكجيا كاالنترنت في تدريس المكاد الشرعية  7 0.76 3 
دكر المدارس الشرعية لمفتيات في خدمة المجتمع  8 0.90 4 
الدرجة الكمية  30 0.79  

ثبات محاكر الدراسة كالدرجة الكمية فتراكحت ما بيف    ( 3 ،1، 6)نالحظ مف الجدكؿ رقـ

. كتعتبر معامالت الثبات المستخرجة ليذه األداة مناسبة كتفي ألغراض الدراسة (0.42-0.90)

 : المعالجة اإلحصائية

بعد جمع بيانات الدراسة، قاـ الباحث بمراجعتيا تمييدان إلدخاليا لمحاسكب كقد تـ إدخاليا 

، 6)لمحاسكب بإعطائيا أرقامان معينة، أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية كمافي الجدكؿ رقـ 

1، 4    ) 

 تكزيع الدرجات عمى فقرات المقياس  (  4 ،1، 6)الجدكؿ رقـ 
الحالة  الكسط الحسابي  النسبة  الدرجة  اإلجابة 

عالية جدا  % 100% - 80 فأكثر 3.50 خمس درجات  أكافؽ بشدة 
عالية  % 80% - 60 3.49 الى 2.50مف  أربع درجات  أكافؽ 
متكسطة  % 60% - 40 2.49 الى 1.50مف  ثالث درجات  محايد 
منخفضة  % 40% - 20 1.49 الى 0.50مف  درجتاف  أعارض 

منخفضة جدا  % 20% - 0 0.49أقؿ مف  درجة كاحدة  أعارض بشدة 

                                                 
 ٘نٖ فٟ رُ ِزّبصٍخ، ٚلل فٟ ظوٚف ِوح ِٓ أوضو ؽجك ئما إٌزبئظ ٌٕفٌ ِمبهثخ ٔزبئظ ٠ؼطٟ اٌنٞ  اٌضبثذ الفزجبها: ِؼبًِ اٌضجبد ٘ٛ-  1

. Cronbach Alphaثبٍزقلاَ ؽو٠مخ ووٚٔجبؿ أٌفب  االفزجبه صجبد ِٓ اٌزأول اٌلهاٍخ
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تمت معالجة البيانات باستخداـ الحاسب اآللي عف طريؽ برنامج الحزمة اإلحصائية كقد 

SPSSلمعمكـ االجتماعية 
:  ، كاستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية التالية(1)

 .المئكية كالنسب التكرارات .1

. األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية .2

 .معامؿ االرتباط بيرسكف .3

 

: نتائج الدراسة ومناقشتيا: المطمب الثاني
:  النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: أكال

:  نتائج السؤال األول وينص عمى

" ما ىي أىمية العكامؿ التي تؤثر عمى اختيارؾ لمدراسة في مدرسة شرعية؟"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

المعيارية كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ  (5 ،1، 6)

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات   ( 5 ،1، 6)الجدكؿ رقـ 
االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية جدا  سمعة المدرسة األكاديمية  4.36 0.988 87.2 1 
عالية جدا  تدريس المدرسة لممكاد الشرعية  4.46 0.822 89.2 2 
عالية جدا  رغبة األىؿ في دراستؾ لمعمـ الشرعي  4.31 1.010 86.2 3 
عالية   4 رغبتؾ في دراسة العمـ الشرعي بعد إنياء المرحمة الثانكية 3.07 1.257 61.4
عالية  مكاف سكنؾ كقربو مف المدرسة  3.10 1.204 62.0 5 
نصيحة األصدقاء  3.55 1.153 71.0 عالية 6 

                                                 
ٚ ِؼٕب٘ب اٌؾيِخ اإلؽظبئ١خ (Statistical Package for the Social Sciences) ٚ اٌؾوٚف ٟ٘ افزظبهاد SPSSثؤبِظ -  1

 ٠ؼزجو اٌجؤبِظ ِٓ أوضو اٌجواِظ اٍزقلاِب ٌزؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد اإلؽظبئ١خ 1968أٚي َٔقخ ِٓ اٌجؤبِظ ظٙود ػبَ .ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ

٠َزقلَ ا١ٌَٛ ثىضوح ِٓ لجً اٌجبؽض١ٓ فٟ ِغبي اٌز٠َٛك ٚ اٌّبي ٚاٌؾىِٛخ ٚاٌزوث١خ ٠َٚزقلَ أ٠ؼب ٌزؾ١ًٍ االٍزج١بٔبد .فٟ ػٍُ االعزّبع

 [/http: //ar.wikipedia.org/wiki ].ٚ فٟ ئكاهح اٌّؼٍِٛبد ٚرٛص١ك اٌّؼٍِٛبد
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الكضع االقتصادم لَلىؿ  3.02 0.931 60.4 عالية 7 
مجانية التعميـ  3.06 1.683 61.2 عالية 8 
المجمكع  3.616 0.513 72.3 عالية  

أف مف أىـ العكامؿ   ( 5 ،1، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

حيث كاف  (3، 2، 1)التي تؤثر عمى اختيار الفتيات لمدراسة في المدارس الشرعية ىي الفقرات 

 مستكل الكسط الحسابي عند كؿ منيا مرتفعا جدا فتراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف

بينما جاءت بقية الفقرات بمستكل مرتفع فتراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما  (4.46)ك (4.31)

(. 3.55)ك  (3.02)بيف

:  نتائج السؤال الثاني وينص عمى

" معمكمات عف المكاد الشرعية المطركحة ضمف دراستؾ"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

المعيارية كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ  ( 6 ،1، 6)

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات    (6 ، 1، 6)الجدكؿ رقـ 
االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية جدا  دراسة المكاد الشرعية مف الدراسات المحببة لدٌم  4.17 0.826 83.4 1 
متكسطة  المكاد الشرعية المطركحة قميمة كيجب إضافة مكاد أخرل شرعية  2.67 1.082 53.4 2 
عالية جدا  المكاد الشرعية سيمة ككاضحة  4.07 1.015 81.4 3 
عالية جدا  المكاد الشرعية شاممة ككافية  4.12 0.904 82.4 4 

عالية جدا  94.0 0.688 4.70 
المكاد الشرعية المطركحة تزيد في معرفتي اإلسالمية عف دراسة مادة 

التربية اإلسالمية  5 

متكسطة  دراسة المكاد الشرعية تقمؿ مف تحصيمي في المكاد األخرل  2.09 1.089 41.8 6 
عالية   7 اقترح أف يككف التعميـ الشرعي قسمان مستقالن عمى غرار األدبي كالعممي 3.88 1.141 77.6
عالية  المجمكع  3.671 0.503 73.4  
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( 1،3،4،5)أف الفقرات  ( 1،6، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

( 4.70)ك(4.07)جاءت بمستكل مرتفع جدا حيث تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف

بينما جاءت الفقرات (3.88)بمستكل مرتفع حيث بمغ الكسط الحسابي عمييا  (7)كجاءت الفقرة 

. عمى التكالي (2.09)ك (2.67)بمستكل متكسط حيث بمغت المتكسطات الحسابية عمييا  (2،6)

:  نتائج السؤال الثالث وينص عمى

" دكر التكنكلكجيا كاإلنترنت في تدريس المكاد الشرعية"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

المعيارية كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ (7 ،1، 6)

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات  ( 1،7، 6)الجدكؿ رقـ 

االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية  79.4 1.067 3.97 
يكجد في مدرستنا مختبر حاسكب متطكر يساعدنا في عممية 

التعمـ  1 

متكسطة  أنت تعتمديف عمى الكمبيكتر كاإلنترنت بشكؿ أساسي في دراستؾ  2.65 1.064 53.0 2 

عالية  67.6 1.284 3.38 
أجد مف خالؿ شبكة اإلنترنت إجابات عمى معظـ األسئمة التي 

ابحث ليا عف إجابات  3 

عالية  63.6 1.141 3.18 
اشعر باف اتقاني الستخداـ الحاسكب كاإلنترنت يجعمني احصؿ 

عمى معدؿ افضؿ  4 

عالية  74.8 1.052 3.74 
أرل أف األقراص المدمجة سيمت عممية إعداد األبحاث 

كاختصرت الكقت كالجيد  5 

عالية  74.8 1.132 3.74 
 اإلنترنت مصدر لممعمكمات الشرعية أكسع مف األقراص فأجد أ

المدمجة  6 

عالية  71.2 1.036 3.56 
 كاألفالـ الكثائقية المدمجة سيمت LCDالكسائؿ الحديثة مثؿ 

عممية التعميـ الشرعي، السيما في األحكاـ الشرعية  7 

عالية  المجمكع  3.4592 0.711 69.2  
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، 1،3،4)أف الفقرات  ( 1،7، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

( 3.97)ك(3.18)جاءت بمستكل مرتفع حيث تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف  (5،6،7

(. 2.65)بمستكل متكسط حيث بمغ الكسط الحسابي عمييا  (2)بينما جاءت الفقرة 

 

:  نتائج السؤال الرابع وينص عمى

" دكر المدارس الشرعية لمفتيات في خدمة المجتمع"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

(  8 ،1، 6)كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات   (  8 ،1، 6)الجدكؿ رقـ 
االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية جدا  الدراسة في المدرسة الشرعية عرفتني برسالتي في الحياة  4.54 0.729 90.8 1 
عالية جدا  الدراسة في المدرسة الشرعية جعمتني أكثر اعتزازان بنفسي  4.59 0.687 91.8 2 
عالية جدا  الدراسة في المدرسة الشرعية جعمتني أكثر اعتزازاي بديني  4.80 0.501 96.0 3 
عالية جدا  الدراسة في المدرسة الشرعية قربتني مف كالدٌم كأقاربي  4.30 0.827 86.0 4 
عالية جدا  الدراسة في المدرسة الشرعية نٌمت لدٌم حب القراءة كاالطالع  4.09 0.874 81.8 5 
عالية جدا  الدراسة في المدرسة الشرعية جعمتني أشعر بأىمية الكقت لدٌم  4.24 0.884 84.8 6 
عالية جدا  الدراسة في المدرسة الشرعية عرفتني بكاجباتي الشرعية كالدنيكية  4.68 0.555 93.6 7 
عالية جدا   8 بكاجبي تجاه المجتمع الذم أعيش فيو الدراسة في المدرسة الشرعية عرفتني 4.50 0.612 90.0
عالية جدا  المجمكع  4.467 0.539 89.3  

أف جميع الفقرات جاءت  (  8 ،1، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

(. 4.80)ك  (4.09)بمستكل مرتفع جدا حيث تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 

 

:  نتائج السؤال الخامس



 167 

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات 

. تبيف ذلؾ ( 9 ، 1، 6)االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

التكرارات كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الخامس  ( 9، 1، 6)الجدكؿ رقـ 
ال  نعـ  الفقرة  النسبة الرقـ  التكرار  النسبة  التكرار 

. تنصحيف غيرؾ في الدراسة في المدرسة الشرعية 102 88.7 13 11.3 1 

62.6 72 37.4 43 
 مف الدراسة الثانكية ستكمميف الدراسة ءبعد االنتيا

الشرعية في الجامعة  2 

 
مف الفتيات ينصحف غيرىف  (%89)أف ما يقارب  (  9 ،1، 6)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

منيف ال ينصحف بذلؾ، كما كنالحظ  (%11)في الدراسة في المدارس الشرعية بينما كجد ما يقارب 

مف الفتيات سيكممف الدراسة الشرعية في الجامعات في حيف كجد ما نسبتو  (%37)أف ما نسبتو 

. مف الفتيات ال يرغبف في استكماؿ دراستيف الشرعية في الجامعات (63%)

 

: المناقشة واالستنتاجات: المطمب الثالث

:  بعد دراسة التحميؿ اإلحصائي لممحكر األكؿ يمكف استنتاج اآلتي

تشمؿ عينة الدراسة عينة عشكائية مف طالبات المدارس الشرعية في المحافظات الشمالية 

:  في فمسطيف، كبعد النظر في متغيرات الدراسة تبيف اآلتي

، ما يدؿ أف %42.6 حيث بمغت 89.9-80أعمى نسبة لمعدالت الطالبات ىي ما بيف  -1

 .مستكل الطالبات في الدراسة ىك جيد جدان 

 طالبات الفرع األدبي نسبتيف أعمى مف نسبة طالبات الفرع العممي حيث بمغت النسبة  -2

؛ كذلؾ ألنو ال يكجد فرع عممي إال في مدرسة كاحدة مف المدارس التي أجريت عمييا 84.3%

 .الدراسة
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؛ كالسبب في ذلؾ ىك % 80.9مكاف سكف معظـ الطالبات ىك المدينة حيث بمغت النسبة  -3

الحكاجز، فالمدارس جميعيا مكجكدة في المدف مما يصعب عمى طالبات القرل الدراسة فييا 

. بسبب الحكاجز المكجكدة عمى مداخؿ معظـ المدف في المحافظات الشمالية

 اختيارؾ لدراسة العمـ الشرعيعمىأىمية العكامؿ التي تؤثر : كبعد تحميؿ السؤاؿ األكؿ كىك  

:  تبيف اآلتي

المكاد التي تدرس في المدرسة : السبب الرئيس في اختيار الدراسة في المدرسة الشرعية ىك -1

. كأىمية تمؾ المكاد لمطالبات

سمعة المدرسة كاف ليا أيضان دكر كبير في اختيار عدد كبير مف الطالبات الدراسة في  -2

 .المدرسة الشرعية

ثـ رغبة األىؿ في ذلؾ كنصيحة األصدقاء أخذت نسبة عالية جدان في اختيار عدد كبير مف  -3

. الطالبات الدراسة في مدرسة شرعية

 تبيف  معمكمات عف المكاد الشرعية المطركحة ضمف دراستؾ: كبعد تحميؿ السؤاؿ الثاني كىك

:  اآلتي

عدد كبير مف الطالبات يريف أف المكاد الشرعية المطركحة تزيد في معرفتيف اإلسالمية عف  -1

دراسة مادة التربية اإلسالمية، ما يدؿ عمى أف مادة التربية اإلسالمية المطركحة ضمف مكاد 

التربية كالتعميـ غير كافية في تزكيد الطالبات بالمعمكمات اإلسالمية، كخصكصان أف الحصص 

. المطركحة لتمؾ المادة قميمة

المكاد الشرعية المطركحة ىي مف الدراسات المحببة لدل عدد كبير مف الطالبات ؛أم أنيا  -2

 .مفيدة ليف في شتى مجاؿ حياتيف

 .المكاد الشرعية تعتبر حسب رأم عدد كبير مف الطالبات شاممة ككافية، كسيمة ككاضحة -3
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عدد ال بأس بو مف الطالبات يريف أف يككف التعميـ الشرعي قسمان مستقالن عمى غرار العممي  -4

 .كاألدبي، كىذا مفيد جدان لمف تريد أف تكمؿ دراستيا الجامعية في تخصص الشريعة اإلسالمية

 دكر التكنكلكجيا كاإلنترنت في تدريس المكاد الشرعية تبيف : كبعد تحميؿ السؤاؿ الثالث كىك

:  اآلتي

نسبة عالية مف الطالبات تقكؿ بكجكد مختبر حاسكب في المدرسة التي تدرس فييا، كلكف نرل  -1

أف نصؼ الطالبات الالتي أجريت عمييف الدراسة ال تستخدـ الحاسكب كاإلنترنت بشكؿ 

. أساسي في الدراسة

تراكحت نسب الطالبات الالتي يريف أف اإلنترنت كالحاسكب كاألقراص المدمجة كالكسائؿ  -2

كغير ذلؾ ىي مصدر لتعمـ المكاد الشرعية كسيمت عممية ، LCD: التعميمية الحديثة مثؿ

، ما يدؿ عمى أف نسبة مف الطالبات تيتـ بيذه %74.8%-71.2التعميـ الشرعي ما بيف 

. الكسائؿ الحديثة، كأف ىذه الكسائؿ ميمة جدان في التعميـ الشرعي

 دكر المدارس الشرعية لمفتيات في خدمة المجتمع تبيف اآلتي: كبعد تحميؿ السؤاؿ الرابع كىك : 

دراسة الطالبات في المدارس الشرعية كاف ليا نتائج مذىمة كممتازة، فجميع فقرات السؤاؿ 

ما يدؿ عمى دكر % 96%-81.8جاءت بمستكل عاؿو جدان، حيث بمغت نسبة كؿ سؤاؿ ما بيف 

المدارس الشرعية كأثرىا عمى المجتمع، كمدل تأثيرىا عمى طالباتيا، فقد نمَّت تمؾ المدارس لدل 

عرفتيف بكاجبيف اتجاه مجتمعيف كأقاربيف، كعممتيف أمكران شرعية كدينية : الطالبات أمكر عدة منيا

. كدنيكية ميمة أفادتيف في شتى مجاالت حياتيف

 

 كبعد تحميؿ السؤاؿ الخامس تبيف اآلتي : 
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عدد كبير مف طالبات المدارس الشرعية ينصحف غيرىف في الدراسة في مدرسة شرعية، 

، كىذا يدلؿ عمى االستفادة الكبرل لدل الطالبات مف خالؿ الدراسة % 88.7حيث بمغت النسبة 

في مدرسة شرعية، كلكف نسبة قميمة منيف تريد إكماؿ تعميميا الشرعي بعد إنياء دراستيا الثانكية 

%. 37.4حيث بمغت النسبة 
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 الثاني المبحث 
التعميم الشرعي لمفتيات في الجامعات :  الثانيالمحور استبانة

 الفمسطينية وأثره في المجتمع
:  كفيو أربعة مباحث

 

 

 االستبانة تحميؿ 
 

 

   :األكؿ المطمب
  

 كمناقشتيا الدراسة نتائج 
 

 :الثاني المطمب
  

 : الثالثالمطمب كاالستنتاجات المناقشة 
  

 



 172 

التعميم الشرعي لمفتيات في الجامعات : استبانة المحور الثاني: المبحث الثاني
 الفمسطينية وأثره في المجتمع

 
 :تحميل االستبانة: ولاأل المطمب

:  مجتمع الدراسة وعينتيا

تككف مجتمع الدراسة مف طالبات الكميات الشرعية في الجامعات في المحافظات الشمالية 

. في فمسطيف

مف طالبات كميات الشريعة في  (103)حيث تـ اختيار عينة عشكائية منيف بمغ حجميا 

 يبيف تكزيع عينة الدراسة ( 1، 2، 6)جامعة الخميؿ، كجامعة القدس كجامعة النجاح، كالجدكؿ رقـ 

. حسب خصائصيا

تكزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقمة  (1، 2، 6)الجدكؿ رقـ 

النسبة  العدد  مستكيات المتغير  المتغير 
ثانكم كشرعي  45 43.7

 الثانكية
 

ثانكم بدكف شرعي  53 51.5
المجمكع  98 95.1
قيـ مفقكدة  5 4.9

المجمكع  103 100.0
عممي  20 19.4

أدبي  81 78.6التخصص في الثانكية العامة 
غير ذلؾ  2 1.9

المجمكع  103 100.0
 69.9 إلى أقؿ مف 60مف  9 8.7

المعدؿ في الثانكية العامة 

 79.9 إلى أقؿ مف 70مف  36 35.0
 89.9 إلى أقؿ مف 80مف  38 36.9
 فما فكؽ 90مف  19 18.4
المجمكع  102 99.0
قيـ مفقكدة  1 1.0

المجمكع  103 100.0
مدينة  29 28.2

قرية  36 35.0مكاف السكف 
مخيـ  38 36.9

المجمكع  103 100.0
كمية الشريعة /الخميؿ  24 23.3 أسـ الجامعة 
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كمية الدعكة /القدس 13 12.6
كمية القرآف /القدس  23 22.3
كمية الشريعة /النجاح  43 41.7

المجمكع  103 100.0
األكلى  27 26.2

في أم مستكل تدرسيف اآلف؟ 

الثانية  25 24.3
الثالثة  31 30.1
الرابعة  18 17.5
المجمكع  101 98.1
قيـ مفقكدة  2 1.9

المجمكع  103 100.0
فقو كتشريع  36 35.0

التخصص 

أصكؿ ديف  31 30.1
قرآف  22 21.4
الشريعة كأساليب تدريس التربية اإلسالمية  8 7.8

المجمكع  97 94.2
قيـ مفقكدة  6 5.8

المجمكع  103 100.0
 70أقؿ مف  7 6.8

المعدؿ في الجامعة 

 79.9 إلى أقؿ مف 70مف  46 44.7
 89.9 إلى أقؿ مف80مف  33 32.0
 فما فكؽ 90مف  14 13.6
المجمكع  100 97.1
قيـ مفقكدة  3 2.9

المجمكع  103 100.0

 تكزيع أفراد العينة حسب ( 1، 2، 6)يالحظ مف خالؿ المخرجات في الجدكؿ رقـ 

متغيرات المدرسة الثانكية كالتخصص في الثانكية العامة كالمعدؿ في الثانكية العامة كمكاف السكف 

كاسـ الجامعة كالمستكل الدراسي كالتخصص كالمعدؿ في الجامعة حيث بمغ عدد أفراد عينة الدراسة 

. مف فتيات التعميـ الشرعي في الجامعات الفمسطينية (103)

: صدق األداة

لقد قامت الباحثة بعرض االستبانة عمى عدة محكميف إلبداء رأييـ فييا، كتنكعت 

.  تخصصاتيـ ما بيف الشريعة، كالتربية كالتحميؿ اإلحصائي

كما تـ استخراج صدؽ االتساؽ الداخمي لَلداة مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف 

. تبيف ذلؾ( 2، 2، 6)بيف كؿ محكر مف محاكر األداة كالدرجة الكمية لممقياس، كنتائج الجدكؿ رقـ 
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معامالت ارتباط بيرسكف بيف محاكر األداة كالدرجة الكمية لممقياس ( 2، 2، 6)الجدكؿ رقـ 
مستكل الداللة  معامؿ االرتباط  المحكر  الرقـ 

عكامؿ اختيارم لدراسة العمـ الشرعي  0.65 0.001أقؿ مف  1 
الرضى عف البرنامج األكاديمي المطركح  0.76 0.001أقؿ مف  2 
دكر التكنكلكجيا في التعميـ الشرعي  0.50 0.001أقؿ مف  3 
أسمكب التدريس في الكمية  0.65 0.001أقؿ مف  4 
أثر التعميـ المختمط أك المنفصؿ عمى العممية التعميمية  0.40 0.001أقؿ مف  5 
دكر التعميـ الشرعي لمفتيات كأثره في المجتمع  0.55 0.001أقؿ مف  6 

 
نالحظ أف معامالت االرتباط بيف كؿ محكر مف ( 2، 2، 6)كمف خالؿ الجدكؿ رقـ 

كجميع ىذه القيـ دالة عند مستكل  (0.76 – 0.40)محاكر الدراسة كالدرجة الكمية تراكحت ما بيف 

.  كىذا يشير إلى كجكد ارتباط داؿ كقكم بيف محاكر الدراسة كالدرجة الكمية05.0الداللة 

: ثبات األداة 

فردا، ثـ قاـ  (103)تـ التحقؽ مف ثبات األداة عمى جميع أفراد عينة الدراسة المؤلفة مف

الباحث باستخراج معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا لتقدير درجة التجانس كانسجاـ 

.  يكضح ذلؾ( 3، 2، 6)محاكر الدراسة كالدرجة الكمية كالجدكؿ رقـ 

 معامالت الثبات لمحاكر الدراسة كالدرجة الكمية لممقياس حسب معادلة ( 3، 2، 6)الجدكؿ رقـ 
كركنباخ ألفا 

قيمة ألفا  عدد الفقرات  المحكر  الرقـ 
عكامؿ اختيارم لدراسة العمـ الشرعي  9 0.75 1 
الرضى عف البرنامج األكاديمي المطركح  16 0.72 2 
دكر التكنكلكجيا في التعميـ الشرعي  7 0.67 3 
أسمكب التدريس في الكمية  9 0.60 4 
أثر التعميـ المختمط أك المنفصؿ عمى العممية التعميمية  7 0.62 5 
دكر التعميـ الشرعي لمفتيات كأثره في المجتمع  9 0.90 6 
األسئمة الخاصة لطالبات الماجستير  9 0.48 7 
الدرجة الكمية  66 0.75  

ثبات محاكر الدراسة كالدرجة الكمية فتراكحت ما بيف ( 3، 2، 6)نالحظ مف الجدكؿ رقـ

. كتعتبر معامالت الثبات المستخرجة ليذه األداة مناسبة كتفي ألغراض الدراسة (0.90–0.48)
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:  المعالجة اإلحصائية

 بعد جمع بيانات الدراسة قاـ الباحث بمراجعتيا تمييدان إلدخاليا لمحاسكب ك قد تـ 

إدخاليا لمحاسكب بإعطائيا أرقامان معينةأم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية كما في الجدكؿ 

 (4، 2، 6)رقـ

 تكزيع الدرجات عمى فقرات المقياس ( 4، 2، 6)الجدكؿ رقـ 
الحالة  الكسط الحسابي  النسبة  الدرجة  اإلجابة 

عالية جدا  أكافؽ بشدة  خمس درجات %100% - 80 فأكثر 3.50
عالية  % 80% - 60 3.49 إلى 2.50مف  أربع درجات  أكافؽ 
متكسطة  % 60% - 40 2.49 إلى 1.50مف  ثالث درجات  محايد 
منخفضة  % 40% - 20 1.49 إلى 0.50مف  درجتاف  أعارض 

منخفضة جدا  % 20% - 0 0.49أقؿ مف  أعارض بشدة  درجة كاحدة
تمت معالجة البيانات باستخداـ الحاسب اآللي عف طريؽ برنامج الحزمة اإلحصائية كقد 

:  ، كاستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية التاليةSPSSلمعمكـ االجتماعية 

 .المئكية كالنسب التكرارات .1

. األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية .2

 .معامؿ االرتباط بيرسكف .3

: نتائج الدراسة ومناقشتيا: نيالثا المطمب
:  النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: أكال

:  نتائج السؤال األول وينص عمى

" ما ىي أىمية العكامؿ التي تؤثر عمى اختيارؾ لدراسة العمـ الشرعي؟"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

المعيارية كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ( 5، 2، 6)
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 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ( 5، 2، 6)الجدكؿ رقـ 

االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 

المستكل  النسبة المئكية  االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية جدا  السمعة األكاديمية لمكمية  4.23 0.877 84.6 1 
عالية جدا  طبيعة المكاد الشرعية المطركحة في البرنامج  4.08 0.776 81.6 2 
عالية  معايير القبكؿ في الجامعة كالمعدؿ الذم حصمت عميو  3.10 1.388 62 3 
عالية  نصيحة األىؿ كاألقارب  3.81 1.149 76.2 4 

عالية جدا  الرغبة مف قبمؾ في دراسة العمـ الشرعي  4.67 0.665 93.4 5 
متكسطة  مكاف سكنؾ كقربو مف الكمية  2.65 1.359 53 6 
عالية  نصيحة األصدقاء  3.30 1.182 66 7 
عالية  تكفر منحة دراسية  3.17 1.511 63.4 8 
عالية  الكضع االقتصادم لَلىؿ  3.08 1.287 61.6 9 
عالية  المجمكع  3.583 0.6670 71.66  

 أف مف أىـ العكامؿ التي ( 5، 2، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ

حيث كاف مستكل الكسط (1،2،5)تؤثر عمى اختيار الفتيات لمدراسة في العمـ الشرعي ىي الفقرات

( 4.67)ك (4.08)الحسابي عند كؿ منيا مرتفعا جدا فتراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 

بمستكل مرتفع حيث تراكحت قيـ األكساط الحسابية عمييا ما بيف  (3،4،7،8،9)كجاءت الفقرات

بمستكل متكسط حيث بمغ الكسط الحسابي عمييا  (6)بينما جاءت الفقرة . (3.81)ك (3.08)

(2.65 .)

:  نتائج السؤال الثاني وينص عمى

" مدل رضاؾ عف البرنامج األكاديمي المطركح في الكمية"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

( 6، 2، 6)كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ( 6، 2، 6)الجدكؿ رقـ 
االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 
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المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية   1 المكاد المطركحة لمدراسة تناسب الكاقع كمتغيرات العصر 3.83 0.887 76.6
متكسطة   2 لأرل أف تككف المكاد المطركحة مكادان شرعية فحسب دكف إضافة مكاد أخر 2.83 1.436 56.6
عالية  المكاد الثقافية المطركحة ضمف الخطة الدراسية ميمة كال يمكف االستغناء عنيا  3.38 1.277 67.6 3 

عالية جدا   4 المطركحة تكسبني معارؼ جديدة دالمكا 4.29 0.736 85.8
عالية جدا  بداء الرأم كالتقييـ ؿالمكاد المطركحة تساعدني عمى التحمي 4.02 0.832 80.4 ، كا  5 
عالية  أرل أف الخطة الدراسية شاممة لجميع المكاد الشرعية التي يجب دراستيا  3.30 1.229 66 6 

عالية جدا  أرل أف المكاد المطركحة تفيدني في حياتي العممية  4.23 0.790 84.6 7 
عالية  المكاد المطركحة تساىـ في إعدادم لبرنامج الماجستير  3.66 0.949 73.2 8 
عالية   9 المعتمدة في التعميـ الجامعي ليس مجديان مثؿ النظاـ السنكم تنظاـ الساعا 3.07 0.997 61.4

عالية جدا  كجكد عدة تخصصات في الكمية الكاحدة يخدـ العمـ الشرعي  4.25 0.957 85 10 

متكسطة  57.4 1.294 2.87 
 التخصصات في العمـ الشرعي يضعؼ معرفتو في التخصصات ددراسة الطالب ألح
الشرعية األخرل  11 

عالية  مستكل المنياج متكافؽ مع مستكل الطمبة  3.80 0.941 76 12 

متكسطة  51.8 0.922 2.59 
كثير مف المكاد الشرعية التي تدرسيا الطالبات في الجامعة ىي تكرار لما درسنو في 

الثانكية الشرعية  13 

متكسطة  يتـ إشراؾ الطمبة في كضع المناىج الشرعية  2.16 1.056 43.2 14 
عالية  يتـ إشراؾ الطمبة في تقييـ المناىج  3.30 1.299 66 15 
عالية  الطالبات الالتي درسف في الثانكية الشرعية يتفكقف عمى غيرىف في الدراسة الجامعية  3.00 1.202 60 16 
عالية  المجمكع  3.416 0.4601 68.32  

( 10، 7، 5، 4) أف الفقرات ( 6، 2، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

( 4.29)ك (4.02)جاءت بمستكل مرتفع جدا حيث تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 

بمستكل مرتفع حيث تراكحت المتكسطات  (16، 15، 12، 9، 8، 6، 3، 1)كجاءت الفقرات 

بمستكل  (14، 13، 11، 2)بينما جاءت الفقرات  (3.83)ك  (3.00)الحسابية عمييا ما بيف 

(. 2.87)ك  (2.61)متكسط حيث بمغت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 

:  نتائج السؤال الثالث وينص عمى

" دكر التكنكلكجيا في التعميـ الشرعي"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 ( 7، 2، 6)كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ( 7، 2، 6)الجدكؿ رقـ 

االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية  79.2 1.004 3.96 
أؤيد النظرية القائمة بأف التقدـ التكنكلكجي خدـ العمـ الشرعي في اآلكنة األخيرة خدمة 

ممحكظة  1 

عالية  أشعر بأف اتقاني الستخداـ الحاسكب كاإلنترنت يجعمني أحصؿ عمى معدؿ أفضؿ  3.48 1.106 69.6 2 
متكسطة  أعتمد في إعداد األبحاث التي أكمؼ بكتابتيا عمى األقراص المدمجة كاإلنترنت  2.79 1.211 55.8 3 
عالية  مف خالؿ استخدامي لَلقراص المدمجة لمست أف بعضيا غير مدقؽ كفيو أخطاء  3.35 0.992 67 4 
عالية   5 اإلنترنت مصدر لممعمكمات الشرعية أكسع مف األقراص المدمجة فأجد أ 3.80 0.906 76

عالية  75 0.951 3.75 
 كاألفالـ الكثائقية المدمجة سيمت عممية التعميـ الشرعي، LCDالكسائؿ الحديثة مثؿ 

السيما في األحكاـ الشرعية  6 

متكسطة   E-learning 7يمكف أف يصبح التعميـ الشرعي تعميمان عف بعد 2.97 1.259 59.4
عالية  المجمكع  3.447 0.6116 68.94  

جاءت  (1،2،4،5،6) أف الفقرات( 7، 2، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

بينما جاءت  (3.96)ك(3.35)بمستكل مرتفع حيث تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 

عمى  (2.97)ك (2.79)بمستكل متكسط حيث بمغت المتكسطات الحسابية عمييا  (3،7)الفقرات 

. التكالي

:  نتائج السؤال الرابع وينص عمى

" أسمكب التدريس في الكمية"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 (8، 2، 6)كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ( 8، 2، 6)الجدكؿ رقـ 
االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية  يتقبؿ المدرسكف اآلراء المختمفة في مفردات المساقات  3.97 0.969 79.4 1 
عالية جدا  يراعي المدرسكف كجكد اختالفات لدل العمماء  4.17 0.868 83.4 2 
عالية  يتـ استخداـ أسمكب النقد المكضكعي في طرح بعض المكاد  3.89 0.847 77.8 3 
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متكسطة  43 1.014 2.15 
يقتصر أسمكب التدريس في الجامعة عمى شرح األستاذ فحسب دكف مشاركة مف 

قبؿ الطالبات  4 

عالية  بداء الرأم كالتقييـ  3.91 0.935 78.2 ىناؾ مشاركة مف الطالبات في تقديـ المادة كشرحيا كا  5 

عالية  61.4 1.312 3.07 
 كالبركجكتر في LCDيتـ استخداـ الكسائؿ التعميمية المتطكرة مثؿ الحاسكب، 

عرض كشرح بعض المكاد  6 

عالية  تقـك الطالبات بعرض األبحاث بعد كتابتيا  3.41 1.230 68.2 7 

عالية جدا  81.8 0.873 4.09 
عند كتابة أم بحث ألم مادة ىؿ ىناؾ مراعاة ألساليب البحث العممي في كتابة 

البحث كعرضو  8 

عالية جدا  المكاد التي تدرس تيعمِّقـ الطالبات التكاصؿ الفعاؿ مع اآلخريف  4.06 0.818 81.2 9 
عالية  المجمكع  3.637 0.4813 72.74  

جاءت  (2،8،9) أف الفقرات ( 8، 2، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

( 4.17)ك  (4.06)بمستكل مرتفع جدا حيث تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 

بمستكل مرتفع حيث تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف  (1،3،5،6،7)كجاءت الفقرات 

بمستكل متكسط حيث بمغ الكسط الحسابي عمييا  (4)بينما جاءت الفقرة  (3.97)ك  (3.07)

(2.15 .)

:  نتائج السؤال الخامس وينص عمى

" ككف التعميـ مختمطا أك منفصال كأثر ذلؾ عمى العممية التعميمية"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 ( 9، 2، 6)كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ( 9، 2، 6)الجدكؿ رقـ 

االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الخامس 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية  التعميـ غير المختمط يؤثر إيجابيان عمى العممية التعميمية  3.93 1.245 78.6 1 
عالية جدا  التعميـ غير المختمط أعطى المجاؿ لمتعمؽ في المكاد الشرعية التي تدرس لمطمبة  4.07 1.007 81.4 2 
عالية  التعميـ المختمط يؤثر عمى مشاركة الطالبات كأسئمتيفَّ خالؿ المحاضرات  3.82 1.214 76.4 3 
عالية  ال فرؽ في العممية التعميمية بيف أف يككف المدرس رجالن أك امرأة  3.44 1.294 68.8 4 
عالية  مف األفضؿ أف يتكلى تدريس الفتيات مدرسات  3.37 1.319 67.4 5 
عالية  تخجؿ كثير مف الفتيات مف طرح األسئمة لككف المدرس رجالن  3.49 1.303 69.8 6 
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عالية  63.4 1.358 3.17 
يمكف في القريب العاجؿ أف تكجد كميات شرعية تككف جميع المدرسات فييا مف 

النساء  7 

عالية  المجمكع  3.607 0.6889 72.14  

قد حصمت عمى  (2) أف الفقرة ( 9، 2، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

كىي بمستكل مرتفع جدا بينما جاءت بقية الفقرات  (4.07)أعمى كسط حسابي حيث بمغت قيمتو 

(. 3.93)ك  (3.17)عمى مستكل مرتفع حيث تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 
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:  نتائج السؤال السادس وينص عمى

" دكر التعميـ الشرعي الجامعي لمفتيات كأثره في المجتمع"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 ( 10، 2، 6)كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ

. تبيف ذلؾ

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ( 10، 2، 6)الجدكؿ رقـ 

االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ السادس 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية جدا  الدراسة الشرعية عرفتني برسالتي في الحياة  4.61 0.566 92.2 1 
عالية جدا  الدراسة الشرعية جعمتني أكثر اعتزازان بنفسي  4.71 0.458 94.2 2 
عالية جدا  الدراسة الشرعية جعمتني أكثر اعتزازاي بديني  4.79 0.406 95.8 3 
عالية جدا  الدراسة الشرعية قربتني مف كالدٌم كأقاربي  4.56 0.639 91.2 4 
عالية جدا  الدراسة نٌمت لدٌم حب القراءة كاالطالع كالبحث  4.26 0.878 85.2 5 
عالية جدا  الدراسة الشرعية جعمتني أشعر بأىمية الكقت لدٌم  4.29 0.851 85.8 6 
عالية جدا  الدراسة الشرعية عرفتني بكاجباتي الشرعية كالدنيكية  4.66 0.476 93.2 7 
عالية جدا  بكاجبي تجاه المجتمع الذم أعيش فيو  الدراسة الشرعية عرفتني 4.52 0.593 90.4 8 
عالية جدا  تنصحيف غيرؾ في دراسة العمـ الشرعي  4.73 0.564 94.6 9 
عالية جدا  المجمكع  4.571 0.4628 91.42  

 أف جميع الفقرات قد جاءت بمستكل مرتفع جدا حيث تراكحت ( 10، 2، 6)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

(. 4.79)ك  (4.26)قيـ المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 

 

:  نتائج السؤال السابع وينص عمى

" أسئمة خاصة لطالبات الماجستير"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

  ( 11، 2، 6)كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ
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  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ( 11، 2، 6)الجدكؿ رقـ 

االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ السابع 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية جدا  مف الميـ لمفتاة إكماؿ دراستيا العميا  4.32 0.709 86.4 1 
متكسطة   2 الدراسات العميا لمفتيات المتفكقات فحسب ؿيجب أف يككف إكما 2.76 1.234 55.2
عالية  أصبح إكماؿ الفتاة تعميميا العالي ضركرة ممحة في الفترة الحالية  3.97 1.118 79.4 3 

عالية جدا  سِّقف مف فرص العمؿ لدينا  4.19 0.967 83.8 دراسة الفتاة لمتعميـ العالي ييحى 4 
عالية جدا  يشكؿ اإلخالص لكجو ا تعالى أىـ الدكافع إلكماؿ الدراسة الجامعية العميا  4.40 1.035 88 5 
عالية جدا  يمثؿ تشجيع األىؿ عامالن ميمان إلكماؿ الفتاة دراستيا العميا  4.70 0.529 94 6 

عالية جدا  87.2 1.084 4.36 
تىحيكؿ األكضاع االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية دكف إكماؿ كثير مف 

الفتيات لمتعميـ العالي  7 

عالية جدا  88.8 0.840 4.44 
تيعمؽ آماؿ كبيرة عمى خريجات الدراسات العميا في تحسيف أكضاع التعميـ 

الشرعي في المدارس كالجامعات  8 

عالية  71.6 1.409 3.58 
تتمتع خريجات الدراسات العميا مف اإلناث بإمكانيات أقؿ مف الذككر في 

التدريس الجامعي عند تكظيفيف  9 

عالية جدا  المجمكع  4.066 0.5205 81.32  
 

جاءت في مستكل مرتفع جدا  (1،4،5،6،7،8) أف الفقرات ( 11، 2، 6)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

في  (9، 3)كجاءت الفقرات  (4.70)ك  (4.19)حيث بمغت قيـ المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 

عمى التكالي بينما  (3.58)ك  (3.97)مستكل مرتفع حيث بمغت قيـ المتكسطات الحسابية عمييا 

كىي بمستكل متكسط حيث بمغت قيمة الكسط الحسابي  (2)جاء في المرتبة األخيرة الفقرة رقـ 

(. 2.76)عندىا 

 

 :واالستنتاجات  المناقشة:ثالثال المطمب
:  بعد دراسة التحميؿ اإلحصائي لممحكر الثاني يمكف استنتاج اآلتي

تشمؿ عينة الدراسة عينة عشكائية مف طالبات كميات الشرعية في جامعة الخميؿ، كجامعة 

القدس، كجامعة النجاح، كشممت العينة الطالبات مف مستكل سنة أكلى حتى سنة رابعة مف طالبات 

البكالكريكس، كطالبات الدراسات العميا في تخصص الشريعة اإلسالمية مف جامعة الخميؿ كالقدس 
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كجامعة النجاح، في المحافظات الشمالية في فمسطيف، كبعد النظر في متغيرات الدراسة تبيف 

:  اآلتي

نسبة الطالبات الالتي تخرجف في الثانكية العامة في الفرعيف العممي ك األدبي بدكف الشرعي  -1

أكبر مف نسبة الالتي تخرجف مع الشرعي، كىذا يدؿ عمى أف الطالبات الالتي يدرسف 

الشريعة في الجامعات يأتيف مف جميع المدارس، فال تقتصر دراسة الشريعة عمى طالبات 

. المدارس الشرعية فقط

نسبة الطالبات الالتي يدرسف الشريعة مف خريجات الفرع األدبي أكبر مف نسبة الطالبات  -2

، فمعظـ الطالبات الالتي %78.6الالتي تخرجف مف الفرع العممي، حيث بمغت النسبة 

 .يتخرجف في الفرع العممي يكممف دراستيف في الجامعات بتخصص لو عالقة بالعممي

، %80.9%-70.9النسبة األعمى لمعدالت الطالبات في الثانكية العامة بمغت ما بيف  -3

. كالنسبة نفسيا في معدالتيف في الجامعات، كتنكع مكاف سكنيف ما بيف مدينة كقرية كمخيـ

 أىمية العوامل التي تؤثر عمى اختيارك لدراسة العمم الشرعي : وبعد تحميل السؤال األول وىو

 : تبين اآلتي

السبب الرئيس الختيار الطالبات لدراسة العمـ الشرعي ىك رغبة الطالبة نفسيا في ذلؾ، أم  -1

. أف نسبة كبيرة مف طالبات الشريعة يدرسنيا عف رغبة منيف

سمعة الكمية، كطبيعة المكاد الشرعية المطركحة ضمف الخطة الدراسية كاف ليا دكر ميـ في  -2

اختيار الطالبات لدراسة العمـ الشرعي ما يدؿ عمى أف المكاد الشرعية ليا تأثير عمى 

. الطالبات، كيحصمف مف تمؾ المكاد عمى فائدة تعكد عمييف كعمى مجتمعيف بالخير
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كىناؾ عكامؿ أخرل ليا تأثير عمى اختيار الطالبات لدراسة العمـ الشرعي في الجامعة، كلكف  -3

: تمؾ العكامؿ تأتي بأىمية أقؿ مف العكامؿ التي ذكرت في النقطتيف السابقتيف، كمنيا

. نصيحة األىؿ كاألقارب كاألصدقاء كغير ذلؾ

 مدى رضاك عن البرنامج األكاديمي المطروح في الكمية : وبعد تحميل السؤال الثاني وىو

 : تبين اآلتي

نسبة عالية جدان مف الطالبات يريف أف المكاد الشرعية المطركحة تكسب الطالبات معارؼ  -1

بداء الرأم كالتقييـ . جديدة كتفيدىف في حياتيف العممية، كتساعد الطالبات عمى التحميؿ كا 

نسبة عالية جدان مف الطالبات يريف أف كجكد عدة تخصصات في الكمية مثؿ الفقو كالتشريع،  -2

 .كأصكؿ الديف كغير ذلؾ تفيد العمـ الشرعي

نسبة عالية يريف أف المكاد الشرعية المطركحة تتناسب كمتغيرات العصر الذم نعيش فيو،  -3

كأف مستكل المنياج متكافؽ مع مستكل الطالبات أم أنو سيؿ ككاضح، كأف تمؾ المكاد تعد 

. الطالبات إلكماؿ الدراسات العميا

 .األسئمة التي تعمقت بالخطة الدراسية جاءت نسبتيا أقؿ مف بقية األسئمة -4

كنسبة متكسطة مف الطالبات يريف أف دراسة الطالبات ألحد التخصصات في العمـ الشرعي  -5

دكف اآلخر يضعؼ معرفة الطالبات في التخصصات الشرعية األخرل ؛كذلؾ ألف مف تدرس 

تخصص الفقو كالتشريع مثالن ال تحصؿ عمى معرفة كافية في التفسير كالحديث كغير ذلؾ، 

كمف تدرس تخصص أصكؿ الديف مثالن ال تحصؿ عمى معرفة كافية في مكاد الفقو كأصكلو 

 .كىكذا

. كنسبة متكسطة يريف أف تككف المكاد المطركحة كميا مكاد شرعية دكف إضافة مكاد أخرل -6

 دكر التكنكلكجيا في التعميـ الشرعي تبيف اآلتي: كبعد تحميؿ السؤاؿ الثالث كىك : 
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نسبة عالية مف الطالبات يريف أف التكنكلكجيا كالتقنية الحديثة خدمت العمـ الشرعي، كأف  -1

ىي مصدر لممعمكمات الشرعية، LCDاإلنترنت كاألقراص المدمجة، كالكسائؿ الحديثة مثؿ 

ما يدؿ أف نسبة عالية مف طالبات الشريعة يستخدمف تمؾ الكسائؿ في تحصيؿ معرفتيف 

. الشرعية

كتبيف أف نسبة متكسطة مف الطالبات يعتمدف عمى اإلنترنت كاألقراص المدمجة في إعداد  -2

. األبحاث

 أسمكب التدريس في الكمية تبيف اآلتي: كبعد تحميؿ السؤاؿ الرابع كىك : 

نسبة عالية جدان مف الطالبات يريف أف المدرسيف يراعكف اختالؼ العمماء عند تدريس المكاد  -1

 .الشرعية التي فييا نكع مف أنكاع االختالؼ

نسبة عالية جدان يريف أف الكمية كالمدرسيف ييتمكف بأساليب البحث العممي في كتابة األبحاث  -2

كعرضيا، كىذا لو أىمية كبرل في تحصيؿ العمـ الشرعي كعرضو كاالستفادة منو، كذلؾ 

. ألىمية البحث العممي كفائدتو

نسبة عالية جدان يريف أف المكاد الشرعية تيعىًمـ الطالبات التكاصؿ الفعَّاؿ مع اآلخريف، كىذا  -3

يعتبر مف األىمية بمكاف؛ ألف طالبات الشريعة ىف أىٍكلى الناس في تعمـ التكاصؿ مع 

. المجتمع كالناس، حتى يككف تأثيرىف عظيمان كفاعاالن في المجتمع

نسبة عالية مف الطالبات يريف أف الميدىرِّقسيف يراعكف االختالؼ في اآلراء، ك يتـ استخداـ  -4

النقد المكضكعي في طرح المكاد، ما يدؿ عمى كجكد أدب الخالؼ عند مدرسي الشريعة ما 

. يؤثر في الطالبات كيعمميف احتراـ اآلراء األخرل، كتقبؿ النقد المكضكعي

نسبة عالية يريف بأف الطالبات يقمف بعرض األبحاث كشرحيا بعد إعدادىا، ما يقكم  -5

 .شخصية الطالبة كيزيد في معرفتيا
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نسبة متكسطة يريف أف أسمكب التدريس يقتصر عمى شرح المدرس فقط دكف مشاركة مف  -6

. قبؿ الطالبات

إذف يظير أف أسمكب التدريس في الكميات الشرعية ممتاز كمفيد لمطالبات، كيزيد تحصيميف كينَّمي 

. شخصياتيف

 ككف التعميـ مختمطان أك منفصالن كأثر ذلؾ عمى العممية : كبعد تحميؿ السؤاؿ الخامس كىك

 : التعميمية تبيف اآلتي

 نسبة عالية جدان مف الطالبات يريف أف التعميـ غير المختمط أعطى المجاؿ لمتعمؽ في  -1

يريف أف % 78.6، كنسبة %81.4المكاد الشرعية التي تيدَّرس لمطمبة، حيث بمغت نسبتيف 

التعميـ غير المختمط يؤثر إيجابيان عمى العممية التعميمية، إذف التعميـ غير المختمط أجدل 

كأكثر نفعان لمطالبات، فالتعميـ المختمط يؤثر عمى مشاركة الطالبات كأسئمتيف خالؿ 

. المحاضرات

نسبة عالية مف الطالبات يريف أنو ال يكجد فرؽ في العممية التعميمية في أف يككف المدرس  -2

 .رجالن أك امرأة

أنو مف األفضؿ أف %69.8%-63.4كنسبة عالية مف الطالبات، تراكحت النسبة ما بيف  -3

. يتكلى تدريس الفتيات ميدىًرسات، كأف تككف كميات شرعية جميع المدرسات فييا مف النساء

 دكر التعميـ الشرعي لمفتيات كأثره في المجتمع تبيف اآلتي:  كبعد تحميؿ السؤاؿ السادس كىك  :

لمتعميـ الشرعي دكر عظيـ ككبير عمى الفتاة، كدراسة الفتاة لمعمـ الشرعي لو أثر كبير عمييا كعمى 

أسرتيا كعمى مجتمعيا، كعرَّؼ الفتاة بكاجباتيا تجاه أسرتيا كمجتمعيا، فيذا يدؿ عمى الدكر 

. الكبير لمتعميـ الشرعي كأىميتو في حياة الفتاة المسممة

:  أسئمة خاصة بطالبات الماجستير
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 بعد دراسة التحميؿ اإلحصائي لَلسئمة المتعمقة بطالبات الماجستير يمكف استنتاج اآلتي : 

. تشجيع األىؿ كاألقارب يعتبر عامالن ميمان إلكماؿ الفتاة دراستيا العميا -1

نسبة عالية جدان مف طالبات الماجستير يريف أف اإلخالص لكجو ا تعالى ىك الدافع  -2

 .الرئيسي كاألىـ كراء إكماؿ خريجات الشريعة دراستيف العميا

ترل نسبة عالية جدان مف الطالبات أنو مف الميـ لمفتاة إكماؿ دراستيا العميا، كلكف تحكؿ عدة  -3

. األحكاؿ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية: أمكر دكف ذلؾ منيا

نسبة عالية مف الطالبات يريف أف إكماؿ الدراسات العميا لمفتيات يحسف فرص العمؿ  -4

 .لمفتيات، كيحسف مف أكضاع التعميـ الشرعي في المدارس كالجامعات

نسبة عالية يريف أف خريجات الدراسات العميا مف اإلناث يتمتعف بإمكانيات أقؿ مف الذككر  -5

في التدريس الجامعي عند تكظيفيف، كىذا كاضح ؛ألف مدرسات الشريعة في الجامعات 

. عددىف قميؿ جدان، بؿ نادر

 .نسبة متكسطة يريف أف الدراسات العميا لممتفكقات فقط -6
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 الثالث المبحث 
 دكر خريجات الشريعة في المجتمع:  الثالثالمحكر استبانة

 : أربعة مباحثكفيو
 

 االستبانة تحميؿ 
 

  : األكؿ المطمب

 كمناقشتيا الدراسة نتائج 
 

 

 :الثاني المطمب

 

  : الثالثالمطمب كاالستنتاجات المناقشة 
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دور التعميم الشرعي لخريجات الشريعة : استبانة المحور الثالث:المبحث الثالث

في المجتمع 

 :تحميل االستبانة: ألولا المطمب

مجتمع الدراسة وعينتيا  

. تككف مجتمع الدراسة مف خريجات الشريعة

خريجات الشريعة المكظفات كغير  (42)حيث تـ اختيار عينة عشكائية منيف بمغ حجميا 

.   يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العممية( 1، 3، 6)المكظفات، كالجدكؿ رقـ 

  تكزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العممية ( 1، 3، 6)الجدكؿ رقـ 
النسبة  العدد  مستكيات المتغير  المتغير 

بكالكريكس  39 92.9  الدرجة العممية
 

ماجستير  3 7.1
المجمكع  42 100.0

  تكزيع أفراد العينة حسب الدرجة العممية حيث كجد ما يقارب ( 1، 3، 6)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

مف حممة الماجستير حيث بمغ عدد  (%7)مف أفراد العينة ىـ مف حممة البكالكريكس ك (93%)

.  مف خريجات الشريعة في المجتمع42أفراد عينة الدراسة 

: صدق األداة

 تخصصاتيـ كتنكعتقامت الباحثة بعرض االستبانة عمى عدة محكميف إلبداء رأييـ فييا، 

 . ما بيف الشريعة، كالتربية كالتحميؿ اإلحصائي

كما تـ استخراج صدؽ االتساؽ الداخمي لَلداة مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف 

  تبيف ( 2، 3، 6)بيف كؿ محكر مف محاكر األداة كالدرجة الكمية لممقياس، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. ذلؾ
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  معامالت ارتباط بيرسكف بيف محاكر األداة كالدرجة الكمية لممقياس ( 2، 3، 6)الجدكؿ رقـ 

مستكل الداللة  معامؿ االرتباط  المحكر  الرقـ 
دكر المكاد الشرعية التي درستيا في حياتؾ  0.24 0.132 1 

دكر خريجات الشريعة في خدمة المجتمع  0.76 0.001ألً ِٓ  2 
المعكقات التي تكاجو خريجات الشريعة  0.62 0.001ألً ِٓ  3 

 
  نالحظ أف معامالت االرتباط بيف كؿ محكر مف محاكر ( 2، 3، 6)كمف خالؿ الجدكؿ رقـ 

كأف ىذه القيـ دالة عند مستكل الداللة  (0.76 – 0.24)الدراسة كالدرجة الكمية تراكحت ما بيف 

05.0 05.0 ما عدا فقرات المحكر األكؿ فيي غير دالة عند المستكل .

 

: ثبات األداة

فردا، ثـ قاـ الباحث  (42)تـ التحقؽ مف ثبات األداة عمى جميع أفراد عينة الدراسة المؤلفة مف 

باستخراج معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا لتقدير درجة التجانس كانسجاـ محاكر 

.   يكضح ذلؾ( 3، 3، 6)الدراسة كالدرجة الكمية كالجدكؿ رقـ 

  معامالت الثبات لمحاكر الدراسة كالدرجة الكمية لممقياس حسب معادلة ( 3، 3، 6)الجدكؿ رقـ 

كركنباخ ألفا 

قيمة ألفا  عدد الفقرات  المحكر  الرقـ 
دكر المكاد الشرعية التي درستيا في حياتؾ  7 0.73 1 
دكر خريجات الشريعة في خدمة المجتمع  12 0.48 3 
المعكقات التي تكاجو خريجات الشريعة  8 0.65 7 
الدرجة الكمية  27 0.54  

    ثبات محاكر الدراسة كالدرجة الكمية فتراكحت ما بيف( 3، 3، 6)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

. كتعتبر معامالت الثبات المستخرجة ليذه األداة مناسبة كتفي ألغراض الدراسة (0.73–0.48)

:  المعالجة اإلحصائية
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كقد تـ إدخاليا . بعد جمع بيانات الدراسة، قاـ الباحث بمراجعتيا تمييدان إلدخاليا لمحاسكب

 لمحاسكب بإعطائيا أرقامان معينة، أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية كما في الجدكؿ 

   .( 4، 3، 6)رقـ 

 تكزيع الدرجات عمى فقرات المقياس   ( 4، 3، 6)الجدكؿ رقـ 
الحالة  الكسط الحسابي  النسبة  الدرجة  اإلجابة 

عالية جدا  أكافؽ بشدة  خمس درجات %100% - 80 فأكثر 3.50
عالية  % 80% - 60 3.49 إلى 2.50مف  أربع درجات  أكافؽ 
متكسطة  % 60% - 40 2.49 إلى 1.50مف  ثالث درجات  محايد 
منخفضة  % 40% - 20 1.49 إلى 0.50مف  درجتاف  أعارض 

منخفضة جدا  % 20% - 0 0.49أقؿ مف  أعارض بشدة  درجة كاحدة

تمت معالجة البيانات باستخداـ الحاسب اآللي عف طريؽ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك كقد 

:  ، كاستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية التاليةSPSSاالجتماعية 

 .المئكية كالنسب التكرارات .1

. األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية .2

. معامؿ االرتباط بيرسكف .3

 

:  نتائج الدراسة ومناقشتيا: نيالثا المطمب

:  النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: أوال

:  نتائج السؤال األول وينص عمى

" دكر المكاد الشرعية التي درستيا في الجامعة في حياتؾ"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

   ( 5، 3، 6)كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ
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  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ( 5، 3، 6)الجدكؿ رقـ 

االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية جدا  دراسة المكاد الشرعية أفادتني في حياتي األسرية  4.60 0.665 92 1 
عالية جدا  دراسة المكاد الشرعية أفادتني في تنظيـ عالقتي مع المجتمع  4.36 0.958 87.2 2 
عالية  المكاد الشرعية التي درستيا كانت شاممة الحتياجاتي العممية  3.74 0.885 74.8 3 

عالية جدا  المكاد الشرعية التي درستيا أىمتني لمدعكة كالتدريس  4.14 0.783 82.8 4 
عالية جدا  المكاد الشرعية التي درستيا أىمتني لمجمع بيف العمـ كالعمؿ  4.17 0.730 83.4 5 

عالية  77.2 0.843 3.86 
أفادؾ المنياج لالستفادة مف التطكرات الحضارية في مياديف 

العمـ عمى ضكء اإلسالـ  6 

عالية جدا  93.8 0.517 4.69 
تعمـ المكاد الشرعية يعد الفتاة، ألف تصبح زكجة صالحة، كأمان 

مثالية، كمؤثرة في المجتمع الذم حكليا  7 

عالية جدا  المجمكع  4.221 0.4798 84.42  

جاءت (1،2،4،5،7)  أف الفقرات ( 3،5، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ

كجاءت  (4.69)ك (4.14)بمستكل مرتفع جدا حيث تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف

عمى  (3.86)ك  (3.74)بمستكل مرتفع حيث بمغت قيـ المتكسطات الحسابية عمييا (6، 3)الفقرات

. التكالي

 

:  نتائج السؤال الثاني وينص عمى

" دور خريجات الشريعة في خدمة المجتمع"

 عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية اإلجابةكمف أجؿ 

  ( 6، 3، 6)كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ

  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ( 6، 3، 6)الجدكؿ رقـ 
االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية جدا  كاف لخريجات الشريعة دكر كبير في تحسيف المستكل األخالقي في المجتمع  4.24 0.656 84.8 1 
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عالية جدا  84.8 0.821 4.24 
األـ التي تحمؿ مؤىالن شرعيان تحسف تربية أطفاليا أكثر مف األـ التي لـ 

تحصؿ عمى مؤىؿ شرعي  2 

عالية  أشعر بأف بعض خريجات الشريعة ال يقمف بكاجبيف  3.93 0.808 78.6 3 

عالية جدا  88.6 0.703 4.43 
مف  يتكجب عمى خريجات الشريعة أف يأخذف مكانيف في المجتمع بدال ن

المدرسات غير المؤىالت  4 

عالية جدا  82.8 0.952 4.14 
: مف الميـ أف تشارؾ خريجات الشريعة في كافة المياديف اإلعالمية

صحافة، تمفزة، إذاعة، إنترنت  5 

عالية  64.8 1.246 3.24 
ًحٍرصي خريجات الشريعة عمى الكظيفة، كمردكدىا المادم يؤثر سمبان عمى 

قياميف بالكاجب الديني  6 

عالية جدا  92.8 0.791 4.64 
يجب أف يككف لمدرسات الشريعة في المدارس تأثير بارز في الطالبات 

الالتي يدرسنيفَّ  7 

 3.40 1.251 68 عالية
تصدر كثير مف الرجاؿ لمخطابة كالتدريس لمنساء يقمؿ مف فرص النساء في 

التأثير في المجتمع  8 

 3.24 1.090 64.8 عالية
خدمة المجتمع في مجاؿ الكعظ كالتدريس أجدل كأكسع مف مجاؿ تدريس 

أحكاـ التجكيد، كمف مجاؿ اإلرشاد األسرم  9 

 3.63 0.897 72.6 عالية
لعبت دائرة اإلرشاد كاإلصالح األسرل عمى خفض المشاكؿ الزكجية بنسبة 

مممكسة في المجتمع  10 

 3.24 1.165 64.8 عالية
مدرسات التجكيد مف غير خريجات الشريعة أكثر خدمة لممجتمع مف 

خريجات الشريعة  11 

متكسطة  53.8 1.278 2.69 
يجب أف تقـك خريجات الشريعة بكاجبيف تجاه المجتمع مجانان، كبدكف 

الحصكؿ عمى أم أجر مادم، ألف ذلؾ أدعى لإلخالص  12 

عالية  المجمكع  3.758 0.3814 75.16  

( 1،2،4،5،7)   أف الفقرات ( 3،6، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

ك  (4.14)جاءت بمستكل مرتفع جدا حيث تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 

بمستكل مرتفع حيث تراكحت قيـ المتكسطات  (3،6،8،9،10،11)كجاءت الفقرات  (4.64 )

في المرتبة األخيرة بمتكسط  (12)بينما جاءت الفقرة  (3.93)ك (3.24)الحسابية عمييا ما بيف 

(. 2.69)حسابي 

:  نتائج السؤال الثالث وينص عمى

" المعوقات التي تواجو خريجات الشريعة في القيام بواجبين تجاه المجتمع"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

   ( 7، 3، 6)كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

. تبيف ذلؾ
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  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ( 7، 3، 6)الجدكؿ رقـ 
االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 

المستكل  النسبة 
المئكية 

االنحراؼ 
المعيارم 

الكسط 
الحسابي  الفقرة  الرقـ 

عالية  68 1.127 3.40 
عدـ مكافقة الزكج بالعمؿ مف العكائؽ التي تمنع خريجات الشريعة مف القياـ 

بكاجبيف تجاه المجتمع  1 

عالية  62 1.206 3.10 
عدـ مكافقة األب بالعمؿ مف العكائؽ التي تمنع خريجات الشريعة مف القياـ 

بكاجبيف تجاه المجتمع  2 

عالية  65.2 1.289 3.26 
الظركؼ السياسية كاألمنية التي نعيشيا تحد مف قياـ كثير مف خريجات الشريعة 

بكاجبيف تجاه المجتمع  3 

عالية  64 0.954 3.20 
تحكؿ العادات كالتقاليد في كثير مف األحياف دكف آداء خريجات الشريعة لكاجبيف 

في المجتمع  4 

عالية  69 1.017 3.45 
بعض خريجات الشريعة يشعرف باالحباط مف عدـ تفاعؿ المجتمع مع النشاطات 

التي يقدمنيا  5 

عالية  61 1.284 3.05 
يحكؿ قياـ المرأة بكاجبات زكجيا كبيتيا كأكالدىا دكف قياـ خريجات الشريعة 

بكاجبيف نحك المجتمع  6 

عالية  71.4 1.085 3.57 
صعكبة التنقؿ يعتبر مف المعكقات التي تمنع خريجة الشريعة مف القياـ بكاجبيا 

 تجاه المجتمع
7 

عالية  64.2 1.048 3.21 
قمة األجر المالي يعتبر مف المعكقات التي تمنع خريجة الشريعة مف القياـ 

بكاجبيا تجاه المجتمع  8 

عالية  المجمكع  3.282 0.5961 65.64  

أف جميع الفقرات جاءت بمستكل ( 7، 3، 6)كيالحظ مف خالؿ المخرجات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

(. 3.57)ك  (3.05)مرتفع حيث تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف 

:  نتائج السؤال الرابع وينص عمى

" معمومات عن عممك بعد الدراسة"

كمف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات 

.   تبيف ذلؾ( 8، 3، 6)االستبياف المتعمقة بيذا السؤاؿ، كنتائج الجدكؿ رقـ 

   التكرارات كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الرابع ( 8، 3، 6)الجدكؿ رقـ 
ال  نعـ 

الفقرة  النسبة الرقـ  التكرار  النسبة  التكرار 
 1 ال ترغبيف في العمؿ 16 38.1 26 61.9
 2 قمت بالبحث عف عمؿ 27 64.3 15 35.7
 3 تعمميف في مجاؿ التدريس في المدارس 21 50.0 21 50.0
 4 تعمميف في مجاؿ الكعظ في المساجد 11 26.2 31 73.8
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 5 تعمميف في مجاؿ تحفيظ القرآف كتجكيده 23 54.8 17 40.5
 6 قمت بنشاطات دعكية تطكعية 30 71.4 11 26.2
 7 االعتناء باألسرة 36 85.7 6 14.3
 8 تقكميف بإكماؿ دراستؾ العميا 10 23.8 32 76.2

83.3 35 16.7 7 
تعمميف في مجاؿ اإلصالح كاإلرشاد األسرل في ديكاف 

قاضي القضاة  9 

73.8 31 26.2 11 
تعمميف في ديكاف قاضي القضاة في غير مجاؿ 

اإلصالح كاإلرشاد األسرل  10 

 
قد جاءت " االعتناء باألسرة"كالتي تنص عمى  (7)  أف الفقرة ( 8، 3، 6)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

قمت "كالتي تنص عمى  (6)كيمييا الفقرة  (%85.7)في المرتبة األكلى حيث ظيرت بنسبة مئكية 

بينما جاء في المرتبة األخيرة  (%71.4)حيث ظيرت بنسبة مئكية " بنشاطات دعكية كتطكعية

 بنسبة مئكية" تقكميف بإكماؿ دراستؾ العميا"كالتي تنص عمى  (8)الفقرة 

(23.8 .)%
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 :واالستنتاجات  المناقشة:ثالثال المطمب

:  بعد دراسة التحميؿ اإلحصائي لممحكر الثالث يمكف استنتاج اآلتي 

:  مجتمع وعينة الدراسة

تشمؿ عينة عشكائية مف خريجات الشريعة، كشممت العينة معممات لمادة التربية اإلسالمية في 

مدارس حككمية كمعممات لممكاد الشرعية في مدارس شرعية، كمكظفات في كزارة األكقاؼ، كديكاف 

. قاضي القضاة، كشممت خريجات غير مكظفات

 دكر المكاد الشرعية التي درستيا في الجامعة في حياتؾ تبيف : كبعد تحميؿ السؤاؿ األكؿ كىك

 : اآلتي

مف مجتمع الدراسة % 93.8%-92نسبة عالية جدان مف خريجات الشريعة كنسبتيف بمغت  -1

يريف أف المكاد الشرعية التي درسنيا في الجامعة، أفادت خريجة الشريعة في حياتيا األسرية، 

. كتعدىا ألف تصبح زكجة صالحة كأمان مثالية، كمؤثرة في المجتمع مف حكليا

نسبة عالية جدان مف خريجات الشريعة يريف أف المكاد الشرعية التي درسنيا أفادتيف في  -2

 .عالقاتيا مع المجتمع الذم تعيش فيو، كأىمتيا لمجمع ما بيف العمـ كالعمؿ لمدعكة كالتدريس

 نسبة عالية ترل أف المكاد الشرعية التي درسنيا كانت كافية الحتياجاتيا العممية حيث بمغت  -3

%. 74.8النسبة 

نسبة عالية أيضان ترل أف المكاد التي درسنيا جعمف الفتاة تستفيد مف التطكرات الحضارية في  -4

. مياديف العمـ عمى ضكء اإلسالـ

 دكر خريجات الشريعة في خدمة المجتمع تبيف اآلتي: كبعد تحميؿ السؤاؿ الثاني كىك  :

نسبة عالية جدان مف خريجات الشريعة يريف أف مدرسات الشريعة يجب أف يككف ليف تأثير  -1

، ألىمية مادة التربية اإلسالمية، كألنيف يعممف الطالبات  بارز في الطالبات الالتي يدرسنيفَّ
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األحكاـ التي تتعمؽ بدينيف، كبكيفية التعامؿ مع مف حكليف مف األىؿ كاألقارب كالمجتمع 

. عمى ضكء اإلسالـ، فيجب أف تككف مدرسة الشريعة قدكة كمثالن  أعمى لطالباتيا

نسبة عالية ترل أف خريجات الشريعة يجب أف يأخذف مكانيف في المجتمع بدؿ المدرسات  -2

غير المؤىالت الالتي ييعىمِّقمفى الطالبات أمكران خاطئة كبعيدة عف المعمكمات الحقيقية في الديف 

 .اإلسالمي 

 في المجتمع منسبة عالية ترل أف لخريجات الشريعة دكران كبيران في تحسيف المستكل األخالؽ -3

. مف خالؿ تأثير الخريجة عمى أسرتيا كعمى طالباتيا كمجتمعيا كفي أم مكاف تككف فيو

 نسبة كبيرة مف الخريجات ترل أف األـ التي تحمؿ مؤىالن شرعيان تحسف تربية أطفاليا أكثر  -4

مف األـ التي لـ تحصؿ عمى مؤىؿ شرعي، كلكف ىذا ال يمنع أف كثيران مف األميات غير 

. المؤىالت بتخصص شرعي، أك أنيف لـ يكممف دراستيف يحسف تربية أكالدىف

كنسبة عالية جدان ترل أف خريجة الشريعة يجب أف يككف ليا في مجتمعيا دكر، كيجب أف  -5

. تشارؾ في كافة المياديف اإلعالمية، مف صحافة أك تمفزة أك إذاعة أك إنترنت

نسبة عالية ترل أف بعض خريجات الشريعة ال يقمف بكاجبيف تجاه المجتمع، فقد تنشغؿ  -6

الخريجة بأمكر الحياة مف زكاج كأكالد كتنسى دكرىا الذم يجب أف تقدمو تجاه مجتمعيا مف 

 .األمانة التي حممتيا عمى عاتقيا عندما درست الشريعة

نسبة عالية مف خريجات الشريعة يريف أف دائرة اإلرشاد كاإلصالح األسرم عممت عمى  -7

خفض نسبة المشاكؿ الزكجية في المجتمع، كخصكصان أف عددان مف خريجات الشريعة يعممف 

. في ىذه الدائرة 

األسئمة التي تتعمؽ بالعمؿ كمجالو كتأثيره في المجتمع كانت نسبتو عالية، ما يدؿ عمى أف  -8

جميع مجاالت عمؿ خريجات الشريعة ميمة كمفيدة سكاءن كانت الخريجة معممة في مدرسة، 
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أك كاعظة، أك تعمؿ في مجاؿ اإلصالح األسرم، أك أم عمؿ فيو نفع كفائدة لممجتمع؛ فكؿ 

تمؾ األعماؿ مفيدة كفييا دعكة إلى ديف ا كتكعية الناس، فميس الميـ مجاؿ العمؿ، كلكف 

ف لـ تحصؿ الخريجة  فادة الناس، حتى كا  الميـ التأثير في المجتمع كاإلخالص في العمؿ، كا 

عمى أم مجاؿ لمعمؿ كأخمصت في تربية أبنائيا كربتيـ عمى األخالؽ كاآلداب اإلسالمية 

فيذا مف األمكر المفيدة جدان لممجتمع فيي تيخىرج مف بيتيا نماذج لممكاطنيف الصالحيف الذيف 

. يفيدكف اإلسالـ بتربيتيـ

دُّر كثير مف الرجاؿ لمخطابة كالتدريس تقمؿ مف فرص  -9 ترل نسبة عالية مف الخريجات أف تىصى

 .النساء في التأثير في المجتمع

 يريف أف الكظيفة كمردكدىا المادم قد يؤثر عمى قياـ تأيضان نسبة عالية مف الخريجا -10

. الخريجة بكاجبيا الديني

كنسبة متكسطة ترل أف تقكـ خريجات الشريعة بكاجباتيف تجاه المجتمع مجانان، ألف ذلؾ  -11

، كلكف اإلخالص قأدعى لإلخالص، كلكف أرل أف اإلخالص ال يككف بسبب األجر أك عدـ

يككف نابعان مف نفس الخريجة سكاءن أخذت أجران أـ ال، كقد تككف أمكر أخرل غير األجر 

. حب الظيكر أماـ الناس كالرياء كغير ذلؾ: تؤثر عمى اإلخالص مثؿ

 المعكقات التي تكاجو خريجات الشريعة في القياـ بكاجبيف : كبعد تحميؿ السؤاؿ الثالث كىك

 : تجاه المجتمع تبيف اآلتي

جميع الفقرات التي ذكرت في االستبانة تؤثر تأثيران كبيران عمى أداء خريجة الشريعة دكرىا تجاه 

المجتمع ىي أمكر سياسية ك اجتماعية كاقتصادية، كعادات المجتمع كتقاليده، فجميع تمؾ األمكر 

. مف المعكقات التي تكاجو خريجات الشريعة
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 معمكمات عف عمؿ خريجات الشريعة بعد الدراسة تبيف :  كبعد تحميؿ السؤاؿ الرابع كىك

 : اآلتي

. منيف ترغب في العمؿ% 61.9مف خريجات الشريعة ال يرغبف في العمؿ، كلكف % 32 -1

لـ يبحثف عف عمؿ، أم أف % 35.7مف خريجات الشريعة قمف بالبحث عف عمؿ، ك% 64.3 -2

 .نسبة عالية يرغبف في العمؿ كالتأثير في المجتمع

تعمؿ في مجاؿ % 62.2مف الخريجات تعمت في مجاؿ التدريس في المدارس، ك % 50 -3

تعمؿ في مجاؿ اإلصالح % 16.7التدريس في المساجد سكاءن كانت مكظفة أك تبرعان منيا، 

تعمؿ في ديكاف قاضي القضاة في غير مجاؿ اإلصالح األسرم، % 11كاإلرشاد األسرم، ك

% 71.4تكمؿ دراستيا العميا أك أكممتيا، % 23.8تعتني بأسرتيا كال تعمؿ، ك % 85.7ك

. قامت بنشاطات دعكية تطكعية

بعد ىذه النتائج يظير أف لخريجات الشريعة في المحافظات الشمالية دكران ميمان كعظيمان في 

مجتمعيف في شتى المجاالت التي تفيد المجتمع؛ مف تدريس في المدارس أك في المساجد، أك 

العمؿ في مجاؿ اإلصالح األسرم أك في ديكاف قاضي القضاة، أك حتى االعتناء بأسرىف ؛ 

فكؿ ىذه المجاالت ليا تأثير كبير عمى المجتمع، ما يدؿ عمى أف التعميـ الشرعي في 

المحافظات الشمالية في فمسطيف لو دكر كبير كتأثير عمى المجتمع، كلكف ىذا التعميـ بحاجة 

لى مف يأخذ بأيدييف حتى يزيد التأثير  إلى اىتماـ أكثر، كبحاجة إلى تشجيع لمخريجات، كا 

 .كيؤتي أيكمو
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الخاتمة  
بعد البحث كالدراسة لمكضكع التعميـ الشرعي لمفتيات في المحافظات الشمالية في فمسطيف تكصمت 

: الباحثة إلى النتائج اآلتية
اىتماـ اإلسالـ بتعميـ النساء العمـ الشرعي، كحثيف عمى ذلؾ، كالدليؿ ىك األعداد الكبيرة مف  -1

النساء المسممات العالمات الالتي برزف عمى مر العصكر منذ نشأة اإلسالـ كحتى الكقت 
 .الحالي

الذم يصمح لمناس أمكر معاشيـ :  العمـ منو ما ىك نافع، كمنو ما ىك ضار فالنافع منو ىك -2
.  كمماتيـ، كالضار ىك الذم يخالؼ الشرع

يكجد في المحافظات الشمالية أربع مدارس تدرس مكاد شرعية إضافةن إلى المكاد المقررة مف  -3
كزارة التربية كالتعميـ، لكف ىذه المكاد ال تفي بحؽ العمـ الشرعي، كخصكصان أنو ال يكجد 
تخصص شرعي منفرد كبقية التخصصات، كأعداد خريجات المدارس الشرعية قميؿ جدان 

 . مقارنةن مع بقية المدارس

المكاد الشرعية المقررة في المدارس الشرعية متشابية، فيي مقررة مف كزارة األكقاؼ كالشؤكف  -4
 .الدينية

جميع المدارس الشرعية تحكم الصفكؼ مف السابع األساسي حتى الثاني عشر األدبي، إال  -5
المدرسة الشرعية في الخميؿ تشمؿ الصفكؼ مف األكؿ األساسي حتى الثاني عشر بفرعيو 

 .العممي كاألدبي

 في حيف أنو مختمط في جميع مختمط غير  المرحمة الثانكيةفيالتعميـ الشرعي لمفتيات  -6
  .الجامعات في المحافظات الشمالية

، كىذا يظير  الشرعي في السنكات األخيرة أكثر منو في الماضيالتعميـاإلقباؿ عمى دراسة   -7
مف عدد الكميات الشرعية المكجكدة في المحافظات الشمالية، كأعداد خريجات الشريعة، 

 .كاالىتماـ بالدراسات العميا

جميع الكميات الشرعية تتبع في تدريسيا نظاـ الساعات المعتمدة، كالخطة الدراسية فييا  -8
مقسمة إلى مكاد اختيارية كمكاد إجبارية، إال كمية الدعكة اإلسالمية في قمقيمية فيي تتبع 

 .النظاـ السنكم، كال يكجد فييا مكاد اختيارية

: يكاجو التعميـ الشرعي لمفتيات في المحافظات الشمالية في فمسطيف عدة صعكبات مف أىميا -9
النكاحي السياسية كيبدك ىذا ظاىران في الصعكبات التي تكاجو طالبات المدارس الشرعية، 

كالكميات، في التنقؿ كالكصكؿ إلى مكاف الدراسة، كيظير ىذا مف خالؿ الدراسة، كمف نتائج 
 .تحميؿ االستبانات



 201 

، كعدد ال بأس بو مف الخريجات يعممف حسبةن لكجو ا  قميمةالشريعة العمؿ لخريجات فرص -10
. تعالى

معممات التربية اإلسالمية في المدارس الحككمية عددىف قميؿ مقارنةن مع بقية المعممات في  -11
 .التخصصات األخرل، كعدد كبير مف معممات التربية اإلسالمية ال يحممف مؤىالن شرعيان 

مادة التربية اإلسالمية في المدارس الحككمية تأخذ حصة قميمة جدان بالنسبة لمحصص  -12
 .األسبكعية، مقارنةن مع بقية المكاد

مجاؿ عمؿ خريجات الشريعة في كزارة التربية كالتعميـ أكبر مف مجاؿ عمميف في كزارة  -13
األكقاؼ، كفي كزارة األكقاؼ أكبر مف مجاؿ عمميف في ديكاف قاضي القضاة، كىذا يظير 

 .مف أعداد المكظفات في كؿ كزارة

بعد تحميؿ االستبانات الثالثة حصمت الباحثة عمى العديد مف النتائج عف دكر التعميـ  -14
الشرعي في المجتمع، كلتجنب التكرار؛ فقد رأت الباحثة عدـ ذكر تمؾ النتائج في الخاتمة، 

 .فيي مكجكدة في الفصؿ الخامس

. فيذه أبرز كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة مف خالؿ الدراسة
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: التوصيات
:  من خالل ىذه الدراسة فإن الباحثة توصي باألمور اآلتية

.  غرار العممي كاألدبيعمىالدعكة إلى إنشاء فرع مستقؿ في التخصص الشرعي  -1
نو ال تكجد إحيث ، الشمالية إلى إنشاء مدارس شرعية لإلناث في جميع المحافظات الدعكة -2

ىا مدارس في ال يكجد محافظاتنو تكجد أفي حيف ، إال أربع مدارس فقط في أربع محافظات
 .شرعية لمطالبات مثؿ راـ ا كجنيف كبيت لحـ كنابمس

 ألف نسبة تكظيؼ كتشجيعيف بتكظيؼ النساء في كزارة األكقاؼ كتفعيؿ دكرىف، االىتماـ -3
.  مع بقية الكزاراتمقارنةن  ةيؿؿ جدان مقارنةن مع الرجاؿ كؽةالنساء في الكزارة قميؿ

الدعكة إلى إنشاء كميات شرعية غير مختمطة ؛أم كميات خاصة بالنساء، ألف ذلؾ يؤثر  -4
إيجابيان عمى العممية التعميمية، حيث أف التعميـ المختمط يؤثر عمى مشاركة الطالبات في 

 .المحاضرات

 . طالب العمـ بناء عمميان متكامالن  بناء لتسيـ في في الكمياتتطكير برامج التعميـ الشرعي -5
عطائيا أىمية كبقية المكاد األخرل، ألىمية  -6 كالدعكة إلى زيادة حصص التربية اإلسالمية، كا 

ىذه المادة لجميع الطالبات سكاءن مف تريد إكماؿ دراستيا الجامعية في التخصص الشرعي، 
. أك غير ذلؾ فيي مفيدة في جميع مجاالت الحياة

فادة  صكتية كمرئية، كمكاد كتاب  مفأدكات العمـ الشرعي ككسائموالدعكة إلى االستفادة مف  -7 كا 
. طالبات المدارس كالجامعات مف تمؾ الكسائؿ

الدعكة إلى إلغاء التخصص في الكمية الكاحدة ؛ألف ذلؾ يؤدم إلى إضعاؼ معرفة الطالبات  -8
مف تدرس تخصص فقو كتشريع ال تأخذ إال شيئان يسيران في الحديث : في بعض المكاد فمثالن 

كالتفسير، فيككف عندىا معرفة يسيره فقط في تمؾ المكاد، كمف تدرس تخصص أصكؿ الديف 
. يككف عندىا ضعؼ في مكاد الفقو كأصكلو كىكذا

إيجاد مجاالت عمؿ جديدة لخريجات الشريعة، كإنشاء مؤسسات تعتني باألسرة، كبشؤكنيا،  -9
كبالمرأة كمجاالت حياتيا، أك تطكير مشركعات تفيد خريجات الشريعة، كغير ذلؾ مف 

. المجاالت التي تتيح لخريجة الشريعة التأثير فيمف حكليا
عقد مؤتمرات كندكات تبرز أىمية التعميـ الشرعي لمفتيات كدكره في المجتمع، كعمؿ نشرات  -10

 .تعريفية لمؤسسات التعميـ الشرعي

أف ييٍقًدـ بعض طمبة الدراسات العميا عمى كتابة رسالة مماثمة عف ديكر القرآف في المحافظات  -11
الشمالية، حيث أف الباحثة لـ تكتب عنيا في دراستيا حتى ال تتضخـ حجـ الرسالة كألف 

 .المكضكع بحاجة إلى دراسة مستقمة
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كفي النياية فإف الباحثة قد بذلت جيدىا في إتماـ الدراسة، فإف كانت قد قصرت في شيء 
 فعذرىا أنيا لـ تستطع الحصكؿ عمى بعض المعمكمات، ألسباب ذكرتيا في المقدمة، 

 . ثـ إنيا تتقدـ بجزيؿ الشكر لممشرؼ الدكتكر حاتـ جالؿ التميمي، فجزاه ا خيران 
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فهرس اآليات 
 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية الرقم

1.  
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ٘ ٗ ٘ ٙ ے ے ۓ ﴿

 ﴾ى ىۓڭ ڭ ڭ ڭ ې ېۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ى ىې ې ې ې 
 33 7  عًزاٌآل

2.  
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ   ﴿

  ﴾ڄ  ڃ   
 32 18 آل عًزاٌ

3.  
 يئ ىئ مئ جئحئ ڈ ڈ٠ ١ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿

 ﴾ جت يب ىب مب خب حب جب
 33 162 انُظاء

 21 55يوسف  ﴾چچ چ﴿  .4

 28 78 انُحم ﴾ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې  :  .5

 21 96 طو  ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿  .6

7.  
ٱ  ڦڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ   ﴿

 30 7-6 انزوو ﴾ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ  

 43 34 األحشاب ڱ ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿  .8

 28 فاطر ﴾ى ۋ ۋ ۅ ۅ ى ىې ې ې ې ﴿  .9
21 ،28 ،

31 ،39 

10.  
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې  :

 32 9 انشيز ﴾ ڈ ڈ ٠ ١ىئىئ

11.  
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ ڇڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  ڎ ﴿

 24 13 الشورى ﴾ڎ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ

 31 11 انًجادنح ﴾ حج يث ىث جت يتجث ىت يب خت حت جت يب ىب مب﴿  .12

 29ف ،  5-1 انعهق ﴾ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ  :  .13
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فهرس أطراف األحاديث  
 الصفحة الراوي  الحديث الرقم

ْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُو َعَمُمُو ِإال ِمْن َثالَثٍة ِإال ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة َأْو ِعْمٍم ُيْنَتَفُع ِبِو َأْو )  .1 ِإَذا َماَت اإلِْ
  (َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلوُ 

مسمـ كالترمذم 
 كالنسائي كأبك داكد

38 

 44أبك داكد كأحمد  ( ُرْقَيَة النَّشْمَمِة َكَما َعمَّشْمِتَيا اْلِكتَاَبةَ حفصةَأال ُتَعمِِّميَن )  .2
ِإنَّش َمَثَل َما َبَعثَِنَي المَّشُو ِبِو َعزَّش َوَجلَّش ِمْن اْلُيَدى َواْلِعْمِم َكَمَثِل َغْيٍث َأَصاَب َأْرًضا َفَكاَنْت ِمْنَيا )  .3

َطاِئَفٌة َطيَِّبٌة َقِبَمْت اْلَماَء َفَأْنَبَتْت اْلَكََل َواْلُعْشَب اْلَكِثيَر َوَكاَن ِمْنَيا َأَجاِدُب َأْمَسَكْت اْلَماَء َفَنَفَع 
المَّشُو ِبَيا النَّشاَس َفَشِرُبوا ِمْنَيا َوَسَقْوا َوَرَعْوا َوَأَصاَب َطاِئَفًة ِمْنَيا ُأْخَرى ِإنَّشَما ِىَي ِقيَعاٌن اَل 

ُتْمِسُك َماًء َواَل تُْنِبُت َكََلً َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفُقَو ِفي ِديِن المَّشِو َوَنَفَعُو ِبَما َبَعثَِنَي المَّشُو ِبِو َفَعِمَم َوَعمَّشَم 
  (َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك رَْأًسا َوَلْم َيْقَبْل ُىَدى المَّشِو الَّشِذي ُأْرِسْمُت ِبوِ 

 35 البخارم كمسمـ 

ِإنَّش ِمْن الشَّشَجِر َشَجَرًة َمَثُمَيا َكَمَثِل اْلُمْسِمِم َفَأَرْدُت َأْن َأُقوَل ِىَي النَّشْخَمُة َفِإَذا َأَنا َأْصَغُر اْلَقْوِم )  .4
 (َفَسَكتُّت َقاَل النَّشِبيُّت َصمَّشى المَّشُو َعَمْيِو َوَسمَّشَم ِىَي النَّشْخَمةُ 

 36 البخارم كمسمـ 

َبْيَنا َأَنا َناِئٌم أُِتيُت ِبَقَدِح َلَبٍن َفَشِرْبُت َحتَّشى ِإنِّي أَلََرى الرِّيَّش َيْخُرُج ِفي َأْظَفاِري ثُمَّش َأْعَطْيُت )  .5
ْلَتُو َيا َرُسوَل المَّشِو  َقالَ : َقاُلوا (َفْضِمي ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّشابِ   ( اْلِعْممَ : )َفَما َأوَّش

 36 البخارم كمسمـ 

َوَرُجٌل َكاَنْت ِعْنَدُه َأَمٌة َفَأدَّشَبَيا َفَأْحَسَن تَْأِديَبَيا َوَعمَّشَمَيا ... وذكر منيم: َثالَثٌة َلُيْم َأْجرَانِ )  .6
َجَيا َفَمُو َأْجرَانِ   (َفَأْحَسَن َتْعِميَمَيا ثُمَّش َأْعَتَقَيا َفَتَزوَّش

 37 البخارم كمسمـ 

نَّش )  .7 َكَمَل ِمْن الرَِّجاِل َكِثيٌر َوَلْم َيْكُمْل ِمْن النَِّساِء ِإال آِسَيُة اْمرََأُة ِفْرَعْوَن َوَمْرَيُم ِبْنُت ِعْمرَاَن َواِ 
 (َفْضَل َعاِئَشَة َعَمى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّشِريِد َعَمى َساِئِر الطَّشَعامِ 

 50 البخارم كمسمـ 

ًٍ آتَاُه المَّشُو َماال ال)  .8 ًٍ آتَاُه المَّشُو  َحَسَد ِإال ِفي اْثَنَتْيِن َرُجٌل َفُسمَِّط َعَمى َىَمَكِتِو ِفي اْلَحقِّ َوَرُجٌل
  (َوُيَعمُِّمَيا َيْقِضي ِبَيا اْلِحْكَمَة َفُيوَ 

 35 البخارم كمسمـ 

َما ِمْنُكنَّش اْمرََأٌة ُتَقدُِّم َثاَلَثًة ِمْن َوَلِدَىا ِإالَّش َكاَن َلَيا ِحَجاًبا ِمْن النَّشاِر َفَقاَلْت اْمرََأٌة َواْثَنَتْيِن َفَقاَل )  .9
 (َواْثَنَتْينِ 

 37 البخارم كمسمـ 

نَّش اْلَمالِئَكَة َلَتَضُع )  .10 َمْن َسَمَك َطِريًقا َيْطُمُب ِفيِو ِعْمًما َسَمَك المَّشُو ِبِو َطِريًقا ِمْن ُطُرِق اْلَجنَّشِة َواِ 
نَّش اْلَعاِلَم َلَيْسَتْغِفُر َلُو َمْن ِفي السَّشَمَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض  َأْجِنَحَتَيا ِرًضا ِلَطاِلِب اْلِعْمِم َواِ 

نَّش َفْضَل اْلَعاِلِم َعَمى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َلْيَمَة اْلَبْدِر َعَمى َساِئِر  َواْلِحيتَاُن ِفي َجْوِف اْلَماِء َواِ 
نَّش اأْلَْنِبَياَء َلْم ُيَورُِّثوا ِديَنارًا َوال ِدْرَىًما َورَّشُثوا اْلِعْمَم َفَمْن  نَّش اْلُعَمَماَء َوَرَثُة اأْلَْنِبَياِء َواِ  اْلَكَواِكِب َواِ 

 (َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّظ َواِفرٍ 

الترمذم كأبك داكد 
 كابف ماجة كاحمد

37 

نَّشَما َأَنا َقاِسٌم َوالمَّشُو ُيْعِطي َوَلْن َتزَاَل َىِذِه اأْلُمَّشُة َقاِئَمًة )  .11 َمْن ُيِرْد المَّشُو ِبِو َخْيرًا ُيَفقِّْيُو ِفي الدِّيِن َواِ 
 (َعَمى َأْمِر المَّشِو اَل َيُضرُّتُىْم َمْن َخاَلَفُيْم َحتَّشى َيْأِتَي َأْمُر المَّشوِ 

 35 البخارم كمسمـ 

 19 البخارم كمسمـ  (َمْن ُيِرْد المَّشُو ِبِو َخْيرًا ُيَفقِّْيُو ِفي الدِّينِ )  .12

 37 البخارم كمسمـ   (ِنْعَم النَِّساُء ِنَساُء اأْلَْنَصاِر َلْم َيُكْن َيْمَنُعُينَّش اْلَحَياُء َأْن َيَتَفقَّشْيَن ِفي الدِّينِ )  .13

 يومًا ومعو ^ يقوم بعظة النساء وتعميمين، وقد خرج رسول ا ^وقد كان رسول ا )  .14
بالل، فوعظين، وأمرىن بالصدقة، فجعمت المرأة تمقي القراط والخاتم، وبالل يأخذ في طرف 

 (ثوبو

 43 البخارم كمسمـ 

 50 البخارم كمسمـ  (َيا َعاِئَشُة َىَذا ِجْبِريُل َيْقرَأُ َعَمْيِك السَّشالَم َفَقاَلْت َوَعَمْيِو السَّشالُم َوَرْحَمُة المَّشِو َوَبَرَكاُتوُ )  .15

 تزوجني حتى أخذتني أمي في البيت ^وكنت ألعب مع الجواري فما عممت أن رسول ا )  .16
 (عن الخروج فوقع في نفسي أني تزوجت

 49الطبراني  
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فهرس األعالم  
 

الصفحة ترجمة حياته  اسم العلم الرقم 

 اآلجري  1

محمد بف الحسيف بف عبد ا، أبك بكر اآلجرم، فقيو شافعي محدث، نسبتو 
ىػ ثـ انتقؿ 330كلد فييا، كحدث في بغداد قبؿ سنة  (قرل بغداد)إلى آجر مف 

إلى مكة فتنسؾ، كتكفي فييا، كلو تصانيؼ كثيرة منيا، أخالؽ العمماء، أخالؽ 
. حممة القرآف كغيرىا

38 

  األىدلابن  2

  االىدؿ، الحسيني الطالبيمقبكؿعبد الرحمف بف سميماف بف يحيى ابف عمر 
 أىؿ زبيد، مكلده مفمؤرخ، مف عمماء الشافعية في اليمف ، 1179كلد سنة
 كالركح الريحاني في إجازة القضاة بني اليمانيالنفس : كتب منيالو فييا، ككفاتو

. ىػ1250، تكفي سنةالفكائدفرائد :التراجـكمف كتب الشككاني، 

53 

 البخاري  3

محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة، صاحب الصحيح، كلد في شكاؿ سنة 
أربع كتسعيف كمئة، طمب الحديث في مكة كىك في الثامنة عشر مف عمره، 
. تكفي ليمة عيد الفطر سنة ست كخمسيف كمئتيف، كقد بمغ اثنتيف كستيف سنة

48 

 البغدادي  4

 
 

أحمد بف عمي بف ثابت البغدادم، أبك بكر المعركؼ بالخطيب، أحد الحفاظ 
بيف الككفة كمكة، كمنشأه ككفاتو ببغداد، (غزيو)المؤرخيف المقدميف، مكلده في 

كاف فصيح الميجة عارفان باألدب، مف مصنفاتو، الفقيو كالمتفقو، تاريخ بغداد، 
. ىػ463كغيرىا، تكفي سنة 

 

40 

 الجوىري  5

، إماـ في النحك كالمغة م نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابك أباإلماـ
عف خالو إبراىيـ  خذ، أمف فارابكىك كالصرؼ، صنؼ الصحاح في المغة، 

. ىػ 393سنة  ، كمات مترديا مف سطح دارهكالفارسي كعف السيرافي الفارابي

21 

 حفصة  6

بنت عمر بف الخطاب أمير المؤمنيف، ىي أـ المؤمنيف، كانت قبؿ أف يتزكجيا 
عند حصف بف حذافة، ككاف ممف شيد بدران، كمات بالمدينة، كتزكجيا ^النبي 

، كعف عمر بف الخطاب، ركل ^بعد عائشة، كركت عف النبي ^رسكؿ ا 
عنيا أخكىا عبد ا كابنو حمزة، كزكجتو صفية بنت أبي عبيد كغيرىـ، ماتت 

. حفصة عاـ فتحت افريقية الثانية، سنة خمس كأربعيف

44 

 

 

 

الصفحة ترجمة حياته  اسم العلم الرقم 

حمزة بن عبد ا بن  7
عمر بن الخطاب 

 

أبك عمارة العدكم، يركم عف أبيو، كعمتو حفصة، كعائشة أـ المؤمنيف رضي 
مدني تابعي ثقة، : ، قاؿ العجميـا عنيما، كاف مف ثقات التابعيف كفقيائو
. كعده يحيى بف سعيد مف فقياء أىؿ المدينة

36 
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  حميدي األزديال 8

محمد بف فتكح بف عبد ا بف فتكح بف حميد األزدم الميكرقي الحميدم، أبك 
 مف ، أصمومؤرخ محدث، أندلسي   ىػ، 420 :، كلد سنة ا بف أبي نصرعبد

 كتبو جذكة مف، كتمميذه صاحب ابف حـز كىك، المذىب ظاىرم قرطبة، كاف
 كذكم كاألدب كأسماء ركاة الحديث كأىؿ الفقو األندلس ذكر كالة فيالمقتبس 

 . ىػ488 سنة اـ ببغداد فتكفي فييا كغيره، أؽالنباىة كالشعر
 

52 

خديجة بنت خويمد بن  9
أسد بن عبد العزى، 

األسدية 

 

، كأكؿ مف صدقت ببعثتو، ككانت تسمى قبؿ البعثة الطاىرة، ^زكج النبي 
 بثالث ^ أكالده كميـ إال إبراىيـ كتكفيت قبؿ ىجرة النبي ^ككلدت مف الرسكؿ 

. سنيف، ككانت كفاتيا بعد كفاة أبك طالب بثالثة أياـ
 

43 

أم الدرداء جييمة بنت  10
حيي األوصابية 

 

كانت مف فضالء النساء، كعقالئيف، كذكات الرأم منيف مع العبادة كالنسؾ، 
، كعف زكجيا أبي الدرداء، ركل عف أـ الدرداء ^كانت قد حفظت عف الرسكؿ 

جماعة مف التابعيف منيـ صفكاف بف عبد ا بف صفكاف، كميمكف بف ميراف 
كزيد بف أسمـ، تكفيت قبؿ أبي الدرداء بسنتيف، ككانت كفاتيا بالشاـ في خالفة 

. عثماف
 

48 

زبيدة بنت جعفر بن  11
المنصور الياشمية 

العباسية،  

 

أـ جعفر، زكجة ىاركف الرشيد، كبنت عمو، مف فضميات النساء  شييراتيف 
لييا تنسب عيف زبيدة في مكة، ككانت ليا ثركة كاسعة، (أـ العزيز)اسميا  ، كا 
. ىػ261تكفيت 

 

48 

  الخدري دأبو سعي 12

، كانت أكؿ مشاىده ^ سناف بف عبيد، صاحب رسكؿ ا فىك سعد بف مالؾ ب
 عشرة غزكة، ككاف ممف حفظ عف رسكؿ م اثنت^الخندؽ، كغزا مع رسكؿ ا 

.  سننان كثيرة كعممان جمان، ككاف مف نجباء الصحابة كعممائيـ كفضالئيـ^ا 

37 
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الصفحة ترجمة حياته  اسم العلم الرقم 

 أم سممة  13

ىند بنت أبي أمية بف المغيرة بف عبد ا بف عمر بف مخزـك القرشية 
المخزكمية، كانت زكج ابف عميا أبي سممة بف المغيرة، فمات عنيا فتزكجيا 

، كانت ممف أسمـ قديمان ىي كزكجيا كىاجرا إلى الحبشة، تكفيت أكؿ ^النبي 
. خالفة يزيد بف معاكية سنة ستيف

 

44 

  السمعاني  14

 ابف أحمد المركزل السمعاني التميمي الجبار بف محمد بف عبد منصكر
،  أىؿ مرك مف بالحديثالعمماءمفسر، مف : الحنفي ثـ الشافعي، أبك المظفر

  ػ ق489سنة كفيت كغيره،  تفاسير السمعاني لو مفتى خراسافكاف

 

53 

 سمية  15

 ، بنت خياط مكالة أبي حذيفة بف المغيرة بف عبد ا بف عمرك بف مخزـك
كالدة عمار بف ياسر كانت سابعة سبعة في اإلسالـ، عذبيا أبك جيؿ 

. كطعنيا بحربة فقتميا، فكانت أكؿ شييدة في اإلسالـ
 

43 

 الشفاء العدوية  16

الشفاء بنت عبد ا بف عبد شمس بف خمؼ بف شداد بف عدم بف ليب 
القرشية العدكية، كالدة سميماف بف أبي خيثمة، أسممت قبؿ اليجرة كىي مف 

، ككانت مف عقالء النساء كفضالئيف، كاف ^المياجرات األكؿ، بايعت النبي 
. عمر يقدميا في الرأم كيرعاىا كيفضميا كربما كالىا شيئان مف أمر السكؽ

 

43 

 الشوكاني  17

أبك عبد ا محمد بف أحمد بف محمد الشككاني المالكي مف أىؿ شككاف كاف 
مف أىؿ الخير كالصالح، الـز إماـ الفركع في زمانو القاضي محمد بف أحمد 
، كمنيا كتاب نيؿ األكطار شرح منتقى  الحرازم، لو مؤلفات في أغمب العمـك
األخبار، كلو التفسير الكبير المسمى فتح القدير، كغير ذلؾ مف المؤلفات، 

 بشككاف ةتكفي سنة اثنتيف كأربعيف كخمسمائ

22 

عائشة بنت سعد بن أبي  18
وقاص 

 

مف ثقات راكيات الحديث، مف بني زىرة كانت إقامتيا في المدينة، رأت ستان 
.  مف أميات المؤمنيف، كأخذ عنيا عدد مف العمماء

44 

ا بن مسعود بن  عبد 19
 غافل

 

، ^كشيد بدران كالمشاىد بعدىا، كالـز النبياليجرتيف، أسمـ قديمان، كىاجر 
مات بيا سنة اثنتيف بالكثير،  ^ككاف صاحب نعميو، كحدث عف النبي 

 .كثالثيف

35 

 

الصفحة ترجمة حياته  اسم العلم الرقم 

  القرطبيابن عبد البر  22
يكسؼ بف عبد ا ، أبك عمر المالكي، مف كبار حفاظ :ابف عبد البر

ىػ، مف كتبو 463الحديث ، مؤرخ، أديب ، كلد بقرطبة ، كتكفي بشاطبة سنة 

39 
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الدرر في اختصار المغازم، كالسير، كجامع بياف العمـ كفضمو،كاالستيعاب : 
 .كغيرىا

  بن الخطاب عمر 20

النبكم بثالثيف سنة، كاف  المبعثبف نفيؿ أبك حفص أمير المؤمنيف، كلد قبؿ 
فتحان عمى  إسالموعند المبعث شديدان عمى المسمميف، ثـ أسمـ، فكاف 

 ا جيرة عبدناما : المسمميف، كفرجان ليـ مف الضيؽ، قاؿ عبد ا بف مسعكد
 .حتى أسمـ عمر

43 

 ابن عمر  21

عبد ا بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ القرشي، أبك عبد الرحمف، أسمـ مع 
أبيو كىك صغير لـ يبمغ الحمـ، ككانت ىجرتو قبؿ ىجرة أبيو، لـ يشيد بدران، 
اختمؼ في شيكده أحدان كاف أكثر الصحابة عممان بمناسؾ الحج، مات في 

. مكة سنة ثالث كسبعيف لميجرة

36 

   يالغزال 23

بطكس سنة خمسيف  كلدحجة اإلسالـ أبك حامد محمد بف محمد الغزالي، 
كمير في الفقو، كأربعمائة، تفقو ببمده أكال، كالـز إماـ الحرميف، فبرع في 
 عاد ثـ كاإلسكندريةالكالـ كالجدؿ، كألؼ كتاب اإلحياء ثـ سار إلى القدس 

إلى كطنو طكس فأقبؿ عمى التصنيؼ كالعبادة كالمالزمة لمتالكة كنشر العمـ، 
 اآلخر سنة خمس لبطكس صبيحة يـك االثنيف رابع عشر جماد كفاتوككانت 

 سنة كخمسكفكخمسمائة كعمره خمس 

25 

 القرطبي  24

األندلسي، أبك عبد  الخزرجيمحمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم 
رحؿ إلى قرطبة، ا القرطبي، مف كبار المفسريف، صالح متعبد، مف أىؿ 

الشرؽ، كاستقر بمنية بمصر، كتكفي فييا، كمف كتبو الجامع ألحكاـ القرآف 
 .بتفسير القرطبي، كاألسنى في شرح أسماء ا الحسنى، كغيرىا المعركؼ

39 

 ابن القيم  25

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي، أبك عبد ا بف القيـ 
ىػ في دمشؽ، تتممذ لشيخ اإلسالـ ابف تيميو، ألؼ 691الجكزية، كلد سنة 

تصانيؼ كثيرة منيا إعالـ المكقعيف، كالطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية 
. ىػ751كغيرىا، تكفي في دمشؽ سنة

40 
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الصفحة ترجمة حياته  اسم العلم الرقم 

   أم كمثوم بنت عقبة  26

بف أبي معيط ابف أبي عمرك بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ، أسممت 
أـ كمثـك بمكة قبؿ أف يأخذ النساء في اليجرة إلى المدينة ثـ ىاجرت 

إذا جاءكـ "كبايعت، كقيؿ ىي أكؿ مف ىاجر مف النساء، كفييا نزلت 
ذلؾ أنيا لما ىاجرت لحقيا أخكاىا الكليد كعمارة ليرداىا " المؤمنات مياجرات

. فمنعيما ا منيا باإلسالـ
 

44 

 مجاىد  27

عمر، كابف عمرك  كابفبف جبر يكنى أبا الحجاج، أسند مجاىد بابف عباس 
 كماتكغيرىـ، كحدثو عنو مف أعالـ التابعيف، عطاء كطاككس كعكرمو، 

. ساجد سنة اثنتيف كمائة يـك السبت كىك
 

36 

 محمد عمي الجعبري  28

ـ حصؿ عمى 1901رجؿ ديف كسياسي فمسطيني، كلد في مدينة الخميؿ عاـ 
ـ، شارؾ في النشاط السياسي 1921الشيادة العالية مف األزىر عاـ 

المناىض لمحركة الصييكنية، تقمد عدة مناصب منيا، رئاسة بمدية الخميؿ، 
. ـ1980اعتزؿ النشاط السياسي قبؿ كفاتو، كالتـز بيتو عمى أف تكفي عاـ 

 

89 

ن  بمعاوية بن أبي سفيان 29
حرب 

 

، أسمـ عاـ الحديبية، ككاف يكتـ يكنى أبا عبد الرحمف، أمو ىند بنت عتبة
إسالمو، كاله عمر دمشؽ، ثـ كاله عثماف الشاـ كميا، ككانت خالفتو عشريف 

كتكفي ليمة الخميس لمنصؼ مف رجب سنة ستيف سنة، ثـ بكيع بالخالفة، 
 كىك ابف ثماف كسبعيف سنة

 

35 

عبد ا بن  بو موسىأ 30
 قيس بن سميم األشعري

 

رجع إلى بالد قكمو، كقدـ المدينة بعد فتح أسمـ بمكة كىاجر إلى الحبشة ثـ 
، كعف الخمفاء األربعة، كغيرىـ، كركل عنو كثيركف، ^خيبر، ركل عف النبي 

. مات سنة خمسيف كدفف بمكة
 

35 

 ىارون الرشيد  

بف محمد الميدم بف المنصكر العباسي أبك جعفر خامس خمفاء الدكلة 
 دار الخالفة في بغداد، بكيع مالعباسية في العراؽ، كلد في الرم، كنشأ ؼ

ىػ، فازدىرت الدكلة في أيامو، ككاف عالمان باألدب كأخبار 170بالخالفة سنة 
العرب كالحديث كالفقو، فصيحان لو شعر، شجاعان كثير الغزكات، يحج سنة 

ىػ 193كيغزك سنة، تكفي سنة 

48 

 

 

 فهرس الجداول
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ر
قم الجدول 

عنوان الجدول 
ا

لصفحة 

3

 62ـ 1998ـ إلى عاـ 1970طالبات كخريجات المدرسة الشرعية الثانكية لمبنات في القدس مف عاـ   1 ، 1 ، 

3

 63ـ 2007/2008ـ إلى عاـ 1998طالبات كخريجات المدرسة الشرعية الثانكية لمبنات في القدس مف عاـ  2 ، 1 ، 

3

 69طالبات كخريجات المدرسة الشرعية الثانكية لمبنات في الخميؿ، المرحمة األساسية    1 ، 2 ، 

3

 70طالبات المدرسة الشرعية الثانكية لمبنات في الخميؿ، المرحمة الثانكية    2 ، 2 ، 

3

 76أعداد طالبات المدرسة الشرعية في قمقيمية لمصفكؼ الحادم عشر كالثاني عشر   1 ، 3 ، 

3

 81أعداد طالبات المدرسة الشرعية لمبنات في طكلكـر   1 ، 4 ، 

3

 83أعداد طالبات المدرسة الشرعية في قمقيمية كطكلكـر منذ النشأة كحتى الكقت الحالي   2 ، 4 ، 

3

 85مجمكع طالبات المدارس الشرعية إلى مجمكع طالبات المدارس الثانكية بشكؿ عاـ   1 ، 5 ، 

3

 ، 5 ، 2  
– 2000/2001أعداد جميع الطالبات في المدارس الشرعية حسب العاـ الدراسي مف العاـ الدراسي

 86ـ 2007/2008

4

 91ـ 2007خريجات كمية الشريعة في جامعة الخميؿ منذ التأسيس كحتى عاـ   1 ، 1 ، 

4

 93 (كمية العمـك اإلسالمية)أعداد طالبات كخريجات المعيد الشرعي  2 ، 1 ، 

4

 98خريجات كمية الدعكة كأصكؿ الديف في جامعة القدس منذ التأسيس كحتى اليـك   3 ، 1 ، 

4

 100ـ 2006/2007خريجات كمية القرآف في جامعة القدس منذ التأسيس كحتى العاـ األكاديمي   4 ، 1 ، 

4

 104ـ 2007ـ كحتى عاـ 1994 جامعة النجاح مف عاـ – كمية الشريعةخريجات    5 ، 1 ، 

4

 108الساعات المطمكب اجتيازىا في كؿ كمية   6 ، 1 ، 

4

 117طالبات كخريجات برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة   1 ، 2 ، 

4

 119عدد الساعات المطمكب اجتيازىا في كؿ برنامج   2 ، 2 ، 

6

 143تكزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقمة   1 ، 1 ، 

6

 144معامالت ارتباط بيرسكف بيف محاكر األداة كالدرجة الكمية لممقياس   2 ، 1 ، 

6

 145 معامالت الثبات لمحاكر الدراسة كالدرجة الكمية لممقياس حسب معادلة كركنباخ ألفا  3 ، 1 ، 

6

 145 تكزيع الدرجات عمى فقرات المقياس  4 ، 1 ، 
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6

 146 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ  5 ، 1 ، 

6

 147المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثاني  6 ، 1 ، 

6

 148المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثالث   7 ، 1 ، 

6

 149المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الرابع     8 ، 1 ، 

6

 150التكرارات كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الخامس   9 ، 1 ، 

6

 155 تكزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقمة  1 ، 2 ، 

6

 157 معامالت ارتباط بيرسكف بيف محاكر األداة كالدرجة الكمية لممقياس  2 ، 2 ، 

6

 157 معامالت الثبات لمحاكر الدراسة كالدرجة الكمية لممقياس حسب معادلة كركنباخ ألفا 3 ، 2 ، 

6

 158تكزيع الدرجات عمى فقرات المقياس   4 ، 2 ، 

6

 159المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ   5 ، 2 ، 
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ر
قم الجدول 

الصفحة عنوان الجدول 

6

 160المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثاني   6 ، 2 ، 

6

 161 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثالث  7 ، 2 ، 

6

 162 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الرابع  8،  2 ، 

6

 ، 2  ،9  
 163 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الخامس

6

 ، 2 ،0 1 
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ السادس

164 

 

6

 ، 2 ،11  
 165المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ السابع 

6

 ، 3  ،1  
 172 تكزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العممية

6

 ، 3  ،2 
 173 معامالت ارتباط بيرسكف بيف محاكر األداة كالدرجة الكمية لممقياس

6

 ، 3  ،3  
 173معامالت الثبات لمحاكر الدراسة كالدرجة الكمية لممقياس حسب معادلة كركنباخ ألفا 

6

 ، 3  ،4  
 174تكزيع الدرجات عمى فقرات المقياس 

6

 ، 3  ،5  
 175المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 

6

 ، 3  ،6  
 175 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

6

 ، 3  ،7 
 177 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

6

 ، 3  ،8  
 177التكرارات كالنسب المئكية لفقرات االستبياف المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 
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المالحق 
جداول إحصائية من وزارة التربية والتعميم   -1
 

ـ 2001أعداد المكظفات في كزارة التربية كالتعميـ حممة مؤىؿ دبمـك كبكالكريكس كماجستير التربية اإلسالمية كالشريعة لعاـ 
 

ـ 2002أعداد المكظفات في كزارة التربية كالتعميـ حممة مؤىؿ دبمـك كبكالكريكس كماجستير التربية اإلسالمية كالشريعة لعاـ 
 

ـ 2003أعداد المكظفات في كزارة التربية كالتعميـ حممة مؤىؿ دبمـك كبكالكريكس كماجستير التربية اإلسالمية كالشريعة لعاـ 
 

ـ 2004أعداد المكظفات في كزارة التربية كالتعميـ حممة مؤىؿ دبمـك كبكالكريكس كماجستير التربية اإلسالمية كالشريعة لعاـ 
 

ـ 2005أعداد المكظفات في كزارة التربية كالتعميـ حممة مؤىؿ دبمـك كبكالكريكس كماجستير التربية اإلسالمية كالشريعة لعاـ 
 

ـ 2006أعداد المكظفات في كزارة التربية كالتعميـ حممة مؤىؿ دبمـك كبكالكريكس كماجستير التربية اإلسالمية كالشريعة لعاـ 
 

 

التعميم الشرعي لمفتيات في المدارس الشرعية وأثره في المجتمع : استبانة المحور األول -2
 

 نتائج إجابات استبانة التعميم الشرعي لمفتيات في المدارس الشرعية وأثره في المجتمع 

 

 

التعميم الشرعي لمفتيات في الجامعات الفمسطينية وأثره في المجتمع : استبانة المحور الثاني -3
 

 نتائج إجابات استبانة التعميم الشرعي لمفتيات في الجامعات الفمسطينية وأثره في المجتمع

 
دور خريجات الشريعة في المجتمع : استبانة المحور الثالث -4
 

 نتائج إجابات استبانة دور التعميم الشرعي لخريجات الشريعة في المجتمع

 

 الكتب الموجية لتسييل عمل الباحثة في جمع معمومات الدراسة  -5
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( 1)ملحق رقم 

أعداد الموظفات في وزارة التربية والتعميم حممة مؤىل دبموم وبكالوريوس وماجستير 
 م2001 التربية اإلسالمية والشريعة لعام 

وظفاخعذد انى انًؤهم يذَزَح انرزتُح وانرعهُى  1 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  جٍُُ  12 2 

(نُظاَض)تكانىرَىص  جٍُُ  39.5 3 

(نُظاَض)تكانىرَىص  َاتهض  77.5 4 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  َاتهض  12 5 

(نُظاَض)تكانىرَىص  طهفُد  25.5 6 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  طهفُد  3 7 

 8 1 ياجظرُز طهفُد

 9 1 ياجظرُز طىنكزو

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  طىنكزو  6 10 

(نُظاَض)تكانىرَىص  طىنكزو  39.5 11 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  قهقُهُح  5 12 

(نُظاَض)تكانىرَىص  قهقُهُح  23 13 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  راو هللا  27 14 

(نُظاَض)تكانىرَىص  راو هللا  66 15 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  ضىاحٍ انقذص  1 16 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  ضىاحٍ انقذص  12 17 

(نُظاَض)تكانىرَىص  ضىاحٍ انقذص  32 18 

(نُظاَض)تكانىرَىص  انقذص  28 19 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  انقذص  2 20 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  انقذص  4 21 

 22 1 ياجظرُز انقذص

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  تُد نحى  14 23 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  تُد نحى  1.5 24 

 25 1 ياجظرُز تُد نحى

(نُظاَض)تكانىرَىص  تُد نحى  26 26 

(نُظاَض)تكانىرَىص  أرَحا  9.5 27 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  أرَحا  1.5 28 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  انخهُم  11 29 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  انخهُم  1 30 

(نُظاَض)تكانىرَىص  انخهُم  100 31 

(نُظاَض)تكانىرَىص  جُىب انخهُم  72.5 32 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  جُىب انخهُم  12 33 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  قثاطُح  9.5 34 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  قثاطُح  1 35 

(نُظاَض)تكانىرَىص  قثاطُح  51 36 
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أعداد الموظفات في وزارة التربية والتعميم حممة مؤىل دبموم وبكالوريوس وماجستير  
م 2002التربية اإلسالمية والشريعة لعام 

وظفاخعذد انى انًؤهم يذَزَح انرزتُح وانرعهُى  1 

(نُظاَض)تكانىرَىص  جٍُُ  46 2 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  جٍُُ  16 3 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  َاتهض  2 4 

(نُظاَض)تكانىرَىص  َاتهض  74.5 5 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  َاتهض  13 6 

(نُظاَض)تكانىرَىص  طهفُد  34.5 7 

 8 1 ياجظرُز طهفُد

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  طهفُد  4 9 

 10 1 ياجظرُز طىنكزو

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  طىنكزو  4 11 

(نُظاَض)تكانىرَىص  طىنكزو  44.5 12 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  قهقُهُح  3.5 13 

(نُظاَض)تكانىرَىص  قهقُهُح  24 14 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  راو هللا  26 15 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  راو هللا  1 16 

(نُظاَض)تكانىرَىص  راو هللا  77.5 17 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  ضىاحٍ انقذص  2 18 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  ضىاحٍ انقذص  9 19 

(نُظاَض)تكانىرَىص  ضىاحٍ انقذص  28 20 

 21 2 ياجظرُز انقذص

(نُظاَض)تكانىرَىص  انقذص  30 22 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  انقذص  2 23 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  انقذص  4 24 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  تُد نحى  12 25 

 26 1 ياجظرُز تُد نحى

(نُظاَض)تكانىرَىص  تُد نحى  35 27 

(نُظاَض)تكانىرَىص  أرَحا  7.5 28 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  أرَحا  2 29 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  انخهُم  13 30 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  انخهُم  1 31 

(نُظاَض)تكانىرَىص  انخهُم  114.5 32 

(نُظاَض)تكانىرَىص  جُىب انخهُم  81 33 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  جُىب انخهُم  12 34 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  قثاطُح  12.5 35 

(نُظاَض)تكانىرَىص  قثاطُح  58.5 36 
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 أعداد الموظفات في وزارة التربية والتعميم حممة مؤىل دبموم وبكالوريوس وماجستير 
م 2003التربية اإلسالمية والشريعة لعام 

وظفاخعذد انى انًؤهم يذَزَح انرزتُح وانرعهُى  1 

(نُظاَض)تكانىرَىص  جٍُُ  47.5 2 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  جٍُُ  15 3 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  َاتهض  10 4 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  َاتهض  1 5 

(نُظاَض)تكانىرَىص  َاتهض  96 6 

 7 1 ياجظرُز َاتهض

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  طهفُد  5 8 

(نُظاَض)تكانىرَىص  طهفُد  32 9 

 10 1 ياجظرُز طهفُد

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  طىنكزو  3 11 

(نُظاَض)تكانىرَىص  طىنكزو  46 12 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  طىنكزو  5 13 

 14 1 ياجظرُز طىنكزو

(نُظاَض)تكانىرَىص  قهقُهُح  26.5 15 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  قهقُهُح  4 16 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  راو هللا  24.5 17 

(نُظاَض)تكانىرَىص  راو هللا  77.5 18 

 19 1 ياجظرُز راو هللا

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  ضىاحٍ انقذص  1 20 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  ضىاحٍ انقذص  10 21 

(نُظاَض)تكانىرَىص  ضىاحٍ انقذص  27 22 

(نُظاَض)تكانىرَىص  انقذص  30 23 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  انقذص  1 24 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  انقذص  3 25 

 26 1 ياجظرُز انقذص

 27 1 ياجظرُز تُد نحى

(نُظاَض)تكانىرَىص  تُد نحى  41.5 28 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  تُد نحى  15 29 

(نُظاَض)تكانىرَىص  أرَحا  6.5 30 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  انخهُم  12 31 

(نُظاَض)تكانىرَىص  انخهُم  127 32 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  جُىب انخهُم  13.5 33 

(نُظاَض)تكانىرَىص  جُىب انخهُم  75.5 34 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  قثاطُح  12.5 35 

(نُظاَض)تكانىرَىص  قثاطُح  59.5 36 
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 أعداد الموظفات في وزارة التربية والتعميم حممة مؤىل دبموم وبكالوريوس وماجستير  
 م2004التربية اإلسالمية والشريعة لعام 

 1 عذد انًىظفاخ انًؤهم يذَزَح انرزتُح وانرعهُى

 2 15 دتهىو يرىطط جٍُُ

 3 52.5 تكانىرَىص جٍُُ

 4 2 تكانىرَىص ودتهىو ذزتُح جٍُُ

 5 12 دتهىو يرىطط َاتهض

 6 2 تكانىرَىص ودتهىو ذزتُح َاتهض

 7 94 تكانىرَىص َاتهض

 8 1 ياجظرُز َاتهض

 9 1 ياجظرُز طهفُد

 10 32.5 تكانىرَىص طهفُد

 11 6 دتهىو يرىطط طهفُد

 12 50.5 تكانىرَىص طىنكزو

 13 1.5 تكانىرَىص ودتهىو ذزتُح طىنكزو

 14 0.5 ياجظرُز طىنكزو

 15 7 دتهىو يرىطط طىنكزو

 16 30 تكانىرَىص قهقُهُح

 17 5 دتهىو يرىطط قهقُهُح

 18 21 دتهىو يرىطط راو هللا

 19 4.5 ياجظرُز راو هللا

 20 83.5 تكانىرَىص راو هللا

 21 0.5 تكانىرَىص ودتهىو ذزتُح ضىاحٍ انقذص

 22 8 دتهىو يرىطط ضىاحٍ انقذص

 23 35 تكانىرَىص ضىاحٍ انقذص

 24 29.75 تكانىرَىص انقذص

 25 5 دتهىو يرىطط انقذص

 26 1 ياجظرُز انقذص

 27 1 ياجظرُز تُد نحى

 28 41.5 تكانىرَىص تُد نحى

 29 15 دتهىو يرىطط تُد نحى

 30 2 تكانىرَىص ودتهىو ذزتُح تُد نحى

 31 8.5 تكانىرَىص أرَحا

 32 1 ياجظرُز انخهُم

 33 12 دتهىو يرىطط انخهُم

 34 1 تكانىرَىص ودتهىو ذزتُح انخهُم

 35 133.5 تكانىرَىص انخهُم

 36 79.5 تكانىرَىص جُىب انخهُم

 37 1 تكانىرَىص ودتهىو ذزتُح جُىب انخهُم

 38 16 دتهىو يرىطط جُىب انخهُم

 39 1 ياجظرُز قثاطُح

 40 13.5 دتهىو يرىطط قثاطُح

 41 62 تكانىرَىص قثاطُح

أعداد الموظفات في وزارة التربية والتعميم حممة مؤىل دبموم وبكالوريوس وماجستير  
م 2005التربية اإلسالمية والشريعة لعام 
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وظفاخعذد انى انًؤهم يذَزَح انرزتُح وانرعهُى  1 

 2 1 ياجظرُز جٍُُ

(نُظاَض)تكانىرَىص  جٍُُ  59 3 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  جٍُُ  17 4 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  َاتهض  1 5 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  َاتهض  11 6 

(نُظاَض)تكانىرَىص  َاتهض  98.5 7 

 8 2 ياجظرُز َاتهض

(نُظاَض)تكانىرَىص  طهفُد  35 9 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  طهفُد  6 10 

 11 1 ياجظرُز طهفُد

 12 2 ياجظرُز طىنكزو

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  طىنكزو  9.5 13 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  طىنكزو  1 14 

(نُظاَض)تكانىرَىص  طىنكزو  50 15 

(نُظاَض)تكانىرَىص  قهقُهُح  31 16 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  قهقُهُح  4 17 

 18 6 ياجظرُز راو هللا

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  راو هللا  22 19 

(نُظاَض)تكانىرَىص  راو هللا  76 20 

(نُظاَض)تكانىرَىص  ضىاحٍ انقذص  37 21 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  ضىاحٍ انقذص  1 22 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  ضىاحٍ انقذص  7 23 

 24 2 ياجظرُز انقذص

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  انقذص  5.5 25 

(نُظاَض)تكانىرَىص  انقذص  26.5 26 

(نُظاَض)تكانىرَىص  تُد نحى  48 27 

 28 1 ياجظرُز تُد نحى

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  تُد نحى  17 29 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  تُد نحى  1 30 

(نُظاَض)تكانىرَىص  أرَحا  8.5 31 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  أرَحا  0.5 32 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  أرَحا  1 33 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  انخهُم  2 34 

(نُظاَض)تكانىرَىص  انخهُم  134 35 

 36 1 ياجظرُز انخهُم

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  انخهُم  8 37 

(نُظاَض)تكانىرَىص  جُىب انخهُم  84 38 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  جُىب انخهُم  1 39 

 40 1 ياجظرُز جُىب انخهُم

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  جُىب انخهُم  11 41 

(نُظاَض)تكانىرَىص  قثاطُح  64 42 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  قثاطُح  9 43 
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أعداد الموظفات في وزارة التربية والتعميم حممة مؤىل دبموم وبكالوريوس وماجستير  
م 2006التربية اإلسالمية والشريعة لعام 

وظفاخعذد انى انًؤهم يذَزَح انرزتُح وانرعهُى  1 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  جٍُُ  17 2 

(نُظاَض)تكانىرَىص  جٍُُ  64.5 3 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  َاتهض  15 4 

(نُظاَض)تكانىرَىص  َاتهض  106.5 5 

 6 4 ياجظرُز َاتهض

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  طهفُد  5 7 

(نُظاَض)تكانىرَىص  طهفُد  40 8 

 9 1 ياجظرُز طهفُد

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  طىنكزو  11.5 10 

(نُظاَض)تكانىرَىص  طىنكزو  57 11 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  طىنكزو  1 12 

 13 2 ياجظرُز طىنكزو

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  قهقُهُح  5.5 14 

(نُظاَض)تكانىرَىص  قهقُهُح  38 15 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  راو هللا  21 16 

(نُظاَض)تكانىرَىص  راو هللا  88.5 17 

 18 7 ياجظرُز راو هللا

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  ضىاحٍ انقذص  6 19 

(نُظاَض)تكانىرَىص  ضىاحٍ انقذص  35 20 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  انقذص  4 21 

(نُظاَض)تكانىرَىص  انقذص  27.25 22 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  انقذص  1 23 

 24 3 ياجظرُز انقذص

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  تُد نحى  17.5 25 

(نُظاَض)تكانىرَىص  تُد نحى  51 26 

 27 2 ياجظرُز تُد نحى

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  أرَحا  1 28 

(نُظاَض)تكانىرَىص  أرَحا  12 29 

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  انخهُم  13 30 

(نُظاَض)تكانىرَىص  انخهُم  144.5 31 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  انخهُم  0.5 32 

 33 6 ياجظرُز انخهُم

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  جُىب انخهُم  13 34 

(نُظاَض)تكانىرَىص  جُىب انخهُم  92 35 

ودتهىو ذزتُح (نُظاَض)تكانىرَىص  جُىب انخهُم  1 36 

 37 1 ياجظرُز جُىب انخهُم

( شالزأوطُرٍُ )دتهىو يرىطط  قثاطُح  11.5 38 

(نُظاَض)تكانىرَىص  قثاطُح  76 39 
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(  2)ملحق رقم 

بسم ا الرحمن الرحيم 
جامعة القدس  

كمية الدراسات العميا  
 دراسات إسالمية معاصرة

 

  

استبانة  
التعميم الشرعي لمفتيات في المدارس الشرعية وأثره في المجتمع : المحور األول

:  السالم عميكم ورحمة ا وبركاتو: أختي الطالبة
التعميم الشرعي "بين يديك استبانة كإحدى أدوات جمع المعمومات لرسالة ماجستير بعنوان 

وىي متطمب لمحصول عمى درجة الماجستير في " لمفتيات في المحافظات الشمالية وأثره عمى المجتمع 
. تخصص الدراسات اإلسالمية المعاصرة من جامعة القدس بإشراف الدكتور حاتم جالل

.  تيدف ىذه الدراسة لبيان آثر التعميم الشرعي لمفتيات في المحافظات الشمالية عمى المجتمع
. أرجو التعاون لتعبئة ىذه االستبانة بما يعكس وجية نظرك وبموضوعية

عممًا بأنو سيتم التعامل مع كافة المعمومات الواردة التي ستدلين بيا بمستوى السرية 
والموضوعية وذلك بما يتناسب مع آرائك وقناعتك، عممًا بأن ىذه البيانات ستستخدم ألغراض البحث 

. العممي فقط
 

ًً لكن حسن تعاونكن  شاكرًة
 

: الباحثة
ىبة تيسير التميمي 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 
: استبانة لطالبات المدارس الشرعية- 1

 
: معمومات عن دراستك في المدارس الشرعية -1

 
 :في أي صف تدرسين  :ما اسم المدرسة الثانوية التي تدرسين فييا

   

 

المعدل في الصف الحالي  
 

 فما 90( 5  89.9-80( 4  79.9-70( 3  60.9—60( 2  60أقل من  (1 
 فوق

 

التخصص في الثانوية العامة 
 

    أدبي( 2  عممي( 1 

 

مكان السكن  
 

  مخيم ( 3  قرية ( 2  مدينة ( 1 

 
 :  ما أىمية كل من العوامل التالية في اختيارك لمدراسة في مدرسة شرعية -2

 قميمة جداً  قميمة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدًا  فقرات االستبانةالرقم 

     . سمعة المدرسة  .1
     . تدريس المدرسة لممواد الشرعية  .2
     . رغبة األىل في دراستك لمعمم الشرعي  .3
     . رغبتك في دراسة العمم الشرعي بعد إنياء المرحمة الثانوية  .4
     . مكان سكنك وقربو من المدرسة  .5
     . نصيحة األصدقاء  .6
     . الوضع االقتصادي لَلىل  .7
     مجانية التعميم   .8
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 :معمومات عن المواد الشرعية المطروحة ضمن دراستك- 3

 فقرات االستبانةالرقم 
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة

     .  دراسة المواد الشرعية من الدراسات المحببة لديّ   .1

 المواد الشرعية المطروحة قميمة ويجب إضافة مواد أخرى   .2
     . شرعية

     .   المواد الشرعية سيمة وواضحة  .3

     . المواد الشرعية شاممة وكافية  .4

 المواد الشرعية المطروحة تزيد في معرفتي اإلسالمية عن   .5
. دراسة مادة التربية اإلسالمية

     

     .  دراسة المواد الشرعية تقمل من تحصيمي في المواد األخرى  .6

اقترح أن يكون التعميم الشرعي قسمًا مستقاًل عمى غرار   .7
. األدبي والعممي

     

 
  :دور التكنولوجيا واإلنترنت في تدريس المواد الشرعية- 4

 فقرات االستبانةالرقم 
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة

     . يوجد في مدرستنا مختبر حاسوب يساعدنا في عممية التعمم  .1

أنت تعتمدين عمى الكمبيوتر واإلنترنت بشكل أساسي في   .2
     دراستك  

أجد من خالل شبكة اإلنترنت إجابات عمى معظم األسئمة التي   .3
ابحث ليا عن إجابات  

     

اشعر بان اتقاني الستخدام الحاسوب واإلنترنت يجعمني   .4
احصل عمى معدل افضل  

     

أرى أن األقراص المدمجة سيمت عممية إعداد األبحاث   .5
     واختصرت الوقت والجيد 

 اإلنترنت مصدر لممعمومات الشرعية أوسع من نأجد أ  .6
األقراص المدمجة 

     

 واألفالم الوثائقية المدمجة LCDالوسائل الحديثة مثل   .7
سيمت عممية التعميم الشرعي، السيما في األحكام الشرعية 

     

 
  :دور المدارس الشرعية لمفتيات في خدمة المجتمع-5

أعارض  أعارض محايد أوافقأوافق  فقرات االستبانةالرقم 
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 بشدة بشدة

     . الدراسة في المدرسة الشرعية عرفتني برسالتي في الحياة. 1

     . الدراسة في المدرسة الشرعية جعمتني أكثر اعتزازًا بنفسي. 2

     . الدراسة في المدرسة الشرعية جعمتني أكثر اعتزازُا بديني. 3

     . الدراسة في المدرسة الشرعية قربتني من والدّي وأقاربي. 4

     . الدراسة في المدرسة الشرعية نّمت لدّي حب القراءة واالطالع. 5

الدراسة في المدرسة الشرعية جعمتني أشعر بأىمية الوقت . 6
. لديّ 

     

الدراسة في المدرسة الشرعية عرفتني بواجباتي الشرعية . 7
. والدنيوية

     

بواجبي تجاه المجتمع  الدراسة في المدرسة الشرعية عرفتني. 8
     . الذي أعيش فيو

 

: أرجو اإلجابة بنعم أو ال عمى ما يمي-6
 
 ال نعمفقرات اإلستبانة الرقم 

  .  تنصحين غيرك في الدراسة في المدرسة الشرعية. 1

 من الدراسة الثانوية ستكممين الدراسة الشرعية ءبعد االنتيا. 2
في الجامعة 
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نتائج إجابات استبانة التعليم الشرعي للفتيات في المدارس الشرعية وأثره في المجتمع  

: النسبة المئوية لإلجابة عن كل سؤال
:   األول وينص عمىالسؤال نتائج

"  اختيارؾ لمدراسة في مدرسة شرعية؟عمى ىي أىمية العكامؿ التي تؤثر ما"
 في مدرسة شرعية ة التي تؤثر عمى اختيار الدراسالعكامؿأىمية 

 جدان  قميمة
% 

 قميمة
% 

 متكسطة
% 

 كبيرة
% 

 جدا كبيرة
% 

 الرقـ الفقرة

 1  المدرسة األكاديميةسمعة 60.0 25.2 5.2 7.0 1.7

 2  المدرسة لممكاد الشرعيةتدريس 63.5 20.0 13.0 2.6 

 3  األىؿ في دراستؾ لمعمـ الشرعيرغبة 57.4 23.5 10.4 4.3 2.6

13.0 17.4 33.0 17.4 16.5 
 في دراسة العمـ الشرعي بعد إنياء المرحمة رغبتؾ
 الثانكية

4 

 5  سكنؾ كقربو مف المدرسةمكاف 15.7 17.4 39.1 14.8 12.2

 6  األصدقاءنصيحة 20.9 35.7 25.2 7.8 7.8

 7  االقتصادم لَلىؿالكضع 4.3 20.0 58.3 6.1 10.4

 8  التعميـمجانية 34.8 8.7 8.7 18.3 27.0

 
:   الثاني وينص عمىالسؤال نتائج

"  ضمف دراستؾالمطركحة عف المكاد الشرعية معمكمات"
 المكاد الشرعية المطركحة ضمف دراستؾ عفمعمكمات  (2، 1، 5) رقـ الجدكؿ

 أعارض
 بشدة
% 

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 بشدة
% 

 الرقـ الفقرة

 1  المكاد الشرعية مف الدراسات المحببة لدمٌ دراسة 34.8 54.8 3.5 6.1 0.9

14.8 30.4 33.0 16.5 5.2 
 الشرعية المطركحة قميمة كيجب إضافة مكاد المكاد

 أخرل شرعية
2 

 3  الشرعية سيمة ككاضحةالمكاد 40.0 38.3 13.9 4.3 3.5

 4  الشرعية شاممة ككافيةالمكاد 37.4 44.3 11.3 4.3 1.7

1.7  2.6 17.4 78.3 
 الشرعية المطركحة تزيد في معرفتي اإلسالمية المكاد

  التربية اإلسالميةمادةعف دراسة 
5 

35.7 35.7 16.5 8.7 3.5 
 المكاد الشرعية تقمؿ مف تحصيمي في المكاد دراسة
 األخرل

6 

6.1 7.0 13.9 39.1 33.9 
 أف يككف التعميـ الشرعي قسمان مستقالن عمى اقترح

 كالعمميغرار األدبي 
7 

:   الثالث وينص عمىالسؤال نتائج
"  المكاد الشرعيةتدريس في كاإلنترنت التكنكلكجيا دكر"
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 في تدريس المكاد الشرعية كاإلنترنت التكنكلكجيادكر  (3، 1، 5) رقـ الجدكؿ
 أعارض
 بشدة
% 

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 بشدة
% 

 الرقـ الفقرة

2.6 9.6 13.9 36.5 37.4 
 في مدرستنا مختبر حاسكب متطكر يساعدنا في يكجد

 عممية التعمـ
1 

13.9 33.9 27.8 20.0 3.5 
 تعتمديف عمى الكمبيكتر كاإلنترنت بشكؿ أساسي في أنت

 دراستؾ
2 

10.4 15.7 20.0 30.4 21.7 
 مف خالؿ شبكة اإلنترنت إجابات عمى معظـ األسئمة أجد
  ليا عف إجاباتابحثالتي 

3 

7.0 22.6 27.8 28.7 13.0 
 باف اتقاني الستخداـ الحاسكب كاإلنترنت يجعمني اشعر

  افضؿمعدؿاحصؿ عمى 
4 

2.6 13.0 16.5 43.5 24.3 
 أف األقراص المدمجة سيمت عممية إعداد األبحاث أرل

  كالجيدالكقتكاختصرت 
5 

4.3 9.6 23.5 30.4 30.4 
 أف اإلنترنت مصدر لممعمكمات الشرعية أكسع مف أجد

 المدمجةاألقراص 
6 

4.3 11.3 25.2 42.6 16.5 
 الكثائقية المدمجة كاألفالـ LCD الحديثة مثؿ الكسائؿ
  التعميـ الشرعي، السيما في األحكاـ الشرعيةعمميةسيمت 

7 

:   الرابع وينص عمىالسؤال نتائج
"  المجتمعخدمة المدارس الشرعية لمفتيات في دكر"

 الشرعية لمفتيات في خدمة المجتمع المدارسدكر  (4، 1، 5) رقـ الجدكؿ
 أعارض
 بشدة
% 

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 بشدة
% 

 الرقـ الفقرة

 1  في المدرسة الشرعية عرفتني برسالتي في الحياةالدراسة 64.3 27.8 6.1 0.9 0.9

 2  في المدرسة الشرعية جعمتني أكثر اعتزازان بنفسيالدراسة 67.0 27.8 3.5 0.9 0.9

 3  في المدرسة الشرعية جعمتني أكثر اعتزازاي بدينيالدراسة 82.6 13.9 1.7 0.9 

 4  في المدرسة الشرعية قربتني مف كالدٌم كأقاربيالدراسة 48.7 36.5 10.4 4.3 

 5  في المدرسة الشرعية نٌمت لدٌم حب القراءة كاالطالعالدراسة 36.5 41.7 15.7 6.1 

 6  في المدرسة الشرعية جعمتني أشعر بأىمية الكقت لدمٌ الدراسة 47.0 36.5 11.3 4.3 0.9

 7 كالدنيكية في المدرسة الشرعية عرفتني بكاجباتي الشرعية الدراسة 72.2 23.5 4.3  

 0.9 3.5 40.0 55.7 
 الذم تجاه المجتمع بكاجبي في المدرسة الشرعية عرفتني الدراسة

 أعيش فيو
8 
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( 3)ملحق رقم 

بسم ا الرحمن الرحيم 
جامعة القدس  

كمية الدراسات العميا  
 دراسات إسالمية معاصرة

 

  

استبانة  
التعميم الشرعي لمفتيات في الجامعات الفمسطينية وأثره في المجتمع : المحور الثاني

:  السالم عميكم ورحمة ا وبركاتو: أختي الطالبة
التعميم الشرعي لمفتيات في "بين يديك استبانة كإحدى أدوات جمع المعمومات لرسالة ماجستير بعنوان 

وىي متطمب لمحصول عمى درجة الماجستير في تخصص الدراسات " المحافظات الشمالية وأثره عمى المجتمع 
. اإلسالمية المعاصرة من جامعة القدس بإشراف الدكتور حاتم جالل

.  تيدف ىذه الدراسة لبيان آثر التعميم الشرعي لمفتيات في المحافظات الشمالية عمى المجتمع
. أرجو التعاون لتعبئة ىذه االستبانة بما يعكس وجية نظرك وبموضوعية

عممًا بأنو سيتم التعامل مع كافة المعمومات الواردة التي ستدلين بيا بمستوى السرية والموضوعية 
. وذلك بما يتناسب مع آرائك وقناعتك، عممًا بأن ىذه البيانات ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط

 
ًً لكن حسن تعاونكن  شاكرًة

 
 

: الباحثة
 ىبة تيسير التميمي
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بسم هللا الرحمن الرحيم 
استبانة لطالبات الجامعة - 2

التعميم الشرعي لمفتيات في الجامعات الفمسطينية وأثره في المجتمع : المحور الثاني
:- داخل المربع الذي ينطبق عميك (X)أرجو وضع إشارة 

: معمومات عن دراستك الثانوية والجامعية -3
 

 ثانوي بدون شرعي    ثانوي وشرعي  

 
التخصص في الثانوية العامة 

   غير ذلك  أدبي  عممي 

 
: المعدل في الثانوية العامة

 فما فوق-90  80-89.9  70-79.9  60.9—60 

 
:       المدينة:اسم المدرسة الثانوية
 

 

   

 
: مكان السكن

   مخيم   قرية   مدينة  

 
 :اسم الجامعة

كمية /الخميل  
 الشريعة

كمية /القدس 
 الدعوة

كمية /القدس 
 القرآن

كمية /النجاح 
 الشريعة

 
 :- في أي مستوى تدرسين اآلن

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

 
 :التخصص

الشريعة وأساليب   قرآن  أصول دين  فقو وتشريع 
تدريس التربية 

 اإلسالمية

 
المعدل في الجامعة 

 فما فوق-90  89.9-80  79.9-70  70أقل من  

 
:  ما أىمية كل من العوامل التالية في اختياري لدراسة العمم الشرعي- 2

أعارض  أعارض محايد أوافقأوافق  فقرات االستبانةالرقم 
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 بشدة بشدة

     . السمعة األكاديمية لمكمية  .1
     . طبيعة المواد الشرعية المطروحة في البرنامج  .2
     معايير القبول في الجامعة والمعدل الذي حصمت عميو   .3
     . نصيحة األىل واألقارب  .4
     . الرغبة من قبمك في دراسة العمم الشرعي  .5
     . مكان سكنك وقربو من الكمية  .6
     . نصيحة األصدقاء  .7
     . توفر منحة دراسية  .8
     . الوضع االقتصادي لَلىل  .9

 
: بينِّي مدى رضاك عن البرنامج األكاديمي المطروح في كميتك- 3

 فقرات االستبانةالرقم 
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة

      . المواد المطروحة لمدراسة تناسب الواقع ومتغيرات العصر  .1

أرى أن تكون المواد المطروحة موادًا شرعية فحسب دون إضافة مواد   .2
. ىأخر

     

 المواد الثقافية المطروحة ضمن الخطة الدراسية ميمة وال يمكن   .3
. االستغناء عنيا

     

     .  المطروحة تكسبني معارف جديدةد الموا  .4

بداء الرأي والتقييمل المواد المطروحة تساعدني عمى التحمي  .5      . ، وا 

 أرى أن الخطة الدراسية شاممة لجميع المواد الشرعية التي يجب   .6
دراستيا 

     

     .  أرى أن المواد المطروحة تفيدني في حياتي العممية  .7

      المواد المطروحة تساىم في إعدادي  لبرنامج الماجستير   .8

 المعتمدة في التعميم الجامعي ليس مجديًا مثل النظام تنظام الساعا  .9
. السنوي

     

     . وجود عدة تخصصات في الكمية الواحدة يخدم العمم الشرعي  .10

 التخصصات في العمم الشرعي يضعف معرفتو في ددراسة الطالب ألح  .11
. التخصصات الشرعية األخرى

     

     . مستوى المنياج متوافق مع مستوى الطمبة  .12

كثير من المواد الشرعية التي تدرسيا الطالبات في الجامعة ىي تكرار لما   .13
. درسنو في الثانوية الشرعية

     

     . يتم إشراك الطمبة في وضع المناىج الشرعية  .14

     . يتم إشراك الطمبة في تقييم المناىج  .15

الطالبات الالتي درسن في الثانوية الشرعية يتفوقن عمى غيرىن في   .16
. الدراسة الجامعية
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 : دور التكنولوجيا في التعميم الشرعي-5

 فقرات االستبانةالرقم 
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة

1.  
أؤيد النظرية القائمة بأن التقدم التكنولوجي خدم العمم الشرعي في اآلونة 

     . األخيرة خدمة ممحوظة

2.  
أشعر بأن اتقاني الستخدام الحاسوب واإلنترنت يجعمني أحصل عمى 

     معدل أفضل 

3.  
أعتمد في إعداد األبحاث التي أكمؼ بكتابتيا عمى األقراص المدمجة 

      كاإلنترنت 

4.  
من خالل استخدامي لَلقراص المدمجة لمست أن بعضيا غير مدقق 

     . وفيو أخطاء

5.  
 اإلنترنت مصدر لممعمومات الشرعية أوسع من األقراص نأجد أ

     . المدمجة

6.  
 واألفالم الوثائقية المدمجة سيمت عممية LCDالوسائل الحديثة مثل 

     . التعميم الشرعي، السيما في األحكام الشرعية

       E-learningيمكن أن يصبح التعميم الشرعي تعميمًا عن بعد  .7

 

:  أسموب التدريس في الكمية- 6

 فقرات االستبانةالرقم  
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة

     . يتقبل المدرسون اآلراء المختمفة في مفردات المساقات  .1

     . يراعي المدرسون وجود اختالفات لدى العمماء  .2

     . يتم استخدام أسموب النقد الموضوعي في طرح بعض المواد  .3

 يقتصر أسموب التدريس في الجامعة عمى شرح األستاذ فحسب دون   .4
مشاركة من قبل الطالبات  

     

بداء الرأي   .5  ىناك مشاركة من الطالبات في تقديم المادة وشرحيا وا 
والتقييم 

     

 LCD يتم استخدام الوسائل التعميمية المتطورة مثل الحاسوب،   .6
والبروجكتر في عرض وشرح بعض المواد  

     

      تقوم الطالبات بعرض األبحاث بعد كتابتيا    .7

عند كتابة أي بحث ألي مادة ىل ىناك مراعاة ألساليب البحث العممي   .8
في كتابة البحث وعرضو 

     

      المواد التي تدرس ُتعمِّم الطالبات التواصل الفعال مع اآلخرين    .9

 

:  التعميميةةكون التعميم مختمطًا أو منفصاًل، وأثر ذلك عمى العممي-7

 فقرات االستبانةالرقم 
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة
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     . التعميم غير المختمط يؤثر إيجابيًا عمى العممية التعميمية  .1

التعميم غير المختمط عطي المجال لمتعمق في المواد الشرعية التي   .2
. تدرس لمطمبة

     

     . التعميم المختمط يؤثر عمى مشاركة الطالبات وأسئمتينَّش خالل المحاضرات  .3

     . ال فرق في العممية التعميمية بين أن يكون المدرس رجاًل أو امرأة  .4

     . من األفضل أن يتولى تدريس الفتيات مدرسات  .5

     . تخجل كثير من الفتيات من طرح األسئمة لكون المدرس رجالً   .6

يمكن في القريب العاجل أن توجد كميات شرعية تكون جميع المدرسات   .7
. فييا من النساء

     

 

: دور التعميم الشرعي الجامعي لمفتيات وأثره في المجتمع- 8

 فقرات االستبانةالرقم 
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة

     . الدراسة الشرعية عرفتني برسالتي في الحياة. 1
     . الدراسة الشرعية جعمتني أكثر اعتزازًا بنفسي. 2
     . الدراسة الشرعية جعمتني أكثر اعتزازُا بديني. 3
     . الدراسة الشرعية قربتني من والدّي وأقاربي. 4
     . الدراسة نّمت لدّي حب القراءة واالطالع والبحث. 5
     . الدراسة الشرعية جعمتني أشعر بأىمية الوقت لديّ . 6
     . الدراسة الشرعية عرفتني بواجباتي الشرعية والدنيوية. 7
     .  بواجبي تجاه المجتمع الذي أعيش فيو الدراسة الشرعية عرفتني. 8
     .  تنصحين غيرك في دراسة العمم الشرعي. 9
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 أسئمة خاصة لطالبات الماجستير  :

 فقرات االستبانةالرقم 
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة

     من الميم لمفتاة إكمال دراستيا العميا      .1

     .  الدراسات العميا لمفتيات المتفوقات فحسبليجب أن يكون إكما  .2

     .   أصبح إكمال الفتاة تعميميا العالي ضرورة ممحة في الفترة الحالية  .3

     . دراسة الفتاة لمتعميم العالي ُيَحسِّن من فرص العمل لدينا  .4

يشكل اإلخالص لوجو ا تعالى أىم الدوافع إلكمال الدراسة   .5
. الجامعية العميا

     

     . يمثل تشجيع األىل عاماًل ميمًا إلكمال الفتاة دراستيا العميا  .6

َتُحول األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية دون إكمال كثير   .7
. من الفتيات لمتعميم العالي

     

ُتعمق آمال كبيرة عمى خريجات الدراسات العميا في تحسين أوضاع   .8
.  التعميم الشرعي في المدارس والجامعات

     

 اإلناث بإمكانيات أقل من نتتمتع خريجات الدراسات العميا م  .9
. الذكور في التدريس الجامعي عند توظيفين
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نتائج إجابات استبانة التعليم الشرعي للفتيات في الجامعات الفلسطينية وأثره في المجتمع 

: النسبة المئوية لإلجابة عن كل سؤال 
:   األول وينص عمىالسؤال نتائج

"  اختيارؾ لدراسة العمـ الشرعي؟عمى ىي أىمية العكامؿ التي تؤثر ما"
 التي تؤثر عمى اختيارؾ لدراسة العمـ الشرعي العكامؿ أىمية 

 أعارض
 % بشدة

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 % بشدة

 الرقـ الفقرة

 1  األكاديمية لمكميةالسمعة 44.7 40.8 8.7 4.9 1.0

 2  المكاد الشرعية المطركحة في البرنامجطبيعة 30.1 51.5 14.6 3.9 

 3  القبكؿ في الجامعة كالمعدؿ الذم حصمت عميومعايير 16.5 27.2 18.4 13.6 18.4

 4  األىؿ كاألقاربنصيحة 28.2 43.7 6.8 12.6 4.9

 5  مف قبمؾ في دراسة العمـ الشرعيالرغبة 72.8 22.3 1.9 1.0 1.0

 6  سكنؾ كقربو مف الكميةمكاف 11.7 19.4 12.6 30.1 23.3

 7  األصدقاءنصيحة 10.7 42.7 18.4 13.6 10.7

 8  منحة دراسيةتكفر 28.2 15.5 17.5 16.5 19.4

 9  االقتصادم لَلىؿالكضع 15.5 26.2 20.4 24.3 12.6

:   الثاني وينص عمىالسؤال نتائج
"  في الكميةطركحـاؿ رضاؾ عف البرنامج األكاديمي مدل"
 

طركح في الكمية ـ البرنامج األكاديمي اؿعفمدل رضاؾ  (2، 2، 5) رقـ الجدكؿ
 أعارض
 %بشدة

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 %بشدة

 الرقـ الفقرة

 1  المطركحة لمدراسة تناسب الكاقع كمتغيرات العصرالمكاد 17.5 61.2 10.7 8.7 1.9

17.5 36.9 12.6 10.7 22.3 
 أف تككف المكاد المطركحة مكادان شرعية فحسب دكف أرل

  أخرلمكادإضافة 
2 

12.6 12.6 17.5 38.8 18.4 
 الثقافية المطركحة ضمف الخطة الدراسية ميمة كال المكاد
  عنيااالستغناءيمكف 

3 

 4  المطركحة تكسبني معارؼ جديدةالمكاد 40.8 51.5 4.9 1.9 1.0

1.9 2.9 12.6 55.3 26.2 
بداء الرأم المكاد  المطركحة تساعدني عمى التحميؿ، كا 
 كالتقييـ

5 

4.9 31.1 9.7 35.0 17.5 
 أف الخطة الدراسية شاممة لجميع المكاد الشرعية التي أرل

 دراستيايجب 
6 

 7  أف المكاد المطركحة تفيدني في حياتي العمميةأرل 37.9 48.5 6.8 2.9 1.0

 8  الماجستيرلبرنامج المطركحة تساىـ في إعدادم المكاد 15.5 48.5 23.3 8.7 2.9

3.9 23.3 38.8 20.4 8.7 
 الساعات المعتمدة في التعميـ الجامعي ليس مجديان نظاـ
  السنكمالنظاـمثؿ 

9 

1.9 5.8 5.8 35.9 47.6 
 عدة تخصصات في الكمية الكاحدة يخدـ العمـ كجكد

 الشرعي
10 

 11 الطالب ألحد التخصصات في العمـ الشرعي دراسة 10.7 27.2 15.5 28.2 16.5
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  الشرعية األخرلالتخصصاتيضعؼ معرفتو في 

 12  المنياج متكافؽ مع مستكل الطمبةمستكل 20.4 48.5 12.6 13.6 

7.8 42.7 31.1 12.6 2.9 
 مف المكاد الشرعية التي تدرسيا الطالبات في كثير

  لما درسنو في الثانكية الشرعيةتكرارالجامعة ىي 
13 

 14  الطمبة في كضع المناىج الشرعيةإشراؾ يتـ 1.0 11.7 22.3 30.1 33.0

 15  الطمبة في تقييـ المناىجإشراؾ يتـ 15.5 36.9 13.6 14.6 12.6

13.6 18.4 33.0 22.3 11.7 
 الالتي درسف في الثانكية الشرعية يتفكقف عمى الطالبات
  الدراسة الجامعيةفيغيرىف 

16 

 
:   الثالث وينص عمىالسؤال نتائج

"  التكنكلكجيا في التعميـ الشرعيدكر"
 

 في التعميـ الشرعي التكنكلكجيادكر  (3، 2، 5) رقـ الجدكؿ

 
:   الرابع وينص عمىالسؤال نتائج

"  التدريس في الكميةأسمكب"
 

 في الكمية التدريسأسمكب  (4، 2، 5) رقـ الجدكؿ
 أعارض
 بشدة
% 

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 بشدة
% 

 الرقـ الفقرة

 1  المدرسكف اآلراء المختمفة في مفردات المساقاتيتقبؿ 30.1 48.5 9.7 8.7 1.9

 2  المدرسكف كجكد اختالفات لدل العمماءيراعي 36.9 49.5 6.8 3.9 1.9

 أعارض
 بشدة
% 

ض أعار
 %

محايد
  %

أكافؽ
 %

 أكافؽ
% بشدة

 الرقـ الفقرة

3.9 4.9 13.6 45.6 31.1 
 في الشرعي النظرية القائمة بأف التقدـ التكنكلكجي خدـ العمـ أؤيد

 اآلكنة األخيرة خدمة ممحكظة
1 

4.9 17.5 17.5 43.7 15.5 
 بأف اتقاني الستخداـ الحاسكب كاإلنترنت يجعمني أحصؿ أشعر
  أفضؿمعدؿعمى 

2 

16.5 28.2 18.4 29.1 5.8 
 في إعداد األبحاث التي أكمؼ بكتابتيا عمى األقراص أعتمد

  كاإلنترنتالمدمجة
3 

5.8 9.7 36.9 36.9 9.7 
 خالؿ استخدامي لَلقراص المدمجة لمست أف بعضيا غير مف

  أخطاءكفيومدقؽ 
4 

1.9 3.9 28.2 41.7 22.3 
 أف اإلنترنت مصدر لممعمكمات الشرعية أكسع مف األقراص أجد

 المدمجة
5 

1.9 5.8 31.1 36.9 23.3 
 الكثائقية المدمجة سيمت كاألفالـ LCD الحديثة مثؿ الكسائؿ
  التعميـ الشرعي، السيما في األحكاـ الشرعيةعممية

6 

 E-learning 7 أف يصبح التعميـ الشرعي تعميمان عف بعديمكف 11.7 23.3 29.1 16.5 16.5



 240 

 3  استخداـ أسمكب النقد المكضكعي في طرح بعض المكاديتـ 21.4 51.5 20.4 2.9 1.9

23.3 53.4 8.7 8.7 3.9 
 أسمكب التدريس في الجامعة عمى شرح األستاذ فحسب دكف يقتصر
  مف قبؿ الطالباتمشاركة

4 

1.0 9.7 12.6 49.5 26.2 
بداء ىناؾ  الرأم مشاركة مف الطالبات في تقديـ المادة كشرحيا كا 

 كالتقييـ
5 

13.6 26.2 9.7 35.0 12.6 
 LCD استخداـ الكسائؿ التعميمية المتطكرة مثؿ الحاسكب، يتـ

  كشرح بعض المكادعرض في كالبركجكتر
6 

 7  الطالبات بعرض األبحاث بعد كتابتياتقـك 19.4 35.0 21.4 13.6 9.7

1.0 4.9 12.6 45.6 34.0 
 كتابة أم بحث ألم مادة ىؿ ىناؾ مراعاة ألساليب البحث عند

  في كتابة البحث كعرضوالعممي
8 

 9 اآلخريف التي تدرس تيعمِّقـ الطالبات التكاصؿ الفعاؿ مع المكاد 30.1 49.5 15.5 2.9 1.0

 
:   الخامس وينص عمىالسؤال نتائج

"  ذلؾ عمى العممية التعميميةكأثر التعميـ مختمطا أك منفصال ككف"
 

 مختمطا أك منفصال كأثر ذلؾ عمى العممية التعميمية التعميـككف  (5، 2، 5) رقـ الجدكؿ
 أعارض
 بشدة
% 

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 بشدة
% 

 الرقـ الفقرة

 1  غير المختمط يؤثر إيجابيان عمى العممية التعميميةالتعميـ 47.6 17.5 18.4 10.7 4.9

1.0 6.8 20.4 27.2 43.7 
 التي غير المختمط أعطى المجاؿ لمتعمؽ في المكاد الشرعية التعميـ

 تدرس لمطمبة
2 

3.9 15.5 12.6 29.1 37.9 
 المختمط يؤثر عمى مشاركة الطالبات كأسئمتيفَّ خالؿ التعميـ

 المحاضرات
3 

 4 امرأة فرؽ في العممية التعميمية بيف أف يككف المدرس رجالن أك ال 24.3 31.1 17.5 16.5 9.7

 5  األفضؿ أف يتكلى تدريس الفتيات مدرساتمف 26.2 23.3 19.4 21.4 8.7

 6  كثير مف الفتيات مف طرح األسئمة لككف المدرس رجالن تخجؿ 27.2 29.1 16.5 17.5 8.7

18.4 10.7 23.3 29.1 17.5 
 في القريب العاجؿ أف تكجد كميات شرعية تككف جميع يمكف

  فييا مف النساءالمدرسات
7 

 
:   السادس وينص عمىالسؤال نتائج

"  كأثره في المجتمعلمفتيات التعميـ الشرعي الجامعي دكر"
 

 الشرعي الجامعي لمفتيات كأثره في المجتمع التعميـدكر  (6، 2، 5) رقـ الجدكؿ
 أعارض

 % بشدة

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 % بشدة

 الرقـ الفقرة

 1  الشرعية عرفتني برسالتي في الحياةالدراسة 63.1 34.0 1.0 1.0 

 2  الشرعية جعمتني أكثر اعتزازان بنفسيالدراسة 69.9 29.1   

 3  الشرعية جعمتني أكثر اعتزازاي بدينيالدراسة 78.6 20.4   
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 4  الشرعية قربتني مف كالدٌم كأقاربيالدراسة 61.2 33.0 1.9 1.9 

 5  نٌمت لدٌم حب القراءة كاالطالع كالبحثالدراسة 45.6 40.8 7.8 2.9 1.9

 6  الشرعية جعمتني أشعر بأىمية الكقت لدمٌ الدراسة 47.6 38.8 7.8 3.9 1.0

 7  الشرعية عرفتني بكاجباتي الشرعية كالدنيكيةالدراسة 64.1 33.0   

 8  أعيش فيوالذم تجاه المجتمع بكاجبي الشرعية عرفتني الدراسة 55.3 40.8 1.9 1.0 

 9  غيرؾ في دراسة العمـ الشرعيتنصحيف 76.7 17.5 2.9 1.0 

 

:   السابع وينص عمىالسؤال نتائج
" الماجستير خاصة لطالبات أسئمة"

 لطالبات الماجستير خاصةأسئمة  (7، 2، 5) رقـ الجدكؿ
 أعارض
 بشدة
% 

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 بشدة
% 

 الرقـ الفقرة

 1  الميـ لمفتاة إكماؿ دراستيا العميامف 15.5 17.5 1.9 1.0 

 2  أف يككف إكماؿ الدراسات العميا لمفتيات المتفكقات فحسبيجب 3.9 7.8 3.9 16.5 3.9

1.0 3.9 4.9 11.7 14.6 
 إكماؿ الفتاة تعميميا العالي ضركرة ممحة في الفترة أصبح
 الحالية

3 

سِّقف مف فرص العمؿ لدينادراسة 17.5 10.7 4.9 2.9   4  الفتاة لمتعميـ العالي ييحى

1.0 1.9 1.9 6.8 22.3 
 اإلخالص لكجو ا تعالى أىـ الدكافع إلكماؿ الدراسة يشكؿ

  العمياالجامعية
5 

 6  تشجيع األىؿ عامالن ميمان إلكماؿ الفتاة دراستيا العميايمثؿ 23.3 7.8 1.0  

1.0 2.9  7.8 20.4 
 األكضاع االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية دكف إكماؿ تىحيكؿ
  مف الفتيات لمتعميـ العاليكثير

7 

 1.9 1.0 9.7 18.4 
 آماؿ كبيرة عمى خريجات الدراسات العميا في تحسيف تيعمؽ

  الشرعي في المدارس كالجامعاتالتعميـأكضاع 
8 

3.9 1.9 8.7 3.9 11.7 
 بإمكانيات أقؿ مف اإلناث خريجات الدراسات العميا مف تتمتع
  في التدريس الجامعي عند تكظيفيفالذككر

9 

 
( 4)ملحق رقم 

بسم ا الرحمن الرحيم 
جامعة القدس  

كمية الدراسات العميا  
 دراسات إسالمية معاصرة

 

  

استبانة  
دور خريجات الشريعة في المجتمع : المحور الثالث
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:   السالم عميكم ورحمة ا وبركاتو:أختي الخريجة
التعميم الشرعي "بين يديك استبانة كإحدى أدوات جمع المعمومات لرسالة ماجستير بعنوان 

وىي متطمب لمحصول عمى درجة الماجستير في " لمفتيات في المحافظات الشمالية وأثره عمى المجتمع 
. تخصص الدراسات اإلسالمية المعاصرة من جامعة القدس بإشراف الدكتور حاتم جالل

.  تيدف ىذه الدراسة لبيان آثر التعميم الشرعي لمفتيات في المحافظات الشمالية عمى المجتمع
. أرجو التعاون لتعبئة ىذه االستبانة بما يعكس وجية نظرك وبموضوعية

عممًا بأنو سيتم التعامل مع كافة المعمومات الواردة التي ستدلين بيا بمستوى السرية 
والموضوعية وذلك بما يتناسب مع آرائك وقناعتك، عممًا بأن ىذه البيانات ستستخدم ألغراض البحث 

. العممي فقط
 

ًً  لكن حسن تعاونكن  شاكرًة
 

: الباحثة
ىبة تيسير التميمي 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 
: استبانة لخريجات الشريعة- 3

دور التعميم الشرعي لخريجات الشريعة في المجتمع : المحور الثالث
 :معمومات عن دراستك في الجامعة، الكمية التي تعممت فييا العمم الشرعي .1

 

عمى المربع الذم ينطبؽ عميؾ ككتابة اسـ التخصص كالجامعة  (X)الرجاء كضع إشارة 
 :كالكمية التي درست فييا

 سنة التخرج اسم الجامعة التخصص الشيادة

   بكالوريوس 

   ماجستير 

 
: دور المواد الشرعية التي درستيا في الجامعة في حياتك .2

 فقرات االستبانةالرقم 
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة

      .دراسة المكاد الشرعية أفادتني في حياتي األسرية  .1
دراسة المكاد الشرعية أفادتني في تنظيـ عالقتي مع   .2

      .المجتمع

 المكاد الشرعية التي درستيا كانت شاممة الحتياجاتي  .3
      .العممية

      . لمدعكة كالتدريسمالمكاد الشرعية التي درستيا أىٌمتف  .4
 المكاد الشرعية التي درستيا أىٌمتني لمجمع بيف العمـ   .5

     . كالعمؿ

 أفادؾ المنياج لالستفادة مف التطكرات الحضارية   .6
. في مياديف العمـ عمى ضكء اإلسالـ

     

 تعمـ المكاد الشرعية يعد الفتاة، ألف تصبح زكجة   .7
صالحة، كأمان مثالية، كمؤثرة في المجتمع الذم 

. حكليا
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: أمام اإلجابة التي تريَن أنيا مناسبة (×)ضعي إشارة -معمومات عن عممك بعد الدراسة .3
 ال  نعم  فقرات االستبانة 

 ال  نعم  .ال ترغبيف في العمؿ  .1

 ال  نعم  . قمت بالبحث عف عمؿ  .2

 ال  نعم  .تعمميف في مجاؿ التدريس في المدارس  .3

 ال  نعم  .تعمميف في مجاؿ الكعظ في المساجد  .4

 ال  نعم  . تعمميف في مجاؿ تحفيظ القرآف كتجكيده  .5

 ال  نعم  .قمت بنشاطات دعكية تطكعية  .6

 ال  نعم  .االعتناء باألسرة  .7

 ال  نعم  .تقكميف بإكماؿ دراستؾ العميا  .8

تعمميف في مجاؿ اإلصالح كاإلرشاد األسرل في   .9
ديكاف قاضي القضاة  

 
 ال  نعم

تعمميف في ديكاف قاضي القضاة في غير مجاؿ   .10
اإلصالح كاإلرشاد األسرل  

 
 ال  نعم

 
أمام اإلجابة التي  (×)دور خريجات الشريعة في خدمة المجتمع ضعي إشارة  .4

: تريَن أنيا مناسبة

 فقرات االستبانةالرقم 
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة

كاف لخريجات الشريعة دكر كبير في تحسيف   .1
. المستكل األخالقي في المجتمع

     

األـ التي تحمؿ مؤىالن شرعيان تحسف تربية أطفاليا   .2
     . أكثر مف األـ التي لـ تحصؿ عمى مؤىؿ شرعي

أشعر بأف بعض خريجات الشريعة ال يقمف   .3
     .  بكاجبيف

يتكجب عمى خريجات الشريعة أف يأخذف مكانيف   .4
مف المدرسات غير المؤىالت      . في المجتمع بدال ن

مف الميـ أف تشارؾ خريجات الشريعة في كافة   .5
     صحافة، تمفزة، إذاعة، إنترنت : المياديف اإلعالمية

ًحٍرصي خريجات الشريعة عمى الكظيفة، كمردكدىا   .6
     . المادم يؤثر سمبان عمى قياميف بالكاجب الديني

يجب أف يككف لمدرسات الشريعة في المدارس تأثير   .7
     . بارز في الطالبات الالتي يدرسنيفَّ 

     تصٌدر كثير مف الرجاؿ لمخطابة كالتدريس لمنساء   .8
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. يقمؿ مف فرص النساء في التأثير في المجتمع
خدمة المجتمع في مجاؿ الكعظ كالتدريس أجدل    .9

كأكسع مف مجاؿ تدريس أحكاـ التجكيد، كمف مجاؿ 
. اإلرشاد األسرم

     

لعبت دائرة اإلرشاد كاإلصالح األسرل عمى خفض   .10
     المشاكؿ الزكجية بنسبة مممكسة في المجتمع  

مدرسات التجكيد مف غير خريجات الشريعة أكثر   .11
     . خدمة لممجتمع مف خريجات الشريعة

يجب أف تقـك خريجات الشريعة بكاجبيف تجاه   .12
المجتمع مجانان، كبدكف الحصكؿ عمى أم أجر 

. مادم، ألف ذلؾ أدعى لإلخالص
     

 

المعوقات التي تواجو خريجات الشريعة في القيام بواجبين تجاه المجتمع ضعي  .5
: أمام اإلجابة التي تريَن أنيا مناسبة (×)إشارة 

الرقم  
 فقرات االستبانة

أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 
 بشدة

عدـ مكافقة الزكج بالعمؿ  مف العكائؽ التي تمنع . 1
     خريجات الشريعة مف القياـ بكاجبيف تجاه المجتمع  

عدـ مكافقة األب بالعمؿ  مف العكائؽ التي تمنع . 2
خريجات الشريعة مف القياـ بكاجبيف تجاه المجتمع 

     

الظركؼ السياسية كاألمنية التي نعيشيا تحد مف . 3
قياـ كثير مف خريجات الشريعة بكاجبيف تجاه 

. المجتمع
     

تحكؿ العادات كالتقاليد في كثير مف األحياف دكف . 4
     . أداء خريجات الشريعة لكاجبيف في المجتمع

بعض خريجات الشريعة يشعرف باإلحباط مف عدـ . 5
     . تفاعؿ المجتمع مع النشاطات التي يقدمنيا

يحكؿ قياـ المرأة بكاجبات زكجيا كبيتيا كأكالدىا . 6
     . دكف قياـ خريجات الشريعة بكاجبيف نحك المجتمع

صعكبة التنقؿ يعتبر مف المعكقات التي تمنع . 7
     . خريجة الشريعة مف القياـ بكاجبيا تجاه المجتمع

قمة األجر المالي يعتبر مف المعكقات التي تمنع . 8
. خريجة الشريعة مف القياـ بكاجبيا تجاه المجتمع
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نتائج إجابات استبانة دور التعليم الشرعي لخريجات الشريعة في المجتمع 

: النسبة المئوية لإلجابة عن كل سؤال
:   األول وينص عمىالسؤال نتائج

"  الجامعة في حياتؾفي المكاد الشرعية التي درستيا دكر"
 الشرعية التي درستيا في الجامعة في حياتؾ المكاددكر 

 أعارض
 بشدة
% 

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 بشدة
% 

 الرقـ الفقرة

 1  المكاد الشرعية أفادتني في حياتي األسريةدراسة 69.0 21.4 9.5  

 2  المكاد الشرعية أفادتني في تنظيـ عالقتي مع المجتمعدراسة 57.1 31.0 4.8 4.8 2.4

 3  الشرعية التي درستيا كانت شاممة الحتياجاتي العمميةالمكاد 16.7 52.4 19.0 11.9 

 4  الشرعية التي درستيا أىمتني لمدعكة كالتدريسالمكاد 33.3 52.4 9.5 4.8 

 5  الشرعية التي درستيا أىمتني لمجمع بيف العمـ كالعمؿالمكاد 33.3 52.4 11.9 2.4 

2.4 2.4 21.4 54.8 19.0 
 المنياج لالستفادة مف التطكرات الحضارية في مياديف أفادؾ
  عمى ضكء اإلسالـالعمـ

6 

  2.4 26.2 71.4 
 المكاد الشرعية يعد الفتاة، ألف تصبح زكجة صالحة، كأمان تعمـ

 كمؤثرة في المجتمع الذم حكليامثالية، 
7 

:   الثاني وينص عمىالسؤال نتائج
" المجتمع خريجات الشريعة في خدمة دور"

 الشريعة في خدمة المجتمع خريجاتدكر  (2، 3، 5) رقـ الجدكؿ
 أعارض
 بشدة
% 

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 بشدة
% 

 الرقـ الفقرة

  11.9 52.4 35.7 
 لخريجات الشريعة دكر كبير في تحسيف المستكل األخالقي في كاف

 المجتمع
1 

 4.8 9.5 42.9 42.9 
 التي األـ التي تحمؿ مؤىالن شرعيان تحسف تربية أطفاليا أكثر مف األـ

 لـ تحصؿ عمى مؤىؿ شرعي
2 

 3  بأف بعض خريجات الشريعة ال يقمف بكاجبيفأشعر 21.4 57.1 14.3 7.1 

  11.9 33.3 54.8 
 عمى خريجات الشريعة أف يأخذف مكانيف في المجتمع يتكجب
  المدرسات غير المؤىالتمفبدال ن 

4 

2.4 2.4 16.7 35.7 42.9 
: اإلعالمية الميـ أف تشارؾ خريجات الشريعة في كافة المياديف مف

 صحافة، تمفزة، إذاعة، إنترنت
5 

4.8 33.3 14.3 28.6 19.0 
 سمبان  خريجات الشريعة عمى الكظيفة، كمردكدىا المادم يؤثر ًحٍرصي 

 عمى قياميف بالكاجب الديني
6 

2.4  4.8 16.7 76.2 
 أف يككف لمدرسات الشريعة في المدارس تأثير بارز في يجب

  الالتي يدرسنيفَّ الطالبات
7 

7.1 19.0 23.8 26.2 23.8 
 كثير مف الرجاؿ لمخطابة كالتدريس لمنساء يقمؿ مف فرص تصدر
  في التأثير في المجتمعالنساء

8 

4.8 21.4 28.6 31.0 11.9 
 مف مجاؿ كأكسع المجتمع في مجاؿ الكعظ كالتدريس أجدل خدمة

  اإلرشاد األسرممجاؿتدريس أحكاـ التجكيد، كمف 
9 
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2.4 2.4 40.5 33.3 16.7 
 دائرة اإلرشاد كاإلصالح األسرل عمى خفض المشاكؿ الزكجية لعبت
  مممكسة في المجتمعبنسبة

10 

4.8 23.8 33.3 19.0 19.0 
 التجكيد مف غير خريجات الشريعة أكثر خدمة لممجتمع مف مدرسات
  الشريعةخريجات

11 

16.7 38.1 16.7 16.7 11.9 
 مجانان، كبدكف أف تقـك خريجات الشريعة بكاجبيف تجاه المجتمع يجب

 الحصكؿ عمى أم أجر مادم، ألف ذلؾ أدعى لإلخالص
12 

:   الثالث وينص عمىالسؤال نتائج
"  في القيام بواجبين تجاه المجتمعالشريعة التي تواجو خريجات المعوقات"
 

 تكاجو خريجات الشريعة في القياـ بكاجبيف تجاه المجتمع التيالمعكقات  (4، 3، 5) رقـ الجدكؿ
 أعارض
 بشدة
% 

 أعارض
% 

 محايد
% 

 أكافؽ
% 

 أكافؽ
 بشدة
% 

 الرقـ الفقرة

4.8 21.4 16.7 42.9 14.3 
 الشريعة مكافقة الزكج بالعمؿ مف العكائؽ التي تمنع خريجات عدـ

 مف القياـ بكاجبيف تجاه المجتمع
1 

11.9 21.4 21.4 35.7 9.5 
 مف مكافقة األب بالعمؿ مف العكائؽ التي تمنع خريجات الشريعة عدـ

 القياـ بكاجبيف تجاه المجتمع
2 

7.1 31.0 9.5 33.3 19.0 
 السياسية كاألمنية التي نعيشيا تحد مف قياـ كثير مف الظركؼ
  الشريعة بكاجبيف تجاه المجتمعخريجات

3 

4.8 19.0 28.6 42.9 2.4 
 خريجات أداء العادات كالتقاليد في كثير مف األحياف دكف تحكؿ

  لكاجبيف في المجتمعالشريعة
4 

 23.8 21.4 40.5 14.3 
 مف عدـ تفاعؿ المجتمع باإلحباط خريجات الشريعة يشعرف بعض
  التي يقدمنياالنشاطاتمع 

5 

9.5 31.0 19.0 21.4 16.7 
 خريجات قياـ المرأة بكاجبات زكجيا كبيتيا كأكالدىا دكف قياـ يحكؿ

 الشريعة بكاجبيف نحك المجتمع
6 

2.4 16.7 23.8 35.7 21.4 
 التنقؿ يعتبر مف المعكقات التي تمنع خريجة الشريعة مف صعكبة
  بكاجبيا تجاه المجتمعالقياـ

7 

4.8 23.8 23.8 40.5 7.1 
 مف األجر المالي يعتبر مف المعكقات التي تمنع خريجة الشريعة قمة

 القياـ بكاجبيا تجاه المجتمع
8 

 
 

 
 

 

( 5)ممحق رقم 
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الكتب الموجية لتسييل عمل الباحثة في جمع معمومات 

الدراسة 
 

 عنوان الكتاب الرقم
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كتاب إلى كزير األكقاؼ كالشؤكف الدينية     .4
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كتاب إلى رئيس الجياز المركزم لإلحصاء    .6
كتاب إلى رئيس الجمعية الخيرية    .7
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 جامعة النجاح  –كتاب إلى عميد كمية الشريعة   .10
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