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 :امللخص
في المملكة  ،للمرحلة الثانوية الفقه دراسة إلى تحليل محتوى كتبهدفت هذه ال 

 .لقضايا فقه النساء اوقياس مدى تضمنه ،العربية السعودية
ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث قامت الباحثة بوضع قائمة ولتحقيق 

وبنت على أساسها بطاقة التحليل، وبعد التأكد من صدق وثبات بطاقة  ،بقضايا فقه النساء
وكانت أبرز النتائج التي  ،ويبتحليل كتاب الفقه للصف الثالث الثان الباحثة التحليل، قامت

توصلت هذه الدراسة ضعف تضمن محتوى كتاب الصف الثالث الثانوي لقضايا فقه النساء 
 الفقهية المجامع عن الصادرة بالفتاوى االستعانة ورةضر وأوصت  .الواردة ببطاقة التحليل

 وتضمينها بالمناهج الدراسية، العصر قضايا حول يستجد ما كل على واإلطالع. المتخصصة
عداد  قضايا في ضوء الثانوية للمرحلة اإلسالمية التربية كتاب محتوى لتدريس مقترح تصور وا 
 .التدريسية فعاليته وقياس لنساء،ا فقه

An analytical study for  jurisprudence books’ content at 

secondary stage in  Kingdom of Saudi Arabia and its content 

extent  of  women's jurisprudence issues  

Abstract: 

 This study aimed to analysis  secondary studying stage jurisprudence 

 books’ content in Saudi Arabia, and measure women jurisprudence issues 

extent. 

To achieve this , descriptive analytical methodology has been used . 

The researcher made  women  jurisprudence issues list , then build on its  

basis an  analysis sheet , after confirmation of its  validity and reliability .  

The researcher analyzed third grade jurisprudence  books’ content  of  

secondary studying stag.   The most prominent results of this study was 

the weakness in  third secondary grade book content of women's 

jurisprudence issues which are in  analysis sheet. It recommended need for 

using Advisory issued by specialized jurisprudential academies.  Beside 

accessing  what is  new in  day issues and included in studding  curriculum 

. In addition to  prepare  a suggested proposal for  teaching Islamic 

education book at secondary stag in light of women's jurisprudence issues, 

and measure  its teaching effectiveness. 
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 املقدمة 

تظل المناهج التربوية محورا أساسيا في العمل التربوي، الذي غالبا ما تتجه إليه األنظار 
ويتمثلها الطالب فكرا  ،وتحتضنها المدرسة وينفذها المعلم ،تضعها الوزارةباعتباره الرسالة التي 

 .(6114ياسين،.)ومعتقدا وسلوكا
بمقدار ما تمتلكه من علم ومعرفة، لذا  ،وازدهارها ،ونموها ،ويرتبط تقدم األمم وتحضرها

 "فال غرابة أن تكون بداية سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن الكريم، بقول اهلل تعالى لنبيه
الطريق للمعرفة  -أي التعليم -، وهذا دليل ساطع على أهمية التعليم في اإلسالم، ألنه" قرأإ

الغرض من و . تعليم لتحقيق هذه المعرفة المتبصرةوعبادة اهلل على بصيرة، والمناهج هي وسيلة ال
إيصال المتعلمين إلى المرتبة التي أرادها اهلل بكل مسلم، وهي أن يكون  ،منهاج التربية اإلسالمية

عطية )قادرا على القيام بما أكرمه اهلل به من خالفة األرض وعمارتها ليسعد دنيا وآخرة،
ينبغي تطويره واالهتمام بمعالجته للقضايا التي  وشأنه شأن باقي المناهج( 6114والهاشمي،

تشغل الفئة المستهدفة منه، وكتب الفقه خاصة، على اعتبار أن الفقه هو أشرف هذه العلوم 
 (.ت.الفيروزأبادي،د)وأجلها
فكان ال بد من االهتمام بتقديم كل ما تحتاجه الفتاة المسلمة من قضايا فقهية، ظهرت  

لعلمي والتقني في زمننا، وساعدت على غزونا في عقر دارنا بكل بساطة كنتيجة طبيعية للتقدم ا
ويسر، من خالل شاشات التلفاز وأجهزة الحاسب اآللي واإلنترنت المتوفرة في كل بيت من 

 .بيوتنا
، نالت المرأة المسلمة حظها وافياوالتعليم باإلسالم ليس حكرا على الذكور دون اإلناث فقد 

في تاريخ  وتم تكريمها على نحو لم يسبق له مثيل ،الربانية الحكيمة العادلةشملتها الرؤية و 
المهمة التي لبت حاجاتها، وناسبت طبيعة  وتشريعات اإلنسانية، فخصها التشريع بموضوعات

 .الفقه ررإلسالمية، في مقاالتربية منهاج ، تم تضمين هذه الموضوعات بتؤديها
التي أبهرت شباب  ،اإلسالمي على الغرب وحضارتهوفي الوقت الذي انفتح فيه العالم 

ناثا إال  وأثيرت قضايا لم تكن  ،غزت مجتمعاتنا ثقافات جديدةو   -ما رحم ربك -األمة ذكورا وا 
 عرفلت توفر اإلجابات عليها صار من الضرورة بمكان،و  ،شغلت بال الشبابموجودة سابقا 

 . فريسة لمن ينوي التغرير بهم حتى ال يقعالشرعي،  حكمها
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بناء على ما سبق كان لزاما على المناهج المقدمة للطالبات أن تحقق األهداف التربوية 
يتصفّن  متعلماتالتي تسعى المؤسسات التعليمية تحقيقها في النشء، بتخريج  ،العامة

وبنفس الوقت يجدّن في  .التبعل وزوجات يحسنّ  ،بالصالح، وأمهات يخرجّن األجيال الصالحة
ما فيه  وتعالجه، وتعّرف الطالبة المعاش المناهج التي يدرّسها مادة علمية تتوافق مع الواقع

 .ال تقع في المحظور من حيث ال تدريكي خطأ  وأصواب 
البد من القيام بتحليل مناهج كتب الفقه لطلبة المرحلة  ،ولتحقيق األهداف السابقة بكفاءة

 .  التي تحتاج الطالبات معرفتها هذه األيام ،مدى تضمنها لقضايا فقه النساء الثانوية لتعرف
 :الدراسة مشكلة

المبذولة في  جهود الضخامة من  بالرغممنهاج التربية اإلسالمية مثله مثل باقي المناهج 
والتطوير ومجاراة متغيرات  بحاجة للتحليل المستمر بهدف التحسينإال أنه  ،وتصميمه ئهبنا

 .اجات المتجددة للفئة المستهدفة منه، والوقوف على الحالعصر
أمور بوتعتبر قضايا فقه النساء من الحاجات الضرورية للفتاة المسلمة والتي تتعلق 

ن تجدها بكتابها المفروض أ من كانأمور  عن استفساراتهاتبرز من خالل  ،حياتية ومصيرية
القيام و  -التربية اإلسالمية-لكتب ا هذهالرجوع ل بضرورةا أشعر الباحثة هو مو المدرسّي، 
فقه  بقضايا ، للوقوف على الموضوعات المتعلقةللمرحلة الثانوية باألخص كتاب الفقهبتحليلها، 

 رغبة لمست كما المناهج، فرها فيا، والوقوف على مدى تو ةمسلمفتاة الال ها حتاجالنساء التي ت
 عيالشر  حكمال على للوقوف ،بالقضايا الفقهية التي تحتاجها التزود إلى الطالبات من وتشوقا  

 .لدراسةا مشكلة تبلورت هنا ومن، هافي
 :التالي الرئيس السؤال في الدراسةأسئلة  تتمثل
 فقه لقضايا ة العربية السعوديةفي المملك للمرحلة الثانوية ب الفقهكت محتوى تضمن مدى ما
 ؟نساءال
 :انليالتا لسؤاالنا نهع تفرعوي

 ؟ ةالثانوي للمرحلةب الفقه كت محتوى في توافرها الواجب النساء فقه قضايا ما 1-
 ؟نساءال فقه لقضايا ةالثانوي للمرحلةكتب الفقه  محتوى تضمن مدى ما 2-
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  :الدراسة أهمية
 :تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل األمور التالية

 محتوى في تضمينهال ،الثانوية المرحلة باتلالط الالزمة نساءال فقه بقضايا قائمة تقديم -
 .لصف الثالث الثانويكتاب الفقه ل

 .محتوى كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي في ،لنساءا فقه قضايا دراسة أهمية معرفة -
ثراء ،مواكبة تغيرات العصر - فقه  بقضايا كتاب الفقه محتوى ومعرفة الحكم الشرعي فيها، وا 

 .الواقعالنساء الحديثة، من خالل ربطها ب
 التربية مقررات بإثراء تهتم جديدة دراسات إلجراء ،للباحثين منطلقا   الدراسة هذه تشكل -

 .المختلفة المراحل فيوالمقررات األخرى بما يناسب الطلبة  اإلسالمية
 :الدراسة حدود

 :التالية الحدود وفق الدراسة هذه إجراء تم
كتاب الفقه  في تضمنها ومدى ،نساءال فقه قضايا على الدراسة هذه موضوع قتصري -

 العام من الدراسي األول في المملكة العربية السعودية، في الفصل للصف الثالث الثانوي
 دون قطالكتاب السابق فمحتوى التحليل على تحليل  واقتصرهـ، 1436-1435الدراسي
 .المنهاج منظومة بقية

 .أداة الدراسة وهي بطاقة تحليل محتوىاقتصرت الدراسة على  -
 .يتحدد تعميم نتائج الدراسة على مدى صدق وثبات أداتها -

  :الدراسة مصطلحات

 :هي رئيسة مصطلحات أربع الدراسة تناولت
 حتليل احملتوى  -

 الوصف إلى يهدف للبحث، ا  علمي ا  أسلوب دّ ويع التحليلي، المسحي المنهج أساليب أحد
 ( 6113طعيمة،.)الظاهر للمضمون المنظم الموضوعي، والكمي

وصف مدى تضمن محتوى كتب الفقه لقضايا الدراسة،  هذه في المحتوى بتحليل يقصد و
القضايا الفقهية  هذه توافر مدى إلى للتوصل  نتائجال ومناقشة ،فقه النساء في المرحلة الثانوية

 .فيه
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  :الفقه -

األحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها بأنه مجموعة من "يعرف الفقه اصطالحا 
 .التفصيلية سواء أكانت شرعيتها بالنص أو باإلجماع، أو باالجتهاد

ولذلك يسمى العالم بها فقيها،  ،على العلم بهذه األحكام ألنه فهم لها ،ويطلق الفقه أيضا
عالى في أفعال المكلفين ويطلق على أحكام اهلل ت ،والفقه يحتل مكانة عظيمة بين العلوم الشرعية
 ،اة من الكتاب والسنة وما نص به الشرع لمعرفتهابالوجوب والندب والكراهة واإلباحة، وهي مستق

، 6106عبد الحميد والشيخ،".)من األدلة فإذا استخرجت األحكام من تلك األدلة قيل لها فقها
 (.606ص

 .التفصيلية أدلتها من المستفادة العملية الشرعية األحكام منظومة أنه هفيتعر ويمكن 
 :فقه النساء -

سواء ما يتعلق منها  ،هو كل ما يلزم المرأة المسلمة االطالع عليه من قضايا فقهية
 (2010عثمان، ).للوقوف على الحكم الشرعي فيها ،باألسرة أو العبادات أو أي مجاالت أخرى

 :إجرائيا   الباحثة وتعرفه
 المتعلقةو  ،اإلسالمي التشريع مصادر من المستمدة ،العملية الشرعية األحكاممنظومة  هو
 معرفتهايجدر بالطالبة التي ، و سواء في مجال العبادات والمعامالت ،النساءبالخاصة  بالقضايا

 .لئال تقع في المحظورمن خالل المناهج،  بصورة علمية

 :النظري األدب

 :خالل محورين همايمكن تناول الحديث باألدب النظري لهذه الدراسة من 
 تحليل المحتوى: المحور األول
 فقه النساء: المحور الثاني

 :حتليل احملتوىاحملور األول 

هاج، التي تتضمن معارف اتفق واضعو السياسة التربوية عناصر المن المحتوى أحديعد 
لمناهج محتوى اتحليل تضمينها لمناهجهم لتحقيق األهداف التربوية للمتعلمين فيه، و  في كل بلد
، من المهام الكبرى التي ترشد مخططي المناهج ومنفذيها لتحسينها وتطويرها ومسايرة الدراسية

 .أي جديد، تحقيقا لألهداف التربوية في الدولة
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أرجعه إلى عناصره ، وحلَّل نفسية :وحلَّل الشيء ،هو التجزئـة : تحليـل لغـةالويعرف 
 عمر،). ة كل منهابيان أجزائها، ووظيف: الجملة يلدرسها ؛ للكشف عن خباياها ، وتحل :فالن

 .(ت.؛ مصطفى وآخرون،د6114
يطلق تحليل المحتوى على أسلوب يعمد إلى تجزئة السلوك المركب : وفي االصطالح

والمعقد إلى وحدات أصغر، هي أكثر نوعية وتحديدا ، ويستخدم هذا بصفة خاصة في المفردات 
نيكولس بأنه وصف للمعارف والمهارات والمواقف والقيم التي  هويعرف .(ت.مصطفى، د). الدراسية

ان تحليل يعرفف( 6100)أما الهاشمي وعطية(. Nicholls،0494.)يمكن أن يتعلمها التلميذ
أسلوب من أساليب البحث العلمي، يندرج تحت منهج البحث الوصفي، والغرض  المحتوى بأنه

لخصائص وصفا  كميا  معبرا  عنه برموز ، ووصف هذه االمدرسيةمنه معرفة خصائص الكتب 
ل عليه من نتائج بأساليب أخرى، وتكون مؤشرات تحدد اتجاه وكمية، إلى جانب ما يتم الحص

 .التطوير المطلوب
 أهمية حتليل احملتوى

عرفنا جودة الكتاب بأنها ت( 6110) كما في أعمرتتجلى أهمية تحليل المحتوى 
بزمن يتميز بالتغير مما يقتضي إعادة النظر نحن نعيش خاصة و  المدرسي وصالحيته

ن عملية تأليف المناهج هي جهد بشري يعتريه إتمرار في محتوى المناهج الدراسية، حيث باس
 .وبحاجة دائمة للمراجعة والتعديل ،النقص والخلل

 :طرق حتليل احملتوى

 :تحليل  باتباع إحدى الخطوتين التاليتينالأن يقوم ب المنهاج يمكن لمخطط
حيث يقوم المخطط بتحليل  .المخطط التفصيلي لعناصر المحتوى ومكوناته: الطريقة األولى

قواعد، و حقائق، ومفاهيم، ومبادئ، و  األفكار،: المحتوى الدراسي إلى عناصره الرئيسية
 ،ثم يصوغ أهدافه بصورة مناسبة ، ويحدد الوسائل واألساليب وأنواع النشاط .إلخ...وتعميمات

 . مراعيا في ذلك مستوى الخطط الفصلية أو اليومية
تعراض مكونات سالمخطط التنظيمي للعناوين الرئيسة للدرس، حيث يتم فيها ا: الطريقة الثانية

وتحديد  ،الدروس وما تتضمنه من أفكار بصورة عامة، يقوم بعدها باشتقاق األهداف السلوكية
 (6114الخوالدة وأبو يحى، ).وات التقويم وغيرهااإلجراءات التدريسية المناسبة، واختيار أد
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العلم بالشيء لغة بأنه  الفقه تعريف لسان العرب فيورد  :لغة - الفقهتعريف المحور الثاني 
جم والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب الن

الفقه بالكسر العلم  :المحيط وفي القاموس ،(6114ابن منظور،.)مندلعلى الثريا، والعود على ال
 (ت.الفيروز أبادي، د) غلب على علم الدين لشرفهو  والفطنة، له الفهمبالشيء و 

العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب  بأنه: عند األصوليينالفقه مصطلح االسبكي ويعرف  -
األحكام كل ما يصدره الشارع للناس من والمراد من  .(0302السبكي، ).من أدلتها التفصيلية

والمراد من الشرعية  .أوامر ونظم عملية تنظم حياتهم اإلجتماعية وعالقاتهم بعضهم ببعض
المستفادة من أمر الشارع إلخراج المسائل اإلعتقادية من أصول اإليمان 

 .(0444الزرقا،.)وفروعه
 :فقه النساء

 امعرفتهالالزم  هو جملة األحكام الشرعية المسلمةالفتاة الخاص بعلم الأو فقه المرأة أو 
اآلداب  وأاألحوال الشخصية  وأمعامالت ال وأعبادات الب سواء ما تعلق منها ،للفتاة المسلمة

 .الوقوع بالحرامبحيث تعرفها لتجنب  ،وغيرها
فالمرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع اإلسالمي، وأنها سالح ذو حدين فهي تملك 

 (.6110المقدم، .)عة من المواهب جديرة بأن تبني أمة أو تهدمهامجمو 
الحيض  :مثل ،رجلوهناك جملة من القضايا الفقهية تفردت بها المرأة المسلمة عن ال

 :، إضافة إلى موضوعات حديثة من المهم تعرف حكمها الشرعي مثلوالنفاس الشهادة والميراث
 إلخ.... أنواع مستحدثة للزواج، واللباس والزينة، وعمليات التجميل

 :فقه النساءيف القضايا احلديثة  هذه ومن

نقل المعلومات تكاد تصل  في سرعةو نعيش في عصر تقدم وتطور   :التلفازالصالة مع املذياع و-
 سرعة الضوء، فأصبح بإمكان الفرد أن يمكث في فراشه ويشاهد البث المباشر لصالة الجمعة أو
العشاء والتراويح أو أي فرض آخر من أي مسجد في العالم على التلفاز، فيرى إمام الحرم المكي 

ته مباشرة عبر األقمار أو المدني أو األقصى أثناء صالته كأنه يصلي أمامه، حيث تنقل صور 
أن طالبة يخطر ببال القد ف. فيهالصناعية، وتعرض الصورة على التلفاز في الوقت الذي تقام 

وهل  فريضة اتحسب لههل ذلك و  اأو أي مكان آخر، فهل يجوز له افي بيته يوهقتدي باإلمام ت
 الجماعة؟صالة فضل وثواب  تحصل على
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إن المقتدي  الجواز، سواء للنساء أو الرجال، حيثالحكم الشرعي في هذه المسألة عدم "
بالتلفاز يرى اإلمام والمأمومين، ويسمع اإلمام فيتمكن من االقتداء بهم دون عناء، لكنه ال 

الصفوف  يصلي معهم في المسجد بل في بيته، ومن شروط الصالة خارج المسجد أن تكون 
يسمع  وكذلك المقتدي بالمذياع فهو متصلة، هنا يبعد المقتدي عن المصلين مسافات شاسعة،

  ،باطلة اإلمام فقط، وال يوجد اتصال للصفوف، األمر الذي يجعل الصالة خلف المذياع والتلفاز 
كما أن هذا األمر مستحدث يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة التي حثت على المشي للمساجد 

 . أحكام الشريعة اإلسالميةوافق مع ال يت  وفضل الصالة فيها، فيعتبر أمر ا  مردودا  
الصالة مع المذياع أو التلفاز، فإن الشخص يمكث في منزله مع أفراد أسرته صحت ولو  

يصلى جماعة خلف التلفاز أو المذياع، األمر الذي يؤدي إلى التهاون في صالة الجماعة، وقد 
البعض اآلخر  فيضيع مقصد االجتماع من صالة الجماعة، ويبدأ ،ينشغل البعض عنها ويؤخرها
اهلل عز وجل للماشي إلى د فيضيع األجر العظيم الذي أعده بالتباطئ عن الذهاب للمساج

. ودلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب صالة الجماعة، وفضل قيامها في المساجد. الصالة
فإذا  فأقمت لهم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم واذا كنت فيهم "قال اهلل تعالى

سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
أمر بصالة الجماعة حتى لو كان الناس في  -عز وجل-فاهلل ، (016سورة النساء  )"وأسلحتهم

حالة حرب وقتال، وهي من أحرج المواقف وأصعبها، فإذا كانت صالة الجماعة لم تسقط عنهم 
 ،0366ابن عثيمين،".)ه الحالة، فهذا يدل على وجوبها في جميع الحاالت واألماكنفي مثل هذ

 .(411ص 
 :بدون حمرم حج املرأة-

الحج فرض وركن من أركان اإلسالم على الرجل والمرأة، يجب عليهم في حال اكتملت 
 ، ومن الشروط لوجوب حج المرأة وجود المحرم لها،في حال اختل شرط منهاشروطه، ويسقط 

للمحرم الذي التكلفة المادية  لعدم قدرتها دفع ،وهناك من النساء من تحج بدون محرم لها
 . قد يتسائل البعض عن هذه الظاهرة الحديثة. يرافقها

واستدلوا بالحديث الذي رواه ابن عباس رضي  ،أةر وجود المحرم للممن الفقهاء هناك من اشترط 
اَل َيْخُلَونَّ َرُجٌل ِباْمَرَأٍة ِإالَّ »: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب َيُقولُ : ، َيُقولُ اهلل عنهما

َرَأِتي َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ امْ : ، َفَقاَم َرُجٌل، َفَقالَ «َوَمَعَها ُذو َمْحَرٍم، َواَل ُتَساِفِر اْلَمْرَأُة ِإالَّ َمَع ِذي َمْحَرمٍ 
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نِّي اْكتُِتْبُت ِفي َغْزَوِة َكَذا َوَكَذا، َقالَ  ة ، َواِ  ) مسلمرواه  «اْنَطِلْق َفُحجَّ َمَع اْمَرَأِتكَ »: َخَرَجْت َحاجَّ
سحاق وأحمد . (ت.النيسابوري،د  .واشترط هذا الشرط  ابو حنيفة وأصحابه والنخعي والثوري وا 

المحرم أو النسوة الثقاة، المهم عندهم الرفقة أما المشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو 
َبْيَنا َأَنا ِعْنَد النَِّبيِّ  :"اآلمنة، وأمن الطريق، مستدلين بما رواه البخاري عن عدي بن حاتم، قال
: ْيِه َقْطَع السَِّبيِل، َفَقالَ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َأَتاُه َرُجٌل َفَشَكا ِإَلْيِه الَفاَقَة، ُثمَّ َأَتاُه آَخُر َفَشَكا ِإلَ 

، َهْل َرَأْيَت الِحيَرَة؟» َفِإْن َطاَلْت ِبَك َحَياٌة، َلَتَرَينَّ »َلْم َأَرَها، َوَقْد ُأْنِبْئُت َعْنَها، َقاَل : ُقْلتُ « َيا َعِديُّ
 (0366البخاري،).«ا ِإالَّ اللَّهَ الظَِّعيَنَة َتْرَتِحُل ِمَن الِحيَرِة، َحتَّى َتُطوَف ِبالَكْعَبِة اَل َتَخاُف َأَحد  

حججن في آخر حجة لعمر بن الخطاب رضي اهلل عنه  واستدلوا أيضا بأن نساء النبي 
بعد أن أذن لهن وبعث معهن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي اهلل 

  .النساءوفي هذا داللة واضحة على جواز حج المرأة بعصبة . (هـ0420سابق، .)عنه
 :الشهرية تناول دواء ملنع الدورة-

الدورة الشهرية مما تختص به المرأة السليمة البالغة،  وهناك من النساء من تتناول 
من القيام بالعبادة سواء الحج أو العمرة أو صيام  لتتمكن ،الدواء بهدف تأخير نزول الدم

وسؤال أهل االختصاص في  ،الحذر من رد فعل تعاطي حبوب منع الحملينبغي هنا  رمضان،
 .ة عن تأثير هذه األدويةأمراض النساء والوالد

إن كان ال يؤثر ف، لمعرفة أثر هذه األدوية لطبيب المسلم الموثوق بدينهوينبغي الرجوع ل
ن كان يؤثر بضرر مهما كان . عليها سلبا بأي حال فال بأس من تناوله والتمتع بالطاعة وا 

 (6100اسماعيل، ).بسيطا فال يجوز استخدامه
 الزواج العريف-

استكمل  الذي عقد الزواجبداية كان يطلق على : الزواج العرفي في االصطالح الفقهي 
وتطور هذا المفهوم في أيامنا هذه ليشمل  ،رسميةلدى الجهات الوثق أنه لم ي غيرشروطه 

مع عدم  شهود،حاالت زواج اختل فيها بعض واجبات الزواج، كالزواج بدون ولي، أو بدون 
من خالل ورقة عرفية  -الزوج والزوجة –قبول من الطرفين اليجاب و اإلبعقد هذا الويتم  التوثيق،

يوقعان عليها بإسميهما، مع حضور شاهدين من أصدقاء الزوجين، أو مستأجرين، يوقعان على 
 (6103البعداني،).العقد مع عدم إعالنه أو إشهاره أو علم األهل واألصدقاء به
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والزواج العرفي  المتفشي هذه األيام بين شباب الجامعات، ال يحقق الركن األصيل لتكوين 
نجاب الذرية الصالحة، مما ال ينشئ مجتمعا متماسك األواصر مليئا بالفضائل  األسرة المسلمة، وا 

ه وال وبناء عليه يعد هذا الزواج زواجا باطال الختالل أركان. ويحقق التكافل اإلجتماعي واألخالقي
ال فرق القضاء بينهما،  أثر، ويجب التفريق بين الزوجين فييترتب على هذا العقد أي  الحال وا 

ووجب الحد عند األئمة الثالثة وأبي  ،وال يجوز الدخول بالمرأة فيعد الدخول بها بمنزلة الزنا
 (.6104الهم،.)يوسف ومحمد

 :لبس الثوب األبيض للعروس يوم زفافها-

نا لبس العروس للثوب األبيض في يوم زفافها وهذه العادة أخذت من درجت في مجتمعات
رط أن ال واعتبر ابن عثيمين هذا الشيء جائز شرعا بش. النصارى فليس لها أصل في الشرع

يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبها  بالكفار فقد زال اآلن هذا التشبه، لكون كل 
فإذا زال التشبه وصار . الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجودا  وعدما   دنّ إذا أر  اتالمسلم

ابن عثيمين، ).محرما  لذاته ال للتشبه شيئا  فار زال الحكم، إال أن يكون هذا شامال  للمسلمين والك
0366). 

 :للعروسنيلبس اخلامت -

فصار  ، حالهو  فإذا لبسها زانه ذلك ،زينة لجوارح اإلنسان والتي هي الحليةالخاتم من 
ألنه تحلى تلك الجوارح فى أعين  ،ولذا سمى حلية ،ذلك العضو أحلى فى أعين الناظرين
وهى اللؤلؤ  (.03النحل)"وتستخرجون منه حلية تلبسونها :"الناظرين وفى قلوبهم قال اهلل تعالى

مطلق للرجال والنساء و قد وما كان من فضة ف ،فما كان من ذهب فلإلناث ويحرم على الذكور
 "خاتما  اتخذه من فضة وفصه منه  لبس

َأْهَدى : َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنيَن ، َقاَلْت : وأورد الحكيم الترمذى فى نوادر األصول 
النََّجاِشيُّ ِإَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم حلية ِفيَها َخاَتٌم ِمْن َذَهٍب ِفيِه َفصٌّ َحَبِشيٌّ ، َفَأَخَذُه 

نَُّه َلُمْعِرٌض َعْنُه ، َأْو ِببَ  نَُّه َلُمْعِرٌض َعْنُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِبُعوٍد َواِ  ْعِض َأَصاِبِعِه ، َواِ 
وهذا  (ت.الشيباني،د)". َتَحلِّي ِبَهَذا َيا ُبَنيَّةُ : ، ثُمَّ َدَعا اْبَنِة اْبَنِتِه ُأَماَمَة ِبْنِت َأِبي اْلَعاِص ، َفَقاَل 
صد عن لباس الحرير وتختم الذهب إنما ق ينهيدل على جواز التحلي بالذهب ، أما ما ورد من 

 .(0494ابن حجر، ) .به إلى الرجال دون النساء
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 على قسمين، القسم األول أن يكون مصحوبا   الدبلة وأوضح ابن عثيمين حكم لبس
ومن  مثل أن يعتقد كل من الزوجين أن بقاء الدبلة في أصبعه سببا  لدوام الزوجية بينهما ،بعقيدة

والمرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة التي  ،اسم زوجته في الدبلة التي يلبسها الرجل هنا يكتب
 ،وهي نوع من الشرك األصغر ،وهذا القسم ال شك أنه حرام وال يجوز ألنه نوع من التولة ،تلبسها

زوجته دخل ب أما القسم الثاني كأن يلبس الدبلة لإلشعار بأنه خاطب أو بأنها مخطوبة أو بأنه قد
ألن بعض أهل العلم قال إن هذه العادة  ،محل توقفعند ابن عثيمين  وقد دخل بها زوجها وهذا

البعد عنها، في ن االحتياط للمرء المسلم أرهم، وال شك ئمأخوذة عن النصارى وأن أصلها من شعا
الذين سنوها أوال  فيهلك، وأما ما يرسل  ،يقع في قلبه أنه تابع لهؤالء النصارىلئال والتجنب لها 

إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا ال بأس به ألنه عبارة عن هدية يقصد بها 
وخالصة األمر أن لبس الخاتم للمرأة أو . (6113ابن عثيمين، .) تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته

 .واجتناب المحاذير السابقة، بشرط أال يقترن ذلك بعقد الزواج ،الرجل ال شيء فيه
 الفحص الطيب قبل الزواج-

لجأت بعض الدول إلى إلزام الخاطبين بإجراء فحص طبي قبل إجراء العقد للتأكد من 
سالمة كال الزوجين وصالحيتهما لبناء بيت الزوجية على أساس سليم، وهو إجراء وقائي للحد 

إنجاب أطفال أصحاء سليمين عقليا وجسديا، ن امن األمراض الوراثية والمعدية والخطرة، ولضم
وللحد من المشكالت االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن األمراض وتكاليف العالج، ولضمان 

 .إلخ...عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة اآلخر جنسيا
 وهو الرأي الراجح، فقد أثبت الطب قدرته على ،وحكم الفحص الطبي شرعا هو الجواز
مكانية عالجها قبل أن تؤثر على الزوجين ا  و  ،اكتشاف العديد من األمراض المعدية والوراثية

بعد معرفتهما لعيوب موجودة  والذرية، والفحص الطبي ال يمنع المتقدمين للزواج من إتمامه،
 .(40، 6111األشقر،.) فيهم، فلهم حرية وخيار إتمام الزواج

 ةالزواج عرب وسائل االتصال احلديث-

في ظل انتشار وسائل االتصال الحديثة، ظهرت دعوات تطالب بقبول الزواج عبر هذه 
وقد . الطرفين لآلخرؤية كل من ة سماع ور الوسائل، على اعتبار أن هذه الوسائل توفر إمكاني

لو : فقال ،أقر النووي محقق المذهب الشافعي من عقد البيع بين متناديين سواء شاهده أو ال
 .تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع

http://forums.fatakat.com/thread3617140
http://forums.fatakat.com/thread3617140
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ويشترط في عقد الزواج التلفظ باإليجاب والقبول وسماع كل من العاقدين لآلخر والمواالة 
مما . لشهود لإليجاب والقبول، مما توفره وسائل االتصال الحديثةابين اإليجاب والقبول، وسماع 

زته أمثال مصطفى الزرقا، ووهبه الزحيلي، وبدران أبو دعا جمعا من الفقهاء المعاصرين إلى إجا
وضرورة أن تكون الوسيلة مسموعة لإليجاب  ،العقد اإلشهاد ينين، لكنهم أوجبوا لجوازالع

أما من منع ذلك العقد، من المعاصرين أمثال اللجنة الدائمة لإلفتاء . والقبول من كال الطرفين
والمهارة في  ،لهذا العقد كثرة التغرير والخداع هذه األيام منعهم بالمملكة العربية السعودية، فكان

وبعضهم أجاز التعاقد بين . حفظ الفروج واألعراضعلى تقليد األصوات، ومن حرصهم الشديد 
 .الغائبين في كل العقود إال عقد النكاح

مبدأ التحوط في عقد النكاح والوقاية من التغرير والخداع، هذا لو كان  وهناك من أيد
تمكن كال العاقدين من رؤية الحديثة هذه األيام التصال عبر مكالمة هاتفية، أما الوسائل ا

مكانية رؤية الشاهدين وسماعهما  ،بعضهما البعض والحديث معا وكأنهما في مكان واحد، وا 
ظه، ومشاركتهما الحديث يزون مثل هذه العقود، وهناك جار وسائل اإلثبات بكل منهما، فيوا 

توفير إمكانية إجراء هذه العقود عبر وسائل تبني الدول لهذه الطريقة و يتمثل ب مقترح جميل
الرسمية  الصفة االتصال الحديثة، فتجري هذه االتصاالت في قاعات المحاكم إلضفاء

 (.000، ص6111األشقر، .)عليها
 :التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب-

لمسلمة التعرف عليها التلقيح الصناعي من القضايا الفقهية المعاصرة التي يلزم المرأة ا
وأطفال األنابيب، وهناك صور عديدة للتلقيح الصناعي منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، 
فإذا كان التلقيح الطبي عبارة عن تلقيح بويضة المرأة بماء زوجها وزراعتة هذه البويظة في رحم 

 .هذه الصورة جائزة.. المرأة نفسها
 ،شرعا ألنه بمعنى الزناالمرأة من ماء رجل غير زوجها، فهذا غير جائز  أما تلقيح بويضة

غير عندما تكون الزوجة و  .عقد زواج شرعي هووضع ماء رجل أجنبي في حرث ليس بينه وبين
قادرة على الحمل لسبب في رحمها، لكن مبيضها سليم منتج فتؤخذ منها البويضة، ويؤخذ ماء 

أو مقابل أجر يدفع لها،  ،وتزرع في رحم امرأة أخرى تتطوع بحملهازوجها فتلقح به البويضة، 
صورة وهذه الصورة محرمة أيضا، وهناك . رحمها وتلده وتعطيه للزوجينفينمو الجنين ويكبر في 
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مبيضها غير منتج، فيتم التلقيح الطبي بماء الزوج  الزوجة  قادرة على الحمل، لكنأن تكون 
 (0443الخشت، .)رحم زوجته، وهذه الحالة أيضا فيها معنى الزنا لبويضة إمرأة أخرى وتزرع في

وهذا من هنا يظهر بجالء جواز التلقيح في الحالة األولى وتحريم الحاالت األخرى، 
 .استقرار األسرةالحرص على التحريم له أساس في الشرع لحفظ األنساب واكتمال السعادة و 

 :الدراسات السابقة

 :اإلسالمية منها التربية مقرراتتحليل  تناولت دراسات
 اإلسالمية التربية محتوى تضمن إلى التحقق من مدىالتي هدفت ( 6100) دراسة حمد 

الواقع ومثل عينة الدراسة كتب الفقه للمرحلة الثانوية للصفوف  فقه لقضايا الثانوية للمرحلة
 للمرحلة اإلسالمية يةالترب ومعلمات من معلمي( 96)الحادي عشر والثاني عشر، باإلضافة إلى

 المستخدم فقد استخدمت  رفح وخانيونس والوسطى، أما منهج الدراسة محافظات من الثانوية
 الواجب الواقع فقه قضايا فتمثلت بقائمة: الدراسة وبالنسبة ألدوات، التحليلي الوصفي المنهج
 باإلضافة إلى استبانةالمحتوى  وبطاقة تحليل اإلسالمية من إعدادها، التربية محتوى تضمينها
 أما األساليب  .الواقع فقه لقضايا دراسة الطلبة أهمية حول المعلمين آراء على التعرف استهدفت

 الحسابية ومعامالت والمتوسطات والتكرارات المئوية النسب( حمد (استخدمت اإلحصائية فقد
 الثانوية للمرحلة اإلسالمية التربية كتب محتويات معظم خلو :نتائج دراستها وكانت أهم. االرتباط

 . عابرة بصورة تناولها تم القضايا من الكثير أن كما القائمة، في الواقع الواردة فقه قضايا من
 التربية كتب احتواء تضمن التي تهدف التعرف على مدى( 6100)ودراسة عبد العال

 . اإلسالمي التصور في ضوء الجنسية التربية لموضوعات الثانوية للمرحلة اإلسالمية
 :من الدراسة مجتمع تكون وقد التحليلي لتحقيق هذا الهدف، الوصفي واستخدمت المنهج

 . الثانوية بالمرحلة اإلسالمية التربية معلمي، و  الثانوية بالمرحلة اإلسالمية التربية كتب
 على التعرف استهدفت واستبانة. محتوى تحليل أداتين هما بطاقةعبد العال واستخدمت 

 الباحثة طرحتها التي التربية الجنسية لموضوعات الطلبة دراسة أهمية حول المعلمين آراء
 في وتوجيهها مساعدتها وضرورة المراهقة، مرحلة أهمية بيان :وكانت أهم نتائح هذه الدراسة.

 إثراء بحاجة إلى الثانوية بالمرحلة اإلسالمية التربية منهاجوبيان أن الجنسية،  التربية موضوع
 . الجنسية لموضوعات التربية مضمون
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 التي المعاصرة الفقهية بالقضايا قائمة بناء إلى (6114) القحطاني دراسةهدفت  -
 الثالثة بالصفوف الفقه ، وقام بتحليل كتبالمتوسطة المرحلة في الفقه كتب تتضمنها أن ينبغي

القضايا الفقهية المعاصرة، والتعرف على الفروق بين  تناولها مدى لتعرف المتوسطة مرحلةلل
 استخدم وقد .اتجاهات الطالب تجاه دراسة القضايا الفقهية المعاصرة، تبعا للصف الدراسي

 مجتمع تكون قد، االتجاه ومقياس المحتوى، تحليل في المتمثل التحليلي الوصفي المنهج الباحث
 : من الدراسة

 وعددهم المتوسطة المرحلة طالب، و المتوسطة لمرحلةبا الفقه كتب موضوعات جميع
 .طالبا   595

 المحتوى، تحليل بطاقة : هي أدوات عدة الباحث استخدم فقد :الدراسة هذه أدوات أما
 الفقهية للقضايا المتوسطة بالمرحلة الفقه مقررات تناول مدى على الحكم استهدفت والتي

 القضايا دراسة نحو المتوسطة المرحلة طالب اتجاهات على للتعرف االتجاه مقياسو  .المعاصرة
 معتمدا   المتوسطة المرحلة لطالب الالزمة المعاصرة الفقهية القضايا قائمةو  .المعاصرة الفقهية

 اختيار في
 تلك تحكيم ثم ومن المتوسطة بالمرحلة الفقه كتب في الوارد التقسيم على القضايا

 .القضايا
 الفقهية القضايا تناول ضعف: هي الدراسة هذه عنها أسفرت التي النتائج أهموكانت 

 الفقهية القضايا دراسة نحو الطالب اتجاهات، و المتوسطة بالمرحلة الفقه مقررات في المعاصرة
 .%82.2 بدراسة القضايا الفقهية  المعاصرة  يرغبون الذين نسبة بلغت حيث إيجابية المعاصرة
 الثانوية المرحلة في الفقه مقررات تقويمفقد هدفت إلى ( 6114) المالكي دراسةأما  -

ولتحقيق هذا الهدف بنى قائمة بأهم المستجدات . المعاصرة الفقهية المستجدات ضوء في
 العربية المملكةفي  الفقهية التي ينبغي تضمينها في مقررات الفقه لطالب المرحلة الثانوية 

في ضوء هذه  هالتطوير  امقترح امقررات وبنى تصور هذه الوقام بتحليل محتوى  .السعودية
 .المستجدات
 الفقهية المستجدات معظمل مناهجار هذه الافتق المالكي إليها توصل التي النتائج ومن

 الفقه كتب محتوى في المستجدات هذه لتضمين مقترح صور، وتم بناء تالقائمة في الواردة
 .الثانوية المرحلة لطالب الثالثة للصفوف
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التي إلى تعرف القضايا الفقهية المعاصرة ( 6112) والعتيبي سالم، وهدفت دراسة
 لتطوير مقترح تصور تقديمو  من خالل تحليلها، الثانوي الثالث للصفتتضمنها مقررات الفقه 

 أداتين واستخدم التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحث اعتمد وقد .مقرراتال هذه
 : هما

 المعاصرة الفقهية القضايا تضمين تجاه آرائهم تعرف بهدف والطالب للمعلمين استبانة
 فهي الثانية األداة أما. تضمينها أهمية فيرون القائمة في ترد لم التي الفقهية والقضايا الواردة
 .الدراسة عينة نظر وجهة من أهمية ذات تعد والتي المحتوى، لتحليل بطاقة عن عبارة

 المعاصرة الفقهية القضايا أكثر إن: هذه الدراسة  إليها توصلت التي النتائج أبرز ومن
 المرأة وقيادة واالنترنت، الفضائية، القنوات :هي االستبانة في ترد لم والتي تكرارا المقترحة
 . للسيارة

 والجهاد، المخدرات، وتعاطي الجنسية، الجرائم األكثر أهمية هي االجتماعية القضايا إن
 الزواج، قبل الطبي والفحص والتطرف، والتدخين، اإلرهاب، و الخبيثة، واألمراض والبراء، والوالء

 الفقهية للقضايا الثانوية للمرحلة الفقه مقررات محتوى تضمن مدى إنباإلضافة إلى . البطالة و
 .ضعيف المعاصرة
 بالمرحلة اإلسالمية التربية مناهج تقويمفقد هدفت إلى  (6110)الجغيمان دراسة أما-
  الثانوية

لتحقيق أهداف الدراسة،   مفتوحا   استبيانا   تم استخدامحيث  .المعاصرة القضايا ضوء في
وقد تم  الثانوية، المرحلة لطالب المهمة القائمة ضوء في المحتوى لتحليل بطاقة تصميمتم  كذلك

 .الثانوية المرحلة في الفقه وكتاب اإلسالمية والثقافة الحديث كتابيتحليل 
 ظهرت التي القضايا من و قضية، عشرة اثنتي الفقه كتاب تضمن الدراسة هذه نتائج ومن

 والموسيقى، والمجاعة، العرفي، والزواج والتسول، األمية، ومحو التدخين،: ضمني بشكل
 والطالق، األسرة، تنظيمفهي  ومباشر صريح بشكل ظهرت التي القضايا أما .واألغاني

 أو مباشرة بصورة التحليل بطاقة في وردت التي القضايا بقية تظهر لم  .الخلعو  واإلجهاض،
 .ضمنية

 اإلسالمية التربية كتب تقويمإلى  الدراسة هذه هدفت (6114) البوسعيدي دراسة-
 قائمة وهي الدراسة أداة تم استخدام وقد المعاصرة، القضايا بعض ضوء في الثانوية بالمرحلة
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 مدى من للتحقق الثانوية المرحلة لطالب اإلسالمية التربية كتب تحليلبعد  المعاصرة، بالقضايا
 بأهم قائمة ناءب: البوسعيد دراسة إليها توصلت التي النتائج أهموكانت  .فيها القضايا هذه توافر

  عمان بسلطنة الثانوية المرحلة لطالب الالزمة المعاصرة القضايا
 :عدة مجاالت وتناولت

 هذه من أي تضمين يتم لمالطبي، وكانت أبرز النتائج أنه  المجالو  االقتصادي المجال 
 بسلطنة الثانوية المرحلة طالب لدى اإلسالمية التربية كتب فيفي المجاالت السابقة   القضايا
 . عمان

 التربية منهج لتطوير برنامج تأثيرفهدفت دراسته إلى معرفة ( 6114) بربخأما  -
 القضايا وفهم التحصيل تنمية على غزة محافظات في الثانوية المرحلة لصفوف اإلسالمية
 .المعاصرة

 اإلسالمية التربية لمدرسي مالحظة بطاقةسة دراال أهداف تحقيقل عدة أدوات إعدادوقد تم 
 وأساليب التعليمية، االتصال ووسائل التدريس وطرائق العلمية والمادة للدرس التخطيط حيث من

 وتطبيقه تحصيلي واختبار دراسية وحدة بتجريب اإلسالمية التربية لتعليم مقترح منهج، و التقويم
 القضايا وفهم التحصيل تنمية على تأثيرها لمعرفة عشر الحادي الصف طلبة من مجموعة على

 على حصلت المعاصرة القضايا أن :أهمها النتائج من مجموعة إلى الباحث توصل وقد. المعاصرة
 داللة ذات فروق دو وجو .عشر والثاني عشر الحادي الكتابين في للنظر وملفتة متدنية نسبة

 االختبار في التجريبية البحث مجموعة طلبة عليها يحصل التي الدرجات متوسط بين إحصائية
 وفهم التحصيل تنمية في البعدي االختبار في عليها يحصلون التي درجاتهم ومتوسط القبلي،
 .البعدي االختبار لصالح وذلك المعاصرة القضايا
 المعاصرة الدينية القضاياإلى  التعرف دفتبدراسة ه فقد قام (0444) هاشم دراسةأما -

 على والتعرف الثانوي، الفني التعليم في اإلسالمية التربية كتب تتضمنها أن ينبغي التي
 في والتساؤالت القضايا هذه واقع على والوقوف لمعرفتها، الطالب يحتاج التي الدينية التساؤالت

أدوات لها  ببناء الباحث قام فقد الدراسة ألهداف وتحقيقا  ، الفني التعليم في الدينية التربية كتب
 كان لنتائج الدراسة توصلت وقدواستمارة تحليل محتوى،  ،واختبار، عدة استباناتتكونت من 

 :أبرزها
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 تنوعت وقد الفني بالتعليم الثانوية المرحلة لطالب الالزمة الدينية القضايا بأهم قائمة 
 واإلدمان، اإلنجاب، وقضايا الطب، في الصناعي والتلقيح والمعامالت الزكاة في القضايا هذه

 .متنوعة أخرى قضايا إلى إضافة واألطعمة، الجنس، وتحويل التجميل، وجراحات والفنون،
 في األزهرية الثانوية بالمرحلة الفقه محتوى تطويرإلى  (0444) فرج اسةوهدفت در -

 الفقهية بالقضايا مةأعدت قائ فقد الدراسة هذه فاهدأ تحقيقول المعاصرة المستجدات ضوء
 .األربعة بصفوفها األزهرية الثانوية بالمرحلة الفقه كتب محتوى في تناولها التي تم المعاصرة،

 المعاصرة القضايا تدريس أهمية اتضاح  :الدراسة هذه عنها تمخضت التي النتائج ومن
 المستوى يحظ لم حيث اإلسالمي، الفقه في المتخصصين نظر وجهة من القائمة في المتضمنة

 الفقهية القضايا دراسة في الطالب رغبات نسبة ارتفاعو  .تذكر درجة بأية – مهم غير – الثالث
 .الطالب ورغبات واهتمامات لميول القضايا هذه لموافقة وذلك عليهم، المعروضة المعاصرة

 على الدراسات السابقة تعقيب
مع الدراسة الدراسة  تتفقجميع هذه الدراسات بحثت في مجال التربية اإلسالمية، و 

الواقع والقضايا  فقه ضوء في ،بالتحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية تتناول كونها لحالية فيا
 (6100حمد،)كدراسة، الثانوية للمرحلة تناولها في مع بعضها تتفق كما الفقهية المعاصرة،

 ، ودراسة(6110)، ودراسة الجغيمان(6112) والعتيبي، ، ودراسة سالم،(6114) المالكي
كما  ،(0444) ، ودراسة هاشم(0444)، ودراسة فرج (6114) ، وبربخ(6114) البوسعيدي

 والعتيبي، ، ودراسة سالم،(6114) بحثها لقضايا فقهية معاصرة،  كدراسة المالكي فيتتفق 
، ودراسة (6114) ، وبربخ(6114) البوسعيدي ، ودراسة(6110)، ودراسة الجغيمان(6112)

 من الدراسات السابقة في بناء الحاليةواستفادت الدراسة ، (0444) ، ودراسة هاشم(0444فرج 
 .، واختيار ما يخص الفتاة المسلمةبالقضايا الفقهية الحديثة قائمةحيث تم وضع  التحليل بطاقة

تقصت مدى تضمن كتب الفقه بأنها  ،الدراسات السابقة جميعها عن الدراسة هذه وتختلف
الفتاة المسلمة  هاوالقضايا الفقهية الحديثة التي تحتاج ،فقه النساء في المرحلة الثانوية لقضايا

 .معرفة الحكم الشرعي فيهافي واقعها ويلزمها 
 :الدراسة منهج

 التحليلي الوصفي المنهج استخدم يتم، سوف الدراسةهذه  أهداف تحقيق أجل من
محتوى كتاب الفقه للتعرف على  بتحليل القياممن خالل  الحالي البحث جراءاتلمناسبته إل
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وترى  الباحثة أعدتها التي القضايا بقائمة ومقارنتها ،مدى تضمنه من لقضايا فقه النساء
 .ضرورة تعرف الطالبات في هذه المرحلة عليها

 :الدراسة جمتمع
 :من تكونت الحالية الدراسة عينة 
 ، الثانوي لصف الثالثل الثانوية كتاب الفقه للمرحلة اإلسالمية التربية منهاج محتوى - أ

المملكة العربية  _والتعليم التربية وزارة طباعة ،الثانوية المرحلة طالبات على المقررة
 .السعودية

 :الدراسة أدوات
 الالزمة نساءال فقه بقضايا قائمة بإعداد الباحثة قامت الدراسة هذه أهداف لتحقيق

من  المرحلة، لهذه اإلسالمية التربية منهاج تضمينها ينبغي والتي الثانوية المرحلة اتبلطال
 الحالية والمصادر بالدراسة العالقة ذات السابقة الدراساتخالل الرجوع لألدب النظري و 

 .وبعد تحكيمها للقائمة قامت ببناء بطاقة التحليل .فقه النساء قضايا تناولت التي والمراجع
 : احملتوى حتليل بطاقة 

 التربية كتب بتحليل محتوى البدء ثم ومن التحليل، بطاقة بإعداد الباحثة قامت
 : التالية اإلجراءات خالل من وذلك الثانوية للمرحلة اإلسالمية

 : التحليل من اهلدف حتديد -أ
 تضمنها لقضايا  مدى الثانوية من تحديد للمرحلة الفقهكتاب  محتوى تحليل يهدف

على اعتبار أن هذه  بها، اإللمام الثانوية المرحلة طالبات على ينبغي التي النساء فقه
بالمعرفة   القضايا متجددة ويلزم الطالبة التعرف عليها والوصول إلى حكمها الشرعي للتزود

 .الالزمة لئال تقع في المحظور
العناصر الرئيسة أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل وهي : التحليل فئات حتديد -ب

صنيف المحتوى، ووضع كل وحدة من وحدات التحليل، في الفئة تعلى أساسها ويتم فيها، 
المناسبة لها، وهي فئات عامة، يندرج تحتها فئات فرعية، وينبغي أن تكون متصلة بموضوع 

وفي هذه الدراسة تم تقسيم البطاقة إلى خمس التحليل، وشاملة لمختلف جوانب المحتوى، 
 .على الفئات الرئيسة فئة فرعية موزعة 31فئات رئيسية يندرج تحتها 
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بصـورة  لجمـع البيانـات تـم بناؤهـاالتـي  بطاقـة التحليـلويقصـد بهـا  :حتديدد أداة التحليدل   -ج
تكـرار القضـايا التـي تضـمنها البطاقـة، ضـمن الفئـات المقسـمة فيهـا، تمهيـدا صد معـدل كمية بر 

 .إلجراء العمليات الحسابية المناسبة
وهـذه األداة عبـارة عـن جملـة تـدور  ،لموضـوعوقد استخدمت بهـذه الدراسـة الفكـرة أو ا

 .حول مفهوم معين
 :التحليل عينة حتديد -د

 .الثانوي للصف الثالث  الفقه كتاب في التحليل عينة تمثلت
 : التحليل عينة   توصيف-ه

 :، كاآلتياضيعمو تكون الكتاب من سبعة 
ومــدارس، أســباب ظهــور مقدمــة فــي الفقــه تــم فيــه تعريــف الفقــع ونشــأته : الموضــوع األول

 .المدارس الفقهية، أسباب خالف العلماء
تناول الحديث عن النكاح، تأخر النكـاح، أركـان النكـاح، : بعنوان أحكام األسرة: الموضوع الثاني

ــار شــروط النكــاح، المحرمــات فــي النكــاح، ال شــروط فــي النكــاح، األنكحــة المنهــي عنهــا، اختي
 .الزوجة والنظر إلى المخطوبة

الصـداق ، الوليمـة، العشـرة : الحقوق المترتبة على عقد النكاح وتشتمل علـى: الموضوع الثالث
 .الزوجية وحقوق الزوجين، تحديد النسل وتنظيمه واإلجهاض، النشوز

 :بعنوان المحظورات في النكاح، وتناولت الحديث عن: الوحدة الرابعة
 .اإليالء، والظهار
كـاح وآثارهـا، وتناولـت الحـديث عـن الطـالق، والخلـع، والعـدد، بعنوان فرق الن: الوحدة الخامسة

 .اإلحداد، الرجعة، اللعان
 بعنوان حقوق األوالد وتناولت الحديث عن: الوحدة السادسة

 .الرضاع، والنفقات، الحضانة
 بعنوان عمل المرأة والدماء الطبيعية: الوحدة السابعة

 .ةوتناولت الحديث عن عمل المرأة، الدماء الطبيعي
 : احملتوى حتليل خطوات -و

 : التالية للخطوات وفقا – التحليل عينة– الكتب تحليل تم
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 مـدى كشـفومحاولة  واحدة، وحدة (أدبي، علمي)اعتبار كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي  -

 .النساء فقه لقضايا تضمنه

 .للتحليل الفكرة وحدة  الفقرة اعتماد -

 .الحالية الدراسة إليها توصلت التي النساء فقه قضايا تضمينها وتم للتحليل، بطاقة تصميم -

 . للعد وحدة التحليل بطاقة في المتضمنة القيم من قيمة كل اعتبار -
حيث أعدت قائمة تتضمن القضـايا التـي تـرى الباحثـة أهميـة وجودهـا  الكتاب، محتوى تحليل -

وجـود الفكـرة أو من خالل بطاقة أعدت فيشار إلـى .بالكتاب، ثم استقصاء مدى تضمنها فيه
 .عدم وجودها

خــاص، ثــم إجــراء العمليـات الحســابية التــي توصــلت لهــا  جــدول فـي التحليــل نتــائج تفريـ  -
 .البطاقة

 :صدق االداة 

 وطرق المناهج في والمختصين تم عرض بطاقة التحليل على عدة محكمين

اإلسالمية  التربية ومعلمات في تخصص، اإلسالمية التربية في تربويين ومشرفين، التدريس

ألخذ واإلبداء مالحظاتهم حولها، وبيان مدى تحقيقها ألهداف هذه الدراسة،  الثانوية، للمرحلة
والوصول إلى  صورة مرضية وتجعلها صالحة  البطاقة، تعديللبمالحظاتهم واالستفادة منها 

والصدق هنا أن تقيس البطاقة ما وضعت لقياسه، ولذا تم . للخروج إلى حيز التطبيق والتنفيذ
فقرة، وبعد ( 22)األخذ بمالحظات المحكمين، فتكونت البطاقة في صورتها األولية من 

يهاتهم فحذفت منها ست عرضها على المحكمين إلبداء مالحظاتهم عليها، تم األخذ بتوج
، على اعتبار أنها ليست جديدة، في حين فقرات لعدم حاجة البطاقة إليها بحسب المحكمين

وال بأس من تضمينها في  ،واعتبروها مهمة ،أبقوا على أخرى رغم أنها ليست جديدة

      .فقرة فقط( 21)فأصبحت البطاقة بصورتها النهائية تتكون من المنهاج، 
 :س ثبات املقيا

أكد كيد وادسورث أن الثبات من أهم القضايا التي البد أن يتم اختبارها في دراسات 
تحليل المحتوى، حيث يقصد بها في دراسات تحليل المحتوى مدى توافق نتائج تحليل محتوى 

 (kaid@wadsworth,1989 .)ما لعدد من المحكمين باستخدام أداة قياس واحدة
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ــم إعــداد   ــه ت ــاء علي ــم  ا،والتأكــد مــن صــدقه بطاقــة المالحظــة  وبن ــم ث ــى  اتطبيقهــت عل
 ،إيجـاد الثبـات بطريقـة االتسـاق الـداخليحيث تم  ا،لمعرفة ثباته ،مجموعة خارج عينة الدراسة

 ،(0.80)يسـاوي بطاقـةلوقد وجد أن معامل الثبات الكلي ل، وذلك باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
 .لدراسةا راضكافية ومناسبة ألغ ةوتعد هذه القيم

 .األساليب اإلحصائية للبحث

الختبار فرضيات البحث تم معالجة البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم   
بالتكرارات والنسب وتحديدا  المعالجات اإلحصائية المتعلقة (  SPSS) االجتماعية والتربوية 

 .المئوية

 النتائج

 :ينص علىالنتائج املتعلقة بالسؤال األول والذي 

 ؟ كتب الفقه للمرحلة الثانوية محتوى في توافرها الواجب النساء فقه قضايا ما 1-

 القضـايا الفقهيـة وهـي لنسـاء،ا فقـه بقضـايا قائمـة بإعـداد السـؤال هـذا عـن الباحثـة أجابـت وقـد

 حكمهـا علـى والوقـوف معرفتهـا إلـى الثانويـة المرحلـة طالبـات حاجـة الباحثـة تـرى التـي المعاصـرة

 فـي المتخصصـين وكتابـات األدب التربوي على للقائمة إعدادها في الباحثة استندت وقد الشرعي،

 الباحثـة قامـت ذلـك ضـوء وفـي ، السابقة على الدراسات واالطالع اإلسالمية التربية ومناهج الفقه

 تحتهـا تندرج فرعية مجاالت إلى تنقسم خمسة مجاالت تصنيفها إلى تم حيث القائمة، بنود بإعداد

 :كاآلتيهي محاور، توافرها، وال الالزم النساء فقه قضايا

الحـيض وأحكامـه االستحاضـة ): أركان اإلسـالم، ويشـتمل علـى سـبعة بنـود هـي: المحور األول
 عبـر اإلمـام خلـف الصـالة رمضـان فـي الحـيض لتـأخير دواء وأحكامها النفاس وأحكامـه اسـتعمال

أو الطـائرة الصــالة أمــام الرجــال الزكـاة علــى الــذهب المعــد المــذياع الصــالة بالســيارة  أو التلفـاز
لإلدخار الزكاة على الذهب والمجوهرات المعدة للزينـة الصـدقة والزكـاة علـى األبنـاء الزكـاة علـى 

 (.الزوج استخدام البخاخ أثناء الصيام 
 الـزواج، إجـراء قبل الطبي المبكر،الفحص العرفي، زواج المسيار، الزواج الزواج: المحور الثاني

الحديثـة  بالوسـائل الطـالق عقـود ، إجـراء(االنترنـت والجـوال)الحديثـة  بالوسـائل  الـزواج عقـود
 .المسلمات، عمل المرأة، العمالة المنزلية بغير ، غالء المهور، الزواج(االنترنت والجوال)
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 ، التصـويرالجنـين جـنس في للتحكم أدوية استعمالالحمل والطب ويشتمل على  :المحور الثالث

الصـناعي، أطفـال األنابيـب،  المعـاق، التلقـيح أو المشـوه الجنـين الجنـين، إجهـاض جـنس لمعرفة
 الطبيـب عنـد المـرأة الجـنس، عـالج تحويـل بالبويضة، جراحـات الرحم، بنك الحليب، التبرع تأجير

 .النسل تنظيم النسل البكارة، تحديد غشاء رتق الرجل، عمليات
الـزواج،  خـاتم األبـيض، لبـاس الزفـاف ثـوب لبـاسمجال اللبـاس ويشـتمل علـى، : المحور الرابع 

والقميص، لبس الحذاء المرتفع، وضع الخلخال بالقدم، صـفات العبـاءة الشـرعية،  البنطال لباس
 المسـلمة المـرأة عـورة Kللرجـل بالنسـبة المـرأة المسلمة، عورة للمرأة بالنسبة المسلمة المرأة عورة

 .غير المسلمة  للمرأة بالنسبة
 زراعـة الالصـقة عمليـات رسـم الحـاجبين العدسـاتمجـال الزينـة ويشـتمل : المحـور الخـامس 

والتملـيس  والمـيش الشعر الشعر صباغة التجميل زراعة األسنان عمليات تقويم األسنان جراحات
الــدهون  شــفط قــص الشــعر لــبس الباروكــة  ازالــة الشــعر غيــر المرغــوب فيــه بــالليزر عمليــات

 .توصيل الشعر تركيب األظافر رفع الشعر لمنتصف الرأس عمليات نفخ الشفاه والخدين
وقد تم تحكيم هـذه القائمـة مـن قبـل متخصصـين فـي المنـاهج وطـرق التـدريس ومشـرفي تربيـة 

 . إسالمية ومعلمات تخصص تربية إسالمية
كتـب الفقـه للمرحلـة  محتـوى تضـمن مـدى مـا: الـذي يـنص علـى ولإلجابدة علدى السدؤال الثداني      

 النساء؟ فقه لقضايا الثانوية
ــة الســؤال ــدء بإجاب ــل الب ــانويفقــد ، قب ــث الث ــاب الفقــه للصــف الثال ــل كت ــم تحلي ــي، )ت أدب

 :، للكشف عن مدى تضمنه لقضايا فقه النساء وكانت النتائج كاآلتي(وعلمي
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 بطاقة تحليل المحتوى (0)جدول رقم
 في ضوء قضايا فقه النساء الثانويلكتاب الفقه للصف الثالث 

 غير موجودة موجودة مستحدثات قضايا فقه النساء التسلسل
 أركان اإلسالم: أوال

  √ الحيض وأحكامه 0 0
  √ االستحاضة وأحكامها 6 6
  √ النفاس وأحكامه 4 4
 √  رمضان في الحيض لتأخير دواء استعمال 3 3
 √  المذياع أو التلفاز عبر اإلمام خلف الصالة  0 0
 √  الصالة بالسيارة أو الطائرة 2 2
 √  الصالة أمام الرجال 9 9
 √  الزكاة على الذهب المعد لإلدخار 4 4
 √  الزكاة على الذهب والمجوهرات المعدة للزينة 4 4
  √ الصدقة والزكاة على األبناء 01 01
 √  الزكاة على الزوج 00 00
  √ حج المرأة بدون محرم 06 06
 √  استخدام البخاخ أثناء الصيام  04 04
 نظام األسرة:  ثانيا 
 √  العرفي الزواج 0 03
 √  زواج المسيار 6 00
 √  المبكر الزواج 4 02
  √ الزواج قبل الطبي الفحص 3 09
  √ (االنترنت والجوال)الحديثة  بالوسائل والطالق الزواج عقود إجراء 0 04
 √  (االنترنت والجوال)الحديثة  بالوسائل الطالق عقود إجراء 2 04
  √ غالء المهور 9 61
  √ المسلمات بغير الزواج 4 60
  √ عمل المرأة 00 66
 √  العمالة المنزلية 06 64
 الحمل والطب: ثالثا 
 √  الجنين جنس في للتحكم أدوية استعمال 0 63
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  √ الجنين جنس لمعرفة التصوير 6 60
  √ المعاق أو المشوه الجنين إجهاض 4 62
 √  الصناعي التلقيح 3 69
 √  أطفال األنابيب 0 64
 √  الرحم تأجير 2 64
 √  بنك الحليب  41
 √  بالبويضة التبرع 9 40
 √  الجنس تحويل جراحات 4 46
 √  الرجل الطبيب عند المرأة عالج 4 44
 √  البكارة غشاء رتق عمليات 01 43
  √ النسل تحديد 00 40
  √ تنظيم النسل 06 42
 مجال اللباس: رابعا 
 √  األبيض الزفاف ثوب لباس 0 49
 √   الزواج خاتم لباس 6 44
 √  والقميص البنطال لباس 4 44
 √  لبس الحذاء المرتفع 3 31
 √  وضع الخلخال بالقدم 0 30
 √  صفات العباءة الشرعية 2 36
 √  . المسلمة للمرأة بالنسبة المسلمة المرأة عورة 9 34
 √  وأحكامها للرجل بالنسبة المرأة عورة 4 33
 √   األجنبية للمرأة بالنسبة المسلمة المرأة عورة 4 30
 الزينة: خامسا 
 √  رسم الحاجبين 0 32
 √  الالصقة العدسات 6 39
 √  األسنان زراعة عمليات 4 34
 √  عمليات تقويم األسنان 3 34
 √  التجميل جراحات 0 01
 √  الشعر زراعة 2 00
 √  والتمليس والميش الشعر صباغة 9 06
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 √  قص الشعر  4 04
 √  لبس الباروكة   4 03
 √  ازالة الشعر غير المرغوب فيه بالليزر 01 00
 √  الدهون شفط عمليات 00 02
 √  توصيل الشعر 06 09
 √  تركيب األظافر 04 04
 √  لمنتصف الرأسرفع الشعر  03 04
 √  عمليات نفخ الشفاه والخدين 00 21

 

وعـددها  أركـان اإلسـالم مجـالالـواردة ب النسـاء قضايا فقـه أن ( 0)يتضح من الجدول رقم
الحيض وأحكامه،االستحاضـة )وهي بالكتاب المدرسيا فقط منه ستةوردت ، قضية  ثالث عشر

 ثمــانيو  (وأحكامهــا، النفــاس وأحكامــه، الصــدقة والزكــاة علــى األبنــاء، حــج المــرأة بــدون محــرم
 اإلمـام خلـف رمضـان، الصـالة في الحيض لتأخير دواء استعمال)في بطاقة التحليل قضايا لم ترد

ام الرجـال، الزكـاة علـى الـذهب المـذياع ،الصـالة بالسـيارة أو الطـائرة، الصـالة أمـ أو التلفـاز عبـر
المعــد لإلدخــار، الزكــاة علــى الــذهب والمجــوهرات المعــدة للزينــة، الزكــاة علــى الــزوج، اســتخدام 

هــذه ، وهــذا يــدل علــى عــدم اهتمــام واضــعي المنــاهج بتزويــد الطالبــات ب(البخــاخ أثنــاء الصــيام
 .القضايا الفقهية التي تختص بالطالبات

أمــا بالنســبة لمجــال نظــام األســرة فقــد حظــي بنســبة كبيــرة مــن القضــايا التــي اشــتملتها  
قضــايا  تهــم الطالبـات، تضــمن المـنهج خمــس ضـاياعشــر قعلـى  تبطاقـة التحليــل حيـث اشــتمل

جـــراء عقــود الـــ): هـــيفقـــط منهــا  زواج عبـــر وســـائل االتصـــال الفحـــص الطبــي قبـــل الـــزواج، وا 
 لخمـس الكتـاب بينمـا لـم يتطـرق .(عمـل المـرأةغير المسلمات، ب الزواج، الحديثة، غالء المهور

المبكـر، إجـراء عقـود  العرفـي، زواج المسـيار، الـزواج الزواج):وهيي هذا المجال فأخرى قضايا 
القضـايا المهمـة الخاصـة ، مـع أن هـذه (الطالق عبر وسائل التصال الحديثة، العمالـة المنزليـة

 فــي األوســاط الجامعيــة، خاصــة أن الطالبــات المقصــودات بالمنهــاج مقــبالت علــى  بالطالبــات،
  . فيه هنوقوعالقضايا المستجدة خوفا من  وينبغي توعيتهن الزواج

ــد ةعشــر  ثــالثللمحــور الثالــث الحمــل والطــب والــذي تكــون مــن أمــا بالنســبة  تــرى  ،ا  بن
 جـنس لمعرفـة التصـوير:)هـا، هـيبهـا تضـمن المـنهج أربعـا  من الباحثـة ضـرورة وعـي الطالبـات

وتعـرفهن لألحكـام  (النسـل، تنظـيم النسـل المعـاق، تحديـد أو المشـوه الجنـين الجنـين، إجهـاض
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اســبة للطالبــات الخاصــة بهــا فكانــت النتيجــة غيــر مرضــية لعــدم اشــتمال الكتــاب علــى معرفــة من
) :هـيقة التحليـل و ساء الواردة ببطاقضايا من قضايا فقه الن تسعبهذا المجال وتضمن  الكتاب 

الـرحم، بنـك  الصـناعي، أطفـال األنابيـب، تـأجير الجنين، التلقـيح جنس في للتحكم أدوية استعمال
 رتـق الرجل، عمليات الطبيب عند المرأة الجنس، عالج تحويل بالبويضة، جراحات الحليب، التبرع

تضـمينها المنهـاج  هـاج وتـرى الباحثـة ضـرورةن، أما القضايا التي اختفت مـن الم(البكارة غشاء
جنس الجنين، التلقيح الصناعي  وأطفـال األنابيـب، تـأجير الـرحم، التبـرع  التصوير لمعرفة) هي

ــات رتــق غشــاء  ــذكر، عملي ــب ال ــد الطبي ــرأة عن ــل الجــنس، عــالج الم بالبويضــة، جراحــات تحوي
المغلـوط لهـا للفهـم تتعـرض وافتقار المنهج لهذه الموضـوعات التـي تهـم الفتـاة يجعلهـا  (البكارة

 .وكان األجدر تقديمها لها بصورة واضحة
، قضــاياالــذي هــو اللبــاس فقــد ورد ببطاقــة التحليــل تســع أمــا بالنســبة للمحــور الرابــع و 
 الـزواج، لبـاس خـاتم األبـيض، لبـاس الزفـاف ثـوب لبـاس)حيـث خـال المـنهج منهـا جميعـا وهـي

 م، صفات العباءة الشرعية، عـورةوالقميص، لبس الحذاء المرتفع، وضع الخلخال بالقد البنطال

 المـرأة وأحكامهـا، عـورة للرجـل بالنسـبة المـرأة المسـلمة، عـورة للمـرأة بالنسـبة المسـلمة المـرأة

وهـذه قضـايا حديثـة ينبغـي تضـمينها المنهـاج لتتـزود الفتـاة ( األجنبيـة للمـرأة بالنسـبة المسـلمة
ــى المجــامبالمعرفــة الالزمــة ــى حكــم ، وعلــى مخطــط المنهــاج الرجــوع إل ــة والتعــرف عل ع الفقهي

 .القضايا الجديدة وتضمينها المنهاج
عشــرة خمسـة الزينـة والــذي تكـون مـن  البطاقـة وهـوأمـا المحـور الخـامس واألخيـر فــي 

 رســم الحــاجبين، العدســات) فلــم يتضــمن المــنهج أي بنــد منهــا، وهــذه البنــود هــيفقــد  ا ،بنــد

 األسـنان، عمليـات زراعـة األسـنان، جراحـاتعمليـات تقـويم  زراعـة الشـعر، الالصـقة، عمليـات

والتملـيس،  قـص الشـعر، لـبس الباروكـة،  ازالـة الشـعر غيـر  والمـيش الشـعر التجميـل، صـباغة
الــدهون، توصــيل الشــعر، تركيــب األظــافر، رفــع الشــعر  شــفط المرغــوب فيــه بــالليزر، عمليــات

أهميــة الزينــة عنــد  وال يخفــى علــى ذي لــب(. لمنتصــف الــرأس، عمليــات نفــخ الشــفاه والخــدين
النساء، وهذه القضايا يجل حكمها الكثيرات ، فينبغـي علـى واضـعي المنـاهج الرجـوع لمثـل هـذه 

 .القضايا وتضمينها في المنهاج
مـن هنـا يتضــح لنـا مقـدار تضــمن المنهـاج لقضــايا فقـه النسـاء الــواردة ببطاقـة التحليــل 

قـت انفتـاح الجميـع بمـا فـيهم الطالبـات أورثها شعورا بانفصال المنهاج عن واقع الطالبات في و 
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اإلسـالمية  التربيـة منـاهج فـي مثـل هـذه القضـايا فطـرح ، بيـت لكـل اإلعـالم وسـائل وغـزو العـالم 
بعـادهن عـن شـبح  لتحصين ملحة حاجة وخاصة كتاب الفقه يعد  الطالبات بالمعرفـة المتبصـرة وا 

 .الوقوع بالحرام
كتب الفقه  محتوى تضمن مدى ما: ولإلجابة عن السؤال السابق والذي ينص على

النساء؟ تم تحليل الكتاب وحساب التكرارات والنسب المئوية لكل  فقه لقضايا للمرحلة الثانوية
 (.6)مجال من مجاالت بطاقة التحليل، فكانت النتائج كما في جدول 
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 (6)جدول 
 فقه النساء مدى تضمن كتب الفقه لقضايا 

 النسب المئوية غير الموجود النسبة المئوية الموجود المجال الرقم
 %09 4 %42 0 أركان اإلسالم 0
 %04 2 %42 0 نظام األسرة 6
 %09 4 %64 3 الحمل والطب 4
 %61 4 1 1 اللباس 3
 %44 00 1 1 الزينة 0

 %011 32 %011 03 مجموع المجاالت المجموع

تضـمنا الـواردة ببطاقـة التحليـل فقـه النسـاء  أن أكثر قضـايا( 6)رقم تضح من الجدول ي
فـي % 42حيـث مـثال نسـبة نظـام اإلسـالم، و  أركان اإلسالم : يمجالفي  مابالكتاب المدرسي ه

كــل مجــال، أمــا مجــال الحمــل والطــب فكــان بالمرتبــة الثانيــة وخــال المــنهج مــن قضــايا تخــص 
ــة،  ــاس والزين ــات فــي مجــال اللب ــا  الطالب ــرات لهــذين المجــالين بلغــت أربع ــث إن مجمــوع الفق حي

، أكثـر مـن ثلـث الفقـرات التـي تمثـل قضـايا %31وعشرين بندا ، ونسـبها بالنسـبة لبـاقي البنـود 
خاصـا  لهمـا اهتمامـاال فقه النساء، فلـم يحظيـان بالتمثيـل بالمنـاهج، علمـا أن هـذين المجـالين 

بـالحالل والحـرام فـي القضـايا  يخفـى أهميـة وعـيهنّ  ة، والعمريلة اللدى الطالبات في هذه المرح
إليهــا ومعرفــة حكمهــا مــن المضــمنة ببطاقــة التحليــل، خاصــة أنهــا قضــايا حديثــة يجــدر الرجــوع 

لتعـرف أحكامهـا وتضـمينها  ، فـي أنحـاء المملكـة منتشرةاللمجامع الفقهية ودور اإلفتاء خالل ا
 .المنهاج

 (4)بالكتاب كما في جدول رقموفيما يلي ترتيب المجاالت حسب ورودها 
 (4)جدول رقم 

 :المجاالت بحسب ترتيب ورود قضايا فقه النساء الواردة ببطاقة التحليل في الكتاب المدرسي 
 الترتيب النسبة المئوية المعدد الفقرات المجال الرقم
 0 %66 04 أركان اإلسالم 0
 0 %04 00 نظام األسرة 6
 6 %61 06 الحمل والطب 4
 4 %00 4 اللباس 3
 3 %55 55 الزينة 5

مجموع  المجموع
 المجاالت

06 566%  
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حيث تصدر مجالي أركان اإلسالم ونظام األسرة، القائمة، وذلك كون الموضوعات التي 
الحيض وأحكامه ،االستحاضة )يتناولها هذان المجاالن من الموضوعات القديمة الجديدة، 

والزكاة على األبناء، حج المرأة بدون محرم، والفحص وأحكامها، النفاس وأحكامه، الصدقة 
جراء عقود الزواج عبر وسائل االتصال الحديثة، غالء المهور، الزواج  الطبي قبل الزواج، وا 

الدين، وال يمكن االستغناء  في هذا هامة ركيزة العبادات ألن (.بغير المسلمات، عمل المرأة
أما السليم،  الشرعي الوجه على العباداتّن بهذه  تعريفه   يضرور عنها للطالبات، كان من ال

، لذا تضمين قضايا فقه النساء للمنهاجتم قضايا نظام األسرة التي حظيت بالمرتبة األولى، 
حيث إن هناك عدد كبير من ج هذه القضايا، االمنه ينضملتفطن واضعي ومخططي المناهج 

معرفة هذه األحكام قبل خوض هذه  الطالبات يتزوجّن، بعد إنهاء هذه المرحلة، ويلزمها
يلزم أيضا تضمينها للمناهج حتى  مستحدثةن هناك قضايا من ذلك، فإ رغموعلى ال. التجربة

وعلى هذا فإن هناك ضعفا في تضمين قضايا فقه . نصل لدرجة أكبر من الوعي لدى الطالبات
التي تناولت القضايا وهذه النتيجة تتفق مع الدراسات السابقة  النساء للكتاب المدرسي،

الفقهية المعاصرة للطلبة حيث كان تمثيل القضايا الجديدة قليال بالمنهاج، كما ظهر بدراسة 
، ودراسة (6112والعتيبي، سالم،)، ودراسة (6114المالكي، ( )6100حمد،)
، ودراسة (6114بربخ،)، ودراسة(6114البوسعيدي،) ، ودراسة(6110الجغيمان،)
 .(0444هاشم،) ، ودراسة(0444فرج،)
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 :التوصيات

:توصي هذه الدراسة بما يلي  
الفقهية ضروة تضمين منهاج التربية اإلسالمية في كل مرحلة تعليمية للقضايا  -

من أجل لمس  .التدريسية فعاليته وقياس ، الواقع فقه قضايا ضوءفي الحديثة،  
 .الواقع وما يعايشه الطلبة من حاجات وليقدم لهم من خالل المنهج كل ما يحتاجونه

القضايا  هذه عرض في المتخصصة الفقهية المجامع عن الصادرة بالفتاوى االستعانة -
 .المعاصر والفقه العصر قضايا حول يستجد ما كل على االطالعو 
 في الثانوية للمرحلة اإلسالمية التربية كتاب محتوى لتدريس مقترح تصور إعداد -

 .التدريسية فعاليته وقياس الواقع فقه قضايا ضوء
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 املراجع

الحيض وأحكامه دراسة مقارنة بين الشريعة والطب، بحث منشور (.ت.د)إسماعيل سهير فؤاد -
 .21بطنطا، العدد  المجلة العلمية بكلية الشريعةفي 

دار : األردن ،فقهية في قضايا الزواج والطالقمستجدات (. 1222)األشقر، أسامة عمر، -
 .النفائس للنشر والتوزيع

، تقويم محتوى كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي في دولة قطر(. 1222)أعمر، أكرم -
 .رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، السودان

 لصفوف المرحلة اإلسالمية التربية منهج لتطوير برنامج تأثير(. 1222) عمر أشرف بربخ، -
 رسالة " الفقهية المعاصرة القضايا فهم و التحصيل تنمية على غزة محافظات في الثانوية
 .مصر شمس، عين جامعة التربية، كلية دكتوراة،

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل (. 2211)البخاري، محمد بن إسماعيل -
 دار طوق : زهير بن ناصر الناصر، دمشق: ، المحققصحيح البخاري=وسننه وأيامه

 .251، ص 2، باب عالمات النبوة في اإلسالم،ج (2353)النجاة، رقم الحديث
: ، الكويتاالصطالحات المعاصرة المتعلقة بعقد الزواج(. 1222)البعداني، عادل أحمد، -

 .مؤسسة األمة العربية للنشر والتوزيع
 عمان اإلسالمية بسلطنة التربية كتب تقويم(. 1222.)أحمد بن المرداس بن قيس سعيدي،البو  -

 .عمان قابوس، جامعة السلطان التربية، كلية ماجستير، رسالة "القضايا بعض ضوء في
 ضوء القضايا في الثانوية بالمرحلة اإلسالمية التربية مناهج تقويم (.1223.)محمد الجغيمان،
 . شمس، القاهرة عين جامعة التربية، كلية ،والمعرفة القراءة مجلة المعاصرة،

 .دار المعرفة: ، بيروتفتح الباري شرح صحيح البخاري( 1379)ابن حجر، أحمد بن علي،  -
مدى تضمن محتوى التربية اإلسالمية لقضايا فقه الواقع للمرحلة (. 1222.)حمد، هيام أحمد -

 .جامعة النجاح -غزة، الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة
فقه النساء في ضوء المذاهب األربعة واالجتهادات الفقهية (. 2552.)الخشت، محمد -

 .دار األدب اإلسالمي: القاهرة المعاصرة،
 .مكتبة الفالح: ، الكويتطرائق تدريس التربية اإلسالمية(. 1222.) الخوالدة ناصر؛ أبو يحي -
 .الجزء األول. دار القلم: ، دمشقامالمدخل الفقهي الع(. 2551.)الزرقا، مصطفى -
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 .مؤسسة الرسالة: ، بيروتالفصل في أحكام المرأة(. 2552)زيدان، عبد الكريم -
اإلبهاج في شرح المنهاج منهاج الوصول إلى علم ، (1416)السبكي، تقي الدين أبو الحسن  -

 .11، ص2دار الكتب العلمية، ج: بيروت "األصول للقاضي البيضاوي
 .فتح لإلعالم العربي، المجلد األول: ، القاهرةفقه السنة( هـ2233)سابق، سيد،  -
 الثانوية الفقه للمرحلة مقررات تطوير "(2211)سعود بن صالح محمد؛ العتيبي، سالم، محمد -

 العلمي النشر إدارة المعاصرة، الفقهية القضايا بعض ضوء في السعودية العربية بالمملكة
 . العربية السعودية المملكة الرياض سعود، الملك جامعة والمطابع،

، تحقيق عبد جامع األصول في أحاديث الرسول، (ت.د)السيباني، مجد الدين محمد بن محمد -
، 1122، رقم الحديث، 2مكتبة الحلواني، باب فيما يجوز منه، الجزء : القادر األرنؤوط، مصر

 .125ص 
، العلوم اإلنسانية، مفهومه، أسسه، استخدامهتحليل المحتوى في ، (1222)طعيمة، رشدي -

 .دار الفكر العربي: القاهرة
، مناهج وطرائق تدريس التربية اإلسالمية، (1221)عبد الحميد، خضرة؛ الشيخ، بسيوني -

 .مكتبة المتنبي: الدمام
، ، دورية التطوير التربوي في سلطنة عمان، تحليل المحتوى(1225)العبري، محمد سالم -

 (21)ص،(21)العدد
 . ، دار االعتصام، القاهرةفقه النساء في الخطبة والزواج .(2010)عثمان ، محمد رأفت -
الشرح الممتع على زاد المستقنع، المملكة العربية ، (هـ2211.)ابن عثيمين، محمد بن صالح -

 .222،ص2دار ابن الجوزي،ج : السعودية
هج اللغة العربية رؤية تحليل محتوى منا(. 1225)عطية، محسن؛ الهاشمي، عبد الرحمن -

 .دار صفاء: عمان نظرية تطبيقية،
 .، عالم الكتبمعجم اللغة العربية المعاصرة(. 1221)عمر، أحمد مختار -
 رسالة" األزهرية الثانوية المرحلة لطالب الفقه محتوى تطوير."( 1993 ) .محمود فرج، -

 .األزهر، مصر جامعة التربية، كلية ،ماجستير
باب  .مؤسسة حلبي للنشر والتوزيع: القاهرة .القاموس المحيط( ت.د)الفيروزأبادي، مجد الدين  -

 .113،ص 2فصل الفاء، ج . الهاء
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 المتوسطة للقضايا بالمرحلة الفقه مقررات تناول مدى " (1225.)سعيد بن القحطاني، ثابت -
 أم جامعة كلية التربية، دكتوراة، رسالة " دراستها نحو الطالب واتجاهات المعاصرة الفقهية
 . السعودية العربية المملكة القرى،

 في ضوء الثانوية المرحلة في الفقه مقررات تقويم("1221.)بخيت بن المالكي، عدنان -
 العربية المملكة القرى، أم جامعة التربية، ماجستير، كلية رسالة " المعاصرة الفقهية المستجدات
 . السعودية

المعجم الوسيط، (. ت.د)مصطفى، ابراهيم؛ عبد القادر، حامد؛ الزيات أحمد؛ المجار، محمد -
 .دار الدعوة:  ، مصرمجمع اللغة العربية بالقاهرة

هانة الجاهلية ، القاهرة(. 2005)المقدم ، محمد  -  .دار ابن الجوزي: المرأة بين تكريم اإلسالم وا 
 .223، ص 1ج . دار الحديث، مادة فقه: هرةالقا. لسان العرب( 2003)ابن منظور، محمد -
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ( ت.د)النيسابوري، مسلم بن الحجاج -

دار إحياء التراث العربي، باب سفر المرأة : المحقق فؤاد عبد الباقي، بيروت ،رسول اهلل 
 .511، ص 1الجزء ( 2222)المسلمة مع محرم، رقم الحديث

 الفني في الثانوي التعليم في اإلسالمية التربية كتاب تقويم " ( 1999 ) محمد مراد هاشم، -
 كلية رسالة ماجستير، " الدينية الطالب وتساؤالت المعاصرة الفقهية القضايا بعض ضوء

  طنطا، مصر التربية، جامعة
: عمان، "تحليل مضمون المناهج الدراسية"(. 1222)الهاشمي، عبد الرحمن؛ عطية، محسن -

 .دار صفاء
. ، مجلة جامعة بخت الرضاالحكم الشرعي للزواج العرفي(.1222.)الهم، عبد الباقي محمد -

 .22-21ص .العدد التاسع
تقويم المناهج مساهمة في النقاش الجاري حول المناهج (. 1225)ياسين، صالح  -

 (.222 – 225)، (22)مجلة رؤى تربوية، رام ااهلل، عدد . الفلسطينية
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