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 :البحح ملدص

 الشريعة لمقاصد المعاصرة التربكية التطبيقات عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت     
 ىذا كلتحقيؽ. كالماؿ كالنسب كالعقؿ كالنفس الديف حفظ:كىي الخمس الضركرية اإلسبلمية

 التطبيقات دراسة أف: الدراسة نتائج أبرز مف ككاف. االستنباطي المنيج استخداـ تـ اليدؼ
 اإلسبلمية الشريعة خمكد عمى تأكيد ىك الضركرية الشريعة لمقاصد المعاصرة التربكية

. التربكية كالمستجدات لممشكبلت الحمكؿ إيجاد في كدكرىا لمتطبيؽ كصبلحيتيا ككاقعيتيا
 إليو كالدعكة بو العمؿ عمى التربية الديف حفظ لمقصد التربكية التطبيقات مف فإف كذلؾ

 كسائؿ دكر كتفعيؿ المنحرفة كاألفكار الفاسدة المعتقدات محاربة ضركرة مع,عنو كالدفاع
 داخؿ الحكار ثقافة تشجيع التطبيقات مف كذلؾ, الديف عمى الحفاظ في المختمفة اإلعبلـ
 االعتداء حرمة عمى التربية النفس حفظ لمقصد التربكية التطبيقات مف أف. كالمجتمع األسرة
 االنتحار كتحريـ, القصاص عف العفك فضؿ عمى التربية مع الحدكد ككضع, النفس عمى

باحة  العقؿ حفظ لمقصد التربكية التطبيقات مف أف. األنفس عمى حفاظا المحظكرات كا 
 إرث مف العقؿ تحرير ضركرة مع العمـ طمب فرضية عمى كالتأكيد العقؿ أىمية عمى التربية

 العممية العقمية إلنشاء التفكر عبادة ممارسة عمى التربية مع الجاىمية كاألفكار التصكرات
 كالنسؿ النسب حفظ لمقصد التربكية التطبيقات مف أف.كاليكل الظف اتباع ترفض التي

 كنفي األكالد قتؿ حرمة عمى التأكيد مع النسؿ كتكثير النكاح في الترغيب عمى التربية
 الماؿ حفظ لمقصد التربكية التطبيقات مف أف. كالقذؼ كالمكاط الزنا حرمة ككذلؾ النسب
, الماؿ إضاعة كعدـ الحبلؿ كالكسب السعي ضركرة مع اهلل ماؿ الماؿ أف عمى التربية

 .بالباطؿ الناس أمكاؿ أكؿ صكر كؿ حرمة عمى كالتأكيد ألىميا الحقكؽ أداء كضركرة
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Abstract: 
This study aims to uncover the contemporary educational applications of the 
five essential objectives of Islamic Sharia, namely: the preservation of 
religion, self, reason, lineage and wealth. To achieve this goal, a deductive 
approach was used. The most prominent results of the study are: The study 
of contemporary educational applications of the objectives of the Sharia is 
necessary to emphasize the immortality and realistic of Islamic law and its 
validity of application and its role in providing solutions to problems and 
educational developments. The most important educational applications of 
the objective of religion preservation are: Education to work, advocate and 
defend it, with the need to combat corrupt beliefs and deviant ideas and 
activate the role of various media in the preservation of religion, as well as to 
encourage a culture of dialogue within the family and society. The 
educational applications of the purpose of self - preservation are: Education 
on the prohibition of self - aggression, and the establishment of borders and 
the education of the virtue of amnesty for retribution, and the prohibition of 
suicide and legalization of taboos in order to preserve the selves. The 
educational applications of the purpose of reason - preservation are: 
Education of the importance of the mind and emphasize the premise of 
seeking knowledge with the need to liberate the mind from the legacy of 
perceptions and ideas of Jahiliyyah “ignorance” with education on the 
practice of worship reflection to create a scientific mindset that refuses to 
follow assumption and fancy. The educational applications of the purpose of 
lineage - preservation are: Encouragement to marry with emphasis on the 
prohibition of killing children and denial of lineage as well as the prohibition 
of adultery, sodomy and false accusation. The educational applications of the 
purpose of wealth - preservation are: Education that the wealth is for God 
with the need to seek and earn “halal” money and not to waste money, and 
the need to respect the rights of people and emphasize the prohibition of all 

kinds of stealing others’ wealth. 
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 :املكدمة
ف حبميا       تعاني العمـك التربكية مف أزمة, ذلؾ أنيا تبمكرت كنضجت عمى يد الغربييف, كا 

( منذ زمف بعيد ألسباب ٖٓىػ,ص ُُّْعف المسمميف قد انقطع كما يؤكد العمكاني)
كلذا كاف البد مف ربط تمؾ العمـك بمصادرىا األساسية كبعمـك الشريعة, حيث أف  متعددة.

 (ْٖٗ-ْٖٖىػ,ص ص ُُْٔر األسباب التي أدت كما يؤكد بابكر)الفصؿ بينيا مف أكب
فالشريعة تشمؿ كؿ العمـك االجتماعية كاإلنسانية فيي  إلى األزمة الفكرية عند المسمميف,

محككمة بأحكاـ شرعية ابتداء مف كمياتيا كانتياءن بجزئياتيا كتفصيبلتيا, بؿ إف غايات تمؾ 
مقاصد الشريعة التي تستيدؼ مصمحة اإلنساف. العمـك يجب أف تصب في دائرة غايات ك 

كلعؿ مف المباحث الميمة في الشريعة التي يمكف لمتربية أف تستفيد منيا في مناىجيا 
كأىدافيا كممارساتيا ما اصطمح عميو عمماء الشريعة بتسميتو مقاصد الشريعة التي تنقسـ 

أكد عمى أىميتيا كقد  ,إلى أنكاع ثبلث كىي: الضركريات كالحاجيات كالتحسينات
فيي ضركرة ممحة عمى صعيد فيـ التكميؼ كتعقمو كاستيعابو  (ٕىػ,صُُِْالخادمي)

قامة كاجب  كتطبيقو, كعمى صعيد تحمؿ خطاب التكاليؼ, كأداء رسالة االستخبلؼ, كا 
ىي  (ُِٔ,صت-داإلصبلح كالتكجيو كاإلرشاد في األرض. بؿ إف المقاصد عند الشاطبي)

( بأنو مف العجب أف يعيش الناس ببل ُْىػ,صُُّْعمؽ الريسكني) أركاح األعماؿ, كلذا
 مقاصد أم ببل أركاح.

لقد شرع اإلسبلـ مف األحكاـ كالتكاليؼ ما يحمي تمؾ المقاصد كالمصالح خاصة التي      
تبمغ الحاجة إلييا مبمغ الضركرة, كال تقـك حياة الناس بدكنيا, كىي المقاصد التي انتيى 

( مف حفظ الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ ِٔىػ,صُُّْكما يؤكد الريسكني)إلييا العمماء 
كالماؿ. فيي ضركريات الزمة لئلنساف مف حيث ىك إنساف, كما تعد أصكال راسخة لحقكؽ 
اإلنساف العامة التي ينادم بيا المجتمع اإلنساني في العصر الحديث. أف تمؾ المقاصد 

ف إدراكيا عمى الكجو ُِْْا يرل زقزكؽ)الضركرية تستكعب حياة اإلنساف كميا كم , د( كا 
الصحيح مف شأنو تمكيف المسمـ مف بناء حياتو كحياة أسرتو كمجتمعو كاإلسياـ في بناء 

رساء دعائـ األمف كالسبلـ في العالـ.  الحضارة اإلنسانية كا 
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 مظللة الدراسة:

إف دراسة الجانب التربكم في مقاصد الشريعة اإلسبلمية يسيـ في ترسيخ العبلقة      
الكثيقة بيف الشريعة كالتربية, فالشريعة اإلسبلمية تستيدؼ ما تيدؼ إليو التربية مف إسعاد 
األفراد كالجماعة كحفظ النظاـ, كتعمير الدنيا بكؿ ما يكصؿ إلى الخير كالكماؿ 

الدنيا مزرعة لآلخرة. كذلؾ فإف دراسة الجكانب التربكية في تمؾ اإلنساني,حتى تصير 
المقاصد يسيـ في تقكية صمة العمـك التربكية كاإلنسانية عمكما بالتراث العممي اإلسبلمي, 

( مف ككنيا عمكـ ُْٔ-ّٗٗت,ص ص-حيث تعاني تمؾ العمـك كما يؤكد الميبلد)د
ة عف تطكيره,كذلؾ فإف تمؾ العمكـ تعاني مقطكعة الصمة بالمجتمع العربي, كلذا بقيت عاجز 

مف أزمة ىكية نظرا لككنيا كافدة مف الغرب فكرا كفمسفة كتاريخا كمنيجا, كأنيا عمـك يغمب 
كلعؿ ىذا الجمكد كالتكرار يعكد إلى ما ذكره  ,عمييا الجمكد كالتكرار

ضعؼ في اإلعداد العممي لمباحثيف المتخصصيف  حيث ىناؾ( ُُٓىػ,صُُّْالطكيؿ)
 في العمكـ اإلنسانية مف حيث معرفتيـ بالعمـك الشرعية.

 العصر في المقاصد مكانة زيادة فيإف دراسة التطبيقات المعاصرة لممقاصد ليا أىمية      
( خصكصا مع تجدد الحياة كمتطمباتيا كأحكاؿ ٗٔىػ,صُِْٕكما يؤكد الخادمي) الحالي

سانية التي تتجدد بتجدد الزماف كتبدؿ المكاف كتغير الحاؿ. كمف ىنا جاءت الدراسة اإلن
الحالية التي تناكلت التطبيقات التربكية المعاصرة لمقاصد الشريعة الضركرية كمحاكلة لربط 

 العمـك التربكية بالعمكـ الشرعية كبالتراث العممي اإلسبلمي.
 أسئلة الدراسة: 

تطبيقات التربكية المعاصرة لمقاصد الشريعة اإلسبلمية الضركرية؟ السؤاؿ الرئيس: ما ال
 كلئلجابة عميو البد مف اإلجابة عف األسئمة التالية:

: ما التطبيقات التربكية المعاصرة لممقصد األكؿ مف مقاصد الشريعة الضركرية كىك ُس
 حفظ الديف؟

د الشريعة الضركرية كىك : ما التطبيقات التربكية المعاصرة لممقصد الثاني مف مقاصِس
 حفظ النفس؟

: ما التطبيقات التربكية المعاصرة لممقصد الثالث مف مقاصد الشريعة الضركرية كىك ّس
 حفظ العقؿ؟
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: ما التطبيقات التربكية المعاصرة لممقصد الرابع مف مقاصد الشريعة الضركرية كىك ْس
 )النسؿ(؟    حفظ النسب

صرة لممقصد الخامس مف مقاصد الشريعة الضركرية كىك : ما التطبيقات التربكية المعآس
 حفظ الماؿ؟

 أٍداف الدراسة: 

تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى التطبيقات التربكية المعاصرة لمقاصد الشريعة  
  الضركرية كذلؾ مف خبلؿ اآلتي:

 معرفة التطبيقات التربكية المعاصرة لمقصد حفظ الديف.  .ُ
 معرفة التطبيقات التربكية المعاصرة لمقصد حفظ النفس.  .ِ
 معرفة التطبيقات التربكية المعاصرة لمقصد حفظ العقؿ.  .ّ
 معرفة التطبيقات التربكية المعاصرة لمقصد حفظ النسب)النسؿ(.  .ْ
 معرفة التطبيقات التربكية المعاصرة لمقصد حفظ الماؿ.  .ٓ

 مربرات الدراسة وأٍنيتَا:   

تأتي ىذه الدراسة تمبية لبلىتماـ المتزايد بأىمية دراسة مقاصد الشريعة مف جميع   .ُ
ىػ,ص ُِْٕجكانبيا, كتزايد المؤلفات كاألبحاث العممية حكليا كما يؤكد الخادمي)

( حيث أصبحت المقاصد منيجا يدرس كمقررا معتمدا في بعض ٓٗ-ْٗص
سعكد اإلسبلمية كالجامعات الكميات كالمعاىد التابعة لجامعة اإلماـ محمد بف 

اإلسبلمية, إلى جانب اىتماـ المجامع الفقيية كالمراكز البحثية كالييئات العممية 
كمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي الذم أصدر 
ما سماه بمعممة القكاعد الفقيية التي خصص ربعيا لبياف المقاصد الشرعية, كذلؾ 

زارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية في المممكة العربية السعكدية التي أشرفت جيكد ك 
عمى المكسكعة األصكلية بحيث كاف لممقاصد الشرعية نصيب كبير, كذلؾ خصص 
مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية بالرياض جائزتو العالمية سنة 

المتزايد بالمقاصد,كاف البد  ىػ لمكضكع مقاصد الشريعة, كنظرا ليذا االىتماـُِِْ
 مف اإلسياـ فيو مف الناحية التربكية.
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تحاكؿ الدراسة الحالية مف خبلؿ دراسة التطبيقات التربكية المعاصرة لمقاصد   .ِ
الشريعة الضركرية التأكيد عمى خمكد الشريعة اإلسبلمية ككاقعيتيا كصبلحيتيا 

لمقاصد يظؿ إطارا شرعيا لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف كحاؿ, كذلؾ ألف العمؿ با
 ميما لمغاية في إيجاد الحمكؿ لممشكبلت كالمستجدات. 

إف أىمية الدراسة الحالية تأتي مف أىمية الجانب التطبيقي لمقاصد الشريعة  .ّ
الضركرية كذلؾ لمف أراد فيـ خطاب الشارع كتعاليمو كغاياتو, حيث أف الجانب 

العمـ في أرض الكاقع ليعالج الحكادث العممي التطبيقي لتمؾ المقاصد يعنى بتنزيؿ 
 كالمشكبلت كليتصدل بالبياف كالتكجيو لمنكازؿ كالمستجدات.

بمثابة البكصمة ذاتيا, حيث أنيا تأتي أىمية الدراسة مف أىمية المقاصد الشرعية   .ْ
التي تحدد لممسافر صحة اتجاىو مف عدمو فيي تساعد الباحث عف أحكاـ 

سبلمة طريقو في التعامؿ مع نصكص الكتاب الشريعة في تحديد صحة سيره ك 
 كالسنة كعباراتيا كاستخراج كاستنباط مدلكالتيا كمعانييا كمرامييا.

تأتي الدراسة الحالية أيضا استجابة لحاجة المجاؿ التربكم لمربط بينو كبيف العمكـ   .ٓ
اإلسبلمية كخاصة عمـ أصكؿ الفقو, كلذا تحاكؿ الباحثة إلقاء الضكء عمى بعض 

ا عمـ أصكؿ الفقو مف خبلؿ المقاصد الشرعية, أمبل أف يثير ىذا المكضكع قضاي
اىتماـ المتخصصيف كالباحثيف في مجاؿ التربية كيدفعيـ إلى مزيد مف البحث 

 كالربط بيف العمكـ المختمفة بما يحقؽ التكامؿ بينيا.
لقد أكصت عدد مف المؤتمرات كالندكات الميتمة بمقاصد الشريعة اإلسبلمية  .ٔ

أىمية دراستيا مف جميع جكانبيا, كلعؿ الدراسة الحالية تسيـ في دعـ الجانب ب
التربكم لمقاصد الشريعة, حيث أكصى المؤتمر العممي الذم كاف بعنكاف: مقاصد 

/كانكف ِِ-ُِالشريعة كتطبيقاتيا المعاصرة كالمنعقد في الفترة مابيف 
العالمية اإلسبلمية  ـ بالتعاكف مابيف جامعة اليرمكؾ كالجامعةَُِّاألكؿ/

بالحاجة الكبيرة إلى تفعيؿ الجانب العممي التطبيقي لمقاصد الشريعة خركجا مف 
 الجانب النمطي التجريدم.

إف المقاصد الضركرية ىي أساس جميع المقاصد كما يؤكد أسعد  .ٕ
ـ( كلذا فيي المقصكدة بالحفظ كاالعتبار بالدرجة األكلى, كبقية َُِِالمحاسف)
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( فيرل بأنو لك اختمت أك لـ تكف ِّْصت,-دة ليا. أما الشاطبي)المصالح خادم
مكجكدة ألدل ذلؾ إلى خمؿ في حياة الناس كاضطربت أحكاليـ, كعـ الفساد 
كانتشرت الفكضى, فمعناه أنو البد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا بحيث إذا 

 فقدت لـ تستقيـ مصالح الدنيا, كفي األخرل فكت النجاة. 
 الدراسة:حدود 

الحدكد المكضكعية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى دراسة التطبيقات التربكية لمقاصد 
الشريعة الضركرية الخمسة كىي: حفظ النفس, الديف, الماؿ, العقؿ كالنسب, كذلؾ ألنيا 

 األصؿ كما عداىا تكممة ليا, فإذا فقدت اختمت الحياة اإلنسانية.
 املصطلحات اإلجزائية للدراسة: 

كلمتعريؼ بيذا اإلسـ المركب البد مف تعريؼ ألفاظو مقاصد الشريعة اإلسبلمية الضركرية: 
 عمى النحك اآلتي:

المقاصد لغة: المقاصد جمع مقصد, كالمقصد: مصدر ميمي مشتؽ مف الفعؿ 
ما ذكره  كعميو فإف المقصد لو معاف لغكية كثيرة منيا (,َُِٖٗـ, صََِٖ)عمر,قصد

مىى} استقامة الطريؽ قاؿ تعالى: (ّّٓ-ِّٓق,ص صُُّْابف منظكر)  قىٍصدي  الٌموً  كىعى
ًمٍنيىا السًَّبيؿً  آًئره  كى لىكٍ  جى ـٍ  شىاء كى ًعيف لىيىدىاكي [, ككذلؾ التكسط كعدـ اإلفراط ٗ:النحؿ{]أىٍجمى

كتاب ق,ُِّْ)البخارم  أخرجو "تبمغكا القصدى  صدى القى :"ـكالتفريط لقكلو صمى اهلل عميو كسم
 .(َُٗٔ,صّْٔٔ,رقـباب القصد كالمدكامة عمى العمؿ,الرقاؽ 

 ابف ذكركما  أما الشريعة لغة: فتطمؽ عمى مكرد الماء كمنبعو كمصدره
 تطمؽ عمى الديف كالممة كالطريقة.ك  (ُْ-َْص ص,قُُّْ)منظكر

المعاني كالحكـ ( بأنيا: ُِ,ص قُِْٓكأما مقاصد الشريعة إصطبلحا: فعرفيا عاشكر)
 الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا.

( فعرفيا بأنيا: المعاني كالحكـ كنحكىا التي راعاىا الشارع في ّٕـ,ص ُٖٗٗأما اليكبي)
 التشريع عمكما كخصكصا مف أجؿ تحقيؽ مصالح العباد. 

البد منيا في قياـ ىي التي  :(بأنيإصت,-دكأما المقاصد الضركرية فقد عرفيا الشاطبي)
مصالح الداريف بحيث إذا فقدت لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة كفي األخرل فكت 

 النجاة كالنعـ كالرجكع بالخسراف كىي حفظ الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ.
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(بأنيا: "التي تككف األمة بمجمكعيا كآحادىا في ِِّق,صُِْٓكعرفيا عاشكر ) 
بحيث ال يستقيـ النظاـ باختبلليا، بحيث إذا انخرمت تؤكؿ حالةي  ضركرةو إلى تحصيميا،

."  األمة إلى فسادو كتبلشو
كترل الباحثة أف المقصكد بيا ىي: المصالح التي قصدىا الشارع بتشريع األحكاـ, كالتي 

 .منيا إلسعاد الخمؽ في الدنيا كاآلخرة كىي خمسة مقاصد: الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿالبد 

 الدراسات الشابكة: 

ـ( دراسة بعنكاف "التطبيقات التربكية لمقصد حفظ العقؿ في اإلسبلـ ََُِأجرل الظبي)
بمحتكل مناىج التربية اإلسبلمية لممرحمة المتكسطة" ىدفت الدراسة إلى تحديد التطبيقات 

البلزمة لطبلب المرحمة المتكسطة بالمممكة العربية  اإلسبلـ في العقؿ حفظ لمقصد التربكية
.  كاتبع الباحث منيج اإلسبلمية التربية مناىج السعكدية, لمعرفة مدل تضمينيا في محتكل

تحميؿ المحتكل لتحقيؽ أىداؼ الدراسة. كحددت الدراسة  قائمة بالتطبيقات التربكية كفي 
دراسة إلى أف كتب التربية اإلسبلمية قد ضكئيا تـ إعداد استمارة التحميؿ, كقد تكصمت ال

تضمنت تمؾ التطبيقات بدرجة جيدة, كأكدت الدراسة عمى عدـ كجكد تكازف في األىمية 
أيضا  الدراسةالمعطاة لمتطبيقات التربكية حيث تركزت في محتكل كتب التكحيد, كما أكدت 

كتب المقررة بكؿ عمى كجكد قصكر في مدل تتابع كاستمرارية عرض التطبيقات بمحتكل ال
 صؼ مف الصفكؼ الثبلثة.

القيـ التربكية في مقاصد الشريعة دراسة في مقرر  " بعنكاف دراسة ـ(ََِٔكأجرل مختار)
إبراز القيـ التربكية  إلى الدراسة ىدفت الفقو لمصفيف السابع كالثامف مرحمة األساس"

لمقاصد الشريعة الضركرية المضمنة في مقرر الفقو اإلسبلمي لمصفيف السابع كالثامف في 
الكصفي التحميمي, حيث قاـ الباحث بالرصد الشامؿ لمفردات  منيجال الباحث كاتبع السكداف.

الشريعة  مقاصد أف إلى الدراسة تكصمت كقد مقرر الفقو اإلسبلمي ثـ تناكليا بالتحميؿ.
اإلسبلمية التي كردت ضمف المقرر قد حكت كثير مف القيـ التربكية  ركحية, خمقية, 
اجتماعية, عقمية كجمالية. كأف لؤلسرة كالمدرسة الدكر األعظـ في غرس القيـ التربكية 
تجاه األبناء كالتبلميذ. كما أشارت الدراسة إلى األسمكب النبكم في غرس القيـ التربكية 

 ـ يتطرؽ إلييا شرح الكتاب المدرسي كما لـ يركز عمييا أغمب المدرسيف.بطريقة ل
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ـ( دراسة بعنكاف" دكر األسرة المسممة في تربية أكالدىا عمى حفظ ََِّكما أجرل القاضي)
 في المسممة األسرة دكرالضركريات مف مقاصد الشريعة" كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

كليذا كقفت الدراسة عمى أىمية  الشريعة مقاصد مف تالضركريا حفظ عمى أكالدىا تربية
حفظ ىذه الضركريات في الحياة الدنيا كتأثيرىا عمى الحياة األخرل. كبينت أىمية دكر 
األسرة في حفظيا كاألسس التي تعمؿ عمى ذلؾ, مع استنباط بعض التكجييات التربكية مف 

, كاستنباط اآلثار القرآف الكريـ كالسنة النبكية التي تساعد األسرة عمى حفظ تمؾ الضركريات
التربكية المترتبة عمى حفظ تمؾ الضركريات. كاستخدـ الباحث المنيج االستنباطي لتحقيؽ 
أىداؼ الدراسة. كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: حاجة األسرة إلى منيج متكامؿ 

في يككف بو سعادتيا كفبلحيا في الدنيا كاآلخرة. كما تكصمت الدراسة إلى أثر األسرة 
 إكساب األكالد المعارؼ كالميارات كغير ذلؾ.

 : الدراسة ميَج

 التطبيقات استنباط أجؿ مف االستنباطي المنيج عمى الدراسة ىذه في الباحثة  اعتمدت
 في االستنباط كيعرؼ. النبكية كالسنة الكريـ القرآف مف الضررية الشريعة لمقاصد  التربكية
 عند كنفسي عقمي جيد أقصى ببذؿ الباحث فييا يقـك التي الطريقة: "بأنو التربية ميداف
, كعبداهلل فكده" )الكاضحة باألدلة مدعمة تربكية مبادئ استخراج بيدؼ النصكص، دراسة

 البحث طرؽ مف طريقة: "بأنو( ِِص,قُُْٗ) يالجف كعرفو .(ِْ ص, ىػُِْٖ
 كمتعارؼ محددة كقكاعد ضكابط كفؽ كغيرىا النصكص مف كمعمكمات أفكار الستنتاج

 ". عمييا
 : الدراسة إجزاءات

 مف التربكية التطبيقات استنباط أجؿ مف إجرائية خطكات عدة عمى الدراسة ىذه قامت
 الخطكات ىذه كتمثمت ،(النبكية كالسنة الكريـ القرآف) األساسية اإلسبلمي التشريع مصادر

 : يمي ما في
 ذات اآليات كتحديد لجمع, القرآنية لآليات المفيرس المعجـ عمى الباحثة اعتمدت -ُ

 اآليات مف جممة الخطكة ىذه خبلؿ مف الباحثة حددت حيث, الدراسة بمكضكع الصمة
 . الصمة ذات الضركرية الشريعة مقاصد تناكلت التي القرآنية
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 باالعتماد الدراسة بمكضكع عبلقة لو ما كمراجعة القراءة، عند القرآف آيات تدبر -ِ
 .المعتمدة القرآنية التفاسير عمى
 كتحديد لجمع الحديث، أللفاظ المفيرس المعجـ عمى الباحثة اعتمدت أيضا -ّ

 كاالعتماد لفنستؾ، الحديث أللفاظ المفيرس كالمعجـ البحث، بمكضكع الصمة ذات األحاديث
 . الضعيفة األحاديث في الكقكع مف تحرزا الصحاح الكتب عمى
 كفقا تصنيفيا كتـ كاألحاديث اآليات تمؾ مف بعضا الباحثة اختارت ذلؾ بعد ثـ -ْ

 . بيا تتعمؽ التي الخمسة لمضركريات
 ركزت كقد النصكص، ىذه تفسير يتطمب كذلؾ النصكص، ىذه دالالت كتحميؿ فيـ -ٓ

 الحديث ككتب آية، كؿ مف -تعالى– اهلل مراد لفيـ المعتمدة التفسير كتب عمى الباحثة
, اإلسبلمية الشريعة مقاصد حكؿ كتبكا الذيف العمماء الجتيادات الرجكع كذلؾ, الصحيحة

 التربكية التطبيقات  حكؿ الدراسة أسئمة عمى الباحثة أجابت السابقة الخطكات خبلؿ كمف
 .التربكية المؤسسات تفيد التي
 أما. كالنتائج المقدمة إلى إضافة مباحث خمسة إلى قسمت فقد: الدراسة فصكؿ عف أما

 ثـ كأىميتيا الدراسة كمبررات كأىدافيا كأسئمتيا الدراسة مشكمة عمى اشتممت فقد المقدمة
 الدراسة مباحث كأما.  الدراسة كخطة السابقة لمدراسات عرض مع كمصطمحاتيا حدكدىا
 : اآلتي النحك عمى فكانت الخمسة

 .الديً حفظ وٍو الظزيعة مكاصد مً األول للنكصد  املعاصزة الرتبوية التطبيكات: األول املبحح

 حفظ كىك الشريعة مقاصد مف الثاني لممقصد  المعاصرة التربكية التطبيقات: الثاني المبحث
 .النفس
 حفظ كىك الشريعة مقاصد مف الثالث لممقصد  المعاصرة التربكية التطبيقات: الثالث المبحث
 .العقؿ

 حفظ كىك الشريعة مقاصد مف الرابع لممقصد  المعاصرة التربكية التطبيقات: الرابع المبحث
 .النسب
 كىك الشريعة مقاصد مف الخامس لممقصد  المعاصرة التربكية التطبيقات: الخامس المبحث

 .الماؿ حفظ
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 مباحح الدراسة:

 املبحح األول: التطبيكات الرتبوية املعاصزة  للنكصد األول مً مكاصد الظزيعة وٍو حفظ الديً:

( كأرقاىا، بؿ ُٖىػ,صُُِْالكميات الخمس كما يؤكد الخادمي)يعد ىذا المقصد أكبر      
( إلى أنو يعد مقصدا لجميع التكاليؼ أصكليا كفركعيا، ٕت,ص-د في الشاطبي,ذىب دراز)

ألنو  (ٕ،صىػَُُْكبحفظ الديف تحفظ بقية الضركرات تبعا لحفظو كما يؤكد األىدؿ)
لىًك يقتضي حفظيا, فإذا ذىب الديف ذىبت الدنيا بأسرىا، ك  اتبع الناس أىكاءىـ قاؿ تعالى:} كى

مىٍف ًفيًيفَّ { ]المؤمنكف:  ـٍ لىفىسىدىًت السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كى ؽُّ أىٍىكىاءىىي [. فيذه اآلية ُٕاتَّبىعى اٍلحى
( إلى أف اتباع اليكل يمـز منو الفساد؛ كذلؾ ألف ِٕ,ص قُِْٕتشير كما يؤكد القرطبي)

كمصالحيـ تتعارض، فإذا لـ يكف ىناؾ ديف يضبط المصالح،  أىكاء الناس تختمؼ كتتضاد،
كينظـ الحياة، فإف كؿ شخص سيفعؿ ما يراه مصمحة لو بحسب ما يمميو عميو ىكاه، 

 فيحصؿ االعتداء عمى األمكاؿ، كاألنفس، كاألعراض، كاألنساب. 
الككنية كما اإلنساني كالحياة كيقصد بحفظ الديف: تثبيت أركاف الديف كأحكامو في الكجكد 

( ككذلؾ العمؿ عمى إبعاد ما يخالؼ ديف اهلل كيعارضو كالبدع ُٖ,صُُِْيؤكد الخادمي)
 كنشر الكفر كالرذيمة كاإللحاد كالتياكف في أداء كاجبات التكميؼ.

 أما عف التطبيقات التربكية لمقصد حفظ الديف فيمكف إجماليا عمى النحك اآلتي:
 يف كل طؤوٌ احلياة:واحلله بُ الرتبية على العنل بالديً اإلسالمي  -0

مف المعمـك أف ىذا الديف ما شرعو اهلل إال ليعمؿ بو، حيث ال يمكف أف تستغني ركح      
ال اخترعت مقدسات  اإلنساف عف الديف كالعبادة, فإف اىتدت إلى المعنى الصحيح فذاؾ, كا 

العمؿ  لمؤسسات التربكية المختمفةالديف كالتديف. كعمى امف تمقاء نفسيا لتسد حاجتيا إلى 
فالحكـ بالديف ضركرة مف ضركريات حفظو،  بأحكاـ الديف حتى تككف تحت مظمة اإلسبلـ.

قامة حدكده في المجتمع المسمـ, قاؿ  كيككف ذلؾ مف خبلؿ إظيار أحكاـ اإلسبلـ كشعائره كا 
تَّ  بِّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى رى ا تعالى:} فىبلى كى رىجن ـٍ حى ـٍ ثيَـّ الى يىًجديكا ًفي أىٍنفيًسًي رى بىٍينىيي كِّميكؾى ًفيمىا شىجى ى ييحى

مِّميكا تىٍسًميمنا { ]النساء:  ييسى ٍيتى كى فالمراد بحفظ ىذا الديف أف يؤدم غرضو في [ ًٓٔممَّا قىضى
( كأف يقضي لصاحب َْصىػ,َُُْ)األىدؿاألرض، كأف يحكـ تصرفات البشر كما يؤكد 
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الحؽ بحقو كيرد عمى صاحب الباطؿ باطمو. كليس ىناؾ مبدأ مف المبادئ المكجكدة في 
األرض قادر عمى حفظ الضركرات الخمس حفظان يكفؿ لمناس الحياة السعيدة إال ىذا الديف، 

 فالحكـ بما أنزؿ اهلل ضركرة مف ضركريات حفظ الديف. 
ب عمى أىؿ األىكاء المنحرفة بالديف كتطبيؽ أحكامو يسد الباكذلؾ فإف الحكـ      

( كيمنعيـ ُٗٗ-ُٖٗـ,ص ص ُٖٗٗكالمذاىب اليدامة كاألفكار الضالةكما يؤكد اليكبي)
ظيار أمرىـ؛ ألنيـ إذا عممكا أنيـ في دكلة تقيـ أحكاـ اهلل كتنبذ ما  مف نشر مبادئيـ كا 

ى عف ا مف العقكبة، كحيف يبعد الديف كيقصسكاىا يحجمكف عف مقاالتيـ الضالة؛ خكفن 
الحكـ، كتحؿ محمو القكانيف الكضعية، فإنيـ يتمكنكف مف نشر أفكارىـ المسمكمة تحت 

 ستار البحث العممي تارة، كتحت الحرية الفكرية تارة أخرل.
 الرتبية على الدعوة إىل الديً حفظا لُ: -9

لقد اقتضت حكمة اهلل عز كجؿ أف يكمؼ أفراد ىذه األمة بما كمؼ بو الرسؿ عمييـ      
حيث ال  مف تبميغ الرسالة الخاتمة كنشرىا بالحكمة كالمكعظة الحسنة, صبلة كالسبلـ؛ال

يمكف لمديف أف ينتشر دكف الدعكة إليو كنشر تعاليمو السمحة ككشؼ مايثار مف شبيات 
كنحكه. كيعد أمر الدعكة إلى الديف مسكؤلية عمى الجميع القياـ بيا كبل بحسب استطاعتو, 

ٍلتىكي  يىٍنيىٍكفى عىًف ٱٍلميٍنكىًر قاؿ تعالى:}كى كًؼ كى كفى ًبٱٍلمىٍعري يىٍأميري ٍيًر كى ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ًإلىى ٱٍلخى ف ٌمٍنكي
{ ]آؿ عمراف: كفى ـي ٱٍلميٍفًمحي في تفسيره  (ُٗىػ,صَُِْقاؿ ابف كثير), [َُْكىأيٍكلىػًئؾى ىي

الدعكة إلى الخير كاألمر : "يقكؿ تعالى: كلتكف منكـ أمة منتصبة لمقياـ بأمر اهلل في لآلية
 بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كأكلئؾ ىـ المفمحكف".

 لرتبية على اجلَاد يف سبيل اهلل:ا -3
الجياد ىك ذركة سناـ العمؿ اليادؼ إلى حماية الديف كاستمراريتو في حياة أف       

يىكيكفى  تَّٰى الى تىكيكفى ًفٍتنىةه كى ـٍ حى قىٰػًتميكىي ذكر  [.ّٗالٌديفي كيمُّوي ًلمًو{ ]األنفاؿ:الناس, قاؿ تعالى: }كى
أف المقصكد: كقاتمكا المشركيف الذيف لآلية ( في تفسيره ُٖٕق,صُِِْالطبرم)

يقاتمكنكـ حتى ال تككف فتنة، يعني: حتى ال يككف شرؾ باهلل، كحتى ال يعبد دكنو أحد، 
كالطاعة هلل كحده دكف كتككف العبادة فيرتفع الببلء عف عباد اهلل مف األرض كىك الفتنة, 

 غيره مف األصناـ كاألكثاف.



 .....................................................................التربوية المعاصرة لمقاصد الشريعةالتطبيقات 

- ُُٖٔ - 

التربية عمى محاربة المعتقدات الفاسدة، كاألفكار المنحرفة، كالمذاىب اليٌدامة حتى  -ْ
( ألف ذلؾ َِٔـ,صُٖٗٗالمسمميف كما يؤكد اليكبي)أبناء ال تتسرب إلى عقكؿ 

بالباطؿ.  فيو ضياع ليذا الديف حيث سيدخؿ في الديف ما ليس منو، كيمبس الحؽ
كال شؾ بأف ىذا الدكر البد أف يقـك بو المربكف مف آباء كأميات كعمماء كمعممكف 

 ككسائؿ إعبلـ كغيرىـ.
التربية اإلعبلمية عبر االىتماـ بكسائؿ اإلعبلـ المختمفة كتفعيؿ دكرىا في الحفاظ  -ٓ

بد عمى الديف, حيث أف ليا دكر كبير في التأثير عمى المجتمعات كاألفراد, كلذا ال
 مف تكجيييا بما يخدـ ثكابت األمة.

تشجيع ثقافة الحكار داخؿ األسرة كالمجتمع كفي جميع المؤسسات التربكية,  -ٔ
كتنمية قيمة قبكؿ الرأم اآلخر حتى ال تظير مظاىر التعصب كالغمك كاالرىاب 

 كالردة عف الديف.
مكاصد الظزيعة وٍو املبحح الجاىي: التطبيكات الرتبوية املعاصزة للنكصد الجاىي مً 

 حفظ اليفص:

حفظ النفس ىك الكمية المقاصدية الشرعية الثانية كمعناىا عند      
( مراعاة حؽ النفس المعصكمة في الحياة كالسبلمة كالكرامة ِٖىػ,صُُِْالخادمي)

لىقىدٍ }:قاؿ تعالى ,كالعزة ـى  بىًني كىرٍَّمنىا كى ـٍ  آدى ٍمنىاىي مى حى زىٍقنىاىيـ كىاٍلبىٍحرً  اٍلبىرِّ  ًفي كى رى  الطَّيِّبىاتً  مِّفى  كى
ـٍ  ٍمنىاىي فىضَّ مىى كى مىٍقنىا مِّمَّفٍ  كىًثيرو  عى  .[َٕ:اإلسراء{]تىٍفًضيبل خى

 أما عف التطبيقات التربكية لمقصد حفظ النفس فيمكف إجماليا عمى النحك اآلتي:
 ػ التربية عمى حرمة االعتداء عمى النفس:ُ

مىف يىٍقتيٍؿ  لىعىنىوي كىأىعىدَّ قاؿ تعالى:}كى مىٍيًو كى اًلدان ًفييىا كىغىًضبى ٱلمَّوي عى ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى ٍؤًمنان مُّتىعىٌمدان فىجى مي
: كىذا في تفسيره لآلية (ّٕٔىػ,صَُِْابف كثير) ذكر [.ِٗلىوي عىذىابان عىًظيمان{ ]النساء:

بالشرؾ باهلل في تيديد شديد ككعيد أكيد لمف تعاطى ىذا الذنب العظيـ الذم ىك مقركف 
غير ما آية في كتاب اهلل حيت يقكؿ سبحانو في سكرة الفرقاف:}كىٱلًَّذيفى الى يىٍدعيكفى مىعى ٱلمًَّو 

ٌؽ{ ]الفرقاف: ـى ٱلمَّوي ًإالَّ ًبٱٍلحى رَّ رى كىالى يىٍقتيميكفى ٱلنٍَّفسى ٱلًَّتى حى [، كقاؿ تعالى:}قيٍؿ ًٖٔإلىٰػيىا ءاخى
رَّ  ـى تىعىالىٍكٍا أىٍتؿي مىا حى رَّ ـٍ أىالَّ تيٍشًركيكٍا ًبًو شىٍيئان{ إلى قكلو: }كىالى تىٍقتيميكٍا ٱلنٍَّفسى ٱلًَّتى حى مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى

ٌؽ{ ]األنعاـ:  [. كاآليات كاآلحاديث في تحريـ القتؿ كثيرة جدان.ُُٓٱلمَّوي ًإالَّ ًبٱٍلحى
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 ػ التربية عمى منع كؿ ما يؤدم إلى القتؿ:ِ
ة اإلسبلمية عمى سد الذرائع المفضية إلى جمب المفاسد كتفكيت المصالح، لقد حرصت التربي

 مف حمؿى "فحرمت االعتداء عمى المسمميف كحمؿ السبلح عمييـ، قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:
كتاب الفتف، باب مف حمؿ عمينا ق،ُِّْ )أخرجو البخارم "فميس منا عمينا السبلحى 

 (.َُٕٓ, صََٕٕ, رقـالسبلح
أف المراد ىنا حمؿ السبلح عمى المسمميف لقتاليـ بو بغير  (ِٕق,صَُْٕ)حجرابف  ذكر

دخاؿ الرعب لقمكبيـ.  حؽ لما فيو مف تخكيفيـ كا 
, قُِّْ)البخارم أخرجو" فركي  وي تالي قً ، كى سكؽه في  ـً سمً مال بابي سً "كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:

 (.ِِص ,ْٖرقـ, كتاب اإليماف، باب خكؼ المؤمف أف يحبط عممو كىك ال يشعر
(: "لما كاف القتاؿ أشد مف السباب ألنو مفض إلى إزىاؽ ُّٖق,صَُْٕقاؿ ابف حجر)

الركح عبَّر عنو بمفظ أشد مف لفظ الفسؽ كالكفر، كلـ يرد حقيقة الكفر التي ىي الخركج 
 .عف الممة، بؿ أطمؽ عميو الكفر مبالغة في التحذير"

 ػ كضع الحدكد كالقصاص في القتؿ:ّ
د شرعت التربية اإلسبلمية العديد مف الحدكد كذلؾ عبر الكثير مف النصكص لق     

ـٍ  ولك قالشرعية منيا  يىٰكةه يأيكًلي ٱألٍلبىٰػًب لىعىمَّكي اًص حى ـٍ ًفي ٱٍلًقصى لىكي تعالى:}كى
{]البقرة: ( في تفسيره لآلية أف المقصكد أف َُِق,صُِِْذكر الطبرم) [.ُٕٗتىتَّقيكفى

فيما فرضو عمييـ مف القصاص في النفكس كالجراح ما منع بعضكـ  اهلل جعؿ ألىؿ العقكؿ
 عف قتؿ بعض, فحييتـ بذلؾ, فكاف لكـ في حكمي بينكـ بذلؾ حياة.

 ـ الرتبية على فطل العفو عً الكصاص:4

قاؿ بالرغـ مف أف الشريعة اإلسبلمية شرعت القصاص إال أنيا رغبت في العفك,  
{ ]البقرة:تعالى:}فىمىٍف عيًفىى لىوي ًمٍف  كًؼ كىأىدىاء ًإلىٍيًو ًبًإٍحسىٰػفو  [.ُٖٕأىًخيًو شىٍىء فىٱًتبىاعه ًبٱٍلمىٍعري

"فيو ترقيؽ كحث عمى العفك  في تعميقو عمى ىذه اآلية: (ِٖ,صىػُِِْسعدم) القاؿ 
 .إلى الديىة، كأحسف مف ذلؾ العفك مجانان"

 ـ الرتبية على حتزيه االىتحار حفظا لليفص البظزية:5

دل مف جبؿ ف ترى مى " أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:عف ف
ؿ تى و فيك في نار جينـ يتردل فيو خالدان مخمدان فييا أبدان، كمعو تحسى سمان فقى نفسى  فقتؿى 
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نفسو بحديدة  جينـ خالدان مخمدان فييا أبدان، كمف قتؿى  في نارً  في يده يتحساهي  نفسو فسموي 
ـى  بيا في بطنوً  ي يديو يجأي ف فحديدتوي  أخرجو  "خالدان مخمدان فييا أبدان  في نار جين
 (.ُِْٔ,صٖٕٕٓ,رقـكتاب الطب، باب شرب السـ كالدكاء بو ق,ُِّْ)البخارم

ممؾ لخالقو كليس ممكان لنفسو؛ لذلؾ ال ( ْٓىػ,صَُُْكما يؤكد األىدؿ)إف اإلنساف 
الخالؽ، فميس لو أف يضر نفسو بحجة يجكز أف يتصرؼ في نفسو إال في حدكد ما أذف لو 

 أنو لـ يتعد عمى أحد، ألف اعتداءه عمى نفسو كاعتدائو عمى غيره عند اهلل تعالى.
 ـ الرتبية على إباحة احملظورات للطزورة:6

مىآ أيًىؿَّ ًلغىٍيًر ٱ ـى ٱٍلخٍنًزيًر كى لىٍح ـى كى ٍيتىةى كىٱٍلدَّ ـي ٱٍلمى مىٍيكي ـى عى رَّ لمًَّو ًبًو فىمىًف ٱٍضطيرَّ قاؿ تعالى:}ًإنَّمىا حى
ادو فىًإفَّ ٱلمَّوى غىفيكره رًَّحيـه{ ]النحؿ: ـى  [.ُُٓغىٍيرى بىاغو كىالى عى رَّ ؿى لىكيـ مَّا حى قىٍد فىصَّ كقاؿ تعالى: }كى

ـٍ ًإلىٍيًو{ ]األنعاـ: ا ٱٍضطيًرٍرتي ـٍ ًإالَّ مى مىٍيكي  [.ُُٗعى
قد بيف لكـ ما حـر عميكـ عمى ىذه اآلية بأف المعنى (ِّّىػ,صَُِْابف كثير) كعمؽ

  ككضحو إال في حاؿ االضطرار فإنو يباح لكـ ما كجدتـ.
كال شؾ بأف الشريعة اإلسبلمية قد أباحت ذلؾ إال أنيا كضعت العديد مف الضكابط لتمؾ 

 اإلباحة.
ظزيعة وٍو املبحح الجالح: التطبيكات الرتبوية املعاصزة للنكصد الجالح مً مكاصد ال

 حفظ العكل:

بالعقؿ كاف اإلنساف إنسانا, كبو تميز عف سائر المخمكقات, كسخرت لخدمة الكائنات,      
( ألنو بعقمو خكطب بالشرائع, ُُٓىػ,صُِْٕفاإلنساف في حقيقتو عقؿ كما يؤكد بام )

 كبالعقؿ تحمؿ أمانة التكميؼ.
(ىك حفظو مف أف يدخؿ عميو  ِّٖق,صُِْٓكيقصد بحفظ العقؿ عند ابف عاشكر) 

خمؿ ألف دخكلو يؤدم إلى فساد عظيـ مف عدـ انضباط التصرؼ. كيمكف القكؿ بأف حفظ 
العقؿ يعني إبعاد كتحريـ كؿ ما يفسده سكاء كانت مفسدات حسية كالخمكر كالمخدرات كما 
شابييا أـ مف المفسدات المعنكية مف تصكرات فاسدة كأفكار ىدامة كبدع كمحدثات 

 يرىا. كغ
 أما عف التطبيقات التربكية لمقصد حفظ العقؿ فيمكف إجماليا عمى النحك اآلتي:



 .....................................................................التربوية المعاصرة لمقاصد الشريعةالتطبيقات 

- ُُُٕ - 

التربية عمى أىمية العقؿ فيك مناط التكميؼ في التربية اإلسبلمية, كىك أداة فيـ  -1
خطاب الشارع, كلذا اىتمت النصكص الشرعية بمفيكمو كمشتقاتو التي جاءت في 

( كىي داللة ُق,صُِْٕكريـ كما يؤكد بام)تسعة كأربعيف مكضعا في القرآف ال
عمى احتفاء الكحي اإلليي بالعقؿ كبدكره في النظر في آيات اهلل؛ حيث إف ذلؾ 
يسكؽ العقؿ سكقا حثيثا نحك التأمؿ اإليجابي كراء ىذه اآليات التي تدؿ عمى 
 كجكد اهلل ككحدانيتو, كدكره أيضا في تدبر األحكاـ التشريعية ألف الخطاب اإلليي

 مكجو إلى العقؿ البشرم.
فرضية طمب العمـ, فالعمـ ىك الخاصية األكلى في اإلنساف, لذلؾ عرض القرآف  -2

الكريـ في قصة آدـ عميو السبلـ ما امتاز بو عمى المبلئكة كما أىمو لمقياـ بحؽ 
ـى }:الخبلفة في األرض قاؿ تعالى مَّ ـى  كىعى ـٍ  ثيَـّ  كيمَّيىا األىٍسمىاء آدى يي مىى عىرىضى  اٍلمىبلىًئكىةً  عى

اًدًقيف كينتيـٍ  ًإف ىىػؤيالء ًبأىٍسمىاء أىنًبئيكًني فىقىاؿى  انىؾى  قىاليكاٍ  صى ـى  الى  سيٍبحى مٍَّمتىنىا مىا ًإالَّ  لىنىا ًعٍم  عى
ـي  أىنتى  ًإنَّؾى  ًمي ًكيـ اٍلعى  .[ِّ-ُّ:البقرة{]اٍلحى

لـ يظيره إال ( عمى ذلؾ بأنو لما أراد اهلل إظيار فضؿ آدـ ِٖىػ,صَُُْكعمؽ السيكطي)
بالعمـ, ككذلؾ أمر المبلئكة بالسجكد لو ألجؿ فضيمة العمـ. كلذا دعت التربية اإلسبلمية 
عبر نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية إلى التعمـ كالتعميـ, كرفعت منزلة العمـ العمماء, 
فقد جعؿ القرآف الكريـ العمماء شيداء عمى أكبر قضية كجكدية كىي التكحيد قاؿ 

 اٍلعىًزيزي  ىيكى  ًإالَّ  ًإلىػوى  الى  ًباٍلًقٍسطً  قىآًئمىان  اٍلًعٍمـً  كىأيٍكليكاٍ  كىاٍلمىبلىًئكىةي  ىيكى  ًإالَّ  ًإلىػوى  الى  أىنَّوي  الٌموي  شىًيدى }:عالىت
ًكيـ  .[ُٖ:عمراف آؿ{]اٍلحى
التربية عمى تحرير العقؿ مف إرث التصكرات كاألفكار الجاىمية التي تعتقد الخرافة  -3

كتجعؿ العقؿ حبيسا, بحيث تمنعو مف االنطبلؽ كاإلبداع, كلذا رفضت التربية 
اإلسبلمية الكيانة كالرجـ بالغيب, بؿ أنيا حاربت كؿ مظاىر االنحراؼ العقائدم 

رة كاالستسقاـ باألزالـ. لذا نعى اهلل في كتابو كالفكرم كعبادة األكثاف كالسحر كالطي
عمى الكفار حيث عطمكا عقكليـ عف التفكير في آيات اهلل القرآنية كآياتو الككنية، 
ـٍ  ـٍ تىٍحسىبي أىفَّ أىٍكثىرىىي فمـ يستفيدكا منيا في الكصكؿ إلى الحؽ، قاؿ تعالى:}أى

ـٍ ًإالَّ كىٱأل  ؿُّ سىًبيبلن{ ]الفرقاف:يىٍسمىعيكفى أىٍك يىٍعًقميكفى ًإٍف ىي ـٍ أىضى  كعمؽ[. ٍْْنعىٰػـً بىٍؿ ىي
عمى ضبلليـ البميغ سجؿ تعالى ( عمى ذلؾ  بأنو ّٖٔص,ىػُِِْ)  السعدم
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بأف سمبيـ العقكؿ كاألسماع، كشبييـ في ضبلليـ باألنعاـ السائمة التي ال تسمع 
 .إال دعاء كنداء، صـ بكـ عمي فيـ ال يعقمكف

عمى صحة العقؿ, فقد منعت التربية اإلسبلمية كؿ مف  التربية عمى المحافظة -4
لحاؽ ما يسبب لو التعطيؿ كالضرر مف سائر المسكرات كما  شأنو إزالة العقؿ كا 
ٍمري  ا ٱٍلخى نيكٍا ًإنَّمى يمحؽ بيا مف المخدرات كما شابييا, قاؿ تعالى:}ٰيأىيُّيىا ٱلًَّذيفى آمى

ـي ًرجٍ  ابي كىٱألٍزالى ـٍ تيٍفًمحيكفى * كىٱٍلمىٍيًسري كىٱألنصى سه ٌمٍف عىمىًؿ ٱلشٍَّيطىٰػًف فىٱٍجتىًنبيكهي لىعىمَّكي
ـٍ  دَّكي يىصي ٍيًسًر كى ٍمًر كىٱٍلمى اء ًفى ٱٍلخى ـي ٱٍلعىدىاكىةى كىٱٍلبىٍغضى ا ييًريدي ٱلشٍَّيطىٰػفي أىف ييكًقعى بىٍينىكي ًإنَّمى

ـٍ مُّنتىييك مىٰكًة فىيىٍؿ أىٍنتي { ]المائدة:عىف ًذٍكًر ٱلمًَّو كىعىًف ٱلصَّ نما جاء ُٗ، َٗفى [. كا 
الحفاظ عمى العقؿ في التربية اإلسبلمية ألف المسؤكلية منكطة بالعقؿ كبسبلمتو 

سقطت مسؤكليتو. كالعقؿ التاـ ك فإف لحؽ بعقمو خمؿ عطمو عف أداء كظيفتو 
مكضع الثناء؛ كلذا أثنى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عمى أشج عبدالقيس فقاؿ 

 أخرجو" اةي نى كاألى  ـي مٍ حً ا اهلل: الٍ مى بيي حً يي  فً يٍ تى مى صٍ خى  يؾى فً  و كسمـ:"إفَّ صمى اهلل عمي
باب األمر باإليماف باهلل تعالى كرسكلو صمى اهلل كتاب اإليماف,,قُِْٕ)مسمـ

 . (ِٗ,صُٕ,رقـعميو كسمـ
نشاء العقمية العممية التي تمتمس اليقيف  -5 التربية عمى ممارسة عبادة التفكر كا 

الظف أك اتباع اليكل، كما ترفض التقميد لآلباء كلمسادة الكبراء، أك كترفض اتباع 
كلعؿ التربية عمى ذلؾ مف مسكؤلية المؤسسات التربكية المختمفة,  لعكاـ الناس.

 سكاء كانت األسرة أك المدرسة أكالمسجد أك كسائؿ اإلعبلـ كغيرىا.
مً مكاصد الظزيعة وٍو  املبحح الزابع: التطبيكات الرتبوية املعاصزة للنكصد الزابع

 حفظ اليشب) اليشل(:
إف حفظ النسؿ مف الركائز األساسية في الحياة كمف أسباب عمارة األرض كفيو تكمف      

قكة األمـ كبو تككف مرىكبة الجانب عزيزة القدر تحمي دينيا كنفكسيا كتصكف أعراضيا 
 كأمكاليا. 

األرض بكاسطة التناسؿ كالتكالد  كيقصد بمفيـك حفظ النسؿ: حفظ النكع اإلنساني عمى
ككذلؾ إكثار أفراد األمة المسممة كتقكيتيا كتمكينيا في الكجكد الحياتي  ,إلعمار الككف
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( حتى تككف مرىكبة الجانب, عزيزة الذات, ُٕٗىػ,صُُِْكالككني كما يؤكد الخادمي)
 كحتى تؤدم رسالة االستخبلؼ في األرض كالشيادة عمى الناس.     فاعمة األثر كالتأثير,

 فيمكف إجماليا في اآلتي: نسبأما عف التطبيقات التربكية لمقصد حفظ النسؿ كال
 الرتبية على الرتغيب يف تلجري اليشل: -0

فقد شجعت التربية اإلسبلمية عمى تكثير النسؿ مف ذلؾ ماكرد عف معقؿ بف يسار رضي 
 اتى ذى  ةن أى رى امٍ  تي بٍ صى صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: إني أى رسكؿ اهلل اهلل عنو قاؿ: جاء رجؿ إلى 

,كى  بو سى حى  َـّ اهي يى نى فى  ,ةى يى انً الثَّ  اهي تى أى  َـّ ثي  فىنىيىاهي,ا؟ يى جي كَّ زى أتى فى أى  دي مً ا ال تى يى نَّ إالَّ أى  مىٍنًصبو , ثةى الً الثَّ  هي تاى أى  ، ث
 كتاب,قُّْٓ)النسائي أخرجو "ـٍ كي بً  ره اثً كى ي مي نِّ إً ؛ فى  كدى دي الكى  كدى لي كا الكى جي كَّ زى تى ":اؿى فقى  فنىيىاهي,
(. قاؿ ٕٔٔص, ِِّٕرقـ, كراىية تزكيج العقيـ باب ،النكاح

ألف بيا يحصؿ ما قصده النبي (: "كفيو فضيمة كثرة األكالد ِِّٔ,صقُُْٕالطيبي)
 صمى اهلل عميو كسمـ مف المباىاة".

 الرتبية على الرتغيب يف اليلاح والتحذيز مً عدو الزغبة فيُ: -9
فقد حثت التربية اإلسبلمية عمى النكاح كجعمتو الطريؽ الحبلؿ لمتكاثر حفظا لمنكع       

ـٍ ٌمفى ٱلٌنسىاء{ ]النساء: كٍا مىا طىابى لىكي عف عبد اهلل ك  [.ّاإلنساني مف الفناء قاؿ تعالى:}فىٱنًكحي
 الشباب مف يا معشرى "بف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ لنا النبي صمى اهلل عميو كسمـ:

أخرجو  "جاءي ع فعميو بالصكـ فإنو لو كً طً كج، كمف لـ يستى فميتزى  باءةى طاع منكـ الٍ تى اسٍ 
مف استطاع الباءة "كتاب النكاح، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: ق,ُِّْ)البخارم
كفي ىذا الحديث األمر بالنكاح لمف استطاعو كتاقت إليو  (ُِّٗ, صَٓٔٓ,رقـ "فميتزكج
 .نفسو

 لى حزمة قتل األوالد وإجَاض احلوامل:الرتبية ع -3
 ولك قلقد شددت التربية اإلسبلمية عمى حرمة ذلؾ عبر مجمكعة مف النصكص كمنيا:      

ـٍ كىافى ًخٍطئنا كىبً  يَّاكيـ إفَّ قىٍتمىيي ـٍ كىاً  ٍشيىةى ًإٍممىٰػؽو نٍَّحفي نىٍرزيقييي ـٍ خى يرنا{ تعالى:}كىالى تىٍقتيميكٍا أىٍكالدىكي
مىٰى أىف الَّ ييٍشًرٍكفى  ولك كق [.ُّ]اإلسراء: اءؾى ٱٍلميٍؤًمنىٰػتي ييبىاًيٍعنىؾى عى تعالى:}ٰيأىيُّيىا ٱلنًَّبىُّ ًإذىا جى

{ ]الممتحنة: قاؿ ابف  [.ًُِبٱلمًَّو شىٍيئان كىالى يىٍسًرٍقفى كىالى يىٍزًنيفى كىالى يىٍقتيٍمفى أىٍكٍلٰػدىىيفَّ
{ ىذا يشمؿ قتمو بعد كجكده كما كاف ََُ,صىػَُِْكثير) (: "قكلو: }كىالى يىٍقتيٍمفى أىٍكٍلٰػدىىيفَّ
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أىؿ الجاىمية يقتمكف أكالدىـ خشية اإلمبلؽ، كيعـ قتمىو كىك جنيف كما يفعمو بعض الجيمة 
 . مف النساء تطرح نفسيا لئبل تحبؿ إما لغرض فاسد أك ما أشبيو"

 على خالف الواقع: الرتبية على حزمة ىفي اليشب أو إثباتُ -4

لقد أكدت التربية اإلسبلمية عمى ىذ األمر نظرا لما لو مف تأثير عمى انتظاـ حياة األسرة 
تعالى:  ولك قكالمجتمع كطيارتيما كنقائيما كلذا كثرت النصكص في ىذا السياؽ كمف ذلؾ 

ـٍ تىٍعمىميكاٍ  ـٍ ىيكى أىٍقسىطي ًعندى ٱلمًَّو فىًإف لَّ ـٍ آلبىاًئًي {  }ٱٍدعيكىي ـٍ ٰكًليكي مى ـٍ ًفى ٱلٌديًف كى ـٍ فىًإخكىانيكي ءابىاءىي
أف اهلل تعالى أمر برد أنساب األدعياء  (ّٖٕ,صقَُِْابف كثير)  ذكر [.ٓ]األحزاب:

 إلى آبائيـ إف عرفكا، فإف لـ يعرفكا فيـ إخكانيـ في الديف كمكالييـ. 
إف مف " عميو كسمـ:كعف كاثمة بف األسقع رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

 اهللً  ، أك يقكؿ عمى رسكؿً ما لـ ترى  وي عينى  رمى أبيو، أك يي  إلى غيرً  رل أف يدعي الرجؿي أعظـ الفً 
, ص َّٗٓ ,رقـكتاب المناقبق,ُِّْ)أخرجو البخارم" صمى اهلل عميو كسمـ ما لـ يقؿ

 (, ففي الحديث تحريـ نفي النسب المعركؼ كاالدعاء إلى غيره.ٕٖٔ
 الرتبية على حزمة الزىا واللواط والكذف:  -5

كذلؾ حماية لمعرض, كلذا كضعت الشريعة اإلسبلمية الحدكد كالعقكبات لذلؾ, قاؿ تعالى: 
سىاء سىًبيبلن{ ]اإلسراء: بيكٍا ٱلٌزنىٰى ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كى )  السعدمأكد  [.ِّ}كىالى تىٍقرى

صؼ الزنا كقبحو بأنو كاف فاحشة أم: إثما ( في تفسيره لآلية بأف  اهلل ك ُّٓص,ىػُِِْ
يستفحش في الشرع كالعقؿ كالفطر، لتضمنو التجرم عمى الحرمة في حؽ اهلل كحؽ المرأة 

فساد الفراش كاختبلط األنساب كغير ذلؾ مف المفاسد. كقد أكجبت  كحؽ أىميا أك زكجيا، كا 
زَّاًنى فىٱٍجًمديكٍا كيؿَّ كىاًحدو ٌمٍنييمىا ًمٍائىةى الشريعة الحد في ىذه الجريمة, قاؿ تعالى: }ٱلزَّاًنيىةي كىٱل

ٍمدىةو{ ]النكر:  [.ِجى
أما بالنسبة لمكاط فعف ابف عباس رضي اهلل عنيما عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

أخرجو أبك " بوً  كالمفعكؿى  ؿى اعً كا الفى مي فاقتي  لكطو  قكـً  عمؿى  يعمؿي  كهي دتمي ف كجى مى "
 .(َُٓص ,ِْْٔ, رقـالحدكد، باب فيمف عمؿ عمؿ قـك لكطق,كتاب َُّْداكد)

نىٰػًت ٱٍلغىٰػًفمىٰػًت ٱٍلميٍؤًمنٰػًت ليًعني  كٍا ًفى ٱلدٍُّنيىا كفي تحريـ القذؼ قاؿ تعالى: }ًإفَّ ٱلًَّذيفى يىٍرميكفى ٱٍلميٍحصى
ًظيـه{ ]النكر: ـٍ عىذىابه عى لىيي ( بأف ىذا كعيد مف ُّ,صىػَُِْذكر ابف كثير) [.ِّكىٱآلًخرىًة كى

كالقذؼ كبيرة مف الكبائر المنصكص  اهلل تعالى لمذيف يرمكف المحصنات الغافبلت المؤمنات.

http://www.alminbar.net/malafilmy/ma7asen/5.htm#_ftn35
http://www.alminbar.net/malafilmy/ma7asen/5.htm#_ftn35
http://www.alminbar.net/malafilmy/ma7asen/5.htm#_ftn35
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 عى بٍ كا السٌ بي نً تى اجٍ "قاؿ:عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ , فعمييا
اهلل  ـى رٌ ي حى التً  سً فٍ النٌ  ؿي تٍ قى كى  ,ري حٍ كالسٌ  اهللبً  رؾي : الشٌ اؿى ؟ قى فٌ ا ىي كمى  اهللً  كؿى سي ا رى : يى ًقيؿى  اتً قى كبً مي الٍ 
 تً بلى افً الغى  ناتً صى ميحٍ الٍ  ؼي ذٍ قى كى  ,الزحؼً  ـى كٍ لي يى كى كالتٌ  ,الٌربىا كىأىٍكؿي  ,يـتً يى الٍ  اؿً مى  ؿي كٍ كأى  ,ؽالحى  بً الٌ إً 
, باب بياف الكبائر كتاب اإليماف ق,ُِْٕ)مسمـأخرجو  " اتً نى مً ؤٍ مي الٍ 

كلذا شرع اهلل تعالى الحد في ىذه الجريمة حفاظان عمى أعراض  (.ْٓ,صٖٗكأكبرىا,رقـ
 المؤمنيف كالمؤمنات.

لقد منعت التربية اإلسبلمية الزنا كسدت منافذه كذرائعو كالخمكة كالتبرج كمنعت المكاط 
لسحاؽ كعاقبت الشاذيف كالمنحرفيف حماية لمعرض كالشرؼ مف الفكضى كالتداخؿ كا

 كالتبلعب.
املبحح اخلامص: التطبيكات الرتبوية املعاصزة للنكصد اخلامص مً مكاصد الظزيعة 

 وٍو حفظ املال:

منكرا, كىذا دليؿ عمى اىتماـ ك لقد كرد لفظ الماؿ في القرآف الكريـ مفردا كجمعا, معرفا     
اإلسبلـ بو, حيث إنو ال يمكف أف تتقدـ الحياة بدكنو, فالماؿ عصب الحياة كقياـ مصالحيا 

ـي  السُّفىيىاء تيٍؤتيكاٍ  كىالى }:قاؿ سبحانو عىؿى  الًَّتي أىٍمكىالىكي ـٍ  الٌموي  جى ـٍ  ًقيىامان  لىكي ـٍ  ًفييىا كىاٍرزيقيكىي  كىاٍكسيكىي
قيكليكاٍ  ـٍ  كى كفنا قىٍكالن  لىيي كيقصد بمفيـك حفظ الماؿ: حفظ كؿ ما يتمكلو اإلنساف . [ٓ:النساء{]مٍَّعري

نماؤه كصيانتو مف التمؼ كالضياع كالنقصاف, فالماؿ الـز لتكفير  مف متاع أك نقد أك غيره كا 
ككذلؾ الدفاع عف ديف  ,متطمبات الشخص الخاصة بو كبأسرتو ككذلؾ حاجة األمة العامة

كمقصكد الماؿ ىك قياـ مصالح  .اهلل كاستغناء األمة عف أعدائيا كتسمطيـ عمييا لفقرىـ
 الديف كالدنيا كليس المفاخرة بو ككنزه كحصكؿ المباىاة. 

 أما عف التطبيقات التربكية لمقصد حفظ الماؿ فيمكف إجماليا في اآلتي:
 ض مشتدلفوٌ فيُ:الرتبية على أٌ املال مال اهلل واليا -0

عىمىكيـ مٍُّستىٍخمىًفيفى  رىسيكًلًو كىأىنًفقيكٍا ًممَّا جى  [.ٕ{ ]الحديد:فيوً  قاؿ تعالى }ءاًمنيكٍا ًبٱلمًَّو كى
(في تفسيره لآلية إف فييا دليؿ عمى أف أصؿ الممؾ هلل ِّٖ,ص ىػُِْٕذكر القرطبي)

 عمى ذلؾ بالجنة. سبحانو، كأف العبد ليس لو إال التصرؼ الذم يرضي اهلل فيثيبو
استخمؼ فيو الفرد ليعمر بو  إف نظرة التربية اإلسبلمية لمماؿ عمى أنو ماؿ اهلل تعاؿ كممكو,    

األرض كغيره مف الكسائؿ التي منحو اهلل إياىا ليقـك بعمارتيا, كأف عمى اإلنساف أف 
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 لفقيرة اليسعى لتحصيؿ الماؿ ككسبو, ليستغني بو عف غيره مف المخمكقيف, كأف األمة ا
 أمف ليا كال استقرار.

 الرتبية على الشعي املظزوع يف طلب املال وكشبُ: -9

لىٍيًو       كيميكٍا ًمف ٌرٍزًقًو كىاً  نىاًكًبيىا كى ـي ٱألىٍرضى ذىليكالن فىٱٍمشيكٍا ًفى مى عىؿى لىكي قاؿ تعالى: }ىيكى ٱلًَّذل جى
{ ]الممؾ: فسافركا حيث شئتـ مف (: "أم: ُٕٗ,صقَُِْقاؿ ابف كثير) [.ُٓٱلنُّشيكري

أقطارىا، كترددكا في أقاليميا كأرجائيا في أنكاع المكاسب كالتجارات، كاعممكا أف سعيكـ ال 
 يجدم عميكـ شيئان إال أف ييسره اهلل لكـ". 

أحدكـ  ذى يأخي  فٍ ألى "كعف الزبير بف العكاـ رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:    
 يسأؿى  مف أفٍ  لوي  خيره  بيا كجيوي  اهللي  كؼَّ يا فيى فيبيعى  هً عمى ظيرً  الحطبً  مةً زٍ بحي  فيأتيى  وي حبمى 

كتاب الزكاة، باب االستعفاؼ عف ق,ُِّْ)أخرجو البخارم "أك منعكه كهي أعطى  الناسى 
 (.ّٖٓ,صُُْٕرقـ ,المسألة

فالفرد إف ترؾ السعي في طمب الزرؽ كترتب عمى ذلؾ فقره كاضطراره إلى سؤاؿ الناس      
ككجب عميو حفظ ( ُٔٓ ،ُّٓىػ,ص صَُُْكما يؤكد األىدؿ)كاستجدائيـ كاف آثمان 

ماء الكجو بطمب الرزؽ الحبلؿ بكسب يده ما داـ قادران عمى ذلؾ، أما ترؾ األمة كميا 
ؼ مقصكد اهلل مف عمارة األرض، فالسعي في طمب الماؿ لممكاسب فإنو ال يجكز؛ ألنو خبل

ف كاف مباحان بالجزء فإنو ضركرة بالكؿ.    مشركع، كىك كا 
 الرتبية على اللشب احلالل واجتياب اللشب احلزاو: -3

، اسي ا النٌ يى يٌ أى  "فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:      
: }ٰيأىيُّيىا اؿى قى فى  يفى مً سى رٍ مي الٍ  وً بً  رى مى ا أى مى بً  يفى نً مً ؤٍ مي الٍ  رى مى أى  اهللى  فٌ ا ً بان، كى يٌ إال طى  ؿي بى قٍ ال يى  به يٌ طى  اهللى  فٌ إً 

{ ]المؤمنكف: ًميـه ا تىٍعمىميكفى عى ٰػًمحان ًإٌنى ًبمى : اؿى [ كقى ُٓٱلرُّسيؿي كيميكٍا ًمفى ٱلطٌَّيبىٰػًت كىٱٍعمىميكٍا صى
{ ]البقرة:}ٰيأىيُّيىا ٱلًَّذيفى ءامى  ـٍ زىٍقنىٰػكي  يؿي طً يي  ؿي الرجي  كرى ، ثـ ذى "[ُِٕنيكٍا كيميكٍا ًمف طىٌيبىاًت مىا رى

ـي رى حى  وي مي عى طٍ مى كى  بٌ ارى يى  بٌ ارى يى  ,اءً مى إلى السٌ  وً يٍ دى يمدُّ يى  ,برى غٍ أى  ثى عى شٍ أى  ,رى فى السٌ  ـه رى حى  وي ربي مشٍ كى  ,ا  ,ا
ـه رى حى  وي سي بى مٍ مى كى  , كتاب الزكاة ق,ُِْٕ)أخرجو مسمـ ؟.ؾلً ذى لً  ابي جى ستى ى يي نٌ أى فى  الحراـً بً  مَّ ذً غي كى  ,ا

 (.َْٓ,صَُُٓباب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب كتربيتيا, رقـ



 .....................................................................التربوية المعاصرة لمقاصد الشريعةالتطبيقات 

- ُُٕٕ - 

(: "فيو الحث عمى اإلنفاؽ مف الحبلؿ كالنيي عف اإلنفاؽ مف ْْٔ,صت-دقاؿ النككم)     
خالصان ال غيره، كفيو أف المشركب كالمأككؿ كالممبكس كنحك ذلؾ ينبغي أف يككف حبلالن 

 شبية فيو". 

 الرتبية على عدو إضاعة املال: -ْ
بيكٍا كىالى تيٍسًرفيكٍا ًإنَّوي الى ييًحبُّ       السعدمذكر  [.ُّ{ ]األعراؼ:اٍلميسًرًفيفى  قاؿ تعالى: }ككيميكٍا كىٱٍشرى

إف السرؼ يبغضو اهلل كيضر بدف بأف المقصكد بيذه اآلية:  (ِِّص,ىػُِِْ) 
 .اتإنو ربما أدت بو الحاؿ إلى أف يعجز عما يجب عميو مف النفقاإلنساف كمعيشتو حتى 

ـ حرَّ  اهللى  كعف المغيرة بف شعبة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: )إفَّ     
ضاعة السُّ  ثرةى كقاؿ ككى  يؿى لكـ قً  هى ىات، ككرً  نعى مى كى  ناتً البى  دى أٍ ككى  ياتً األمَّ  قكؽى عميكـ عي  ؤاؿ كا 

, ف إضاعة الماؿع باب ماينيى ,كتاب االستقراضق,ُِّْ)الماؿ(.أخرجو البخارم
كيقصد بإضاعة الماؿ في الحديث كما يؤكد  (.ٕٗٓ, ص َِْٖرقـ

( ىك صرفو في غير الكجكه الشرعية كتعريضو لمتمؼ. كلعؿ ُّٖق,صُُْٔالسيكطي)
بكية داخؿ المجتمع التربية عمى ىذا األمكر كالتكعية بيا مف مسكؤليات المؤسسات التر 

 المسمـ. 
 الرتبية على أداء احلكوق ألٍلَا: -5

دىقىٰػتي ًلٍمفيقىرىاء كىٱٍلمىسىٰػًكيًف :قاؿ تعالى كمف ىذه الحقكؽ أداء الزكاة إلى مستحقييا, ا ٱلصَّ }ًإنَّمى
مىٍييىا{ اآلية ]التكبة: بيف ( أف اهلل تعالى ُٓٔىػ,صَُِْابف كثير) ذكر [.َٔكىٱٍلعىٰػًمًميفى عى

نو ىك الذم قسميا، كبيف حكميا، كتكلى أمرىا بنفسو، كلـ يكؿ قسميا إلى أحد غيره، أ
  كال شؾ بأف لمزكاة فكائد جمة عمى الفرد كالمجتمع. فجزأىا ليؤالء المذككريف.

كمف الحقكؽ أيضا أداء الديكف ألصحابيا, فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل 
يا إتبلفى  ريده يي  ف أخذى عنو، كمى  ل اهللي أداءىا أدَّ  ريدي يي  الناسً  أمكاؿى  ذى ف أخمى " عميو كسمـ قاؿ:

باب مف أخذ أمكاؿ الناس يريد  كتاب االستقراض،ق,ُِّْ). أخرجو البخارم"اهلل وي فى مى تٍ أ
 (.ْٕٓ,صِّٕٖ,رقـأدءىا أك إتبلفيا

 الرتبية على محاية األموال مً الشفَاء: -ٔ
قيكليكٍا }كىالى تيٍؤتيكٍا :قاؿ تعالى ـٍ كى ـٍ ًفييىا كىٱٍكسيكىي ـٍ ًقيىٰػمان كىٱٍرزيقيكىي عىؿى ٱلمَّوي لىكي ـي ٱلًَّتى جى ٱلسُّفىيىاء أىٍمٰكلىكي

كفان{ ]النساء: ـٍ قىٍكالن مٍَّعري  إنو في تفسيره لآلية  (ُِْىػ,صَُِْابف كثير) ذكر [.ٓلىيي
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لتي جعميا لمناس عف تمكيف السفياء مف التصرؼ في األمكاؿ اينيى سبحانو كتعالى 
 تقـك بيا معايشيـ مف التجارات كغيرىا.كىي التي قيامان، 

السفياء جمع سفيو، كىك مف ال يحسف فأكد عمى أف (ُٕٔص,ىػُِِْ) السعدم كأما    
ما لعدـ رشده كالصغير  التصرؼ في الماؿ، إما لعدـ عقمو كالمجنكف كالمعتكه كنحكىا، كا 

تبلفيا، كألف اهلل كغير الرشيد، فنيى اهلل األكلياء  أف يؤتكا ىؤالء أمكاليـ خشية إفسادىا كا 
جعؿ األمكاؿ قيامان لعباده في مصالح دينيـ كدنياىـ، كىؤالء ال يحسنكف القياـ عمييا 
كحفظيا، فأمر الكلي أف يرزقيـ منيا كيكسكىـ كيبذؿ منيا ما يتعمؽ بضركراتيـ كحاجاتيـ 

معركفان، بأف يعدكىـ إذا طمبكىا أنيـ سيدفعكنيا ليـ  الدينية كالدنيكية، كأف يقكلكا ليـ قكالن 
 .بعد رشدىـ كنحك ذلؾ، كيمطفكا ليـ في األقكاؿ جبران لخكاطرىـ

التربية عمى حرمة كؿ صكر كأكجو أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ,كالتحايؿ كالتزكير كاستغبلؿ  -ٕ
يع العقكبات كتشر  ,النفكذ كالسمطة كالتغرير كالغبف كالغش كالسرقة كالرشكة كالغصب

 .كالزكاجر المترتبة عمى ذلؾ
 :والتوصيات اليتائج

 في ضكء ماسبؽ, تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج كىي عمى النحك اآلتي:
 الشريعة لمقاصد المعاصرة التربكية التطبيقات دراسةكشفت الدراسة الحالية بأف  -ُ

 في لمتطبيؽ كصبلحيتيا ككاقعيتيا اإلسبلمية الشريعة خمكد عمى تأكيدىك  الضركرية
 في لمغاية ميما شرعيا إطارا يظؿ بالمقاصد العمؿ ألف كذلؾ, كحاؿ كمكاف زماف كؿ

 . التربكية كالمستجدات لممشكبلت الحمكؿ إيجاد
الديف التربية عمى العمؿ بو كالدعكة إليو  حفظ لمقصد التربكية التطبيقاتأف مف   -ِ

مع ضركر تفعيؿ دكر  المنحرفة كاألفكار الفاسدةكالدفاع عنو, كذلؾ محاربة المعتقدات 
كسائؿ اإلعبلـ المختمفة في الحفاظ عمى الديف, كذلؾ مف التطبيقات  تشجيع ثقافة 

 الحكار داخؿ األسرة كالمجتمع. 
النفس التربية عمى حرمة االعتداء عمى  حفظ لمقصد التربكية التطبيقاتأف مف    -ّ

النفس كمنع كؿ مايؤدم إلى القتؿ, ككضع الحدكد مع التربية عمى فضؿ العفك عف 
باحة المحظكرات حفاظا عمى األنفس.   القصاص, كذلؾ مف التطبيقات تحريـ االنتحار كا 
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كالتأكيد عمى  العقؿ التربية عمى أىمية العقؿ حفظ لمقصد التربكية التطبيقاتمف  أف   -ْ
فرضية طمب العمـ مع ضركرة تحرير العقؿ مف إرث التصكرات كاألفكار الجاىمية,كذلؾ 
مف التطبيقات التربكية المحافظة عمى صحة العقؿ مع التربية عمى ممارسة عبادة 

 التفكر إلنشاء العقمية العممية التي ترفض اتباع الظف كاليكل.
النسب كالنسؿ التربية عمى الترغيب في النكاح  ظحف لمقصد التربكية التطبيقاتمف  أف  -ٓ

كتكثير النسؿ مع التأكيد عمى حرمة قتؿ األكالد كنفي النسب ككذلؾ حرمة الزنا كالمكاط 
 كالقذؼ.

الماؿ التربية عمى أف الماؿ ماؿ اهلل مع ضركرة  حفظ لمقصد التربكية التطبيقاتمف  أف -ٔ
رة أداء الحقكؽ ألىميا كالتأكيد عمى السعي كالكسب الحبلؿ كعدـ إضاعة الماؿ, كضرك 

 حرمة كؿ صكر أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ.
 كفي ضكء ماسبؽ مف نتائج فإف الباحثة تكصي باآلتي:

االىتماـ بتفعيؿ التطبيقات التربكية لمقاصد الشريعة الضركرية في مؤسسات المجتمع   -ُ
 التربكية.

في الخطط الدراسية لبرامج  إدراج مقرر دراسي يتعمؽ بمقاصد الشريعة اإلسبلمية  -ِ
 الماجستير كالدكتكراة في تخصص التربية اإلسبلمية في جامعات البمداف اإلسبلمية. 

إجراء مزيد مف الدراسات العممية حكؿ مقاصد الشريعة الحاجية كالتحسينية كتفعيميا   -ّ
 في المجاؿ التربكم.

 :واملصادر املزاجع

 كالمعاصريف المتقدميف بيف الضركرية المقاصد ترتيب(.ـَُِِ)لحرش,المحاسف أسعد
 (.ُْٔ -ُْٓ, )المعاصر المسمـ مجمة. لممفتي كأىميتيا
 .المجتمع دار:السعكدية. الحياة كضركرات اإلسبلـ(.ىػَُُْ)اهلل عبد,األىدؿ
 مذكرة. عاشكر بف الطاىر محمد اإلماـ عند العقؿ حفظ مقصد(.ىػُِْٕ)محمكد,بام

 الحاج جامعة,كأصكلو الفقو تخصص اإلسبلمية العمـك في الماجستير درجة لنيؿ مقدمة
 .الجزائر,الشريعة قسـ,اإلسبلمية كالعمـك االجتماعية العمكـ كمية, باتتو,لخضر
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 االجتماعية بالعمكـ الشريعة عمـك عبلقة(.األكؿ ربيع ُٗ- ُٔ, قُُْٓ)عمي, بابكر
 المعيد, الجامعات في الشريعة عمـك مؤتمر إلى مقدمة عمؿ كرقة, المعاصرة كاالنسانية
 .قُُْٓ,األكؿ ربيع ُٗ- ُٔ, عماف,اإلسبلمي لمفكر العالمي
 .كثير ابف دار: دمشؽ– بيركت. البخارم صحيح(.قُِّْ)محمد,البخارم

 .لمتراث الرياف دار:القاىرة. البخارم صحيح بشرح البارم فتح(. ىػَُْٕ)أحمد,حجر ابف
 .العبيكاف مكتبة:الرياض. الشرعية المقاصد عمـ(.ىػُُِْ)الديف نكر, الخادمي
 دار:الرياض.تطبيقاتيا.تاريخيا,ضكابطيا: الشرعية المقاصد(.ىػُِْٕ)الديف نكر,الخادمي

 .كالتكزيع لمنشر إشبيميا كنكز
 .السبلـ دار:القاىرة. الشريعة مقاصد إلى مدخؿ(.ىػُُّْ)أحمد,الريسكني

 .األكقاؼ كزارة: مصر. التجديد كضركرات اإلسبلمية الشريعة مقاصد(.ىػُِْْ)محمكد,زقزكؽ
, كامؿ كمحمد االرنؤكط شعيب: تحقيؽ.داكد أبي سنف(.ىػَُّْ)سميماف,السجستاني

 .العالمية الرسالة دار:سكريا
: تحقيؽ, ِط. المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير(.ىػُِِْ)عبدالرحمف,السعدم

 .التكزبع لمنشر السبلـ دار:الرياض, المكيحؽ عبدالرحمف
, الكاتب الديف سيؼ:تحقيؽ. التنزيؿ استنباط في اإلكميؿ(.ىػَُُْ)عبدالرحمف,السيكطي
 .العممية الكتب دار: بيركت

 ابك: تحقيؽ. الحجاج بف مسمـ صحيح عمى الديباج(.قُُْٔ)عبدالرحمف,السيكطي
 .كالتكزيع لمنشر عفاف ابف دار:الخبر, الحكيني إسحاؽ

ت(.المكافقات في أصكؿ الشريعة. تحقيؽ: عبد اهلل دراز كعبد السبلـ -)دالشاطبي,إبراىيـ 
 عبد الشافي, الرياض: كزارة األكقاؼ السعكدية.

 اهلل عبد: تحقيؽ. القرآف آم تأكيؿ عف البياف جامع الطبرم تفسير(.ُِِْ)محمد,الطبرم
 .كاإلعبلف كالتكزيع كالنشر لمطباعة ىجر: القاىرة, التركي
 تكجييا العمـك تكجيو معكقات(.األكؿ جماد ِ-الثاني ربيعِٕ, ىػُُّْ)السيد,الطكيؿ
, لمعمـك اإلسبلمي التكجيو مؤتمر إلى مقدمة عمؿ كرقة, عبلجيا كطرؽ أسبابيا إسبلميا
 جماد ِ-الثاني ربيعِٕ, القاىرة,األزىر بجامعة اإلسبلمي لبلقتصاد كامؿ صالح مركز
 .قُُّْ,األكؿ
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ق(.شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح. تحقيؽ: عبدالحميد ُُْٕالطيبي,الحسيف) 
 ىنداكم, مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز. 

 مناىج بمحتكل اإلسبلـ في العقؿ حفظ لمقصد التربكية التطبيقات(.ـََُِ)منكر,الظبي
 كمية, ةطيب جامعة,منشكرة غير ماجستير رسالة المتكسطة لممرحمة اإلسبلمية التربية
 .المنكرة المدينة, التدريس كطرؽ المناىج قسـ,التربية

. الحبيب محمد: تحقيؽ. اإلسبلمية الشريعة مقاصد(.ىػُِْٓ)محمدالطاىر,عاشكر ابف
 .اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة: قطر

 دار:القاىرة. الكريـ القرآف أللفاظ المفيرس المعجـ(.قُِِْ)فؤاد,محمد,عبدالباقي
 .الحديث
 -الرياض, ِط.كالعقبات القدرات بيف اإلسبلمي الفكر إصبلح(.ىػُُّْ)طو, العمكاني
 .اإلسبلمي لمفكر العالمي كالمعيد اإلسبلمي لمكتاب العالمية الدار: ىيرندف
 .الكتب عالـ:القاىرة. المعاصرة العربية المغة معجـ(.ـََِٖ) أحمد,عمر

 فؤاد محمد: تحقيؽ. النبكم الحديث أللفاظ المفيرس المعجـ(.ـُّٔٗ) م.أ.فنسنؾ
 .بريؿ مكتبة: ليدف, عبدالباقي

 .الشركؽ دار: مكة. األبحاث كتابة في المرشد(. ىػُِْٖ)عبدالرحمف,كعبداهلل حممي,فكدة
 مف الضركريات حفظ عمى أكالدىا تربية في المسممة األسرة دكر(.ـََِّ)محمد,القاضي
 مكة, التربية كمية, القرل أـ جامعة, منشكرة غير ماجستير رسالة. الشريعة مقاصد
 .المكرمة
 مؤسسة: بيركت, التركي اهلل عبد: تحقيؽ. القرآف ألحكاـ الجامع(.قُِْٕ)محمد,القرطبي
 .الرسالة

,  محمد سامي: تحقيؽ. العظيـ القرآف تفسير(.قَُِْ)إسماعيؿ,كثير ابف
 .التكزيع لمنشر طيبة دار:الرياض,ِط

 الفقو مقرر في دراسة الشريعة مقاصد في التربكية القيـ(.ـََِٔ)المبارؾ كماؿ,مختار
 درماف أـ جامعة, منشكرة غير ماجستير رسالة. األساس مرحمة كالثامف السابع لمصفيف

 .السكداف,التربية كمية, اإلسبلمية
 كاألكقاؼ اإلسبلمية الشؤكف كزار: السعكدية. العرب لساف(.قُُّْ)محمد,منظكر ابف

 .كاإلرشاد كالدعكة
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 .الصفكة دار: بيركت. كالتجديد التأصيؿ بيف اإلسبلمي الفكر(.ت-د) زكي,الميبلد
 طيبة دار:الرياض, الفاريابي نظر: تحقيؽ. مسمـ صحيح(.ىػُِْٕ)مسمـ,النيسابكرم

 .التكزيع لمنشر
 .الرسالة مؤسسة: بيركت المجتبىز النسائي سنف(.ىػُّْٓ)أحمد,النسائي
 األفكار بيت: األردف. الحجاج بف مسمـ صحيح شرح في المنياج(.ت-د)يحيى,النككم
 .الدكلية

 ق(.مناىج البحث كتطبيقاتيا في التربية اإلسبلمية. الرياض:دار عالـ الكتب.ُُْٗيالجف,مقداد)
 دار:الخبر. الشرعية باألدلة كعبلقتيا اإلسبلمية الشريعة مقاصد(.قُُْٖ)محمد,اليكبي
 .كالتكزيع لمنشر اليجرة

 

 


