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 .الضرورية لمقاصد الشريعة اإلسالميةالمعاصرة التطبيقات التربوية 
 

 اخلليفة إبراهيم د. أمل راشد 

 الرتبيةكلية   -قسم أصوؿ الرتبية

 .جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية

 ملخص البحث:

 الضػػػركرية اإلسػػالمية النػػريعة دلقاصػػد ادلعاصػػر  الرتبويػػة التطةيقػػا  هػػد ا الدراسػػة إك العنػػ   ػػن     
كلتحقيػػػذ هػػػفا اذلػػػدؼ   اسػػػت داـ ادلػػػ     .ال سػػػا كادلػػػاؿاخلمػػػه كهػػػالدفن الػػػدين كالػػػ فه كالعقػػػل ك 
 النػػػػريعة دلقاصػػػػد ادلعاصػػػػر  الرتبويػػػػة التطةيقػػػػا  دراسػػػػة أف االسػػػػت ةاوا. ككػػػػاف مػػػػن أبػػػػر   تػػػػا   الدراسػػػػةل

 احللػوؿ إجيػاد كدكرهػا ي للتطةيػذ كصػالديت ا ككاقعيت ػا اإلسػالمية النػريعة خلػود  لى تأكيد هو الضركرية
  لػػى الرتبيػػة الػػدين دفػػن دلقصػػد الرتبويػػة التطةيقػػا  مػػن فكػػفلف  ػػ . الرتبويػػة كادلسػػتادا  للمنػػعال 

 دكر تفعيػػلك  ادل حر ػػة كاأل عػػار الفاسػػد  ادلعتقػػدا  زلاربػػةمػػض وػػركر  ,  ػػ  كالػػد اع إليػػ  كالػػد و  بػػ  العمػػل
 األسػر  داخػل احلػوار ثقا ػة تنايض التطةيقا  من كفلف, الدين  لى احلفاظ ي ادل تلفة اإل الـ كسا ل
 ككوػض, الػ فه  لػى اال تػدا  درمػة  لػى الرتبيػة الػ فه دفػن دلقصػد الرتبويػة التطةيقػا  من أف. كاجملتمض
  لػػػػى دفاظػػػػا احملظػػػػورا  كإبادػػػػة اال تحػػػػار حتػػػػرمك , القصػػػاص  ػػػػن العفػػػػو  ضػػػػل  لػػػػى الرتبيػػػػة مػػػػض احلػػػدكد
  روػػػية  لػػى كالتأكيػػد العقػػػل أمهيػػة  لػػى الرتبيػػة العقػػػل دفػػن دلقصػػد الرتبويػػػة التطةيقػػا  مػػن أف. األ فػػه
  ةػػاد  شلارسػػة  لػػى الرتبيػػة مػػض اجلاهليػػة كاأل عػػار التصػػورا  إرث مػػن العقػػل حتريػػر وػػركر  مػػض العلػػم ولػػا
 دفػػػن دلقصػػػد الرتبويػػػة التطةيقػػػا  مػػػن أف.كاذلػػػول الظػػػن اتةػػػاع تػػػر   الػػػي العلميػػػة العقليػػػة إل نػػػا  التفعػػػر
 ك فػػا األكالد قتػػل درمػػة  لػػى التأكيػػد مػػض ال سػػل كتعثػػر ال عػػا  ي الرتغيػػا  لػػى الرتبيػػة كال سػػل ال سػػا
 أف  لػى الرتبيػة ادلػاؿ دفػن دلقصػد الرتبويػة التطةيقػا  من أف .كالقفؼ كاللواط الز ا درمة ككفلف ال سا
 ألهل ػػػا احلقػػػوؽ أدا  كوػػػركر , ادلػػػاؿ إوػػػا ة ك ػػػدـ احلػػػالؿ كالعسػػػا السػػػعا وػػػركر  مػػػض اهلل مػػػاؿ ادلػػػاؿ

 .بالةاول ال اس أمواؿ أكل صور كل درمة  لى كالتأكيد
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 المقدمة:

تعػػػػاع العلػػػػـو الرتبويػػػػة مػػػػن أ مػػػػة,  لػػػػف ألػػػػا تةلػػػػور  ك ضػػػػاا  لػػػػى يػػػػد ال ػػػػربي , كإف دةل ػػػػا  ػػػػن      
كلػػفا كػػاف  متعػػدد .( م ػػف  مػػن بعيػػد ألسػػةا  ٖٓهػػػ,ص ُُّْادلسػػلم  قػػد ا قطػػض كمػػا يوكػػد العلػػواع 

البد من ربط تلف العلـو مبصادرها األساسية كبعلػـو النػريعة, ديػن أف الفصػل بي  ػا مػن أكػب األسػةا  
 النػػريعة  إك األ مػة الفعريػػة   ػػد ادلسػػلم , (ْٖٗ-ْٖٖهػػػ,ص ص ُُْٔالػي أد  كمػػا يوكػػد بػػابعر 

ابتػدا  مػن كليا ػا كا ت ػا ن از يا ػا بأدعػاـ شػر ية  تنػمل كػل العلػـو االجتما يػة كاإل سػا ية   ػا زلعومػة
كتفصيال ا, بل إف غايػا  تلػف العلػـو جيػا أف تصػا ي دا ػر  غايػا  كمقاصػد النػريعة الػي تسػت دؼ 
مصػػلحة اإل سػػاف. كلعػػل مػػن ادلةادػػن ادل مػػة ي النػػريعة الػػي تعػػن للرتبيػػة أف تسػػتفيد م  ػػا ي م اها ػػا 

  النػريعة بتسػميت  مقاصػد النػريعة الػي ت قسػم إك أ ػواع ثػالث كأهدا  ا كشلارسا ا ما اصطلح  لي   لما
  ػا وػركر   (ٕهػ,صُُِْكقد أكد  لى أمهيت ا اخلادما  ,كهال الضركريا  كاحلاجيا  كالتحسي ا 

ملحة  لى صعيد   م التعلي  كتعقلػ  كاسػتيعاب  كتطةيقػ , ك لػى صػعيد حتمػل خطػا  التعػالي , كأدا  
كاجػػػػػا اإلصػػػػػال  كالتوجيػػػػػ  كاإلرشػػػػػاد ي األرض. بػػػػػل إف ادلقاصػػػػػد   ػػػػػد رسػػػػػالة االسػػػػػت الؼ, كإقامػػػػػة 

عاػػا ( بأ ػػ  مػػن الُْهػػػ,صُُّْكلػػفا  لػػذ الريسػػوع , هػػا أركا  األ مػػاؿ (ُِٔ,ص -د النػػاوي
 ال أركا .أف يعيش ال اس بال مقاصد أم ب

لقد شرع اإلسالـ من األدعاـ كالتعػالي  مػا يمػا تلػف ادلقاصػد كادلصػاٌ خاصػة الػي تةلػ  احلاجػة      
إلي ػػػا مةلػػػ  الضػػػركر , كال تقػػػـو ديػػػا  ال ػػػاس بػػػدكلا, كهػػػا ادلقاصػػػد الػػػي ا ت ػػػى إلي ػػػا العلمػػػا  كمػػػا يوكػػػد 

ال مػػػػة  ( مػػػػن دفػػػػن الػػػػدين كالػػػػ فه كالعقػػػػل كال سػػػػل كادلػػػػاؿ.   ػػػػا وػػػػركريا ِٔهػػػػػ,صُُّْالريسػػػػوع 
لإل سػػاف مػػن ديػػن هػػو إ سػػاف, كمػػا تعػػد أصػػوال راسػػ ة حلقػػوؽ اإل سػػاف العامػػة الػػي ي ػػادم  ػػا اجملتمػػض 
اإل سػػػػػاع ي العصػػػػػر احلػػػػػدين. أف تلػػػػػف ادلقاصػػػػػد الضػػػػػركرية تسػػػػػتو ا ديػػػػػا  اإل سػػػػػاف كل ػػػػػا كمػػػػػا يػػػػػرل 

  كديػا  أسػرت  ادلسلم مػن ب ػا  دياتػ( كإف إدراك ا  لى الوج  الصحيح من شأ   متع  د, ُِْْ قزكؽ 
 كرلتمع  كاإلس اـ ي ب ا  احلضار  اإل سا ية كإرسا  د ا م األمن كالسالـ ي العامل.

 مشكلة الدراسة:

إف دراسة اجلا ا الرتبوم ي مقاصد النريعة اإلسالمية يس م ي ترسيخ العالقػة الوثيقػة بػ  النػريعة      
كالرتبيػػة,  النػػريعة اإلسػػالمية تسػػت دؼ مػػا  ػػدؼ إليػػ  الرتبيػػة مػػن إسػػعاد األ ػػراد كاجلما ػػة كدفػػن ال ظػػاـ, 
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ا مزر ػػة لرخػػر . كػػفلف  ػػ ف كتعمػػر الػػد يا بعػػل مػػا يوصػػل إك اخلػػر كالعمػػاؿ اإل سػػاع,د  تصػػر الػػد ي
دراسػػة اجلوا ػػا الرتبويػػة ي تلػػف ادلقاصػػد يسػػ م ي تقويػػة صػػلة العلػػـو الرتبويػػة كاإل سػػا ية  مومػػا بػػالرتاث 

( مػػػن كولػػػا ُْٔ-ّٗٗص ,ص -العلمػػػا اإلسػػػالما, ديػػػن تعػػػاع تلػػػف العلػػػـو كمػػػا يوكػػػد ادلػػػيالد د
تطويره,كػػفلف  ػػ ف تلػػف العلػػـو تعػػاع مػػن  لػػـو مقطو ػػة الصػػلة بػػاجملتمض العػػري, كلػػفا بقيػػا  ػػاجز   ػػن 

كألػػا  لػػـو ي لػػا  لي ػػا اجلمػػود  ,كا ػػد  مػػن ال ػػر   عػػرا ك لسػػفة كتار ػػا كم  اػػا أ مػػة هويػػة  ظػػرا لعولػػا
وػػع   ديػن ه ػػاؾ( ُُٓهػػػ,صُُّْكلعػػل هػفا اجلمػػود كالتعػػرار يعػود إك مػػا  كػره الطويػػل  ,كالتعػرار

 لعلـو اإل سا ية من دين معر ت م بالعلـو النر ية.ي اإل داد العلما للةادث  ادلت صص  ي ا

كمػا يوكػد  احلػاي العصػر ي ادلقاصػد معا ة  ياد  يإف دراسة التطةيقا  ادلعاصر  للمقاصد ذلا أمهية      
( خصوصػػا مػػض اػػدد احليػػا  كمتطلةا ػػا كأدػػواؿ اإل سػػا ية الػػي تتاػػدد بتاػػدد ٗٔهػػػ,صُِْٕاخلػػادما 

التطةيقػػػا  الرتبويػػػة  ت اكلػػػاالزمػػػاف كتةػػػدؿ ادلعػػػاف كت ػػػر احلػػػاؿ. كمػػػن ه ػػػا جػػػا   الدراسػػػة احلاليػػػة الػػػي 
ـ النػػػػر ية كبػػػػالرتاث العلمػػػػا ادلعاصػػػػر  دلقاصػػػػد النػػػػريعة الضػػػػركرية كمحاكلػػػػة لػػػػربط العلػػػػـو الرتبويػػػػة بػػػػالعلو 

 اإلسالما.

 أسئلة الدراسة: 
كلإلجابػة  ليػ   لمقاصد الشريعة اإلسالمية الضرورية؟المعاصرة ما التطبيقات التربوية  السواؿ الر يهل

 البد من اإلجابة  ن األسئلة التاليةل
 كهو دفن الدين؟الضركرية للمقصد األكؿ من مقاصد النريعة ادلعاصر  ما التطةيقا  الرتبوية ل ُس
 ؟ال فهللمقصد الثاع من مقاصد النريعة الضركرية كهو دفن ادلعاصر  ل ما التطةيقا  الرتبوية ِس
 ؟العقل للمقصد الثالن من مقاصد النريعة الضركرية كهو دفنادلعاصر  ل ما التطةيقا  الرتبوية ّس
    دفػػن ال سػػا مقاصػػد النػػريعة الضػػركرية كهػػوللمقصػػد الرابػػض مػػن ادلعاصػػر  ل مػػا التطةيقػػا  الرتبويػػة ْس

 ؟ ال سل(
 ؟ادلاؿ للمقصد اخلامه من مقاصد النريعة الضركرية كهو دفنادلعاصر  ل ما التطةيقا  الرتبوية ٓس
 

 أهداف الدراسة: 
دلقاصػد النػريعة الضػركرية ك لػف مػن ادلعاصػر   دؼ الدراسة احلالية إك التعػرؼ  لػى التطةيقػا  الرتبويػة  

   خالؿ اآليتل
 دلقصد دفن الدين. ادلعاصر  التطةيقا  الرتبويةمعر ة    .ُ
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 دلقصد دفن ال فه.ادلعاصر  التطةيقا  الرتبوية معر ة    .ِ
 دلقصد دفن العقل.ادلعاصر  التطةيقا  الرتبوية معر ة    .ّ
 .ال سل(دفن ال سا دلقصد ادلعاصر  التطةيقا  الرتبوية معر ة    .ْ
 .  ادلاؿدلقصد دفن ادلعاصر  التطةيقا  الرتبوية معر ة  .ٓ

   
 مبررات الدراسة وأهميتها:  

تأيت هفه الدراسة تلةية لالهتماـ ادلتزايد بأمهية دراسة مقاصد النريعة مػن ييػض جوا ة ػا, كتزايػد   .ُ
( ديػػػػػن ٓٗ-ْٗهػػػػػػ,ص صُِْٕادلولفػػػػػا  كاأللػػػػػاث العلميػػػػػة دوذلػػػػػا كمػػػػػا يوكػػػػػد اخلػػػػػادما 

ا ي بعػ  العليػا  كادلعاهػد التابعػة جلامعػة اإلمػاـ أصةحا ادلقاصد م  اا يدرس كمقررا معتمػد
إك جا ػػػا اهتمػػػاـ اجملػػػامض الفق يػػػة كادلراكػػػز  زلمػػػد بػػػن سػػػعود اإلسػػػالمية كاجلامعػػػا  اإلسػػػالمية,

الةحثيػػة كاذليئػػا  العلميػػة كمامػػض الفقػػ  اإلسػػالما الػػدكي اػػد  التػػابض دل ظمػػة ادلػػومتر اإلسػػالما 
الفق يػة الػي خصػب ربع ػا لةيػاف ادلقاصػد النػر ية, كػفلف الفم أصػدر مػا هػاه مبعلمػة القوا ػد 

ج ود ك ار  األكقاؼ كالنوكف اإلسالمية ي ادلملعة العربية السعودية الي أشر ا  لػى ادلوسػو ة 
األصولية لين كاف للمقاصد النر ية  صيا كةر, كفلف خصب مركز ادللػف  يصػل للةحػوث 

هػػػ دلووػػوع مقاصػػػد النػػريعة, ك ظػػػرا ُِِْدليػػة سػػػ ة كالدراسػػا  اإلسػػالمية بالريػػػاض جا زتػػ  العا
 ذلفا االهتماـ ادلتزايد بادلقاصد,كاف البد من اإلس اـ  ي  من ال ادية الرتبوية.

دلقاصػػد النػػريعة الضػػركرية ادلعاصػػر  خػػالؿ دراسػػة التطةيقػػا  الرتبويػػة  حتػػاكؿ الدراسػػة احلاليػػة مػػن  .ِ
 صالديت ا للتطةيذ ي كل  ماف كمعاف كدػاؿ,اإلسالمية ككاقعيت ا ك  التأكيد  لى خلود النريعة

ك لػػػػػف ألف العمػػػػػل بادلقاصػػػػػد يظػػػػػل إوػػػػػارا شػػػػػر يا م مػػػػػا لل ايػػػػػة ي إجيػػػػػاد احللػػػػػوؿ للمنػػػػػعال  
 كادلستادا . 

إف أمهية الدراسة احلالية تأيت من أمهية اجلا ا التطةيقا دلقاصد النػريعة الضػركرية ك لػف دلػن أراد  .ّ
ديػػن أف اجلا ػػا العملػػا التطةيقػػا لتلػػف ادلقاصػػد يعػػ    ػػم خطػػا  النػػارع كتعاليمػػ  كغاياتػػ , 

بت زيػػػػل العلػػػػم ي أرض الواقػػػػض ليعػػػػاً احلػػػػوادث كادلنػػػػعال  كليتصػػػػدل بالةيػػػػاف كالتوجيػػػػ  لل ػػػػوا ؿ 
 كادلستادا .
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مبثابة الةوصلة الػي حتػدد للمسػا ر  ا ا, دين ألا تأيت أمهية الدراسة من أمهية ادلقاصد النر ية   .ْ
 دم    ا تسا د الةادن  ن أدعػاـ النػريعة ي حتديػد صػحة سػره كسػالمة صحة اااه  من 

وريقػػ  ي التعامػػل مػػض  صػػوص العتػػا  كالسػػ ة ك ةارا ػػا كاسػػت راهت كاسػػت ةاط مػػدلوال ا كمعا ي ػػا 
 كمرامي ا.

تػػػأيت الدراسػػػة احلاليػػػة أيضػػػا اسػػػتاابة حلاجػػػة اجملػػػاؿ الرتبػػػوم للػػػربط بي ػػػ  كبػػػ  العلػػػـو اإلسػػػالمية   .ٓ
فقػ  كلػفا حتػاكؿ الةادثػة إلقػا  الضػو   لػى بعػ  قضػايا  لػم أصػوؿ ال لم أصػوؿ الفقػ ,كخاصة  

مػػن خػػالؿ ادلقاصػػد النػػر ية, أمػػال أف يثػػر هػػفا ادلووػػوع اهتمػػاـ ادلت صصػػ  كالةػػادث  ي رلػػاؿ 
 الرتبية كيد ع م إك مزيد من الةحن كالربط ب  العلـو ادل تلفة مبا يقذ التعامل بي  ا.

د مػن ادلػػومترا  كال ػدكا  ادل تمػػة مبقاصػد النػػريعة اإلسػالمية بأمهيػػة دراسػت ا مػػن لقػد أكصػا  ػػد .ٔ
دلقاصػػػد النػػػريعة, ديػػػن  ييػػػض جوا ة ػػػا, كلعػػػل الدراسػػػة احلاليػػػة تسػػػ م ي د ػػػم اجلا ػػػا الرتبػػػوم

كادل عقػػد ي الفػػرت   أكصػػى ادلػػومتر العلمػػا الػػفم كػػاف بع ػػوافل مقاصػػد النػػريعة كتطةيقا ػػا ادلعاصػػر 
ـ بالتعػػػػػػػاكف مػػػػػػػاب  جامعػػػػػػػة الرمػػػػػػػوؾ كاجلامعػػػػػػػة العادليػػػػػػػة َُِّ/كػػػػػػػا وف األكؿ/ِِ-ُِمػػػػػػػاب  

اإلسػػػالمية باحلاجػػػػة العةػػػػر  إك تفعيػػػل اجلا ػػػػا العملػػػػا التطةيقػػػػا دلقاصػػػد النػػػػريعة خركجػػػػا مػػػػن 
 اجلا ا ال مطا التاريدم.

 كلػػفا   ػػا (ـَُِِأسػػعد احملاسػػن يوكػػد إف ادلقاصػػد الضػػركرية هػػا أسػػاس ييػػض ادلقاصػػد كمػػا  .ٕ
-دادلقصػػػػػود  بػػػػػاحلفن كاال تةػػػػػار بالدرجػػػػػػة األكك, كبقيػػػػػة ادلصػػػػػاٌ خادمػػػػػػة ذلػػػػػا. أمػػػػػا النػػػػػػاوي 

(  ػػػرل بأ ػػػ  لػػػو اختلػػػا أك مل تعػػػن موجػػػود  ألدل  لػػػف إك خلػػػل ي ديػػػا  ال ػػػاس ِّْص ,
أ   البػد م  ػا ي قيػاـ مصػاٌ الػدين   م الفساد كا تنر  الفووى,  مع اهكاوطربا أدواذلم, ك 

 مصاٌ الد يا, كي األخرل  و  ال اا .  تستقيم ا  قد  مل كالد يا لين إ

 حدود الدراسة:

الضػػػركرية  احلػػػدكد ادلووػػػو يةل اقتصػػػر  الدراسػػػة احلاليػػػة  لػػػى دراسػػػة التطةيقػػػا  الرتبويػػػة دلقاصػػػد النػػػريعة
, ك لػػف أللػػا األصػػل كمػػا  ػػداها تعملػػة ذلػػا,  سػػاكال العقػػلاخلمسػػة كهػػال دفػػن الػػ فه, الػػدين, ادلػػاؿ, 

    ا  قد  اختلا احليا  اإل سا ية.

 المصطلحات اإلجرائية للدراسة: 
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 لػػى ال حػػو فا اإلسػػم ادلركػػا البػػد مػػن تعريػػ  ألفاظػػ   ػػلتعريػػ  لك مقاصػػد النػػريعة اإلسػػالمية الضػػركريةل 
 لاآليت

ـ, ََِٖ  مر,ادلقاصػػػد ل ػػػةل ادلقاصػػػد يػػػض مقصػػػد, كادلقصػػػػدل مصػػػدر ميمػػػا منػػػتذ مػػػن الفعػػػل قصػػػػد
-ِّٓ,ص صقُُّْما  كػره ابػن م ظػور  ك لي    ف ادلقصد ل  معاف ل وية كثر  م  ا (,َُِٖٗص

ػػػػػػًةيلً  قىٍصػػػػػػدي  اللٌػػػػػػ ً  كى ىلىػػػػػػى} اسػػػػػػتقامة الطريػػػػػػذ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاكل (ّّٓ ػػػػػػا السَّ ػػػػػػ  ًره  كىًم ػٍ ى ػػػػػػا  كىلىػػػػػػوٍ  جى اكيمٍ  شى  ذلىىػػػػػػدى
 القصػدى  صػدى القى :"م لي  كسػلالتفريط لقول  صلى اهلل , ككفلف التوسط ك دـ اإل راط ك [ٗلال حل{]أىٍيىًع 

بػػػػػػػػػػػػػػػا  القصػػػػػػػػػػػػػػػد كادلدكامػػػػػػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػػػػػػى ,كتػػػػػػػػػػػػػػػا  الرقػػػػػػػػػػػػػػػاؽ ,قُِّْ الة ػػػػػػػػػػػػػػػارم  أخرجػػػػػػػػػػػػػػػ  "تةل ػػػػػػػػػػػػػػػوا
 .(َُٗٔ,صّْٔٔ,رقمالعمل

-َْص ص,قُُّْ م ظػػور ابػػن  كػػركمػػا  أمػػا النػػريعة ل ػػةل  تطلػػذ  لػػى مػػورد ادلػػا  كم ةعػػ  كمصػػدره
 تطلذ  لى الدين كادللة كالطريقة.ك  (ُْ

( بألػػػػال ادلعػػػػاع كاحلعػػػػم ادللحوظػػػػة ُِ,ص قُِْٓعر  ػػػػا  اشػػػػور   إصػػػػطالدالكأمػػػػا مقاصػػػػد النػػػػريعة 
 للنارع ي ييض أدواؿ التنريض أك معظم ا.

ادلعػػاع كاحلعػػم ك وهػػا الػػي را اهػػا النػػارع ي التنػػريض  مومػػا  (  عر  ػػا بألػػالّٕ,ص ـُٖٗٗأمػػا اليػػوي 
   كخصوصا من أجل حتقيذ مصاٌ العةاد.

هػا الػي البػد م  ػا ي قيػاـ مصػاٌ الػدارين  ل(بألػإص, -د ي قد  ر  ا الناو كأما ادلقاصد الضركرية
ليػػن إ ا  قػػد  مل اػػر مصػػاٌ الػػد يا  لػػى اسػػتقامة كي األخػػرل  ػػو  ال اػػا  كالػػ عم كالرجػػوع باخلسػػراف 

 كها دفن الدين كال فه كالعقل كال سل كادلاؿ.

"الػػػػػػي تعػػػػػػوف األمػػػػػػة مبامو  ػػػػػػا ك دادهػػػػػػا ي وػػػػػػركر و إك  بألػػػػػػال(ِِّق,صُِْٓ   ر  ػػػػػػا  اشػػػػػػور ك 
."  حتصيل ا، لين ال يستقيم ال ظاـ باختالذلا، لين إ ا اخنرما توكؿ دالةي األمة إك  سادو كتالشو

كالػي البػد م  ػا إلسػعاد  ,ادلصاٌ الي قصدها النارع بتنػريض األدعػاـ لكترل الةادثة أف ادلقصود  ا ها
 اخللذ ي الد يا كاآلخر  كها مخسة مقاصدل الدين كال فه كالعقل كال سل كادلاؿ.

   الدراسات السابقة:
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بع واف "التطةيقا  الرتبوية دلقصػد دفػن العقػل ي اإلسػالـ مبحتػول م ػاه  دراسة ـ( ََُِأجرل الظي 
 ي العقػل دفػن دلقصػد الدراسػة إك حتديػد التطةيقػا  الرتبويػةالرتبية اإلسالمية للمردلة ادلتوسطة" هػد ا 

 الال مػػػة لطػػػال  ادلردلػػػة ادلتوسػػػطة بادلملعػػػة العربيػػػة السػػػعودية, دلعر ػػػة مػػػدل تضػػػمي  ا ي زلتػػػول اإلسػػػالـ

لتحقيػذ أهػداؼ الدراسػة. كدػدد  الدراسػة   حتليػل احملتػول    مكاتةض الةادن   .اإلسالمية الرتبية م اه 
إك أف كتػػػا الدراسػػػة  توصػػػلاكقػػػد الرتبويػػػة كي وػػػو  ا   إ ػػػداد اسػػػتمار  التحليػػػل, قا مػػػة بالتطةيقػػػا  

 ػدـ كجػود تػوا ف ي كأكػد  الدراسػة  لػى اإلسالمية قد تضػم ا تلػف التطةيقػا  بدرجػة جيػد ,  ةالرتبي
أيضػا  لػى  الدراسػةاألمهية ادلعطا  للتطةيقا  الرتبوية دين تركػز  ي زلتػول كتػا التوديػد, كمػا أكػد  

كجود قصور ي مدل تتابض كاستمرارية  رض التطةيقا  مبحتول العتا ادلقرر  بعػل صػ  مػن الصػفوؼ 
 الثالثة.

القػػيم الرتبويػػة ي مقاصػػد النػػريعة دراسػػة ي مقػػرر الفقػػ  للصػػف   " بع ػػواف دراسػػة ـ(ََِٔكأجػػرل سلتػػار 
إبػرا  القػيم الرتبويػة دلقاصػد النػريعة الضػركرية ادلضػم ة  إك الدراسػة هػد ا السابض كالثامن مردلة األساس"

 ,الوصػػفا التحليلػػا    ادلػػ الةادػػن كاتةػػض ي مقػػرر الفقػػ  اإلسػػالما للصػػف  السػػابض كالثػػامن ي السػػوداف.
 توصػػػلا كقػػػد ديػػػن قػػػاـ الةادػػػن بالرصػػػد النػػػامل دلفػػػردا  مقػػػرر الفقػػػ  اإلسػػػالما   ت اكذلػػػا بالتحليػػػل.

النػػػريعة اإلسػػػالمية الػػػي كرد  وػػػمن ادلقػػػرر قػػػد دػػػو  كثػػػر مػػػن القػػػيم الرتبويػػػة   مقاصػػػد أف إك الدراسػػػة
كأف لألسر  كادلدرسة الػدكر األ ظػم ي غػرس القػيم الرتبويػة اػاه ركدية, خلقية, اجتما ية,  قلية كيالية. 

ي ػا  يتطػرؽ إلكما أشار  الدراسة إك األسلو  ال ةوم ي غػرس القػيم الرتبويػة بطريقػة ملاألب ا  كالتالميف.  
  يركز  لي ا أغلا ادلدرس .شر  العتا  ادلدرسا كما مل

ـ( دراسػػػػػة بع ػػػػػػواف" دكر األسػػػػػػر  ادلسػػػػػػلمة ي تربيػػػػػة أكالدهػػػػػػا  لػػػػػػى دفػػػػػػن ََِّكمػػػػػا أجػػػػػػرل القاوػػػػػػا 
 أكالدهػػا تربيػة ي ادلسػلمة األسػر  دكرالضػركريا  مػن مقاصػد النػريعة" كهػد ا الدراسػة إك التعػرؼ  لػى 

دفػػن هػػفه الضػػركريا  ي كذلػػفا كقفػػا الدراسػػة  لػػى أمهيػػة  النػػريعة مقاصػػد مػػن الضػػركريا  دفػػن  لػػى
احليػػا  الػػد يا كتأثرهػػا  لػػى احليػػا  األخػػرل. كبي ػػا أمهيػػة دكر األسػػر  ي دفظ ػػا كاألسػػه الػػي تعمػػل  لػػى 

سػػر   لػػى  لػػف, مػػض اسػػت ةاط بعػػ  التوجي ػػا  الرتبويػػة مػػن القػػر ف العػػرم كالسػػ ة ال ةويػػة الػػي تسػػا د األ
كاسػت دـ الةادػن  دفن تلف الضركريا , كاست ةاط اآلثػار الرتبويػة ادلرتتةػة  لػى دفػن تلػف الضػركريا .

داجػة األسػػر  إك وصػلا إلي ػا الدراسػةل كمػن ال تػػا   الػي تادلػ    االسػت ةاوا لتحقيػذ أهػداؼ الدراسػة. 
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لا الدراسػػة إك أثػػر األسػػر  ي مػػ    متعامػػل يعػػوف بػػ  سػػعاد ا ك الد ػػا ي الػػد يا كاآلخػػر . كمػػا توصػػ
 الد ادلعارؼ كادل ارا  كغر  لف.إكسا  األك 

 :  الدراسة منهج

 دلقاصػد  الرتبويػة التطةيقػا  اسػت ةاط أجػل مػن االست ةاوا ادل     لى الدراسة هفه ي الةادثة  ا تمد 
 الػي الطريقػةل "بأ ػ  الرتبيػة ميػداف ي االسػت ةاط كيعػرؼ. ال ةويػة كالسػ ة العػرم القػر ف مػن الضػررية النريعة

 تربويػة مةػاد  اسػت راهت  ػدؼ ال صػوص، دراسة   د ك فسا  قلا ج د أقصى بةفؿ الةادن  ي ا يقـو
ل بأ ػػ ( ِِص,قُُْٗ  يػػاجلن ك ر ػػ  .(ِْ ص, هػػػُِْٖ, ك ةػػداهلل  ػػوده  "الواوػػحة باألدلػػة مد مػػة

 زلػػدد  كقوا ػػد وػػوابط ك ػػذ كغرهػػا ال صػػوص مػػن كمعلومػػا  أ عػػار السػػت تاهت الةحػػن وػػرؽ مػػن وريقػػة"
 ".  لي ا كمتعارؼ

 :  الدراسة إجراءات

 التنػريض مصػادر مػن الرتبويػة التطةيقػا  اسػت ةاط أجػل مػن إجرا ية خطوا   د   لى الدراسة هفه قاما
 ل يلا ما ي اخلطوا  هفه كمتثلا ،(ال ةوية كالس ة العرم القر ف  األساسية اإلسالما

 الصػػػػلة  ا  اآليػػػا  كحتديػػػد جلمػػػض, القر  يػػػة لريػػػػا  ادلف ػػػرس ادلعاػػػم  لػػػى الةادثػػػة ا تمػػػد  -ُ
 ت اكلػػا الػػي القر  يػػة اآليػػا  مػػن يلػػة اخلطػػو  هػػفه خػػالؿ مػػن الةادثػػة دػػدد  ديػػن, الدراسػػة مبووػػوع
 .  الصلة  ا  الضركرية النريعة مقاصد

 التفاسػػر  لػى باال تمػاد الدراسػة مبووػػوع  القػة لػ  مػا كمراجعػة القػػرا  ،   ػد القػر ف  يػا  تػدبر -ِ
 .ادلعتمد  القر  ية

  ا  األداديػػن كحتديػػد جلمػػض احلػػدين، أللفػػاظ ادلف ػػرس ادلعاػػم  لػػى الةادثػػة ا تمػػد  أيضػػا -ّ
 الصػػحا  العتػػا  لػػى كاال تمػػاد لف سػػتف، احلػػدين أللفػػاظ ادلف ػػرس كػػادلعام الةحػػن، مبووػػوع الصػػلة
 .  الضعيفة األدادين ي الوقوع من حتر ا

 للضػركريا  ك قػا تصػ يف ا ك  كاألداديػن اآليػا  تلػف مػن بعضػا الةادثػة اختػار   لػف بعد   -ْ
 .   ا تتعلذ الي اخلمسة
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 الةادثػػة ركػػز  كقػػد ال صػػوص، هػػفه تفسػػر يتطلػػا ك لػػف ال صػػوص، هػػفه دالال  كحتليػػل   ػػم -ٓ
 كػػفلف, الصػػحيحة احلػػدين ككتػػا  يػػة، كػػل مػػن -تعػػاك– اهلل مػػراد لف ػػم ادلعتمػػد  التفسػػر كتػػا  لػػى

 السػابقة اخلطػوا  خػالؿ كمػن, اإلسػالمية النػريعة مقاصػد دػوؿ كتةػوا الفين العلما  الجت ادا  الرجوع
 .الرتبوية ادلوسسا  تفيد الي الرتبوية التطةيقا   دوؿ الدراسة أسئلة  لى الةادثة أجابا

  قػػد ادلقدمػػة أمػػا. كال تػػا   ادلقدمػػة إك إوػػا ة مةادػػن مخسػػة إك قسػػما  قػػدل الدراسػػة  صػػوؿ  ػػن أمػػا
 مػض كمصػطلحا ا دػدكدها   كأمهيت ػا الدراسػة كمبرا  كأهدا  ا كأسئلت ا الدراسة منعلة  لى اشتملا
 ل  اآليت ال حو  لى  عا ا اخلمسة الدراسة مةادن كأما.  الدراسة كخطة السابقة للدراسا   رض

 .الدين دفن كهو النريعة مقاصد من األكؿ للمقصد  ادلعاصر  الرتبوية التطةيقا ل األكؿ ادلةحن

 .ال فه دفن كهو النريعة مقاصد من الثاع للمقصد  ادلعاصر  الرتبوية التطةيقا ل الثاع ادلةحن

 .العقل دفن كهو النريعة مقاصد من الثالن للمقصد  ادلعاصر  الرتبوية التطةيقا ل الثالن ادلةحن

 .ال سا دفن كهو النريعة مقاصد من الرابض للمقصد  ادلعاصر  الرتبوية التطةيقا ل الرابض ادلةحن

 .ادلاؿ دفن كهو النريعة مقاصد من اخلامه للمقصد  ادلعاصر  الرتبوية التطةيقا ل اخلامه ادلةحن

 مباحث الدراسة:
مثثثق مقاصثثثد الشثثثريعة وهثثثو ح ثثث  للمقصثثثد األول المعاصثثثرة  : التطبيقثثثات التربويثثثة األولالمبحثثثث 
 الديق:
بػػل  هػػا كأرقاهػػا،  (ُٖهػػػ,صُُِْكمػػا يوكػػد اخلػػادما   يعػػد هػػفا ادلقصػػد أكػػب العليػػا  اخلمػػه     
كلفػػػن الػػػدين جلميػػػض التعػػػالي  أصػػػوذلا ك رك  ػػػا،  ( إك أ ػػػ  يعػػػد مقصػػػدإ ,ص-د ي النػػػاوي,درا  

 ػػ  ا  هػػا  أل ػػ  يقتضػػا دفظ ػػا, (ٕص،هػػػَُُْ حتفػػن بقيػػة الضػػركرا  تةعػػا حلفظػػ  كمػػا يوكػػد األهػػدؿ
ػػػػدىً   }تعػػػػاكلقػػػػاؿ  هةػػػػا الػػػػد يا بأسػػػػرها، كاتةػػػػض ال ػػػػاس أهػػػػوا همالػػػػدين   كىلىػػػػًو اتػَّةىػػػػضى احلٍىػػػػُذ أىٍهػػػػوىا ىهيٍم لىفىسى

ػػػمىاكىا ي كىاأٍلىٍرضي كى  ,ص قُِْٕالقػػػروي كمػػػا يوكػػػد   ػػػفه اآليػػػة تنػػػر   [.ُٕ]ادلوم ػػػوفل  { مىػػػٍن  ًػػػيً نَّ السَّ
ال ػاس تتلػ  كتتضػاد، كمصػاحل م تتعػارض،  إك أف اتةاع اذلول يلػـز م ػ  الفسػادذ ك لػف ألف أهػوا ( ِٕ

   ا مل يعن ه اؾ دين يضةط ادلصاٌ، كي ظم احليا ،   ف كل ش ب سيفعل ما يػراه مصػلحة لػ  لسػا 
  ما تلي   لي  هواه،  يحصل اال تدا   لى األمواؿ، كاأل فه، كاأل راض، كاأل سا .
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اإل سػػػػاع كاحليػػػػا  العو يػػػػة كمػػػػا يوكػػػػد د كيقصػػػػد لفػػػػن الػػػػدينل تثةيػػػػا أركػػػػاف الػػػػدين كأدعامػػػػ  ي الوجػػػػو 
( ككػػػفلف العمػػػل  لػػػى إبعػػػاد مػػػا  ػػػال  ديػػػن اهلل كيعاروػػػ  كالةػػػدع ك نػػػر العفػػػر ُٖ,صُُِْاخلػػادما 

 .كالر يلة كاإلحلاد كالت اكف ي أدا  كاجةا  التعلي 

  يمعن إياذلا  لى ال حو اآليتل أما  ن التطةيقا  الرتبوية دلقصد دفن الدين

 لي كل شوكف احليا كاحلعم ب  اإلسالما الرتبية  لى العمل بالدين  -ُ

 ػػن  ديػػن ال تعػػن أف تسػػت ا رك  اإل سػػافمػػن ادلعلػػـو أف هػػفا الػػدين مػػا شػػر   اهلل إال ليعمػػل بػػ ،      
 مقدسػػا  مػػن تلقػػا   فسػػ ا لتسػػد  ػػا,  ػػ ف اهتػػد  إك ادلعػػ  الصػػحيح  ػػفاؾ, كإال اخرت الػػدين كالعةػػاد 
لػػدين دػػ  تعػػوف حتػػا العمػػل بأدعػػاـ ا دلوسسػػا  الرتبويػػة ادل تلفػػةالػػدين كالتػػدين. ك لػػى اداجت ػػا إك 

خػػػالؿ إظ ػػػار أدعػػػاـ احلعم بالػػػدين وػػػركر  مػػػن وػػػركريا  دفظػػػ ، كيعػػػوف  لػػػف مػػػن  ػػػ مظلػػػة اإلسػػػالـ.
ػا  }قاؿ تعاكلكإقامة ددكده ي اجملتمض ادلسلم,  اإلسالـ كشعا ره  ىالى كىرىبِّػفى الى يػيٍوًم يػوفى دىػ َّ ييىعِّميػوؾى ً يمى

ػػلِّميوا تىٍسػػًليمنا ػػا شلَّػػا قىضىػػٍياى كىييسى ػػديكا ًي أى ٍػفيًسػػً ٍم دىرىجن ػػ ػى يٍم  يَّ الى جيًى ػػاىرى بػىيػٍ  ػػادلراد لفػػن  [ٓٔ]ال سػػا ل  { شى
 (َْصهػػػ,َُُْ ألهػدؿاهػفا الػدين أف يػودم غروػ  ي األرض، كأف يعػم تصػػر ا  الةنػر كمػا يوكػد 

أف يقضا لصادا احلذ لق  كيرد  لػى صػادا الةاوػل باولػ . كلػيه ه ػاؾ مةػدأ مػن ادلةػاد  ادلوجػود  ك 
احليا  السعيد  إال هفا الػدين،  ػاحلعم  لل اسي األرض قادر  لى دفن الضركرا  اخلمه دفظان يعفل 

   .مبا أ زؿ اهلل وركر  من وركريا  دفن الدين

بالدين كتطةيذ أدعامػ  يسػد الةػا   لػى أهػل األهػوا  ادل حر ػة كادلػفاها اذلدامػة  ف احلعم كفلف       
كتػػػػ ع م مػػػن  نػػػػر مةػػػاد  م كإظ ػػػػار  (ُٗٗ-ُٖٗ,ص ص ـُٖٗٗكما يوكػػػػد اليػػػوي كاأل عػػػار الضػػػالة

أمػػرهمذ أللػػم إ ا  لمػػوا ألػػم ي دكلػػة تقػػيم أدعػػاـ اهلل كت ةػػف مػػا سػػواها يامػػوف  ػػن مقػػاال م الضػػالةذ 
ا من العقوبة، كد  يةعد الدين كيقصى  ن احلعم، كحتل زلل  القوا   الووعية،   لم يتمع ػوف مػن خو ن 

 . نر أ عارهم ادلسمومة حتا ستار الةحن العلما تار ، كحتا احلرية الفعرية تار  أخرل

 لالرتبية  لى الد و  إك الدين دفظا ل  -ِ

أ ػػػراد هػػػفه األمػػػة مبػػػا كلػػػ  بػػػ  الرسػػػل  لػػػي م الصػػػال  لقػػػد اقتضػػػا دعمػػػة اهلل  ػػػز كجػػػل أف يعلػػػ       
دين ال تعن للدين أف ي تنػر دكف  من تةلي  الرسالة اخلامتة ك نرها باحلعمة كادلو ظة احلس ة, كالسالـذ

كيعد أمر الد و  إك الػدين مسػويلية  الد و  إلي  ك نر تعاليم  السمحة ككن  مايثار من شة ا  ك وه.
}كىٍلتىعين ٌمػػٍ عيٍم أيمَّػػةه يىػػٍد يوفى ًإكى ِخلٍىػػٍرً كىيىػػٍأميريكفى ا كػػال لسػػا اسػػتطا ت , قػػاؿ تعػػاكليػػض القيػػاـ  ػػ لػػى اجلم



11 
 

ػػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػػًر كىأيٍكلىػػػػػػػػػػػًئفى هي ػػػػػػػػػػٍوفى  ىػػػػػػػػػػًن ٍِلميٍ عى ػػػػػػػػػػوفى{ ] ؿ  مػػػػػػػػػػرافلبًػػػػػػػػػػفٍلمىٍعريكًؼ كىيػى ػٍ ى قػػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػػن  , [ٍَُِْلميٍفًلحي
مػػػ عم أمػػػة م تصػػػةة للقيػػػاـ بػػػأمر اهلل ي  ل "يقػػػوؿ تعػػػاكل كلػػػتعني تفسػػػره لريػػػة (ُٗهػػػػ,صَُِْ كثػػػر

 الد و  إك اخلر كاألمر بادلعركؼ كال  ا  ن ادل عر كأكلئف هم ادلفلحوف".

 اجل اد ي سةيل اهللللرتبية  لى ا -ّ

اجل ػػاد هػػو  رك  سػػ اـ العمػػل اذلػػادؼ إك  ايػػة الػػدين كاسػػتمراريت  ي ديػػا  ال ػػاس, قػػاؿ تعػػاكل أف       
( ُٖٕق,صُِِْالطػبم   كػر [.ّٗدى َّٰ الى تىعيوفى ً تػٍ ىةه كىيىعيػوفى الػٌديني كيلُػ ي لًلػً { ]األ فػاؿل}كىقىػًٰتليوهيٍم 
أف ادلقصػودل كقػاتلوا ادلنػرك  الػفين يقػاتلو عم دػ  ال تعػوف  ت ػة، يعػال دػ  ال يعػوف لريػة ي تفسره 

كتعػػوف العةػػاد   رتفػػض الػػةال   ػػن  ةػػاد اهلل مػػن األرض كهػػو الفت ػػة, شػرؾ بػػاهلل، كدػػ  ال يعةػػد دك ػػ  أدػػد، 
 كالطا ة هلل كدده دكف غره من األص اـ كاألكثاف.

تتسػر  إك دػ  ال ادلعتقػدا  الفاسػد ، كاأل عػار ادل حر ػة، كادلػفاها اذلٌدامػة زلاربة الرتبية  لى  -ْ
 يػػػ  وػػػياع ذلػػػفا الػػػدين  ألف  لػػػف (َِٔ,صـُٖٗٗكمػػػا يوكػػػد اليػػػوي   ادلسػػػلم أب ػػػا   قػػػوؿ 

البػػد أف كال شػف بػأف هػفا الػدكر  ديػن سػيدخل ي الػدين مػا لػيه م ػ ، كيلػػةه احلػذ بالةاوػل.
 يقـو ب  ادلربوف من  با  كأم ا  ك لما  كمعلموف ككسا ل إ الـ كغرهم.

 الرتبيػػة اإل الميػػة  ػػب االهتمػػاـ بوسػػا ل اإل ػػالـ ادل تلفػػة كتفعيػػل دكرهػػا ي احلفػػاظ  لػػى الػػدين, -ٓ
دين أف ذلا دكر كةر ي التأثر  لى اجملتمعا  كاأل راد, كلفا البد من توجي  ا مبػا  ػدـ ثوابػا 

 األمة.
كت ميػػػة قيمػػػة قةػػػوؿ  كي ييػػػض ادلوسسػػػا  الرتبويػػػة, تنػػػايض ثقا ػػػة احلػػػوار داخػػػل األسػػػر  كاجملتمػػػض -ٔ

 .كاالرها  كالرد   ن الدين الرأم اآلخر د  ال تظ ر مظاهر التعصا كال لو

ق مقاصثثثد الشثثثريعة وهثثثو ح ثثث  للمقصثثثد الثثثثا   مثثثالمعاصثثثرة : التطبيقثثثات التربويثثثة الثثثثا   مبحثثثثال
 الن س:

( مرا ػػا  ِٖهػػػ,صُُِْ دفػػن الػػ فه هػػو العليػػة ادلقاصػػدية النػػر ية الثا يػػة كمع اهػػا   ػػد اخلػػادما     
ـى  بىػػًا  كىرٍَّم ىػػا كىلىقىػػدٍ }:قػػاؿ تعػػاك ,دػػذ الػػ فه ادلعصػػومة ي احليػػا  كالسػػالمة كالعرامػػة كالعػػز   ًي  كى ىىٍل ىػػاهيمٍ   دى

ًثرو   ىلىى كى ىضٍَّل ىاهيمٍ  الطَّيِّةىا ً  مِّنى  كىرى ىقٍػ ىاهيم كىاٍلةىٍحرً  اٍلةػىرِّ  لىٍق ىا شلَِّّنٍ  كى  .[َٕلاإلسرا {]تػىٍفًضيال خى
 أما  ن التطةيقا  الرتبوية دلقصد دفن ال فه  يمعن إياذلا  لى ال حو اآليتل

 اال تدا   لى ال فهل  لى درمة الرتبيةػ ُ
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ػػا كىغىًضػػاى ِللَّػػ ي  ىلىٍيػػً  كىلىعى ىػػ ي كىأى ىػػدَّ لىػػقػػاؿ تعػػاكل الًػػدان ً ي ى ػػ َّمي خى ػػزىاييهي جى ى  ي }كىمىن يػىٍقتيػػٍل ميٍوًم ػػان ُمتػىعىٌمػػدان  ىاى
ابان  ىًظيمػػان{ ]ال سػػا ل شػػديد ل كهػػفا  ديػػد ي تفسػػره لريػػة (ّٕٔهػػػ,صَُِْ كثػػرابػػن    كػػر [.ِٗ ىػػفى

كك يػػد أكيػػد دلػػن تعػػاوى هػػفا الػػف ا العظػػيم الػػفم هػػو مقػػركف بالنػػرؾ بػػاهلل ي غػػر مػػا  يػػة ي كتػػا  اهلل 
ػرَّـى يا يقوؿ سةحا   ي سور  الفرقافلد }كىِلًَّفينى الى يىٍد يوفى مىضى ِللًَّ  إًلىٰػ ىا  اخىرى كىالى يػىٍقتػيليػوفى ِلػ ػٍَّفهى ِلَّػً  دى

ػػٍيئان{ [، كقػػاؿ تعاكلٖٔ]الفرقػػافلٌذ{ ِللَّػػ ي ًإالَّ بًػػفحلٍى  ػػرَّـى رىُبعيػػٍم  ىلىػػٍيعيٍم أىالَّ تيٍنػػرًكيواٍ بًػػً  شى }قيػػٍل تػىعىػػالىٍواٍ أىتٍػػلي مىػػا دى
ػػرَّـى ِللَّػػ ي ًإالَّ بًػػفحلٍىٌذ{ ]األ عػػاـل [. كاآليػػا  كاآلداديػػن ي حتػػرم ُُٓإك قولػػ ل }كىالى تػىٍقتػيليػػواٍ ِلػػ ػٍَّفهى ِلَّػػً  دى

 .القتل كثر  جدان 
 لالرتبية  لى م ض كل ما يودم إك القتلػ ِ

اإلسالمية  لى سد الفرا ض ادلفضية إك جلا ادلفاسد كتفويا ادلصػاٌ،  حرمػا  رتبيةلقد درصا ال
 لػيه   لي ػا السػال ى  مػن  ػلى "قػاؿ صػلى اهلل  ليػ  كسػلملاال تدا   لى ادلسلم  ك ػل السػال   لػي م، 

 (.َُٕٓص ,ََٕٕرقم ,الفنت، با  من  ل  لي ا السال  كتا ق،ُِّْ  الة ارم رج أخ "م ا
 ػل السػال   لػى ادلسػلم  لقتػاذلم بػ  ب ػر دػذ دلػا  ه ػا أف ادلػراد (ِٕق,صَُْٕ دارابن   كر
 لقلو م.إدخاؿ الر ا تويف م ك  ي  من 

كتػػا   ,قُِّْ الة ػػارم أخرجػ " فػػركي    ي تاليػػقً ، كى سػوؽه  ي  مً سػػلً ادل ةا ي ًسػػ"كقػاؿ صػػلى اهلل  ليػػ  كسػلمل
 (.ِِص ,ْٖ, رقماإلتاف، با  خوؼ ادلومن أف يةط  مل  كهو ال ينعر

ل "دلػا كػاف القتػاؿ أشػد مػن السػةا  أل ػ  مفػ  إك إ هػاؽ الػرك  (ُّٖق,صَُْٕ دارقاؿ ابن 
 ػبَّ   ػػ  بلفػػن أشػػد مػػن لفػػن الفسػػذ كالعفػػر، كمل يػػرد دقيقػػة العفػػر الػػي هػػا اخلػػركهت  ػػن ادللػػة، بػػل أولػػذ 

 .مةال ة ي التحفير" لي  العفر 
 القصاص ي القتللكوض احلدكد كػ ّ

  لػو قلقد شر ا الرتبيػة اإلسػالمية العديػد مػن احلػدكد ك لػف  ػب العثػر مػن ال صػوص النػر ية م  ػا      
يػىػػػػػػػػٰو ه يػػػػػػػػأيكًي ِأللٍ تعػػػػػػػػاكل ػػػػػػػػٍم تػىتػَّقيػػػػػػػػوفى{}كىلىعيٍم ًي ٍِلًقصىػػػػػػػػاًص دى  كػػػػػػػػر الطػػػػػػػػبم  [.ُٕٗ]الةقر لةىػػػػػػػػٰػًا لىعىلَّعي
( ي تفسػػػػره لريػػػػة أف ادلقصػػػػود أف اهلل جعػػػػل ألهػػػػل العقػػػػوؿ  يمػػػػا  روػػػػ   لػػػػي م مػػػػن َُِق,صُِِْ

القصػػاص ي ال فػػػوس كاجلػػرا  مػػػا م ػػض بعضػػػعم  ػػن قتػػػل بعػػ ,  حييػػػتم بػػفلف,  عػػػاف لعػػم ي دعمػػػا 
 بي عم بفلف ديا .

 العفو  ن القصاصلالرتبية  لى  ضل ػ ْ
} ىمىٍن  يًفػىى قػاؿ تعػاكلبالرغم من أف النريعة اإلسالمية شر ا القصاص إال ألػا رغةػا ي العفػو,  

ػػػػػػػػٍى   ىفتًةىػػػػػػػػاعه بًػػػػػػػػفٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىا  إًلىٍيػػػػػػػػ ػػػػػػػػٰػنو{ ]الةقػػػػػػػػر للىػػػػػػػػ ي ًمػػػػػػػػٍن أىًخيػػػػػػػػً  شى   سػػػػػػػػعدمالقػػػػػػػػاؿ  [.ًُٖٕ  بًً ٍدسى
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" يػ  ترقيػذ كدػن  لػى العفػو إك الديىػة، كأدسػن مػن  لػف  اآليػةلهػفه ي تعليق   لى  (ِٖ,صهػُِِْ
 .العفو رلا ان"

 لدفظا لل فه الةنرية حترم اال تحارالرتبية  لى ػ ٓ
ػػ دل مػػن جةػػل  قتػػلى ن تػػرى مىػػ" ال ػػي صػػلى اهلل  ليػػ  كسػػلم قػػاؿل عػػن أي هريػػر  روػػا اهلل   ػػ   ػػن     فسى

 ي يػده يتحسػاهي  ل  فسػ   سػم ي تىػأبػدان، كمعػ  حتسػى هػان  قى   و ي  ار ج  م يػرتدل  يػ  خالػدان سللػدان  ي ػا 
 ي  ػػار  ػػا ي بط ػػ ً  ي يديػػ  جيػػأي   فسػػ  لديػػد   حديدتػػ ي  ج ػػ م خالػػدان سللػػدان  ي ػػا أبػػدان، كمػػن قتػػلى  ي  ػػارً 
كتػػا  الطػػا، بػػا  شػػر  السػػم كالػػدكا  بػػ  ق,ُِّْ أخرجػػ  الة ػػارم "خالػػدان سللػػدان  ي ػػا أبػػدان  ج ػػ مى 

 (.ُِْٔ,صٖٕٕٓرقم,
ملف خلالق  كليه ملعان ل فسػ ذ لػفلف ال جيػو  أف ( ْٓ,صهػَُُْ األهدؿكما يوكد إف اإل ساف  

يتصرؼ ي  فسػ  إال ي دػدكد مػا أ ف لػ  اخلػالذ،  لػيه لػ  أف يضػر  فسػ  لاػة أ ػ  مل يتعػد  لػى أدػد، 
 .كا تدا    لى غره   د اهلل تعاكألف ا تدا ه  لى  فس   

 احملظورا  للضركر لإبادة الرتبية  لى ػ ٔ
مى ِخٍلٍ زًيًر كىمى  أيًهلَّ لً ىٍرً ِللًَّ  بًً   ىمىًن ٍِوػطيرَّ قاؿ تعاكل ـى كىحلٍى ٍيتىةى كىٍِلدَّ ػرى بىػاغو كىالى }ًإَّنَّىا دىرَّـى  ىلىٍيعيمي ٍِلمى غىيػٍ
ػػػرَّـى  ىلىػػػٍيعيٍم ًإالَّ مىػػػا كقػػػاؿ تعػػػاكل }كىقىػػػٍد  ىصَّػػػلى لى  [.ُُٓغىفيػػػوره رًَّدػػػيمه{ ]ال حػػػلل  ىػػػادو  ىػػػً فَّ ِللَّػػػ ى  ػػػم مَّػػػا دى عي

 [.ٍُُِٗوطيرًٍر يٍ إًلىٍيً { ]األ عاـل
قػد بػ  لعػم مػا دػـر  لػيعم ككوػح    لػى هػفه اآليػة بػأف ادلعػ (ِّّهػػ,صَُِْ كثرابن   ك لذ

   .إال ي داؿ االوطرار      يةا  لعم ما كجد 
كوػػػػعا العديػػػػد مػػػػن الضػػػػوابط لتلػػػػف كال شػػػػف بػػػػأف النػػػػريعة اإلسػػػػالمية قػػػػد أبادػػػػا  لػػػػف إال ألػػػػا 

 اإلبادة.
للمقصثثد الثالثثث مثثق مقاصثثد الشثثريعة وهثثو ح ثث  المعاصثثرة : التطبيقثثات التربويثثة الثالثثث مبحثثثال

 العقل:
بالعقل كاف اإل ساف إ سا ا, كب  متيز  ن سا ر ادل لوقا , كس ر  خلدمػة العا  ػا ,  اإل سػاف ي      

( أل ػػػ  بعقلػػ  خووػػػا بالنػػرا ض, كبالعقػػػل حتمػػل أما ػػػة ُُٓهػػػ,صُِْٕ دقيقتػػ   قػػل كمػػػا يوكػػد بػػػام 
 التعلي .

هػػػو دفظػػػ  مػػػن أف يػػػدخل  ليػػػ  خلػػػل ألف ( ِّٖق,صُِْٓ    ػػػد ابػػػن  اشػػػور كيقصػػػد لفػػػن العقػػػل
دخولػػ  يػػػودم إك  سػػاد  ظػػػيم مػػن  ػػػدـ ا ضػػةاط التصػػػرؼ. كتعػػن القػػػوؿ بػػأف دفػػػن العقػػل يعػػػا إبعػػػاد 
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مفسػػدا  دسػػية كػػاخلمور كادل ػػدرا  كمػػا شػػا  ا أـ مػػن ادلفسػػدا   كحتػػرم كػػل مػػا يفسػػده سػػوا  كا ػػا
 ادلع وية من تصورا   اسد  كأ عار هدامة كبدع كزلدثا  كغرها. 

 أما  ن التطةيقا  الرتبوية دلقصد دفن العقل  يمعن إياذلا  لى ال حو اآليتل
أدا    ػػػػم  ي الرتبيػػػػة اإلسػػػػالمية, كهػػػػو الرتبيػػػػة  لػػػػى أمهيػػػػة العقػػػػل   ػػػػو م ػػػػاط التعليػػػػ  -ُ

كمنػػػتقات  الػػػي جػػػا   ي , كلػػػفا اهتمػػػا ال صػػػوص النػػػر ية مبف ومػػػ  خطػػػا  النػػػارع
( كهػػػا داللػػػة ُق,صُِْٕتسػػػعة كأربعػػػ  مووػػػعا ي القػػػر ف العػػػرم كمػػػا يوكػػػد بػػػام 

 لػػػػى ادتفػػػػا  الػػػػودا اإلذلػػػػا بالعقػػػػل كبػػػػدكره ي ال ظػػػػر ي  يػػػػا  اهللذ ديػػػػن إف  لػػػػف 
يسوؽ العقل سوقا دثيثا  و التأمل اإلجياي كرا  هفه اآليا  الي تدؿ  لػى كجػود اهلل 

إك دكره أيضػػػػا ي تػػػػدبر األدعػػػػاـ التنػػػػريعية ألف اخلطػػػػا  اإلذلػػػػا موجػػػػ  ككددا يتػػػػ , ك 
 العقل الةنرم.

لػفلف  ػرض القػر ف العػرم  اخلاصػية األكك ي اإل سػاف, و,  العلم ه روية ولا العلم -ِ
ي قصػػة  دـ  ليػػ  السػػػالـ مػػا امتػػا  بػػػ   لػػى ادلال عػػػة كمػػا أهلػػ  للقيػػػاـ لػػذ اخلال ػػػة ي 

ـى  مى كى ىلَّػػػ}:األرض قػػػاؿ تعػػػاك ػػػا األىٍهىػػػا   دى ػػػةً   ىلىػػػى  ىرىوىػػػ يمٍ   يَّ  كيلَّ ى  أى ًةئيػػػوًع   ػىقىػػػاؿى  اٍلمىالىً عى
ػػػػويال  بًأىٍهىػػػا   أى ػػػاى  ًإ َّػػػفى   ىلٍَّمتػى ىػػػا مىػػػا ًإالَّ  لى ىػػػا ً ٍلػػػمى  الى  سيػػػٍةحىا ىفى  قىػػػاليواٍ  صىػػػاًدًق  كي ػػػتيمٍ  ًإف هى
 .[ِّ-ُّلالةقر {]احلٍىًعيم اٍلعىًليمي 

يظ ػػػره إال دلػػػا أراد اهلل إظ ػػػار  ضػػػل  دـ مل  لػػػى  لػػػف بأ ػػػ  ( ِٖصهػػػػ,َُُْالسػػػيووا ك لػػػذ 
بالعلم, ككفلف أمر ادلال عػة بالسػاود لػ  ألجػل  ضػيلة العلػم. كلػفا د ػا الرتبيػة اإلسػالمية  ػب 

العلػم العلمػا ,  قػد جعػل   صوص القر ف العرم كالسػ ة ال ةويػة إك الػتعلم كالتعلػيم, كر عػا م زلػة
 الى  أى َّػ ي  اللٌػ ي  شىً دى }:ف العرم العلما  ش دا   لى أكب قضية كجودية كها التوديد قاؿ تعاكالقر 
ػػػػػػػوى  ًإالَّ  إًلىػػػػػػػػ ى  ػػػػػػػةي  هي ػػػػػػػان  اٍلًعٍلػػػػػػػمً  كىأيٍكليػػػػػػػواٍ  كىاٍلمىالىً عى ػػػػػػػوى  ًإالَّ  إًلىػػػػػػػػ ى  الى  بًاٍلًقٍسػػػػػػػطً  قى  ًمى   ؿ{]احلٍىًعػػػػػػػيم اٍلعىزًيػػػػػػػزي  هي

 .[ُٖل مراف
العقل من إرث التصورا  كاأل عػار اجلاهليػة الػي تعتقػد اخلرا ػة كاعػل الرتبية  لى حترير  -ّ

العقػػػل دةيسػػػا, ليػػػن مت عػػػ  مػػػن اال طػػػالؽ كاإلبػػػداع, كلػػػفا ر ضػػػا الرتبيػػػة اإلسػػػػالمية 
داربػػػا كػػػل مظػػػاهر اال ػػػراؼ العقا ػػػدم كالفعػػػرم  , بػػػل ألػػػا الع ا ػػػة كالػػػرجم بال يػػػا

لػػػػفا  عػػػػى اهلل ي كتابػػػػ   لػػػػى   الـ.كعةػػػػاد  األكثػػػػاف كالسػػػػحر كالطػػػػر  كاالستسػػػػقاـ بػػػػاأل
العفػػػار ديػػػن  طلػػػوا  قػػػوذلم  ػػػن التفعػػػر ي  يػػػا  اهلل القر  يػػػة ك ياتػػػ  العو يػػػة،  لػػػم 

}أىـٍ حتىٍسىػػاي أىفَّ أىٍكثػىػػرىهيٍم يىٍسػػمىعيوفى أىٍك ي الوصػػوؿ إك احلػػذ، قػػاؿ تعػػاكل يسػػتفيدكا م  ػػا
ػػػًةيالن{ ]الفرقػػافل ػػػٍم أىوىػػُل سى ػػػٍم ًإالَّ كىفأل ٍػعىػػٰػًم بىػػػٍل هي    السػػػعدم ك لػػػذ[. ْْيػىٍعًقليػػوفى ًإٍف هي

 لػػػى وػػػالذلم الةليػػػ  بػػػأف سػػػلة م سػػػال تعػػػاك (  لػػػى  لػػػف  بأ ػػػ  ّٖٔص,هػػػػُِِْ
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ـ السػا مة الػي ال تسػمض إال د ػا  ك ػدا ، العقوؿ كاألهاع، كشة  م ي وػالذلم باأل عػا
 .صم بعم  ما   م ال يعقلوف

,  قد م عػا الرتبيػة اإلسػالمية كػل مػن شػأ   إ الػة الرتبية  لى احملا ظة  لى صحة العقل -ْ
العقػػل كإحلػػاؽ مػػا يسػػةا لػػ  التعطيػػل كالضػػرر مػػن سػػا ر ادلسػػعرا  كمػػا يلحػػذ  ػػا مػػن 

ٍيًسػػري كىِأل صىػػا ي }ٰيأىيػُ قػػاؿ تعاكل ,ادل ػػدرا  كمػػا شػػا  ا ػػا ِلَّػػًفينى  مى يػػواٍ ًإَّنَّىػػا ِخلٍىٍمػػري كىٍِلمى  ى
ػػػوفى ي ًإَّنَّىػػػا ييرًيػػػدي ِلنٍَّيطىػػػٰػني أىف  ػػػٍم تػيٍفًلحي ػػػًل ِلنٍَّيطىػػػٰػًن  ىػػػفٍجتىً ةيوهي لىعىلَّعي كىِألٍ الىـي رًٍجػػػهه ٌمػػػٍن  ىمى

اكى ى كىٍِلةػىٍ ضىػا  ًى ِخلٍىٍمػًر كىٍِلمى  ٍيًسػًر كىيىصيػدَّكيٍم  ىػن  ًٍكػًر ِللَّػً  كى ىػًن ِلصَّػلىٰوً  ييوًقضى بػىيػٍ ىعيمي ٍِلعىدى
ػػػػوفى{ ]ادلا ػػػػد ل ػػػػٍل أى ٍػػػػػتيٍم ُم تػى ي كإَّنػػػػا جػػػػا  احلفػػػػاظ  لػػػػى العقػػػػل ي الرتبيػػػػة  [.ُٗ، َٗ ػى ى

ألف ادلسػػوكلية م ووػػة بالعقػػل كبسػػالمت   ػػ ف حلػػذ بعقلػػ  خلػػل  طلػػ   ػػن أدا  اإلسػػالمية 
التاـ مووض الث ا ذ كلفا أث  الرسوؿ صلى اهلل  ليػ  سقطا مسوكليت . كالعقل ك كظيفت  

ػة ي ييً  ٍ ً تػى لى ٍصػخى  يفى  ً  كسلم  لى أش   ةدالقيه  قاؿ صلى اهلل  لي  كسلمل"إفَّ  ا اهللل مى
بػػا  األمػػر باإلتػػاف بػػاهلل تعػػػاك كتػػػا  اإلتاف,,قُِْٕ مسػػلم أخرجػػ " ا ي  ىػػكاألى  مي ٍلػػاحلًٍ 

   .(ِٗ,صُٕ,رقمكرسول  صلى اهلل  لي  كسلم
كإ نػػػا  العقليػػػة العلميػػػة الػػػي تلػػػتمه اليقػػػ  كتػػػر    شلارسػػػة  ةػػػاد  التفعػػػرالرتبيػػػة  لػػػى  -ٓ

 .اتةاع الظن أك اتةاع اذلول، كما تر   التقليد لربػا  كللسػاد  العػبا ، أك لعػواـ ال ػاس
كلعل الرتبية  لى  لف من مسويلية ادلوسسا  الرتبوية ادل تلفة, سوا  كا ا األسػر  أك 

 أكادلساد أك كسا ل اإل الـ كغرها.ادلدرسة 
 

للمقصثثثد الرابثثثا مثثثق مقاصثثثد الشثثثريعة وهثثثو ح ثثث  المعاصثثثرة الرابثثثا: التطبيقثثثات التربويثثثة  مبحثثثثال
 ) النسل(:النسب
دفن ال سل من الركا ز األساسية ي احليا  كمن أسةا   مار  األرض ك ي  تعمػن قػو  األمػم كبػ  إف      

  .حتما دي  ا ك فوس ا كتصوف أ راو ا كأمواذلا تعوف مرهوبة اجلا ا  زيز  القدر
 ,كالتوالػد إل مػار العػوف إل ساع  لػى األرض بواسػطة الت اسػلادفن ال وع كيقصد مبف ـو دفن ال سلل 

ككػػػػػػػفلف إكثػػػػػػػار أ ػػػػػػػراد األمػػػػػػػة ادلسػػػػػػػلمة كتقويت ػػػػػػػا كمتعي  ػػػػػػػا ي الوجػػػػػػػود احليػػػػػػػايت كالعػػػػػػػوع كمػػػػػػػا يوكػػػػػػػد 
كدػ  تػودم  ة اجلا ا,  زيز  الفا ,  ا لة األثػر كالتػأثر,( د  تعوف مرهوبُٕٗهػ,صُُِْاخلادما 

      .رسالة االست الؼ ي األرض كالن اد   لى ال اس
  يمعن إياذلا ي اآليتل  ساكال أما  ن التطةيقا  الرتبوية دلقصد دفن ال سل

 الرتغيا ي تعثر ال سللالرتبية  لى  -ُ
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 لى تعثر ال سػل مػن  لػف مػاكرد  ػن معقػل بػن يسػار روػا اهلل   ػ   شاعا الرتبية اإلسالمية قد 
ػػدى  ا ى  ى   ن أى رى اٍمػػ اي ةٍ صىػػصػػلى اهلل  ليػػ  كسػػلم  قػػاؿل إع أى رسػػوؿ اهلل قػػاؿل جػػا  رجػػل إك   إالَّ  ,او ًصػػ ٍ مى كى  او سى

ػ  ػى  ,ثػةى لً االثَّ  هي تاى أى  ،  َّ اهي  ى  ػى  ػى  ,ةى يى ا ً الثَّ  اهي تى أى   يَّ  ,اهي  ى  ػى  ػى ا؟  ى جي كَّ زى أتػى  ى أى  دي لً ا ال تى  ى  ػَّ أى  ذ  كدى دي الػوى  ودى ليػالوى وا جيػكَّ زى تػى "لاؿى  قىػ ,اهي  ى
ػػػ مي عِّ  ً  ىػػػ ػػػبً  ره اثً عى , ِِّٕرقػػػم, كراهيػػػة تػػػزكي  العقػػػيم  بػػػا  ،ال عػػػا  كتػػػا ,قُّْٓ ال سػػػا ا أخرجػػػ  "مٍ عي

ل "ك يػػ   ضػػيلة كثػػر  األكالد ألف  ػػا يصػػل مػػا قصػػده ال ػػي (ِِّٔص,قُُْٕ قػػاؿ الطيػػي (.ٕٔٔص
 .صلى اهلل  لي  كسلم من ادلةاها "

 لكالتحفير من  دـ الرغةة  ي  الرتغيا ي ال عا الرتبية  لى  -ِ

ع اإل سػاع مػن  قد دثا الرتبيػة اإلسػالمية  لػى ال عػا  كجعلتػ  الطريػذ احلػالؿ للتعػاثر دفظػا لل ػو       
 ػن  ةػد اهلل بػن مسػعود روػا اهلل ك  [.ّ]ال سػا ل} ىف ًعحيواٍ مىا وىا ى لىعيٍم ٌمػنى ِلٌ سىػا { الف ا  قاؿ تعاكل

كهت، كمػن مل  ليتػزى  ةػا  ى طاع م عم الٍ تى النةا  من اسٍ  يا معنرى "ل ا ال ي صلى اهلل  لي  كسلمل     قاؿل قاؿ
قػوؿ ال ػي صػلى اهلل  كتػا  ال عػا ، بػا   ق,ُِّْ أخرج  الة ارم "جا ي ض  علي  بالصـو      ل  كً طً يستى 

كي هػػفا احلػػدين األمػػر بال عػػا  دلػػن  (ُِّٗ, صَٓٔٓ,رقػػم "اسػػتطاع الةػػا    ليتػػزكهتمػػن " ليػػ  كسػػلمل
 .استطا   كتاقا إلي   فس 

 قتل األكالد كإج اض احلواملل الرتبية  لى درمة -ّ

}كىالى تعػػاكل  لػػو ق للقػػد شػػدد  الرتبيػػة اإلسػػالمية  لػػى درمػػة  لػػف  ػػب رلمو ػػة مػػن ال صػػوص كم  ػػا     
ةًػػػرنا{ ]اإلسػػػرا لتػىٍقتػيليػػػواٍ  ػػػافى ًخٍطئنػػػا كى لى يٍم كى ٍنػػػيىةى ًإٍملىػػػٰػذو  ٍَّػػػني  ػىػػػٍر يقػي يٍم كىًإيَّػػػاكيم إفَّ قػىػػػتػٍ ػػػٍم خى   لػػػو كق [.ُّأىٍكالدىكي
ػػٍيئان كىالى يىٍسػػرًقٍ تعاكل ػػا ؾى ٍِلميٍوًم ىػػٰػاي يػيةىايًٍع ىػػفى  ىلىػػٰى أىف الَّ ييٍنػػرًٍكنى بًفللَّػػً  شى ػػا ِل َّػػًإُ ًإ ىا جى نى كىالى يػىػػٍزً  ى كىالى }ٰيأىيُػ ى

ل "قولػ ل }كىالى يػىٍقػتػيٍلنى أىٍكلٍػٰػدىهينَّ{ هػفا (ََُص,هػػَُِْ قاؿ ابن كثر [.ُِيػىٍقتػيٍلنى أىٍكلٍٰػدىهينَّ{ ]ادلمتح ةل
ينمل قتل  بعد كجوده كما كاف أهل اجلاهلية يقتلوف أكالدهم خنية اإلمالؽ، كيعم قتلى  كهػو ج ػ  كمػا 

   .ال سا  تطر   فس ا لئال حتةل إما ل رض  اسد أك ما أشة  "يفعل  بع  اجل لة من 

  فا ال سا أك إثةات   لى خالؼ الواقضل الرتبية  لى درمة -ْ

لقػػد أكػػد  الرتبيػػة اإلسػػالمية  لػػى هػػف األمػػر  ظػػرا دلػػا لػػ  مػػن تػػأثر  لػػى ا تظػػاـ ديػػا  األسػػر  كاجملتمػػض 
تعػػاكل }ٍِد يػػوهيٍم آلبىػػا ًً ٍم هيػػوى   لػػو قكو ار مػا ك قا  مػػا كلػػفا كثػػر  ال صػػوص ي هػػفا السػػياؽ كمػن  لػػف 

ػػػػواٍ  ابىػػػػا هيٍم  ىػػػػً خوى  ػػػػطي ً  ػػػػدى ِللَّػػػػً   ىػػػػً ف ملٍَّ تػىٍعلىمي ابػػػػن     كػػػػر [.ٓيًن كىمىػػػػٰولًيعيٍم{ ]األدػػػػزا لا يعيٍم ًى ِلػػػػدٌ أىٍقسى
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أمر برد أ سػا  األد يػا  إك  بػا  م إف  ر ػوا،  ػ ف مل يعر ػوا   ػم أف اهلل تعاك  (ّٖٕ,صقَُِْ كثر
  .إخوالم ي الدين كموالي م

رل أ ظػم الًفػ إف مػن"رسوؿ اهلل صػلى اهلل  ليػ  كسػلمل ك ن كاثلة بن األسقض روا اهلل     قاؿل قاؿ
صػلى اهلل  ليػ  كسػلم مػا مل  اهللً  ، أك يقوؿ  لى رسػوؿً ما مل ترى   ي  ي ى  رمى أبي ، أك يي  إك غرً  أف يد ا الرجلي 

  فػػػػااحلػػػػدين حتػػػػرم (,  فػػػػا ٕٖٔ, ص َّٗٓ ,رقمكتػػػػا  ادل اقػػػػاق,ُِّْ أخرجػػػػ  الة ػػػػارم" يقػػػػل
 ل سا ادلعركؼ كاالد ا  إك غره.ا

 كاللواط كالقفؼل الز ا  الرتبية  لى درمة -ٓ

قػػاؿ تعػػاكل }كىالى ك لػػف  ايػػة للعػػرض, كلػػفا كوػػعا النػػريعة اإلسػػالمية احلػػدكد كالعقوبػػا  لػػفلف, 
ػػػةن  ػػػافى  ىاًدنى ػػػًةيالن{ ]اإلسػػػرا ل تػىٍقرىبيػػػواٍ ِلػػػٌزنىٰ ًإ َّػػػ ي كى ػػػا  سى ( ي ُّٓص,هػػػػُِِْ   السػػػعدم أكػػػد [.ِّكىسى

 ادنػة أمل إاػا يسػتفحش ي النػرع كالعقػل كالفطػر،  الز ا كقةح  بأ ػ  كػافكص  اهلل  تفسره لرية بأف 
لتضػػػم   التاػػػرم  لػػػى احلرمػػػة ي دػػػذ اهلل كدػػػذ ادلػػػرأ  كدػػػذ أهل ػػػا أك  كج ػػػا، كإ سػػػاد الفػػػراش كاخػػػتالط 

قػاؿ تعػاكل }ِلزَّا ًيىػةي كىِلػزَّاًن ةػا النػريعة احلػد ي هػفه اجلرتػة, كقػد أكج .األ سا  كغر  لػف مػن ادلفاسػد
 [.ِلَّ كىاًددو ٌم ػٍ يمىا ًماٍ ىةى جىٍلدى و{ ]ال ورل ىفٍجًلديكاٍ كي 

ػمىػ"ال ي صلى اهلل  لي  كسلم قاؿل عن ابن  ةاس روا اهلل    ما  ن أما بال سةة للواط    وهي دمتي ن كجى
حلػدكد، بػا   ػيمن اق,كتػا  َُّْ جػ  أبػو داكدأخر " بػ ً  كادلفعػوؿى  لى اً ػوا الفى لي  ػاقتػي  لػوطو  قػوـً   مػلى  يعملي 

 .(َُٓص ,ِْْٔ, رقم مل  مل قـو لوط

ليًع يػػػػواٍ ًى ِلػػػػُد ٍػيىا حتػػػػرم القػػػػفؼ قػػػػاؿ تعػػػػاكل }ًإفَّ ِلَّػػػػًفينى يػىٍرميػػػػوفى ٍِلميٍحصى ىػػػػٰػًا ٍِل ىٰػًفلىػػػػٰػًا ٍِلميٍوًم ػػػػٰػًا كي 
هػفا ك يػد مػن اهلل تعػاك ( بػأف ُّص,هػَُِْ ابن كثر  كر [.ِّ ىًظيمه{ ]ال ورل كىِآلًخرىً  كىذلىيٍم  ىفىا ه 

عػػن أي هريػػر  ,  كةػػر  مػػن العةػػا ر ادل صػػوص  لي ػػا  كالقػػفؼ رمػػوف احملصػػ ا  ال ػػا ال  ادلوم ػػا .للػػفين ي
؟ نٌ ا هيػكمىػ اهللً  وؿى سيػا رى ل يىػًقيػلى  ا ً قىػوبً مي الٍ  ضى ةٍ وا الٌسػةيػ ً تى اجٍ "م قػاؿلكسػلروا اهلل      ن ال ي صلى اهلل  ليػ  

ػػالػػًي  هً فٍ الػػ ػٌ  لي ٍتػػقػى كى  ,ري حٍ كالٌسػػ اهللبًػػ رؾي الٌنػػ لاؿى قىػػ ي وى كالتٌػػػ ,الرٌبىػػا كىأىٍكػػلي  ,يمتًػػيى الٍ  اؿً مىػػ لي ٍكػػكأى  ,ذاحلى  بًػػاٌل اهلل إً  ـى رٌ  دى
 بػػا  ,كتػػا  اإلتػػاف  ,قُِْٕ مسػػلمأخرجػػ   " ا ً  ىػػمً وٍ مي الٍ   ً الى ا ً ال ىػػ  ا ً صىػػميحٍ الٍ  ؼي فٍ قىػػكى  ,الزدػػ ً  ـى وٍ يػىػػ

كلػػػفا شػػػرع اهلل تعػػػاك احلػػػد ي هػػػفه اجلرتػػػة دفاظػػػان  لػػػى أ ػػػراض  (.ْٓ,صٖٗرقمبيػػػاف العةػػػا ر كأكبهػػػا,
 ادلوم   كادلوم ا .

http://www.alminbar.net/malafilmy/ma7asen/5.htm#_ftn35
http://www.alminbar.net/malafilmy/ma7asen/5.htm#_ftn35
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اللػػواط كالسػػحاؽ لقػػد م عػػا الرتبيػػة اإلسػػالمية الز ػػا كسػػد  م ا ػػفه ك را عػػ  كػػاخللو  كالتػػبهت كم عػػا 
 ك اقةا النا ين كادل حر    اية للعرض كالنرؼ من الفووى كالتداخل كالتال ا.

ح ث  مثق مقاصثد الشثريعة وهثو  خثامسللمقصثد الالمعاصرة : التطبيقات التربوية المبحث الخامس
 :مالال

 لػى اهتمػاـ اإلسػالـ بػ , م عػرا, كهػفا دليػل ك لقد كرد لفن ادلاؿ ي القر ف العػرم مفػردا كيعػا, معر ػا     
 تػيٍوتيػػواٍ  كىالى }ليػػا  كقيػػاـ مصػػاحل ا قػػاؿ سػػةحا  ادلػػاؿ  صػػا احل  ديػػن إ ػػ  ال تعػػن أف تتقػػدـ احليػػا  بدك ػػ ,

ػا كىاٍر يقيوهيمٍ  ًقيىامان  لىعيمٍ  الٌل ي  جىعىلى  الًَّي  أىٍموىالىعيمي  الُسفى ىا  . [ٓلال سػا {]امٍَّعريك نػ قػىػٍوالن  ذلىيػمٍ  كىقيوليػواٍ  كىاٍكسيػوهيمٍ  ً ي ى
كإَّنػػايه كصػػيا ت  مػػن كػػل مػػا يتمولػػ  اإل سػػاف مػػن متػػاع أك  قػػد أك غػػره   دفػػن كيقصػػد مبف ػػـو دفػػن ادلػػاؿل

 ادلاؿ الـ  لتػو ر متطلةػا  النػ ب اخلاصػة بػ  كبأسػرت  ككػفلف داجػة األمػة  ,التل  كالضياع كال قصاف
كمقصػود ادلػاؿ  .ككفلف الد اع  ػن ديػن اهلل كاسػت  ا  األمػة  ػن أ ػدا  ا كتسػلط م  لي ػا لفقػرهم ,العامة

 هو قياـ مصاٌ الدين كالد يا كليه ادلفاخر  ب  كك زه كدصوؿ ادلةاها . 
 أما  ن التطةيقا  الرتبوية دلقصد دفن ادلاؿ  يمعن إياذلا ي اآليتل

 لس مست لفوف  ي كال اادلاؿ ماؿ اهلل الرتبية  لى أف  -ُ
 [.ٕ{ ]احلديدل ي ً  ًف ى قاؿ تعاك } اًم يواٍ بًفللًَّ  كىرىسيولًً  كىأى ًفقيواٍ شلَّا جىعىلىعيم ُمٍستىٍ لى 

دليػػل  لػػى أف أصػػل ادللػػف هلل سػػةحا  ،  ا ي ػػ(ي تفسػػره لريػػة إف ِّٖص ,هػػػُِْٕ القػػروي  كػػر
 .كأف العةد ليه ل  إال التصرؼ الفم يروا اهلل  يثية   لى  لف باجل ة

است ل   ي  الفرد ليعمػر بػ  األرض   إف  ظر  الرتبية اإلسالمية للماؿ  لى أ   ماؿ اهلل تعاؿ كملع , 
اإل سػػػاف أف يسػػػعى لتحصػػػيل ادلػػػاؿ  ك ػػػره مػػػن الوسػػػا ل الػػػي م حػػػ  اهلل إياهػػػا ليقػػػـو بعمار ػػػا, كأف  لػػػى

 أمن ذلا كال استقرار. ككسة , ليست ا ب   ن غره من ادل لوق , كأف األمة الفقر  ال
 لالرتبية  لى السعا ادلنركع ي ولا ادلاؿ ككسة  -ِ

ػػا كىكيليػػواٍ ًمػػن لىٍيػػً  ِلُ نيػػوري{ ٌرٍ قًػػً  كىإً  قػػاؿ تعػػاكل }هيػػوى ِلَّػػًفل جىعىػػلى لىعيػػمي ِألىٍرضى  ىليػػوالن  ىفٍمنيػػواٍ ًى مى ىاًكًة ى
ل "أمل  سػػا ركا ديػػن شػػئتم مػػن أقطارهػػا، كتػػرددكا ي (ُٕٗ,صقَُِْ كثػػرقػػاؿ ابػػن   [.ُٓ]ادللػػفل

أقاليم ا كأرجا  ا ي أ واع ادلعاسػا كالتاػارا ، كا لمػوا أف سػعيعم ال جيػدم  لػيعم شػيئان إال أف ييسػره 
 .  اهلل لعم"

  ي أدػػدكم دةلىػػ فى يأخيػػ فٍ ألى "ال ػػي صػػلى اهلل  ليػػ  كسػػلم قػػاؿل   ػػ   ػػن ػػن الػػزبر بػػن العػػواـ روػػا اهلل ك 
 "أك م عػوه وهي أ طىػ ال ػاسى  يسػأؿى  ن أفٍ مػ لػ ي  خره   ا كج  ي  اهللي  ع َّ  ا  يى  يةيعى  هً  لى ظ رً  احلطاً  مةً زٍ لي   يأيتى 

 (.ّٖٓ,صُُْٕرقم ,كتا  الزكا ، با  االستعفاؼ  ن ادلسألةق,ُِّْ أخرج  الة ارم
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ترؾ السعا ي ولا الزرؽ كترتا  لى  لف  قره كاوػطراره إك سػواؿ ال ػاس كاسػتادا  م    الفرد إف
ككجػا  ليػ  دفػن مػا  الوجػ  بطلػا الػر ؽ  (ُٔٓ ،ُّٓهػػ,ص صَُُْكما يوكد األهػدؿ كاف  اان  

ؼ احلػػالؿ بعسػػا يػػده مػػا داـ قػػادران  لػػى  لػػف، أمػػا تػػرؾ األمػػة كل ػػا للمعاسػػا    ػػ  ال جيػػو ذ أل ػػ  خػػال
مقصػػود اهلل مػػن  مػػار  األرض،  السػػعا ي ولػػا ادلػػاؿ منػػركع، كهػػو كإف كػػاف مةادػػان بػػاجلز     ػػ  وػػركر  

 .   بالعل
 كاجت ا  العسا احلراـل احلالؿ العساالرتبية  لى  -ّ
ػيػٌ أى  "رسػوؿ اهلل صػلى اهلل  ليػ  كسػلمل عػن أي هريػر  روػا اهلل   ػ  قػاؿل قػاؿ   اه يٌػػوى  اهللى  فٌ ، إً اسي ا ال ٌػ ى
ػػػالٍ  رى مىػػػأى  اهللى  فٌ إً ةػػػان، كى يٌ إال وى  لي ةىػػػقٍ ال يػى  ػػػرٍ مي الٍ   ً بًػػػ رى مىػػػا أى مبىػػػ  ى  ً مً وٍ مي ػػػا ِلُرسيػػػلي كيليػػػواٍ ًمػػػنى ِلطٌَّيةىػػػٰػًا اؿى قىػػػ ػى   ى لً سى ل }ٰيأىيُػ ى

ليػػوفى  ىلًػػيمه{ ]ادلوم ػػوفل ليػػواٍ صىػػػًٰلحان ًإٌن مبىػػا تػىٍعمى ػػا ِلَّػػًفينى  امى يػػواٍ  اؿى [ كقىػػُٓكىٍِ مى ا كيليػػواٍ ًمػػن وىٌيةىػػاً  مىػػل }ٰيأىيُػ ى
  ٌ رى ايىػ  ٌ ارى يىػ ,ا ً مى إك الٌسػ  ً يٍػدى تػُد يى  ,بى ٍغػأى  نى عى ٍشػأى  ,رى فى الٌسػ يػلي طً يي  لي الرجيػ كرى ،    ى "[ُِٕرى ىقٍػ ىٰػعيٍم{ ]الةقر ل

ػػػػػػعى طٍ مى كى  ػػػػػػ  ي مي ـي رى دى ػػػػػػ  ي ربي مٍنػػػػػػكى  ,ا ـه رى دى ػػػػػػ  ي سيػػػػػػةى لٍ مى كى  ,ا ـه رى دى ـً بًػػػػػػ مَّ فً غيػػػػػػكى  ,ا أخرجػػػػػػ   .؟فلً فى لًػػػػػػ ا ي اى سػػػػػػتى  يي نٌ أى  ىػػػػػػ احلرا
 .(َْٓ,صَُُٓرقم ,قةوؿ الصدقة من العسا الطيا كتربيت ا با  ,كتا  الزكا   ق,ُِْٕ مسلم

ل " يػػ  احلػػن  لػػى اإل فػػاؽ مػػن احلػػالؿ كال  ػػا  ػػن اإل فػػاؽ مػػن غػػره، (ْْٔ,ص -د قػػاؿ ال ػػوكم
  .شة ة  ي "ك ي  أف ادلنرك  كادلأكوؿ كادللةوس ك و  لف ي ة ا أف يعوف دالالن خالصان ال 

 إوا ة ادلاؿل الرتبية  لى  دـ -ْ
ػػاُ قػػاؿ تعػػاكل }ككيليػػواٍ كىٍِشػػرىبيواٍ كىالى تيٍسػػرً يواٍ ًإ َّػػ ي الى      السػػعدم كػػر  [.ُّ{ ]األ ػػراؼل ى  ً سػػرً اٍلمي  يًي

إف السػػرؼ ية ضػػ  اهلل كيضػػر بػػدف اإل سػػاف كمعينػػت  دػػ  بػػأف ادلقصػػود  ػػفه اآليػػةل  (ِِّص,هػػػُِِْ
 .ا قك أف يعاز  ما جيا  لي  من ال فب  احلاؿ إإ   رمبا أد  

 قػوؽى ـ  لػيعم  ي درَّ  اهللى   إفَّ قاؿ ال ي صلى اهلل  لي  كسلمل  ك ن ادل ر  بن شعةة روا اهلل     قاؿل
أخرجػػػػػػ  .(واؿ كإوػػػػػػا ة ادلػػػػػػاؿالُسػػػػػػ ثػػػػػػر ى كقػػػػػػاؿ ككى  يػػػػػػلى لعػػػػػػم قً  هى هػػػػػػا ، ككػػػػػػرً   ػػػػػػضى مى كى   ػػػػػػا ً الةى  دى أٍ ككى   ػػػػػػا ً األمَّ 

كيقصػد  (.ٕٗٓ, ص َِْٖ, رقػمن إوػا ة ادلػاؿ ػ با  ماي  ى ,كتا  االستقراضق,ُِّْ الة ارم
وجػػػوه النػػػر ية ال( هػػػو صػػػر   ي غػػػر ُّٖق,صُُْٔب وػػػا ة ادلػػػاؿ ي احلػػػدين كمػػػا يوكػػػد السػػػيووا 

كلعػػػل الرتبيػػػة  لػػػى هػػػفا األمػػػور كالتو يػػػة  ػػػا مػػػن مسػػػويليا  ادلوسسػػػا  الرتبويػػػة داخػػػل  كتعريضػػػ  للتلػػػ .
 سلم. اجملتمض ادل
 أدا  احلقوؽ ألهل ال الرتبية  لى -ٓ

ػٰػًعً  كىٍِلعىػٰػًمًل ى لقاؿ تعاك ,أدا  الزكا  إك مستحقي اكمن هفه احلقوؽ  قىػٰػاي لًٍلفيقىػرىا  كىٍِلمىسى  }ًإَّنَّىا ِلصَّدى
ػا{ اآليػػة ]التوبػػةل بػػ  أ ػػ  هػػو الػػفم قسػػم ا، أف اهلل تعػػاك  (ُٓٔهػػ,صَُِْ كثػػرابػػن    كػػر [.َٔ ىلىيػٍ ى
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كال شػػف  .د غػػره،  ازأهػػا ذلػػوال  ادلػػفكورينكبػػ  دعم ػػا، كتػػوك أمرهػػا ب فسػػ ، كمل يعػػل قسػػم ا إك أدػػ
   بأف للزكا   وا د ية  لى الفرد كاجملتمض.

ال ػػي صػػلى اهلل  ليػػ  كسػػلم عػػن أي هريػػر  روػػا اهلل   ػػ   ػػن ,  أدا  الػػديوف ألصػػحا اكمػػن احلقػػوؽ أيضػػا 
أخرجػػػػ   ."اهلل  ي فىػػػػلى تػٍ أ ػػػػا إتال ى  ريػػػػده يي  ن أخػػػفى مىػػػػ  ػػػػ ، ك  ل اهللي أدا هػػػػا أدَّ  ريػػػػدي يي  ال ػػػاسً  أمػػػػواؿى  ن أخػػػػفى مىػػػػ" قػػػاؿل

بػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػن أخػػػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػػػواؿ ال ػػػػػػػػػػػػاس يريػػػػػػػػػػػػد أد هػػػػػػػػػػػػا أك  قراض،كتػػػػػػػػػػػػا  االسػػػػػػػػػػػػتق,ُِّْ الة ػػػػػػػػػػػػارم
 (.ْٕٓ,صِّٕٖ,رقمإتال  ا
  اية األمواؿ من السف ا لالرتبية  لى  -ٔ

ػا كىٍِكسيػوهيٍم كىقيوليػواٍ ذلىيػٍم }كىالى تػيٍوتيواٍ ِلُسفى ىا  لقاؿ تعاك أىٍمٰولىعيمي ِلًَّ  جىعىلى ِللَّ ي لىعيٍم ًقيىٰػمان كىٍِر يقيػوهيٍم ً ي ى
ي  ػى سػةحا   كتعػاك  إ   ي تفسره لرية  (ُِْهػ,صَُِْ ابن كثر  كر [.ٍٓوالن مٍَّعريك ان{ ]ال سا لقػى 

 ػػا معاينػػ م مػػن  تقػػـوكهػػا الػػي  ػػن متعػػ  السػػف ا  مػػن التصػػرؼ ي األمػػواؿ الػػي جعل ػػا لل ػػاس قيامػػان، 
 .التاارا  كغرها

السػػف ا  يػػض سػفي ، كهػػو مػن ال يسػػن التصػػرؼ  أكػػد  لػى أف (ُٕٔص,هػػُِِْ  السػػعدم كأمػا
ي ادلػػػاؿ، إمػػػا لعػػػدـ  قلػػػ  كػػػاجمل وف كادلعتػػػوه ك وهػػػا، كإمػػػا لعػػػدـ رشػػػده كالصػػػ ر كغػػػر الرشػػػيد،    ػػػى اهلل 
األكليػػا  أف يوتػػوا هػػوال  أمػػواذلم خنػػية إ سػػادها كإتال  ػػا، كألف اهلل جعػػل األمػػواؿ قيامػػان لعةػػاده ي مصػػاٌ 

  ال يسػػ وف القيػػاـ  لي ػػا كدفظ ػػا،  ػػأمر الػػوي أف يػػر ق م م  ػػا كيعسػػوهم كيةػػفؿ ديػػ  م كد يػػاهم، كهػػوال
م  ا ما يتعلذ بضركرا م كداجا م الدي ية كالد يوية، كأف يقولوا ذلم قوالن معرك ػان، بػأف يعػدكهم إ ا ولةوهػا 

 .ألم سيد عولا ذلم بعد رشدهم ك و  لف، كيلطفوا ذلم ي األقواؿ جبان خلواورهم
كػػل صػػور كأكجػػ  أكػػل أمػػواؿ ال ػػاس بالةاول,كالتحايػػل كالتزكيػػر كاسػػت الؿ ال فػػو   الرتبيػػة  لػػى درمػػة -ٕ

كتنػػريض العقوبػػا  كالزكاجػػر ادلرتتةػػة  لػػى  ,كالسػػلطة كالت ريػػر كال ػػش كال ػػش كالسػػرقة كالرشػػو  كال صػػا
 . لف

 :والتوصيات النتائج
 كها  لى ال حو اآليتلي وو  ماسةذ, توصلا الدراسة إك العديد من ال تا   

هػو  الضػركرية النريعة دلقاصد ادلعاصر  الرتبوية التطةيقا  دراسةكنفا الدراسة احلالية بأف  -ُ
 كمعػػاف  مػػاف كػػل ي للتطةيػػذ كصػػالديت ا ككاقعيت ػػا اإلسػػالمية النػػريعة خلػػود  لػػى تأكيػػد
 احللػػػػػوؿ إجيػػػػػاد ي لل ايػػػػػة م مػػػػػا شػػػػػر يا إوػػػػػارا يظػػػػػل بادلقاصػػػػػد العمػػػػػل ألف ك لػػػػػف, كدػػػػػاؿ

 . الرتبوية كادلستادا  للمنعال 
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العمػػل بػػ  كالػػد و  إليػػ  كالػػد اع الرتبيػػة  لػػى  الػػدين دفػػن دلقصػػد الرتبويػػة التطةيقػػا أف مػػن   -ِ
مػػػض وػػػركر تفعيػػػل دكر كسػػػا ل  ادل حر ػػػة كاأل عػػػار الفاسػػػد   ػػػ , كػػػفلف زلاربػػػة ادلعتقػػػدا  

تنػايض ثقا ػة احلػوار داخػل اإل الـ ادل تلفة ي احلفاظ  لى الدين, كفلف مػن التطةيقػا   
 األسر  كاجملتمض. 

الرتبيػػة  لػػى درمػػة اال تػػدا   لػػى الػػ فه  الػػ فه دفػػن دلقصػػد الرتبويػػة التطةيقػػا أف مػػن    -ّ
كم ػػػض كػػػل مػػػايودم إك القتػػػل, ككوػػػض احلػػػدكد مػػػض الرتبيػػػة  لػػػى  ضػػػل العفػػػو  ػػػن القصػػػاص,  

 كفلف من التطةيقا  حترم اال تحار كإبادة احملظورا  دفاظا  لى األ فه. 
 لػػػى الرتبيػػػة  لػػػى أمهيػػػة العقػػػل كالتأكيػػػد  العقػػػل دفػػػن دلقصػػػد الرتبويػػػة التطةيقػػػا مػػػن  أف   -ْ

كاأل عػار اجلاهلية,كػفلف مػن  التصورا إرث حترير العقل من مض وركر   العلمولا  روية 
إل نػػا   شلارسػػة  ةػػاد  التفعػػرالرتبيػػة  لػػى مػػض  التطةيقػػا  الرتبويػػة احملا ظػػة  لػػى صػػحة العقػػل
 .العقلية العلمية الي تر   اتةاع الظن كاذلول

الرتغيػػػا ي ال عػػػا  الرتبيػػػة  لػػػى  ال سػػا كال سػػػل دفػػػن دلقصػػػد الرتبويػػػة التطةيقػػػا مػػن  أف  -ٓ
كتعثر ال سل مض التأكيػد  لػى درمػة قتػل األكالد ك فػا ال سػا ككػفلف درمػة الز ػا كاللػواط 

 كالقفؼ.
مػض وػركر  السػعا  ف ادلاؿ ماؿ اهللأالرتبية  لى  ادلاؿ دفن دلقصد الرتبوية التطةيقا من  أف -ٔ

كالعسا احلالؿ ك دـ إوػا ة ادلػاؿ, كوػركر  أدا  احلقػوؽ ألهل ػا كالتأكيػد  لػى درمػة كػل 
 صور أكل أمواؿ ال اس بالةاول.

 كي وو  ماسةذ من  تا     ف الةادثة توصا باآليتل
 االهتماـ بتفعيل التطةيقا  الرتبوية دلقاصد النريعة الضركرية ي موسسا  اجملتمض الرتبوية.  -ُ
إدراهت مقرر دراسػا يتعلػذ مبقاصػد النػريعة اإلسػالمية ي اخلطػط الدراسػية لػبام  ادلاجسػتر   -ِ

 را  ي تصب الرتبية اإلسالمية ي جامعا  الةلداف اإلسالمية. كالدكتو 
دراسػػا  العلميػػة دػػوؿ مقاصػػد النػػريعة احلاجيػػة كالتحسػػي ية كتفعيل ػػا ي إجػػرا  مزيػػد مػػن ال  -ّ

 اجملاؿ الرتبوم.
 

 :والمصادر المراجا
, ادلعاصر ادلسلم رللة. للمفي كأمهيت ا كادلعاصرين ادلتقدم  ب  الضركرية ادلقاصد ترتيا(.ـَُِِ حلرش,احملاسن أسعد

 ُْٓ- ُْٔ.) 
 .اجملتمض دارلالسعودية. احليا  كوركرا  اإلسالـ(.هػَُُْ اهلل  ةد,األهدؿ
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 ي ادلاجسػتر درجػة ل يل مقدمة مفكر .  اشور بن الطاهر زلمد اإلماـ   د العقل دفن مقصد(.هػُِْٕ زلمود,بام
 قسػػم,اإلسػػالمية كالعلػػـو االجتما يػػة العلػػـو كليػػة, باتتػػ ,خلضػػر احلػػاهت جامعػػة,كأصػػول  الفقػػ  تصػػب اإلسػػالمية العلػػـو

 .اجلزا ر,النريعة
  مػل كرقة, ادلعاصر  كاال سا ية االجتما ية بالعلـو النريعة  لـو  القة(.األكؿ ربيض ُٗ- ُٔ, قُُْٓ  لا, بابعر

 ربيػػػػػػض ُٗ- ُٔ,  مػػػػػػاف,اإلسػػػػػالما للفعػػػػػػر العػػػػػادلا ادلع ػػػػػػد, الجامعثثثثثات فثثثثثث  الشثثثثثثريعة علثثثثثو  مثثثثثث  مر إك مقدمػػػػػة
 .قُُْٓ,األكؿ

 .كثر ابن دارل دمنذ– برك . الة ارم صحيح(.قُِّْ زلمد,الة ارم
 .للرتاث الرياف دارلالقاهر . الة ارم صحيح بنر  الةارم  تح(. هػَُْٕ أ د,دار ابن

 .العةيعاف معتةةلالرياض. النر ية ادلقاصد  لم(.هػُُِْ الدين  ور, اخلادما
 .كالتو يض لل نر إشةيليا ك و  دارلالرياض.تطةيقا ا.تار  ا,ووابط ال النر ية ادلقاصد(.هػُِْٕ الدين  ور,اخلادما
 .السالـ دارلالقاهر . النريعة مقاصد إك مدخل(.هػُُّْ أ د,الريسوع
 .األكقاؼ ك ار ل مصر. التاديد كوركرا  اإلسالمية النريعة مقاصد(.هػُِْْ زلمود, قزكؽ

 .العادلية الرسالة دارلسوريا, كامل كزلمد االر وكط شعيال حتقيذ.داكد أي س ن(.هػَُّْ سليماف,الساستاع
, اللويذ  ةدالر نل حتقيذ, ِط. ادل اف كالـ تفسر ي الر ن العرم تيسر(.هػُِِْ  ةدالر ن,السعدم
 .التو بض لل نر السالـ دارلالرياض

 .العلمية العتا دارل برك , العاتا الدين سي لحتقيذ. الت زيل است ةاط ي اإلكليل(.هػَُُْ  ةدالر ن,السيووا
 ابن دارلاخلب, احلويا إسحاؽ ابول حتقيذ. احلااهت بن مسلم صحيح  لى الديةاهت(.قُُْٔ  ةدالر ن,السيووا

 .كالتو يض لل نر  فاف
ك ار  ك ةػػد السػػالـ  ةػػد النػػاي, الريػػاضل  ةػػد اهلل درا   لحتقيػػذ .ادلوا قػػا  ي أصػػوؿ النػػريعة.( -دإبراهيم  النػػاوي,

 .األكقاؼ السعودية
 للطةا ة هارل القاهر , الرتكا اهلل  ةدل حتقيذ. القر ف  م تأكيل  ن الةياف جامض الطبم تفسر(.ُِِْ زلمد,الطبم
 .كاإل الف كالتو يض كال نر
,  الج ػا كوػرؽ أسػةا ا إسالميا توجي ا العلـو توجي  معوقا (.األكؿ ياد ِ-الثاع ربيضِٕ, هػُُّْ السيد,الطويل
, القػاهر ,األ هػر اامعػة اإلسػالما لالقتصػاد كامػل صػاٌ مركػز, للعلو  اإلسالم  التوجيه م  مر إك مقدمػة  مل كرقة
 .قُُّْ,األكؿ ياد ِ-الثاع ربيضِٕ

معتةػة  ػزار  لمعػة ادلعرمػة , ةداحلميػد ه ػداكم لحتقيػذ .شػر  الطيػي  لػى منػعا  ادلصػابيح.ق(ُُْٕالطيي,احلس   
  .الةا 
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 للمردلػػػة اإلسػػػالمية الرتبيػػػة م ػػػاه  مبحتػػػول اإلسػػػالـ ي العقػػػل دفػػػن دلقصػػػد الرتبويػػػة التطةيقػػػا (.ـََُِ م ػػػور,الظػػػي
 .ادل ور  ادلدي ة, التدريه كورؽ ادل اه  قسم,الرتبية كلية, ويةة جامعة,م نور  غر ماجستر رسالة ادلتوسطة

 كالنوكف األكقاؼ ك ار ل قطر. احلةيا زلمدل حتقيذ. اإلسالمية النريعة مقاصد(.هػُِْٓ زلمدالطاهر, اشور ابن
 .اإلسالمية

 .احلدين دارلالقاهر . العرم القر ف أللفاظ ادلف رس ادلعام(.قُِِْ  واد,زلمد, ةدالةاقا

 للعتا  العادلية الدارل هر دف -الرياض, ِط.كالعقةا  القدرا  ب  اإلسالما الفعر إصال (.هػُُّْ و , العلواع
 .اإلسالما للفعر العادلا كادلع د اإلسالما

 .العتا  امللالقاهر . ادلعاصر  العربية الل ة معام(.ـََِٖ  أ د, مر

 .بريل معتةةل ليدف,  ةدالةاقا  واد زلمدل حتقيذ. ال ةوم احلدين أللفاظ ادلف رس ادلعام(.ـُّٔٗ  م.أ.  س ف

 .النركؽ دارل معة. األلاث كتابة ي ادلرشد(. هػُِْٖ  ةدالر ن,ك ةداهلل دلما, ود 

 رسالة. النريعة مقاصد من الضركريا  دفن  لى أكالدها تربية ي ادلسلمة األسر  دكر(.ـََِّ زلمد,القاوا
 .ادلعرمة معة, الرتبية كلية, القرل أـ جامعة, م نور  غر ماجستر

 .الرسالة موسسةل برك , الرتكا اهلل  ةدل حتقيذ. القر ف ألدعاـ اجلامض(.قُِْٕ زلمد,القروي

 .التو يض لل نر ويةة دارلالرياض,ِط,  زلمد سامال حتقيذ. العظيم القر ف تفسر(.قَُِْ إها يل,كثر ابن

 مردلػػة كالثػػامن السػػابض للصػػف  الفقػػ  مقػػرر ي دراسػػة النػػريعة مقاصػػد ي الرتبويػػة القػػيم(.ـََِٔ ادلةػػارؾ كمػػاؿ,سلتػػار
 .السوداف,الرتبية كلية, اإلسالمية درماف أـ جامعة, م نور  غر ماجستر رسالة. األساس

 .كاإلرشاد كالد و  كاألكقاؼ اإلسالمية النوكف ك ارل السعودية. العر  لساف(.قُُّْ زلمد,م ظور ابن

 .الصفو  دارل برك . كالتاديد التأصيل ب  اإلسالما الفعر(. -د   كا,ادليالد

 .التو يض لل نر ويةة دارلالرياض, الفارياي  ظرل حتقيذ. مسلم صحيح(.هػُِْٕ مسلم,ال يسابورم

 .الرسالة موسسةل برك  اجملتةىز ال سا ا س ن(.هػُّْٓ أ د,ال سا ا

 .الدكلية األ عار بيال األردف. احلااهت بن مسلم صحيح شر  ي ادل  اهت(. -د يىي,ال وكم

  امل العتا.دار لالرياض .م اه  الةحن كتطةيقا ا ي الرتبية اإلسالميةق(.ُُْٗ مقداد,ياجلن
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 .كالتو يض لل نر اذلار  دارلاخلب. النر ية باألدلة ك القت ا اإلسالمية النريعة مقاصد(.قُُْٖ زلمد,اليوي

 
Abstract: 


