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  الملخص

ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف االنعكاسات التربویة للقواعد الفقھیة على عناصر 

الھدف، تم اعتماد المنھج الوصفي  العملیة التعلیمیة التعلمیة، ولتحقیق ھذا

المبحث األول التعریف االستنباطي، حیث تم تقسیم الدراسة إلى مبحثین تناول 

بالقواعد الفقھیة وأنواعھا ومصادرھا، في حین تناول المبحث الثاني االنعكاسات 

العادة محكمة، ال ضرر وال ضرار، األمور " التربویة لخمس قواعد فقھیة ھي 

وقد خلصت " الحرج مرفوع ، درء المفاسد أولى من جلب المصالح بمقاصدھا

توظیف األحداث الجاریة، و : سات التربویة من أبرزھاالدراسة إلى جملة من االنعكا

التربیة الوقائیة ومراعاة الفروق الفردیة، التنبھ إلى مسألة العقاب البدني، وأخیرًا 

  .االنفتاح الواعي على خبرات اآلخرین

  .االنعكاسات التربویة، القواعد الفقھیة، العملیة التعلیمیة التعلمیة: الكلمات الدالة
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Abstract  
    This study aimed to identify the educational 

implications of the jurisprudential rules on the elements 

of educational learning process. To achieve this goal, 

was divided into two sections dealing with the first 

topic, the definition of jurisprudential rules, types and 

sources, while the second topic dealt with the 

educational implications of five doctrinal rules, namely 

" The study concluded with a number of educational 

implications, the most important of which are: the 

employment of current events, preventive education 

and taking into account individual differences. The 

question of corporal punishment, and finally the 

conscious opening of the experiences of others.             

                               

Key Words: Educational Implications, Fiqh Rules, 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .االنعكاسات التربویة للقواعد الفقھیة على العملیة التعلیمیة التعلمیة

  الملخص

سعت ھذه الدراسة للكشف عن االنعكاسات التربویة للقواعد الفقھیة على عناصر 

الھدف تم اعتماد المنھج الوصفي  العملیة التعلیمیة التعلمیة ولتحقیق ھذا

 تقسیم الدراسة إلى مبحثین تناول المبحث األول التعریف االستنباطي، حیث تم

بالقواعد الفقھیة وأنواعھا ومصادرھا، في حین تناول المبحث الثاني االنعكاسات 

العادة محكمة، ال ضرر وال ضرار، األمور " التربویة لخمس قواعد فقھیة ھي 

خلصت وقد " الحرج مرفوع ، درء المفاسد أولى من جلب المصالح بمقاصدھا

توظیف األحداث الجاریة، و : الدراسة إلى جملة من االنعكاسات التربویة من أبرزھا

التربیة الوقائیة ومراعاة الفروق الفردیة، التنبھ إلى مسألة العقاب البدني، وأخیرًا 

  .االنفتاح الواعي على خبرات اآلخرین
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  :المقدمة 
محمد وعلى آلھ الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا 

  وأصحابھ أجمعین وبعد 
فمٌما ال شك بأن  التربیة اإلسالمیة تعتبر المنھج الذي یمثل التطبیق الفعلي 
للتشریع اإلسالمي؛ ألن اإلسالم  لیس فقط جانبا علمیا معرفیا ، بل یھدف إلى الجمع 

ب التطبیقي بین المعرفة والتطبیق العملي لھا، وبالتالي فإن العلم وسیلة لتحقیق الجان
  .الصحیح

وتستمد التربیة أصولھا ومبادئھا من فلسفة األمة سواء كان مصدرھا 
الفكر اإلنساني  عقائدیًا من تشریع اهللا سبحانھ وتعالى أو ما یتلو ذلك من إنتاج

الفلسفي، وبالتالي فإن تلك األصول اإلعتقادیة أو ما أنتجھ الفكر اإلنساني من 
  ).١(ات التربیة في التوجیھ واإلعداد فلسفات ونظریات تشكل مرجعی

 بكل إفرازاتھا قد أثرت )٢ (وثمة اتجاه تربوي جدید یرى أن العولمة الجدیدة
والتعلیمیة إلى درجة أصبح االنسالخ فیھا عن  التربویة بشكل كبیر على المؤسسة

ثوابت األمھ أمرا واقعیا، لذا فإن الحاجة أصبحت ماسة  لتأصیل تربوي جدید یستند 
إلى األصول الیقینیة لألمة اإلسالمیة  وذلك من خالل الربط بین القواعد الفقھیة 

  .)٣(والعملیة التربویة
وألھمیة الدور التربوي للقواعد الفقھیة فقد أجریت العدید من الدراسات التي 

إلى الكشف عن الجوانب التربویة ) ٢٠٠٩ ()٤(تناولتھا ، حیث ھدفت دراسة مطالقة
 الجوانب من جملة إلى الدراسة  خلصت اعدة المصالح المرسلة ، وقدالمستمدة من ق

 سبیًال  ذلك لیكون والواقع، التربوي المنھاج في توظیفھا یمكن التي التربویة
  .شرعًا المعتبرة والمقاصد المصالح یحقق وبما باألمة، للنھوض

                                           
 ، ٢٠٠٠، مكتبة المنار اإلسالمیة ، الكویت  صبري ،المناھج حاضرًا ومستقبًالالدمرداش ، )  ١

 .٥٣-٥٢ص
  اإلسالمیة الجامعة الثقافیة، رؤیة إسالمیة، مجلة مساعدة، ولید، والشریفین، عماد، العولمة)  ٢

 .٢٨٠ ص - ٢٤٩ ، ص٢٠١٠األول، العدد عشر، الثامن اإلسالمیة المجلد الدراسات لسلسة
إسماعیل، التطبیقات التربویة لقاعدة العادة محكمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، محمد، )٣

 .١ھـ ، ص١٤٣٠الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، 
 مطالقة، أحالم، الجوانب التربویة المستمدة من المصالح المرسلة، المجلة األردنیة في )٤

 .٢١٩-٢٠٩) ٣(٥الدراسات اإلسالمیة، 
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تربویة  فقد ھدفت إلى التعرف على التطبیقات ال)١ ()ھـ١٤٣٠(أما دراسة محمد
 بقواعد التربویة المسائل لقاعدة العادة محكمة وخلصت الدراسة إلى أھمیة  ربط

 التربویة القضایا في واضح أثر من لھا لما ، الفقھیة القواعد وخاصة الشریعة،
  .واستنباطا تأصیال

 وقد ھدفت إلى بیان أھم التطبیقات التربویة المستنبطة )٢ ()٢٠٠٧(دراسة البوحنیة 
عد الفقھیة الكبرى، وخلصت الدراسة إلى جملة من التطبیقات التربویة من القوا

  .كالربط بین الجانب النظري والعلمي، و تنمیة القیم، واحترام عقول المتعلمین
وباستعراض الدراسات السابقة یالحظ قلة الدراسات التي تناولت الجوانب التربویة 

تصار الدراسات السابقة على للقواعد الفقھیة على وجھ الخصوص، كما یالحظ اق
بعض القواعد الفقھیة، لذا فإن الدراسة الحالیة تمتاز بشمولھا عن الدراسات السابقة 

 . في تناولھا للموضوع

سة ل   : مشكلة 

  :تكمن مشكلة ھذه الدراسة باإلجابة عن التساؤل الرئیسي اآلتي
یمیة التعلمیة؟ ویتفرع عن ما االنعكاسات التربویة للقواعد الفقھیة على العملیة التعل

  :ھذا السؤال التساؤلین الفرعیین اآلتیین
 ما المقصود بالقواعد الفقھیة؟ -١
  ما ھي مصادر القواعد الفقھیة؟ -٢
 ما االنعكاسات التربویة على العملیة التعلیمیة التعلمیة؟ -٣

هميتها سة  ل   : ه 

فقھیة على عناصر ھدفت ھذه الدراسة للكشف عن االنعكاسات التربویة للقواعد ال
أما عن أھمیة الدراسة فإنھا تنبع من كونھا من الدراسات . العملیة التعلیمیة التعلمیة

القلیلة في البیئة األردنیة والعربیة التي تناولت القواعد الفقھیة وعالقتھا بالعملیة 
التعلیمیة من خالل الربط بین النظریة والتطبیق، واستثمارھا من أجل إحداث نقلھ 

  .عیة في التعلیمنو
        

                                           
ل المثال؛ محمد، إسماعیل، التطبیقات التربویة لقاعدة العادة محكمة، رسالة  انظر على سبی)١

 مقداد، ؛ یالجن،١١ھـ، ص١٤٣٠ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، 
 .٦١ھـ، ص١٤١٩اإلسالمیة، عالم الكتب الریاض،  التربیة في وتطبیقاتھا البحث مناھج

طبیقات التربویة ألھم القواعد الفقھیة الكبرى، رسالة دكتوراه غیر البوحنیة، عبداهللا، الت) ٢
 .٦منشورة، جامعة االمام محمد بن سعود ، الریاض، ص
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 وأما على صعید الجانب العملي فمن المؤمل أن تفید كًال من المربي وصناع القرار 
في وزارة التربیة والتعلیم األردنیة على وجھ الخصوص، فتفید المعلم في التعرف 
على أفضل السبل لتفعیل عملیة التعلیم والتعلم ، وتفید صانعي القرار في كیفیة بناء 

ناھج التعلیمیة بصورة متوازنة لتحقیق الھدف االسمي للتربیة والمتمثل بإعادة الم
تشكیل الفرد  فكریًا وتكوینھ عملیًا باالتجاه المرغوب فیھ لصبح ھذا الفرد عنصرا 

  .فعاًال في مجتمعة

سة ل   منهجية 

 ومن خالل ھذا المنھج تم. الوصفي االستنباطي المنھج اعتمدت ھذه الدراسة
 والمؤلفات، العلمیة، من الدراسات موضوع الدراسة حول تحلیل المعلوماتجمع و

استنباط أھم التطبیقات التربویة للقواعد الفقھیة على العملیة  بھدف وذلك والدوریات
  .التعلیمیة التعلمیة

سة ل ة    :خ

  :اشتملت الدراسة الحالیة مبحثین وخاتمھ وذلك على النحو األتي
  :عد الفقھیة مفھومھا ومصادرھاالقوا: المبحث األول
  مفھوم القواعد الفقھیة: المطلب األول
  مصادر القواعد الفقھیة: المطلب الثاني
  اإلنعكاسات التربویة للقواعد الفقھیة:المبحث الثاني
  اإلنعكاسات التربویة لقاعدة العادة محكمة: المطلب األول
  وال ضراراإلنعكاسات التربویة لقاعدة  ال ضرر : المطلب الثاني
  .اإلنعكاسات التربویة لقاعدة األمور بمقاصدھا: المطلب الثالث
  .اإلنعكاسات التربویة لقاعدة الحرج مرفوع: المطلب الرابع

  االنعكاسات التربویة لقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح: المطلب الخامس
  .الخاتمة وتشمل ابرز النتائج والتوصیات
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  املبحث األول

  واعد الفقهية مفهومها ومصادرها وأهميتهاالق

  اطب اول

طوا  د اواوم ا  

لفقهية : ال ع  لق   مفه 

مصطلح القواعد الفقھیة مركب تركیبا إضافیا وھذا یتطلب تعریف كل من    
األساس، و تجمع " القاعدة جمع قواعد وھي لغة : القاعدة والفقھ ؛فالقاعدة لغة

 !  Mوفي التنزیل . )١ ("لى قواعد، وھي مشتقة من القعود، أي الثَّبات واالستقرارع

*    )  (  '  &  %  $     #  "+  /  .  -  ,  L "البقرة :

   )٢(قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتھا: والقاعدة اصطالحا". ١٢٧
 ، )٣("دلة التفصیلیةوأما الفقھ فھو العلم باألحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من األ

أصول فقھیة كلیة في نصوص موجزة " وعلیھ یكون المقصود بالقواعد الفقھیة 
  .)٤("تتضمن أحكامًا تشریعیة عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعھا

وعلیھ فإن القواعد الفقھیة بمجملھا ھي تعابیر فقھیة مركزة تعبر عن مبادئ 
إلسالمي، وبالتالي فھي من جوامع الكلم المعبرة قانونیة ومفاھیم مقررة في الفقھ ا

عن الفكر الفقھي استنبطھا الفقھاء من دالئل النصوص الشرعیة صیغت بعبارات 
  .موجزة جرت مجرى األمثال في شھرتھا وداللتھا في عالم الفقھ اإلسالمي

  

                                           
محمد نعیم العرقسوسي ، : القاموس المحیط ، تحقیق : محمد بن یعقوب: الفیروز آبادي )١

  .٢٨١ص ، ٢٠٠٥، ٨لبنان ، ط - بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،
  ١٧١، ص١٩٨٣، التعریفات،دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان،  الجرجاني،علي بن محمد )٢
، مجلة المسلم المعاصرة، العدد "نحو علم القواعد األعتقادیة الشرعیة: "الشافعي، حسن) ٣

 .١٠م، ص ٢٠٠٣، مصر، )الجیزة( ، تصدر عن جمعیة المسلم المعاصر١٠٧
  .٢٣٤، ص١ الفقھي العام، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة السابعة، جالزرقا، مصطفى، المدخل )٤
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ب اطا  

د اوادر ا  

  :)١( أقسام رئیسیةتنقسم مصادر القواعد الفقھیة إلى ثالثة

فما كان مصدره : قواعد فقھیة مصدرھا النصوص الشرعیة من الكتاب والسنة -١
نصًا من الكتاب الكریم فھو أعلى أنواع القواعد وأوالھا باالعتبار فمن اآلیات التي 

أما من ". ٢٧٥:البقرة M ;  :  9  8  7<L جرت مجرى القواعد قولھ تعالى

ال ضرر " ، وحدیث )٢("المسلمون عند شروطھم"سلمالسنة فقولھ صلى اهللا علیھ و
 وھذا القسم یشمل القواعد الخمس الكبرى والتي اقتصرت الدراسة )٣("وال ضرار

العادة محكمة ، األمور بمقاصدھا ، ال ضرر وال ضرار ، الحرج مرفوع ، " وھي
  "درء المفاسد أولى من جلب المصالح 

 ".ال اجتھاد مع النص " مثل قاعدة: قواعد فقھیة مصدرھا اإلجماع -٢

قواعد فقھیة مصدرھا استنباط المجتھدون من خالل فھم النصوص الشرعیة  -٣
أنما األعمال "مثل قاعدة األمور بمقاصدھا مستدلین لھا بقولھ صل اهللا علیھ وسلم 

أو القواعد التي تم استنباطھا مقام االستدالل القیاسي الفقھي حیث . )٤("بالنیات
حكام الفقھیة االجتھادیة، وھذه القواعد ال تخرج عن نطاق األحكام تعتبر تعلیمات األ
 .الشرعیة األصلیة

  اطب اث

د اواا أ  

تحتل القواعد الفقھیة مكانة كبیرة في العلوم الشرعیة ال تقل أھمیة عن العلوم 
ا تحقق سیما أنھا تسھم في تنمیة الملكة الفقھیة التي بدورھ، الشرعیة  األخرى 

باإلضافة إلى تنمیة ، الفعم العمیعق لمقاصد الكالم والبعد عن السطحیة في التفكیر 
مما یكتسب قاعدة أصیلة محكمة ، القدرة لدى الفقیھ على ربط الكلیات بالجزیئیات 

  .یستند علیھا وینطلق منھا في المسائل الفرعیة والمتفرقة 

                                           
، القسم األول، ١موسوعة القواعد الفقھیة، م): ابو الحارث الغزي( محمد صدقي: البورنو) ١

  .٣١-٣٠ھـ، ص١٤١٦
  .٨٣٠، ص٢،ج٣٥٩٤رواه داوود، كتاب األقضیة، باب في الصلح، رقم )  ٢
، رقم ١٩٤، ص١ج ب باب من بنى في حقھ ما یضر بجارهرواه ابن ماجة، كتاب األحكام، با)  ٣

٢٣٤٠  
  .٥٤، حدیث رقم ٦، ص١رواه أخرجھ البخاري، كتاب اإلیمان ، باب بدء الوحي ،ج)  ٤
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نطلق منھا الفروع انطالقا محكما مبني وعلیھ فالقواعد الفقھیة تمثل األصول التي ت
 . ومنھا یقوى العلم وینمو نماّء مطردّا ، على فھم العلم وضبطھ 

  املبحث الثاني

  االنعكاسات الرتبوية للقواعد الفقهية

ال شك بأن ھدف التربیة تغییر سلوك الفرد إلى ما ینبغي أن یكون علیھ وھذا یتم 
ن فعل المنھیات، وال یمكننا معرفة بالتوجیھ إلى فعل المأمورات والنھي ع

المأمورات، والمنھیات دون الفقھ، لذا نحتاج إلى إطار فقھي یسھم في توجیھ الفرد 
  .في التربیة اإلسالمیة

  اطب اول

ورا وا  دةدة ا  

 ، )١(مرةالمراد بالعادة لغة ھي تكرار الشيء مرة بعد : المفھوم العام للقاعدة : أوال
أما اصطالحًا فھي عبارة عما یستقر في النفوس من األمور المتكررة المقبولة عند 

، والمراد بالمحكمة القضاء والفصل بین الناس، أي أن )  ٢(ذوي الطباع السلیمة
ویفید المعنى العام للقاعدة أن العادة عامة )  ٣(العادة ھي المرجع للفصل عند التنازع 

 حكمًا إلثبات حكم شرعي لم ینص على خالفھ بخصوصھ، فلو كانت أو خاصة تجعل
لم یرد نص یخالفھا أصًال، أو ورد ولكن عامًا، فإن العادة تعتبر، وتثبت تلك األحكام 

  .)٤(على وقف ما تقضي بھ العادة والعرف
  أصل القاعدة وأمثلتھا: ثانیا

ية لنب لسنة  ي  لك لق  لتها م    ال 

M  J  I  H   G    F  E: " یم قولھ تعالىمن القرآن الكر -١

KL  ")٥(   

ما رآه المسلمون حسنًا : "من السنة قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم -٢
 ، فھذا )١("فھو عند اهللا حسن، وما رآه المسلمون قبیحًا فھو عند اهللا قبیح

                                           
، المكتبة ٢المعجم الوسیط، تحقیق عبد السالم ھارون، ج: إبراھیم، مصطفى و آخرون)١

  .٦٤١العلمیة، طھران، ص
، دار الكتب، ١عد الفقھیة الكبرى وأثرھا في المعامالت المالیة، جالقوا: عمر عبد اهللا: كامل)٢

  . ٢٢١م، ص٢٠٠٠الورمان، 
  .٢١٩المرجع نفسھ، ص)٣
، دار التعلیم دمشق، ٢شرح القواعد الفقھیة، ط: أحمد بن محمد، بقلم ابنھ ومصطفى: الزرقا). ٤

  .٢١٩م، ص١٩٩٨
  ".١٩٩:سورة األعراف)٥
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الحدیث أصل القاعدة إذ یدل على أن العادة والعرف عندما یتعارفا الناس وتجري 
 .ادات حیاتھم تصبح لھا تأثیر في توجیھ أحكام التصرفاتع

و تكمن أھمیة قاعدة العادة محكمة، في أنھا تستجیب لحل كثیر من المسائل 
والحوادث الجدیدة، ذلك الن الفقھ یتضمن كثیرًا من المسائل التي تستمتع 
 بسعة ومرونة فاألحكام المبنیة على األعراف تتغیر بتغیر األدیان، والعرف

  )٢(المعتبر ھو العرف الذي ال یخالف قواعد الشرع ویتفق مع مقاصده العامة

لقاع: ثانيا  لو عمل رجل نجارًا وجرت العادة أنھ یأخذ عربونًا :مثلة فقهية على 

عندھا ال یصدق إال بیمین ألن : قبل العمل، وادعى أنھ لم یأخذ عربونًا ممن یعمل لھ
  )٣(العادة محكمة غالبًا

لقاع  : ثالثا   -:ش 

  ):٤(اشترط العلماء العتبار العرف عدة شروط نذكر منھا على سبیل الذكر ال الحصر
أن یكون العرف غالبّا مطردّا بحیث تكون العادة كلیة ال تتخلف في جمیع  .١

 .الحاالت شائعة بین أھلھا
 .أن یكون العرف عامّا بحیث یكون كاإلجماع العلمي .٢
 . لنص شرعي أن ال یكون العرف مخالفّا .٣
أن یكون العرف قائما عند انشاء التصرف فیكون العرف حادثا وسابقا عند  .٤

 .وقت التصرف
  .أن یكون العرف ملزما بحیث یتحتم العمل بمقتضاه بین الناس  .٥

لتعلمية: بعا لتعليمية  لعملية  ية للقاع على  ب لت   :إلنعكاسا 

لة من المھارات وذلك من خالل االستفادة تھتم التربیة الحدیثة  بتزوید المتعلم بجم
من البیئة المحیطة بالطالب بحیث تجعل منھ عنصرا فعاال مشاركا في التغییر صانعا 
لھ ما دام ھذا التغییر یحقق مصالح أفراد المجتمع ونفعھم، وبالنظر إلى قاعدة العادة 

ابي على محكمة یمكن مالحظة جملة من المبادئ التربویة التي تنعكس بشكل إیج
  :العملیة التعلیمیة التعلمیة على النحو اآلتي

فعند ادارك الفرد أن اهللا تعالى جعل للعادة والعرف : تعزیز التربیة اإلیمانیة  .١
قیمة وقدرا أن لم تخالف الشرع فإن ذلك یدل على رحمة اإلسالم وعدلھ، 

رونة  راعى واقع الناس وبالتالي فإن ھذا الدین یتصف بالم- أي الشرع-ألنھ

                                                                                                             
كشف الخلفاء ومزیل اإللباس عما اشتھر من األحادیث على : إسماعیل بن محمد: العجلوني)١

  ٢٤٥م ،ص١٩٨٥،بیروت ٤،ط٢الناس، تحقیق احمد القالشي،ج
، دار بلنسیھ للنشر ٢القواعد الفقھیة الكبرى وما تفرع عنھا، ط: صالح بن غانم: السدالن)٢

  ١٧٤م، ص١٩٩٩والتوزیع، الریاض، 
م، ١٩٩٧ األصالة والتوجیھ، دار المنار، عمان،القواعد الفقھیة بین: إسماعیل، محمد بكر)٣

  ١٤٥ص
  ١٨٦ص ،٢ج، قواعد األحكام في مصالح األنام ،العز: عبدالسالم) ٤(
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التي تجعلھ صالحا لكل زمان ومكان، ومن شان ذلك أن یزید من اعتزاز 
المسلم بدینھ،فإذا أخذنا بعین اإلعتبار شروط العادة حتى تكون معتبرة شرعا 
فإننا سنجد أن اإلسالم ربى المسلم على االنضباط فلیس األمر على إطالقھ 

ال العقل ویثیر ولیست كل عادة محكمة، وھذا یعزز في المسلم مبدأ إعم
التفكیر لدیھ حتى یمیز بین العادات المقبولة والبدع التي نھى الشرع الحنیف 

 .عنھا

على المعلم أن یراعي الفروق العرفیة الفردیة بین الطالب، فھي أحیانا  -٢
تختلف من طالب ألخر ینھي ھذه المراعاة أحكام المعلم على الطالب، وھذا 

بما یتناسب وقدرات  التعلیمیة للطلبةیتطلب من المعلم أن یھیئ الفرص 
التعلم ل جع مع مراعاة الفروق الفردیة بینھم مما یسھم في -الطلبة العقلیة

  ) ١(ي معنىوذفًعاًال 

تستند التربیة المعاصر إلى مبدأ توظیف األحداث الجاریة في عملیة  -٣
یس من التعلیم والتعلم لذا فقد أكد  على أھمیة توظیف المدخل البیئي في التدر

خالل إیجاد قنوات اتصال بین المنھج والبیئة بحیث یتم الربط بینھما سواء كان 
ھذا الربط متمثال في الخروج إلى البیئة أو إدخالھا إلى المدرسة أو الغرفة 
الصفیة وھذا یعني أن استخدام المدخل البیئي بشكل منظم ال یتأتى إال إذا كان 

یات البیئة وان كان غیر ذلك فان محتوى المنھج منظما ومنسجما مع معط
المعلم یمكن أن یربط بشكل عرضي وذلك إلثراء المحتوى وجعلھ أكثر وظیفیة 

و بالتالي أن یفھم األحداث واألعراف الجاریة في .  وارتباطا بحیاة الطالب
المنطقة التي یدرس یھا، بحیث یكون ما یصدر عنھ من سلوكیات تعلیمیة 

مت تلك األعراف ال تصطدم مع الشرع أو تخالف موافق للعرف العام ما دا
كما ینبغي على المعلم انتقاء األسالیب التي اعتادھا الطالب أو أسالیب . العقل

التي یتجاوب وینسجم معھا الطالب بحیث  إن استخدام أسالیب فوق مقدرة 
 ،  )٢ (استیعاب الطالب یؤدي إلى صعوبة في التعلم

في ضوء إحتیاجات الطلبة بحیث تتضمن بلورة عملیة التعلیم والتعلم  -٤
تلك العملیة تھیئة خبرات تعلیمیة یتفاعل معھا الطالب ویفترض في ھذه 

الخبرات أن  تتیح  للطالب الفرصة لتنمیة عقلھ وفكره وقدراتھ البحثیة  
وتكسبھ المعرفة والقیم واالتجاھات اكتسابا نظریا وعملیا بحیث یفھم المتعلم ما 

 . حیاتھ إلى أعلى مستوى ممكن وبأقصى ما تسمح بھ قدراتھأكسبھ ویوظفھ في

                                           
١(Houssart, J ; Roaf, C and Watson, A . (٢٠٠٥). Supporting 

mathematical thinking . Eric , ED(٤٩٤٥٠٣) 
ة في التدریس على تحصیل طلبة الصف  السعدي، سلیمة، أثر استخدام األحداث الجاری-  ٢

العاشر في مادة الدراسات االجتماعیة وتنمیة التفكیر الناقد لدیھم، رسالة ماجستیر غیر 
 .١٠، ص٢٠٠٩منشورة، جامعة مؤتة،
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ب اطا  

ورا رار وا رر و  دة  

لعا للقاع : ال ، فیكون المعنى أن )١(ما یقع من اثنین بالتبادل:  الضرر:لمفه 

الضرر الذي الرجل ال یضر أخاه ابتداًء وال جزاًء، فھذه القاعدة جاءت للنھي عن 
یمكن تالشیھ وأخذ الحذر منھ، ولھذه القاعدة من أركان الشرعیة اإلسالمیة، فھي 
أساس لمنع الفعل الضار وترتیب نتائجھ في التعویض المادي أو العقوبة، وعلى ھذه 
القاعدة مبني كثیر من أبواب الفقھ كالرد بالعیب والشفعة والقصاص وأنواع 

   .)٢(الخیارات

ل: ثانيا مثلتهاصل    :قاع 

أصل ھذا القاعدة نص حدیث نبوي كریم في رتبة : أصل القاعدة:  أدلة القاعدة -١
والحدیث یفید التحریم . )٣("ال ضرر وال ضرار: "الحسن، قولھ صل اهللا علیھ وسلم 

للضرر ألن النفي بال االستغراقیة یفید تحریم سائر أنواع الضرر في الشرع، ألنھ 
  :م، فإلحاق الضرر نوعیننوع من أنواع الظل

  .أن ال یكون لھ في ذلك سبب سوى الضرر بذلك الضر-١
أن یكون لھ غرض آخر صحیح مثل أن یتصرف في ملكھ عافیھ مصلحة فیتعدى -٢

  .ذلك إلى ضرر

!  "  #  $  %  &  '     M" وأما دلیل القاعدة من القرآن فھي قولھ تعالى 

*     )  (+ L) ٤(  

لو انتھت مدة إجارة األراضي الزراعیة قبل أن یستحصد الزرع، : أمثلة القاعدة -٢
تبقى في ید المستأجر بأجر المثل حتى یستحصد منعًا لضرر المستأجر بقلع الزرع 

  ) .٥(قبل أوانھ

لتعلمية: ثانيا لتعليمية  لعملية  ية للقاع على عناص  ب لت   :إلنعكاسا 

لحدیثة إال وھو التربیة تعد ھذه القاعدة أصال من أصول التربیة ا
تھتم بحمایة النفس اإلنسانیة من "والتي ) Protective Education(الوقائیة

االنحراف عن طریق أخذ االحتیاطات والتـدابیر بھدف تغییر المواقف وأنماط 

                                           
 . ٩٦إسماعیل، محمد بكر ، القواعد الفقھیة من األصالة والتوجیھ، مرجع سابق ص) ١
 ٥الوجیز في ایضاح قواعد الفقھ الكبرى، ط): غزيابو الحارث ال(محمد صدقي: البورنق) ٢

 -. ٢٥٤م، ص١٩٩٨مؤسسة الرسالة، بیروت،
  ٢٣٤٠، رقم  رواه ابن ماجة، كتاب األحكام، باب باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره)  ٣
 . ٦الطالق، اآلیة )  ٤
 . ٢١٢، صالقواعد الفقھیة الكبرى وأثرھا في المعامالت المالیة: عمر عبد اهللا: كامل)  ٥
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السلوك لدى المتعلمین ومساعدتھم على مواجھة المشكالت التي قد یتعرضون لھا 
  . )١("علیمیة خارج المدرسة وداخلھاوذلك من خالل األنشطة الت

ویستفاد من القاعدة كیفیة التعامل مع مسألة الفروق الدینیة بین الطلبة في 
المجتمع المدرسي ، لذ ینبغي على المعلم غرس حریة االعتقاد في نفوس الطالب، 
فال یضر المسلم المسیحي وال العكس، كذلك یحترم الطالب المعلم المخالف للدین، 

ذا الصدد ینبغي على المعلم تحفیز الطالب على عمل أنشطة مدرسیة بحیث وفي ھ
تتجسد فیھا روح التعاون والمحبة بین الطالب مثل عمل وسائل، وكتابة رسائل أو 

" ألضرر وال ضرار: "صور حائط مكتوب علیھا حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  طالحجرة الصیفیةوأحادیث أخرى تحث الطالب على التسامح وتعلق على حائ

ال ض  ية لقاع ال ض  ب لت بيقا  لت لباحثة   لص ت  في ه 

آلتي لنح    :تك على 

 أن تراعي اإلدارة المدرسیة في وضع برنامج الحصص عدم إثقال كاھل المعلمین -
  .بالحصص اإلضافیة الزائدة عن قدرات المعلم ألن في ذلك ضرر للمعلم

لمعلم طالبھ على احترام بعضھم البعض وعدم إضرار احدھم باألخر   أن یعّود ا-
وذلك بجعل العالقة ودیة بین الطالب والمعلم وتحفیزھم على أن یأتوا  للمعلم 
ویخبروه بالضرر الواقع بھم قبل التفكیر برد الضرر وجعل روح التعاون، المودة 

  . والمحبة شائعة بین الطالب
لة تتضمن الخطر والضرر المترتب على دفع الضرر أن تحتوي المناھج على أمث-

بالضرر وان تحتوي المناھج على تنمیة الوازع الدیني لدى الطالب فیما یتعلق 
بالتسامح وعدم رد الضرر وحب الغیر فیحب ألخیھ كما یحب لنفسھ فال یضر بھ وال 

  .یضار
تھم بحیث ال  أن یراعي المعلم عند تحدیده لوقت االمتحان ظروف الطلبة ومستویا-

  .یتضرر الطالب بذلك الموعد كما یكون مریضًا، أو عنده امتحان آخر
 الشك بأن البیئة الصفیة وتھیئتھا من أھم متطلبات نجاح العملیة التعلیمیة -

التعلمیة،لذا ینظر التربویون إلى اإلدارة الصفیة باعتبارھا وسط معقد یتألف مـن 
ھم من جھة ومع مدرسیھم من جھة أخرى مجموعة من الطلبة یتفاعلون فیما بین

 ومما یسھم في )٢(مشكلین منظومة تتمیز بخصائص تجعل من كل صف نسیجًا خاصًا
تھیئة البیئة الصفیة أن یتعامل المعلم بالعدل والتسامح وبشاشة الوجھ مع الطالب 

                                           
الحدري، خلیل بن عبد اهللا ، التربیة الوقائیة في اإلسالم ومدى استفادة المدرسـة الثانویـة ) - ١

، جامعة أم القرى، معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسـالمي، مكـة )ط.د) (١(منھـا، 
 . ٤٧ه، ص١٤١٨السـعودیة، -المكرمـة

عض العوامل المؤثرة في اإلدارة الصفیة لدى أعضاء الجمیلي، عدنان و الجبوري، دوداد ،ب) ٢
) ١(الھیئة التعلیمیة في المدارس الثانویة، مجلة القادسیة في االداب والعلوم التربویة العدد

 . ١٥٠، ص٢٠٠٩) ٨(المجلد
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وزمالئھ المعلمین ألن نقیض ذلك یؤدي إلى الحقد والتباغض وبالتالي األضرار 
ض، وكذلك األمر بالنسبة ألسالیب التأدیب التربوي على المعلم مراعاة بالبع

األسالیب المعتادة في التأدیب مثل استخدام العصا أو التأنیب بالكالم مع مراعاة عدم 
التجاوز في الحد المشروع للتأدیب إذ عندھا یصبح انتقامًا ال تأدیبًا فلكل مجتمع 

  .ألخرىأسالیب معتادة تختلف عن المجتمعات ا
 أن یراعي المعلم الفروق الفردیة بین الطالب في إعطاء الدرس فال یسأم من -

التكرار حتى یفھم جمیع الطلبة ألن ھناك مستویات متدنیة من االستیعاب لدى بعض 
الطالب یجب مراعاتھا وإال تضرر الطالب بذلك وان یراعي ذلك أیضا في تلقین 

 . ان ھناك من الطالب ما یتسم بالبطءالطالب موضوع ما وكتابھ الطالب بعده

  اطب اث

ورا وا د وردة ا  

جمع أمر مضاه الحال ): لغة( األمور: المفھوم العام للقاعدة لغة واصطالحًا: أوال

: أي حالة، والمقاصد)١ (M Ó  Ò  Ñ  Ð L "والشأن، ودلیل ذلك قولھ تعالى

والقصد یأتي بمعنى النیة وھو . )٢(ناه االعتزام والتوجھجمع مقصد من القصد ومع
فمعنى القاعدة أن كل ما یصدر عن اإلنسان من قول أو فعل تختلف نتائجھ . المراد

وأحكامھ الشرعیة التي تترتب علیھ باختالف مقصود الشخص وغایتھ من وراء تلك 
  .)٣(األعمال والتصرفات

مثلتها: ثانيا لقاع    صل 

إنما األعمال " أصل ھذه القاعدة حدیث النبي صل اهللا علیھ وسلم : اعدة أدلة الق -١
 والحدیث واضح الداللة على اعتبار النیة في )٤("بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى

األعمال وان العمل فیختلف حكمھ باختالف النیة، وقال الشیخ ابن تیمیة في مجموع 
 شر فھو بحسب ما نواه، فان قصد بعملھ كل عمل یعملھ العامل من خیر أو: " فتاواه

 )٥(مقصودًا حسنًا كان لھ ذلك المقصود الحسن وان قصد بھ شیئًا كان لھ ما نواه

                                           
 ". ٩٧االیة : سورة ھود  ) ١
 ٣١٤ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ، ج، ص)٢
-١٢٣الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكبرى، مرجع سابق، ص): ابو حامد الفري: (البورنو)٣

١٢٤ . 
  ٧سبق تخریجھ ، ص)٤
القواعد الفقھیة الخمس الكبرى، دار الجوزي، : علوان، إسماعیل بن حسن بن محمد)٥

 .١٦٤ ص-١٤٢م، ص٢٠٠٠السعودیة، 
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 M  j  i  h: وأما أدلة القاعدة من القران الكریم فھي قولھ تعالى قولھ تعالى

p  o  n   m  l  k  L )١(  

ان غاضبًا، علیھ ضمانھا إذا من التقط لقطھ بقصد أخذھا لنفسھ ك: أمثلة القاعدة  -٢
تلفت في یده ولو التقطھا بنیة حفظھا وردھا لصاحبھا حتى یظھر كان أمینًا فال 

  )٢(یضمنھا إذا ھلكت

لتعلمية: ثانيا لتعليمية  لعملية  ية للقاع على  ب لت   :إلنعكاسا 

كلھا، تھدف التربیة إلى بناء الشخصیة اإلنسانیة المسلمة المتكاملة في جوانبھا 
وھذا التكامل وذلكم التوازن یتطلب تحدید جملة من اإلجراءات . وبطریقة متوازنة

التربویة التي من شانھا أن تسھم في ھذا البناء اإلنساني، وباالستناد إلى قاعدة 
  :األمور بمقاصدھا نالحظ أن أبرز االنعكاسات التربویة

 یمكن أن یؤدي عملھ بفاعلیة إال ال لذا فإن المعلم   تحقیق رضا اهللا سبحانھ وتعالي-
 وكذلك الطالب ال یمكن أن یكون )٣(إذا عمل بدافع ذاتي ملتمسا رضا اهللا تعالى

مخلصا في علمھ وال یصبر على مشقتھ التعلم إال إذا ارتبط بھدف سامي یتمثل بنیل 
  .)٤(األجر والثواب

یة العمل على أكمل  تعزیز مبدأ اإلتقان باعتباره مبدأ تربویا یقوم على أساس تأد-
واجھ، واإلخالص واستشعار رقابة اهللا تعالى للعبد من لوازم اإلتقان في العملیة 

  التعلیمیة التعلمیة
 من المبادئ التربویة الھامة التي یمكن استنباطھا من قاعدة األمور بمقاصدھا ، -

بویة، مسألة العقاب الذي توقعھ المدرسة على طلبتھا جزاًء لبعض المخالفات التر
باعتباره إجراء یؤدي إلى تقلیل احتمال حدوث السلوك غیر المرغوب فیھ في 

 إال أن المربیین المعاصرین یرون أن العقاب )٥(المستقبل أو في المواقف المختلفة
البدني یجب أن یرتبط بمخالفات سلوكیة ظاھرة تصدر عن الطلبة فال یمكن للمؤسسة 

 بناء على سوء الظن أو الخبرة السابقة عن التعلیمیة أن تعتمد العقاب البدني

                                           
 .٥البینة، اآلیة )١
 .١٢٤قھ الكبرى، مرجع سابق، صالوجیزة إیضاح قواعد الف): ابو حامد الغزي( البورنو، )٢
التربیة الذاتیة القیادیة النموذجیة ومضاعفة اإلنتاجیة ، دار عالم ) : ٢٠٠٤(یالجن ، مقداد )٣

 -. ٨الكتب ، الریاض، ص
الممارسات المتعلقة بتزكیة النفس لدى طلبـة الجامعـة ) : " ٢٠٠٢(بو دف ، محمود )٤

-١٥٠ص) ١١٦(غزة، العدد _ فسیة واالجتماعیة ، مجلة البحوث التربویة والن" اإلسالمیة 
١٨٦ .- 

دلیل العاملین في المجاالت التربویة :تعدیل السلوك اإلنساني). ١٩٩٤. (الخطیب، جمال)٥
 -. ٢٢دار المسیرة للنشر والتوزیع، ص: عمان، ٣ط.والنفسیة واالجتماعیة
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ویالحظ أن قاعدة األمور بمقاصدھا تنسجم مع النظرة . )١(سلوكیات بعض الطلبة
الحدیثة للعقاب فال یمكن لإلدارة المدرسیة أو المعلم أن یحاسب الطلبة على ما في 

 على مخالفات باطنھم ألن علم الباطن ال یعلمھ إال اهللا، وبالتالي تكون العقوبة منصبة
  . ظاھرة وصریحة 

 من مبادئ التربیة الحدیثة تشجیع الطالب على إبداء رأیھ بصراحة ودون خوف، -
وھذا یتطلب من المعلم أن یراعي قصد الطالب من وراء عملھ أو قولھ فلربما 
یتصرف الطالب أو یقول قوًال لم یحسن التعبیر فیھ أي لم یقصده فھو یخالف قصده 

  .لتصرف أو التعبیرولكنھ أساء ا
أن ال یقتصر المعلم عند صیاغتھ األھداف الدرس على األھداف المعرفیة والمھاریة -

بل ال بد من التركیز على األھداف الوجدانیة مثل تنمیة الخشوع هللا ومراقبة اهللا 
  .وتنمیة قیم أخالقیة مثل اإلیثار والتعاون فتكون األھداف ضمن  إطار تربوي إسالمي

  رااطب ا

ورا وع وار رجدة ا  

: مرفوع. )٢(الضیق ویقع في اإلثم والحرام ): لغة(الحرج : المعنى العام للقاعدة: أوال
: ورفع الحرج في اللغة. )٣(رفع الشيء ارتفاعًا إذا أزیل عن موضعھ: من رفع وتعني

لتھ في زحزحة الضیق ھو إزالة الضیق أو اإلثم والحرام، وزحزحتھ عن موضعھ، دال
أن : وعلیھ یكون  المعنى اإلجمالي للقاعدة. )٤(حقیقًة وعلى زحزحة اإلثم مجازًا 

یكون رفع الحرج والمشقة قبل الوقوع، فالحرج مرفوع عن المكلف فال یكلف إال ما 
یطیق ولیس من شأن التكلیف وال من طبیعتھ ان یكون شاقًا على الناس إلى حد 

راج، فإذا حصل لبعضھم تضرر عن بعض التكالیف زال ذلك األضرار بھم واإلح
 .)٥(الضرر بالرخص والتخفیضات

                                           
١(Regis, R. & James, J. (١٩٩١). Arithmetic as a Function of 

Interversion and Teacher Presented Reward and Punishment. 
Personality and Individual Differences, ١٥٢-١٤٥ ,(٢) ٢. 

 ٥٩٩،ص١ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج)٢
 ١٥٣،  ص٨المرجع السابق، ج)٣
جنة الوطنیة ط، طبع بمساعدة الل. رفع الحرج في الشریعة اإلسالمیة، د-:الباحسین، یعقوب)٤

  .٩م، ص١٩٧٢في الجمھوریة العراقیة، 
 .٢٩٨م، ص٢٠٠٣القواعد الفقھیة، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة، دبي، : الروكي، محمد)٥
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مثلتها: ثانيا لقاع    صل 

.  )١(   M X  W  V  U   T  S  RL: قولھ تعالى: أدلة القاعدة .١

ووجھ . )٢("بعثت بالحنیفة السمحاء: " ومن السنة قال صلى اهللا علیھ وسلم
 .د الحرج في الشرع لم تكن الشریعة سمحاءانھ لو ثبت وجو: الداللة

شرع اإلفطار للمسافر والمریض في رمضان رفعًا للحرج، :  أمثلة القاعدة  .١
 .وكذلك جواز أكل المیتة  لمن یتیقن الھالك 

ومما ھو جدیر بالمالحظة أنھ ال یتعارض ما قررتھ القاعدة من یسر الدین 
حق السارق والزاني وسائر وسھولتھ على الناس وبین ما یقرره الشرع من 

المخالفات من إیقاع العقوبة بھم بالقطع أو الرجم أو القتل؛ ألن یسر الدین 
إنما یتمتع بھ المتدین والحرج في الشرعیة إنما یرفع عن الملتزم بھا 

  )٣(والمستقیم على أمرھا

لتعلمية: ثانيا لتعليمية  لعملية  ية للقاع على  ب لت   :إلنعكاسا 

لمالحظة إلى أن الصفوف الدراسة ھي عبارة عن خلیط من الطالب الضعاف تجدر ا
ن والموھوبین، وھم بال شك متفاوتون من حیث قدراتھم على والمتوسطین والمتمیزی

التعلم، إذ ھم مختلفون في سرعة التعلم وعمقھ بل والرغبة في التعلیم أصال، ولیس 
من اإلنصاف أن یعامل المعلم الطلبة بنفس األسلوب التدریسي ، ولكن مسؤولیة 

تھ حتى یبقي لدیھم المعلم تتمثل في تحفیز الطلبة على العمل كل على قدر استطاع
 وبناء على القاعدة السابقة یمكن أن نستنتج مبدأین تربویین )٤(حب الخبرة التعلیمیة

  :ھامین ھما 

ية � عا لف لف عنیت  : ):Individual Differences( م

الشریعة اإلسالمیة بمبدأ الفروق الفردیة بین المتعلمین وبالتالي فعلى المعلم 
علمین من فروق فردیة في مستوى النضج العقلي والنفسي مراعاة ما بین المت

واالستعدادات والمیول واالتجاھات وبالتالي مراعاة مستوى المعلومات المقدمة 
لمستوى النمو العقلي للطالب، والمعلم الناجح من یكون لھ خبرة وفراسة في 

 . فھم ومعرفة ھذه الفروق حتى یكون التعلیم فعاال

                                           
 .٦:سورة المائدة) ١
 ١١٦، ص٦ت، ج.ابن حنبل، مسند األمام أحمد،  المكتب اإلسالمي، بیروت، د)٢
 ٢٩٩بق، صالقواعد الفقھیة، مرجع سا: الروكي، محمد)٣
عدالرحمن، صفوت، أثر استخدام الواجبات المنزلیة في تحصیل الطالب للمرحلة األساسیة في )٤

 .٤م، ص٢٠١١محافظة طولكرم، رسالة  ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، 
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القدرات العقلیة التي تمیز طالب عن أخر "دیة تربویا  ویقصد بالفروق الفر
  ولما كان المحتوى الدراسي  ھو )١("وتؤثر على تحصیلھ سلبا أو إیجابا

وسیلة و الطالب ھو  غایة التربیة وحورھا ، وجب على  المعلم في مراعاة 
الفـروق الفردیـة لدى الطالب من حیث التباین بین األفراد في القدرات 

 )٢(انات، وكذلك في االستعدادات ودرجة التحمـل ومستوى االنجازواإلمك
وبناء على ذلك ینبغي على المعلم أن ینوع في أسالیبھ التدریسیة فال یقتصر 
على أسلوب واحد وال یقتصر على طلبھ بعینھم دون اآلخرین بل ال بد من 

م مراعاة مستوى الطلبة والتدرج معھم من السھل إلى الصعب ومن المعلو
إلى المجھول وان یھیئ فرصا تعلیمیة لجمیع الطلبة لالشتراك في المناقشات 

كما ینبغي أن تكون اإلدارة المدرسیة والمعلم . التي تدور داخل غرفة الصف
على اطالع بظروف الطالب االجتماعیة واالقتصادیة بحیث ال یقع الطالب في 

راج الطالب فعند الحرج وتكون المدرسة على اتصال مع األھل لتفادي إح
تكلیف الطالب بعمل نشاطات معینة مثل لوحات أو مجسمات، أن ال یثقل 
كاھل الطالب بالمواد الخام بحیث تكون فمن المستطاع وخاصة في المعارض 

  المدرسیة

لية- جبا لمن عا حج ل  یقصد بالواجبات المنزلیة مجموعة : م

ا المعلم لطلبتھ إلنجازھا خارج وقت المھام التحریریة أو الشفویة  التي یعینھ
وتكمن أھمیة الواجبات المنزلیة . )٣(المدرسـة بصرف النظر عن مكان تنفیذه

أنھا تتیح للطالب حریة استخدام المصادر المتنوعة لزیادة قدرتھ على 
االعتماد على النفس للوصول إلى تحقیق أھداف لغویة محددة، إضافة إلى 

 الفروق الفردیة حیث أنھا  تمكن لكل طالب التعلم أنھا وسلیھ فعالة لمراعاة
تبعًا لقدراتھ واستعداداتھ وبالتالي قضاء الوقت الذي یتناسب وسرعتھ 

 .)٤(الذاتیة في إنجاز الواجب المنزلي المطلوب

                                           
١(Elias, M (٢٠٠٠)." Educating more than the mind" . 

Techniques:Connecting Education & Careers,١٩-١٢ (٨) ,٧٥ 
بركات، زیاد، دور المعلم في مراعاة الفروق الفردیة لدى طلبتھ في ضوء بعض المتغیرات، )٢

  .٦، ص٢٠٠٦منشورات جامعة القدس المفتوحة، 
٣(Cooper, H Lindsay , J.& Nye , B.(٢٠٠٠)."Homework in the home 

how student ,family and parenting-style differences relate to the 
homework process ". Contemporary Educational psychology.٢٥ 

(٤). ٤٨٧-٤٦٤. 
حامد،آسیا  فاعلیة استخدام الواجبات المنزلیة في تنمیة االتجاه نحو التعلیم الذاتي في برنامج )٤

 النفس، كلیة إعداد معلمات اللغة اإلنجلیزیة في كلیات التربیة للبنات، رسالة التربیـة وعلـم
  . ١٢ص .).٢٠٠٦(التربیة للبنات، مكة المكرمة
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وبالرغم من أھمیة الواجبات المنزلیة في عملیة التعلیم والتعلم إال أن التربویون 
لواجبات المنزلة وإعطاء واجبات فوق طاقة الطالب من یحذرون من مشكلة تراكم ا

  )١(حیث صعوبة الواجب وبالتالي تتطلب وقتا طویال وھذا یكون على حساب األسرة
وفي حال تم تكلیف الطالب بالواجبات المنزلیة وحدث أي تقصیر من الطالب فعلى 

عام أو بسریة المعلم أن یراعي في تأنیبھ فال بأنبھ أمام الطالب بل یوجھھ بشكل 
  .بحیث ال یتحرج أمام الطالب وال یتولد عنده شعور بالنقص فیما بعد

  اطب اس

ورا وا ب ا ن د أودة درء ا  

  والمفاسد جمع مفسدة ومعناھا )٢( الدرء في اللغة الدفع:لمعنى لعا للقاع: ال

، أما )٣(اإلتیان بشيء من موضع إلى موضع: لجلبخروج الشيء عن االعتدال ، وا
واصطالحا ھي الوسیلة التي ظاھره الجواز ویتوصل بھا . فھي المصلحة: المنفعة

والمعنى اإلجمالي للقاعدة  انھ إذا تعارضت مفسدة مع جلب . )٤(إلى قبل محظور 
تنائھ منفعة قدمت دفع المفسدة غالبًا، الن اعتناء الشارع بالمنھیات اشد من اع

بالمأمورات، فالذرائع المطالبین بسدھا لیست التي تقضي  بصاحبھا إلى الحرام بل 
    .)٥(ھي تشمل كل ما من شأنھ أن یؤدي إلى ضرر أو أذى

مثلتها: ثانيا   صل لقاع 

|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §      Mقولھ تعالى :  أدلة القاعدة-١

¨L  )مفسدة سب اهللا تعالى المترتبة في مصلحة سب آلھة أن :  ووجھ الداللة)٦

المشركین وإعالن البراءة منھا مقدمة على ھذه المصلحة، فیجب على المسلم أن 
 أما دلیل القاعدة من )٧(یمتنع عن ھذه المصلحة إذا كانت تؤدي إلى ھذه المفسدة

یوت أزواج  جاء ثالثة رھط إلى ب-:السنة فما رواه انس بن مالك رضي اهللا عنھ قال

                                           
الصعوبات التي تحد من فعالیة الواجبات البیتیة لدى طلبـة المرحلـة األساسیة ."أبو علي،علي)١

، رسالة ماجستیر "في المدارس الحكومیة بمحافظة نابلس من وجھة نظر المعلمـین والطلبـة
  ١٠، ص)٢٠٠٢(لسطینف:غیر منشورة، جامعة النجاح،نابلس

  ٧١، ص١ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ، ج)٢
  ،٣١٧، ص.١المرجع السابق ، ج) ٣
، مجلة أبحاث الیرموك، "سد الذرائع وبعض تطبیقاتھا المعاصرة :" الصالح، عبد اهللا)٤

  .م، منشورات جامعة الیرموك، األردن٢٠٠٣ب، حزیران ٢، العدد )١٩(المجلد
  .٢٠٥الفقھیة ،مرجع سابق، صالقواعد : الزرقا)٥
  .١٠٨اآلیة : سورة األنعام) ٦
قاعدة سد الذرائع وأثرھا في ضبط تصرفات المكلفین في الفقھ اإلسالمي، : " الدرع، كمال)٧

 .م، دار البعث، الجزائر٢٠٠٢،)١١(مجلة جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، العدد
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النبي صلى اهللا علیھ وسلم یسألون عن عبادة النبي صلى اهللا علیھ وسلم فلما أخبروا 
 وأین كنا من النبي صلى اهللا علیھ وسلم وقد غفر لھ ما تقدم -:كأنھم تقالوھا، فقالوا

 أنا -: فأما إنا فأني أصلي اللیل أبدا، وقال األخر-:من ذنبھ وما تأخر، فقال أحدھم
 فأني اعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء النبي -:ر وال أفطر، وقال آخرأصوم الدھ

أنتم الذین قلتم كذا وكذا، أما واهللا إني ألخشاكم : " صلى اهللا علیھ وسلم إلیھم فقال
هللا واتقاكم لھ لكني أصوم وافطر، واصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 

  .)١("سنتي فلیس مني
راھیة المبالغة في المضمضة واإلستنشاق للصائم من باب سد ك:  أمثلة القاعدة-٢

الذرائع، و النھي عن صالة التطوع المطلق في أوقات النھي إنما ھو لرد مفسدة 
  .التشبھ بالكفار الذین یسجدون للشمس عند طلوعھا وغروبھا

لتعلمية: ثانيا لتعليمية  لعملية  ية للقاع على  ب لت   :إلنعكاسا 

قع التربوي العربي واإلسالمي المعاصر بالتربیة الغریبة، حتى أصبحت تأثر الوا
التربیة في مدارسنا العربیة صورة طبق األصل عما تشھده التربیة الغریبة، حیث 
أصبحت المؤسسات التربویة تشھد بعض السلوكیات التي ال تتفق وقیمنا الفاضلة 

وتكمن  .  )٢(بركب الحضارةباسم اإلطالع على واقع العالم المتقدم، و اللحاق  
خطورة االعتماد على نتاج الغرب الفكري والتربوي في أن ذلك یسھم في طمس 
الخصوصیة التي تتمیز بھا التربیة اإلسالمیة إال أن ذلك ال یعني بحال من األحوال 
االنغالق وعدم االستفادة مما أنتجھ اآلخرون بل ال یمكن االستفادة من بعض 

  . ة والتربویة ما دامت ال تصطدم مع أصول التربیة اإلسالمیةاالنجازات العلمی
وفي ھذا الصدد فإنھ یمكن االستناد إلى قاعدة درء المفاسد بالتوصل إلى جملة من 

  :المبادئ التربویة من أبرزھا 
 االنفتاح على خبرات اآلخرین في میادین العلم واالجتماع والثقافة ، وفي  .١

یة على  ضرورة ھذا االنفتاح باعتباره یسھم في ھذا الصدد یؤكد علماء الترب
الكشف عن منابع التأثیرات العالمیة وما فیھا من جوانب ایجابیة وأخرى 
سلبیة األمر الذي یمكننا من تقدیر مواقف اآلخرین وكیفیة التعامل معھم، 
فاإلسالم ال یدعو إلى العزلة والجمود بل یطالب المسلم بالبحث عن الحكمة 

بادراك الحقائق وتعلم العلوم في أي مكان كانت وفي ھذا الصدد إن وجدت و
یقرر المربون المسلمون أن الحقائق العلمیة من تلك العلوم والفنون 
یصادقھا اإلسالم وھي تصادقھ، والعداء في الحقیقة لیس بین العلم واإلسالم 

ورات بل بین الطریقة الغربیة واإلسالم، وذلك أن  للغرب في أكثر العلوم تص

                                           
  ٤٦٧٥ح، باب الترغیب في النكاح، رقم صحیح مسلم، كتاب النكا: رواه مسلم) ١
، )١٩٨٨. (الحلبي إبراھیم مكتبة :المدینة المنورة. والتربیة اإلسالمیة القیم علي العینین، أبو)٢

  .٣٢ص
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أساسیة مخصوصة ومفروضات جذریة ونقاط انطالق لیست بنفسھا حقائق 
ثابتة بل ھي ما یملي علیھم وجدانھم فھم یصفون الحقائق العلمیة في قالب 

ھذه و یرتبونھا  بحسب ھذا القالب، ویتخذون من ذلك ، مزاعمھم الوجدانیة 
نظاما مخصوصًا فاإلسالم في الحقیقة یحارب ھذه المفروضات 

 .)١("لوجدانیةا
االستخدام الواعي لتقنیات التعلیم بحیث یحدد المعلم لطلبتھ المواقع  .٢

االلكترونیة المفیدة وان یكون ھذا االستخدام تحت إشراف المعلم واألسرة، 
فقد ینتج عن سوء االستخدام لتلك التقنیات العدید من اآلثار االجتماعیة 

الفئة لقضاء الساعات الطویلة فھناك أمور مغریة بالنسبة لھذه ، والنفسیة
أمام جھاز الحاسوب مستخدمة اإلنترنت، والذي من الممكن أن یؤثر على 

ولذلك، فإذا الفئة العمریة ھي الفئة المعنیة . العالقات االجتماعیة الحقیقیة
بھدف تسلیط الضوء على أحد التأثیرات االجتماعیة الستخدام الشبكة 

 .)٢(علیھم
ین أن الحواس لھا تأثیر كبیر في إدراك األشیاء وان من المقرر بین المرب .٣

الشيء المحسوس یصل إلى الفھم من أیسر طریق لكن غیر المحسوس 
 لذا فإن الرحالت التي تنظمھا المدرسة تعد وسیلة )٣(یحتاج إلى جھد وعناء

فعالة في عملیة اإلدراك والمعرفة لدى الطلبة، ورغم أھمیة الرحالت 
ى اإلدارة المدرسیة أن تكون حذرة فیما یتعلق بالرحالت المدرسیة إال أن عل

المدرسیة إذ أصبحت ھذه الرحالت مدعاة للقلق لما یقوم بھ بعض الطالب 
من سلوكیات سلبیة أو المصائد التي ترتبھا العصابات وإن تطلب ذلك منع 

 .الرحالت سد للذریعة

ة وقراراتھا فال أن یراعي المدیر والمعلمون ھذه القاعدة في أنظمة المدرس -٤
یكون نظرھم قاصرا على المصلحة المتحققة من أي قرار إداري أو أكادیمي، 
بل الواجب الموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة على قرار تتخذه 
المدرسة سواء أكان القرار إداریا أو أكادیمیا، فإذا كانت المفسدة أعظم 

اعدة درء المفاسد أولى من عندھا یجب العدول عن ذلك القرار مراعاة لق،
جلب المصالح، فمثال نظام التعلیم الفترتین صباحي ومسائي قد یكون فیھ 
مصلحة لكن ظھرت مفسدة على الطالب وھي أعظم من المصلحة المترتبة 

  .علیھ فسد الذرائع أوال من جلب المنافع

                                           
 ٣٠٤ت ، ص. بیروت، د  المودودي، أبو األعلى ، نحن والحضارة الغربیة دار الفكر،١
یس التربیة اإلسالمیة،مجلة األستاذ، كلیة عبد، ولید، استخدامات الوسائل التعلیمیة في تدر)٢

 .١٠٣٠، ص٢٠١٢،  ) ٢٠٣( التربیة، جامعة بغداد العدد 
 ٣٠٤ت ، ص. بیروت، د  المودودي، أبو األعلى ، نحن والحضارة الغربیة دار الفكر،)٣
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  اخلامتة

الستنتاجا  سة ما يلي: ال  ل   :ه م خالل ه 

 . واعد الفقھیة تشكل إطارا عاما یندرج تحتھ العدید من األحكام الجزئیةأن الق -١
إن ابرز االنعكاسات التربویة لقاعدة العادة محكمة تتمثل في توظیف مبدأ  -٢

األحداث الجاریة في عملیة التعلیم والتعلم وبالتالي ینبغي على المعلم اختیار 
خل البیئي في التدریس الوسائل المناسبة لذلك وینبغي أن یتم توظیف المد

 .من خالل إیجاد قنوات اتصال بین المنھج والبیئة 
من أبرز االنعكاسات التربویة لقاعدة ال ضر وال ضرار ھو تفعیل مبدأ التربیة  -٣

الوقائیة  عن طریق أخذ االحتیاطات والتـدابیر بھدف تغییر المواقف وأنماط 
كالت التي قد السلوك لدى المتعلمین ومساعدتھم على مواجھة المش

 یتعرضون لھا وذلك من خالل األنشطة التعلیمیة خارج المدرسة وداخلھا
من أبرز االنعكاسات التربویة لقاعدة األمور بمقاصدھا ھو عملیة ضبط  -٤

العقاب الذي توقعھ المدرسة على الطلبة، فینبغي ان یكون ھذا العقاب بناء 
 .على سلوكیات ظاھرة ولیست سلوكیات مخفیة

 االنعكاسات التربویة لقاعدة ال ضر وال ضرار ھو مراعاة مبدأ من أبرز -٥
 .الفروق الفردیة وحجم الوجبات المنزلیة التي یكلف بھا الطالب

من أبرز االنعكاسات التربویة لقاعدة  درء المفسدة أولى من جلب المصلحة  -٦
ھو االنفتاح الواعي على خبرات اآلخرین في میادین العلم واالجتماع 

 والتربیة بحیث ینسجم ھذا االنفتاح مع ثوابت التربیة اإلسالمیة وال والثقافة
  یخرج عنھا

صيا  لت   :ثانيا 

  :في ضوء النتائج السابقة فإن الباحثة توصي باالتي 
دراسة أثر القواعد الفقھیة في مواجھة تحدیات علمنة نظام التعلیم في البالد  .١

 .اإلسالمیة
المناھج الدراسیة للمراحل التعلیمیة إجراء دراسات تتعلق بتحلیل محتوى  .٢

 .المختلفة تكشف عن مدى انسجام تلك المناھج للقواعد الفقھیة
عقد دورات تدریبیة للمعلمین على كیفیة االستفادة من القواعد الفقھیة في  - ٣

  .عملیة التعلیم والتعلم
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  المراجع
  المراجع العربیة: أوال

  القران الكریم   
 المعجم الوسیط، تحقیق عبد السالم : مصطفى و آخرون: إبراھیم

  .ھارون، ، المكتبة العلمیة، طھران
 ت.أحمد ، مسند أحمد ، المكتب اإلسالمي ، بیروت ،د: ابن حنبل 
 أبوعبداهللا القزویني، سنن ابن ماجة، مكتبة المعارف للنشر، : ابن ماجھ

  ھـ١٤٢٣الریاض، 
 توجیھ ، دار القواعد الفقھیة بین األصالة وال: محمد بكر: إسماعیل

 ، إسماعیل بن محمد أبو عبد اهللا  ، البخاري،١٩٩٧المنار، عمان 
 .القاھرة الحدیث، دار )٢٠٠٤(ھـ  ١٤٢٥  سنة طبعة ، البخاري صحیح

 عبداهللا، التطبیقات التربویة ألھم القواعد الفقھیة الكبرى، :  البوحنیة
 .لریاضرسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود ، ا

 ٥محمد صدقي، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكبرى، ط: البورنق 
 . م١٩٩٨مؤسسة الرسالة، بیروت،

 مؤسسة ١محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقھیة، ط: البورنو ،
  ١٩٩٧ لبنان ، -الرسالة، بیروت 

 التعریفات،دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان،  علي بن محمد:الجرجاني ،
١٩٨٣  

 مكتبة المنار اإلسالمیة  صبري ،المناھج حاضرًا ومستقبًال: اش الدمرد ،
   ٢٠٠٠، الكویت 

 مصطفى، المدخل الفقھي العام، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة : الزرقا
  .١٩٩٨السابعة، 

 أبو داود سلیمان بن األشعث، سنن أبي داود، تحقیق محمد : السجستاني
  محي الدین عبد الحمید، دار الفكر، بیروت

 ٢القواعد الفقھیة الكبرى وما تفرع عنھا، ط: صالح بن غانم: سدالنال ،
  م١٩٩٩دار بلنسیھ للنشر والتوزیع، الریاض، 

  السعدي، سلیمة، أثر استخدام األحداث الجاریة في التدریس على
تحصیل طلبة الصف العاشر في مادة الدراسات االجتماعیة وتنمیة 

غیر منشورة، جامعة التفكیر الناقد لدیھم، رسالة ماجستیر 
 .٢٠٠٩مؤتة،

 مجلة المسلم "حسن،  نحو علم القواعد االعتقادیة الشرعیة: الشافعي ،
، )الجیزة( ، تصدر عن جمعیة المسلم المعاصر١٠٧المعاصرة، العدد 

 .م٢٠٠٣مصر، 
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 إسماعیل بن محمد، كشف الخلفاء ومزیل اإللباس عما اشتھر : العجلوني
،بیروت ٤،ط٢ احمد القالشي،جمن األحادیث على الناس، تحقیق

  م ١٩٨٥
  محمد : محمد بن یعقوب، القاموس المحیط ، تحقیق : الفیروز آبادي

 - بیروت نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،
  ٢٠٠٥، ٨لبنان ، ط

 عمر عبد اهللا، القواعد الفقھیة الكبرى وأثرھا في المعامالت : كامل
  م، ٢٠٠٠، بیروت، المالیة ، دار الكتب

 سماعیل بن حسن، التطبیقات التربویة لقاعدة العادة محكمة،  إ: محمد
رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، 

  ھـ١٤٣٠
 الثقافیة، رؤیة إسالمیة،  ولید، والشریفین، عماد، العولمة:  مساعدة

 عشر، الثامن میة المجلداإلسال الدراسات  لسلة اإلسالمیة الجامعة مجلة
 .٢٨٠ ص ٢٤٩ ،      ص٢٠١٠األول، العدد

 أبو الحسین مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم ، دار الكتاب العربي، : مسلم
  .١٩٨٢بیروت، 

 أحالم، الجوانب التربویة المستمدة من المصالح المرسلة، : مطالقة
 .٢١٩-٢٠٩) ٣(٥المجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة، 

 اإلسالمیة، عالم  التربیة في وتطبیقاتھا البحث مناھج مقداد، :یالجن
 .ھـ١٤١٩الكتب الریاض، 

 خلیل بن عبد اهللا ، التربیة الوقائیة في اإلسالم ومدى استفادة : الحدري
، جامعة أم القرى، معھد البحوث )ط.د) (١(المدرسـة الثانویـة منھـا، 

 . ه١٤١٨السـعودیة، -رمـةالعلمیة وإحیاء التراث اإلسـالمي، مكـة المك
 عدنان و الجبوري، دوداد ،بعض العوامل المؤثرة في اإلدارة : الجمیلي

الصفیة لدى أعضاء الھیئة التعلیمیة في المدارس الثانویة، مجلة 
، ٢٠٠٩) ٨(المجلد) ١(القادسیة في اآلداب والعلوم التربویة العدد

 . ١٥٠ص
 لفقھیة الخمس الكبرى، إسماعیل بن حسن بن محمد، القواعد ا: علوان

 .م٢٠٠٠دار الجوزي، السعودیة، 
 مقداد، التربیة الذاتیة القیادیة النموذجیة ومضاعفة اإلنتاجیة ، : یالجن

 م٢٠٠٤دار عالم الكتب، الریاض،
 الممارسات المتعلقة بتزكیة النفس لدى طلبـة : " محمود  : أبو دف
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