
 ـ ٕٛٔٓالجزء األوؿ( أبريؿ لسنة  ٛٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -ٜٜٗ- 

 
 
 

تصىر مقرتح لتضمني املقاصد الشرعية مبنهج 
 احلديث الشريف لطالب املرحلة املتىسطة 

 باململكة العربية السعىدية
 
 

 

 

 

 إعداد
 د/ طالل بن عبد اهلادي الغبيىي

 أستاذ املناهج وطرائق تدريس الرتبية اإلسالمية املساعد 
 اململكة العربية السعىدية –جامعة شقراء  –كلية الرتبية بعفيف

 
 
 
 



 ـ ٕٛٔٓة الجزء األوؿ( أبريؿ لسن ٛٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -٘ٓٓ- 

تصىر مقرتح لتضمني املقاصد الشرعية مبنهج احلديث الشريف 
 لطالب املرحلة املتىسطة باململكة العربية السعىدية

 :المستخلص

استهدفت الدراسة بناء تصور مقتػرح لتمػميف المقاصػد اليػربية بمػنهد ال ػديث 
بؽ اليػريؼ لطػ ب المر مػػة المتوسػطة بالمممكػػة العربيػة السػعودية  ولت قيػػؽ الهػدؼ السػػا

أبد البا ث قائمة بالمقاصد اليػربية ال زمػة لطػ ب المر مػة المتوسػطة بالمممكػة العربيػة 
السػػعودية ، وتػػـ برمػػها بمػػء اللبػػراء والملتصػػيف  قرارهػػا، وتػػـ ت ويػػؿ هػػ   القائمػػة إلػػء 
معيػػار لمت ميػػؿ مػػنهد ال ػػديث لطػػ ب الصػػؼ األوؿ المتوسػػط بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية، 

صػػدقو واباتػػو، اػػـ  قػػاـ البا ػػث بتقػػويـ منظومػػة مػػنهد ال ػػديث وهػػ  وتػػـ الت قػػؽ مػػف 
)األهداؼ والم توى واألنيطة التعميمية وأساليب التقويـ(، وكيفت نتائد الدراسة بف بػدـ 
وجػػود اتسػػاؽ فػػ  تمػػميف المقاصػػد العامػػة لميػػريعة ا سػػ مية فػػ  مػػنهد ال ػػديث لطػػ ب 

فػ  المرتبػة األولػء يميػو مقصػد  فػظ  الصؼ األوؿ المتوسط،  يث جاء مقصد  فظ الػديف
النفس، اـ  فظ العقؿ، وأليًرا جاء مقصد  فظ النسؿ و فظ الماؿ ف  المرتبة األليرة، كمػا 
أسػػفرت نتػػائد الدراسػػة بػػف بػػدـ وجػػود تػػوازف فػػ  تمػػميف المقاصػػد اليػػربية فػػ  مػػنهد 

مػػوء ال ػػديث، وبػػدـ اسػػتمرارية برمػػها فػػ  هػػ ا المػػنهد بيػػكؿ ي قػػؽ ال ايػػة منػػو، وفػػ  
نتائد الدراسة السابقة ومع البا ث تصوًرا نظرًيا لكيفية تمميف المقاصد اليػربية بمػنهد 
ال ػػديث الصػػؼ األوؿ المتوسػػط، وقػػد أوصػػت الدراسػػة بمػػرورة  تمػػميف المقاصػػد العامػػة 
لميػػريعة ا سػػ مية فػػ  منػػاهد ال ػػديث لطػػ ب وت ميػػ  المرا ػػؿ الدراسػػية الملتمفػػة، مػػع 

ف فػػ  بػرض المقاصػػد العامػة لميػػريعة ا سػ مية، ب يػػث يعطػء كػػؿ مػرورة مرابػػاة التػواز
مقصػػد فػػ  مػػوء  اجػػات ومطالػػب  يػػاة المتعممػػيف، وفػػ  مػػوء متطمبػػات المجتمػػع والبيئػػة 

 الت  ي يوف فيها.
: المقاصػػػد اليػػػربية، مػػػنهد ال ػػػديث اليػػػريؼ، طػػػ ب الصػػػؼ األوؿ الكممػػػات المفتا يػػػة

 المتوسط، التصور المقترح. 
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Abstract: 

AsuggestedPropoasal for including the purposes of 
Islamic Jurisprudence in Al Hadith curriculum for Prep 

School Students in kingdom Saudi Arabia 

  ِ Prepared by 

Dr. Talal Bin Abdul HadiG. Alghobaiwi 

Faculty of Education in Afif, Shaqra University 

 The aim of the study was to AsuggestedPropoasal for 
including the purposes of Islamic Jurisprudence in Al Hadith 

curriculum for Prep School Students in kingdom Saudi Arabia, 
In order to achieve the above objective, the researcher prepared a 
list of purposes of Islamic Jurisprudence in Al Hadith curriculum 
for prep school students in Saudi Arabia, It was presented to the 
experts and specialists for approval, and this list has been 
transformed into a standard for the analysis of the curriculum of 
the students of the first grade in the Kingdom of Saudi Arabia. 
The researcher evaluated the component of  the Al Hadith  
curriculum (objectives, content, educational activities and 
evaluation methods). 

 The results of the study revealed the lack of consistency 
in the inclusion of the purposes of Islamic Jurisprudence in Al 
Hadith curriculum for students in the first grade prep school, 
where the value of the preservation of religion in the first place 
followed by the goal of self-preservation, and then save the mind, 
and finally came the goal of keeping the birth and save money in 
the last place, The results of the study resulted in a lack of balance 
in the inclusion of the  purposes of Islamic Jurisprudence, and the 
lack of continuity in the presentation of this dimensions in order 
to achieve its purpose. In the light of the results of the previous 
study, the researcher developed a theoretical propasal of how to 
include of the purposes of Islamic Jurisprudence in Al Hadith 
curriculum first grade. The study recommended that the general 
purposes of Islamic law should be included in the Hadith 
curricula for students and students of various stages of study. 
Each destination in the light of the needs and demands of the lives 
of learners, and in light of the requirements of society and the 
environment in which they live. 

Keywords: purposes of Islamic Jurisprudence, Al Hadith 
curriculum, first grade Prep school students,AsuggestedPropoasal 

 



 ـ ٕٛٔٓة الجزء األوؿ( أبريؿ لسن ٛٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -ٕ٘ٓ- 

 

 ا  ساس بالميكمة:  المقدمة و 
 نبيا ورسوا ال مد ا ال ي جعؿ لنا ا س ـ دينا ، والتار لنا م مد بف ببدا 

 صمء ا بميو وبمء آلو وص بو وسمـ تسميما كايرا ..
             ِبْنَد الم ِو اِ ْسػ ـُ  يفَ الد   ِإف  :ا بز وجؿ لعباد  ا س ـ دينًا فقاؿ تعالء التار

نبيًا ومعممًا قاؿ  صمء ا بميو وسمـ  ومهم  بؿ أرسؿ رسول ( ولـ يتركؤٜبمراف: آؿ)
ـْ اْلِكَتاَب  م ي يفَ ِ ي َبَعَث ِف  األْ ال   ُهوَ :تعالء  ـْ َوُيَعم ُمُه ـْ آَياِتِو َوُيَزك يِه ـْ َيْتُمو َبَمْيِه َرُسوًا ِمْنُه

ْف َكاُنوا مِ  (  وجعؿ لهـ منهجًا يستهدوف ٕ:الجمعة)ِبيفٍ َقْبُؿ َلِف  َمَ ٍؿ مُ  فْ َواْلِ ْكَمَة َواِ 
ـْ ِيْرَبًة َوِمنهاجاً  ِلُكؿ  :وجؿ بزفقاؿ  ،ال ياة الدنيا ه  بنور  ف   ( ٛٗ:المائدة)َجَعْمنا ِمنُك

ـْ ِمَف الم ِو  :قاؿ تعالء صراط المستقيـ،ال بمء ويسيروفوبه ا المنهد القويـ  قد َجاءُك
ـْ ِمَف ال ظُُّمَماِت إلء ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبيٌف* َيْهِدي ِبِو الم ُو َمِف ات َبَع ِرْمَواَنُو ُسُبَؿ الس  ـِ َوُيْلِرُجُه

ـْ إلء ِصَراٍط ُمْسَتِقيـٍ   (.ٙٔ-٘ٔ:المائدة) النُّوِر ِبِإْ ِنِو َوَيْهِديِه
وتتصؼ يريعة ا س ـ بمجموبة مف اللصائص العامة الت  تميزها بف غيرها 
مف اليرائع  ألنها يريعة ا الكاممة اللالدة ما دامت ال ياة البيرية قائمة، ومف ه   

 سب المكمفيف، وب سب الزماف والمكاف، ومنها جمعها بيف الابات اللصائص بمومها ب
والمرونة، ومنها يمولها الرباية لمصالح الديف والدنيا ومصالح األفراد والجمابة، ومنها 
ربطها أل كاـ السموؾ والتعامؿ بوازع ا يماف با واليـو اآللر، ومنها  فظ مصادرها مف 

 (.   ٕٗهػ، ٘ٔٗٔالت ريؼ أو التبديؿ)العالـ، 
ونظًرا لكوف اليريعة ا س مية ربانية المصدر فقد جاءت أ كامها لتأميف 
مصالح العباد ف  كؿ زماف ومكاف، وجمب المنافع لهـ ودفع الممار بنهـ، فتريدهـ إلء 
اللير، وتهديهـ إلء سواء السبيؿ، وتدلهـ بمء البر وتأل  بأيديهـ إلء الهدى، وتكيؼ 

ية الت  تقـو بميها  ياتهـ، اـ ومعت لهـ األ كاـ اليربية  لتكوف لهـ المصالح ال قيق
سبيً  ودليً  لت قيؽ ه   المقاصد وال ايات، وأنزلت بميهـ األصوؿ والفروع  يجاد ه   
األهداؼ، اـ ل فظها وصيانتها، اـ لتأمينها وممانها وبدـ اابتداء بميها )الز يم ، 

ٕٕٓٓ ،ٚٔ.) 
بمماء اليريعة  العامة لميريعة ا س مية  دراؾوتتماؿ أهمية المقاصد 

معقولة المعنء، ومبنية بمء النظر وااستداؿ، فالمسمـ  هاا س مية أف نصوصها وأ كام
ف كاف يتمقء التكاليؼ بروح القنابة واليقيف بأ قيتها، ويطبقها وهو تممؤ  الاقة  وا 

الوقوؼ بمء  ةريعها، وم اولريتها، إا أف  لؾ ا يمنع مف التماس ال كمة مف تييبل
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نما ُقصد بها أمور ألرى  ألف"  أسرارها ومعانيها األبماؿ اليربية ليست مقصودة ل اتها، وا 
 (.ٖ٘ٛ، الجزء الاان ، ٜٓٛٔ)الياطب ،  والمصالح الت  يربت ألجمها يها،ه  معان

التماس مقاصد اليريعة وأهدافها ينسجـ مع الفطرة  ب وة بمء ما سبؽ فإف
 لءتمؾ الِجِبّمة الت  لمؽ ا تعا طرةوالمقصود بالف ،ساس مهـ ُبن  بميو ه ا الديفوهو أ

ا نساف بميها بوصفو، إنسانًا، ومملصها: أف ا نساف ملموؽ يممؾ بقً  يستطيع بو 
المرونة والقابمية لمطابة، وهو  د ااستعداد لممدنية وال مارة، وبن لديواكتساب المعرفة، و 
مؾ مف ل لها إدراؾ المرئيات والمسموبات، وفيو ميؿ إلء  ب مزود ب واس يم

والنواه  مف األسرار والمعان  مف  مرااستط ع، ل ا كاف معرفة ما يكمف وراء األوا
الجوانب الت  ت رص بميها اليريعة ا س مية، ومف هنا نجد أف كايرًا مف األ كاـ 

 ف تيريعها وف  سائر المجااتاليربية جاءت معممة، ووردت مقرونة ب كر ال كمة م
 (.ٔٓٔ، ٕٕٓٓ)بقمة، 

ومف اـ فقد  ث العمماء أف يكوف هناؾ وب  وبمـ بالمقاصد العامة لميريعة 
ا س مية، ب يث يعمـ المسمموف أنها م ققة لمصال هـ، مبعدة بنهـ اليرور والمفاسد 

مة لتبيف فعؿ الت  قد تعترمهـ ف   ياتهـ، كما أف التيريعات ا لهية قد جاءت معم
اليارع مف ال كـ كمعرفة قصد المكمؼ مف الفعؿ، فالفعؿ ببث إف ل  بف مقصد وغاية، 
والفعؿ ا يت قؽ إف لـ توفر لو أسبابو ومقدماتو    ، فاألمور مرتبطة ب اياتها مف  يث 
ا امار وا نتاج ومرتبطة بمقدماتها مف  يث الوجود والت قيؽ، فاألمور بمقاصدها 

 بلواتيمها.واألمور 
( إ  يقوؿ: إننا ٕٔ، ٖٗٗٔويدبـ األهمية السابقة ما أيار إليو )الريسون ، 

أصب نا  –وف  ظؿ الت ديات الفكرية والاقافية وا ب مية الت  تواجهنا وت اصرنا  –اليـو 
أكار امطراًرا إلء أف نعرض بمء الناس ونيرح لهـ مقاصد يريعتنا وم اسف ديننا، فه ا 

براز  بما هو بميو وما هو أهمو، وهو الكفيؿ هو الكفيؿ بإ نصاؼ ديننا المفترى بميو، وا 
قامة ال جة كاممة ناصعة، ليهمؾ مف همؾ بف بينو  بدفع اليبهات ورفع ا يكاات، وا 

 وي يا مف  يء بف بينة.    
وتتجمء أهمية المقاصد العامة لميريعة ا س مية لط ب المر مة المتوسطة ف  

الص يح  التصور لديهـا طار العاـ لميريعة، ويكوف الط ب بمء معرفة معاونة هؤاء 
ومعاونتهـ بمء صورة الياممة لتعاليمو، ب يث تكوف لديهـ ال، بف الديف ال نيؼالكامؿ و 

الكمية ا جمالية أل كامو وفروبو، وبالتال  يدرؾ الطالب المكاف الطبيع  لكؿ المعرفة 
ؿ مادة بممية، ويعرؼ موقعها ال قيق  ف   لؾ، ومف ولك منهد مف المناهد ا س مية،

اـ تت دد لديو بيكؿ باـ ما يدلؿ ف  اليريعة وما يلرج منها، فكؿ ما ي قؽ مصالح 
الناس ف  العاجؿ واآلجؿ، ف  الدنيا واآللرة فهو مف اليريعة، ومطموب مف المسمـ، وكؿ 
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ليريعة، بؿ هو منه  بنو، ما يؤدي إلء الفساد والمرر، واامطراب والميقة فميس مف ا
 .وه ا يسابد  بمء ومع المبنات ف  أماكنها ويقيـ المواد بمء قوابدها

ويرتبط بمـ المقاصد بعمـ ال ديث ارتباًطا وايًقا،  يث إف ال ديث النبوي اليريؼ 
ليس كتاًبا ف  التربية، بؿ هو كتاب هداية وتيريع وتوجيو لمناس ف   –كالقرآف الكريـ  –

ـ ودنياهـ، ومع  لؾ فهو ييمؿ العديد مف الم مح والمبادئ التربوية الت  تعد أمور دينه
أصً  لتربية ا نساف تربية إس مية ياممة، وه ا هو ال اية مف بمـ المقاصد اليربية 

 (.ٖٓٗهػ،  ٖٗٗٔ)هندي، 
(ف  كوف ال ديث النبوي متكامؿ مع ٜٕٔ، ٜٕٓٓومف  لؾ ما أكد  )الجندي، 

  تفسير مراد ا تبارؾ وتعالء،  يث إف المرورات اللمس تأصمت ف  القرآف الكريـ ف
القرآف الكريـ وتفصمت ف  السنة المطهرة، والسنة دليؿ مف األدلة اليربية بعد نصوص 

ت توي بمء مقاصد يربية كمية  –أي السنة النبوية  –القرآف الكريـ، وبالتال  فه  
بوية توافؽ نصوص القرآف الكريـ وتؤكد ، وجزئية أصمية وتابعة، و لؾ ألف السنة الن

وال ديث يدبونا ل فظ المقاصد اللمس وه  أصؿ المقاصد وه :  فظ الديف والنفس 
 والعقؿ والنسؿ والماؿ وما يلص مكاـر األل ؽ واألفعاؿ الكريمة.    

ولقد  ظ  بمـ المقاصد بااهتماـ ف  منهد ال ديث فومعت لو وزارة التعميـ 
ربية السعودية مجموبة مف األهداؼ العامة ومنها: أف يتعرؼ الط ب بمء بالمممكة الع

األ كاـ اليربية الواردة ف   ديث النب  صمء ا بميو وسمـ، وأف يتربء بمء التأدب 
باآلداب اليربية ف  تعاممو مع اآللريف، وأف يستيعر الطالب أهمية مر مة البموغ وما 

ص بمء ما فيو  فظ رو و وبدنو وتقويتو، وأف ي  ر يترتب بميها مف التزامات، وأف ي ر 
 (.ٖٔٔهػ، ٕٛٗٔمف دواب  الوقوع ف  الفا ية )وزارة التعميـ، 

كما ناؿ بمـ المقاصد اليربية اهتماـ البا ايف فاهتمت بدراستو العديد مف 
(  يث استهدفت الكيؼ بف المقاصد ٕٛٓٓالب وث والدراسات ومنها دراسة )سنج ، 

ة ا س مية ف  مناهد التربية ا س مية بالمر مة الاانوية العامة بمصر، العامة لميريع
( دراستو الت  هدفت إلء بناء برنامد قائـ بمء مقاصد اليريعة ٕٓٔٓوأجرى )  سف، 

ا س مية ف  تنمية بعض قمايا المستجدات البيولوجية والتفكير الناقد ن و تمؾ القمايا 
الدراسات ا نسانية جامعة األزهر، وف  السياؽ نفسو أبد  لدى طالبات يعبة التربية بكمية

( دراسة استهدفت بناء برنامد مقترح ف  موء مقاصد اليريعة ٕٕٔٓ)البيم ، 
ا س مية لتنمية المفاهيـ العقدية واأل كاـ التيريعية لدى ط ب المر مة الاانوية 

منهاج  ىء تطوير م تو إل( دراسة هدفت ٖٕٔٓبالجمهورية اليمنية، وأجرى )أبو ن ؿ، 
التربية ا س مية لممر مة الاانوية بفمسطيف ف  موء مقاصد اليريعة ا س مية 
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توافر متطمبات مقاصد اليريعة ا س مية  ىومتطمبات التربية األمنية والوطنية ومعرفة مد
 .ومتطمبات التربية األمنية والوطنية

ا س مية إا أف دراسة )بكري، وبمء الرغـ مف أهمية المقاصد العامة لميريعة 
( قد أكدت لمو كتاب الصؼ األوؿ الاانوي األزهري مف أ اديث مقاصد  فظ ٕٙٓ، ٕ٘ٔٓ

العقؿ والنسؿ والماؿ، كما ل  كتاب الصؼ الاان  الاانوي األزهري مف أ اديث  فظ العقؿ 
زهري مف و فظ النسؿ أما  فظ الماؿ فمـ يرد إا قميً ، ول  كتاب الصؼ الاالث األ 

أ اديث  فظ العقؿ ك لؾ لـ يرد  فظ النسؿ إا قميً ، ب وة بمء ما سبؽ فقد ركز م توى 
كتب ال ديث اليريؼ بمء أ اديث مقاصد  فظ الديف بنسب متفاوتة،  يث كانت نسبتها 

%، أما بف الصؼ الاالث فكانت نسبتها ٙٗ%، وف  الصؼ الاان   ٕٙف  الصؼ األوؿ 
ٗٗ  .% 

( إلء ابتماد مناهد التربية ا س مية بمء ٖٔٔ، ٕٛٓٓ ، وأيار )سنج
المدلؿ التقميدي ف  تنظيـ م تواها مف  يث تقسيمها إلء قرآف و ديث وببادات وتو يد، 
واافتقار إلء م اولة استلداـ مدلؿ مقاصد اليريعة ا س مية ف  بنائها، ول ا فقد 

دينية ا س مية وتطويرها ف  موء أوصت بعض الدراسات بمرورة بناء مناهد التربية ال
 (.ٕٛٓٓ، المعصب، ٕٛٓٓمدلؿ المقاصد اليربية ومنها دراسة )سعد، 

( إلء مرورة نقؿ مقاصد اليريعة ا س مية مف ٛ، ٕٕٔٓكما أيار )البيم ، 
المجاؿ الفقه  وتعميؿ األ كاـ ال ي ان صرت فيو إلء مياديف تطبيقها ف  الدراسات 

والنفسية، فمً  بف أف المقاصد اليربية تظهر م اسنها وتكيؼ التربوية واألل قية 
بظمة ال ؽ سب انو وتعالء وت مس ي اؼ القموب، فتجعؿ المتعمـ يقبؿ بمء العبادة 
جباًرا، كما أف المقاصد ه  المعنية بالربط بيف النص ورو و،  يوًقا والتياًرا ا قهًرا وا 

براز  يوية اليريعة ا س مية وص  يتها لمتطبيؽ ف  كؿ المجاات، وف  كؿ بصر  وا 
 مهما التمفت باداتو وأبرافو، ومهما تجددت نوازلو وتباينت منطمقاتو.

 ميكمة الدراسة:
تتماؿ ميكمة الدراسة ال الية ف  الكيؼ بما يتممنو منهد ال ديث مف  

، وبناء المقاصد العامة لميريعة ا س مية وه  ) فظ الديف والنفس والعقؿ والنسؿ والماؿ(
 تصور مقترح لتممينها ف  المنهد القائـ  ول ؿ ه   الميكمة تـ طرح التساؤات اآلتية: 

ما المقاصد اليربية ال ـز تممينها ف  منهد ال ديث اليريؼ لط ب المر مة  (ٔ
 المتوسطة؟

ما درجة تمميف ه   المقاصد ف  منهد ال ديث اليريؼ لط ب الصؼ األوؿ  (ٕ
 المتوسط؟
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قترح لتمميف المقاصد اليربية ف  منهد ال ديث اليريؼ لط ب ما التصور الم (ٖ
 الصؼ األوؿ المتوسط؟  

  دود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة ال الية بمء ال ديف اآلتييف: 

 أوًا: ال د الموموب :
  ،منهد ال ديث اليريؼ لط ب الصؼ األوؿ المتوسط  ألنها تماؿ بداية المر مة

 مية بامة ومناهد ال ديث لاصة تبصرة الط ب ويجب بمء مناهد التربية ا س
بالمقاصد العامة لميريعة ا س مية  تء يتمكنوا مف التسمح بها ف  مواجهة ما 

 يقابمهـ مف ت ديات.  

  ااقتصار بمء بناء تصور نظري لتمميف المقاصد العامة لميريعة ا س مية
البا ايف لمف يريد  لط ب الصؼ األوؿ المتوسط، تارًكا البا ث المجاؿ أماـ

 تطبيؽ ه ا التصور أو تطوير ، أو البناء بميو.
 اانًيا: ال د الزمن : 

   تـ ااقتصار بمء منهد ال ديث ف  الفصؿ الدراس  األوؿ مف العاـ الدراس
 هػ. ٜٖٗٔ -هػ  ٖٛٗٔ

 مصطم ات الدراسة: 
 المقاصد اليربية:  (ٔ

ِ كػـ المم وظػة وال ،: المعػان ( بأنهػآ٘، ٜٕٓٓبرفها )ابػف بايػور،  
  التػ لمعبػاد واآلجمة العاجمة المصالح، أو ه  لميارع ف  جميع أ واؿ التيريع أو معظمها

(، كمػا ٛٔ،  ٕٚٗٔ) بيب،  بيريعتو وأل هـ ا س ـ ف  دلولهـ مف وجؿ بز ا أرادها
( مقاصد اليريعة ا س مية بأنها ال اية واألسػرار التػ  ومػعها ٚ، ٖٜٜٔبرؼ )الفاس ، 

 ارع ال كيـ بند كؿ  كـ مف أ كامو. الي
السػامية، وال كػـ الليػرة،  المعػان بأنها ويعرفها البا ث إجرائًيا ف  الب ث ال ال  

المتصمة ب فظ الديف والنفس والعقؿ والنسػؿ والماؿ،والممػمنة فػ  مػنهد  وال ايات ال ميدة
ؿ إليهػػػا مػػػف التػػػ  ابت ػػػء اليػػػارع ت قيقهػػػا والوصػػػوال ػػػديث لطػػػ ب المر مػػػة المتوسػػػطة، 

، وتقػاس هػ   المعػان  مػف أو األ كػاـ التػ  يػربها ا لعبػاد  ،النصوص الت  وردت بنػو
 . ل ؿ معيار الت ميؿ ال ي سيعد  البا ث له ا الهدؼ
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 ال ديث النبوي اليريؼ:  (ٕ

هو ما أميؼ إلء رسوؿ ا صمء ا بميو وسمـ مف قوؿ أو فعؿ أو تقرير أو 
الجمهور ما أميؼ إلء النب  صمء ا بميو وسمـ أو صفة مف صفاتو، وييمؿ بند 

الص اب  أو التابع ، فينموي ت تو ما يرفع إلء النب  وهو ال ديث المرفوع، وما أميؼ 
إلء الص اب  وهو ال ديث الموقوؼ، وما وقؼ بو بند التابع  وهو ال ديث المقطوع )ببد 

 (.ٕٛٓ، ٕٙٔٓال ميد والييخ، 
بأنو كؿ ما نسب إلء الرسوؿ صمء ا بميو وسمـ مف ويعرفو البا ث إجرائًيا 

قوؿ أو فعؿ أو تقرير أو صفة والمممنة ف  منهد الصؼ األوؿ المتوسط بالمممكة 
 العربية السعودية.  

 التصور المقترح لتمميف المقاصد اليربية:   (ٖ

يقصد بالتصور المقترح إجرائًيا ف  الدراسة ال الية ومع ملطط باـ لكيفية 
المقاصد اليربية ف  منهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط، و لؾ مف تمميف 

ستراتيجيات تدريسو وأساليب تقويمو.   ل ؿ ت ديد أهداؼ التصور، وم توا ، وا 

 الدراسة: إجراءات 
 تسير إجراءات الدراسة ال الية ف  موء اللطوات اآلتية: 

لط ب المر مة  المقاصد اليربية ال ـز تممينها ف  منهد ال ديث ت ديد (ٔ
 المتوسطة، ويتـ  لؾ مف ل ؿ دراسة ما يم : 

 .الدراسات والب وث السابقة المرتبطة بالمقاصد العامة لميريعة ا س مية 

 .األدبيات المرتبطة بالمقاصد العامة لميريعة ا س مية 

 .أهداؼ تعميـ منهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط 

  ب الصؼ األوؿ المتوسط.مظاهر النمو الملتمفة لدى ط 

  صر المقاصد العامة لميريعة ا س مية، وبرمها بمء مجموبة مف اللبراء 
 والم كميف.

 .تعديؿ القائمة ف  موء آراء الم كميف 

، ت ديد درجة تمميف ه   المقاصد ف  منهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط (ٕ
 ويتـ  لؾ مف ل ؿ: 

 .مراجعة ا جراء السابؽ 

 يار لت ميؿ منهد ال ديث ف  موء المقاصد العامة لميريعة ا س مية.بناء مع 

 .الت قؽ مف صدؽ معيار الت ميؿ واباتو 
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بناء التصور المقترح لتمميف المقاصد اليربية ف  منهد ال ديث لط ب الصؼ  (ٖ
 األوؿ المتوسط، ويتـ  لؾ مف ل ؿ ما يم : 

 .ت ديد أهداؼ التصور المقترح 

 المقترح. ت ديد م توى التصور 

 . ت ديد إستراتيجيات التدريس المناسبة 

 .ت ديد األنيطة والوسائط التعميمية المناسبة 

 .ت ديد أساليب التقويـ الم ئمة 

 رصد البيانات ومعالجتها إ صائًيا. (ٗ

 ت ميؿ النتائد وتفسيرها. (٘

 تقديـ التوصيات والمقتر ات. (ٙ

 أهمية الدراسة:
 كف أف تسهـ بو ف  إفادة الفئات اآلتية:تتماؿ أهمية الدراسة ال الية فيما يم 

وامع  مناهد التربية ا س مية بامة وال ديث النبوي والاقافة ا س مية  (ٔ
،  يث تزودهـ بقائمة بالمقاصد العامة لميريعة ا س مية الت  يمكف لاصة

 تممينها ف  ه   المناهد.

الت  يجب  :  يث تمدهـ بقائمة بالمقاصد العامةمعمم  التربية ا س مية (ٕ
معالجتها أاناء يرح الدروس والموموبات المممنة ف  مناهد التربية 

 ا س مية بامة وال ديث النبوي والاقافة ا س مية لاصة.

:  يث يمكف استلداـ ه   القائمة ف  تقييـ األداء التدريس  الميرفيف التربوييف (ٖ
 لمعمم  التربية ا س مية وال ديث النبوي اليريؼ.

:  يث يتوقع أف تفتح ه   الدراسة أفاًقا جديدة لتبن  مدلؿ المقاصد فالبا اي (ٗ
العامة لميريعة ا س مية  ألنها تعرض ال ايات الكبرى لإلس ـ بيكؿ يتسؽ مع 

 ما يربو اللالؽ سب انو وتعالء. 
 ا طار النظري لمب ث ال ال : 

ية بمنهد يستهدؼ الب ث ال ال  بناء تصور مقترح لتمميف المقاصد اليرب  
ال ديث النبوي لط ب الصؼ األوؿ المتوسط، وف  موء الهدؼ السابؽ يتناوؿ ا طار 

 النظري الم ور التال : 
الم ور األوؿ: المقاصد اليربية: مفهومها ، أهميتها، أنوابها، أبعادها 

 لط ب المر مة المتوسطة: 
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ح ا نساف نظاـ  ياة ومتوازًنا، كما من متكام ً ا س ـ لمتربية منهًجا  معو  لقد
ف  القرآف والسنة إ ا اتبعو ا نساف بقمب سميـ ونية صادقة است ؽ أف يكوف  كامً مفص ً 

لميفة ا ف  األرض، ولك  يتبع ا نساف ه ا النظاـ ويطبقو تطبيًقا ص يً ا فإنو ي تاج 
أف تكوف إلء تربية ينيأ بميها من  طفولتو، ف  البيت وف  المجتمع ال ي يعيش فيو، و 

 .ه   التربية ياممة لرو و وبقمو وجميع  واسو
 مفهـو المقاصد اليربية:  (ٔ

( بأف المقاصد جمع َمقِصد وهو ما تقصد  وتريد ٖٔ، ٜٜٜٔبرفها )الريسون ، 
الوصوؿ إليو، فهو مقصود لؾ ولسعيؾ، ول لؾ يستعمؿ المقصد والمقصود بمعنء وا د، 

النتائد والفوائد المرجوة مف ومع اليريعة ومقاصد اليريعة ه  ال ايات المستهدفة و 
جممة، ومف ومع أ كامها تفصيً ، أو ه  ال ايات الت  ومعت اليريعة ألجؿ ت قيقها 

 لمصم ة العباد. 
بأف ه ا المصطمح قد استلدـ ف  ك ـ الفقهاء  (ٗٔ، ٕٙٓٓوبرفها )بزبيو، 

 واألصولييف بمء استعماليف هما: 
 يارع بيرع ال كـ، وبعبارة ألرى مراد ا سب انو : ما يقصد الااستعماؿ األوؿ

وتعالء مف اللمؽ وهو ال ي تجميو العقوؿ مف نصوص اليرع، فيتدالؿ مع 
 العمؿ واألسباب وال كـ .

  وتارة يعبر بها بف نفس الِ َكـ المنصب بمء المصم ة جمًبا  :ااستعماؿ الاان
 والمفسدة درًءا فتقابؿ الوسائؿ.

امة لميريعة ا س مية بأنها المعان  وال كـ ون وها الت  وبرفت المقاصد الع
، ٛٔٗٔراباها اليارع ف  التيريع بموًما ولصوًصا مف أجؿ مصم ة العباد)اليوب ، 

( بأنها المعان  الت  قصد اليارع إلء ت قيقها مف ٘ٔ، ٕٙٓٓ(، وبرفها )بودة، ٖٚ
 دوف مف النصوص اليربية.وراء تيريعاتو وأ كامو، والت  يستقر بها العمماء المجته

( بأنها جممة ال ايات الت  ألجمها ومعت ٕٙ،  ٖٚٗٔوبرفها )العطاس، 
األ كاـ اليربية، والت  ف  إبرازها بياف لكميات الديف الت  ت فظ المصالح وف  الوقوؼ 
بميها تعرؼ م اسف التيريع وال كـ الت  تواؽ الصمة بالديف وتبيف كمالو، وف  تعميمها 

ف بوائد يستفيد منها المعمـ ف  التعميـ العاـ، وتمكنو مف تنمية كفاياتو المعرفية وتعممها م
 والوجدانية والت  تمكنو مف ت قيؽ أهداؼ التربية األمنية

ف  موء التعريفػات السػابقة لممقاصػد العامػة لميػريعة ا سػ مية يعرفهػا البا ػث 
المتصػمة  ـ الليػرة، وال ايػات ال ميػدةالسامية، وال ك المعان إجرائًيا ف  الب ث ال ال  بأنها

ب فػػظ الػػديف والػػنفس والعقػػؿ والنسػػؿ والماؿ،والممػػمنة فػػ  مػػنهد ال ػػديث لطػػ ب المر مػػة 
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أو  ،الت  ابت ء اليارع ت قيقها والوصوؿ إليها مف النصػوص التػ  وردت بنػوالمتوسطة، 
ت ميػؿ الػ ي سػيعد  ، وتقاس ه   المعان  مف ل ؿ معيار الاأل كاـ الت  يربها ا لعباد 

 . البا ث له ا الهدؼ
 

 أهمية المقاصد اليربية لط ب المر مة المتوسطة:  (ٕ
ف كؿ  وردت األ كاـ اليربية لجمب المصالح لمناس، ودفع المفاسد بنهـ. ه ا وا 
 كـ يرب  إنما نزؿ لتأميف أ د المصالح أو دفع أ د المفاسد، أو لت قيؽ األمريف مًعا، 

يا واآللرة إا وقد رباها الميرع، وأوجد لها األ كاـ الت  تكفؿ وما مف مصم ة ف  الدن
إيجادها وال فاظ بميها، فالعقيدة بملتمؼ أصولها وفروبها إنما جاءت لرباية مصالح 
ا نساف ف  هدايتو إلء الديف ال ؽ، وا يماف الص يح، مع تكريمو والسمو بو بف مزالؽ 

نقا   مف العائد ال باطمة واألهواء الملتمفة واليهوات ال يوانية، الم ؿ واان راؼ، وا 
فجاءت أ كاـ العقيدة لترسيخ ا يماف با تعالء واجتناب الطاغوت، ليسمو ا نساف 
يمانو، وينجو مف الوقوع ف  يرؾ الوانية، وتأليو الملموقات مف بقر وقرود،  بعقيدتو وا 

َقد ت َبي َف الرُّْيُد  ِ   َراَ  ِف  الد يفِ َا ِإكْ ويمس وقمر، ونجـو ويياطيف، وغير  لؾ قاؿ تعالء:
ـَ  ِ   ِمَف اْلَ     َفَمف َيْكُفْر ِبالط اُغوِت َوُيْؤِمف ِبالم ػِو َفَقِد اْسَتْمَسَؾ ِباْلُعْرَوِة اْلُوْاَقٰء َا انِفَصا

 [.ٕٙ٘]البقرة:  ٌٌ َوالم ػُو َسِميٌع َبِميـ ِ   َلَها
تبيف أف ال كمة وال اية مف العبادات إنما  وف  مجاؿ العبادات وردت نصوص كايرة

ه  ت قيؽ مصم ة ا نساف، وأف ا تعالء غن  بف العبادة والطابة، ف  تنفعو طابة، 
َأيَُّها الن اُس اْبُبُدوا يَا وا تمر  معصية، فقاؿ بز وجؿ بف الهدؼ مف العبادة بامة: 

ـْ َوال ِ يَف ِمف َقبْ  ـُ ال ِ ي َلَمَقُك ـْ َتت ُقوفَ َرب ُك ـْ َلَعم ُك [، فالقصد مف العبادة التزود ٕٔ]البقرة:  ِمُك
ً  ف  كؿ ببادة مف العبادات  فف  الصـو قاؿ تعالء  بالتقوى لإلنساف، وهو ما جاء مفص 

ـُ َكَما ُكِتَب َبَمء ال ِ يَف ِمف َقْبِمكُ يا َيا ـُ الص  ـْ َيا َأيَُّها ال ِ يَف آَمُنوا ُكِتَب َبَمْيُك ـْ َلَعم ُك
ْعُموَماتٌ [، وف  ال د قاؿ تعالء ٖٛٔ]البقرة:  ﴾٣٨١﴿َتت ُقوفَ  َفَمف  ِ   اْلَ دُّ َأْيُهٌر م 

ْيٍر َيْعَمْمُو َوَما َتْفَعُموا ِمْف لَ  ِ   َفَرَض ِفيِهف  اْلَ د  َفَ  َرَفَث َوَا ُفُسوَؽ َوَا ِجَداَؿ ِف  اْلَ د  
ُدوا َفِإف  َلْيَر الز اِد الت ْقَوىٰ  ِ   الم ػوُ  ]البقرة:  ﴾ٜٚٔ﴿َوات ُقوِف َيا ُأوِل  اأْلَْلَباِب  ِ   َوَتَزو 

[، فال د دورة تدريبية وتربوية لممسمـ ف  التعود بمء الفمائؿ واألل ؽ الكريمة، ٜٚٔ
نما يجب بميو التزود بالتقوى و  العبد بف الفساد والر ائؿ، ف  يرفث وا يفسؽ وا يجادؿ، وا 

ـْ َوُتَزك يِهـ ِبَها ف  مناسؾ ال د، وقاؿ تعالء بف الزكاة:  ـْ َصَدَقًة ُتَطه ُرُه ُلْ  ِمْف َأْمَواِلِه
[، ٖٓٔ]التوبة:  ﴾ٖٓٔ﴿ِميٌع َبِميـٌ َوالم ػُو سَ  ِ   ِإف  َصَ َتَؾ َسَكٌف ل ُهـْ  ِ   َوَصؿ  َبَمْيِهـْ 

وقاؿ تعالء بف الص ة: فالزكاة تزكية لممسمـ وتطهير لو، لتعود الفائدة اللالصة لممزك ، 
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 َة َ َ َة َتْنَهءٰ  ِ   اْتُؿ َما ُأوِ َ  ِإَلْيَؾ ِمَف اْلِكَتاِب َوَأِقـِ الص   ِ   َبِف اْلَفْ َياِء َواْلُمنَكرِ  ِإف  الص 
ـُ َما َتْصَنُعوَف  ِ   َوَلِ ْكُر الم ػِو َأْكَبرُ   [.٘ٗ]العنكبوت:  ﴾٘ٗ﴿َوالم ػُو َيْعَم

اليريعة ا س مية مبناها  ( بقولو: إفٖهػ، ٖٕٗٔولقد دبـ ما سبؽ )الجوزية، 
ـ ومصالح العباد ف  المعاش والمعاد، وه  بدؿ كمها، ور مة كمها، وأساسها بمء الِ ك

وِ كمة كمها، فكؿ مسألة لرجت بف العدؿ إلء الجور، وبف الر مة إلء مدها وبف 
ف دلمت فيها  المصم ة إلء المفسدة، وبف ال كمة إلء العبث، فميست مف اليريعة وا 

 .بالتأويؿ
ابتبارات مهمة جعمت بمماء  أهمية مقاصد اليريعة ا س مية إلء وترجع

بالب ث والدراسة وسبب ه ا ااهتماـ  مامهـاليريعة يولونها بنايتهـ، ويوجهوف إليها اهت
 (: ٚ – ٙ، ٕٕٓٓ)بابكر،  يكمف ف 
  أهمية التلطيط والتنظيـ والعمؿ بالمقاصد واألهداؼ وا نساف لـ يلمؽ إا ل ايات

بالعمـو اليربية ف سب، بؿ يتعمؽ  وأهداؼ سامية، وأف العمؿ بالمقاصد ا يتعمؽ
 بمجاات ال ياة كافة.

  العمؿ بالمقاصد بامؿ ميترؾ ييترؾ فيو كؿ مف ف  ه ا الكوف، سواء أكاف  لؾ
 بالنسبة لإلنساف أو لالؽ ه ا ا نساف.

  فتح المجاؿ أماـ الط ب  اراء معموماتهـ بمء موء المقاصد، والدراسة ف  ه ا
 المجاؿ واسعة و يوية .

 ميؿ الط ب الرسالة المنوطة بهـ، وتفكير  فيو تفكيًرا جديا  تء يقوموا بريادة ت 
 المجتمع، ويدركوا األمانة الممقاة بمء بواتقهـ.

يبرز لمطالب الهدؼ  هابيان وتتجمء أهمية المقاصد العامة لميريعة ا س مية ف  أف
ؽ مصالح الناس ودفع ال ي سيدبو الناس إليو بعد التلرج، وأف دبوتو تهدؼ إلء ت قي

تريد إلء الوسائؿ والسبؿ الت  ت قؽ لهـ السعادة ف  الدنيا، والفوز  هاالمفاسد بنهـ، وأن
برمواف ا ف  اآللرة، وأف مهمة األنبياء والرسؿ كانت تهدؼ إلء ت قيؽ ه   المقاصد، 

والفميمة، والعمماء وراة األنبياء ف  الدبوة إلء الص ح وا ص ح، وتسعء لملير والبر 
وت  ر مف الفساد وا اـ والر يمة والير، ول لؾ كانت وظائؼ األنبياء أنبؿ األبماؿ، 
وأيرؼ األمور، وأسمء ال ايات، وأقدس المهمات، ومف سار بمء طريقهـ ل ؽ بهـ، وناؿ 

 .أجرهـ
 أنواع المقاصد اليربية لط ب المر مة المتوسطة: (ٖ

العامة لميريعة ا س مية ف  ا اة  اوؿ العمماء المعاصروف تقسيـ المقاصد 
 ( :ٖ٘، ٕٕٔٓمستويات ه )بودة، 
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  :وه  المقاصد الت  ي  ظ وجودها ف  كؿ أبواب اليريعة ماؿ: المقاصد العامة
المروريات وال اجيات، ومقاصد جرى التركيز بميها  ديًاا كالعدؿ والعالمية 

 والتيسير وغيرها.

  :ظ وجودها ف  كؿ جوانب الباب أو وه  المقاصد الت  ي المقاصد اللاصة 
الفرع الم دد مف فروع اليريعة كمصم ة األواد ف  التيريعات اللاصة باألسرة 
أو باب األ واؿ اليلصية، وزجر المجرميف بف اقتراؼ الجرائـ ف  التيريعات 
اللاصة بالعقوبات، أو باب ال دود والتعازير ومنع اا تكار ف  التيريعات 

 أو باب المعام ت المالية. اللاصة بالعقود

 وه  المقاصد الت  تتناوؿ العمة أو ال كمة مف نص م دد أو المقاصد الجزئية :
 كـ م دد، و لؾ ماؿ مقصد ت ري الصدؽ  يف يفرض النص بدًدا مف اليهود 
ف  قمايا معينة، وماؿ مقصد التيسير  يف يرلص لمصائـ المريض أف يفطر، 

ال كـ بوجوب استه ؾ أو توزيع الم ـ ف  أاناء وماؿ إطعاـ الفقراء مف ل ؿ 
 أياـ العيد، أو بالنه  بف ادلار ل وـ األما  .   

وه   المقاصد المرورية( إلء ا اة أنواع ه : ٖٙٔ، ٕٚٓٓقسمها )بم ، و 
المقاصد الت  ابد منها لقياـ مصالح الديف والدنيا، ب يث إ ا فقدت لـ تجر مصالح الدنيا 

بمء فساد وفوت  ياة، وف  األلرى فوت النجاة والنعيـ والرجوع  بمء استقالة، بؿ
باللسراف المبيف، وتتماؿ ه   المقاصد ف :  فظ الديف والنفس والنسؿ والماؿ والعقؿ، أما 

فيقصد بها ما افتقر إليها مف  يث التوسعة ورفع الميؽ المؤدي المقاصدال اجية، بف 
فوت المطموب، فإ ا لـ تراع دلؿ بمء المكمفيف ف  ال الب إلء ال رج والميقة ال  قة ب

ال رج والميقة، ولكنو ا يبمغ مبمغ الفساد العادي المتوقع ف  المصالح العامة، والنوع 
فمعناها األل  بما يميؽ مف م اسف العادات، وتجنب  المقاصد الت سينية الاالث ه 

قسـ مكاـر األل ؽ، وتنقسـ األ واؿ المدنسات الت  تأنفها العقوؿ الراج ات، ويجمع  لؾ 
: ما ا يقع بمء معارمة قابدة يربية النوع األوؿالمقاصد الت سينية إلء نوبيف هما: 

 : وهو ما يقع بمء معارمة قابدة معتبرة.النوع الاان وأما 
تقسـ المقاصد العامة لميريعة ا س مية بابتبار تعمقها بعمـو األمة أو كما 

المقاصد الكمية وه  ما كاف بائًدا بمء بمـو األمة بوًدا متمااً  إلء:  جمابتها أو أفرادها
وما كاف بائًدا جمابة بظيمة مف األمة ، والمقاصد الجزئية وه  المقاصد الت  تعود بمء 
آ اد األفراد أو بمء المجموبات الص يرة وه  الت  يربت أ كاـ المعام ت ل فظها 

 (. ٖٔ – ٖٓهػ ،  ٖ٘ٗٔ)ج يـ، 
( أيمًا لممقاصد بابتبار القطع والظف إلء ٖٖٔ، ٜٕٓٓبايور،  وقسـ )ابف

: وه  الت  دلت بميها أدلة مف قبيؿ فالمقاصد القطعيةمقاصد قطعية وظنية ووهمية، 
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النص ال ي ا ي تمؿ تأويً ، والت  تواترت بمء إاباتها طائفة بظمء مف األدلة 
بة القطع واليقيف، والت  التمؼ : فه  الت  تقع دوف مرتالمقاصد الظنيةوالنصوص، أما 

 : وه  الت  يتليؿ فيها ص ح ولير.المقاصد الوهمية يالها األنظار واآلراء ، وأليًرا 
ف  موء العرض السابؽ لتصنيفات المقاصد العامة لميريعة ا س مية يتمح 

ا ث أف اليارع ال كيـ قد ومعها لت قيؽ مصالح الفرد الدينية والدنيوية، ومف اـ فإف الب
سوؼ يقتصر بمء المرورات اللمس بوصفها البعاد الرئيسة لعمـ المقاصد والت  ت قؽ 

 را ة ا نساف ف  الدنيا واآللرة وه  ) فظ الديف، والنفس والعقؿ والنسؿ والماؿ(
 األبعاد الملتمفة لممقاصد اليربية لط ب المر مة المتوسطة:  (ٗ

ها ف  كميات لمس، تندرج فيها لقد  صر العمماء المرورات الت  ا  ياة بدون
كؿ الجزئيات ال زمة لم ياة، وه   المرورات مراباة ف  كؿ اليرائع والقوانيف البيرية  
ألف مرورتها ا تلص أمة دوف أمة، بؿ ه  لجميع الملموقيف بمنزلة الهواء ال ي إ ا 

رات فإنما فقد  ا نساف انقطعت  ياتو، وا  ا  صؿ الت ؼ بيف األمـ ف   فظ ه   المرو 
هو ف  كيفية  فظها ا ف  أصمو، وسيعرض البا ث بمزيد مف التفصيؿ له   المرورات 

 كما يم :   

 أوًا:  فظ الديف: 
والمقصود بالديف هنا هو الديف ا س م  ال نيؼ المنزؿ بمء نبينا م مد صمء 

، وهو الديف (ٜٔبمراف: آؿ)  ـُ ِبْنَد الم ِو اِ ْسػ يفَ الد   ِإف  :تعالءا بميو وسمـ يقوؿ ا 
ْسَ ـِ ِديًنا َفَمف ُيْقَبَؿ ِمْنُو ٱال ي ا يقبؿ ا مف أ د سوا  قاؿ سب انو: َوَمف َيْبَتِغ َغْيَر ا ِْ

مف المرورات ،  والديف مرورة ٘ٛآؿ بمراف:  ﴾٘ٛ﴿َوُهَو ِف  اآْلِلَرِة ِمَف اْلَلاِسِريَف 
الت  ا تقـو  ياة لإلنساف إا بو، وا نجاة لو مف ب اب ا إا بو، وتتماؿ جوانب  فظ 

 (:ٔٛهػ،  ٘ٔٗٔالديف فيما يم  )الرمان ، 
 .وجوب العمؿ بو 

 .وجوب الدبوة إليو 

 .وجوب الجهاد وفؽ الموابط اليربية لرفع رايتو 

 .وجوب ال كـ بو 

 .وجوب رد كؿ ما يلالفو 
َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الر اِكِعيَف ومف أمامة  لؾ قولو تعالء:           َ َة َوآُتوا الز  َوَأِقيُموا الص 

﴿ٖٗ﴾ :وقولو تعالء:  ٖٗالبقرة ، َيْهُر َرَمَماَف ال ِ ي أُنِزَؿ ِفيِو اْلُقْرآُف ُهًدى ل من اِس
ـُ الي ْهَر َفْمَيُصْموُ  ِ   م َف اْلُهَدٰى َواْلُفْرَقافِ  َوَبي َناتٍ  َوَمف َكاَف َمِريًما َأْو َبَمٰء  ِ   َفَمف َيِهَد ِمنُك

ـُ اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُموا اْلِعد َة َوِلُتَكب   ِ   َسَفٍر َفِعد ٌة م ْف َأي اـٍ ُأَلرَ  ـُ اْلُيْسَر َوَا ُيِريُد ِبُك ُروا ُيِريُد الم ػُو ِبُك
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ـْ َتْيُكُروَف  ـْ َوَلَعم ُك َواْبُبُدوا الم ػَو وقولو  تعالء:, ٘ٛٔالبقرة: ﴾٘ٛٔ﴿الم ػَو َبَمٰء َما َهَداُك
َواْلَمَساِكيِف َواْلَجاِر ِ ي َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْ َساًنا َوِبِ ي اْلُقْرَبٰء َواْلَيَتاَمٰء  ِ   َوَا ُتْيِرُكوا ِبِو َيْيًئا

اِ ِب ِباْلَجنِب َواْبِف الس ِبيِؿ َوَما َمَمَكْت أَْيَماُنُكـْ  ِإف  الم ػَو َا ُيِ بُّ  ِ   اْلُقْرَبٰء َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالص 
 .ٖٙالنساء: ﴾١٣﴿َمف َكاَف ُمْلَتاًا َفُلوًرا

 ف التطبيقات التربوية الدالة بمء  فظ الديف ما يم : وم
  بياف  قيقة الديف مف  يث معنا ، وأهميتو لمفرد والمجتمع، ويروطو

 ولصائصو.

  برض مراتب الديف ا س م ، وه  ا س ـ وا يماف وا  ساف، وبياف مفهـو كؿ
 منها.

 .تبصير الط ب بأركاف الديف اللمسة 

 تو يد اللالص، و لؾ ببياف أسماء ا وصفاتو.تبصير الط ب بمفهوـ ال 

 .بياف مفهوـ ا يماف والكفر والفرؽ بينهما 

 .بياف مفهوـ التوكؿ بمء ا وأهميتو وب قتو بالاقة با تعالء 

  بياف وجوب القتاؿ اليرب  لمف امتنع مف المسمميف بف أداء أركاف ا س ـ أو
 بعمها.

  يتب وبعد أف يستتاب مف ال اكـ وهو مف أظهر تطبيؽ  كـ المرتد بالقتؿ إف لـ
 األدلة بمء  فظ الديف. 

 اانًيا:  فظ النفس: 
 فظ النفس تعن  منع اابتداء بميها وصيانتها ف  استمرار  ياتها، وما تقوـ 

(، فعصمة ٛٚ، ٕٙٓٓبو بمء صعيد الجسد والروح والوجداف والفكر والسموؾ )اللادم ، 
رورات ال ياة ا نسانية الكريمة، ولك  يت قؽ الديف ف  النفس وصوف  ؽ ال ياة مف م

الوجود ويطبؽ ابد مف نفس تقـو بو وتعمؿ بمء ت قيقو، وتت اكـ إليو، ولقد لص ا 
ـَ ﴿: تبارؾ وتعالء النفس ا نسانية بمزيد مف التكريـ إ  قاؿ جؿ وب  ْمَنا َبِن  آَد َوَلَقْد َكر 

ـْ ِف  اْلَبر  وَ  ـْ َبَمٰء َكِايٍر م م ْف َلَمْقَنا َتْفِميً  َوَ َمْمَناُه ْمَناُه اْلَبْ ِر َوَرَزْقَناُهـ م َف الط ي َباِت َوَفم 
 .ٓٚا سراء: ﴾﴾ٓٚ﴿

 ومف التطبيقات التربوية ل فظ النفس ف  ا س ـ ما يم :
 ت ريـ اابتداء بمء النفس ب ير ال ؽ. 

 .مرورة إقامة البينة ف  القصاص 

 .وجوب ربط إقامة ال دود با ماـ أو نائبو 

 .وجوب التأكد مف توافر يروط القتؿ ف  إزهاؽ النفس 
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 .ت ريـ ابتداء ا نساف بمء نفسو 

 .وجوب سد ال رائع المؤدية إلء القتؿ 

 .برض مفهوـ الزواج وبياف ال كمة منو 

 رب والممبس.بياف ممار ا سراؼ ف  المأكؿ أو المي 

 . بياف ا جراءات الت  اتل ها ا س ـ قبؿ ال رب وبعد 

  .توميح مفهوـ الديات وتقديرها 

 االاًا:  فظ العقؿ:  
العقؿ مف أبظـ نعـ ا بمء العبد جعمو فرًقا بينو وبيف ال يواف، بما أودع فيو  

لء معرفة مف طاقة لم كـ بمء األمور، واستل ص النتائد مف مقدماتها، وال وص إ
ال قائؽ الكونية وااستداؿ بمء بظمة اللالؽ سب انو وكماؿ قدرتو و كمتو، فالعقؿ هو 
أسمء ما ف  ا نساف، وهو مناط التكريـ والتكميؼ مًعا، وهو السر ال ي يممؾ بو التمييز 

ـْ َيِسيُروا ِف  اأْلَْرِض َفَتُكوَف ﴿ويفهـ بو األيياء ومكانو القمب قاؿ تعالء:  ـْ ُقُموٌب َأَفَم َلُه
َفِإن َها َا َتْعَمء اأْلَْبَصاُر َوَلٰػِكف َتْعَمء اْلُقُموُب ال ِت  ِف   ِ   َيْعِقُموَف ِبَها َأْو آَ اٌف َيْسَمُعوَف ِبَها

ُدوِر   . ٙٗال د: ﴾﴾ٙٗ﴿الصُّ
  ومف التطبيقات التربوية له ا الجانب ما يم : 
 .بياف أف العقؿ مف أكبر نعـ ا بمء ا نساف 

 .بياف أف العقؿ مناط التكميؼ 

 .توميح مفهوـ التدبر ف  آيات ا المقروءة والمرئية 

 .)تبياف  فظ العقؿ مف المفسدات )اللمور، الملدرات، الم رمات 

 .توميح المفهوـ الص يح لمفكر المستنير 

  مف إيجاد .التفكر ف  لمؽ ا لإلنساف، والمقصد 
 رابًعا:  فظ النسؿ: 

لك  تستمر ال ياة ويستمر ا نساف ف  ببادة ربو وي فظ نوبو، ابد بميو مف  
الزواج والتناسؿ، فقد أودع ا ف  ا نساف غريزة ليقوـ به ا الدور، وأريد  إلء الطريؽ 

ؿ تبارؾ وتعالء : القويـ وهو الزواج اليرب  ال ي يربو ا وقاـ بو األنبياء جميًعا إ  يقو
ي ةً ٱ﴿ ـْ َأْزَواًجا َوُ ر  َوَما َكاَف ِلَرُسوٍؿ َأف َيْأِتَ  ِبآَيٍة ِإا   ِ   َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُرُسً  م ف َقْبِمَؾ َوَجَعْمَنا َلُه

 . ٖٛالربد: ﴾﴾ٖٛ﴿ِلُكؿ  َأَجٍؿ ِكَتاٌب  ِ   ِبِإْ ِف الم ػوِ 
( إ  يقوؿ يرع ا س ـ ل فظ النسؿ مف ٕٕٔ، ٕٕٓٓويؤكد  لؾ )الز يم ، 

جهة الوجود الزواج لمتوالد والتناسؿ لمماف البقاء ا نسان ، وتأميف الوجود البيري مف 
أطهر الطرؽ وأ سف الوسائؿ، وأوجد األ كاـ اللاصة لكؿ مف الزوجيف، والت  تبدأ مف 
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زواج والمهر، اـ رباية الزوجة وال مؿ، وبيف الم رمات ف   سف التيار الزوج، اـ بقد ال
الزواج وأوجب النفقة الزوجية ونفقة األقارب، وأوصء باألواد، وبالبنات، وأقر الميراث 
بسبب الزواج والقرابة لتوايؽ الروابط المادية والمعنوية، كما يرع ا س ـ الط ؽ لم ياة 

 الزوجية المستعصية .
 لتربوية له ا البعد ما يم : ومف التطبيقات ا

 .توميح مفهوـ الزواج وبياف ال كمة منو 

 .ث النب  صمء ا بميو وسمـ بمء كارة التناسؿ بالنكاح  

 .ت ريـ قتؿ األواد 

 .توميح ال دود والعقوبات ا س مية لجرائـ الزنا وهتؾ العرض 

 .تبياف  كـ ا س ـ ف   د الق ؼ 

 .برض األنك ة المنه  بنها 

  مفهوـ الرماع و كمو ويروطو.برض 

 .بياف رأي الديف ف  ت ديد النسؿ أو التيار نوع الجنيف 

 .توميح مفهوـ الديف ف  أطفاؿ األنابيب 

 . برض رأي الديف ف  استئجار األر اـ 

  . توميح موقؼ ا س ـ ف  نظاـ التبن 

 لامًسا:  فظ الماؿ:  
طرية لإلنساف  يث يبيح إيبابها كما هو يأف ا س ـ دائما مع النزبات الف         

ويمب  مطالبها ممف ال دود المعقولة، مع الته يب والترييد  تء تستقيـ وت قؽ اللير 
لإلنساف وا تعود بميو بالير، كاف ه ا يأنو مع نزبة  ب التممؾ األصمية ف  ا نساف، 

تدارؾ اآلاار فقد أباح الممكية الفردية، ويرع ف   ات الوقت مف النظـ و التدابير ما ي
المارة الت  قد تنجـ بف ط ياف ه   النزبة مف فقداف لمتوازف ااجتماب ، وتداوؿ لمماؿ 
بيف فئة قميمة مف المجتمع، ومف النظـ الت  ومعها ألجؿ  لؾ نظـ الزكاة وا رث  
والمماف ااجتماب ، ومف اـ ابتبر ا س ـ الماؿ مرورة مف مروريات ال ياة 

قواـ ال ياة وا قياـ  نساف، وا بقاء لو إا بالماؿ، فهو والطعاـ  ا نسانية، فالماؿ
َوَا ُتْؤُتوا السَُّفَهاَء ٱ﴿: واليراب والسكف والعدة والعتاد، وقد وصفو ا تبارؾ وتعالء بقولو

ـْ َوُقولُ  ـْ ِفيَها َواْكُسوُه ـْ ِقَياًما َواْرُزُقوُه ـُ ال ِت  َجَعَؿ الم ػُو َلُك ْعُروًفاَأْمَواَلُك ـْ َقْوًا م  النساء: ﴾وا َلُه
، وقد يرع ا تبارؾ وتعالء مف التيريعات ما يكفؿ  فظ الماؿ، ف ث بمء السع  ٘

لكسب الرزؽ وت صيؿ المعاش وكسب األمواؿ بابتبارها قواـ ال ياة ا نسانية، وبد 
ُهَو ٱ﴿ تعالءالسع  لكسب الماؿ ال  ؿ مرًبا مف مروب العبادة وطريًقا لمتقرب إلء ا
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ْزِقوِ  ـُ اأْلَْرَض َ ُلوًا َفاْمُيوا ِف  َمَناِكِبَها َوُكُموا ِمف ر  َلْيِو النُُّيوُر  ِ   ال ِ ي َجَعَؿ َلُك َواِ 
 .٘ٔالممؾ: ﴾﴾٘ٔ﴿

 ومف التطبيقات التربوية له ا الجانب ما يم : 
  ف  اليريعة ا س مية .توميح مفهوـ المعام ت 

 .استل ؼ ا لعباد  ف  الماؿ، فالماؿ مالو والناس مستلمفوف فيو 

 .ميروبية السع  لجمع الماؿ واقتنائو 

 .التزاـ السع  الميروع ف  طمب الماؿ وكسبو 

 .إنفاؽ الماؿ ف  األوجو الميروبة ب  سرؼ وا ترؼ 

 .ماية الماؿ مف السفهاء والمب ريف  

 سب الم رمة.اجتناب المكا 

 .أداء ال قوؽ ألص ابها 

 .ت ريـ ا س ـ لجميع أنواع اابتداء بمء الممكية 

 .برض أنواع البيوع الملتمفة 

 .توميح أنواع البيوع المنه  بنها 

 و.برض مفهوـ اا تكار و كم 

 الم ور الاان : ال ديث النبوي: مفهومو، أهميتو، أهدافو:    
ورد بف الرسوؿ صّمء ا بميو وسمـ مف ال ديث النبوّي اليريؼ هو كؿ ما 

  إ  إّف الرسوؿ صّمء ا بميو وسمـ ُ فظ من  لمقو ٍؿ أو فعٍؿ أو تقريٍر أو صفة، أوقو
و تء مماتو ب فظ ا بّز وجؿ اّل ي أبعد  بف كؿ ير  ومكرو ، وتأت  األ اديث يار ًة 

 .ومبّينة أل كاـ اليريعة ا س مّية ومفّصمًة لها
 ال ديث النبوي:  مفهـو (1

ال ديث ف  الم ة هو الجديد، وهو اللبر، أما ال ديث اليريؼ ف  ااصط ح فهو كؿ 
ما ورد بف النبّ  سيدنا م مد صّمء ا بميو وسمـ مف قوؿ أو فعؿ أو تقرير أو صفة 

 (.ٙٛ، َٕٗٔٓلْمقّية أو ُلُمقّية )األكمب ، 
قسموا بمـ ال ديث إلء قسميف  (  إلء أف العمماء قدٜٕٙ، ٕٔٔٓوييير )الج د، 

 هما: 
 وهو بمـ ييتمؿ بمء أقواؿ الرسوؿ صمء ا بميو وسمـ، بمـ ال ديث رواية :

وأفعالو وتقريراتو، وصفاتو، وروايتها ومبطهاوت رير ألفاظها، وفهـ معانيها، 
واستنباط األ كاـ والعبر والداات منها، وما أميؼ غمء الص ابة مف  لؾ أو 

 التابعيف.
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 ويطمؽ بميو مصطمح ال ديث أو بمـو ال ديث أو أصوؿ بمـ ال ديث دراية :
ال ديث ويعرؼ بأنو بمـ بقوانيف يعرؼ بها أ واؿ السند والمتف، فموموع بمـ 
ال ديث دراية هو السند مف  يث التوصؿ إلء معرفة القبوؿ مف المردود بيكؿ 

 باـ، أي بومع قوابد وموابط بامة لم كـ بمء ال ديث. 

 أهمية ال ديث النبوي لط ب المر مة المتوسطة:  (2

يعد ال ديث النبوي اليريؼ المصدر الاان  ف  التيريع بعد القرآف الكريـ، ويرتبط 
ارتباطًا وايقًا بالقرآف الكريـ، ولو أهمية ا تقؿ بف أهمية القرآف الكريـ، وتمكف أهميتو ف  

آنية، فهناؾ العديد مف األ كاـ الت  ترد أنو يقـو بتفسير ويرح معان  وداات اآليات القر 
ف  القرآف الكريـ، وا يستطيع المسمـ فهـ كيفية القياـ بو، فيرجعوف إلء األ اديث والسنة 

فقد ورد ف  ،  النبوية اليريفة، مف أجؿ ال صوؿ بمء التفسير الوامح، كفرض الص ة
فرض بمء جميع المسمميف، القرآف الكريـ بمء أنو ركف مف أركاف ا س ـ اللمسة، وأنو 

ولـ ي كر تفاصيؿ ألرى بلصوص السنف والفرائض واليروط الواجب القياـ بها، وقد  كرت 
كؿ ه   األمور بيكؿ تفصيم  ف  ال ديث النبوي اليريؼ، ومف ل ؿ  لؾ نستطيع 
الوصوؿ إلء نتيجة، وه  أف القرآف الكريـ والسنة وال ديث النبوي اليريؼ يكمؿ كؿ 

لر، فالقرآف يقـو بمهمة معينة ويأت  ال ديث ليكمؿ ه   المهمة ويوم ها منهما اآل
 .(ٖٓٗ، ٖٗٗٔ)هندي،  لكافة المسمميف، لاصة ف  األمور الت  تتعمؽ ب ياتهـ

 أهداؼ تدريس ال ديث النبوي:  (3

يعد منهد ال ديامف أهـ المناهد الدراسية لط ب المر مة المتوسطة،  يث إنو 
هػ،  ٕٛٗٔمف ال ايات  ددتها )وايقة منهد العمـو اليريعة، يستهدؼ ت قيؽ مجموبة 

 ( كما يم : ٖٔٔ
 .أف يعرؼ الطالب أهمية ال ديث النبوي ولصائصو 

 .أف ي فظ الطالب بددصا مناسًبا مف األ دايث المقررة 

   أف يتربء الطالب بمء تقوى ا وم بتو ولييتو وطابتو بامتااؿ أوامر
 واجتناب نواهيو.

 لطالب بمء م بة النب  صمء ا بميو وسمـ وتوقير  والتأس  أف يترب  ا
 بو.

 .أف يترب  الطالب بمىااقتداء بالسمؼ الصالح 

 .أف ينمو إ ساس الطالب بعظمة ه ا الديف ويمولو وكمالو 

 .أف ي رض الطالب بمء التنافس ف  العمـ النافع والعمؿ الصالح 

 ألمر بالمعروؼ والنه  بف أف ينيأ الطالب بمء الدبوة إلء ا تعالء وا
 المنكر بالرفؽ والميف.
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 .أف يوازف الطالب بيف بمؿ الدنيا واآللرة 

 .أف يتعرؼ الطالب بمء بعض األ كار اليربية ويعتاد بمء التزامها 

 .أف يعتاد الطالب بمء الت م  باألل ؽ الفاممة   
 متوسطةمف ل ؿ ما سبؽ يمكف ت ديد أهداؼ ال ديث النبوي لط ب المر مة ال

 كما يم : 
  تعريؼ الط ب بالمصدر الاان  مف مصادر التيريع ا س م  بعد القراف

 . الكريـ

  تدريب الط ب بمء قراءة ال ديث النبوي اليريؼ قراءة سميمة ومبط
 ركاتو وسكناتو ونطقو نطقًا وام ًا يظهرالمعنء معو ف  قراءتو ويسابد 

 . بمء فهمو

  أجممو القراف الكريـ أو توميح ما غمض  تعريؼ الط ب بتفصيؿ بعض ما
منو أو تأكيد متيابو والتأكيد بمء الجانبالعقم  والت ميؿ المنطق  أاناء 

 . يرح ال ديث

   تزويد الط ب بطائفة مف روائع الكمـ واألساليب البمي ة فتسموا ل تهـ
 . وته ب ألفاظهـ

 نتو إظهار يلصية الرسوؿ الكريـ صمء ا بميو وسمـ مف ل ؿ س
 بمء منهجو. المطهرة فيتل ونو مامهـ األبمء يقتدوف بو ويسيروف

  تبصير الط ب بالمقاصد العامة لميريعة ا س مية مف  فظ الديف والعقؿ
 والعرض.والماؿ والنفس 

وقد ابتمد البا ث بمء األهداؼ العامة واللاصة لمنهد ال ديث لط ب الصؼ 
د العمـو اليربية والصادرة بف وزارة التربية األوؿ المتوسط، والمممنة ف  وايقة منه

نما اكتفء  ٕٛٗٔوالتعميـ ف  باـ  هػ،  يث ا يتممف كتاب الطالب أهداًفا صري ة، وا 
وامعو المنهد بعرض م توى ال ديث النبوي مبايرة دوف ا يارة إلء األهداؼ ا جرائية 

 ة دوف الموموبات.ف  متف الموموع وتـ ااقتصار  بمء  كر األهداؼ العامة لمو د

 الدراسات والب وث السابقة المرتبطة بالمقاصد اليربية ا س مية:
أجريت العديد مف الدراسات الت  تناولت المقاصد العامة لميريعة ا س مية ف  
العديد مف مناهد التربية بامة والتربية ا س مية لاصة ومف ه   الدراسات دراسة 

تقويـ منهد التربية ا س مية ف  المر مة الاانوية ( والت  هدفت إلء ٕٛٓٓ)سنج ، 
العامة ف  موء المقاصد اليربية  ولت قيؽ ال رض السابؽ أبد البا ث قائمة بالمقاصد 
اليربية والت  ممت المرورات اللمس وبرمها بمء اللبراء لمتأكد مف صدقها واباتها، 

ة ف  موء المقاصد اليربية، كما أبد البا ث معياًرا لت ميؿ مناهد التربية ا س مي



 ـ ٕٛٔٓة الجزء األوؿ( أبريؿ لسن ٛٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -ٕ٘ٓ- 

وكيفت الدراسة بف وجود قصور وامح ف  مدى وتتابع واستمرارية برض التطبيقات 
التربوية ف  المقاصد العامة لميريعة ا س مية مجتمعة وف  كؿ بعد بمء  دة، وأوصت 
الدراسة بمرورة تطوير مناهد التربية ا س مية ف  موء المقاصد العامة لميريعة 

 مية. ا س 
تقديـ تصور مقترح لتوزيع مقاصد ( دراسة استهدفت ٕٓٔٓوأجرى )المقبال ، 

اليريعة ا س مية ف  م توى كتب التربية ا س مية ف  مر مت  التعميـ األساس  
والاانوي، والكيؼ بف مدى تممف كتب التربية ا س مية المقررة لم مقة األولء مف 

  ولت قيؽ الهدؼ  س مية المقتر ة ف  ال مقة نفسهاالتعميـ األساس  لمقاصد اليريعة ا
ومعت قائمة بمقاصد اليريعة ا س مية موزبة بمء مر مت  التعميـ األساس   السابؽ
ت ميؿ م توى كتب التربية ا س مية ف  ال مقة األولء ف  موء مقاصد ، وتـ والاانوي

ـ الت قؽ مف صدقها واباتها، وت اليريعة ا س مية المقترح تممينها ف  ال مقة نفسها،
التوصؿ إلء قائمة بمقاصد اليريعة ا س مية موزبة بمء وأسفرت نتائد الدراسة بف 

ا مف المجاات ) المقاصد ( مقصدا متفربً ٘ٔٔمر مت  التعميـ األساس  والاانوي بمجموع )
صد بمغ بدد المقا، وقد اللمسة( وه   فظ الديف، والنفس، والعقؿ، والنسؿ، والماؿ

الفربية الت  لـ تتوافر ف  م توى كتب التربية ا س مية ف  ال مقة األولء أربعة مقاصد 
ا يتزايد توزيع المقاصد بندما يتـ اانتقاؿ مف صؼ ( مقاصد مقتر ة، و ٜ)مف مجموع 

مرورة تطوير مناهد إلء آلر أبمء منو . ولرجت الدراسة بمجموبة مف التوصيات منها 
 ف  موء المقاصد العامة لميريعة.  التربية ا س مية

( الت  هدفت إلء الت قؽ مف فابمية برنامد ٕٕٔٓومنها دراسة )البيم ، 
مقترح ف  موء مقاصد اليريعة ا س مية لتنمية المفاهيـ العقدية واأل كاـ التيريعية 

ئمة لدى ط ب المر مة الاانوية بالجمهورية اليمنية  ولت قيؽ الهدؼ السابؽ تـ إبداد قا
بالمفاهيـ العقدية واأل كاـ التيريعية المناسبة لط ب المر مة الاانوية ف  موء مقاصد 
اليريعة ا س مية، وتـ إبداد استمارة لت ميؿ الم توى، اـ بناء البرنامد المقترح، 
وكيفت نتائد الدراسة بف فابمية البرنامد القائـ بمء مقاصد اليريعة ف  تنمية المفاهيـ 

 األ كاـ التيريعية لدى ط ب المر مة الاانوية.العقدية و 
تقييـ كتب الاقافة ا س مية لممر مة ( دراسة استهدفت ٕٕٔٓوأبد )اللطيب، 

س  ولت قيؽ الهدؼ الاانوية ف  األردف ف  موء األهداؼ الت  ت قؽ المرورات اللم
للمس لممرورات ا البا ث أداة قياس وت ميؿ ايتممت بمء لمسة م اور السابؽ أبد

، وتـ امعيارً  (ٕٗالواجب توافرها ف  كتب الاقافة ا س مية، وتممنت ه   الم اور )
، تكونت بينة الدراسة مف كتب الاقافة ا س مية لممر مة الت قؽ مف صدؽ األداة واباتها

مي دية، وقد كيفت  ٕٓٔٓ – ٜٕٓٓالاانوية ف  األردف، الت  تدر س ف  العاـ الدراس  
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وهو " فظ  :بف ارتفاع نسبة مراباة كتب الاقافة ا س مية لمم ور األوؿة نتائد الدراس
وه  " فظ  ،الديف" ف   يف جاءت نسبة مراباة األهداؼ الت  ت قؽ المجاات األلرى

 النفس، و فظ الماؿ، و فظ العرض، و فظ العقؿ" متدنية جدًا. 

ير مناهد ومع تصور مقترح لتطو ( دراسة استهدفت ٖٕٔٓوأجرى )ال دان ، 
التربية ا س مية ف  ال مقة الاانية مف التعميـ األساس  ف  سمطنة بماف ف  موء 
مقاصد اليريعة ا س مية، ولت قيؽ  لؾ ابتمدت المنهد الوصف ، وتـ بناء بدة أدوات، 
وه  : قائمة مقاصد اليريعة ا س مية ومصفوفتها، واستمارة ت ميؿ م توى كتب التربية 

ائمة بأنماط السموؾ الت  تعكس مقاصد اليريعة ا س مية المناسبة لطمبة ا س مية، ق
ال مقة الاانية مف التعميـ األساس ، وبطاقة م  ظة متعمم  ومعمم  الصؼ العاير 

مواقؼ لمت قؽ مف مدى توافر أنماط السموؾ الت  تعكس مقاصد  والتباراألساس ، 
ف  موء نتائد الدراسة قدـ البا ث تصوًرا ، و اليريعة ا س مية لدى طمبة الصؼ العاير

مقترً ا لتطوير منهد التربية الدينية ا س مية بال مقة الاانية مف التعميـ األساس  
 بسمطنة بماف وفؽ المقاصد العامة لميريعة ا س مية. 

( دراسةاستهدفت تطوير منهد التربية ا س مية بالمر مة ٖٕٔٓوأبد )مرزوؽ، 
ف  موء مقاصد اليريعة ا س مية وبعض القمايا المعاصرة  ولت قيؽ  الاانوية العامة

بؽ تـ إبداد قائمة بالمعايير العامة ف  موء مقاصد اليريعة ا س مية السا  ال رض
وبعض القمايا المعاصرة، والت  تـ تقويـ المنهد ف  موئها، وتـ بناء المنهد المقترح 

ة كتاًبا لمطالب  يث تكوف ه ا الكتاب مف ف  موء نتائد التقويـ، كما أبدت البا ا
و دتيف مف و دات المنهد المقترح، وابدت دليً  لممعمـ، كما أبدت التباًرا ت صيمًيا 
والتبار مواقؼ، وكيفت النتائد بف تفوؽ أداء المجموبة التجريبية ف  االتبار 

التبار المواقؼ  الت صيم  ف  التطبيؽ البعدي، وك لؾ تفوؽ أداؤهـ ف  التطبيؽ البعدي 
 مما يؤكد فابمية المنهد المقترح.   

تطوير منهد ال ديث  ( دراسة استهدفتٕٗٔٓوف  السياؽ نفسو أبد )بكري، 
النبوي اليريؼ ف  موء مقاصد اليريعة ا س مية وأار  ف  تنمية الوب  بها لدى ط ب 

مقاصد اليريعة مةبائق  ولت قيؽ ال رض السابؽ أبد البا ث المر مة الاانوية األزهرية
ا س مية المناسبة لكؿ صؼ دراس  مف الصفوؼ الا اة الاانوية األزهرية، وت ميؿ 
م توى كتاب ال ديث اليريؼ ومقياس الوبء وييمؿ مقياس )مقياس اتجا ، ومقياس 

مقاصد اليريعة ا س مية، وتـ تطبيؽ  ف مواقؼ، والتبار ت صيم ( و لؾ لتنمية الوبء 
األزهري  الاانويكوف مف ا ث و دات بمء مجموبة مف ط ب الصؼ منهد مطور م

طالبا قسمت إلء مجموبتيف، وأظهرت النتائد أف المنهد المطور  ٕٗوتكونت العينة مف 
 .تأاير كبير لدى ط ب المر مة الاانوية األزهرية بمصرلو 
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ربية إلء تطوير برنامد مقترح  بداد معمـ الت تهدف( دراسة ٕ٘ٔٓوأبد)أ مد، 
يقـو بميها  الت موء مقاصد اليريعة ا س مية وتـ ت ديد األسس  ف ا س مية 

برنامد إبداد  ف البرنامد المقترح وتناوؿ البا ث كيفية ت قيؽ مقاصد اليريعة ا س مية 
ت قيؽ فقو األولويات وفقو الموازنات وفقو  ف معمـ التربية ا س مية ودور البرنامد 

أف  الت  ينب  ت وقاـ البا ث بت ديد قائمة مقاصد اليريعة ا س مية المقاصد والمآا
 ف المقاصد  ه  برنامد إبداد معمـ التربية ا س مية وتعرؼ درجة توافر  ف تتوافر 

برنامد إبداد معمـ التربية باألردف ومف ل ؿ ت ميؿ م توى البرنامد واستط ع آراء 
مقترح لبرنامد إبداد معمـ التربية ا س مية قاـ البا ث ببناء تصور الملتصيف، اـ 

المعنية  ه موء مقاصد اليريعة ا س مية ومقاصد اليريعة ا س مية  ف باألردف 
براز  يوية اليريعة وتطبيقها  ، كؿ مجاات ال ياة. ف بالربط بيف الم توى والسموؾ وا 

س م ، ولنبوبو مف وأوصت بمرورة تبيف مدلؿ المقاصد اليريعة  ارتباطو بالديف ا 
  كمة اليارع.

الدراسة إلء ت ديد مقاصد ( ودبت ٕ٘ٔٓومنها دراسة )الزدجالية وال دان ، 
اليريعة ا س مية وتقديـ مصفوفة مقتر ة لتطوير مناهد التربية ا س مية لم مقة الاانية 

ه    مف التعميـ األساس  ف  سمطنة بماف ف  موء مقاصد اليريعة ا س مية، ولت قيؽ
األهداؼ، ابتمدت الدراسة ال الية بمء المنهد الوصف  الت ميم ، كما تـ بناء قائمة 
مقاصد اليريعة ا س مية المناسبة لطمبة ال مقة الاانية مف التعميـ األساس  ف  سمطنة 

( وسيمة لت قيؽ ٕٕٔ( مقاصد، و)٘بماف، وبعد الت قؽ مف صدقها واباتها، تممنت )
( وسيمًة، ٖٙ( وسيمًة، و فظ النفس: )ٜٜكالتال :  فظ الديف: ) ه   المقاصد، مقسمة

( وسيمًة. كما ٕٖ( وسيمًة، و فظ الماؿ: )ٖٔ( وسيمًة، و فظ النسؿ: )ٖٕو فظ العقؿ:)
( وسيمة ٕٕٗ( م وًرا، و)ٕٗوزبت مقاصد اليريعة ا س مية وفؽ مصفوفة تيتمؿ )

ا ااف تصوًرا مقترً ا لمصفوفة تقديـ الب وقد أسفرت الدراسة بف ، لت قيؽ المقاصد
 .مفاهيمية مقتر ة لتطوير م توى كتب التربية ا س مية وفؽ مقاصد اليريعة ا س مية

هػ( دراسة هدفت إلء الوقوؼ بمء مدى  ٖٛٗٔوأجرى )أبانم  والبديوي، 
تمميف وايقة منهد العمـو اليربية لممر متيف اابتدائية والمتوسطة لممرورات اللمس  

يؽ الهدؼ السابؽ أبد البا ااف بطاقة لت ميؿ الم توى وتـ الت قؽ مف صدقها ولت ق
واباتها، وكيفت نتائد الدراسة أف جاءت المر مة اابتدائية ف  المرتبة األولء بتكرارات 

% مف األهداؼ العامة واللاصة، وجاءت المر مة  ٜ٘.ٔٔتكراًرا أي بنسبة  ٕ٘ٚبم ت 
%، وبمغ تمميف  ٔ٘.ٔٔتكراًرا أي بنسبة  ٖٕٚبتكرارات المتوسطة ف  المرتبة الاانية 

%، وأسفرت ٔ.ٖٕتكراًرا أي بنسبة  ٛٗ٘المرورات اللمس ف  أهداؼ وايقة المنهد 
النتائد بف وجود معؼ وامح ف  تمميف المرورات اللمس ف  وايقة منهد العموـ 

 اليربية ف  المر متيف اابتدائية والمتوسطة.
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 انية: إجراءات الدراسة الميد
يستهدؼ ه ا الب ث بناء تصور مقترح لتمميف المقاصد اليربية بمنهد            

ال ديث النبوي لط ب الصؼ األوؿ المتوسط   ولت قيؽ الهدؼ السابؽ يعرض البا ث 
 لإلجراءات اآلتية:

 أوا: منهد الدراسة: 
استلدـ البا ث أسموب ت ميؿ الم توى بوصفو أ د فنيات المنهد الوصف  

يقصد بو بأنو "أ د المناهد المستلدمة ف  دراسة م توى وسائؿ ااتصاؿ الت ميم  و 
بومع لطة منظمة تبدأ بالتيار بينة مف المادة م ؿ الت ميؿ،  ةالمكتوبة أو المسموب

طعيمة، )(، كما برفو ٜ٘ٔـ: ٕٚٓٓوتصنيفها وت ميمها كمًيا وكيفًيا" )اللوالدة، وبيد، 
ف  معيف   و لؾ ف  موء نظاـ لمفئات ،   ( بأنو التصنيؼ الكم  لممموٜٙ، ٕٛٓٓ

وقد  صمـ ليعط  بيانات مناسبة لفروض م دودة لاصة به ا الممموف ، أو هو : 
"مجموبة ا جراءات الب اية الت  تتكامؿ لوصؼ الظاهرة أو الموموع ابتمادا بمء جمع 

تل ص دااتها ال قائؽ والبيانات وتصنيفها  ومعالجتها وت ميمها ت مي  كافيا ودقيقا باس
والوصوؿ إلء نتائد أو تعميمات أو الظاهرة أو الموموع م ؿ الب ث " . 

 (.ٜ٘، ٕٓٓٓالرييدي،)
 اانًيا: مجتمع الدراسة وبينتها: 

تكوف مجتمع الدراسة ال الية مف منهد ال ديث لط ب المر مة المتوسطة بالمممكة 
مء منهد ال ديث ف  الفصؿ العربية السعودية بصفوفو الا اة ، واقتصرت العينة ب

 الدراس  األوؿ لط ب الصؼ األوؿ المتوسط.

 االاًا: أدوات الدراسة:
تتماؿ أدوات الدراسة ال الية ف  أداة جمع البيانات والت  تعد أساًسا لمدراسة 
ال الية وه  قائمة المقاصد العامة لميريعة ا س مية ال ـز تممينها ف  منهد ال ديث، 

الب اية ف  الدراسة ال الية فتتماؿ ف  معيار ت ميؿ منهد ال ديث لط ب  أما بف األداة
الصؼ األوؿ المتوسط، أما بف األداة الاالاة فتتماؿ ف  أداة المعالجة التجريبية وه  
التصور المقترح لتمميف المقاصد العامة لميريعة ا س مية ف  منهد ال ديث لط ب 

 صيؿ  لؾ.الصؼ األوؿ المتوسط، وفيما يم  تف
 قائمة المقاصد اليربية ال زمة لط ب المر مة المتوسطة:  (ٔ
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استهدفت ه   القائمة ت ديد األبعاد الرئيسة والمؤيرات الفربية لممقاصد 
اليربية ال ـز تممينها ف  منهد ال ديث لط ب المر مة المتوسطة، وقد ابتمد البا ث 

    القائمة وه : بمء مجموبة مف المصادر الت  تـ ف  موئها بناء ه
 .الدراسات والب وث السابقة المرتبطة بالمقاصد العامة لميريعة ا س مية 

 .األدبيات المرتبطة بالمقاصد العامة لميريعة ا س مية 

 .أهداؼ تدريس منهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط 

 .اللصائص النمائية لط ب الصؼ األوؿ المتوسط 

تها المبدئية مف لمسة أبعاد رئيسة تتممف لمسيف وقد تكونت القائمة ف  صور 
مؤيًرا فربًيا، وتمامت ه   األبعاد فيما يم :  فظ الديف، والنفس والعقؿ والنسؿ والماؿ، 
ولمت قؽ مف مناسبة القائمة لط ب المر مة المتوسطة تـ برمها بمء مجموبة مف 

ربية ا س مية، وبمغ اللبراء والم كميف المتلصصيف ف  المناهد وطرائؽ تدريس الت
 بددهـ بيريف م كًما، وقد طمب البا ث منهـ إبداء مرئياتهـ  وؿ الجوانب اآلتية: 

 .مدى مناسبة كؿ مؤير فرب  مع البعد الرئيس ال ي ينتم  إليو 

 .مدى أهمية كؿ مؤير لط ب الصؼ األوؿ المتوسط 

 س مة الصياغة الم وية له   األبعاد ومؤيراتها الفربية 

 أو   ؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسًبا لمزيد مف مبط ه   القائمة . إمافة 

وقد قاـ البا ث ب ساب الوزف النسب  لقائمة المقاصد العامة لميريعة 
ا س مية، وقد التار البا ث األبعاد والمؤيرات الت   ظيت بنسب اتفاؽ مف الم كميف 

 يومح  لؾ.%، والجدوؿ التال   ٓٓٔ% إلء  ٓٛوالت  تبمغ نسبتها مف 
 (ٔجدوؿ رقـ )

 الوزف النسب  لممقاصد العامة لميريعة ا س مية لط ب المر مة المتوسطة،
 ومؤيراتها الفربية 

 
المقاصد اليربية لط ب المر مة 

 المتوسطة

 مدى أهميتها
القيمة العظمء 
 لموزف النسب 

الوزف 
مهمة  النسب 

إل   د  مهمة جًدا
 ما

ويتممف البعد األوؿ:  فظ الديف 
      المؤيرات اآلتية:
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المقاصد اليربية لط ب المر مة 

 المتوسطة

 مدى أهميتها
القيمة العظمء 
 لموزف النسب 

الوزف 
مهمة  النسب 

إل   د  مهمة جًدا
 ما

  يث مف الديف  قيقة بياف (ٔ
 لمفرد وأهميتو، معنا 

 ويروطو، والمجتمع
 .ولصائصو

ٗ٘ ٙ ٕ ٖ٘ ٛٛ.ٖٖ 

، ا س م  الديف مراتب برض (ٕ
 وا يماف ا س ـ وه 

 كؿ مفهـو وبياف، وا  ساف
 .منها

ٙٓ ٓ ٓ ٙٓ ٔٓٓ 

 الديف بأركاف الط ب تبصير (ٖ
 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ .اللمسة

 التو يد بمفهـو الط ب تبصير (ٗ
 أسماء ببياف و لؾ، اللالص

 .وصفاتو ا
ٗٛ ٕ ٖ ٖ٘ ٛٛ.ٖٖ 

تبياف معنء األلوهية ولوازمها  (٘
 ٘ٛ ٔ٘ ٗ ٕ ٘ٗ ومقتمياتها.

ا يماف با وبالم ئكة والكتب  (ٙ
 ٘ٛ ٔ٘ ٗ ٕ ٘ٗ . الرسؿ وبالقماء والقدر

 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ تبصير الط ب بمفهـو اليرؾ. (ٚ
ييز بيف اليرؾ األكبر التم (ٛ

 ٙٙ.ٙٛ ٕ٘ ٗ ٙ ٕٗ واليرؾ األص ر..

ادباء  ؽ التيريع والت ميؿ  (ٜ
والت ريؾ وال كـ ب ير ما أنزؿ 

 ا.
ٕٗ ٙ ٗ ٕ٘ ٛٙ.ٙٙ 

البعد الاان :  فظ النفس، ويتممف 
      المؤيرات اآلتية:

 النفس بمء اابتداء ت ريـ (ٓٔ
 ٙٙ.ٙٛ ٕ٘ ٖ ٗ ٘ٗ .ال ؽ ب ير
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المقاصد اليربية لط ب المر مة 

 المتوسطة

 مدى أهميتها
القيمة العظمء 
 لموزف النسب 

الوزف 
مهمة  النسب 

إل   د  مهمة جًدا
 ما

 ف  نةالبي إقامة مرورة (ٔٔ
 ٘ٛ ٔ٘ ٖ ٙ ٕٗ .القصاص

وجوب ربط إقامة ال دود  (ٕٔ
 ٘ٛ ٔ٘ ٕ ٓٔ ٜٖ با ماـ أو نائبو.

ت ريـ ابتداء ا نساف بمء  (ٖٔ
 ٘ٛ ٔ٘ ٖ ٙ ٕٗ نفسو.

برض مفهـو الزواج وبياف  (ٗٔ
 ٙٙ.ٙٛ ٕ٘ ٖ ٗ ٘ٗ ال كمة منو.

بياف ممار ا سراؼ ف   (٘ٔ
 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ المأكؿ أو الميرب والممبس.

الت  اتل ها بياف ا جراءات  (ٙٔ
 ٙٙ.ٔٛ ٜٗ ٘ ٕ ٕٗ ا س ـ قبؿ ال رب وبعد .

توميح مفهـو الديات  (ٚٔ
 ٖٖ.ٛٛ ٖ٘ ٕ ٙ ٘ٗ وتقديرها.

البعد الاالث:  فظ العقؿ وييمؿ ما 
      يم :

بياف أف العقؿ مف أكبر نعـ  (ٛٔ
 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ ا بمء ا نساف.

 ٖٖ.ٛٛ ٖ٘ ٕ ٙ ٘ٗ بياف أف العقؿ مناط التكميؼ. (ٜٔ
ـو التدبر ف  آيات توميح مفه (ٕٓ

 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ ا المقروءة والمرئية.
تبياف  فظ العقؿ مف  (ٕٔ

المفسدات )اللمور، الملدرات، 
 الم رمات(.

ٕٗ ٕ ٘ ٜٗ ٛٔ.ٙٙ 

التفكر ف  لمؽ ا لإلنساف،  (ٕٕ
 ٘ٛ ٔ٘ ٖ ٙ ٕٗ والمقصد مف إيجاد .

البعد الرابع:  فظ النسؿ وييمؿ 
      الجوانب اآلتية:
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المقاصد اليربية لط ب المر مة 

 المتوسطة

 مدى أهميتها
القيمة العظمء 
 لموزف النسب 

الوزف 
مهمة  النسب 

إل   د  مهمة جًدا
 ما

ا بميو   ث النب  صمء (ٖٕ
وسمـ بمء كارة التناسؿ 

 بالنكاح.
ٕٗ ٙ ٖ ٘ٔ ٛ٘ 

الت  ير مف التبتؿ والرغبة ف   (ٕٗ
 ٜٓ ٗ٘ ٔ ٛ ٘ٗ النكاح.

 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ ت ريـ قتؿ األواد. (ٕ٘
توميح ال دود والعقوبات  (ٕٙ

ا س مية لجرائـ الزنا وهتؾ 
 العرض.

ٗٛ ٙ ٔ ٘٘ ٜٔ.ٙٙ 

تبياف  كـ ا س ـ ف   د  (ٕٚ
 ٙٙ.ٙٛ ٕ٘ ٖ ٗ ٘ٗ الق ؼ.

 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ برض األنك ة المنه  بنها. (ٕٛ
برض مفهـو الرماع و كمو  (ٜٕ

 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ ويروطو.
بياف رأي الديف ف  ت ديد  (ٖٓ

 ٖٖ.ٛٛ ٖ٘ ٕ ٙ ٘ٗ النسؿ أو التيار نوع الجنيف.
توميح مفهـو الديف ف   (ٖٔ

 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ أطفاؿ األنابيب.
برض رأي الديف ف  استئجار  (ٕٖ

 ٓٓٔ ٓٙ ٓ ٓ ٓٙ األر اـ .
توميح موقؼ ا س ـ ف   (ٖٖ

 ٖٖ.ٛٛ ٖ٘ ٕ ٙ ٘ٗ نظاـ التبن .
البعد اللامس:  فظ الماؿ ويتممف 

      ما يم :

توميح مفهـو المعام ت ف   (ٖٗ
 ٜٓ ٗ٘ ٔ ٛ ٘ٗ اليريعة ا س مية .

ميروبية السع  لجمع الماؿ  (ٖ٘
 ٖٖ.ٛٛ ٖ٘ ٕ ٙ ٘ٗ واقتنائو.

إنفاؽ الماؿ ف  األوجو  (ٖٙ
 ٓٓٔ ٓٙ ٓ ٓ ٓٙ ترؼ.الميروبة ب  سرؼ وا 
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المقاصد اليربية لط ب المر مة 

 المتوسطة

 مدى أهميتها
القيمة العظمء 
 لموزف النسب 

الوزف 
مهمة  النسب 

إل   د  مهمة جًدا
 ما

 ماية الماؿ مف السفهاء  (ٖٚ
 ٖٖ.ٛٛ ٖ٘ ٕ ٙ ٘ٗ والمب ريف.

 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ اجتناب المكاسب الم رمة. (ٖٛ
 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ أداء ال قوؽ ألص ابها. (ٜٖ
ت ريـ ا س ـ لجميع أنواع  (ٓٗ

 ٙٙ.ٙٛ ٕ٘ ٖ ٗ ٘ٗ اابتداء بمء الممكية.
 ٖٖ.ٛٛ ٖ٘ ٕ ٙ ٘ٗ برض أنواع البيوع الملتمفة. (ٔٗ
ميح أنواع البيوع المنه  تو  (ٕٗ

 ٜٓ ٗ٘ ٕ ٗ ٛٗ بنها.
برض مفهـو اا تكار  (ٖٗ

 ٖٖ.ٛٛ ٖ٘ ٖ ٕ ٛٗ و كمو.

 
 وقد أبدى الم كموف آراءهـ  وؿ القائمة كما يم : 

  : ألنو التمييز بيف ا س ـ وا يماف وا  سافتـ   ؼ المؤير اللامس وهو ،
 سبؽ واف  كر ف  القائمة.

    ؼ أنواع اليرؾ ف  المؤير الاامف  ألنو أيار بعض الم كميف بمرورة
مممف ف  المؤير التاسع، وقد استجاب البا ث له ا الرأي وتـ   ؼ أنواع 

 اليرؾ.

  تـ   ؼ المؤير السابع والعيريف وهو توميح مفهـو الزواج وبياف ال كمة
 منو  ألنو مممف ف  المؤير السابع بير.

 لسع  الميروع ف  طمب الماؿ تـ   ؼ المؤير الاان  واألربعيف وهو التزاـ ا
 وكسبو  ألنو مممف ف  المؤير الوا د واألربعيف.

وبعد اانتهاء مف تعديؿ القائمة قاـ البا ث بإبادة صياغة القائمة ف  صورتها 
النهائية،  يث تـ   ؼ المكرر منها، وما لـ يبمغ النسبة الت  اتل ها البا ث معياًرا 

لفربية ف  القائمة ا اة وأربعيف مؤيًرا تنموي ت ت ل نتقاء، وقد بمغ بدد المؤيرات ا
 لمسة أبعاد رئيسة.
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بناء معيار لت ميؿ منهد ال ديث ف  موء المقاصد اليربية لط ب الصؼ  (ٕ
 األوؿ المتوسط:  

يستهدؼ ه ا المعيار الت قؽ مف درجة تمميف المقاصد اليربية ف  مروراتها 
نسؿ والماؿ( ف  منهد ال ديامط ب الصؼ اللمس وه  ) فظ الديف، والنفس والعقؿ وال

األوؿ المتوسط  ولت قيؽ الهدؼ السابؽ قاـ البا اة بت ويؿ قائمة المقاصد العامة 
 لميريعة ا س مية إلء معياٍر لت ميؿ منهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط.

وقد ابتمد البا ث بمء مجموبة مف المصادر الت  تـ ف  موئها بناء ه ا 
 يار وه : المع

 قائمة المقاصد العامة لميريعة ا س مية السابؽ ت ديدها  (ٔ

 الدراسات والب وث السابقة المرتبطة بالمقاصد العامة لميريعة ا س مية. (ٕ

 األدبيات المرتبطة بالمقاصد العامة لميريعة ا س مية. (ٖ

 أهداؼ تدريس منهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط. (ٗ

  ب الصؼ األوؿ المتوسط.اللصائص النمائية لط (٘

وقد تكوف معيار الت ميؿ مف لمسة أبعاد السالؼ  كرها، وقد تممنت ه   
األبعاد ا اة وأربعيف مؤيرًا فربًيا، وقد تـ برض المعيار بمء مجموبة مف الم كميف بمغ 
بددهـ بيريف م كًما مف أسات ة المناهد وطرؽ تدريس التربية ا س مية والم ة العربية 

 دراسات ا س مية، وطمب منهـ إبداء الرأي  وؿ الجوانب اآلتية: وال
 مدى مناسبة كؿ مؤير فرب  مع البعد الرئيس ال ي ينتم  إليو. (ٔ

 ص ة معيار الت ميؿ مف  يث نوع توافر المهارة ودقة درجة توافر معيار الت ميؿ. (ٕ

 س مة الصياغة الم وية له   األبعاد ومؤيراتها الفربية (ٖ

 ؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسًبا لمزيد مف مبط ه   القائمة .إمافة أو    (ٗ

وبعد مراجعػة آراء الم كمػيف أقػر اللبػراء بصػ  ية المعيػار المومػوع لقيػاس مػا  
ومعة لقياسو، ولقد مرت بممية تمر بممية الت ميػؿ بعػدة لطػوات رئيسػة  ػددها هولسػت  

 (: ٜٕٔ: ٕٛٓٓ)طعيمة، 
، وفػػرض الفػػروض، اػػـ تلتػػار بعػػد  لػػؾ صػػياغة ميػػكمة الب ػػث وا طػػار النظػػري (ٔ

 العينة وت دد الفئات.
تقػػػرأ الواػػػائؽ ويػػػتـ ترميزهػػػا وتكايػػػؼ الم تػػػوى المناسػػػب فػػػ  اسػػػتمارات لاصػػػة  (ٕ

بالبيانات، بعد الترميز يتـ تقدير الو دات التػ  صػنفت ت ػت كػؿ فئػة مػع  سػاب 
مػػوء  تكراراتهػػا أو تقػػدير مػػدى يػػدتها، وأليػػًرا يقػػـو البا ػػث بتفسػػير النتػػائد فػػ 

 ا طار النظري المناسب.
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( بػػأف ت ميػػؿ الم تػػوى يػػتـ فػػ  مػػوء العديػػد مػػف ٓ٘ـ: ٖٜٛٔويػػرى ) سػػيف،  
 المرا ؿ أو اللطوات ه : 

التيػػار ت ميػػؿ الممػػموف كػػأداة وأسػػموب لت ميػػؿ المعمومػػات، إمػػا منفػػرًدا أو إلػػء  (ٔ
مجموبػػة مػػف األسػػاليب واألدوات، والتيػػار المجتمػػع والعينػػات التػػ  يجػػرى  جانػػب

 ميها ت ميؿ الممموف، وتيمؿ كؿ أو بعض العينات التالية: ب

 .بينة الجمهور ال ي ستجرى الدراسة بمء آرائو واتجاهاتو 

 .بينة مصادر المعمومات 

 .العينة الزمنية 

  .بينة و دات ت ميؿ الممموف وفئاتو 

ت ديػػد و ػػدات الت ميػػؿ وفئاتػػو طبًقػػا لنوبيػػة الممػػموف وكميػػة وأهػػداؼ الت ميػػؿ  (ٕ
 الب اية وفروض الدراسة وتساؤاتها. والميكمة

 القياـ بالتيارات الصدؽ والابات بمء استمارة ت ميؿ الممموف. (ٖ

 القياـ بعمميات الت ميؿ. (ٗ

 تبويب النتائد وجدولتها. (٘

الت ميؿ ا  صائ  لمنتائد واستلراج المؤيرات اللاصة بالت ميؿ والقيػاـ بعمميػات  (ٙ
 ااستنتاج وااستداؿ والقياس.

ت ميؿ الممموف كنتائد جزئية ببقية النتػائد األلػرى التػ  تػـ التوصػؿ ربط نتائد  (ٚ
إليهػػػا باسػػػتلداـ أدوات ألػػػرى اسػػػتكماؿ الجوانػػػب المعرفيػػػة اللاصػػػة بالب ػػػث، 

 ولومع نتائد الب ث ف  صورتها الياممة.

ا جابػػة بػػف تسػػاؤات الب ػػث أو لتومػػيح مػػدى صػػ ة الفػػروض المطرو ػػة أو  (ٛ
 لطئها.

 ميك ت ب اية.طرح أفكار وموموبات و  (ٜ

فػػ  مػػوء العػػرض السػػابؽ لمرا ػػؿ ت ميػػؿ مػػنهد ال ػػديث يطػػرح البا ػػث المرا ػػؿ 
 اآلتية: 

 أوًا: ت ديد الهدؼ مف الت ميؿ: 
يسػػتهدؼ ت ميػػؿ تقػػويـ مػػنهد ال ػػديث لطػػ ب الصػػؼ األوؿ المتوسػػط فػػ  مػػوء  

فس والعقػػؿ المقاصػػد العامػػة لميػػريعة ا سػػ مية بأبعادهػػا اللمسػػة وهػػ : ) فػػظ الػػديف والػػن
 والنسؿ والماؿ( ال ـز تممينها ف  ه ا المنهد.
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 اانًيا: ت ديد فئات الت ميؿ:  
يقصد بفئة الت ميؿ أنها: "مجموبة مف الكممػات  ات معنػء متيػابو أو تمػمينات 
ميتركة، وتعرؼ أيمأ بأنها العناصػر الرئيسػة أو الاانويػة التػ  يػتـ ومػع و ػدات الت ميػؿ 

و قيـ. إلخ( والت  يمكف ومع كؿ صفة مف صػفات الم تػوى فيهػا فيها )كممة أو موموع أ
(، ويقصػػػد بهػػػا فػػػ  الدراسػػػة ال اليػػػة ٕٕٚـ: ٕٛٓٓوتصػػػنؼ بمػػػء أساسػػػها". )طعيمػػػة، 

المػػػرورات أو األبعػػػاد اللمسػػػة الرئيسػػػة لمقاصػػػد اليػػػريعة ا سػػػ مية وهػػػ :  فػػػظ الػػػديف 
لطػػ ب الصػػؼ األوؿ  والػػنفس والعقػػؿ والنسػػؿ والمػػاؿ الػػ ـز تمػػمينها فػػ  مػػنهد ال ػػديث

 المتوسط.
 االاًا: ت ديد و دات الت ميؿ: 

توجد و دات ت ميػؿ متعػددة منهػا الكممػة، والمومػوع، والفقػرة، والجممػة، والفكػرة، 
ويقصد بو دات الت ميؿ ف  الدراسة ال الية: بأنها المؤيرات السموكية المعبرة بف الجوانب 

عة ا سػ مية بأبعادهػا اللمسػة، وقػد التػار الفربية المنموية ت ت المقاصد العامػة لميػري
البا ػػث و ػػدة الت ميػػؿ فػػ  الدراسػػة ال اليػػة وهػػ  الفقػػرة،  يػػث إف الفقػػرة تعبػػر بػػف فكػػرة 

 متكاممة المعنء.
 رابًعا: ت ديد بينة الت ميؿ: 

تتماؿ بينة الت ميؿ ف  الدراسػة ال اليػة فػ  مػنهد ال ػديث لطػ ب الصػؼ األوؿ 
هػػػػ، وتتماػػػؿ  ٜٖٗٔ – ٖٛٗٔ  األوؿ مػػػف العػػػاـ الدراسػػػ  المتوسػػػط فػػػ  الفصػػػؿ الدراسػػػ

 موموبات ه ا المنهد فيما يم : 
 الو دة األولء: بناية الرسوؿ بأمتو، وتتممف ه   الو دة الدروس والموموبات اآلتية: 

 . "...إنما مام  وماؿ ما بعان  ا بو" 

 ."...قد بممكـ نبيكـ صمء ا بميو وسمـ كؿ ي ء؟" 

  بمء..." ."أا أدلكـ 

 الو دة الاانية: الصبر واليكر وت توي بمء الموموبات اآلتية: 
 . "...قاـ النب  صمء ا بميو وسمـ  تء تورمت" 

 . "...ما باب النب  صمء ا بميو وسمـ طعاًما قط" 

 . "...سألت النب  صمء ا بميو وسمـ أي العمؿ" 

 . "...ما مف مسمـ يياؾ يوكة" 
 أل كار، وتتممف ما يم  مف موموبات: الو دة الاالاة: ا
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 . "... ،الطهور يطر ا يماف" 

 . "...  "ما مف ببد يقوؿ ف  صباح كؿ يـو

 . "...أما لو قمت  يف أمسيت" 

 . "...يا أيها الناس توبوا" 

 . "...كاف رسوؿ ا صمء ا بميو وسمـ إ ا انصرؼ مف" 

 . "...،يا معا  إن  أل بؾ" 
 و سف اللمؽ، وتتممف الموموبات اآلتية:  الو دة الرابعة: الص بة

 . "المرء مع مف أ ب" 

 . "...ماؿ الجميس الصالح والسوء" 

 . "... إف أ بكـ إل  وأقربكـ من" 

 ."...إف المؤمف ليدرؾ ب سف لمقو" 
 لامًسا: ابات الت ميؿ: 

يقصد بابات الت ميؿ الوصوؿ إلء النتائد نفسها إ ا تـ الت ميؿ بػدة مػرات باتبػاع 
وابػد وا جػراءات نفسػها مػف قبػؿ البا ػػث، أو الوصػوؿ إلػء هػ   النتػائد إ ا قػاـ با اػػاف الق

( إ  ٕٕ٘: ٕٛٓٓبت ميؿ المنهد ف  موء المعيار مومع القياس، وقد أكد  لؾ )طعيمػة، 
ييػير بػأف ت ديػد ابػات الت ميػػؿ يألػ  أ ػد اليػكميف التػػالييف وهمػا: أف يقػـو بت ميػؿ المػػادة 

ؿ ه   ال الة يمتق  البا ااف ف  بداية الت ميؿ ل تفػاؽ بمػء أسسػو نفسها با ااف: وف  ما
جراءاتو، اـ ينفرد كؿ منهما لمقياـ بت ميؿ المادة مومػوع الدراسػة، اػـ يمتقيػاف فػ  نهايػة  وا 
الت ميؿ لبياف الع قة بيف النتائد الت  توصؿ كؿ منهمػا إليهػا، أو أف يقػوـ البا ػث بت ميػؿ 

فترتيف متبابدتيف: وف  ماؿ ه   ال الة يستلدـ بنصػر الػزمف  المادة نفسها مرتيف، وبمء
فػ  قيػػاس ابػػات الت ميػؿ، و لػػؾ بػػأف يقػػوـ البا ػث بنفسػػو بت ميػػؿ بينػة صػػ يرة مػػف المػػادة 
موموع الدراسة، مستلدًما أداة الت ميؿ الت  أبدها وبعد فترة مف الزمف يعيد بنفسو ت ميؿ 

أي صػػورة مػػف الصػػور لمت ميػػؿ السػػابؽ الػػ ي العينػػة مسػػتلدًما نفػػس األداة دوف الرجػػوع بػػ
أجرا ، وبعد اانتهاء مف ت ميمو الاان  يجري بعض العمميات ا  صائية الت  يسػتلرج مػف 

 ل لها معامؿ الابات.
ولقد التار البا ث النمط الاان  مف أنماط الت ميؿ نظًرا لدرايػة البا ػث بالمومػوع 

: ٕٛٓٓمف ل ؿ معادلة هولست  )طعيمة، مومع الدراسة، ولقد تـ  ساب معامؿ الابات 
(، وقػػد أجػػرى البا ػػث الت ميػػؿ األوؿ و لػػؾ ب سػػاب التكػػرارات الػػواردة لممقاصػػد العامػػة ٕٕٙ

لميريعة ا س مية ف  منهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط، وتػـ  لػؾ يػوـ ااانػيف 
د ممػ  لمسػة هػػ، وتػـ إبػادة التطبيػؽ بعػ ٖٛٗٔالموافؽ العيػريف مػف  ي ال جػة سػنة 
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بيػػر يوًمػػا مػػف الت ميػػؿ األوؿ، وتػػـ  لػػؾ يػػـو اللمػػيس الموافػػؽ اللػػامس مػػف يػػهر ا 
هػ، وب ساب معامؿ اارتباط بيف نتػائد الت ميػؿ األوؿ والاػان  تبػيف أف ٜٖٗٔالم ـر سنة 

وهػو معامػؿ ابػات مرتفػع يطمػئف البا ػث بػأف المعيػار أصػبح  ٕٜ.ٓمعامؿ الابػات قػد بمػغ 
 ط  النتائد نفسها إ ا أبيد تطبيقو مرات ومرات.صالً ا وأنو يع

 نتائد الدراسة: 
 لمصت الدراسة ال الية لمجموبة مف النتائد يفصمها البا ث كما يم :  

أوا: درجة توافر المقاصػد اليػربية فػ  أهػداؼ مػنهد ال ػديث لطػ ب الصػؼ 
 األوؿ المتوسط كما يم : 

يعة ا سػػ مية فػػ  أهػػداؼ مػػنهد لمت قػػؽ مػػف درجػػة تػػوافر المقاصػػد العامػػة لميػػر  
ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط قاـ البا ث ب ساب التكرارات الواردة ف  كػؿ بعػد مػف 
األبعػػاد الرئيسػػة بصػػورتيها الصػػري ة والمػػمنية، ولمػػص البا ػػث إلػػء النتيجػػة ااتيػػة التػػ  

 : يوم ها الجدوؿ اآلت 
 (ٕجدوؿ رقـ)
 لمنهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ نتائد ت ميؿ األهداؼ العامة واللاصة 

 ف  موء المقاصد اليربية

األهداؼ 
 العامة

 فظ 
 الديف

النسبة 
المئوية 
 ل فظ الديف

 فظ 
 النفس

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 النفس

 فظ 
 العقؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 العقؿ

 فظ 
 النسؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 النسؿ

 فظ 
 الماؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 الماؿ

 صفر صفر ٚٔ.٘ ٖ ٜٚ.ٖٔ ٛ ٜٙ.ٛٔ ٔٔ ٔ٘.٘ٔ ٜ
األهداؼ 
 ٚٔ.٘ ٖ ٕٚ.ٔ ٔ ٚٔ.٘ ٖ ٛٙ.ٕٓ ٕٔ ٜٚ.ٖٔ ٛ اللاصة
 ٚٔ.٘ ٖ ٜٛ.ٙ ٗ ٜٙ.ٛٔ ٔٔ ٘ٙ.ٜٖ ٖٕ ٖٔ.ٜٕ ٚٔ المجموع
المجموع 
 ٛ٘ الكم 

يتمح مف الجدوؿ السابؽ بأف أقؿ المقاصد وروًدا هو مقصد  فظ الماؿ،  يث 
، اـ مقد  فظ النسؿ بنسبة ٜٛ.ٙؿ بنسبة بم ت ، يميو  فظ النسٚٔ.٘بم ت نسبتو 

، اما بف أبمء النسب وروًدا فقد كانت ف  مقد ٖٔ.ٜٕ، و فظ الديف بنسبة ٜٙ.ٛٔ
وه  نسبة  ٘ٙ.ٜٖ فظ النسؿ  يث بم ت نسبتها ف  األهداؼ العامة واللاصة لممنهد 

تفاوتت ه   مقبولة إلء  د ما إ ا ما قورنت بالنسب الواردة ف  المقاصد األلرى، كما 
النسب بيف األهداؼ العامة واللاصة كما توم ها النسب السابقة، وه ا يعن  أف منهد 
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ال ديث لـ ي رض بمء تقديـ المقاصد العامة لميريعة ا س مية بمء مستوى األهداؼ 
(، ودراسة اللطيب سنة ٕٓٔٓبيكؿ متوازف، وه ا ما أكدتو نتائد دراسة )المقبال ، 

دبمو ا طار النظري لمب ث إ  أف المقاصد العامة لميريعة ا س مية ( ، وه ا ما ٕٕٔٓ)
 ااألهداؼ العامة الت  تسعء اليريعة إلء ت قيقها ف   ياة الناس، ويطمؽ أيمً ييير إلء 

والت  تماؿ أساًسا لمصالح  بمء األهداؼ اللاصة الت  يرع لت قيؽ كؿ منها  كـ لاص
 .العبد الدينية والدينيوية

رجة توافر المقاصد اليربية ف  م توى مػنهد ال ػديث لطػ ب الصػؼ اانًيا: د
 األوؿ المتوسط كما يم : 

ولمت قؽ مف درجة تػوافر المقاصػد العامػة لميػريعة ا سػ مية فػ  م تػوى مػنهد  
ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط قاـ البا ث ب ساب التكرارات الواردة ف  كػؿ بعػد مػف 

الصػػري ة والمػػمنية، وتوصػػؿ البا ػػث إلػػء النتيجػػة ااتيػػة التػػ   األبعػػاد الرئيسػػة بصػػورتيها
 : يوم ها الجدوؿ اآلت 

 
 (ٖ) جدوؿ رقـ

 نتائد ت ميؿ م توى منهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ ف  موء المقاصد اليربية

 الم توى
 فظ 
 الديف

النسبة 
المئوية 
 ل فظ الديف

 فظ 
 النفس

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 النفس

 فظ 
 العقؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 العقؿ

 فظ 
 النسؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 النسؿ

 فظ 
 الماؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 الماؿ

٘ٙ ٘ٛ.ٖٖ ٕٜ ٖٓ.ٕٓ ٚ ٚ.ٕٜ ٕ ٕ.ٓٛ ٕ ٕ.ٓٛ 
المجموع 
 الكم 

ٜٙ 

بقراءة الجدوؿ السابؽ يتمح أف أقؿ المقاصد وروًدا ف  م توى منهد ال ديث 
مقصد  فظ الماؿ و فظ النسؿ،  يث بم ت نسبتهما  لط ب الصؼ األوؿ المتوسط كاف

، اـ مقصد  فظ  ٜٕ.ٚوه  نسبة متدنية لم اية، يميهما مقصد  فظ العقؿ بنسبة  ٛٓ.ٕ
، وكاف أبمء المقاصد وروًدا هو مقصد  فظ الديف بنسبة بم ت  ٕٓ.ٖٓالنفس بنسبة 

رد مف أهداؼ بامة ، والمتأمؿ ف  ه   النسب يم ظ أنها ا تتسؽ تماًما مع ما و ٖٖ.ٛ٘
ولاصة لممنهد،  يث لـ يراع وامعو المنهد ااتساؽ بيف األهداؼ والم توى، وترجمة 
ريادات تتسؽ مع ما تـ ومعو مف أهداؼ، وتتفؽ  ه   األهداؼ إلء معمومات ومعارؼ وا 
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ه   النتيجة مع الدراسات والب وث السابقة ف  الب ث ال ال  ومنها دراسة )ال دان ، 
(، وتتسؽ ه   النتيجة مع ما ورد مف إطار نظري ٖٕٔٓاسة )مرزوؽ، (، ودر ٖٕٔٓ

ه  ما يقصد اليارع بيرع ال كـ، وبعبارة ألرى مراد ا لمب ث ال ال   يث إف المقاصد 
سب انو وتعالء مف اللمقوهو ال ي تجميو العقوؿ مف نصوص اليرع، فيتدالؿ مع العمؿ 

  -كالرازي–وبلاصةبند منيرى واألسباب وال كـ مع الت ؼ ف  بعض الييات

 .العمممجردأماراٍتوب ماٍت، وليست ِ كمًاوغاياتٍ 

االاًػػا: درجػػة تػػوافر المقاصػػد اليػػربية فػػ  األنيػػطة الػػواردة بمػػنهد ال ػػديث 
 لط ب الصؼ األوؿ المتوسط كما يم : 

وقػػاـ البا ػػث بالكيػػؼ بػػف درجػػة تػػوافر المقاصػػد العامػػة لميػػريعة ا سػػ مية فػػ   
واردة بمنهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط، وأسفرت نتائد الت ميػؿ بمػا األنيطة ال

 يم ، والت  يوم ها الجدوؿ اآلت : 
 
 

 (ٗجدوؿ رقـ)
 نتائد ت ميؿ أنيطة منهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ ف  موء المقاصد اليربية

األنيطة 
 التعميمية

 فظ 
 الديف

النسبة 
المئوية 
 ل فظ الديف

 فظ 
 النفس

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 النفس

 فظ 
 العقؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 العقؿ

 فظ 
 النسؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 النسؿ

 فظ 
 الماؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 الماؿ

ٜٔ ٖٗ.ٔٛ ٖٔ ٕٜ.٘ٗ ٛ ٔٛ.ٔٛ ٕ ٗ.٘ٗ ٕ ٗ.٘ٗ 
المجموع 
 ٗٗ الكم 

مف ل ؿ الجدوؿ السابؽ يتمػح أف أقػؿ المقاصػد وروًدا كػاف مقصػد  فػظ المػاؿ 
، يميهمػا مقصػد  فػظ العقػؿ بنسػبة تقػدر  ٗ٘.ٗو فظ النسؿ،  يث بم ت نسبة كؿ منهمػا 

، وكػاف أبمػء ٗ٘.ٜٕ، اـ جاء مقصد  فظ النفس ف  المركػز قبػؿ األليػر بنسػبة ٛٔ.ٛٔ
، وبنظػرة فا صػة بمػء هػ   النسػب ٛٔ.ٖٗالمقاصد وروًدا هو مقصػد  فػظ الػديف بنسػبة 

ازف بػيف النسػب المومػوبة لكػؿ مقصػد فهنػاؾ مػف يجد البا ث أنػو ا يوجػد اتسػاؽ وا تػو 
المقاصد ما تػـ التركيػز بميػو بيػكؿ كبيػر جػًدا مقارنػة بػأنواع المقاصػد األلػرى ماػؿ مقصػد 
 فظ الديف، وهنػاؾ مػف المقاصػد مػا لػـ يػ كر إا لماًمػا، والبا ػث يريػد أف يؤكػد هنػا أنػو ا 
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المػػابط ل ركػػة ا نسػػاف فػػ   يقصػػد إهمػػاؿ مقصػػد  فػػظ الػػديف  ألنػػو قػػواـ ال يػػاة وقانونهػػا
نما ما يقصد  بف تكػوف هػ   النسػب نسػب متقاربػة ب يػث ا  الكوف وف  كافة تعام تو، وا 
يوجد بينها ماؿ ه ا البوف الياسع بيف كؿ مقصد وآلر، وتتسػؽ هػ   النتيجػة مػع مػا ورد 

(، ٕٗٔٓ(، ودراسػػػة )بكػػػري، ٕٓٔٓمػػػف نتػػػائد بعػػػض الدراسػػػات منهػػػا دراسػػػة المقبػػػال  )
(، وتتسػػؽ هػػ   النتيجػػة مػػع مػػا ورد مػػف إطػػار نظػػري  يػػث إف ٕ٘ٔٓسػػة )أ مػػد ، ودرا

مػا ا بػد منػو فػ  المقاصد تعد مف األمور المرورية الت  ا غنػء بنهػا ألي مسػمـ، فهػ  
قياـ مصالح الديف والدنيا، ب يث إ ا فقدت لـ تجػر مصػالح الػدنيا بمػء اسػتقامة، بػؿ بمػء 

وكػػ لؾ مقاصػػد اآللػػرة، مقاصػػد الػػديف تصػػبح بػػدوف ، فسػػاد وتهػػارج، وفػػوت ال يػػاة أصػػ ً 
إ ف مػا تقػوـ ، فػلنعيـ، والرجوع باللسػراف المبػيفاالمروريات فوت النجاة ف  اآللرة وفوت 

بميػػو  يػػاة النػػاس، وابػػد منهػػا اسػػتقامة مصػػال هـ المػػروريات، األيػػياء التػػ  إ ا فقػػدت 
ة النػاس بػدونها، وتعػـ الفومػء التؿ نظاـ ال ياة المروريات، األيياء الت  ا تستقيـ  يا

 .والمفاسد ه   المروريات
 
 

رابًعا: درجة توافر المقاصػد اليػربيةف  أسػاليب التقػويـ الػواردةبمنهد ال ػديث 
 لط ب الصؼ األوؿ المتوسط كما يم : 

وقػػاـ البا ػػث بالكيػػؼ بػػف درجػػة تػػوافر المقاصػػد العامػػة لميػػريعة ا سػػ مية فػػ   
هد ال ػػػديث لطػػ ب الصػػػؼ األوؿ المتوسػػط، وأسػػػفرت نتػػػائد أسػػاليب التقػػػويـ الػػواردة بمػػػن

 الت ميؿ بما يم ، والت  يوم ها الجدوؿ اآلت : 

 (٘جدوؿ رقـ)
نتائد ت ميؿ أساليب التقويـ الواردة بمنهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ ف  موء 

 المقاصد اليربية

أساليب 
 التقويـ

 فظ 
 الديف

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 الديف

 فظ 
 النفس

لنسبة ا
المئوية 
ل فظ 
 النفس

 فظ 
 العقؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 العقؿ

 فظ 
 النسؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 النسؿ

 فظ 
 الماؿ

النسبة 
المئوية 
ل فظ 
 الماؿ

ٖٓ ٘ٙ.ٙٓ ٔٗ ٕٙ.ٗٔ ٘ ٜ.ٖٗ ٕ ٖ.ٚٚ ٕ ٖ.ٚٚ 
 ٖ٘المجموع 
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 الكم 
لمػاؿ مف ل ؿ الجدوؿ السابؽ يتمػح أف أقػؿ المقاصػد وروًدا كػاف مقصػد  فػظ ا

، يميهمػا مقصػد  فػظ العقػؿ بنسػبة تقػدر  ٚٚ.ٖو فظ النسؿ،  يث بم ت نسبة كؿ منهمػا 
، وكػاف أبمػػء ٔٗ.ٕٙ، اػـ جػاء مقصػد  فػظ الػنفس فػ  المركػز قبػؿ األليػر بنسػبة ٖٗ.ٜ

، وبنظػرة فا صػة بمػء هػ   النسػب ٓٙ.ٙ٘المقاصد وروًدا هو مقصػد  فػظ الػديف بنسػبة 
 تػوازف بػيف النسػب المومػوبة لكػؿ مقصػد مػف مقاصػد يجد البا ث أنو ا يوجد اتسػاؽ وا

 اليريعة ا س مية.
ومػػف اػػـ فػػإف النتيجػػة العامػػة التػػ  يلمػػص إليهػػا البا ػػث هػػ  وجػػود قصػػور فػػ  
تمػػميف المقاصػػد العامػػة لميػػريعة ا سػػ مية فػػ  مػػنهد ال ػػديث، ب يػػث لػػـ يػػراع وامػػعو 

امػػطراب بػػيف األهػػداؼ المػػنهد  سػػف ااتسػػاؽ والتػػوازف فػػ  هػػ   المقاصػػد، كمػػا يوجػػد 
المممنة لممقاصػد، وترجمػة هػ   األهػداؼ إلػء معمومػات ومعػان  )م تػوى( يتسػؽ مػع مػا 
ومع مف أهداؼ، وبدـ مراباة التتابع وااستمرارية ف  بػرض المقاصػد، فمػً  بػف تػدن  
تناولهػػا فػػ  كافػػة بناصػػر مػػنهد ال ػػديث لطػػ ب الصػػؼ األوؿ المتوسػػط بالمممكػػة العربيػػة 

(، ونتػائد ٕ٘ٔٓوه ا يتسؽ مع ما ورد مف نتػائد دراسػة )الزدجاليػة وال ػدان ، السعودية، 
هػػػ(، كمػػا تتسػػؽ النتيجػػة السػػابقة مػػع مػػا ورد مػػف إطػػار  ٖٛٗٔدراسػػة )أبػػانم  والبػػديوي، 

نظري لمب ث ال ال  فالمقاصد العامػة لميػريعة ا سػ مية هػ : مقصػود اليػرع مػف اللمػؽ 
فكؿ مف يتممف  فظ ..فسهـ وبقمهـ ونسمهـ ومالهـون دينهـ لمسة: وهو أف ي فظ بميهـ

هػػ   األصػػوؿ اللمسػػة فهػػو مصػػم ة.. وكػػؿ مػػايفوت هػػ   األصػػوؿ فهػػو مفسػػدة ودفعهػػا 
مصم ة.. وت ريـ تفويت ه   األصوؿ اللمسة والزجر بنها يست يؿ أا تيتمؿ بميها ممػة 

رض مػف تيػريع مف الممؿ ويريعة مف اليرائع الت  أريد بهػا اصػ ح اللمػؽ، فنػرى أف ال ػ
 األ كاـ هو ال فاظ بمء المروريات اللمس.

 توصيات الدراسة: 

 ف  موء نتائد الدراسة السابقة يوص  البا ث بما يم : 
  مػػرورة تمػػميف المقاصػػد العامػػة لميػػريعة ا سػػ مية فػػ  منػػاهد ال ػػديث لطػػ ب

 وت مي  المرا ؿ الدراسية الملتمفة.

 العامػػة لميػػريعة ا سػػ مية، ب يػػث  مػػرورة مرابػػاة التػػوازف فػػ  بػػرض المقاصػػد
يعطء كؿ مقصد ف  موء  اجات ومطالب  ياة المتعممػيف، وفػ  مػوء متطمبػات 

 المجتمع والبيئة الت  ي يوف فيها.

  ال رض بمػء  سػف ااتسػاؽ بػيف األبعػاد الملتمفػة لمقاصػد اليػريعة والمؤيػرات
وأهميػػة هػػ   النوبيػػة الدالػػة بميهػػا، مػػع تقػػديـ نمػػا ج واقعيػػة تػػدلؿ بمػػء قيمػػة 

 المقاصد ف   ياة الفرد والمجتمع بمء  د سواء.
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  مرورة تول  ال يطة وال ػ ر بنػد بنػاء منظومػة مػنهد ال ػديث ب يػث مػا يػنص
ريػػادات فػػ   بميػو فػػ  أهػػداؼ المػػنهد ابػػد مػػف ترجمتػػو إلػػء معمومػػات ومعػػان  وا 

 الم توى وك لؾ ف  األنيطة التعميمية وأساليب التقويـ.

  رة بقػػد دورات تدريبيػػة لمعممػػ  التربيػػة ا سػػ مية بامػػة توصػػ  الدراسػػة بمػػرو
ولمعممػػػ  ال ػػػديث لاصػػػة بمػػػء المقاصػػػد العامػػػة لميػػػريعة ا سػػػ مية، وتبصػػػير 
أبناءهـ بػاف هػ   المقاصػد ومػعت فػ  األسػاس لت قيػؽ سػعادة ا نسػاف الدينيػة 

 والدنيوية.

لمر مػة التصور المقترح لتمميف المقاصد اليربية ف  منهد ال ديث لط ب ا
 المتوسطة بالمممكة العربية السعودية:

يسػػتهدؼ هػػ ا التصػػور تمػػميف المقاصػػد العامػػة لميػػريعة ا سػػ مية فػػ  مػػنهد 
ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط بالمممكة العربية السعودية  ولت قيؽ الهدؼ السػابؽ 

 يتناوؿ البا ث ما يم :  
 
 

 أوا: مفهـو التصور المقترح: 
)دوف تطبيقػػو(  مقتػػرح فػػ  هػػ   الدراسػػة ومػػع ملطػػط بػػاـ يقصػػد بالتصػػور ال

لتمػػػميف المقاصػػػد العامػػػة لميػػػريعة ا سػػػ مية فػػػ  مػػػنهد ال ػػػديث لطػػػ ب الصػػػؼ األوؿ 
، و لؾ مػف لػ ؿ ت ديػد أهػداؼ هػ ا التصػور، وت ديػد المتوسط بالمممكة العربية السعودية

كمػا  أساليب التقويـ المتبعة، و واستراتيجياتو واألنيطة المصا بة م توا ، وطرائؽ التدريس
 يم : 

اانًيا: مكونات التصور المقترح لتمميف المقاصد اليػربية فػ  مػنهد ال ػديث 
 لط ب الصؼ األوؿ المتوسط: 

يتكػػوف هػػ ا التصػػور مػػف العديػػد مػػف المكونػػات هػػ  فػػ  جوهرهػػا مكونػػات المػػنهد  
 المدرس ، وتتماؿ ه   المكونات فيما يم : 

 مقترح:ت ديد أهداؼ التصور ال (ٔ
درجػػة كبيػػرة مػف األهميػػة التػػ  ا يمكػف إغفالهػػا فػػ  أي  ءيعػد ت ديػػد األهػػداؼ بمػ

بمػػؿ تربػػوي وبػػدونها تسػػير األمػػور بيػػكؿ بيػػوائ ، فمػػف لػػ ؿ ت ديػػد األهػػداؼ تكػػوف 
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المرا ػػؿ التاليػػة مػػف ت ديػػد الم تػػوى التعميمػػ ، وت ديػػد الوسػػائؿ التعميميػػة، وت ديػػد طرائػػؽ 
 .األهداؼ ءإل ىيـ، وأليًرا اارتداد مرة ألر التدريس واألنيطة اـ التقو 

ولما كاف هدؼ التعمػيـ إ ػداث ت ييػرات فػ  سػموكيات الطػ ب  كػاف مػف المػروري 
ت ديػػد تمػػؾ الت ييػػرات بدقػػة فػػ  يػػكؿ ببػػارات تصػػؼ تمػػؾ السػػموكيات التػػ  يرغػػب المجتمػػع 

الملتمفػة، وبػادة  إ دااها ف  أبنائو، نتيجة مرورهـ باللبرات التعميمية ل ؿ مرا ؿ التعمػيـ
ما تعرؼ ه   العبارات باألهداؼ التعميمية، والتػ  رغػـ الػت ؼ بباراتهػا فػ  ت ديػد الهػدؼ 
السموك ، إا أنها ف  مممونها تركز بمء ا اة بناصػر رئيسػة هػ : الت يػر فػ  السػموؾ، 
بػػػػراهيـ،  وأف الهػػػدؼ هػػػو المػػػتعمـ، وأليػػػػًرا معرفػػػة النتيجػػػة، كمػػػا ييػػػػير لػػػ لؾ )سػػػعادة وا 

ٕٓٔٔ،ٕٔٚ.) 
 وتتماؿ أهداؼ التصور ال ال  فيما يم : 

 ويتممف المؤيرات اآلتية: البعد األوؿ:  فظ الديف 

 ويروطو، والمجتمع لمفرد وأهميتو، معنا   يث مف الديف  قيقة بياف (ٔ
 .ولصائصو

 كؿ مفهـو وبياف، وا  ساف وا يماف ا س ـ وه ، ا س م  الديف مراتب برض (ٕ
 .منها

 .اللمسة الديف بأركاف الط ب تبصير (ٖ

 .وصفاتو ا أسماء ببياف و لؾ، اللالص التو يد بمفهـو الط ب تبصير (ٗ

 تبياف معنء األلوهية ولوازمها ومقتمياتها. (٘

 ا يماف با وبالم ئكة والكتب الرسؿ وبالقماء والقدر  (ٙ

 تبصير الط ب بمفهـو اليرؾ.  (ٚ

 التمييز بيف اليرؾ األكبر واليرؾ األص ر.. (ٛ

 تاج  ؽ التيريع والت ميؿ والت ريـ وال كـ ب ير ما أنزؿ ااستن (ٜ

 ويتممف المؤيرات اآلتية: البعد الاان :  فظ النفس، 

 .استنتاج أدلة اابتداء بمء النفس ب ير ال ؽ (ٓٔ

 .ت ديد إقامة البينة ف  القصاص (ٔٔ

 ربط إقامة ال دود با ماـ أو نائبو. (ٕٔ

 استنتاج ال كمة مف الزواج. (ٖٔ

 راؼ ف  المأكؿ أو الميرب والممبسبياف ممار ا س (ٗٔ

 ت ريـ ابتداء ا نساف بمء نفسو. (٘ٔ

 بياف ا جراءات الت  اتل ها ا س ـ قبؿ ال رب وبعد . (ٙٔ

 توميح مفهوـ الديات وتقديرها.  (ٚٔ
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 وييمؿ ما يم : البعد الاالث:  فظ العقؿ 

 بياف أف العقؿ مف أكبر نعـ ا بمء ا نساف. (ٛٔ

 بياف أف العقؿ مناط التكميؼ. (ٜٔ

 توميح مفهوـ التدبر ف  آيات ا المقروءة والمرئية. (ٕٓ

 تبياف  فظ العقؿ مف المفسدات )اللمور، الملدرات، الم رمات(. (ٕٔ

 التفكر ف  لمؽ ا لإلنساف، والمقصد مف إيجاد . (ٕٕ

 وييمؿ الجوانب اآلتية: البعد الرابع:  فظ النسؿ 

  ث النب  صمء ا بميو وسمـ بمء كارة التناسؿ بالنكاح. (ٖٕ

 الت  ير مف التبتؿ والرغبة ف  النكاح. (ٕٗ

 ت ريـ قتؿ األواد. (ٕ٘

 توميح ال دود والعقوبات ا س مية لجرائـ الزنا وهتؾ العرض. (ٕٙ

 تبياف  كـ ا س ـ ف   د الق ؼ. (ٕٚ

 ت ديداألنك ة المنه  بنها. (ٕٛ

 برض مفهوـ الرماع و كمو ويروطو. (ٜٕ

 بياف رأي الديف ف  ت ديد النسؿ أو التيار نوع الجنيف. (ٖٓ

 وميح مفهوـ الديف ف  أطفاؿ األنابيب.ت (ٖٔ

 برض رأي الديف ف  استئجار األر اـ . (ٕٖ

 توميح موقؼ ا س ـ ف  نظاـ التبن .  (ٖٖ

 ميروبية السع  لجمع الماؿ واقتنائو. (ٖٗ

 توميح مفهوـ المعام ت ف  اليريعة ا س مية . (ٖ٘

 ويتممف ما يم : البعد اللامس:  فظ الماؿ 

 ة ب  سرؼ وا ترؼ.إنفاؽ الماؿ ف  األوجو الميروب (ٖٙ

  ماية الماؿ مف السفهاء والمب ريف. (ٖٚ

 اجتناب المكاسب الم رمة. (ٖٛ

 أداء ال قوؽ ألص ابها. (ٜٖ

 ت ريـ ا س ـ لجميع أنواع اابتداء بمء الممكية. (ٓٗ

 برض مفهوـ اا تكار و كمو. (ٔٗ

 توميح أنواع البيوع المنه  بنها. (ٕٗ

 برض أنواع البيوع الملتمفة. (ٖٗ

 ترح: ت ديد م توى التصور المق (ٕ
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المعرفػػة ا نسػػانية هػػ  نتػػاج النيػػاط العقمػػ  وال ّسػػّ   الػػ ي يقػػـو بػػو الفػػرد فػػ  
ممارستو ل ياتو اليومّية، ومف المعمـو أّف الفػرد يسػتلدـ قػوا  العقمّيػة، ونوافػ  ال ػّس لديػو 
لموصػػوؿ إلػػء مػػدركات  قيقّيػػة لمػػا ي ػػيط بػػو  كػػ  يػػتمّكف مػػف التكّيػػؼ السػػميـ مػػع بيئتػػو، 

انية ف  أبسط معانيها ه : الم ّصمة الناتجة بف العممّيات العقمّية مػف فهػـ والمعرفة ا نس
دراؾ وتػدبير وتفّكػػر و فػظ وت ميػػؿ وتركيػب وتلّيػػؿ، با مػافة إلػػء بوامػؿ ال ػػّس الم  ّيػػة  وا 
لها و لؾ مف ل ؿ تفابمها مع البيئة اللارجّية الم يطة با نساف، مػف أيػياء وموجػودات 

، ٖٕٓٓفّيػة واجتمابّيػة، وغيرهػا  )أبػو العينػيف، وويػح وبركػات، وظواهر و قائؽ ونظػـ اقا
ٕٖٓ – ٕٓٗ.) 

: مػػا ا نقصػػد بػػالم توى؟إ  اً وتتطمػب بمميػػة التيػػار وت ديػػد الم تػوى أف ن ػػدد أو 
بػػد مػػف ااتفػػاؽ بمػػء مفهػػـو الم تػػوى، وت ديػػد  منػػ  البدايػػة،  لػػؾ أف هنػػاؾ تبايًنػػا فػػ  ا

، بؿ  إّف ُهناؾ وجهات نظػر  ػوؿ هػ ا المفهػـو وغيػر  مػف وجهات النظر   وَؿ ه ا المفهـو
المفاهيـ، ماؿ مفهـو المقرر  فهؿ الم توى هو المقرر الدراسػ ، أـ همػا ُمترادفػاف لمفهػـو 

وُهناؾ مػف يػرى أّف الُم تػوى هػو ل صػة المعمومػات التػ  تيػكؿ مػادة الػتعمـ فػ   ؟المنهد
 منهد صؼ معيف.

 كما يم : العامة لميريعة ا س مية  المقاصدوتتماؿ و دات التصور المقترح 
 مقدمة بامة بف المدلؿ المقاصدي وب قتو بمنهد ال ديث: 
 فظ الديف واأل اديث الدالة بميو، ومف األ اديث الدالة بمء هػ ا الو دة األولء  :

المقصػػد مػػا يمػػ :  ػػديث جبريػػؿ بميػػو السػػ ـ، روا  بمػػر بػػف اللطػػاب رمػػ  ا 
لمس، روا  ببػد ا بػف بمػر بػف اللطػاب رمػ   بنو،  ديث بن  ا س ـ بمء

ا بنهمػػػا، و ػػػديث مػػػف قاتػػػؿ لتكػػػوف كممػػػة ا هػػػ  العميػػػا، روا  أبػػػو موسػػػء 
 األيعري، .

 فػػظ الػػنفس واأل اديػػث النبويػػة الدالػػة بميهػػا، ومػػف األ ػػدايث الو ػػدة الاانيػػة  :
ا ي ػؿ دـ امػرئ مسػمـ  النبوية اليريفة الدالة بمء ه ا المقصػد مػا يمػ :  ػديث 

مػف أيػار إلػء ، روا  ببد ا بف مسعود رم  ا بنو، و ػديث إا بإ دى ا ث
بقػات، ، روا  أبػو هريػرة رمػ  ا بنػو، و ػديث اجتنبػوا السػبع المو أليو ب ديػدة

 روا  أبو هريرة رم  ا بنو.
 فظ العقؿ واأل اديث الدالة بميو، ومف األ اديث الدالة بمء هػ ا الو دة الاالاة  :

مػػػػرب فػػػػ  اللمػػػػر بالجريػػػػد  ا بميػػػػو وسػػػمـ أف النبػػػػ  صػػػػمءالمقصػػػد  ػػػػديث 
ف  ُبَمػَر ْبػَف اْلَلط ػاِب أربعػيف، روا  أنػس بػف مالػؾ، و ػديث أ أبو بكػر وجمد والنعاؿ

ـَ ِبِكَتاٍب َأَصاَبُو ِمْف َبْعػِض َأْهػِؿ اْلُكتُػِب، َفَقػَرَأُ  بمػء  َأَتء الن ِب   َصم ء الم ُو َبَمْيِو َوَسم 
ُكػػوَف ِفيَهػػا َيػػا اْبػػَف اْلَلط ػػاِب، الن ِبػػ   َصػػم ء ال ـَ َفَ ِمػػَب َوَقػػاَؿ: )َأُمَتَهو  م ػػُو َبَمْيػػِو َوَسػػم 

ـْ  ـْ َبػْف َيػْ ٍء َفُيْلِبػُروُك ـْ ِبَها َبْيَمػاَء َنِقي ػًة، َا َتْسػَأُلوُه َوال ِ ي َنْفِس  ِبَيِدِ ، َلَقْد ِجْئُتُك
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َصػد ُقوا ِبػِو، َوال ػِ ي َنْفِسػ  ِبَيػِدِ ، َلػْو َأف  ُموَسػء َكػاَف ِبَ ؽ  َفُتَكػ  ُبوا ِبػِو، َأْو ِبَباِطػٍؿ َفتُ 
كنػا نػؤتء باليػارب ، روا  جابر بف ببد ا، و ديث َ يًّا، َما َوِسَعُو ِإا  َأْف َيْتَبَعِن 

مرة أب  بكر فصدرًا مف ل فة بمر،  بمء بهد رسوؿ ا صمء ا بميو وسمـ وا 
لنا وأرديتنػا،  تػء كػاف آلػر إمػرة بمػر فجمػد أربعػيف،  تػء فنقـو إليو بأيدينا ونعا

 ، روا  السائب بف يزيد.إ ا بتوا أو فسقوا جمد امانيف
 فػظ النسػػؿ واأل اديػػث الدالػة بميػػو، ومػػف األ اديػث الدالػػة بمػػء الو ػدة الرابعػػة  :

 لػػؾ :  ػػديث يػػا معيػػر اليػػباب مػػف اسػػتطاع مػػنكـ البػػاءة فميتػػزوج، روا  ابػػف 
جػاء رجػؿ إلػء رسػوؿ ا صػمء ا بميػو وآلػو وسػمـ فقػاؿ : يػا مسعود، و ػديث 

رسػػػوؿ ا ، إنػػػ  أصػػػبت امػػػرأة  ات  سػػػب ومنصػػػب ومػػػاؿ ، إا أنهػػػا ا تمػػػػد 
لو ماػؿ  لػؾ ، فنهػا  ، اػـ  [ 510 :ص ] اـ أتا  الاانية فقاؿ أفأتزوجها ؟ فنها  ،

 : أتػا  الاالاػػة ، فقػاؿ لػػو ماػؿ  لػػؾ فقػاؿ رسػػوؿ ا صػمء ا بميػػو وآلػػو وسػمـ
روا  معقػػؿ بػػف يسػػار، و ػػديث  " فػػإن  مكػػاار بكػػـ األمػػـ تزوجػػوا الػػودود الولػػود ، "

ـَ َيْسػَأُلوَف َبػْف َرْهٍط ِإَلء ُبُيوِت َأْزَواِج ا ا اةَيُقوُؿ: َجاَء  لن ِب   َصم ء الم ُو َبَمْيػِو َوَسػم 
ـْ َتَقالُّوَهػا َفَقػاُلوا: َوَأْيػَف َنْ ػفُ  ػا ُأْلِبػُروا َكػَأن ُه ـَ َفَمم   ِبَباَدِة الن ِب   َصم ء الم ػُو َبَمْيػِو َوَسػم 

ـَ َقػْد ُغِفػػَر َلػُو َمػ َر. َقػػاَؿ ِمػْف الن ِبػ   َصػم ء الم ػُو َبَمْيػِو َوَسػم  ـَ ِمػْف َ ْنِبػِو َوَمػا تَػَأل  ا َتَقػد 
: َأم ا َأَنا َفِإن   ُأَصم   الم ْيَؿ َأَبًدا. َوَقاَؿ آَلُر: َأَنا َأُصوـُ الد ْهَر َوَا ُأْفِطُر. َوَقػاَؿ  ـْ َأَ ُدُه

ـَ آَلُر: َأَنا َأْبَتِزُؿ الن َساَء َفَ  َأَتَزو ُج َأَبػًدا. َفَجػاَء َرُسػوُؿ الم ػ ِو َصػم ء الم ػُو َبَمْيػِو َوَسػم 
ـْ َلػوُ  ـْ ِلم ػِو َوَأْتَقػاُك ـْ َكَ ا َوَكَ ا َأَما َوالم ِو ِإن ػ  أَلَْلَيػاُك ـْ ال ِ يَف ُقْمُت ـْ َفَقاَؿ )َأْنُت َلِكن ػ   ِإَلْيِه

، روا  ْف ُسػن ِت  َفَمػْيَس ِمن ػ َأُصوـُ َوُأْفِطُر َوُأَصم   َوَأْرُقُد َوَأَتَزو ُج الن َساَء َفَمْف َرِغَب بَ 
 أنس بف مالؾ

 :فظ الماؿ واأل اديػث الدالػة بميػو، ومػف األ اديػث الدالػة بمػء  الو دة اللامسة 
ْلَيػػُد اْلُعْمَيػػا َلْيػػٌر ِمػػْف اْلَيػػِد السُّػػْفَمء َواْبػػَدْأ ِبَمػػْف َتُعػػوُؿ َوَلْيػػُر  لػػؾ مػػا يمػػ :  ػػديث ا

ػػَدَقِة َبػػْف َظْهػػِر ِغًنػػء َوَمػػفْ  ، روا  َيْسػػَتْعِفْؼ ُيِعف ػػُو الم ػػُو َوَمػػْف َيْسػػَتْ ِف ُيْ ِنػػِو الم ػػوُ  الص 
َا َ َسَد ِإا  ِفػ  اْاَنتَػْيِف َرُجػٍؿ آتَػاُ  الم ػُو َمػاًا  كيـ بف  زاـ رم  ا بنو، و ديث 

،   ِبَهػػا َوُيَعم ُمَهػػاَفَسػم َطُو َبَمػػء َهَمَكِتػِو ِفػػ  اْلَ ػػؽ  َوَرُجػٍؿ آتَػػاُ  الم ػُو ِ ْكَمػػًة َفُهػػَو َيْقِمػ
َأَكَؿ َأَ ٌد َطَعاًما َقطُّ َلْيػًرا ِمػْف َأْف َيْأُكػَؿ  روا  ابف مسعود رم  ا بنو، و ديث ما

ف  َنِب   الم ػِو َداُوَد َبَمْيػِو الس ػَ ـ َكػاَف َيْأُكػُؿ ِمػْف َبَمػِؿ َيػِد ِ  ، روا  أبػو ِمْف َبَمِؿ َيِدِ  َواِ 
 هريرة. 

 يات التدريس المتبعة ف  تدريس التصور المقترح:ت ديد إستراتيج (ٖ
تعػػّرؼ اسػػتراتيجّية التػػدريس بأّنهػػا مجموبػػة مػػف ا جػػراءات والتػػدابير المومػػوبة 
ُمسبًقا مف ِقبؿ المعمـ لينف ها ف  بممّية التدريس بطريقة متقنة، وي قؽ األهػداؼ المرجػّوة 

التػػدريس أيمػػًا كػػّؿ مػػا ييػػمؿ مػػمف أبسػػط ا مكانّيػػات والظػػروؼ، كمػػا ُيقصػػد باسػػتراتيجّية 
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بممّية التدريس وطريقتها مف ت ركات المعمـ دالؿ الصؼ، وسموكّياتو الصادرة بنػو بيػكؿ 
ُمنػػتظـ وُمتػػدرج، وتيػػمؿ أيًمػػا مهاراتػػو التعميمّيػػة ماػػؿ نيػػاطو، ومػػدى تفابمػػو مػػع المػػادة 

واليػػػػرح الدراسػػػػّية، والطمبػػػػة )التفابػػػػؿ الصػػػػف (، واسػػػػتامار  لممسػػػػا ة الصػػػػفّية بػػػػالت رؾ 
 مستلدمًا الوسائؿ التعميمّية المسابدة.

( بأف إسػتراتيجية التػدريس تتطمػب ومػع ٓ٘ - ٜٗ، ٕٛٔٓول ا ييير )سعادة، 
لطة تدريسية بامة تجمع بيف اناياها تلصص ا دارة التربوية وتلمػض المنػاهد وطػرؽ 

مػػة لػػ ؿ التػػدريس، فمػػف ا دارة التربويػػة يػػأت  التركيػػز بمػػء بمميػػة صػػنع القػػرارات المه
العممية التعميمية التعممية دالؿ  جرة الدراسة أو لارجها بإيراؼ المدرسػة  اتهػا، أمػا مػف 
المنػػاهد فتػػأت  ا جػػراءات التػػ  تتعمػػؽ مػػع المػػادة الدراسػػية التػػ  تماػػؿ المػػنهد المدرسػػ ، 

إمػافة ’ وتمؾ الت  تتصؿ بالتيار طرائؽ التدريس المناسبة لنوع الطػ ب وطبيعػة الم تػوى
األنيطة التعميميػة المتنوبػة التػ  يعمػؿ المعمػـ بمػء توفيرهػا لمطػ ب مػف أجػؿ مػماف إلء 

نجاح بممية التفابؿ الصف  ومػا يتبعػو مػف تطبيػؽ وسػائؿ التقػويـ المتنوبػة، و لػؾ لمتأكػد 
 مف مدى ت قيؽ األهداؼ المنيودة. 

ة إّف الهدؼ مف وراء استلداـ وتطبيؽ استراتيجّية التػدريس هػو رفػع جػودة بممّيػ
التعمػػيـ إلػػء أبمػػء مسػػتوى ممكػػف، ب ػػض النظػػر بػػف طبيعػػة الظػػروؼ، والػػت ؼ المنػػاهد 
التعميمّية التػ  يتّبعهػا المعممػيف، با مػافة إلػء مػرورة تجنػب النتػائد غيػر المرغػوب بهػا  
كمعؼ الت صيؿ العمم  لمطمبة، أو ان صار نتيجة استراتيجّية التػدريس ا يجابّيػة بالطمبػة 

ّنها تعزز فهـ الطالب الجّيد، دوف أف يتمكف الطمبػة األقػؿ قػدرة بمػء الفهػـ المتفوقيف  أي أ
 مف ااستفادة منها.

ومف ااستراتيجيات الت  يمكػف اسػتلدامها فػ  تػدريس المقاصػد العامػة لميػريعة 
ا سػػ مية اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ  اتًيػػا، قػػد التمػػؼ العديػػد مػػف بممػػاء التربيػػة  ػػوؿ 

نظـ  اتيػا و لػؾ يعػود إلػء اللمفيػة النظريػة لهػؤاء المنظػريف، فمػنهـ مػف تعريؼ الػتعمـ المػ
ينظػػر إلػػء الػػتعمـ المػػنظـ  اتيػػا مػػف منظػػور سػػموك ، وهنػػاؾ مػػف ينظػػر إليػػو مػػف منظػػور 
اجتماب  معرف ، وفريؽ االث ينظر إليو مف منظور الدافعية، إا أف جميع تعريفػات الػتعمـ 

هػػػادؼ لمعمميػػػات، وااسػػػتراتيجيات، وردود األفعػػػاؿ المػػػنظـ  اتًيػػػا تؤكػػػد بمػػػء ااسػػػتلداـ ال
 ( ٜٔ: ٖٖٗٔالم ددة لممتعمميف مف أجؿ ت سيف ت صيمهـ الدراس )السواط،

رادة كما سوؼ ُتطبػؽ  فالتعمـ المنظـ  اتيا هو النظر إلء التعمـ بمء أنو مهارات وا 
بيػػػؽ فػػػ  ت ميػػػؿ مهػػػاـ الػػػتعمـ، وت ديػػػد األهػػػداؼ، وومػػػع لطػػػة كيفيػػػة أداء المهمػػػة، وتط

(، ٜ٘ٚ: ٕ٘ٔٓالمهارات، وبلاصة إجراء تعدي ت فيما يتعمؽ بكيفية تنفي  الػتعمـ )بػ ـ، 
فػػالمتعمـ صػػا ب قػػرار فػػ  التيػػار الجوانػػب التػػ  يريػػد أف ينظمهػػا أانػػاء تعممػػو، فهػػو يقػػرر 
مياركتو ف  المهمة التعميمية والمدة الت  سيقميها ف  التعمـ، والبيئة الت  سػيتعمـ فيهػا، 
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الػػتعمـ التػػ  يرغػػب فػػ  ال صػػوؿ بميهػػا، وكيفيػػة الػػتعمـ سػػواء مػػع مػػتعمـ آلػػر أو ونػػواتد 
 .((Zimmerman,1998: 75م اكاة لنمو ج تعميم  قائـ أو ت ت توجيو لارج   

والتعمـ المنظـ  اتيا يعط  ال رية لممتعمميف ف  استلداـ أساليب التعمـ الت   
اهتماماتهـ اليلصية، وتنمية مواهبهـ  تناسبهـ، والتعمـ بالسربة الت  يريدوف، واكتياؼ

(، كما (Johnson, 2002: 83باستلداـ إستراتيجيات وأساليب التعمـ الت  يريدونها  
يجعؿ المتعمـ يظهر مزيدا مف الوب  بمسؤوليتو ف  جعؿ التعمـ  ي معنء ومراقبا ألدائو 

يرغب ف  مواجهتها، ال ات ، وينظر إلء الميك ت والمهارات التعميمية بابتبارها ت ديات 
 (. (Ruban,2003: 272وااستمتاع بالتعمـ مف ل لها 

وُتعرؼ ه   ااستراتيجيات بأنها قدرة المتعمـ بمء التلطيط بيكؿ مستقؿ، وتنفي        
وتقويـ بمميات التعمـ، والت  تنطوي بمء اتلا  قرارات بيكؿ مستمر  وؿ الجوانب 

 :Wirth&Leutner,2008وكية لعممية التعمـ )المعرفية، والدافعية، والجوانب السم

( بأنها مجموبة مف الطرؽ وا جراءات الت  ٕٔ: ٕٓٔٓكما برفها )ال سيناف، (,103
 يستلدمها المتعمموف أاناء مواقؼ التعمـ الملتمفة مف أجؿ ت قيؽ األهداؼ المنيودة. 

نجاز ف  بيئة التعمـ وتتممف ه   ااستراتيجية التأكد مف وجود كؿ ما يسابد بمء ا       
وك لؾ ترتيب بيئة التعمـ بالصورة الت  يفممها الفرد ويمكف م  ظة  لؾ ف  تفميؿ أ د 
الط ب الم اكرة بمفرد  ف  مكاف م مؽ، وهناؾ مف يفمؿ الم اكرة مع زم ئو، وهناؾ مف 

بسبب يفمؿ الم اكرة أاناء استمابو لمراديو أو الكاسيت، وهناؾ مف يفمؿ الم اكرة لي  
 (.ٕ٘: ٕٙٓٓتفميمو لمهدوء )ريواف، 

وييمؿ تنظيـ بيئة الدراسة الناج ة أيما المجاات التكنولوجية   يث يقـو المتعمموف     
بالدلوؿ إلء اليبكة العنكبوتية العالمية )ا نترنت(، أو استلداـ البرمجيات التعميمية 

لء فهـ وقت وكيفية الب ث لم صوؿ بمء المعمومات المطموبة، ل لؾ ي تاج المتعمموف إ
بف المعمومات ف  مصادر بديدة بمء اليبكة العنكبوتية العالمية، و لؾ بف طريؽ 

 ,Jonesالتنظيـ ال ات  لمعديد مف بيئات التعمـ اافترامية وال قيقية الت  تسابد تعممهـ )

2007: 38). 
جيات وقػػد تصػػنؼ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ إلػػء سػػتة أنػػواع يطمػػؽ بمػػء اػػ ث اسػػتراتي

منهػػػا اسػػػـ "ااسػػػتراتيجيات المبايػػػرة" والا اػػػة اآللػػػريف "ااسػػػتراتيجيات غيػػػر المبايػػػرة" 
 & Zimmermanٖٜٔ-ٕٜٔ، ٜٕٓٓواستراتيجيات التعمـ المبايرة ه  )سالـ وزك ، 

Martinez-pons, 1986: 618, Zimmerman,1989: 337,  :)، 
بد بمػػء تػػ كر واسػػترجاع : والتػػ  تسػػاMemory strategiesاسػػتراتيجية الػػ اكرة  -ٔ

 المعمومات.
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: والتػػ  تسػػابد بمػػء فهػػـ الم ػػة Cognitive strategiesااسػػتراتيجيات المعرفيػػة  -ٕ
 وت صيمها.

وتمػػؾ ااسػػتراتيجيات تػػدبـ : Compensation strategiesاسػػتراتيجيات التعػػويض  -ٖ
 ااستلداـ الم وي بندما ت دث فجوات معرفية.

بايرة فه  تمؾ ااستراتيجيات الت  ترتبط بػإدارة بمميػة أما ااستراتيجيات غير الم 
 التعمـ وه  كالتال  :

: وتسػػػابد بمػػػء Metacognitive strategiesااسػػػتراتيجيات مػػػا وراء المعرفيػػػة  -ٔ
 إ داث التنسيؽ بيف ملتمؼ بمميات التعمـ.

ـ وهػ  تمػؾ التػ  تسػابد فسػ  تنظػي: Affective Strategiesااسػتراتيجيات المػؤارة -ٕ
 الميابر.

: وه  تمؾ ااستراتيجيات الت  تسابد Social strategiesااستراتيجيات ااجتمابية  -ٖ
 المتعمـ بمء اكتساب المعرفة مف اآللريف.

وتعمؿ ااستراتيجيات غير المبايرة بمء دبـ وتنظيـ بمميات التعمـ ماؿ: التركيػز 
ممػػػػيف اآللػػػػريف، والمتعممػػػػوف والتنظػػػػيـ والتوجيػػػػو والػػػػدبـ والتيػػػػجيع والتعػػػػاوف مػػػػع المتع

المنظمػػوف  اتيػػًا بػػادة مػػا يعممػػوف بمػػء تعزيػػز ااسػػتراتيجيات المبايػػرة وغيػػر المبايػػرة ا 
 سيما وأف ااستراتيجيات ما وراء معرفية تسابد المتعمميف بمء تنظيـ معارفهـ.

وف  موء العرض السابؽ يمكف استل ص اللطوات التدريبية الت  ُدّرب بميها        
 ب الصؼ األوؿ المتوسط ف  أاناء التعمـ باستلداـ إستراتيجيات التعمـ المنظـ  اتيا ط

 كما يم :

: وتتماؿ ه   اللطوة ف  ت ديد المعمـ ألهداؼ الدرس، وتهيئة الط ب ا بداد .ٔ
لتعممهـ، والسع  ن و ج ب انتباههـ مف ل ؿ اليرح المباير  ستراتيجيات التعمـ 

 المنظـ  اتيا.
: ويتـ  لؾ مف ل ؿ تزويد الط ب  جراءات ا ستراتيجية المقتر ة التقديـ .ٕ

بإجراءات ا ستراتيجية المقتر ة، وب قة ه   ا جراءات بالمقاصد اليربية 
المممنة ف  منهد ال ديث لط ب الصؼ األوؿ المتوسط بالمممكة العربية 

وا بم اكاتو، ويتـ السعودية، اـ نم جة المعمـ له   ا جراءات أماـ ط بو  ليقوم
  لؾ مف ل ؿ طرح األسئمة، أو اتباع فنية التفكير بصوت مرتفع.

: وف  ه   المر مة يتفابؿ الط ب مع األ اديث الممارسة الموجهة لمط ب .ٖ
دراؾ  النبوية مستلدميف لبراتهـ السابقة والجديدة لتكويف معان  تعمؿ بمء تنظيـ وا 

يث يستطيعوف ت ديد المقاصد اليربية الع قات بيف بناصر النص النبوي،  ب 
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المممنة، ويتـ  لؾ ت ت إيراؼ المعمـ، اـ تقديـ الت  ية الراجعة بما أدا  كؿ 
 طالب بمء  دة.

: وفيها يتيح المعمـ لط بو الفرصة لتوظيؼ إجراءات الممارسة المستقمة لمط ب .ٗ
ا يعيف بمء ا ستراتيجية بند ت ديد المقاصد اليربية ف  األ اديث النبوية، بم

مكاناتهـ ال اتية دوف اابتماد بمء  تنمية ه   المهارات بناء بمء مجهوداتهـ وا 
 المعمـ. 

: ويتـ  لؾ مف ل ؿ ال كـ بمء مدى بموغهـ لألهداؼ المرغوب الوصوؿ التقويـ .٘
إليها، ومدى قدرتهـ بمء توظيؼ ا ستراتيجية بالكيفية الت  بينها لهـ المعمـ ف  

يتـ  لؾ مف ل ؿ توزيع مجموبة مف أوراؽ العمؿ واألدوات مر مة التدريب، و 
 المعينة بمء تقويـ أدائهـ تقويما  اتيا. 

: ويتـ  لؾ بف طريؽ تكميؼ الط ب باستلداـ أنيطة إارائية تسعء التوسع .ٙ
استلراج المقاصد اليربية المممنة ف  األ اديث النبوية، مع ربط ه   األ اديث 

ار اف ال ديث النبوي هو المفسر لمقرآف،  وك ا تطبيؽ بالقرآف الكريـ بمء ابتب
 إجراءات ا ستراتيجية ف  أ اديث جديدة م ايرة لما تـ تعممو والتدريب بميو.

 ت ديد أساليب التقويـ: (ٗ
يعد التقويـ ركًنا أساسًيا فػ  العمميػة التربويػة، ويعػّرؼ بأنػو بمميػة منظمػة لجمػع 

قػؽ األهػداؼ التربويػة، واتلػا  القػرارات بيػأنها، وت ميؿ المعمومػات ب ػرض ت ديػد درجػة ت 
و لػػؾ لمعالجػػة المػػعؼ وتػػوفير النمػػو السػػميـ المتكامػػؿ مػػف لػػ ؿ إبػػادة تنظػػيـ العمميػػة 

ارائها. )بودة،   (ٕ٘، صٖٜٜٔالتربوية وا 
وقػػد تمػػمف التصػػور المقتػػرح مجموبػػة مػػف أسػػاليب التقػػويـ المصػػممة ب سػػب 

إلػػء قيػػاس مػػدى ت صػػيميهـ لممقاصػػد العامػػة  الػػدروس التػػ  يدرسػػها الطػػ ب والتػػ  تهػػدؼ
لميريعة ا س مية مف قبيؿ: ومػع مجموبػة مػف االتبػارات المومػوبية، أو المقاليػة، أو 
التبارات المواقؼ، أو التبارات ااستعداد، أو غيرهػا مػف االتبػارات التػ  تكيػؼ بػف فهػـ 

 ووب  الط ب به   المقاصد.
 مقتر ات الدراسة: 

الدراسة السابقة وتوصياتها يقترح البا ػث مجموبػة مػف العنػاويف ف  موء نتائد 
 الب اية الت  تصمح مجاًا لمدراسة ف  ميداف تعميـ التربية ا س مية، ه  كما يم : 

  تقويـ مناهد ال ديث ف  المر مة اابتدائية بالمممكة العربيػة السػعودية فػ  مػوء
 المقاصد العامة لميريعة ا س مية.
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 د ال ديث فػ  المر مػة الاانويػة بالمممكػة العربيػة السػعودية فػ  مػوء تقويـ مناه
 المقاصد العامة لميريعة ا س مية.

  تطػػوير منػػاهد ال ػػديث بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية فػػ  مػػوء المقاصػػد العامػػة
 لميريعة ا س مية بمرا ؿ التعميـ العاـ.

 لعربيػػة السػػعودية فػػ  تطػػوير برنػػامد إبػػداد معممػػ  التربيػػة ا سػػ مية بالمممكػػة ا
 موء المقاصد العامة لمتربية ا س مية.

  تقػػػويـ مسػػػتوى إتقػػػاف الطػػػ ب والت ميػػػ  بمرا ػػػؿ التعمػػػيـ العػػػاـ لألبعػػػاد الرئيسػػػة
 لممقاصد العامة لميريعة ا س مية.

 .مستوى تمكف معمم  ال ديث اليريؼ مف المقاصد العامة لميريعة ا س مية 

  العامػػة لميػػريعة ا سػػ مية وتقػػويـ األداء التدريسػػ  المفػػاهيـ الرئيسػػة لممقاصػػد
 لمعمم  التربية ا س مية ف  موئها.

 قائمة المراجع
 أوا: المراجع العربية: 

 القرآف الكريـ.
هػ(. تمبية وايقة منهد  ٖٛٗٔ) أبانم ، فهد بف  مد، والبديوي، توفيؽ بف إبراهيـ (ٔ

بتدائية والمتوسطة ف  التعميـ العاـ مواد العمـو اليربية لممر متيف اا
مجمة رسالة التربية وبمـ النفس )جستف(، العدد لممرورات اللمس. 

 . ٗ٘ٔ – ٖٔٔ، ص ص (ٙ٘)

 ،الطبعة الرابعة .مقاصد اليريعة ا س مية.(ٜٕٓٓ) الطاهر ، م مدبف بايورا (ٕ
 .دار الس ـ :القاهرة

وبركات، هان  م مد أبو العينيف، بم  لميؿ، وويح، م مد ببد الرازؽ،  (ٖ
األردف: دار الفكر  –. بّماف األصوؿ الفمسفيّة لمتربية(.  ٖٕٓٓ)يونس

 لمطبابة والنير والتوزيع. 
تطوير م توي منهاج التربية (. ٖٕٔٓ) أبو ن ؿ، جماؿ ببد الناصر م مد ببد ا (ٗ

ا س مية لممر مة الاانوية بفمسطيف ف  موء مقاصداليريعة ا س مية 
معهد . رسالة دكتورا  )غير منيورة(، التربية األمنية والوطنيةومتطمبات 

، جامعة الب وث والدراسات العربية ، المنظمة العربية لمتربية والاقافة والعمـو
 الدوؿ العربية.

برنامد إبداد معمـ التربية ا س مية  (. تطويرٕ٘ٔٓ) أ مد، بيار أ مد بم  بن  (٘
. رسالة مقاصد اليريعة ا س ميةبالمممكة األردنية الهايمية ف  موء 

 دكتورا  )غير منيورة(، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.
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المرجع ال ديث ف  تدريس التربية ا س مية: (. ٕٗٔٓاألكمب ، مفمح دليؿ ) (ٙ
 الرياض: مكتبة الريد.المفاهيـ والتطبيقات. 

فة المقاصد ف  دراسات تطبيقية  وؿ فمس(. ٕٕٓٓ) بابكر، ببد الر مف صالح (ٚ
 . الجزائر: سمسمة تقنية الطبابة الم دودة.اليريعة ا س مية

. مكة المكرمة: مركز ب قة مقاصد اليريعة بأصوؿ الفقو(. ٕٙٓٓ) بزبيو، ببد ا (ٛ
 دراسات مقاصد اليريعة ا س مية.

تطوير منهد ال ديث النبوي اليريؼ ف  موء (. ٕٗٔٓ) بكري، بادؿ طو أميف (ٜ
مية وأار  ف  تنمية الوب  بها لدى ط ب المر مة مقاصد اليريعة ا س 

. رسالة دكتورا  )غير منيورة(، معهد الدراسات التربوية، الاانوية األزهرية
 جامعة القاهرة.

(. تصور مقترح لمنهد ال ديث النبوي اليريؼ ٕ٘ٔٓ) بكري، بادؿ طو أميف (ٓٔ
مجمة هرية. ف  موء مقاصد اليريعة ا س مية لط ب المر مة الاانوية األز 

، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، ص ص (ٓٙٔالقراءة والمعرفة، العدد)
ٜٜٔ – ٕٕٛ. 

(. فابمية برنامد مقترح ف  موء مقاصد ٕٕٔٓ) البيم ، م مد سعد سعيد م مد (ٔٔ
اليريعة ا س مية لتنمية المفاهيـ العقدية واأل كاـ التيريعية لدى ط ب 

اليمنية. رسالة دكتورا  )غير منيورة(، معهد المر مة الاانوية بالجمهورية 
 الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

األردف: دار  –. بماف طرؽ الكيؼ بف مقاصد اليارع(. ٖ٘ٗٔ)ج يـ، نعماف (ٕٔ
 النفائس.

تدريس التربية ا س مية: األسس النظرية واألساليب (. ٕٔٔٓ)الج د، ماجد زك   (ٖٔ
األردف: دار المسيرة لمطبابة والنير  –. الطبعة الاالاة، بماف العممية

 والتوزيع.
أهمية المقاصد ف  اليريعة ا س مية (. ٕٛٓٓ) الجندي، سميح ببد الوهاب (ٗٔ

. القاهرة: دار ا يماف لمطبابة والنير  وأارها ف  فهمالنص واستنباط ال كـ
 والتوزيع. 

ب  ببيدة أت قيؽ  .إب ـ الموقعيف بف رب العالميف.(ٖٕٗٔ) ابف قيـ ،الجوزية (٘ٔ
دار ابف  المممكة العربية السعودية:  -ميهور بف  سف آؿ سمماف، الدماـ

 الجوزي.
سمسمة (. مقاصد اليريعة تأصيً  وتفعيً . ٕٚٗٔ)  بيب، م مد بكر إسمابيؿ (ٙٔ

 مكة المكرمة : رابطة العالـ ا س م .(،ٖٕٕدبوة ال ؽ، العدد )
ئـ بمء مقاصد اليريعة (. فابمية برنامد قإٓٔٓ)  سف، اناء م مد م مد (ٚٔ

ا س مية ف  تنمية بعض قمايا المستجدات البيولوجية والتفكير الناقد ن و 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a+%d8%a8%d9%87%d8%a7+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a+%d8%a8%d9%87%d8%a7+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a+%d8%a8%d9%87%d8%a7+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a+%d8%a8%d9%87%d8%a7+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a+%d8%a8%d9%87%d8%a7+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.


 ـ ٕٛٔٓالجزء األوؿ( أبريؿ لسنة  ٛٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -ٜ٘ٗ- 

تمؾ القمايا لدى طالبات يعبة التربية بكمية الدراسات ا نسانية جامعة 
الجمعية  (،ٔٙٔمجمة دراسات ف  المناهد وطرقالتدريس، العدد )األزهر. 

 . ٖٓٓ – ٕٗٗ المصرية لممناهد وطرؽ التدريس، ص ص
(. استراتيجيات التعمـ المنظـ  اتيا ف  موء ٕٓٔٓ) ال سيناف، إبراهيـ ببد ا (ٛٔ

نمو ج بينتريش وب قتها بالت صيؿ والتلصص والمستوى الدراس  
واألسموب المفمؿ لمتعمـ. رسالة دكتورا  )غير منيورة(، كمية العموـ 

  ااجتمابية، جامعة ا ماـ م مد بف سعود ا س مية.
.  المناسبة اليربية وتطبيقاتها المعاصرة(. ٕٙٓٓ) اللادم ، نور الديف ملتار (ٜٔ

 بيروت: دار ابف  ـز لمطبابة والنير والتوزيع. 

(. تقييـ كتب الاقافة ا س مية لممر مة الاانوية ٕٕٔٓاللطيب، بمر سالـ م مد ) (ٕٓ
مجمة جامعة ف  األردف ف  موء األهداؼ الت  ت قؽ المرورات اللمس. 

 - ٖٖٜ(، ٖ) ٕٗ، الممؾ سعود )العمـو التربوية والدراسات ا س مية(
ٜٙٓ 

ت ميؿ الم توى ف  مناهد (. ٕٚٓٓ) اللوالدة، ناصر أ مد، بيد، ي يء إسمابيؿ (ٕٔ
 األردف: دار وائؿ لمنير. –. بماف التربيةا س مية وكتبها

. نجازالتعمـ المنظـ  اتيا وتوجهات أهداؼ ا  (. ٕٙٓٓ)  ريواف، ربيع ببد  (ٕٕ
 القاهرة: بالـ الكتب لمنير والتوزيع.

. الكويت: مناهد الب ث التربوي: رؤية تطبيقية مبسطة(. ٕٓٓٓ)الرييدي، بيير (ٖٕ
 دار الكتاب ال ديث.

. الرياض: دار ال يث مقاصد اليريعة ا س مية(. ٘ٔٗٔ) الرمان ، زيد بف م مد (ٕٗ
 لمطبابة والنير والتوزيع.

. القاهرة: دار الكممة لمنير إلء مقاصد اليريعة مدلؿ(. ٖٗٗٔ) الريسون ، أ مد (ٕ٘
 والتوزيع.  

. الدار البيماء: الفكر المقاصدي: قوابد  وفوائد (. ٜٜٜٔ) الريسون ، أ مد (ٕٙ
 مطبعة النجاح الجديدة. 

كتاب األمة، (. مقاصد اليريعة أساس ل قوؽ ا نساف. ٕٕٓٓ) الز يم ، م مد (ٕٚ
 ئوف ا س مية بدولة قطر.الدو ة: وزارة األوقاؼ والي (،ٚٛالعدد)

الزدجالية، ميمونة بنت درويش بف ال اج  ال دان ، ناصر بف رايبف ناصر  (ٕٛ
مصفوفة مقتر ة لمناهد التربية ا س مية لم مقة الاانية مف  (.ٕ٘ٔٓ)

مجمة فء موء مقاصد اليريعة ا س مية بسمطنة بماف. األساسيالتعميـ 
سمطنة بماف: العدد الرابع بير، ، (مجمعجامعة المدينة العمالية الم كمة )

 .٘ٗٚ – ٜٛٙص ص 



 ـ ٕٛٔٓة الجزء األوؿ( أبريؿ لسن ٛٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -٘٘ٓ- 

صعوبات التعمـ (. ٜٕٓٓ) سالـ، م مود بوض ا، وزك ، أمؿ ببد الم سف (ٜٕ
 . القاهرة: مطبعة إيتراؾ لمطبابة والنير والتوزيع.والتنظيـ ال ات 

إستراتيجيات التدريس المعاصرة مع األمامة (. ٕٛٔٓ)سعادة، جودت أ مد  (ٖٓ
 األردف: دار المسيرة لمطبابة والنير والتوزيع. –ف . بماالتطبيقية

المنهد المدرس  المعاصر. (.ٕٔٔٓسعادة، جودت أ مد، إبراهيـ، ببد ا م مد ) (ٖٔ
 األردف: دار الفكر لمطبابة والنير والتوزيع. –الطبعة السادسة، بماف 

(. تصور مقترح لمناهد التربية الدينية ا س مية ٕٛٓٓ) سعد، أ مد الموي (ٕٖ
التعميـ العاـ ف  موء المدلؿ المنظوم  والمقاصد العميا لميريعة ب

، الجزء الاان ، (ٖٔٔمجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد )ا س مية. 
 .ٔ٘ٔ -ٕٓٔص ص 

(. تقويـ منهد التربية الدينية ا س مية بالمر مة ٕٛٓٓ) سنج ، سيد م مد السيد (ٖٖ
مجمة دراسات ف  ة ا س مية. الاانوية العامة ف  موء مقاصد اليريع

الجمعية المصرية لممناهد وطرؽ  (،ٖٔٔالمناهد وطرؽ التدريس، العدد)
 .ٜٔٔ – ٗٓٔالتدريس ،ص ص 

(. فابمية استراتيجية مقتر ة قائمة بمء التعمـ ٖٖٗٔ)  السواط ،  مد  مود (ٖٗ
المنظـ  اتيا ف  ت سيف بعض مهارات الكتابة ومهارات التنظيـ ال ات  لدى 

قسـ الم ة ا نجميزية بجامعة الطائؼ. رسالة دكتورا  )غير منيورة(،  ط ب
 كمية التربية ، جامعة أـ القرى.

الموافقات ف  أصوؿ .(ٜٓٛٔ)إس اؽ إبراهيـ بف موسء الياطب  الياطب ، أبو (ٖ٘
. تعميؽ م مد اللمر  سيف، دميؽ: دار الفكر لمطبابة والنير اليريعة
 والتوزيع.

 –ت ميؿ الم توى ف  العمـو ا نسانية: مفهومة (. ٕٛٓٓ)طعيمة، ريدي أ مد (ٖٙ
 دار الفكر العرب . . الطبعة الاانية، القاهرة:استلداماتو–أسسو 

. الطبعة الاانية، المقاصد العامة لميريعة ا س مية(. ٘ٔٗٔ) العالـ، يوسؼ  امد (ٖٚ
 الوايات المت دة األمريكية: المعهد العالم  لمفكر ا س م . -فرجينيا

مناهد وطرائؽ (. ٕٙٔٓ)ال ميد، لمرة سالـ، والييخ، بسيون  إسمابيؿ ببد (ٖٛ
المممكة العربية السعودية،  –. الطبعة الاانية، الدماـ التربية ا س مية

 مكتبة المتنب .

(. الدور الريادي لممعمـ ف  ت قيؽ أهداؼ ٖٚٗٔ)العطاس، طالب بف صالح  (ٜٖ
مجمة الب وث يـ األل قية. التربية األمنية ف  موء المقاصد اليربية والق

يصدرها مركز الدراسات والب وث بكمية الممؾ فهد (، ٘ٙاألمنية، العدد )
 .ٕٜ – ٘ٔص ص ، األمنية



 ـ ٕٛٔٓالجزء األوؿ( أبريؿ لسنة  ٛٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -٘٘ٔ- 

مكتبة الرسالة األردف:  -، بمافا س ـ مقاصد  ولصائصو.(ٕٕٓٓ) م مدة، بقم (ٓٗ
 .ال دياة

الفكر األردف: دار  -. بماف بمـ النفس التربوي(. ٕ٘ٔٓ) ب ـ، ص ح الديف (ٔٗ
 لمنير والتوزيع. 

المقاصد اليربية وأارها ف  الفقو (. ٕٚٓٓ) بم ، م مد ببد العاط  م مد (ٕٗ
 . القاهرة: دار ال ديث.ا س م 

 -. فرجينيافقو المقاصد: إناطة األ كاـ اليربية بمقاصدها(. ٕٙٓٓ) بودة، جاسر (ٖٗ
 الوايات المت دة األمريكية: المعهد العالم  لمفكر ا س م .

مقاصد اليريعة كفمسفة لمتيريع ا س م : رؤية (. ٕٕٔٓ) ، جاسربودة (ٗٗ
الوايات المت دة األمريكية:  -. تعريب ببد المطيؼ اللياط، فرجينيامنظومية

 المعهد العالم  لمفكر ا س م . 
األردف: دار  -. بمافالقياس والتقويـ ف  العممية التدريسية(. ٖٜٜٔ)بودة، أ مد (٘ٗ

 األمؿ.
تطوير مناهد التربية ا س مية ف  (. ٖٕٔٓ) بف رايد بف ناصر ال دان ، ناصر (ٙٗ

اانية مف التعميـ األساس  ف  سمطنة بماف ف  موء مقاصد ال مقة ال
. رسالة دكتورا  )غير منيورة(، معهد الدراسات التربوية، اليريعة ا س مية

 جامعة القاهرة.
. الطبعة اللامسة، مقاصد اليريعة ا س مية ومكارمها(. ٖٜٜٔ) الفاس ، ب ؿ (ٚٗ

 بيروت: دار ال رب ا س م . 
تطوير منهد (. ٖٕٔٓ) فت   أ مدمرزوؽ، إكراـ م مد  (ٛٗ

 اليريعةا س ميةموء مقاصد  التربيةالدينيةا س ميةبالمر مةالاانويةف 
المعاصرة. رسالة ماجستير )غير منيورة(، كمية التربية وبعض القمايا 

 با سمابيمية، جامعة قناة السويس.
 مية (. تطوير منهد التربية ا سٕٛٓٓ) المعصب، سميرة فهد مبارؾ الرجا (ٜٗ

لممر مة الاانوية ف  موء  قوؽ ا نساف ف  التصور ا س م  بدولة 
الكويت. رسالة دكتورا  )غير منيورة(، معهد الدراسات التربوية ، جامعة 

 القاهرة.

مقاصد اليريعة ا س مية الواجب (. ٕٓٔٓ) المقبال ، رابعة بنت ه ؿ بف مبارؾ (ٓ٘
األساس   التعميـلمر مت  توافرها ف  م توى كتب التربية ا س مية 

. رسالة ماجستير )غير منيورة(، كمية التربية، جامعة السمطاف والاانوي
 قابوس. 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9+%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9+%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9+%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9+%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9+%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.


 ـ ٕٛٔٓة الجزء األوؿ( أبريؿ لسن ٛٚٔمجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -ٕ٘٘- 

طرائؽ تدريس التربية ا س مية: أصوؿ نظرية (. ٖٗٗٔ)هندي، صالح  ياب (ٔ٘
األردف: دار الفكر لمطبابة  –. الطبعة الاانية، بماف نما ج وتطبيقاتعممية

 والنير والتوزيع.

وايقة منهد مواد العمـو اليربية لممر متيف اابتدائية (. ٕٛٗٔ) التعميـوزارة  (ٕ٘
الرياض: ا دارة العامة لممناهد، مركز التطوير  والمتوسطة فيالتعميـ العاـ.،

 التربوي. 
 

مقاصػػد اليػػريعة ا سػػ مية (. ٛٔٗٔ) اليػػوب ، م مػػد سػػعد بػػف أ مػػد بػػف مسػػعود (ٖ٘
 هجرة لمطبابة والنير والتوزيع.. الرياض: دار الاليربية وب قتها باألدلة
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