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أقر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي 
الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية 

 .درجة عميا ألم جامعة أك معيد

 

 

 

 :التكقيع

 ىبة التميمي 

 

 ٘ـ  1429/12/1: التاريخ

ـ  29/11/2008: كفؽ



 6 

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  



 7 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


