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فقه األولويات من منظور الرتبية اإلسالمية وتطبيقاته
الرتبوية
الممخص_ إف أصكؿ التربية اإلسبلمية في جانبيا الفمسفي تؤصؿ

 .1المقدمة

لمممارسات التربكية كتجعميا رديفان ميمان لمقكاعد الفقيية في تنظيـ الفكر

إف النشاط الفقيي كحيكية الفقياء في التعامؿ مع معطيات

اإلنساني كتعزيز السمكؾ التربكم المحمكد؛ كليس ىذا غريبان عمى

الكاقع كالتكيؼ المرف كفؽ ممكة فقيية تراعي الميـ كاألىـ

التربية اإلسبلمية التي تستمد أصكليا الفمسفية مف ذات المشرب

كتحصيؿ المصالح كدرء المفاسد كالمبادرة كالمبادأة التي كاف

المقدس .كفقو ترتيب األكلكيات أحد المجاالت التربكية الميمة التي

يتمتع بيا الفقياء كالمفتكف في سد حاجات الناس التشريعية؛ يدؿ

أدلى فييا الفقياء بآرائيـ؛ حيث تأتي ىذه الدراسة لتسمط الضكء عمى

عمى عمؽ أثر ىذه الشريعة كتمكنيا مف تصكراتيـ كعقائدىـ

ىذا النكع مف الفقو مف منظكر تربكم إسبلمي ،كلتبيف أىميتو التي

كأعماليـ ،حتى صارت مجريات التعاطي مع المشكبلت

يجمييا تطبيقاتو التربكية التي تطاؿ منظكمة التربية كالتعميـ ،كفي

رسكما كقكاعد كأصكنال فقيية كتربكية يرجع
كالممارسات الفقيية
ن

مستكياتيا المختمفة .كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فقو األكلكيات

إلييا المبتدئ كالمقتدم.

كعبلقتو بالتربية اإلسبلمية ،كابراز االتجاه الفقيي كمنطمؽ لمممارسات

كلقد كاف المجاؿ التربكم أحد المجاالت التي أدلى فييا

التربكية كأخي ارن الكقكؼ عمى أىـ التطبيقات التربكية لفقو األكلكيات مف
منظكر إسبلمي ،كاستخدمت في تحقيؽ أىدافيا الجمع بيف المنيجيف:

الفقياء بآرائيـ ،سكاء في تضاعيؼ أبكاب الفقو أك في إفرادىا

الكصفي (التحميمي) ،كالمنيج االستنباطي .تناكؿ الباحث مطالب

بالتصنيؼ؛ فكتب آداب الطمب كالتعميـ كالتعمـ مميئة بالحقائؽ

الدراسة كفؽ مباحث الدراسة كمطالبيا التي قربت فقو األكلكيات

كالمفاىيـ كالتعميمات كالتجربة الحية التي تنـ عف كعي بيذا

مفاىيمو كحقائقو كقكاعده في ضكء أسئمة الدراسة فتناكلت في المبحث

الجانب الحياتي الميـ ،فكاف الفقياء ىـ المفكركف كىـ الركاد

األكؿ تعريؼ مفيكـ فقو األكلكيات كعبلقتو الكطيدة بالفقو ،كفي

الذيف تشخص أعيف الناس إلييـ إذا ما ىجـ الكىـ عمى الفيـ

المبحث الثاني :تناكلت العبلقة بيف االتجاه الفقيي بالفكر التربكم،

في سياؽ التعميـ كالتعمـ كالتربية ،فمقد "كاف عمماء الفقو أبرز

كفي المبحث الثالث :تناكلت الدراسة آلية المدخؿ المنظكمي ،ثـ

إسياما في التعميـ ،كأقرب الجامعات إلى
فئات الفكر اإلسبلمي
ن
قمكب الناس ،حيث إف ما يتحدثكف فيو ىك أحكاـ الشريعة

ختمت بذكر بعض التطبيقات التربكية لقكاعد فقو األكلكيات كبياف
انتشار تطبيقات تمؾ القكاعد كفقو األكلكيات في المجاؿ التربكم .ككاف

عددا مف المبادئ يشكؿ
كمبادئيا ،ىذا كقد حمؿ الفقو اإلسبلمي ن

مف أىـ نتائج الدراسة ضركرة صياغة فقو األكلكيات بصكرة مبسطة

كترسيخا لتربية إسبلمية سكية بالنسبة لمديف كبالنسبة لمدنيا
دعما
ن
ن
[.[1

باالستعانة بطرؽ التدريس الحديثة؛ كأيضان تضميف مادة فقو األكلكيات
كبقية أنكاع الفقو في ب ارمج إعداد المعمميف في صكرة كحدات إثرائية
كدمج مكضكعات ىذا النكع مف الفقو في مناىج التعميـ العاـ؛ ككذلؾ

كلقد مرت العبلقة بيف الفقو الشرعي كالفقو التربكم أك الفكر

عمؿ دراسات مقارنة تتناكؿ دكر االتجاه الفقيي في ترشيد الفكر

التربكم بدرجة مف التداخؿ يصعب معيا تمييز أحدىما عف

التربكم كالعبلقة الكطيدة بينو كبيف التربية .كبياف أىمية تأصيؿ فقو

اآلخر ،إال أف تنامي العمكـ كتميز الصناعات العممية؛ ميز

األكلكيات في الفكر التربكم.

بينيما دكف كعي بأثر التحكالت كاألطكار التي ستبعد الشقة بيف

الكممات المفتاحية :فقو األكلكيات ،منظكر التربية اإلسبلمية،

الفقو كالتربية ،كالتي تناىت إلى فصاـ مبتكر ركجتو التبعية

التطبيقات التربكية.

الثقافية التي ىجنت االجتياد التربكم ،كالذم تنامى بصكرة
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عسرت حالة االستقبلب التي يتكقع أف يقكـ بيا الفكر التربكم

عمكما اصطدـ بقائمة مف الكاجبات المتزاحمة كالمياـ الضركرية
ن
الحالَّة التي ينبغي إنجازىا ،كفي مستكيات متفاكتة كأنسا و
ؽ

أيدلكجيا بحيث يستفاد مف
اإلسبلمي لممعرفة الغربية كتحييدىا
ن

متباينة تحتاج إلى كعي كتدبير كتسيير ،ينسجـ مع معطيات

النافع فييا ،ثـ إخراجيا طاقة بناءة تغرم بمحاسف الحنيفية

الكاقع كيراعي اليكية كيحقؽ األىداؼ التربكية التي تسمك إلييا

الخاتمة.

تمؾ السياسات ،كالتي تنبثؽ مف األصكؿ الشرعية.

كىذا ما أنسو ركاد الغرب المنصفيف مف ركاد المسمميف

كفي ىذا السياؽ تأتي ىذه الدراسة لتسمط الضكء عمى ىذا النكع

األكائؿ ،حيث يذكر غكستاؼ لكبكف أف" :مف العكامؿ الفاعمة

مف الفقو مف منظكر تربكم إسبلمي ،كلتبيف أىميتو التي يجمييا

في أصكؿ المدنية التي كضع العرب أساسيا ،شدة ما كانكا عميو

تطبيقاتو التربكية التي تطاؿ منظكمة التربية كالتعميـ ،كفي

مف الذكاء؛ فإنيـ ما كادكا يخرجكف مف صحارم ببلدىـ حتى

مستكياتيا المختمفة ،حيث تناكلت دراسات سابقة جانب القكاعد

اتصمكا بالمدنية اليكنانية كالبلتينية ،فاستغربكا شأنيا ،ثـ ما لبثكا

الفقيية كتطبيقاتو التربكية كدراسة البكحنية [ ،]3كدراسة

أف راضكىا عمى أسمكبيـ كطريقتيـ .كتحمس العرب لدراسة العمـ

محمد[ ،]4كأنكاع مف الفقو مثؿ دراسة القرضاكم [ ،]5كدراسة

الجديد الذم خرجكا إليو بنفس الحماسة التي اندفعكا بيا فاتحيف،

زىد كالرياحي [ ،]6كدراسة الكربكني [ ،]7كدراسة غنايـ [،]8

كلـ تعقيـ أثقاؿ عادات كأكضاع قديمة ،فإف الحرية في البحث

كدراسة الككيمي [ ،]9لكف أم مف الدراسات السابقة لـ تتناكؿ

كانت أحد العكامؿ التي أسرعت بانطبلقيـ في طريؽ الرقي ،كلـ

الجانب التطبيقي التربكم لفقو األكلكيات؛ كتأتي ىذه الدراسة

يمض زمف قصير حتى طبعكا اليندسة ،كالفنكف ،كالعمكـ،

لتعنى بالتفصيؿ الذم يجمي األىمية النكعية ليذا الفقو في

بطابعيـ الشخصي الذم تيعرؼ بو آثارىـ ألكؿ كىمة [.[2

المجاؿ التربكم.

كلكف االتجاه التأصيمي التجديدم يتنامى؛ فمؤشر كثرة

 .2مشكمة الدراسة

الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف الفقو كالتربية يأخذ في

إف بمكرة الكعي الفقيي كتحكيمو إلى فكر تربكم يحتاج إلى

ّْ
ليمكف لبلتجاه الفقيي مف
االرتفاع ،فيعكد المنحى التأصيمي

تجسير الفجكة المعرفية التي شكميا الفصاـ بيف المجاليف ،كاف

صياغة الفكر التربكم كبناء أسسو مف أجؿ اجتياد فكرم ينطمؽ

مف مؤشرات القكة كثبات األرضية النظرية في ىذا السياؽ كجكد

مف قاعدة صمبة مف األصكؿ كالفقييات المكطّْئة الرتياد المنصة

خطكط كعبلقات كصؿ كاضحة يمكف لممربي في أم مستكل

التي ترشحو لريادة التربية كاإلجابة عف التساؤالت التي شغمت

تفعيميا كالمركر بيا في أحراش التراكـ الفكرم التربكم الذم يعيؽ

الفمسفات المثالية كالمادية كما تنتظمو مف فمسفات ،كالتي فقدت

ركح المبادرة التربكية اإلسبلمية ،سكاء في مستكل الفمسفات أك

حمقة الكصؿ الرئيسة التي تشد أسر التربية كىي التكحيد

السياسات أك المناىج كاعداد المعمـ ،أك في تربية الطالب

كاإليماف بثنائي عالـ الغيب كالشيادة ،كما يترتب عميو مف رؤل

كتعميمو.
كلعؿ استخراج القكاعد الفقيية كأنكاع الفقو كنقميا مف نسؽ

كتصكرات كممارسات تربكية تمتد إلى قاعات الفصكؿ الدراسية
كالمحاضف التربكية.

المعرفة التقريرية إلى نسؽ المعرفة اإلجرائية لمعرفة التطبيقات

كمف أنكاع الفقو الذم يفسر غيابو كثير مف النككص

التربكية التي يتعيف تكظيفيا لحؿ إشكاؿ تربكم أك تأسيس معرفة

كالمراكحة كالخمؿ في بناء السياسات التربكية كخمفيتيا النظرية

أك لمعرفة المتعيف مف التكميؼ الشرعي؛ يعد مف أىـ خطكات

كما يتفرع عف ذلؾ مف ممارسات تربكية في المجاؿ التربكم "فقو

إعادة إعمار البناء التربكم الذم تناكبت عميو معاكؿ التبعية،

األكلكيات"؛ حيث أف نشاط التجديد التربكم كالعمؿ التربكم

فأثرت في أسسو كزىدت في تجديده [.[3
430

 -3قد تسد الدراسة فجكة معرفية في جانب تكفير المعرفة الفقيية

كفقو األكلكيات  -كما سبؽ  -مف أىـ أنكاع الفقو التي
تتصدر قائمة الفقييات التي ينبغي أف يتكسؿ بيا المربي كالمفكر

المتعمقة بفقو األكلكيات كتطبيقاتيا التربكية.

كالمعمـ لترشيد ممارساتو التربكية رجاء تحقيؽ األىداؼ التربكية

 -4تمبية تكصيات المؤتمرات كالبحكث التي تدعك إلى العناية

العامة كالخاصة.

باالتجاه الفقيي في تشييد البناء التربكم كاالستغناء عف

كبناء عمى ما جاء في المقدمة كاالعتبار السابؽ يمكف تمثّّؿ

النظريات كالفمسفات المعاصرة التي تبني أصكليا عمى مبادئ

مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي:

إلحادية مبنية عمى القطيعة بيف الدنيا كاآلخرة [.[10

أ .أسئمة الدراسة

د .منهج الدراسة

 -1ما أىـ التطبيقات التربكية لفقو األكلكيات مف منظكر التربية

إنو بالنظر إلى أىداؼ الدراسة كأسئمتيا؛ فإنو يتعيف الجمع بيف

اإلسبلمية؟

المنيجيف :الكصفي (التحميمي) ،كالمنيج االستنباطي.

كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية:

 -فالمنيج الكصفي :لئلجابة عف الجانب التحميمي لمدراسة،

 -1ما مفيكـ فقو األكلكيات كما ىي أىـ قكاعده؟ كما عبلقتو

حيث سيتـ مسح األدب المتعمؽ بالدراسة كتحميؿ البيانات

بأنكاع الفقو؟

كتصنيفيا؛ لمتعرؼ عمى فصكؿ الدراسة كمباحثيا كاستقراء

 -2ما مشركعية فقو األكلكيات؟ كما مكضعو مف التشريع؟

الدالالت التي تحقؽ المعاني التي تستيدفيا تمؾ الفصكؿ

 -3ما العبلقة بيف فقو األكلكيات كالتربية اإلسبلمية؟ كما أىميتو

كالمباحث ،ثـ القياـ بترتيب تمؾ الفصكؿ كمباحثيا الفرعية

مف منظكر التربية اإلسبلمية؟

بصكرة تستكعب مبلمح الدراسة كبما يحقؽ أىدافيا.

 -4ما تطبيقات فقو األكلكيات في المنظكمة التربكية؟

 -كالمنيج االستنباطي :الستنباط أىـ القكاعد الفقيية التي تتعمؽ

ب .أهداف الدراسة

بفقو األكلكيات ،ثـ النظر في تطبيقاتيا التربكية في المنظكمة

 -1التعرؼ عمى فقو األكلكيات كعبلقتو بالتربية اإلسبلمية.

التربكية ،كاستنتاج ذلؾ مف المسح الكصفي السابؽ ،حيث يتـ

 -2إبراز االتجاه الفقيي كمنطمؽ لمممارسات التربكية.

مسح األدب السابؽ كجممة المصادر كالمراجع التي تناكلت تمؾ

 -3الكقكؼ عمى أىـ التطبيقات التربكية لفقو األكلكيات مف

القكاعد بغرض استقراء أىـ تمؾ القكاعد المرتبطة بالمجاؿ

منظكر إسبلمي.

التربكم .كالمنيج االستنباطي ىك" :بذؿ أقصى جيد عقمي

ج .أهمية الدراسة

كنفسي عند دراسة النصكص بيدؼ استخراج مبادئ تربكية
مدعمة باألدلة الكاضحة [.[11

تنبع أىمية الدراسة مف العبلقة الكطيدة بيف ممارسات الفكر
التربكم كاالتجاه الفقيي كاعتباره كبكصمة لتمؾ الممارسات؛ كعميو

ه .مصطمحات الدراسة

يمكف أف تظير أىمية دراسة تطبيقات فقو األكلكيات التربكية مف

ستعرض الدراسة التعريفات اإلجرائية لممفاىيـ التي تنتظميا

منظكر إسبلمي في التالي:

الدراسة ،كسنتعرض لمتعريفات االصطبلحية في سياؽ الحديث

 -1تكثيؽ الصمة بيف الفقو كالفكر التربكم.

عف كؿ مكضكع:

 -2قد تمفت الدراسة أنظار األساتذة كالمختصيف ببناء المناىج

مفيكـ فقو األكلكيات:

المدرسية كبرامج إعداد المعمميف ،إلى أىمية فقو األكلكيات في

ىك كضع كؿ شيء في مرتبتو بالعدؿ ،مف األحكاـ ك ً
القىيـ

كاألعماؿ ،ثـ يي ّْ
بناء عمى معايير شرعية
قدـ األ ٍىكلى فاأل ٍىكلى ،ن

ترشيد الممارسات التربكية.
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عنيا الضركرة الفقيية التي دعت إلييا الحاجة إلى التمييز بيف
النسب كالدرجات كالمراتب حينما تتزاحـ كتتدافع الكاجبات أك

[.[5

الضركرات أك المياـ كاألدكار في سياؽ كاحد؛ فتمس الحاجة إلى

منظكر التربية اإلسبلمية:

ممكة فقيية لمتمييز بيف تمؾ المتقاربات كالمتشابيات في كجكه

ىك السياؽ النظرم الضمني الذم سيتداكؿ فيو مفيكـ فقو
األكلكيات في الدراسة ،حيث أف فقو األكلكيات تتناكلو سياقات

المصمحة ،كلعؿ لفظة "أكلى" تعبر عف المعنى المطابؽ التجاه

مختمفة كفؽ رؤل كخمفيات نظرية متباينة.

ىذا الفقو ،فما ىك األكلى بالتقديـ أك الراجحاف مف غيره مما

التطبيقات التربكية:

يزاحمو في المحاقٌة بالتقديـ.
مفيكـ الفقو:

جممة الممارسات التربكية العممية كالعممية لمفيكـ فقو
األقميات في المجاؿ التربكم في المحاضف كالمؤسسات التربكية
النظامية كغير النظامية.

اصطبلحا -كىك التعريؼ المشيكر–بأنو" :معرفة
يعرؼ الفقو
ن
األحكاـ الشرعية العممية المكتسبة مف أدلتيا التفصيمية"

المبحث األكؿ

[.[12,13

مفيكـ فقو األكلكيات كمشركعيتو

مفيكـ األكلكية:
َّ
يح ىي يد ُّؿ ىعمىى
ص ًح ه
اء :أ ٍ
ىص هؿ ى
يذكر ابف فارس" :ا ٍل ىك ياك ىكالبل يـ ىكا ٍلىي ي
ىح ىرل
قي ٍر وب ...،ثـ يذكر مف معانيو ى
ىم أ ٍ
آخ ىر ىكفي ىبل هف أ ٍىكلىى بً ىك ىذا ،أ ٍ
ىج ىد يره "[.[14
بً ًو ىكأ ٍ
كاألكلكيات جمع مفردىا "أكلى" كىك اسـ تفضيؿ [.[15,16

إف أم مصطمح أك مفيكـ عممي يمر بأطكار مف التحكالت
يراكح فييا بيف المطابقة لممعنى الكاقعي المطركؽ كبيف المباينة
التي قد تثير مشاحة في االصطبلح؛ تظؿ في ذاكرة المجاؿ
العممي بعد استقرار كاستقبلؿ االصطبلح التداكلي الذم تمحصو
المراجعة كالنقد ،كفي المجاؿ الفقيي تظير ىذه اإلشكالية كغيرىا

كأكلكية :مصدر صناعي ،جمعو أكلكيات ،يقاؿ :لو األكلكية في

مف العمكـ االجتماعية كيضاؼ إلى الجدؿ المنطقي في تقرير

كذا ،أك األحقية ،كاألكلكية نسبة إلى األكلى.

الحدكد في المجاؿ الفقيي النفس التأصيمي الذم تقر بو عيكف

كتظير كممة أكلى في سياؽ التقريرات الفقيية كشرح المطكالت

الباحثيف ،فينظركف في المشركعية كمكضع المصطمح مف

كفي أنكاع الفنكف ،فتستخدـ في معناىا المغكم الذم يقضي

الشريعة كمف االجتياد التشريعي ،ثـ يتبع ذلؾ عممية المعالجة

بتقديـ ماحقو التقديـ ،لذلؾ كجدنا عند عمماء الفقو كأصكلو عبارة

المعرفية التي تستخرج الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات في المجاؿ

"ىذا خبلؼ األكلى" ،بمعنى ىذا خبلؼ الحكـ األجدر بالتطبيؽ.

الجديد ،كىذا ىك ما يحدث مع أنكاع مف الفقو التي برزت

بل  -في مكاضع مف كتابو "اإلنصاؼ" [،]17
كتجد المرداكم–مث ن

كتميزت بخصائص معينة جاءت استجابة لحاجات تشريعية

كابف مفمح في "الفركع" [ ،]18يذكراف ىذه العبارة "كالخبلؼ ىك

معينة تتميز بنكع مف الخصكصية ،كىذا ىك الحاصؿ مع نكع

في األكلكية" كيقكؿ اإلماـ النيسابكرم في معرض حديثو عف

الفقو الجديد فقو األكلكيات كغيره مما يشابيو مف أنكاع الفقو.

مكضكع تكاتر القراءات كعدـ جكاز تخصيص بعضيا بالتكاتر

كفي ىذا المبحث سنعرض ليذه االعتبارات السابقة بنكع مف

دكف البعض اآلخر "كتخصيص أحدىما بأنو متكاتر دكف اآلخر

المقاربة المعرفية التي تحقؽ غاية ىذا المبحث.

تح ٌكـ باطؿ الستكائيما في النقؿ ،فبل أكلكية فكبلىما متكاتر"

المطمب األكؿ :مفيكـ فقو األكلكيات كعبلقتو بأنكاع الفقو:

[.[19

ظير مفيكـ فقو األكلكيات مف بيف أمشاج الفقييات

كيظير أحد أنكع القياس كىك "قياس األكلى" عند

المتداخمة؛ ليتميز بما لقيت مكضكعاتو مف عناية خاصة عبرت

األصكلييف تطبيقنا ليذا النكع مف الفقو ،حيث أف الحكـ بأكلكية
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الحكـ لفعؿ ما أك نيي إنما ىك حسب مكضع الفعميف في سمـ

ىك أكلى بالتقديـ في الممارسات التربكية عند تزاحميا كالذم

األمريات أك الترؾ في سمـ المنييات ،فمثبلن :في قكلو تعالى:

أيضا ،فبل
أيضا إلى الكميات الشرعية العامة ن
يرجع في تقريره ن

((فىبل تىيق ٍؿ لىيي ىما أ ٍّ
يؼ) [( ]20االسراء) ،فالمنع مف التأفيؼ مقدـ

يحا في مكرده،
عيا
صحيحا صر ن
ن
يستقؿ بإثبات ينافي أصبلن شر ن

أعمى ،فيطمب تركو مف باب األكلى كاألحرل ،كىكذا تدرج

بالتعريؼ التالي :ىك عممية ىيكمة الممارسات التربكية التي

اإلثبات بيف المستحب كالكاجب؛ فالكاجب مقدـ عمى المستحب

تنتظـ جممة المعارؼ كالميارات كالكجدانات كفؽ ما يحقؽ

كمثمو في طرؼ النفي بيف المكركه كالمحرـ كمراتب كؿ منيما

األىداؼ التربكية ،كتقديـ ما حقو التقديـ إذا تزاحمت تمؾ

حسب ما تقضي بو القرائف عند التزاحـ.

المفردات كفؽ االتجاه الفقيي كما تقضي بو السياسات التربكية

كعميو يمكف تقريب فقو األكلكيات مف منظكر تربكم إسبلمي

في النيي كالضرب أكلى بالمنع مف التأفيؼ؛ ألنو في رتبة

مف مصمحة.

كيظير لفظ األكلكيات في السياؽ الدعكم كالتربكم كالثقافي

المطمب الثاني :عبلقة فقو األكلكيات بغيره مف أنكاع الفقو

في الزمف المعاصر كيعنى بيا المتبادر مف المعنى المغكم الذم

إف فقو األكلكيات كمجاؿ فقيي مستقؿ ناؿ استقبللو لكثرة

تقديما أك
يشتـ في الفقييات ضكابطو الشرعية في التفضيؿ
ن

الحاجات التشريعية التي برزت في مضمار النشاطات

تأخيرا ،كلذلؾ سمي "فقو مراتب األعماؿ" كما يذكر ذلؾ
ن

االجتماعية الجديدة كالتطكر المتبلحؽ في الكسائؿ ككثرة اإلرفاه

تبعا البف القيـ ،حيث يذكر ابف القيـ في سياؽ
القرضاكم ن

التفضيؿ بيف الصبلة كالذكر كالدعاء ...":فيذا أصؿ نافع جدان

كاالرتفاؽ كالتكاصؿ االجتماعي كالتعقيدات التي سببيا التنامي

يفتح لمعبد باب معرفة مراتب األعماؿ كتنزيميا منازليا ،لئبل

المتسارع في المعرفة في المجاالت المختمفة كفي المجاؿ التربكم

يشتغؿ بمفضكليا عف فاضميا ،فيربح إبميس الفضؿ الذم
بينيما ،أك ينظر إلى فاضميا ،فيشتغؿ بو عف مفضكليا إف كاف

أيضا تسببت في استقبلؿ أنكاع أخرل
خاصة ،كىذه األسباب ن

مف الفقو ،كىي :فقو المكازنة كفقو الكاقع كفقو التكقُّع كفقو

ذلؾ كقتو ،فتفكتو مصمحتو بالكمية ،لظنو أف اشتغالو بالفاضؿ

الماالت كفقو األقميات كفقو المقاصد إلى غير ذلؾ مف أنكاع

أكثر ثكابان كأعظـ أج انر ،كىذا يحتاج إلى معرفة بمراتب األعماؿ

الفقو المجالية التي عكست تعاطي الفقو الصحي كالسميـ مع

كتفاكتيا كمقاصدىا ،كفقو في إعطاء كؿ عمؿ منيا حقو ،كتنزلو

الضركرات التشريعية في المياديف المختمفة ،كالمبلحظ ألنكاع

في مرتبتو ،كتفكيتو لما ىك أىـ منو ،أك تفكيت ما ىك أكلى منو"

الفقو السابقة يتبادر إليو الفرؽ بيف أنكاع الفقو السابقة كفقو

[.[21

األكلكيات لكضكح ذلؾ.
كأشبو أنكاع الفقو بو ىك فقو المكازنة ،لكف ىناؾ فرؽ بينو

مفيكـ فقو األكلكيات:
لعؿ أجمع تعريؼ لمعنى ىذا النكع مف الفقو ىك ما ذكره

كبينو ،كىك أف "فقو المكازنات أخص مف فقو األكلكيات؛ ففقو

القرضاكم حيث يذكر" :كأعني بو كضع كؿ شيء في مرتبتو

المكازنات يأتي لمترجيح بيف المتعارضات التي ال يمكف فييا فعؿ

بناء
بالعدؿ مف األحكاـ كالقيـ كاألعماؿ ثـ يقدـ األكلى فاألكلى؛ ن

األكلى مف المصمحتيف إال بترؾ األخرل ،أك التي ال يمكف فييا
درء أعظـ المفسدتيف إال بفعؿ األخرل ،أك التي ال يمكف فييا

عمى معايير شرعية صحيحة ييدم إلييا نكر الكحي كنكر العقؿ"

تجنب المفاسد إال بترؾ المصالح ،أك التي ال يمكف فييا تحقيؽ

[.[5
كاف الحديث عف فقو األكلكيات في السياؽ التربكم يحتاج

المصالح إال بتحمؿ المفاسد ،ففقو المكازنات يأتي لمترجيح بيف

إلى تعديؿ إجرائي يجمع بيف االتجاه الفقيي الشرعي كالسياسة

المصالح كالمفاسد المتعارضة ليتبيف بذلؾ أم المتعارضيف يعمؿ

التربكية التي تعتمد عمى الفكر التربكم في الترجيح ،كبياف ما

بو كأييما يترؾ؛ أما فقو األكلكيات فغايتو الترتيب بيف المصالح
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ليتبيف ٌأييا ينبغي أف يككف أكنال كما الذم ينبغي أف يككف ثاني نا.

ىكاأل ٍىم ير)) [ ،]20ك((إًلىٍي ًو يي ٍر ىجعي األ ٍىم ير يكمُّوي)) [ ،]20كىذا االعتبار

المكازنات ،فقد يتداخبلف حيف تنتيي المكازنة إلى أكلكية معينة،

عميو كسمـ في تعميمو كفتكاه كاحتسابو كقضائو كسياستو التربكية

جديدا ،إنما ىك فقو
مبتدعا أك فقينا
كفقو المكازنات ليس فقينا
ن
ن

كالشرعية ،كلقد كاف الصحابة رضي اهلل عنيـ يدرككف التفاكت

النظرم صاحب ىذا التفاكت ما يصدقو في بياف النبي صمى اهلل

كرغـ ما بيف الفقييف مف اختبلؼ فإف فقو األكلكيات مرتبط بفقو

في صركؼ الطاعات كأجناسيا لما كاف يخبرىـ بو النبي صمى

متأصؿ دلت عميو أدلة مف الكتاب كالسنة [.[22

كال يستقؿ فقو األكلكيات عف أنكاع الفقو السابقة نظ انر لمجاؿ

اهلل عميو كسمـ بو مف الفركؽ النسبية بيف أجناسيا كبيف أنكاع

الترجيح فيو كما يقتضيو مف معرفة إجرائية سابقة تسبب التداخؿ

الجنس الكاحد كمراتبو ،ففي تعميمو -مثبلن -عف أبي ىريرة رضي

كظيكر العبلقات التبادلية بينو كبيف بقية األنكاع ،ففقو المقاصد

اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :أفضؿ

[ ]6بيف الترتيب بيف الكميات كالجزئيات كسمـ األكلكيات في

الصياـ بعد شير رمضاف شير اهلل المحرـ .كاف أفضؿ الصبلة

الكمية المتعينة ،فيك يخدـ الترجيح بالتقديـ كالتأخير حسب ترتيب

بعد المفركضة صبلة مف الميؿ) [ ،]24كعف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ

المصالح بيف ضركرم كحاجي كتحسيني ،كفقو الكاقع كىك "فيـ

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :إف خير الصدقة ما ترؾ غني،

الكاقع كالفقو فيو كاستنباط عمـ حقيقة ما كقع بالقرائف كاألمارات

أك تصدؽ بو عف ظير غنى ،كابدأ بمف تعكؿ) [ ،]25كعف عبد

كالعبلمات حتى يحيط بو عممان" [ ،]23يقدـ الضكابط كالمعايير

اهلل بف عمرك قاؿ :قاؿ لي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:

التي تتعمؽ بالمسألة في الكاقع كتفاكتيا النسبي الحقيقي كما

(أحب الصياـ إلى اهلل تعالى صياـ داكد كأحب الصبلة إلى اهلل

يتعمؽ بو مف نظر فقيي إذا تزاحمت الكاردات ،كفقو التكقع بياف

صبلة داكد ،كاف يناـ نصفو كيقكـ ثمثو كيناـ سدسو .ككاف يفطر

حكـ الكاقعة قبؿ كقكعيا يعيف عمى تصكر المسائؿ كتسكر

يكمان كيصكـ يكمان) [.[26

المناطات قبؿ كقكعيا ،كىي تضاىي اىتماـ مجاؿ الدراسات

ككاف الصحابة يستفتكف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف

المستقبمية في المجاالت المختمفة ،كال يخمك الكاقع االفتراضي مف

أفضؿ األعماؿ كخيرىا كما ىك أحؽ بالتقديـ في األعياف

ترجيح يبنى عمى تفاكت الرتب كبياف ما ىك أحؽ بالرعاية ،فمو
عبلقة كطيدة بفقو األكلكيات ،كلو تطبيقات تربكية تضاىي غيره

طمبا لفقو مراتب األعماؿ –فقو األكلكيات-؛ فعف أبي
كالمعاني ن
ىريرة رضي اهلل عنو ،قاؿ (جاء رجؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل

مف أنكاع الفقو ،كىكذا تتبدل العبلقات الكطيدة التي بيف فقو

عميو كسمـ ،فقاؿ :يا رسكؿ اهلل ،مف أحؽ بحسف صحابتي؟ قاؿ:

األكلكيات كغيره مف أنكاع الفقو.

أمؾ .قاؿ :ثـ مف؟ قاؿ :أمؾ .قاؿ :ثـ مف؟ قاؿ :أمؾ .قاؿ :ثـ
مف؟ قاؿ :ثـ أبكؾ) [.[27

كالنظر في خصائص الشريعة كالفقو يزيد ىذه العبلقة

أيضا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سئؿ( :أم العمؿ
كعنو ن

تككيدا ،فميس فقو األكلكيات ترفنا فكرنيا ليس لو رصيد مف
ن

الضركرات الكاقعية التي سببت تمييزه عف أنكاع أخرل مشابية

أفضؿ؟ فقاؿ :إيماف باهلل كرسكلو .قيؿ :ثـ ماذا؟ قاؿ :الجياد في

مف الفقو.

سبيؿ اهلل .قيؿ :ثـ ماذا؟ قاؿ :حج مبركر) [ ،]28كعف عبد اهلل

المطمب الثالث :مشركعية فقو األكلكيات كمكضعو مف التشريع

بف عمرك( :أف رجبلن سأؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :أم
اإلسبلـ خير؟ قاؿ :تطعـ الطعاـ ،كتيق أر السبلـ عمى مف عرفت

إف األصؿ النظرم الذم يقكـ عميو فقو األكلكيات ىك
التفاكت الرتبي في األمر الشرعي ،كىذا التفاكت جاء ليكافؽ

كمف لـ تعرؼ) [.[29

تفاكت في الخمؽ كالفركؽ الفردية المصاحبة ،ككذلؾ تتفاكت

كسى
((كًا ٍذ قيٍمتي ٍـ ىيا يم ى
كفي قكلو تعالى :ى
ت
فى ٍادعي لىىنا ىرَّب ى
ؾ يي ٍخ ًرٍج لىىنا ًم َّما تيٍنبً ي

ؽ
المصالح بالنظر إلى الخمؽ كاألمر؛ يقكؿ تعالى(( :أىال لىوي ا ٍل ىخ ٍم ي
434

طع واـ ك ً
لى ٍف ىن ٍ ً
اح ود
صب ىر ىعمىى ى ى ى
ض ًم ٍف ىب ٍقمًيىا ىكًقثَّائًيىا
األ ٍىر ي

ً
صمًيىا قىا ىؿ
ىكفيك ًميىا ىك ىع ىدسيىا ىكىب ى
ً
ص نار فىًإ َّف لى يك ٍـ
ىخ ٍيهر ٍ
اىبًطيكا م ٍ

ً
كف الًَّذم يى ىك أ ٍىدىنى بًالًَّذم يى ىك
أىتى ٍستىٍبدلي ى
ىما ىسأىٍلتي ٍـ)) [ ،]20أصؿ في طمب

الفردية كالتفاكت بيف المعارؼ كالميارات المتعينة كالترجيح بيف
مراتبيا أكثر مف غيرىا ،فيك فقيو تربكم يختار مف الكاردات ما

ىج ىع ٍمتي ٍـ ًسقى ىايةى
أيضا في قكلو تعالى(( :أ ى
األعمى كترؾ األدنى ،ك ن
ًً
ً
ا ٍل ىح ّْ ً
اى ىد
ىم ىف بًالمَّ ًو ىكا ٍلىي ٍكًـ ٍاآلى ًخ ًر ىك ىج ى
اج ىكع ىم ىارةى ا ٍل ىم ٍسجد ا ٍل ىح ىراـ ىك ىم ٍف آ ى
ًفي سبً ً َّ ً
كف ًع ٍن ىد المَّ ًو ىكالمَّوي ىال ىي ٍي ًدم ا ٍلقى ٍكىـ
يؿ المو ىال ىي ٍستى يك ى
ى

يحقؽ الغايات التربكية.
كفي اجتيادات المفكريف التربكييف التاريخية التي تتجمى في
كتابات ابف سحنكف كابف جماعة كالقابسي كابف عبد البر

َّ ً ً
يف)) [ ،]20كفي المقارنات التي تعقد في القرآف بيف
الظالم ى

كالخطيب البغدادم كالزرنكجي كغيرىـ ما ينبّْو عمى الكعي بفقو
األكلكيات في المجاؿ التربكم كما يقرر قكاعده التربكية كما

ير ليذا النكع مف
أجناس األعماؿ ،كالثناء عمى مف تناكليا تقر نا

كينتخب منيما يتيجاكز بو التحديات المعاصرة كما يشكؿ
ييبمكر ي

الفقو.

حقيقة أك قاعدة أك أصبلن تربكيان يتعزز تأصيمو بكثرة تأكيد

أما مكضع ىذا الفقو مف التشريع كاالستدالؿ الفقيي فيك

العمماء عميو كتجريبو.

يرجع إلى نصكص الشريعة كالتفقو عمى األحكاـ الجزئية
كاستنباطيا مف أدلتيا التفصيمية ،لكنو يأتي في مستكل التعارض

كفقو األكلكيات ال يستقؿ بالتأسيس كانشاء استحباب أك

بيف المصالح كالمفاسد ،فيرجع إلى الترجيح كالمكازنة بيف

نيي أك يجرم باالستحساف دكف أصؿ شرعي ترجع إليو ،ككذلؾ

المصالح أك المفاسد التي يسببيا التزاحـ بيف أمريف في سمـ

قكاعده الفقيية إنما يستأنس بيا في تقرير المسألة فقييان ال أنيا

األمريات في جنس معيف مف المأمكرات ،أك نيييف في سمـ

نص أك ما في قكتو مف أصكؿ التشريع ،ففقو األكلكيات آلة

المنييات ،فالتزاحـ بيف أمر كنيي أك مصمحة كأخرل في غير

عيا
حكما شر ن
فقيية تظير كتبيف سبؿ الترجيح ال تنشئ أك تؤسس ن
كترجع إلى ما يرجع إليو الفقيو في ترسمو في تقرير المسائؿ ،إال

كعميو فيك نظر في ما ىك أكلى بالتقديـ كالعمؿ في زمف

أنو يظير في مرحمة الترجيح بيف المتعارضات التي ترد في

أك مكاف أك في حؽ شخص معيف باعتبار القرائف ،كىك ما يعبر

نفس الكقت كتحتاج إلى ترتيب مف حيث األكلكية ،فيقدـ األكلى

عنو عند الفقياء بالترجيح عند تزاحـ المصالح ،كقد قاؿ شيخ

لمقرائف كيترؾ المرجكح لما لمراجح مف مميزات كما احتؼ بو مف

اإلسبلـ –رحميا هلل " :-كمعمكـ أف الشريعة جاءت بتحصيؿ

قرائف دلت عمى أف فعمو محققنا لممصمحة أكثر مف قرينة.

المصالح كتكميميا كتعطيؿ المفاسد كتقميميا كأيمرنا بتقديـ خير

المطب الرابع :نماذج لقكاعد فقو األكلكيات كتطبيقاتو الفقيية:

ترتيب مقاصدم لممصمحة في جية كاحدة مجاال نًلفقو المكازنة.

إف تناكؿ القكاعد الفقيية التي تتخرج عمى ىذا النكع مف

الخيريف بتفكيت أدناىما كبدفع شر الشريف باحتماؿ أدناىما"

أكليا؛ ىي القكاعد التي تتعمؽ بالترجيح
الفقو كترد عميو
ن
كركدا ن

[.[30

بيف مصمحتيف متفاكتتيف في سمـ المصالح ،أك مفسدتيف

كعميو فالنظر فيو إلى القرائف كاألحكاؿ كالكميات الشرعية التي

متفاكتتيف في سمـ المفاسد ،ثـ تتفاكت أنكاع الفركؽ باعتبارات

تقرر أكلكية أحد المتزاحميف عمى اآلخر في الفعؿ أك الترؾ.

مختمفة.

كيريد الباحث أف يقرر بيذا االعتبار مكضع نظر السياسات
التربكية كركاد التربية في تقريراتيـ العامة التي ترجع في كثير

كعميو يمكف إجماؿ ىذه القكاعد في ىذه القاعدة كنظائرىا كما

مف ق اررتيا إلى الترجيح بيف الغايات المتزاحمة كاألدكات التي

يناظرىا.

تمبييا ككيفية تقكيميا ثـ في مستكل أدنى ما يمزـ المفكر التربكم

المصمحة العميا مقدمة عمى المصمحة الدنيا:

كالمعمـ مف االجتيادات التي تعرض لو في ممارساتو العامة أك

"إذا تزاحمت مصمحتاف لزـ المكمؼ الحفاظ عمى المصمحة

التي قد تظير لو في المكقؼ التعميمي ،كأف ق ارره يخضع لمفركؽ

ال ػراجحػ ػة كالػتضػحي ػة بػالمصػمحػ ػة ال ػمرج ػكح ػة ،فيم ػا إذا عجز عف
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اشتممت عميو األفعاؿ مف المصالح الشرعية كالمفاسد ،بحيث

كليس معنى ىذا أف المصمحة المرجكحة التي أىدرت ،لـ

تعرؼ ما ينبغي مف مراتب المعركؼ كمراتب المنكر ،حتى تقدـ

تعد مصمحة ،كلكف معناه أف المكمؼ لـ يتمكف مف الجمع بينيا

أىميا عند المزاحمة ،فإف ىذا حقيقة العمؿ بما جاءت بو الرسؿ،

كبيف المصمحة الراجحة فضحى بيا مضط انر؛ ألف الشرع كالعقؿ

فإف التميز بيف جنس المعركؼ كجنس المنكر كجنس الدليؿ

يحكـ بمزكـ الحفاظ عمى المصمحة العميا ،كلك أدل إلى تفكيت

كغير الدليؿ يتيسر كثي انر ،فأما مراتب المنكر كمراتب الدليؿ،

األدنى" [.[31

بحيث تقدـ عند التزاحـ أعرؼ المعركفيف فتدعك إليو ،كتنكر
أنكر المنكريف ،كترجح أقكل الدليميف ،فإنو ىك خاصة العمماء

فالمصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة ككذا
المصمحة الحالة التي يخشى فكاتيا مقدـ عمى ما يدرؾ

بيذا الديف) [.[32

بالتراخي ،كىكذا تتابع المرجحات في سمـ المصالح باعتبار

كقاؿ ابف القيـ( :كقاعدة الشرع كالقدر تحصيؿ أعمى المصمحتيف

األكلى كاألحرل؛ ففي باب التزاحـ بيف المصالح فإنو تقدـ:

كاف فات أدناىما) [.[23

في المكازنة بيف المصالح:

كقاؿ ابف تيمية( :كاذا اجتمع محرماف ال يمكف ترؾ أعظميما إال

تي َّ
قدـ المصمحة المتيقنة عمى المصمحة المظنكنة أك المكىكمة.

بفعؿ أدناىما لـ يكف فعؿ األدنى في ىذه الحاؿ محرمان في

كتي َّ
قدـ المصمحة الكبيرة عمى المصمحة الصغيرة.

محرما ،كيقاؿ في مثؿ ىذا:
الحقيقة ،حتى كاف يسمي ىذا الفعؿ
ن
فعؿ محرـ لممصمحة الراجحة أك لمضركرة أك لدفع ما ىك حراـ)

قدـ مصمحة الكثرة عمى مصمحة ً
كتي َّ
القمَّة.

[.[30

كتي َّ
قدـ مصمحة الجماعة عمى مصمحة الفرد.

كتي َّ
قدـ المصمحة الدائمة عمى المصمحة العارضة أك المنقطعة.

كىذه القاعدة الجامعة كعباراتيا المختمفة المتقاربة ىي ما يرجع

كتي َّ
قدـ المصمحة الجكىرية كاألساسية عمى المصمحة الشكمية

إليو المتفقو عمى المسائؿ كالمشاكؿ التي تتعمؽ بتطبيقات ىذا

كاليامشية.

النكع مف الفقو ،إال أف ىناؾ قكاعد مجالية تعيف عمى تصكر

كتي َّ
قدـ المصمحة المستقبمية القكية عمى المصمحة اآلنية الضعيفة.

تطبيقات ىذا الفقو في المجاؿ العميمي كالتربكم ،ذكر القرضاكم
منيا:

كمثؿ ىذا يقاؿ في المفاسد؛ فدرء األكثر مفسدة أكلى بالدرء مف
األقؿ مفسدة.

أكلكية العمـ عمى العمؿ:

كمف ىنا قرر الفقياء جممة قكاعد ضابطة ألىـ أحكاميا .منيا:

"العمـ إماـ كالعمؿ تابعو "كما ركاه ابف عبد البر في حديث معاذ

ال ضرر كال ً
ضرار.
ى

[.[33
كفقو األكلكيات ذاتو مبناه عمى العمـ ،كلقد حذر صاحب

الضرر ييزاؿ بقدر اإلمكاف.

الضرر ال ييزاؿ بضرر مثمو أك أكبر منو.

السبلـ مف ظيكر طائفة ال يجاكز القرآف حناجرىـ،
الرسالة عميو ٌ
ٌ

ييحتمؿ الضرر األدنى لدفع الضرر األعمى.

شرطنا في كؿ عمؿ قيادم في األمة ،إلى حد اشتراط التحقؽ

ال تفقيو قمكبيـ رغـ كثرة صبلتيـ كصياميـ ،كلذلؾ كاف العمـ

ييرتكب أخؼ الضرريف كأىكف الشريف.

بدرجة االجتياد في بعض الخطط مثؿ الكالية العامة كالقضاء،

ييحتمؿ الضرر الخاص لدفع الضرر العاـ.

كقد ذكر ابف تيمية ما يقرر ىذه القاعدة ،كأف التفطف

كلؤلسؼ بمغ االنحطاط في األمة أف يسكد فييا األجيؿ ،كما

لمكفاء بيا في تزاحـ المصالح مف فقو النفس الذم يحظى بو

متمكنا في عممو ،كفي
يشترط فيمف يفتي الناس أف يككف
ن
الداعية أف يدعك إلى اهلل عمى بصيرة.

خاصة العمماء ،حيث يقكؿ( :فتفطف لحقيقة الديف ،كانظر ما
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أكلكية الفيـ عمى الحفظ:

كقدرتو ،كمنيج تبميغ الدعكة فيو يعطي األكلكية لمتيسير قبؿ

الركاية ،فقد انتدبنا
بمعنى أكلكية عمـ ٌ
الدراية عمى عمـ ٌ

التعسير .تساىمو صمى اهلل عميو كسمـ مع أتباعو كتسامحو مع

اإلسبلـ لمتفقو في الديف ال مجرد ركايتو ،كعمى أىمية الحفظ

غيرىـ:

السمات الثقافية لعصكر
كالذاكرة ،فميس
ن
مقصكدا لذاتو ،ككاف مف ٌ

االنحطاط أف ساد الحفظ كالتقميد كالترديد كتضاءؿ الفيـ كاإلبداع

كاألمثمة عمى تجسيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ليذا

كالتجديد ،كال تزاؿ الجكائز السخية كما الحظ المؤلؼ تسند

التيسير مع المسمميف كالتسامح مع الكفار كثيرة ،كال يعني ىذا

لحفاظ القرآف ،كال يكاد يقدـ شيء لممتفكقيف في عمكـ الشريعة.

التساىؿ التممص مف القيكد الشرعية كالتياكف فييا ،كانما يعني

أكلكية المقاصد عمى الظكاىر:

فقط الرفؽ كعدـ التكميؼ بما ال يطاؽ.

ذلؾ أف استقراء نصكص الشريعة مف قبؿ العمماء المحققيف

فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ( :قاـ أعرابي فباؿ في

حكما كمقاصد كمصالح
الرحيـ
أكد أف لمشارع الحكيـ العميـ ٌ
ن

المسجد ،فتناكلو الناس ،فقاؿ ليـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ:
دعكه كىريقكا عمى بكلو سجبلن مف ماء – أك ذنكبان مف ماء –

كثير ما شغمتيـ
لعباده في كؿ ما أمر كنيى ،إال أف المسمميف نا

فإنما بعثتـ ميسريف كلـ تبعثكا معسريف) [.[36

القشكر كالظكاىر عف الحكـ كالمقاصد.

عفا صمى اهلل عميو كسمـ عف الذم جذبو مف ردائو حتى أثر

أكلكية االجتياد عمى التقميد:

الرداء في عنقو طالبان منو العطاء ،فضحؾ صمى اهلل عميو كسمـ

فقد أبدأ القرآف الكريـ كأعاد في ذـ تقديس اآلباء كاتباعيـ
ؾ بً ًو
ؼ ىما لىٍي ىس لى ى
دكف بينة كالجمكد عمى المكركث (( :ىكال تى ٍق ي
ًع ٍم هـ)) [ ،]20كتكعد بالعذاب مف عطؿ ممكة العقؿ كالحكاس:

كأمر لو بعطاء ..إلى غير ذلؾ مف األمثمة.
كبفضؿ ىذا التيسير كالرفؽ بالناس كالتسامح معيـ،

اب الس ً
ً
ً
ىص ىح ً
َّع ً
ير))
((كقىاليكا لى ٍك يكَّنا ىن ٍس ىمعي أ ٍىك ىن ٍعق يؿ ىما يكَّنا في أ ٍ
ى
[ ،]20كىكذا تعرؼ عصكر التقدـ كالنيكض بكثرة المجتيديف،

استطاع صمى اهلل عميو كسمـ أف يكسب كد الجميع كيكصؿ
اإلسبلـ إلى قمكب مف كاف يحقد عميو كيعادم دعكتو.
فالنفكس إذا أشفقت عمييا كرفقت بيا مالت إليؾ كأحبتؾ،

كعصكر التخمؼ بسادة التقميد كندرة التجديد.

كاذا أغمظت في حقيا كجافيتيا نفرت منؾ.

التيسير أكلى مف التعسير:

((كلى ٍك
كالمسمـ بفضؿ إسبلمو يجب أف يككف مؤلفان ال منف انر :ى

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

النفى ُّ
ؾ)) [.[20
ت فىظِّا ىغمًي ى
ضكا ًم ٍف ىح ٍكًل ى
ظ ا ٍل ىق ٍم ًب ٍ
يك ٍن ى

قاؿ( :إف الديف يسر ،كلف يشاد الديف أحد إال غمبو .فسددكا

أكلكية المعركة الفكرية:

كقاربكا كأبشركا كاستعينكا بالغدكة كالركحة كشيء مف الدلجة)

األساس المكيف لكؿ إصبلح ينطمؽ مف تقكيـ الفكر

[.[29
كعف أنس رضي اهلل عنو ،أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

كتصحيح المفاىيـ كالتصكرات ،كىك ضرب مف الجياد .مف ىنا

قاؿ(:يسركا كال تعسركا ،كبشركا كال تنفركا) [.[34

كانت المعركة الفكرية جديرة بالتقديـ عمى غيرىا كساحاتيا

كعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت( :ما يخير رسكؿ اهلل صمى اهلل

الساحة اإلسبلمية مع الممحديف كغبلة
متعددة :معركة خارج ٌ

إثمان كاف أبعد الناس منو ،كما انتقـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ لنفسو إال أف تنتيؾ حرمة اهلل فينتقـ لو بيا [.[35

كلمتيار
لمتيار الخرافي
اإلسبلمي كالحركة اإلسبلمية،
ٌ
تصديا ٌ
ن
الحرفي كلتيار الرفض كالعنؼ ،كذلؾ بالدعكة إلى تيار الكسطية

إف التيسير كرفع الحرج خاصية مف خاصيات اإلسبلـ ،فتكاليفو

بخصائصو المعركفة بفقيو لمديف فقينا يتميز بال ٌشمكؿ كاالتزاف

الساحة اإلسبلمية لترشيد مسيرة الفكر
العممانية ،كمعركة داخؿ ٌ

عميو كسمـ في أمريف إال اختار أيسرىما ما لـ يكف إثمان فإف كاف
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كالعمؽ كفقيو لمكاقع دكف تيكيؿ كال تيكيف ،كفقيو لمقاصد

عمى بياف سبؿ السبلـ التي تنشدىا الفمسفات الكضعية المعاصرة

الشريعة كفقيو لؤلكلكيات كجمعو بيف السمفية كالتجديد كايمانو

كالقديمة في الحاضر كالمستقبؿ.

بأف التغيير الفكرم كالنفسي كالخمقي أساس كؿ تغيير كتقديمو

كيذكر الكيبلني تفصيبلن يقرب مشيد الفصاـ بيف الدنيكم

مشركعا حضارنيا متكامبلن كاعتماده منيج التفسير في
اإلسبلـ
ن

كاألخركم الذم أصاب الفمسفة الغربية التي تعد البعد النظرم
ألىـ النظريات المشيكرة في مجاالت العمكـ المختمفة حيث يقكؿ"

الفتكل كالتبشير في الدعكة ،كاب ارزه القيـ االجتماعية كالسياسية

في اإلسبلـ.

كاف يقكد الفكر كالثقافة في الغرب فريقاف األكؿ فريؽ الفبلسفة

المبحث الثاني :عبلقة فقو األكلكيات بالتربية مف منظكر إسبلمي

الكضعييف الذيف حاكلكا تحديد "غايات الحياة كمقصدىا" ،أم:

إف أم ممارسة تربكية في أم مستكل مف مستكيات العمؿ

حاكلكا القياـ بدكر المكتشفيف لمحيطات المستقبؿ كمراسيو ثـ

التربكم تحتاج إلى ترشيد كتسديد يقتضيو النظر في البدائؿ

القياـ بدكر المبلحيف؛ بعد أف انفصمكا عف تكجييات الكحي

كالكاردات.

كالرساالت السماكية لظركؼ تاريخية معركفة ال مجاؿ

كاف مباشرة أم عمؿ تربكم دكف رعاية ما يزاحمو مف أعماؿ

الستعراضيا كالفريؽ الثاني :العمماء الطبيعيكف الذيف اختصكا

أخرل قد تككف أحؽ بالبداءة فيو غفمة عف األداء الفعاؿ الذم

بتطكير "كسائؿ الحياة كأدكاتيا" ،كركزكا عمى مياديف البحث

يحقؽ األىداؼ التي رصدت ليا مكارد كميزانيات ،كعمى تقدير

كالكشكؼ العممية.

تعيف ممارسة تربكية معينة فإنو ال تخمك تمؾ الممارسة مف مزايا

كفي الكقت الذم نجح ركاد العمكـ الطبيعية نجاحان باى انر

أك أساليب أداء أك غير ذلؾ مف الخصائص كالقرائف التي تنبو

كأحكمكا إنتاج كسائؿ الحياة كأدكاتيا ،فإف الفبلسفة الكضعييف –

عمى الكعي بالتي ىي أكلى كأحسف كفي ىذا المبحث سنعرض

الذيف عبركا المستقبؿ بدكف "بصائر" كحي صحيح – لـ ينجحكا

لما يجمي العبلقة كاألىمية التي يحظى بيا فقو األكلكيات في

في اكتشاؼ محيطات المستقبؿ كمراسيو ،كعادكا بنظريات ظنية

المجاؿ التربكم مف منظكر إسبلمي.

مضطربة عف المنشأ كالحياة كالمصير .فمما صار المستقبؿ

المطمب األكؿ :العبلقة بيف االتجاه الفقيي كالفكر التربكم

حاض انر ،كتحكؿ غيبو إلى كقائع مشيكدة؛ جاء قدر الصكاب في
الغايات كالمقاصد التي طرحيا الفبلسفة الكضعيكف بنسبة

إف النظر في التراث التربكم عمك نما كالتراكـ المعرفي

الصكاب الذم كاف في معتقدات إنساف ما قبؿ الكشكؼ

مركر
نا
مركر بالحضارة اليكنانية ثـ
نا
كتطكر الفكر التربكم

الجغرافية ،يكـ كانت ىذه المعتقدات ترل أف األرض منبسطة،

بالحضارة اإلسبلمية كمنعطؼ ىاـ في الفكر التربكم الذم تأثر

بالفكر التربكم فييا بالفكر اليكناني تراثيا الفمسفي ثـ الحضارة

كأف شفؽ الغركب األحمر ىك ألسنة جينـ الممتدة كراء األرض،

الغربية المعاصرة التي سيطر فكرىا التربكم عمى القصر كمؤلت

كأف المحيطات مميئة بالشياطيف كاألفاعي المرعبة فمف ابتعد عف

ثقافتيا العصر؛ يجد أف فقو األكلكيات ىك أحد المحركات التي

السكاحؿ المألكفة تخطفتو ىذه الشياطيف كاألفاعي ،كمف نجا

كانت تشكؿ الصراع الفكرم الذم احتدـ في بعض مستكياتو

كبمغ حافة األرض ىكل في بحار جينـ المترامية.

ليقدـ المادة كالحس عمى الغيب كالكجداف ،كالذم انحدرت آثاره

ككاف مف آثار التخبط العقائدم الذم أفرزتو الفمسفة

إلى عصرنا ليتجمى في فمسفات شمكلية كاالشتراكية كالعممانية،

الكضعية أف سار العمـ –كما زاؿ يسير -ببل تصكر كاضح عف

كىذه الكارثة ىي التي تجمي المشيد العاـ الذم يقرر الدكر

غايات الحياة كمقاصدىا ،فتكدست "الكسائؿ" ببل "غايات" [.[37

الريادم التجاه الفقو اإلسبلمي بمفيكمو العاـ كمرشد لركاد

كفي العصر الحالي يستمر البعد الفمسفي اإللحادم في االمتداد

التربية في أحراش القضايا الفمسفية الكبرل ككفاءة ىذا الديف

فيظير في الفمسفات المعاصرة رغـ انحدار بعضيا عبر الديانة
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المسيحية كتأثرىا بيا كالفمسفة المثالية كالكاقعية العقمية الدينية

حيث يذكر الكيبلني" "ففي الفترة الكاقعة بيف (1997-1982ـ)

كتمس الحاجة إلى إبراز الكفاؽ بيف الركح كالمادة بيف الغيب

أخذت اآلراء تياجـ األصكؿ العقدية لفمسفة التربية الحديثة؛

كالشيادة كعدـ إغفاؿ أحدىما كتقديـ اآلخر كىذا عيف فقو

ألنيا جزأت مفيكـ المعرفة كجزأت الحياة كاإلنساف ،كتداعت

األكلكيات في القضايا الفمسفية التي كضعت تساؤالت جكىرية

األصكات لمبحث عف المعرفة الكمية ) (wholenessكعف ميداف

تشاغمت عنيا بأىداؼ متكاضعة عالجت ظاىر الحياة الدنيا

أكسع لطبيعة اإلنساف كتربيتو.

كأغفمت الركح كمعرفة بارئيا كما يترتب عمى ذلؾ مف عدؿ

كذلؾ ظير البأس مف تطبيقات التربية التي أفرزت

كاحساف في ترتيب قضايا التربية عمييا كمزاكلة الممارسات

مؤسسات تربكية صارت مسرحان لمجريمة كالمخدرات كالجنس،

التربكية عف كعي بما ىك أكلى كأحرل بالعناية كالرعاية كالتي

كظير ما يسمى بالتربية البيتية المعركفة باسـ (Home

يظير أثرىا مف حيف آلخر في الفمسفات المعاصرة كاجتياداتيا

) Educationأك ) (Home schoolingكالتي ينضكم تحت

العشكائية التي ال تركف إلى أصكؿ أصيمة تقمؿ ىامش الخطأ

لكائيا حكالي ( )%45مف األمريكييف [.[37

كتصكب الرأم فالفمسفة البرجماتية –مثبلن -قدمت مصمحة الطفؿ

كاف تأثر الفكر التربكم اإلسبلمي بالفمسفة قد غيب

كالشباب -:الفمسفة التقدمية -عمى المجتمع في فترة ما بعد

محركاتو كأتمؼ آلياتو كأضعؼ فرص المبادأة التي تتكقع منو

الحرب العالمية كسحبت ذلؾ االىتماـ عمى سائر الممارسات

كأصبح المجاؿ التربكم اإلسبلمي حقؿ تجارب لفقو األكلكيات

التربكية كخطكط العمؿ الفكرية كالمنيجية ثـ تتبرـ بيذا االختيار

الغربي حيث تتدافع المدرسة السمككية كالمدرسة المعرفية في

بعد فترة تجريب لتتحكؿ إلى االىتماـ بالمجتمع كمصالحة–
الفمسفة التجديدية -كتترؾ جممة ما قررتو مف مبادئ تدليؿ

فعؿ دكر الطالب النشط كيكجو
تقديـ العناية التربكية :فيؿ يي ٌ

االىتماـ إليو أكال أـ يكجو االىتماـ إلى تنمية الدافعية كالعناية

الطفؿ كالعناية بو لمتحكؿ جممةن إلى فمسفة نفعية ذات منحى

بالمثيرات كمثؿ ىذا الخبلؼ يقع في إعداد المعمـ كطرؽ اإلعداد

آخر كىذا جزء مف الكىـ الفقيي الفكرم في التقديـ كالتأخير عند

كىذه التجارب كاالجتيادات النظرية تنطمؽ مف فمسفة المدارس

تزاحـ المصالح العامة كىا ىي تداعياتو تنسحب عمى مظاىر

كتصكرىا لئلنساف كما ينبغي أف يقدـ لو مف معرفة فالمثالية

الحياة االجتماعية فالفمسفة النفعية ال تنظر إال مف عيف
المصمحة فبل ضركرات كال حاجيات كال تحسينات كال ترتيب

تجنح إلى المػيثيؿ فتقرر أف التراث ىك ما ينبغي أف ييقدـ لمطالب
كذلؾ بناء عمى أف األنساف شرير يحتاج إلى تيذيب كعميو يتفرع

ألكلكياتيا إال بما تقضي بو المنفعة حتى القيـ كالميكالت

العقاب التربكم كأف الضرب كالتأديب كلك بقسكة أمر كارد فيذه

كاالتجاىات كميا تطبخ عمى نار المنفعة فما صبر عمى

القاعدة الفقيية التربكية المثالية تفرع عنيا أساليب كطرؽ التعميـ

إنضاجيا تناكلتو األيادم كما لـ يغيب كتبخر.

كعمييا جرل النظر في فقو األكلكيات التربكم كجاءت الفمسفة
الكاقعية كردة فعؿ مضادة لتقرر النظرة البيكلكجية لئلنساف

كاف تبرـ الدكؿ الغربية مف االجتيادات الفمسفية كأصكليا

العقيدية ،لدليؿ عمى ما جناه فقو األكلكيات الذم بني عمى

كجسد كتعنى بالتجريب كالعقؿ كتقدمو عمى الركح كما ييذبيا

أصكؿ عقدية باطمة غيبت القيـ كالفضيمة لتقدـ الشر كاالستبداد

كعنو تفرع حكميا عمى العقاب التربكم كأساليب التعميـ كتقديـ ما

في مثاؿ ممسكخ مف الحرية كتقدـ غذاء الركح طبقا مف الشيكات

ىك أكلى كجاءت البرجماتية لتنحك منحى آخر ككؿ ىذا ينبو

الجسدية كلـ تراعي طبيعة اإلنساف كحاجاتو الكجدانية كالنمائية

عمى أىمية االتجاه الفقيي في الفكر التربكم اإلسبلمي لما لو

كالنفسية كالمعرفية كمنظكمة متكاممة ال تقبؿ الفكر التحميمي

مف أصكؿ شرعية ربانية.
بالنظر إلى الفكر التربكم اإلسبلمي كتأثره بالدخيؿ مف الفمسفة

شيئا عمى آخر كأنو كيانات ال كياف كاحد
التجزيئي الذم يقدـ ن
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كعمـ الكبلـ كالمنطؽ كغيرىا مف اآلراء كاالتجاىات اإلسبلمية،

أدبيات عمـ االجتماع بػ(التأصيؿ) ) )Indigenizationالقائـ

كالفكر المعتزلي كاألشعرم كغيرىا مف النحؿ كالمقاالت؛ نجد أف

عمى احتراـ ثقافات الشعكب األصمية  Indigenousكاسياماتيا

تمؾ اآلراء التربكية التي استندت إلى أصكؿ تفتح باب التأكيؿ

في الماضي كما يمكف أف تسيـ فيو مستقببلن .كىذا في الحقيقة

عمى مصراعيو قد أثرت في الفكر التربكم كقممت مف ركح

رد اعتبار لؤلمـ التي كانت مستعمرة .كيرل ،Bajunid 1996

المبادأة ،فرغـ ما يدعى لمفكر المعتزلي في الفكر التربكم

الشيء تقريبان " [.[38
المطمب الثاني :أىمية فقو األكلكيات مف منظكر التربية

اإلسبلمي -مثبلن-مف تدعيـ جانب العقؿ إال أنو أخؿ بجكانب

اإلسبلمية

أخرل أثرت في النقؿ كمنزلتو في الفقو التربكم كيذىب االتجاه
الصكفي الفمسفي بعيدا في تقرير الجانب الكجداني كعبلجو لكف

إف أىمية فقو األكلكيات ماثؿ في تصكر الفقياء ،فالمتفقو

بصكره ىجينة تحكؿ دكف العبلج التكاممي كالتأصيمي كقد نتجت

ينظر في كتاب اهلل كسنة رسكلو فيمقح عقمو بفقو األكلكيات

عف ً
لتفرؽ آراء شكمت قيما كميكالت كاتجاىات شغمت
الفرؽ كا ُّ

كيدرؾ ذلؾ ألكؿ تبادر فإذا خطر ببالو تقرير ليذا الفقو سيؿ

الفكر التربكم بجبيات صراع داخمية أكىنت مف عزائـ التربكييف

عميو االستدالؿ لو كالدفاع عنو فإذا ما رجع إلى عمـ أصكؿ

كمسألة العبلقة بيف السبب كالمسبب كأثرىا في المبادأة التربكية

الفقو كما قرره مف تراتيب كتقاسيـ كأنكاع عرؼ تياسر الشريعة

أك الجبرية أك القدرية كأثرىا في تناكؿ العمؿ كالشركع فيو كغيرىا

لبلقتضاب كامكانية ضبط مراتب األعماؿ في أجناسيا المختمفة

مف اآلراء التي ال تنسجـ مع المنحى الفقيي العاـ كما عميو

كىذا ىك ما يبيف يسر الشريعة كمصادرىا كيسر تعمميا كتعميميا

الكتاب كالسنة مف تقرير لتمؾ المسائؿ كعميو فالمعرفة الفقيية

كتكظيؼ معرفتيا التقريرية كاإلجرائية في حؿ مشاكمو الخاصة

كاالتجاه الفقيي ىك آلة المفكر التي ال يستغني عنيا في حؿ

كالعامة كالتربكم كاحد مف أكلئؾ الناس الذيف يحتاجكف إلى ىذه

إشكاالت التربية التي تكاجيو كاالنطبلؽ مف الكتاب كالسنة كبقية

المعرفة كىك بما يممكو مف قدرة عمى إعماؿ العقؿ في الحقؿ

األصكؿ العقمية ىك العمدة فيفقو الممارسات التربكية لممشاركة

التربكم يشعر بأىمية ىكيتو الدينية كما تقدمو لو مف كفايات

في حؿ اإلشكاالت العالمية كاالسبلمية التربكية كبياف األكلكيات

مينية كأكاديمية كشخصية تشعره بيكيتو المينية التي تشكؿ

في الفكر التربكم اإلنساني فتقرير أثر الفقو كخاصة فقو

الكاقع.

األكلكيات يظير ما عميو الشرع مف كضكح رؤية كما لو مف

كفي تضاعيؼ التقريرات الفقيية كاألصكلية تجد إشارة

أصكؿ كمسمؾ نظرم يكجب عمى غيره مف النظـ كاألفكار في

الفقياء كالعمماء إلى أىمية رعاية فقو األكلكيات كرعاية الترتيب

العصر الحالي أف تتأقمـ معو ال أف يتأقمـ معيا.

المعرفي لممفاىيـ كالحقائؽ كالقكاعد التي تضبطو حتى ال يذىب
بعيدا فيغرب عمى أىؿ الفف كيفكت المصمحة ،قاؿ اإلماـ
المتفقو ن

كاف فرص االستقبلؿ مف التبعية التربكية مكاتية كمؤشرات
الحاجة إلييا صارت عالمية في بعض المستكيات ،سيما في

أضر بالميـ"
أبك عبيدة رحمو اهلل" :مف شغؿ نفسو بغير الميـ َّ

مستكل بناء المنظكر العاـ كاإلدالء بما يمكف تسميتو الحمقات

[.[39

المفقكدة في التصكر التربكم العاـ لمكجكد كلممعرفة ،كالقيـ

كقاؿ أبك حامد الغزالي رحمو اهلل" :كترؾ الترتيب بيف الخيرات

كطبيعة االنساف حيث " يرل ( )Al-Burae 1990أف طرح

مف جممة الشركر [.[40

المنظكر اإلسبلمي ىك جزء مف حركة عالمية تتبرـ مف ىيمنة

كينعى ابف الجكزم قمة فقو بعض العباد كما يؤثره مف خمط في

النماذج الغربية ،كمؤشر عمى الثقة بالنفس لدل األمـ النامية

فقو األكلكيات كما يفكتكنو باجتيادىـ مف مصالح ىي األكلى

تدفعيا لبمكرة أنماط أصمية مف اإلدارة .كيعرؼ ىذا التكجو في

بالتحصيؿ ،فيقكؿ" :كقد لبس إبميس عمى جماعة مف المتعبديف،
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فأكثركا مف صبلة الميؿ كفييـ مف يسيره كمو كيفرح بقياـ الميؿ

أصكؿ الشريعة كمحاسنيا.

كصبلة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض ،ثـ يقع قبيؿ

 -2تفادم اليدر التربكم سكاء في الجيد أك المكارد أك الكقت

الفجر فتفكتو الفريضة ،أك يقكـ فيتييأ ليا فتفكتو الجماعة أك

فإف تفكيت المصالح بتقديـ ما ىك ميـ عمى ما ىك أىـ أك تقديـ

يصبح كسبلنان فبل يقدر عمى الكسب لعائمتو".

المصمحة الشخصية أك االنتماء عمى ما ىك عاـ كتتعدل فائدتو

كيمكف إجماؿ أىمية فقو األكلكيات مف منظكر التربية اإلسبلمية

فيو إخبلؿ بالغايات التربكية كمخرجات التعميـ كاف ج أز كبي ار مف

في التالي:

الخمؿ التي تؤكد عميو دراسات عديدة في الكطف العربي في

 -1الحاجة الى الترجيح بيف الممارسات التربكية المتزاحمة التي

الدراسات العميا كالجامعات يرجع إلى عدـ اطراد فقو األكلكيات

تكاجو التربكييف في مستكيات مختمفة مف العمؿ التربكم الميني

في تكزيع المياـ كاألدكار كفي الترقيات كاعتماد عرؼ أكاديمي

كاألكاديمي كترشيد تصرفاتيـ لتحقيؽ األىداؼ التربكية.

ميني ال يراعي ذلؾ فرغـ ما تزخر بو المكائح مف المكاد

فإنو رغـ انحصار فقو األكلكيات في مجاؿ الترجيح بيف

التنظيمية إال أف الكاقع يدفع في خرط قتاد األكلكيات كتكريس

الكاردات عند تزاحميا إال أف انتشاره في الممارسات التربكية في

المحسكبية التي تركت التربية كالتعميـ في الكطف العربي يراكح

مستكيات متنكعة كمتفاكتة عزز أىميتو فمف قاعة الصؼ

في مكانو كال أدؿ عمى ما تقرره بحكث الجكدة الشاممة في

الدراسي إلى قاعات المؤتمرات كلجاف صياغة السياسات التربكية

الجانب األدائي كالتنظيمي كما كشفتو المعايير مف خمط في

يحضر فقو األكلكيات ككسيمة ترشيد كبناء فالمعمـ في الصؼ

األكلكيات ما كاف سببا رئيسا في مثؿ ىذا التردم.

تبرز لو الحاجة إلى تقديـ أسمكب تربكم عمى آخر أك تقديـ

 -3تعزيز اليكية المينية كالدينية كالرضى النفسي فإف الشعكر

معرفة كتعمـ قبمي عمى مقرر حصة ال يستكعب الطالب الدرس

بالدكنية كتمزؽ اليكية المينية بيف التراث كاليكل الغربي

الجديد إال بو فيحتاج إلى فقو باألكلى ،كركاد التربية تتزاحـ

كالكاقعي الذم يتمثمو المجتمع العربي كالمسمـ يضعؼ اليكية

أماميـ متطمبات التربية المعرفية كالميارات فسكؽ العمؿ لو

المينية كاإلسبلمية كيسبب القمؽ كاالنكفاء عمى الذات مما يقمؿ

مطالب متفاكتة كالتربية عمى القيـ متزاحمة في ضكء معطيات

مف فاعمية األداء كالمخرجات التعميمية كالتربكية فكجكد خمفية

كاقع جديد يحتاج إلى كعي باألكلكيات ،كأماـ المفكر التربكم

نظرية إسبلمية تربكية ترشد كتسدد ممارسة المربي كالمفكر

تمثؿ مياـ البناء التربكم فيؿ يؤسس كيؤصؿ في بعض

كالمدير تزيد في ثقتو بدينو كاعت اززه بيكيتو فإذا كانت ىذه

المجاالت أـ يبدأ في حفريات في التراث لمعرفة البعد األيدلكجي

الخمفية ىي مف أىـ أنكاع الفقو –فقو األكلكيات-فإف ذلؾ –

لمفكر الجديد ىؿ يقدـ التأسيس أـ يعرج عمى تيذيب الكارد

كالبد-سيؤثر إيجابا عمى نفسية المعمـ كالمربي كاف كاف االكلى

أيدلكجيا ،بحيث ال تؤثر شفرتو الكراثية في
االجنبي مع تحييده
ن

في ىذا السياؽ أف يككف ىذا النكع مف الفقو كغيره ضمف

بنية الطالب المعرفية كفي كجدانو كتصكراتو فالتربية مف منظكر

منظكمة مف الترشيد التربكم تطاؿ المناحي المختمفة لمعممية

إسبلمي تعتمد عمى معرفة فقو األكلكيات لما ليا مف أثر في

التربكية.

تكجيو المبلحة كال غنى لمتربكم في أم مستكل أك حقؿ أك

 -4االنتقاؿ مف حالة الضمكر كالتردم التي يشكؿ مناخيا

مؤسسة عنو فالغايات في تدافع كمحاقة في الكركد كالتحديات

المزاج السمبي العاـ سيما في الظركؼ التي تمر بيا األمة حيث

الكاقعية صارت كتبلن صمبة تحتاج إلى تفتيت حتى تستكعبيا

أف كفاءة ممارسة فقو األكلكيات كاطراده في دىاليز المؤسسات

السياسات التربكية فالتربية في حاجة ماسة إلى أصكؿ كقكاعد

التعميمية كفي حنايا عقكؿ التربكييف كالتكاطؤ عمى إنفاذه كالعمؿ

ترش ػد الممارس ػة التربكي ػة فػي المبػادأة كاالستمرار تستمد قكتيا مف

بو كعرؼ ميني تصدقو المكائح كالسياسات التربكية كفيؿ بأف
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ينشط العممية التربكية مف عقاؿ الخمكؿ كالتبعية الثقافية كالفكرية

المطمب الثالث :خصائص فقو األكلكيات كتكطينو في الفكر

التي يتطفؿ عمييا ركاد التأخر كالتقيقر كالذيف يكرسكف عقدة

التربكم اإلسبلمي

النقص في المجتمع التربكم كيحزنيـ التخمص مف اليزيمة

إف فقو األكلكيات يشتؽ خصائصو مف خصائص الفقو

النفسية كحالة االستبلب العامة التي يخضمكف مف ثمرىا

اإلسبلمي كيمثميا في بعض تمؾ الخصائص تمثيبل مطابقا

كيحمبكف أشطرىا ،مع أف االقتباس مف ثقافات األمـ كاالستفادة

كالحديث عف خصائص فقو األكلكيات يعني تحديد مميزات

مف عمـ النفس التجريبي كما قدمو أك ما في النظـ اإلدارية مف

المفيكـ المباشرة التي تميزه عف غيره مف أنكاع الفقو ،كاف مف

ترتيب أمر طبيعي في سياؽ التعارؼ كالتعاكف كطمب الحكمة،

ىدؼ ىذا المطمب التعرؼ عمى خصائص ىذا النكع مف الفقو

لكف يبقى الكعي بالميـ كاألىـ سيما في مرحمة النيكض.

حتى يسيؿ تكطيف معرفتو كدمجيا في تصكر العامميف في

 -5كيذكر التكيـ في ترشيد عممية االقتباس كرعاية فقو

الحقؿ التربكم ،في التالي:

األكلكيات في أىمية أخذ ما "يعكد عميو كعمى األمة بالخير

الصبغة الدينية :يذكر زيداف "أف الفقو قاـ عمى أساس الشريعة

كترؾ العمـ الذم يشغؿ اإلنساف دكف فائدة تعكد عميو أك عمى

اإلسبلمية ،كمف ثـ فمو صبغة دينية تدعك إلى احترامو كعدـ

غيره ،لذا يجب دراسة األمر المقتبس مف ناحية منافعو كمف

مخالفتو ،كالجزاء فييا دنيكم كأخركم ،ألف ىذا الجزاء كصؼ

ناحية مضاره المحتممة ،كترتيبو في سمـ األكلكيات ،فقد يككف

ثابت لؤلحكاـ الشرعية ،كلو صفة الشمكؿ ،كلكف عمى نحك أقؿ

في األمر المقتبس نفع لكف أشياء أىـ منو كفي األخذ بو تفكت

مما لمشريعة ،كأكثر مما لمقكانيف الكضعية ،فيك ينظـ العبادات

مصمحة أىـ كالتابع لمغرب فكرنيا ال يفقو المصمحة كال يدرؾ

كالمعامبلت ،كمف ىنا كاف نظامان لمديف كالدنيا ،كجانب األخبلؽ
مراعى فيو تماـ الرعاية ،كالجانب الديني عنصر أصيؿ في

حقيقتيا عقمو المريض ،مف حيث أنو اعتبر أف في متابعة

جميع تنظيماتو المدنية ،كعمى أساسو يكتسب الفعؿ مف العبادات

دائما نجد مثؿ
الغرب كاالقتداء بو في كؿ أحكالو مصمحة لقكمو ،ن

أك المعامبلت كصؼ الحؿ أك الحرمة" [.[42

تمؾ الطائفة تتعجؿ في نقؿ النظريات أك اآلراء إذا ظنكا أنيا
صائبة ،دكف النظر إلى عكاقبيا ىؿ لممسمميف مصمحة فييا؟

لقد سبؽ أف ذكرنا أف أصكؿ الفمسفات المعاصرة إلحادية ال

كىؿ األخذ بيا يفكت مصمحة أىـ ،كالمقتبس الحر الكاعي ينظر

تمت إلى الديف بصمة كاف تأثرت بو في بعض صكرىا كالفمسفة

إلى االقتباس بحذر ،كيتجمى عنده أبعاد المصمحة كضكابطيا

المثالية إال أف ترجيحيا في ممارساتيا التربكية كأحكاميا ال

الشرعية ،كيفحص بعيف الناقد منافعو المحتممة ،كجكانبو السمبية،

يخضع لفقو لو أصكلو الربانية يسدد الرأم كيمقح الفكر كييديو

أيضا في إمكانيات
كينظر في ترتيبيا في سمـ األكلكيات كينظر ن

التخرص كغمبة الظف الذم يخطئ تارة كيصيب أخرل
بؿ تعتمد
ُّ
كقد يككف الخطأ في تعميـ أك قاعدة كقد سبؽ بياف تنقؿ

أمتو المالية كالفنية كىؿ لدييا القدرة عمى تنفيذ األفكار
المطركحة في ساحة االقتباس ،كمف تبصر في أحكاؿ بعض

البرجماتية بيف الفمسفة التقدمية كالتجديدية كما تنامى بينيا مف

الدكؿ اإلسبلمية رأل اضطراب ىذا المفيكـ في عقكؿ القائميف

صراع ثـ ما أثر ذلؾ مف نشكء فمسفات كردة فعؿ كؿ ذلؾ

عمى أمكر االقتباس ،فنجد أنيـ يقتبسكف الكماليات قبؿ العمكـ

بسبب غياب فقو البداءة –كما يسميو بعض الفقياء -فالحفاظ

الطبيعية كالتطبيقية كاالىتماـ بالمبلعب الرياضية كصرؼ

عمى ظيكر ىذه الخصيصة ميـ حتى في ىذه الظركؼ

األمكاؿ الطائمة عمييا ،كاىماؿ الصناعات بمختمؼ أنكاعيا،

العصيبة مف تاريخ الفكر التربكم ينبغي أف يحافظ الفقيو التربكم

كعدـ ربط ما يمكف اقتباسو كما لـ يمكف اقتباسو بمصمحة

عمى أصكلو في التخيُّر إذا تزاحمت الخيارات كيراعي قيـ الشرع

األمة [.[41

الحاكمة فبل يقدـ إال ما قدمو اهلل كال يؤخر إال ما أخره دكف
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مكاربة فظيكر الصبغة الدينية في فقو األكلكيات ليس فيو خيار

العالـ فالربانية ىي ميزة ىذا الديف التي يسيؿ ضبطيا عند

فالتربكم كىك يمارس الترجيح يحس بكاعظ الرحمف بيف جنبيو

فقياء النفكس مف العمماء كالفقياء مف المسمميف ميما تمظير

كيحتسب األجر في عممو فبل يجنح إلى ىكاه أك ما فيو مصمحتو

الشذكذ كاإلغراب في تناكؿ الفقو في أم مجاؿ كغياب ما يرعى

الخاصة أك غير ذلؾ فإف تقديـ الفقو مجردان عف ىذه الصبغة أك

الكجداف كالعاطفة كالركح كالقيـ في التراث التربكم الغربي يفقدىا

أنسنة كعكلمة القيـ كاالتجاىات التي صاحبت تمؾ األحكاـ دكف

المكضكعية كال أدؿ عمى معسكرات الصراع بيف أنكاع الفمسفات

بياف مصدرىا الرباني –كما أكثر ىذه الدعاكل في الغرب
كالشرؽ – كما يترتب عميو مف إحساس بالتعبد هلل في تمبية تمؾ

تباعا.
كبيف أفراد النكع الكاحد كالتي يتذمر منيا التربكيكف ن

كفقو األكلكيات منضبط في الفقو كحقكلو المختمفة ك"يضبط ىذا

األحكاـ؛ يعد فصبلن مخبلن بيف أىداؼ ىذا العمـ كمحتكاه الذم

الفقو بضابطيف اثنيف:

يحقؽ تمؾ األىداؼ.

أكالن :أف فقو األكلكيات كتقديـ الراجح عمى المرجكح ىذا في حالة

االنضباط كالمكضكعية :إف األطكار التي مر بيا الفقو اإلسبلمي

التزاحـ كالتعارض ال عمى سبيؿ اإلطبلؽ.

عمكما تعكس الكعي المكضكعي بعممية التفقو كتعزز الصبغة
ن

نقؿ الزركشي رحمو اهلل عف ابف دقيؽ العيد رحمو اهلل قكلو" :مف
القكاعد الكمية أف تد أر أعظـ المفسدتيف باحتماؿ أيسرىما إذا

الدينية لعممية التفقو كاصدار األحكاـ الشرعية؛ فعمـ الشريعة كما

تعيف كقكع إحداىما ،كأف يحصؿ أعظـ المصمحتيف بترؾ أخفيما

جاء في األثر" :يحممو مف كؿ خمؼ عدكلو" [.[43

إذا تعيف عدـ إحداىما" [.[45

فالتدرج اإلجرائي الذم تمر بو عممية تحرير الحكـ

ثانيا :أف المفاضمة كالمكازنة بيف األعماؿ كالتصرفات مرجعو
ن

الشرعي يخضع في كؿ مرحمة إلى جممة مف المعايير التي تقر ار
تجاه مؤشرات المكضكعية في الترسؿ الفقيي لمباحث ،فالحكـ

أصالة إلى الكتاب كالسنة بفيـ سمؼ األمة ،ذلؾ ألف األكلكيات

فرع التصكر ،كالتعارض فرع الصحة ،كتقرير الحكـ فرع تحقيؽ

ليست خاضعة لرغبات شخصية كأىكاء فردية كتكجيات حزبية.

المناط العيني ،فالتمقي كاالستدالؿ كتنزيؿ األحكاـ مترابط ،كأم

قاؿ اإلماـ الذىبي رحمو اهلل" :فضؿ األعماؿ بعضيا عمى

خمؿ مكضكعي يظير أثره في الحكـ ،فاإلضافات العارضة

بعض إنما ىك التكقيؼ ،ككرد في ذلؾ أحاديث عدة" [.[46
تبعا اعتماد القكاعد المغكية
كمما يرجع فيو إلى ذلؾ – كذلؾ  -ن

كالحب كالبغض كالكفاءة؛ كؿ ذلؾ قد يؤثر عمى تقرير الحكـ
مالـ تكف ىناؾ احت ارزات كشفية تظير درجة المكضكعية في

(كصيغ التفضيؿ) ،كالقكانيف العقمية المنطقية ،كدالئؿ النظر

عمكما.
االجتياد كالتفقو
ن

كاالعتبار" [.[47
كعميو فإف فقو األكلكيات حقيقة شرعية ،كبدىية عقمية،

كيذكر شمبي" :يمتاز الفقو اإلسبلمي عف غيره بأف مصادره عني
بيا العمماء حتى جعمكا ليا عممان مستقبلن يبحث فييا ،كيكضح

كاف فقو األكلكيات يجرم عميو ما يجرم عمى بقية فركع الفقو مف

طريقة االستناد إلييا بصفة عامة ،كطريقة عمؿ كؿ إماـ بيذه

الضبط كالتزاـ المكضكعية في تكظيفو في الحقؿ التربكم

المصادر بصفة خاصة ،ىذا العمـ ىك المسمى بعمـ أصكؿ

كتكطينو في الفكر التربكم ال يعني أف يجرم بالديماغكجية

الفقو" [.[44

الفكرية التي تصبغ الفكر الفمسفي عمكما بؿ يمتزـ المكضكعية

كىذه الخصيصة تعزز الكضكح كالمكضكعية التي ستككف

كاإلجابة عف التساؤالت التي تقرر تقديـ أمر عمى آخر أك

بالكنة االختبار التي تظير نزاىة الفكر التربكم في المساجمة

تفضيؿ في ظرؼ لو خصكصيتو سكاء في مستكل التنظير كرسـ

الحضارية التي قد تتكلد مع التكاصؿ االجتماعي كالصراع

الخطكط العريضة لمسياسة التربكية أك في الحسـ في قضايا

الفكرم الذم تدكر رحاه في قمكب كعقكؿ ركاد التربية في أنحاء

تربكية حالة فميس ىناؾ مدخؿ لمتشيي أك إزجاء أنصاؼ الحمكؿ
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أك المداجاة الثقافية التي تفقد فقو األكلكيات فعاليتو في عبلج

المجاالت يقرر شمكؿ مف كجو أعـ ففقو األكلكيات باعتبار

المشكبلت التربكية ،كىذا االعتبار يقرر أىمية تضمع التربكيكف

الفئات كالشرائح كالكثرة يفكؽ فقو األقميات مثبلن كتطبيقاتو تتخمؿ

مف عمكـ الفقو كأف ال يعرجكا فقط عمى فقو األكلكيات فقط بؿ

أنكاع التكميؼ كمراتبو كبطرفيو اإلثبات كالنفي.
إف الكعي بيذه الخصيصة يقرر أىمية فقو األكلكيات

يستفيدكا مف منظكمة أنكاع الفقو بغية التسمح بالمعرفة الفقيية
التي تمقح كتسدد الرأم كاالجتياد التربكم.

كعمكـ المجاالت التي تتطمب ىذا النكع مف الفقو كأف أخذه

يسر فقو األكلكيات كيسر تعممو :إف يسر فقو األكلكيات كيسر

كتكطينو في الفكر التربكم تعزيزه بالتأصيؿ كالبياف كتحكيمو إلى

تعممو كالتعرؼ عمى مياراتو اإلجرائية كضكابطو ككيفية الممايمة

مادة عممية كفي صكر متنكعة مف اإلخراج سكاء في صكرة

بيف الكاردات عند تزاحميا كالنظر في ما تركو الفقياء مف قكاعد

معرفة تقريرية تبيف معالـ ىذ العمـ كحقائقو كمفاىيمو أك أدلة

كضكابط كأمثمو حية سكاء في الجانب الفقيي كفي تقريرات

إرشادية تتبع مجاالت التربية المختمفة فميس ىذا الفقو ترفان فكريان

الفقياء أك في ما أكرده فقياء النفكس مف الفقياء ككتابات بف

أك عمـ خاص بطبقة أك مجاؿ دكف آخر مف التربية بؿ يمتد مف

سحنكف كبف جماعة كغيرىما كيسر ىذا النكع مف الفقو يظير

قاعة اليرـ التعميمي إلى القمة كيحتاجو التربكم في فئاتو العمرية

في يسر كسائؿ العمـ في تناكلو فقضاياه تعكد إلى النظر في
عادة الشرع كفي المعقكؿ كالتجربة كالخبرة كفي ظيكر المصالح

كمفكر.
نا
كمعمما
متعمما
المختمفة
ن
ن

المركنة :يذكر القرضاكم" :أف أىـ ميزة تميز بيا الفقو اإلسبلمي

كانضباطيا كظيكر التفاكت بينيا ألكؿ كىؿ إال ما يحتاج إلى

ىي خصكبتو كمركنتو ،كقدرتو عمى النماء كالتجدد ،كمكاجية كؿ

مزيد بحث كاستشارة.

طريؼ ،كعبلج كؿ طارئ ،كحؿ كؿ مشكؿ ميما يكف حجمو

فينبغي أف تراعى ىذه الخصيصة في تناكلو كتعممو

كنكعو ،كربما تكىـ بعض الناس أف الفقو اإلسبلمي ال يتسع

كتعميمو كأف يدمج ضمف مقررات إعداد المعمـ في قسمي التربية

صدره لمتجديد ،ألف أساسو أساس ديني رباني ،أساسو الكحي

الميني كاألكاديمي كأف تستغؿ معايير التعمـ الذاتي في تقريب

المعصكـ ،كما كاف ىذا شأنو فبل يتقبؿ تجديدات البشر غير

مفاىيمو كحقائقو كقكاعده كضكابطو كأف ييسر األساتذة

المعصكمة ،كمف حسف الحظ أف نجد في النصكص الدينية

كالمعممكف تقريره بالتطبيقات التربكية الحية كالمعاصرة ككيفية

نفسيا ما يصرح بشرعية التجديد لمديف بيف كؿ قرف كآخر ،كذلؾ

تفعيمو كأف يجرم مع ىذا الفقو في المؤسسات التربكية ما جرل

في الحديث الصحيح الذم ركاه أبك ىريرة عف النبي صمى اهلل

بأنكاع الفقو األخرل كأسكة بفقو األقميات.

عميو كسمـ( :إف اهلل يبعث ليذه األمة عمى رأس كؿ مائة سنة

الشمكؿ :إنو كما سبؽ بيانو أف فقو األكلكيات ً
يرد عمى جميع

مف يجدد ليا دينو)" [.[48
كيفسر الدسكقي كجابر العبلقة بيف الشريعة كالفقو كأثرىما

المستكيات كاألنساؽ التربكية ككما أنو يدخؿ عمى سمـ األكليات
باعتبار ترتيب المصالح مف الضركريات إلى الحاجيات ثـ

في استيعاب المستجدات كما لمفقو مف مركنة كتجدد" :كمف

التحسينات فإنو يرد في كؿ مستكل منيا ليرجح عند التزاحـ عدؿ

المعركؼ أف النصكص التشريعية لـ ترد كميا عمى نحك قطعي

المصمحة االعظـ فيك شامؿ باعتبار شمكؿ المجاالت كالمناشط

مف حيث الثبكت كالداللة ،كما أنيا لـ تنص عمى كؿ ما يقع مف

التربكية العممية كالعممية كىذا الشمكؿ مشتؽ مف أصمو العاـ

نكازؿ ،كليذا جاءت الشريعة ببعض القكاعد كالمبادئ التي ترشد

كىك الفقو عمكما كفي معناه األعـ فالمجاالت الفقيية تستكعب

المجتيديف إلى الكشؼ عف حكـ ما ال نص فيو صراحة ،كالعقؿ

سائر النشاط اإلنساني ،فالعبادات كالمعامبلت كالقضاء كالسياسة

اإلسبلمي مطالب بالنظر في النص إذا كاف مجاالن لبلجتياد،

كالعقكبات كاألحكاؿ الشخصية كاف التداخؿ بيف التربية كىذه

كفي تطبيؽ القكاعد عمى ما ال يشممو النص ،كىذا يعني أف
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حمقات التعميـ العاـ أك في التعميـ الجامعي أك في المحاضف

استيعابا ال يحده زماف أك
الشريعة تستكعب كؿ النشاط اإلنساني
ن

التربكية كمناشطيا ،فيذه المركنة العممية ينبغي أف يصاحبيا

مكاف ،كمف ثـ كانت شريعة نامية متجددة تسع التطكر ،كتفتح
ذراعييا لكؿ جديد مف المعرفة يتيح لئلنساف أف يكثؽ صمتو

مركنة عممية حيث أف تكطيف الفقو في الفكر التربكم يحتاج إلى

بخالقو ،كأف ينتفع بما سخر اهلل لو عمى أحسف كجو كأكرـ غاية

معالجة تصمب المحتكل التعميمي الذم يشتكي التربكيكف منو

" [.[49

حيث عقدت عدة مؤتمرات [ ]50,51لمناقشة كيفية تعميـ الفقو

إف ىذه المركنة التي يتمتع بيا الفقو تتجمى في فقو

تحكؿ -كما يذىب إليو
في الجامعات فكتب الفقو تحتاج إلى أف ّْ

األكلكيات كتظير بصكرة كاضحة ،فالتزاحـ بيف المصالح أك

الصمدم" :]52[ -مف مادة عممية إلى مادة تعميمية" كمف كتب

المفاسد كالتنكع المتتابع في صكر ذلؾ التزاحـ مف كقت آلخر ال

مصادر إلى كتب مناىج.

يعفي المفكر التربكم كالمعمـ كغيرىـ ممف يعنى بأم عمؿ تربكم

كمثؿ ذلؾ في تأليؼ كتب التعميـ العاـ؛ حيث يشير مكسى

مف قدح زناد فكره كاستحضار المقاصد الشرعية في تخيره كفي

إلى أىمية "تأليؼ الكتب الدينية بصكرة جديدة ،تركز عمى

إثباتو أك نفيو ،كاف أم عمؿ تربكم ميما كاف مجرنبا أك لو حض

النشاط كالتعمـ الذاتي ،كتبرز المفاىيـ في أشكاؿ تخطيطية،
كتخاطب الكجداف كما تخاطب العقؿ" [.[53

مف الصكاب فإف تزاحمو مع غيره يظير مصالح كيفقده أك
يكسبو رتبة أخرل ،كلعؿ رعاية الفركؽ الفردية في التربية مف

المبحث الثالث :التطبيقات التربكية لفقو األكلكيات

كثير مف الصكاب الذم فقدتو الفمسفة
منظكر إسبلمي يحمؿ نا

المطمب األكؿ :فقو األكلكيات كآلية المدخؿ المنظكمي

المثالية– في تصمبيا -فقسمت الناس إلى طبقات دكف رعاية لما

إف تزاحـ المياـ كالكاجبات في المجاؿ التربكم اليكـ ىي

يجنيو ىذا الخيار مف عكاقب ،كفي الجانب اآلخر تقؼ

أكثر مف أم كقت مضى ،كاف التحديات الجديدة التي أفرزتيا

البرجماتية لتراعي ذلؾ ،كلكف بصكرة جزئية تركت لفرصة الحرية

التحكالت في العالـ كفي المنطقة العربية كاإلسبلمية أضافت ًعبأن

أف تتحكؿ في بعض صكرىا إلى استبداد كتعبيد ظير في صكر

عمى كاىؿ ركاد التربية كالمفكريف امتدت آثاره إلى جميع مفردات

التفاكت االجتماعي الطبقي ،فيذا العجز في ىذا المستكل ينادم

المنظكمة التربكية ،فتمس الحاجة إلى مبادأة فاعمة تعيد ترتيب

بأىمية إظيار فقو األكلكيات كما فيو مف مركنة ال تذىب

األكلكيات كتتعامؿ مع القضايا الحالة كالتي يرّْحمت ،كتنطمؽ مف

باألصكؿ العامة التي تعصؼ بالخصائص النمائية لممتعمـ

كعي منظكمي تكاممي يتجاكز الفكر التحميمي التجزيئي كالخطي

كىكيتو اإلنسانية ،بؿ تعالج مستكيات أعمؽ بما يحممو الفقو مف

التقميدم الذم يعالج كؿ قضية في معزؿ عف القضايا األخرل.

منظكمة مقاصدية تراعي تغير الفتكل حسب ما يمتاث بالكاقع

فالمجمكعة التربكية كؿ ال يتج أز كاف بدت ممارسات الكاقع

مف قرائف كحسب ما يضبطو فقو األكلكيات مف تعامؿ فقيي

مجالية مستقمة إال أف دكرة حياة العمؿ التربكم الفاعؿ تدكر عمى

مؤصؿ.

جميع كيانات كمككنات المنظكمة التربكية لتضيؼ كتزيد مف

إف ىذه المركنة العممية تثير دافعية –كال بد -عند التربكييف

مخرجات التربية كانتاجيا ،فالطالب يذىب إلى المدرسة ليتمقى

خصكصا
عمكما كفقو األكلكيات
كي يحسنكا في تقديـ الفقو
ن
ن

مف المعمـ ثـ ينتقؿ إلى الجامعة ليتمقى مف أساتذة الجامعة ثـ
يعكد ليدرس طالب آخر في كرسيو الذم جمس عميو ،كقد يبدأ

بصكرة مبسطة كمرنة تحمؿ عمى تعمـ ىذا العمـ كدمجو في

مصفكفات المناىج كفي خارطة المدل كالتتابع كفي المساقات

فيدرس
دكرة جديدة مف الدراسات العميا ليصبح أستا نذا
جامعيا ّْ
ن

األكلكيات في ترشيد العمـ كالعمؿ؛ سكاء في سمكؾ الطالب في

المراحؿ يتأثر بالمؤسسة التربكية كبالمنيج كبالبيئة كبالمربي في

معمما عمى نفس كرسيو الذم كاف عميو كىك في تنقمو بيف تمؾ
ن

الجامعية كفي رسائؿ البحث كالدراسات العميا ،كبياف أثر فقو
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مستكيات مختمفة ،كعمى قدر تأثره سيككف تأثيره عمى عناصر

) (Systemic Approachفي الكتابات كاألدبيات األجنبية

تمؾ المنظكمة.

يختمؼ في استخدامو عف المفيكـ الذم يستخدـ في الدكؿ

فالتفكير المنظكمي ييسر الكقكؼ عمى العبلقات التبادلية

العربية ،كمعظـ الدراسات كانت حكؿ نظـ اإلدارة ،فالفكر

بيف مككنات المنظكمة كأثرىا في تفسير اإلشكاالت التربكية،

المنظكمي ىك السائد في الغرب ،كلكنيـ ال يركزكف في تطبيقو

كتعييف المعالجات النكعية التي تنطمؽ مف كعي شامؿ ،حيث

عمى محتكل المنيج كتدريسو ،فيـ يستخدمكف االتجاه المنظكمي

"يعتبر التفكير المنظكمي  Thinking Systemicطريقة عممية

في حؿ مشكبلت النظاـ التعميمي بشكؿ منظكمي لتجنب

مناسبة لمعالجة المشكبلت التربكية المعاصرة مف خبلؿ النظرة

المشكبلت التي تنتج مف حؿ كؿ مشكمة عمى حدة ،أم :أف كؿ

الكمية لمنظاـ التربكم بكافة مككناتو كتحميؿ مشكبلتو في ضكء

المؤسسات تدعك إلى تبني المدخؿ المنظكمي في كؿ أمكر

العبلقات المتداخمة بيف تمؾ المككنات" [.[54

الحياة كمنيا المؤسسات التعميمية" [.[55

ففقو األكلكيات ال ينبغي أف ينحصر في تداكلو بيف المفكريف

إال أف الدراسات كالمؤتمرات التي عقدت في مصر كاألردف

التربكييف كالمعمميف ،أك أف يككف ضمف مساؽ تعميمي في برامج

أكدت عمى جدكاه كمدخؿ لمتدريس ،كىناؾ دراسات كثيرة أكدت

إعداد المعمميف فقط؛ بؿ ال بد أف يشمؿ تداكلو منظكمة التربية

جدكاه في عممية التدريس كصياغة المحتكل ،كفقو األكلكيات لو

كالتعميـ ،كأف ينظر إلى إشكالية غيابو بصكرة منظكمية بحيث

مف الخصكصية ما يناسب تطبيؽ المدخؿ المنظكمي في

يتدرب عمى تكظيفو الكادر اإلدارم كالتعميمي ،كأف يشكؿ عرفنا

صياغة محتكاه كتدريسو.
كىذا المدخؿ بشقيو يمثؿ آلية مناسبة لتحقيؽ الميمتيف

عاما تظير صبغتو في المكائح كالمعايير كالنظـ كسائر الفعاليات
ن
ككرش العمؿ كالمؤتمرات ،كذلؾ لما لفقو األكلكيات مف أىمية

حسب ما يرل الباحث ،حيث كأف المدخؿ أك المنحى المنظكمي

عاما فيك يتأكد
في ترشيد العمؿ التربكم ،كاذا كاف ىذا
ن
مطمبا ن

يعيف عمى استيعاب شامؿ لمنظكمات المفاىيـ ،ككذلؾ يعيف
عمى الكعي بالتطبيقات التربكية بصكرة منظكمية شاممة.

في حالة اإلقبلع كالتقدـ نحك مشاكؿ التربية الحالية التي يغيب

كلعؿ ألصؽ المباحث بفقو األكلكيات ىك فقو المقاصد الذم

فييا رعاية األكلكيات كترتيب مياميا.
كفي ىذا السياؽ تبرز ميمتاف يتكجو إلييما البحث في فقو

يعتمد عمى الترتيب لمجزئيات كعبلقتيا بالكميات كالنظر في

األكلكيات؛ يرشحيما التفكير المنظكمي في سياؽ مدخمو

المصالح كتدرجيا كعبلقة بعضيا ببعض ،ككيفية تمثيؿ ذلؾ في

المشيكر ،كىما:

نماذج تصكيرية تخدـ الترميز الثنائي لممفاىيـ كالقدرة عمى الفيـ

 -1اختيار المدخؿ المنظكمي كمدخؿ لصياغة محتكل فقو

كالحفظ كاالسترجاع ،حيث يعتمد التدريس بالمدخؿ المنظكمي

األكلكيات كتدريسو ،سكاء كمنيج مستقؿ أك بدمجو ضمف

بناء منظكمات في شكؿ مخططات تيسر فيـ العبلقات كالحقائؽ

سياقات كمحتكل تعميمي.

كالتعميمات ،كىذا يمبي تكصيات المؤتمرات -السابقة الذكر-

 -2اختيار المدخؿ المنظكمي كآلية الستيعاب مضاف تطبيقاتو

التي تدعك إلى إدخاؿ الطرؽ الحديثة في تدريس الفقو.
كفي ىذا السياؽ يعرؼ المدخؿ المنظكمي بعدة تعاريؼ

كمضاميف قكاعده التربكية.
كمف المبلحظ أف استخداـ المدخؿ المنظكمي في عممية

تعكس تنكع مجاالت استخدامو ،كلعؿ العناية بو في الدراسات

اإلصبلح التربكم في األدبيات األجنبية يتركز عمى عمميات

العربية جاء كفقنا لما أنسكه مف نظر العمماء مف الفقياء في

عمكما،
اإلصبلح الكاسعة التي تنتظـ متغيرات العممية التعميمية
ن

النظر الشامؿ كالمنظكمي لممعرفة الفقيية.
كمف التعريفات التي تجمي استخدامو في التدريس :أف المدخؿ

حيث يذكر الكبيسي" :تبيف أف مفيكـ االتجاه المنظكمي
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المنظكمي عممية تقديـ المفاىيـ مف خبلؿ منظكمة متكاممة

مياـ المجامع الفقيية الحديثة البت في القضايا الفقيية العامة؛

تتضح فييا كافة العبلقات بيف أم مفيكـ كالمفاىيـ األخرل ،مما

فإنو يمزـ كذلؾ مجامع تربكية كفقيية تشارؾ في تحرير قكائـ

قادر عمى ربط ما سبؽ دراستو بما سكؼ يدرسو
يجعؿ المتعمـ نا

عمكما ،ثـ تنزيميا
بأكلكيات العمؿ التربكم مف منظكر إسبلمي
ن

عمى كاقع كؿ بمد كبناء مجمع مصغر مشابو ينتظـ التربكييف

مف مفاىيـ تالية مف خبلؿ خطة منظمة ككاضحة [.[56

كمف التعاريؼ التي تبيف تكظيفو في ميمة تتبع تطبيقاتو

كالفقياء لمتعاكف في تقرير األكلكيات العامة حسب ما يقضي بو

التربكية بصكرة منظكمية بأنو :طريقة تحميمية كنظامية لمتخطيط

النظر الشامؿ كالمنظكمي اإلقميمي كالمحمي لما يحتؼ بالخيارات

ُّ
التقدـ نحك األىداؼ التي سبؽ تحديدىا ،كذلؾ
تمكننا مف

المتزاحمة مف قرائف كمزايا مرجحة تحقؽ األىداؼ التربكية كتكفر

بكاسطة عمؿ منضبط كمرتب األجزاء بحيث تتألؼ منيا

الجيد.
ففقو األكلكيات في المستكيات العميا يحتاج إلى عمؿ

المنظكمة كميا كتتكامؿ كتتشابؾ كتتفاعؿ تمؾ األجزاء كفقان

جماعي يشارؾ فيو أطياؼ الخبراء لمترجيح بيف األكلكيات ،ثـ

لكظائفيا التي تقكـ بيا في المنظكمة [.[57
كيرل "البحث" أف تتبع أدبيات المدخؿ المنظكمي في

تتناىى ىذه الحاجة إلى قرار كفقو فردم يتخذه مف يباشر العمؿ

الدراسات العربية كأكراؽ العمؿ التي تضمنتيا المؤتمرات

التربكم كاألستاذ في الجامعة أك المعمـ في المكقؼ التعميمي أك

المتتابعة التي عنيت بو كفيؿ بتقديـ فقو األكلكيات كغيره مف

المكظؼ في بعض ما يتبدل لو مف خيارات كمسائؿ حالة يؤثر

أنكاع الفقو في صكرة مبسطة حيث "تزايد االىتماـ باالتجاه

اختيار البدائؿ فييا أك المتراجحات في تحقيؽ اليدؼ اإلجرائي

المنظكمي في الكطف العربي؛ إذ عقدت ستة مؤتمرات عربية

الكظيفي.

حكؿ المدخؿ المنظكمي في مدينة القاىرة كبعض منيا بالتعاكف

كىذه التقريرات إنما تنطمؽ مف درجة الكعي بالمنظكمات

مع األردف لمفترة ما بيف  .[58[ "2008- 2000كبعد ىذا

االجتماعية المتداخمة التي تؤثر عمى عممية التربية كالتعميـ،

التاريخ عقدت عدة مؤتمرات عززت أىمية المدخؿ المنظكمي

كفقو اتخاذ الق اررات المناسبة في ضكء تأثير متبادؿ بيف تمؾ

كتطبيقاتو التربكية.

المنظكمات االجتماعية ،فمف الفقو المقاصدم يستؿ فقو

كيعرؼ عبد المطيؼ كآخركف المنظكمة بأنيا" :مجمكعة مف

األكلكيات الكعي بتداخؿ المصالح كتفاكت رتبيا بيف جزئي

العناصر كالمككنات المترابطة كالمتفاعمة فيما بينيا تخضع

ككمي ،ككمي أعمى منو ينتظمو ،كمف فقو الكاقع يستفاد العكامؿ

لتحكيبلت ،كتحكميا قكانيف كقكاعد تشكؿ النظاـ الضابط لمنظاـ

كالمتغيرات النشطة المؤثرة في التقديـ كالتأخير ،كمف فقو التكقع

مف أجؿ بمكغ غاية ما" [.[59

استشراؼ المستقبؿ القريب الذم يقرر تقديـ قضية عمى أخرل

المطمب الثاني :فقو األكلكيات كمنظكمة التربية

لما يتبدل مف قرائف تقديرية ىي في قكة المتحققة ،كمف فقو

كما سبؽ فإف تفعيؿ فقو األكلكيات في الممارسات التربكية

المآالت التكخي كالحذر مف ظكاىر المصمحة التي تغرم

في المنظكمة التربكية يحتاج إلى كعي منظكمي تكاممي

بتقديميا عمى غيرىا كالتيقد تفتح ذرائع إلى مفاسد تحكؿ دكف

يستحضر فيو المفكر التربكم أك أم عامؿ في الحقؿ التربكم

تحقيؽ األىداؼ التربكية ،فيذا ما يجمبو النظر المنظكمي عند

المصالح المتعمقة بتقديـ ممارسة عمى أخرل؛ فإف الترجيح دكف

معالجة مشاكؿ التزاحـ بيف الخيارات التربكية في سياؽ اإلصبلح

كعي باألطراؼ المستفيدة يعسر التخيُّر بيف المياـ التربكية التي

أك اإلجراء العممي الكظيفي أك في استشراؼ المستقبؿ.

تطرح كأكلكيات ،فالمصالح العامة تتفاكت كجيات النظر في

كاف نظرة مقاصدية إلى منظكمة التربية لتحديد التسمسؿ بيف

كبيرا ،ككما أف مف
الترجيح بيف أكلكيات العمؿ التربكم تفاكتنا ن

المنظكمات الكمية كما دكنيا مف المنظكمات الفرعية؛ سيعكس
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السمؾ اإلجرائي التنفيذم المنتج لممخرجات التربكية.
"إف النظر إلى التعميـ (كبالتالي التربية) يرتكز عمى أنو

رؤية شاممة تعي كفاءة فقو األكلكيات كقكاعده كمطالب تكظيفو

منظكمة معينة تتضمف عدة مكػكنات ،تتكامؿ معان في كؿ كاحد

في تقرير ما ىك أكلى في ما يتبدل مف تزاحـ المياـ التربكية.
كمما يجمي الكعي الشامؿ المنظكمي ىك تصكر المنظكمات

ىك عممية التعميـ ،كىذه العممية ليػا مدخبلتيا التعميميػة:

التي تدخؿ في المجاؿ التربكم لتحدد بكصمة الترجيح في فقو

كاألىداؼ التعميمية ،كخبرات التعميـ ،كالطرائؽ ،كالكسائؿ

األكلكيات ،كالتي تمثؿ تحديات في التسيير كالمعالجة كيبرز

التعميمية ،كما أف ليا مخرجاتيا التعميمية التي تتمثؿ في نكعية

الترجيح بيف األكلكيات كميمة كيكجز الخطيب "التحديات التي

المتغيرات السمككية التي نريد أف ننمييا في المتعمميف ،فضبلن

تكاجو نظـ التعميـ في منظكمات ثبلثية كالتالي:

عف ذلؾ فإف ليا بيئتيا التربكية التي تؤثر فييا كتظير في

أ -المنظكمة األكلى :كتتمثؿ في العكلمة كتجارة السكؽ كالتنافس

كتأثير بيػا.
نا
مرحمة العمميات

ب -المنظكمة الثانية :كتتمثؿ في االنفجار السكاني كالمعرفي

القكؿ بأف التربية ليا أىدافيا الخاصة التي تعمؿ عمى تنمية

كاالنفجار في التكقعات كالطمكحات اإلنسانية.

قدرات المكاطنيف كامكانياتيـ كاعدادىـ في اتجاىات مرغكب

ت -المنظكمة الثالثة :كتتمثؿ في قضايا الحرب كالسبلـ،

فييا ،كما أف نظاـ التربية لو مجمكعة مف النظـ الفرعية عمى

كاإلنساف كالبيئة ،كالثقافة كالتكنكلكجيا.

مستكيات متعددة ،كيشمؿ النظاـ األـ لمتربية عمى مستكل الدكلة

ث -المنظكمة الرابعة :كتتمثؿ في الصراع بيف العالـ الداخمي أك

كؿ مف التعميـ النظامي كغير النظامي؛ حيث يشتمؿ نظاـ

المحمي كالعالـ الخارجي ،كبيف العالـ المادم كالعالـ المعنكم

التربية عمى النظاـ التعميمي بمراحمو المختمفة ،بينما غير

كبيف الحرية الفردية كالنظاـ االجتماعي.

النظامي يشتمؿ عمى األسرة كأماكف العبادة ،فالنظاـ التربكم

ج -المنظكمة الخامسة :كتتمثؿ في الفجكة بيف الدكؿ المتقدمة

يشتمؿ عمى عدة نظـ فرعية أخرل ىي نظـ التعميـ األساسي

كالدكؿ النامية ،كبيف القيكد كالتسامح كبيف المعرفة كالحكمة.

(االبتدائي كالمتكسط) ،كنظاـ التعميـ الثانكم كنظاـ اإلدارة

ح -المنظكمة السادسة :كتتمثؿ في التعارض بيف الكبت

التعميمية ،كنظاـ التدريس كنظاـ التقكيـ ،كنظاـ إعداد المعمـ"

كالحرية ،كبيف التسمط كالديمقراطية كبيف اإلقصاء كالمشاركة.

[.[55

خ -المنظكمة السابعة :كتتمثؿ في تحدم ثالكث المرض كالفقر

المطمب الثالث :تطبيقات فقو األكلكيات في المجاؿ التربكم

كعندما نتحدث عف التربية كنظاـ متكامؿ فيذا يقكدنا إلى

الدكلي.

إف الحديث عف تطبيقات فقو األكلكيات يكجو االىتماـ

كالبطالة" [.[60
كاذا كاف المدخؿ المنظكمي يساعد في تقديـ فقو األكلكيات

نحك التزاحـ الذم يقع في اتجاه كاحد ،كالى التفاكت بيف مفردات

كصياغتو كمحتكل تعميمي كجانب تربكم ميـ ككذلؾ في جانب

النكع الكاحد أك التفاكت بيف أنكاع الجنس الكاحد ،كحسب

تصكر العبلقات التبادلية بيف المنظكمات التي تؤثر في الترجيح

األىمية كتحقؽ المصمحة في نكع دكف آخر في سمـ األكلكيات؛

في مستكيات عميا عامة أك في مسائؿ عينية كشخصية؛ فإف

فيقدـ أحد المتزاحميف دكف أف يعني ذلؾ إىماالن أك إبطاالن

منحى النظـ اإلدارم ىك الطريقة الناظمة ليذا النشاط ،فالعممية

لممرجكح في مجاؿ معيف ،فتقدـ ىيئة التشريع التربكية ىذا عمى

التعميمية حسب مدخؿ النظـ يمكف استيعابيا في صكرة مدخؿ
النظـ ،حيث يمكف استيعاب مفردات المنظكمة التربكية في

نظر ألكلكيتو باعتبار معيف ،أك يقدـ مكضكع في قائمة
ذاؾ نا
المدل كالتتابع في المنيج كيؤخر آخر نظ انر لخصائص الفئة

تركي ػب مػنظػ ػـ يػنب ػو عمػ ػى مكضػع مػككنات المنظكمة التربكية في

العمرية أك الكاقع ،أك تقديـ طريقة تدريس عمى أخرل لطبيعة
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مكضكع الدرس أك لمفركؽ الفردية التي يراىا المعمـ بيف طبلبو

ضغط قيمي ازدكاجي يشكش عمى الطالب كعمى تقكيـ سمككو

رغـ تعييف طريقة اعتيادية مناسبة أك يقدـ أسمكب تعزيز أك

المتكقع.
كيؤثر كذلؾ في فقو األكلكيات في مستكيات معينة مف

نظر لخصائص الطالب النفسية كالنمائية
بكيا عمى آخر نا
عقابا تر ن
ن

التي يدركيا المعمـ في الطالب ،أك تقديـ تعمـ مفيكـ أك حقيقة

العمؿ التربكم بالدراسات الميدانية التي تق أر الحاجة إلى أمر دكف

نظر لما يراه مف تكفر التعمـ القبمي الذم يبنى عميو
عمى أخرل نا

آخر مف كجية نظر المستفيديف أك الممارسيف ،فأف تختار

المفيكـ الجديد لدل الطبلب ،كىكذا تظير حاجة التربكم عمى

الكفايات البلزمة إلعداد المعمـ كتدرجيا في سمـ الغايات العممية

اختبلؼ مجاالت عممو ،إلى خمفية فقيية صمبة تعينو عمى

كالمينية كالشخصية أك تدرج لمكفايات العممية كتقديـ بعضيا

الكقكؼ أماـ المشكبلت التربكية كمعالجتيا بكعي فقيي تربكم،

عمى بعض لمعمـ معيف في ظرؼ معيف؛ فأنت في حاجة إلى

كمع احتساب األجر في البدايات كالمجريات كالنيايات ،فالشعكر

فقو الكاقع الذم يمدؾ باتجاىات مدراء المدارس كالمكجييف نحك

بأداء العمؿ كفؽ كاعظ الشرع القيمي يعزز الطمأنينة النفسية

أنكاع الكفايات كي تقترب مف المشيد كتحكـ بتعمـ ميارة عمى

كاليكية المينية كيعيف عمى تكقع النتائج كالتكيؼ معيا.

أخرل في حؽ معمـ مادة دكف أخرل.
المطمب الرابع :مجاالت تطبيقات قكاعد فقو األكلكيات التربكية

كاف الحقؿ التربكم كحقؿ مف حقكؿ الدراسات
االجتماعية في تأثره بالدراسات في الحقكؿ العممية كما يغمب

كفي ضكء التصكر المنظكمي سيكرد الباحث المجاالت

عمييا مف بناء المعايير؛ فإف األكلكية ترد في التفضيؿ بيف ما

بصكرة شاممة ،كيذكر أمثمة لتطبيقات بعض قكاعد فقو األكلكيات

تقيسو المعايير كحسب المجاؿ كمركنتو كالمعايير صارت اليكـ

في مستكيات مختمفة ؛ما يظير انتشارىا في مضاف أم حقؿ

نمطية كمنضبطة كتيذب المعايير كالمقاييس كعمييا تتـ عممية

تربكم كفي تصرفات التربكييف اليكمية ،سكاء في المستكيات

التقكيـ ،فمعايير الجكدة الشاممة كمعايير األيزك كبنكؾ

الدنيا أك في قمة اليرـ التربكم.

االختبارات التحصيمية المقننة كغيرىا مف المعايير الضابطة التي

فقييا عف أكلكية ممارسة
حكما ن
كليس المقصد ىنا أف نحرر ن
عمى أخرل أك اختيار أمر كتقديمو عمى آخر في عممية إصبلح

خصكصية المنظكر اإلسبلمي لمعممية التربكية كما تأثرت بو

تربكم ما بقدر ما ىك التنبيو عمى التطبيؽ التربكم ليذا النكع مف

نظـ الجكدة في بعض معطياتيا قد ال تنسجـ مع أصكؿ التربية

الفقو ،كذاؾ أف فقو األكلكيات يعني النظر في مشاكؿ حالة كما

اإلسبلمية كتحمؿ شفرة أيدلكجية في الغايات التربكية ،كفيما

يمتاث بيا مف قرائف ،كاف كاف النظر في المناطات العامة قد

يتفرع عنيا مف أىداؼ تربكية ييشتؽ منو األىداؼ السمككية التي

أمر عمى آخر مع فرض ارتفاع العكارض ،إال أنو يبقى
يقدـ نا

يمكف أف تكجو نظر المفكر أك المربي إلى ما ىك أكلى ،إال أف

الترجيح في الكقائع العينية مرىكننا بالزماف كالمكاف كما يحتؼ

أيضا
يغذل بيا الطالب كيتكقع أف تثمر سمك نكا قياسية كتقكيميو ن

بالمناط العيني مف قرائف.

يخضع لمعايير تراعي تمؾ األىداؼ ،فحقؿ المعايير ىك ما يرد
في سياؽ األكلكيات التربكية ،سكاء في المدخبلت أك نظاـ

كعميو يمكف تقديـ أمثمة في أىـ مجاالت منظكمة التربية

التشغيؿ أك المخرجات كعممية التقكيـ ،إال أف ىناؾ معايير

لبياف مكضع فقو األكلكيات مف المجاؿ التربكم كأىميتو في حؿ

أيدلكجيا ،فيذه المعايير ىي محؿ اىتماـ
مطمقة إجرائية محيَّدة
ن

مشكمة التزاحـ بيف األكلكيات مف منظكر إسبلمي ،كفي

المربي ،كىناؾ معايير يظير انتماؤىا لخمفية نظرية تنازع القيـ

المجاالت التالية :تطبيقات فقو األكلكيات في السياسات التربكية

الحاكمة الشرعية كتصطدـ بقيمو كأىدافو ،فيذه المعايير ال تحكـ

العامة.
إف السياسات التربكية العامة ىي مف أىـ مككنات المنظكمة

في أم مرحمة مف مراحؿ النظـ التعميمي ،كذلؾ لما يقع مف
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كالنظاـ التعميمي كالتربكم؛ حيث يتفرع عنيا سائر الممارسات

الظركؼ التي تمر بيا األمة مقدـ عمى الغمك في التنظير ،كاف

التربكية في حقكؿ التربية المختمفة ،كتعنى بالجانب المادم

التسديد كالتكفيؽ مرىكف بركح المبادأة كاالحتساب كصبلح

كالبشرم كالمعنكم ،فالجانب التنظيرم مف العممية التربكية الذم

النيات مع الفقو المجزئ أكثر بكثير مف المصكؽ بالتحميؽ حكؿ

يتمثؿ في صياغة الغايات التربكية التي يستيدفيا النظاـ

العمؿ الذىني كالمراكحة حكؿ العزيمة كالشركع ،كلعؿ نظرة إلى

التربكم ،كالجانب المؤسسي الذم يتمثؿ في النظـ اإلدارية

الصحابة كفقييـ ىؿ كانكا مرتينيف في اجتيادىـ كحؿ مشاكميـ

كخطط تكزيع المكارد عمى المناشط التربكية ،كمكاجية تحديات

بحضكر العالـ أـ كانكا يجتيدكف كيتحركف الصكاب كاذا أخطئكا

اإلصبلح كالتحديات المعاصرة كالعكلمة كغيرىا مف األنظمة

استغفركا ككاف تسديدىـ مكفقنا؛ ألف قمكبيـ مشغكلة بالعمؿ

التربكية الشمكلية الفمسفية ،كفي ىذه السياقات تبرز قضايا

كاإلنجاز كجاء مف بعدىـ كأصمكا القكاعد كاألصكؿ ،فيؿ فاقكىـ

جكىرية مؤلت أدبياتيا الدراسات كأكراؽ المؤتمرات كتكصياتيا،
كىي قضايا تراكح بيف فقو المكازنة كفقو األكلكيات ،كىي كاف

نجازا ،كىذه الركح تسربت مف التأثر بالغرب
فقينا كرتبة كا ن

كمنيجو رغـ ما فيو مف سقكط قيمي ال تشفع لو نظرياتو في

كانت في بعضيا نظرية لكف التبرـ بشجكنيا دفعيا إلى مجاؿ

إنقاذ الخمؽ مف ظممة اإللحاد كما يجنيو عمى األركاح مف خكاء

فقو األكلكيات سيما في جانب الفكر التربكم ،فمنيا عمى جية

كغربة عف الذات كعف بارئيا.
نظاما
جانبا ليطبؽ
كىا ىك ماركس كأمثالو يضع النظرية ن
ن

المثاؿ:
 -الجانب التأسيسي :فيؿ نؤصؿ عممنا التربكم كنشرع ببناء

استبداديا ،كشعاره "النظرية لكنيا رمادم كالتجربة
شمكليا
ن
ن

في ضكء أصكلنا الفكرية الحالية؟

الككارث كالمصائب كال أدؿ عمى ذلؾ مف تعافييـ بعد الحربيف

نظريتنا التربكية اإلسبلمية أـ نيتـ بالتحديات المعاصرة كنعمؿ

خضراء" ،كىا ىي ألمانيا ييضرب بيا المثؿ في تجاكز مشاكؿ

كىذه القضية ترجع إلى المكازنة كالترجيح بالجمع بيف

العالميتيف ،كذاؾ "أف األلماف يجدكف في العمؿ غاية الغايات

المساريف؛ فالتأسيس لنظرية تربكية مف منظكر إسبلمي يسير

كمنتياىا ،كشعارىـ في ذلؾ" :الحياة مف أجؿ العمؿ" فالعمؿ ىك

بالتزامف مع نشاط كعمؿ في الجانب التطبيقي ،لكف الذم يدفع

غاية الكجكد كمنطمؽ الحياة ،كتأخذ ىذه الغاية صكرة غائية

ىذه القضية إلى فقو األكلكيات ىك المراكحة في تفيـ القضية.

معككسة عند الفرنسييف ،فالفرنسيكف عمى خبلؼ األلماف يقدمكف

كيككف السؤاؿ :ىؿ نشغؿ بشجكف البناء النظرم كنتعمؿ بو

الحياة نفسيا غاية لمكجكد كيرفعكف شعار العمؿ مف أجؿ الحياة،

حتى يطفك كظاىرة في األدبيات التربكية أـ نبادر كنبادئ في

فمع أف كبلن مف الشعبيف يقدس العمؿ ،فينالؾ اختبلؼ جكىرم

بعيدا عف ركح االستبلب كالتقميد الذم
الجانب التطبيقي كنبدع ن

في سمـ األكلكيات ،فالعمؿ ىك الغاية عند األلماف ،بينما ىك

يفكت مصالح حقيقية لك شغمنا بتحصيميا كسمطنا الضكء عمييا

الكسيمة عند الفرنسييف ،كمف ىذا المبدأ يذىب المفكركف إلى

بكيا ،كمع أف قاعدة فقو األكلكيات تقكؿ :العمـ
لقدمنا سبقنا تر ن

االعتقاد بأف سر النيضة األلمانية كحضارتيا يكمف في شعارىا
المتمثؿ في غائية العمؿ [.[61

كالتخطيط مقدـ عمى العمؿ ،إال أف مف مخصصات ىذه القاعدة

في ىذا السياؽ أف العمـ الذم يفي بإنجاز العمؿ كاؼ ،كاذا

فيؿ التنظير كجمع ما ىك مفرؽ في القمكب كفي الكتب شرط في

نظرنا إلى جانب التأصيؿ التربكم في الفكر اإلسبلمي كجدناه

اإلقبلع التربكم أك مكاجية المشاكؿ التي تدؽ الباب التربكم

يفي بإنجاز العمؿ التطبيقي.

اليكـ .كمثؿ ىذا يقاؿ في صياغة األىداؼ كالغايات التي تشكؿ
تصكر السياسة التربكية لغاياتيا مف التربية كالتعميـ ،فيؿ تصاغ

كاف مف مميزات الفكر اإلسبلمي عدـ اإلغراؽ في

لتمبي سكؽ العمؿ أـ لتربي اإلنساف الراشد؟

مستكيات الجدؿ كالنظر ،كاف االنيماؾ في العمؿ في ىذه
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كيرد النظر في األكلكية إذا عممت أف الفمسفة البرجماتية

األكلكيات في بعض صكرىا لما يحتؼ بيا مف ظركؼ قياسية،

النفعية تقدـ تصكر إعداد اإلنساف لسكؽ العمؿ رغـ عنايتيا

سيما المسائؿ المعاصرة التي يعيشيا التربكيكف كتحتاج إلى كعي

بالقيـ ،كلكف قيـ نفعية تخدـ الكسب كالتحصيؿ ،فيذه المسألة

مرحمي آني ،يقدـ األىـ في لـ المياـ كيسخر لو المكارد

تدخؿ في فقو األكلكيات باعتبار الحاؿ كالزمف المعاصر كالسعار

كالخطط ،كفي ىذا السياؽ تظير تطبيقات فقو األكلكيات ،فمثبلن:

كراء المنفعة كطغياف الميبرالية كأحد تجميات الفمسفة النفعية

• ىؿ تكظؼ جيكد اإلصبلح في جانب الجكدة الشاممة

لتشكؿ المزاج العاـ الذم يضع الرشد في سمة الميمبلت ،كال

لممخرجات بصكرة عامة أـ تركز عمى جانب معيف مف جكانب

مكاربة في ذلؾ ،كالمسألة ترجع إلى المكازنة لكف الكضع

التربية كتكظيؼ التكنكلكجيا في التعميـ مثبلن أك العناية بالميارات

المعاصر يدخميا في فقو األكلكيات بما تحممو مف ق ارئف حالية

األدائية التي تخدـ سكؽ العمؿ كتركيز الجيد عمييا...إلخ؟

كمقالية تتجمى في المشاىد اليكمية في المجتمعات اإلسبلمية

• ىؿ تتفرغ اإلدارة التربكية لخطط االستثمار الذم يعكد عمى

كغير اإلسبلمية ،فتربية الرجؿ الصالح تستكعب التربية لمعمؿ،

التربية بمكارد داعمة أـ تسخر جيدىا في الجانب التربكم كاف

لكف التربية لمعمؿ كالتأكيد عميو في ظركؼ مثؿ ىذه الظركؼ

شكمت عبأ عمى الحككمة كدعميا؟

فيو إجحاؼ باألىداؼ التربكية كالمكارد التي ستسخر ليا ،كغمبة

تطبيقات فقو األكلكيات في العممية التعميمية:

المزاج العاـ مراعى في الشريعة اإلسبلمية كالفكر التربكم ،فقد

حيث تعد العممية التعميمية المجاؿ الخصب لفقو األكلكيات؛

أمكر كاف يراعي فييا غمبة قمة
ترؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ نا

حيث تتميز مسائميا باآلنية كاإلجرائية الحالة التي ىي أقرب إلى

العمـ أك الحذر مف انتشار الشائعات أك استغبلؿ أىؿ اإلرجاؼ

العمؿ مف التنظير ،كاف كاف بناء المنيج فيو نكع مف التراخي

لذلؾ العمؿ ،كمف ذلؾ تركو إعادة بناء الكعبة كفؽ بناء الخميؿ

الذم يسمح بو طبيعة بناء المنيج كاعداده كما يجرم مف مداكلة

إبراىيـ عميو السبلـ لما يرل مف حداثة عيد بجاىمية ،فطغياف

كنقاش بيف األكاديمييف كالمينييف التربكييف ،لكف ممارسات

الرسكـ يؤثر في التقديـ كالتأخير كنشر عمـ دكف آخر ،كلذلؾ

المعمـ االجتيادية في المكقؼ التعميمي آنية كبقية اإلدارييف

كاف أحمد ال يرل التحديث بأحاديث الخركج ،كمالؾ ال يرل

كالمشرفيف كالمدربيف يبلبسكف مشاكؿ الترجيح بيف األساليب

التحديث بأحاديث األسماء كالصفات ،رغـ أف تمؾ األحاديث مف

كالطرؽ كالتكجييات كأنكاع التصرفات التربكية بصكرة مباشرة

الحؽ الذم ينبغي تعميمو كتعممو ،لكف غمبة مزاج الخركج عمى

تظير آثارىا في تحقؽ األىداؼ التربكية في مستكياتيا الدنيا.

الحكاـ أك انتشار التأكيؿ كالتعطيؿ كالتحريؼ في باب األسماء

فقو األكلكيات كبناء المناىج:
إف المنيج بمفيكمو الحديث يتجاكز الصكرة التقميدية لمكتاب

كالصفات حاؿ دكف نشر ىذا النكع مف العمـ.
 -الجانب اإلدارم :كتبرز مشاكؿ تربكية في مستكل السياسات

المدرسي بمفيكمو القديـ ،كلكي نتصكر عناصره كعبلقة بعضيا

العامة التربكية في جانب التسيير اإلدارم كالتخطيط ،تراكح بيف

نمكذجا لمككنات المنيج المدرسي:
ببعض نقدـ
ن

مجالي فقو المكازنة كفقو األكلكيات لكنيا ترجع إلى فقو
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شكل 1

 -المحتكل:

منظومة المنهج المدرسي

طرؽ كأساليب التدريس:

تظير تطبيقات فقو األكلكيات في حؿ المشاكؿ التي تنشأ

تختمؼ طرؽ التدريس باختبلؼ المكاد كطبيعة المادة

مف اختبلؼ كجيات النظر بيف التربكييف –المينييف-

كتنكع المعرفة ،بيف تقريرية كاجرائية كشرطية ،إال أف بعض

كاألكاديمييف في صياغة المنيج ،فبينما يرل األكاديميكف أنو

الخبلؼ قد يككف لو بعد فمسفي نظرم ،فالمدرسة الجكىرية أك

ينبغي أف ال يختصر المحتكل أك يج أز بؿ يكضع بصكرتو

الفمسفة األساسية التي تمثؿ الفمسفة المثالية تركز عمى نقؿ

المعيكدة كحسب ما يتبدل لؤلكاديمي كمعيكده في دراسة منيجو

التراث كالمكاد كما ىي كبترتيبيا المعركؼ ،كال تعنى بالميارات

كالتفاصيؿ التابعة ،كيرل التربكيكف أنو ال يمكف أف يمبى

العقمية كاإلجرائية ،كأماميا تقؼ الفمسفة العقمية كالبرجماتية التي

لؤلكاديمي رغبتو ال في صياغة المحتكل كال في التحميؿ الذم

ترل العناية بالميارات كاألداءات الحسية كالعقمية ،فتجنح األكلى

يبنى عميو تحقيؽ أىداؼ المادة مف منظكر تربكم ،كفي

إلى طريقة المحاضرة كتجنح األخرل إلى طرؽ أخرل ،مثؿ :حؿ

التفاصيؿ يظير الخبلؼ أكثر ،حيث يرل التربكم حسب نظرتو

المشكبلت كالمناقشة ،كىذه الطرؽ ىي فرع عف صياغة

ألنكاع المعرفة كتدرجيا كتراكـ الخبرات أف تصاغ بصكرة

المحتكل.

متدرجة تكاممية تكافؽ الترتيب المنطقي كالنفسي كالنمائي

كعميو فباعتبار صياغة المحتكل تناسب عدة طرؽ ،فيؿ

كاإلجرائي لمميارة كفئة المتعمـ العمرية ،فيتدخؿ األكاديمي ليعزز

األكلكية لمطريقة التي تعزز الحفظ كاالستظيار العشكائي كسمبية

تيبا يراعي الحفظ كاالستظيار
المعرفة التقريرية كيرشح تر ن

دكر المعمـ ،أـ لمطريقة التي تعزز دكر المتعمـ النشط كتجاكبو
مع المعمـ كتيسر لو المادة بما تعززه مف مشاركة؟

العشكائي لممعرفة ،بينما يرل التربكم رعاية الفيـ كاكتساب
الميارات العميا كالتحميؿ كالنقد كاالستدالؿ ،فمع ككف ما ينشده

ال شؾ أف الطريقة التي تعزز دكر المتعمـ ،كىي المدرسة

األكاديمي معو حؽ إال أف مسمؾ التربكم أكلى بالتقديـ كاالتباع

المعرفية ليا األكلكية في التقديـ عمى المدرسة السمككية ،كاف

في صياغة المحتكل حسب القاعدة :أف الفيـ مقدـ عمى الحفظ،

كاف تنكع المحتكل كالطبلب يرجح األخرل في بعض الظركؼ،

كثير مف
كقاعدة :أكلكية المقاصد عمى الظكاىر؛ حيث أف نا

كىذا بناء عمى القاعدة :التيسير أكلى مف التعسير.
كالمتتبع لمقررات ىذا الترجيح في ىدم النبي صمى اهلل

الدراسات التقكيمية ألنكاع المكاد التدريسية ترل أف صياغة
المناىج ال تراعي تنمية الميارات العميا ،كتعزز الحفظ ،كأنو

عميو كسمـ يجد ما يقرر ىذا الترجيح ،فقد كاف يسأؿ الصحابة:

ينبغي مراعاة أصكؿ المناىج كطرؽ التدريس الحديثة كالتكجو

ما تعدكف الرقكب فيكـ [.[62

الذم يعزز اكتساب الميارات العميا.

ما تعدكف الشييد فيكـ [.[62
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"مف المفمس؟ [.[63

المعمـ مف تحصيؿ جممة المعارؼ كالميارات كاالتجاىات

ما تعدكف الصرعة فيكـ ؟[.[64

البلزمة لتدريس فعاؿ ،كقد برزت عدة حركات مدخمية لؤلعداد،

أيكـ ماؿ كارثو أحب إليو مف مالو؟ [.[65

كلعؿ أشيرىا حركة التربية القائمة عمى الكفايات ،حيث تتفاكت

كيستفتيو السائؿ فيثير التساؤؿ لدل المستفتي حتى يعرؼ ما

كجيات النظر في أنكاع الكفايات البلزمة لممعمـ العربي مثبلن

عميو بيسر:

كالغربي كجممة الكفايات المعرفية كاألدائية كغيرىا ترجع إلى ما

أرأيت لك كاف عمى أمؾ ديف؟ [.[66

يحتاجو المعمـ مف ميارات في التخطيط كاستخداـ طرؽ التدريس

ىؿ فييا مف أكرؽ؟ [.[67

المناسبة كالتقكيـ إلى غير ذلؾ ،كاذا زاكجنا بيف المعرفة النظرية

نيرا.[68[ ..
أرأيتـ لك أف ن

كالقدرة األدائية كطبيعة المادة كأنكاع اإلعداد بيف تتابعي كتكاممي
كضيؽ الكقت كبيف المادة التربكية المينية كالمعرفة األكاديمية

كىكذا يتعزز تقديـ ما فيو تيسير التعمـ عمى ما فيو إتعاب

الذىف بالحفظ الذم يزكؿ بسرعة.

ظير لنا التزاحـ في مياـ سمـ المعارؼ كالميارات كاالتجاىات

بقية المككنات:

كمثاؿ ذلؾ:
معينا في مراحؿ التعميـ العاـ،
 المعمـ يحتاج أف يدرسمنيجا ن
ن

كفي بقية مككنات منظكمة التدريس تظير تطبيقات فقو
األكلكيات :فيؿ يقدـ في التقكيـ االختبارات المقننة؛ سكاء كانت

فيؿ يراعى في المادة المعرفية التي يتمقاىا في الجامعة ما

معيارية أك محكية؟ أـ ينظر في مستكل الطبلب كبيئاتيـ ككؿ

سيدرسو أـ عمكـ المعرفة األكاديمية؟

بيئة كما يناسبيا ،كمثؿ ذلؾ يبرز في صياغة األىداؼ التي ىي

 -كفي ضكء قاعدة التيسير ىؿ يتعمـ المعمـ طرؽ التدريس التي

تبع لممحتكل كالتدرج اليرمي لمفاىيمو ،فيؿ تصاغ األىداؼ

ىي ألصؽ ببيئة التدريس كطبيعة مادتو كيتدرب عمييا أـ

كتقدـ مع كتاب الطالب أـ يكتفى بإدراجيا في دليؿ المعمـ؟

ال
يستكعب جميع الطرؽ دكف أف يتقف ما ىك أىـ كأكثر استعما ن

ىؿ يقدـ اليدؼ البسيط كالشفاؼ في صياغتو أـ يقدـ الضبابي

ألف الكقت يقتضي الترجيح بينيما كقؿ مثؿ ذلؾ في المعارؼ

كالمعقد لتكخي شمكلو؟

ذات العبلقة.

ىؿ تضاؼ أنشطة ال تناسب بعض البيئات التعميمية المحمية أك

 -ىؿ تقدـ المادة المينية التربكية في المنحى التكاممي في

مع عدـ تكاجد اآللة كالكسيمة أـ يكتفى بتنمية القيمة المكجكدة

األعداد أـ المادة األكاديمية في مكضكعات كمكاد معينة كفي

في النشاط مع عدـ تطبيقو؟

ظركؼ قياسية تقتضي التكافؽ مع تغير السياسات التعميمية في

كىكذا تختمؼ كجيات النظر في تقديـ شيء أك إثباتو أك نفيو مع

ظرؼ معيف.
كىكذا تتنكع كتتفاكت الرتب كالكـ كالكيؼ كالخصكص

استكاء كتقارب في كجيات النظر ال يرجح فييا إال حسب القرائف
الحالة التي تتفؽ مع تحقيؽ أىداؼ التربية العامة كالسمككية

كالعمكـ كالنفع المتعدم كالقاصر كي ترد عمى اساتذة الجامعات

اإلجرائية.

في مختمؼ المكاد كفي التعميـ الجامعي كما بعده مف تأىيؿ أك

إعداد المعمـ:

تدريب لتقرر أىمية تضميف معرفة فقو األكلكيات ضمف برامج
إعادة تأىيؿ كتنمية ميارات االساتذة في التعميـ الجامعي كامداد

كترد تطبيقات فقو األكلكيات في إعداد المعمـ عند تحديد
المساقات التي يتكقع منيا تحسيف القدرات كنكعية اإلعداد مع

المعمـ كذلؾ بيا حتى يحسف الترجيح في مجريات األداء.

رعاية سنيف اإلعداد كالتناسب بينيا كبيف ما يقدـ لممعمـ حيث

الدراسات العميا كالبحث العممي:

يرل البعض زيادة سنيف اإلعداد إلى خمس سنكات حتى يتمكف

إف مكضع الدراسات العميا مف السياسة التعميمية مكضع القبطاف
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مف السفينة فالتعميـ العالي ىك الذم يحدد اتجاه المبلحة سيما

في ىذا الحقؿ الدينية كالمينية فالصراع بيف الفمسفات المعاصرة

أماـ المنظكمات المتنكعة -سبؽ ذكرىا-التي تشكؿ تحديا حقيقيا

تظير تجمياتو في مخرجات ىذه المؤسسة في النظاـ التربكم

أماـ ىيئة الدراسات العميا كالبحث العممي فالتحديات العالمية
كالمحمية كاإلقميمية كالمجتمعية كسكؽ العمؿ كتربية الرشد في

عمكما.
ن

خاتمة الدراسة

زمننا تحتاج إلى خارطة مبلحة بحثية تكجو المكارد كالمكازنات

لقد تناكؿ الباحث مطالب الدراسة كفؽ مباحث الدراسة كمطالبيا

كالجيكد إلى مضانيا التي تثمر مخرجات تقابؿ المدخبلت

التي قربت فقو األكلكيات مفاىيمو كحقائقو كقكاعده في ضكء

الكبيرة لمنظاـ التعميمي كاف ضخامة إنفاؽ الدكؿ الغربية كشماؿ

أسئمة الدراسة.

شرؽ أسيكية عمى البحث العممي ينبو عمى الدكر الريادم لو

فتناكلت في المبحث األكؿ تعريؼ مفيكـ فقو األكلكيات

كلمؤسسة الدراسات العميا كالبحث العممي.

كعبلقتو الكطيدة بالفقو كاستعماؿ الفقياء لو في تضاعيؼ

 -ىؿ تعالج المشاكؿ الحالة التي تكاجييا في ظرؼ معيف أـ

تقريراتيـ الفقيية كاستعماؿ فنكف أخرل لممصطمح في سياقات

تعنى بالجانب التخطيطي طكيؿ المدل كبناء خرائط بحث

أخرل ،كعمـ األصكؿ كالقراءات ،كحاكؿ الباحث تعريفو في

منيجية تكضح المجاالت النشطة التي تمثؿ تحديات أخرل،

السياؽ التربكم كبصكرة عامة.

تبرز مثؿ ىذه االشكاالت في ظركؼ قياسية تخضع لمطالب

كأف بيف فقو األكلكيات كغيره مف أنكاع الفقو عبلقات تبادلية،

التمكيؿ كآنية المشاكؿ كتحتاج إلى فقو جماعي ال يعتمد في
تحديد األكلكيات عمى المزاجية أك غمبة التسمط أك غيرىا مف

كتبيف الفرؽ بينو كبيف أقرب أنكاع الفقو شبينا بو كىك فقو
المكازنة ،حيث تبيف اختبلؼ الجية في الترجيح رغـ تقارب

كيقدـ عمى غيره مف باب األكلكية.
العكامؿ حتى ييرّْجح األصمح ي

صكرتو ،ثـ بيف الباحث مكضعو مف االستدالؿ كالتشريع ،كأنو

 -ىؿ تكلي مؤسسات البحث العممي اىتماميا بالدراسات كالعمكـ

يأتي بعد مرحمة التعارض في االستدالؿ ،كأنو مثؿ غيره مف

التطبيقية التي تخدـ سكؽ العمؿ أـ تعنى بالدراسات المعرفية

أنكاع الفقو ال يستقؿ بتشريع أك إنشاء حكـ ،ككذلؾ قكاعده

كاالجتماعية التي تعيف عمى بناء الجيؿ الراشد كترجيح مثؿ ىذا

الفقيية فبل ينشئ أمر أك نيي بؿ يقرر كيبيف كفؽ ضكابطو

األمر مرحمي يرجح فيو األكلى حسب الدراسات الميدانية التربكية

المعركفة.

كاالجتماعية كالمسكح االقتصادية التي تظير أكلكية أمر عمى

ثـ تناكؿ الباحث بعض قكاعده الفقيية العامة التي تقكـ

آخر كفي الكقت الحالي تظير مثؿ ىذه اإلشكاالت في

عمى تفاكت المصالح أك المفاسد في نفس السمـ ،ثـ تناكؿ أىـ

المجتمعات العربية بعد مكجة االنقبلبات كما تركتو مف مشاكؿ

القكاعد التي ترد عمى المجاؿ التربكم كالفكرم مع ذكر تقريرىا

تربكية.

بصكره عامة تبيف الحاجة إلييا في ىذه الحقبة مف تاريخ التربية

كالبحث العممي يطاؿ جميع المجاالت كالدراسات العميا

كالتعميـ.

يمتد تأثيرىا في دكرة حياة العممية التعميمية سكاء في المدارس أك

كفي المبحث الثاني :تناكؿ الباحث العبلقة بيف االتجاه الفقيي

الجامعات كذلؾ بالنظر المنظكمي إلى العبلقات التبادلية كالتأثير

بالفكر التربكم ،ثـ تناكؿ بصكرة مقارنة تميز االتجاه الفقيي

التسمسمي في نظاـ تشغيؿ العممية التعميمية كمخرجاتيا كلذلؾ

اإلسبلمي بكفاءتو في حؿ المشاكؿ التربكية في مستكيات

يتكقع أف تبرز مشكمة الترجيح بيف األكلكيات في مستكيات

التقريرات الفمسفية العامة كاجابتو ،مف أىـ التساؤالت التي تشكؿ

مختمفة مف عمؿ الدراسات العميا كالبحث العممي فتـ الحاجة إلى

الحمقات المفقكدة في الفمسفة الغربية رغـ التطكر المادم

التأكيد عمى الميارات الفقيية المتنكعة التي تعزز ىكية العامميف

الحاصؿ ،ككذلؾ ترشح االتجاه الفقيي بيف االتجاىات األخرل
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اإلسبلمية كبمفيكمو العاـ كالمقارف ليتجاكز القصكر الذم سببو

كالقكاعد التي تجمي ىذا النكع مف الفقو كبصكرة تمكف مف

التمقيح الفمسفي كاالتجاه العقبلني في الفكر التربكم اإلسبلمي.

تكظيفو في التطبيقات التربكية بفاعمية كفي سياؽ تطكير
المحتكل الفقيي كتحكيمو مف مادة عممية إلى مادة تعميمية.

ثـ تناكلت الدراسة أىمية فقو األكلكيات في مستكيات
الممارسات التربكية المختمفة كبينت حاجة التربكم في أم

 -2تضميف مادة فقو األكلكيات كبقية أنكاع الفقو في برامج

مستكل إلى الترجيح بيف الميـ كاألىـ كما ىك أكلى بالتقديـ،

إعداد المعمميف في صكرة كحدات إثرائية أك في مساؽ الثقافة

كبيَّنت كذلؾ أىمية ىذا النكع مف الفقو في تفادم اليدر التربكم

اإلسبلمية كذلؾ لما ليا مف فائدة تعزز ميارات المعمـ ككفاءتو

كأثر ىذا النكع مف الفقو في تعزيز اليكية الدينية كالمينية كما

المينية كاألكاديمية.

يجمبو ذلؾ مف استقرار نفسي ،كأثر فقو األكلكيات في عممية

 -3دمج مكضكعات ىذا النكع مف الفقو في مناىج التعميـ العاـ؛

اإلقبلع التربكم المعاصر رغـ التحديات الحالية.

حتى يكطف فقو األكلكيات في معرفة الطالب كتنمى مياراتو
الحياتية ،ففقو األكلكيات يتناكب عمى تصرفات الطالب كالمعمـ

ثـ تناكلت الدراسة خصائص ىذا النكع مف الفقو كميزتو مف
بيف أنكاع الفقو األخرل ،كالتعامؿ مع ىذه الخصائص في تعميمو

في مجريات حياتيما اليكمية.

كتعممو كممارستو في مجريات العمؿ التربكم ككيفية تكطينو في

 -4عمؿ دراسات مقارنة تتناكؿ دكر االتجاه الفقيي في ترشيد

الفكر التربكم بصكرة تتجاكز التنظير.

الفكر التربكم كالعبلقة الكطيدة بينو كبيف التربية.

كفي المبحث الثالث :تناكلت الدراسة آلية المدخؿ المنظكمي لما

 -5تتبع تطبيقات فقو األكلكيات التربكية بصكرة خاصة كفي

ظير مف مناسبتو في األدبيات العربية لتدريس فقو األكلكيات

مستكيات محددة كمناقشة التطبيقات بصكرة مكسعة لتكفر مادة

كتقريبو لممتعمميف ،ككذلؾ لما لو في جانب التخطيط كتتبع

معرفية في ىذا الباب.

مضانو في تطبيقات التربية كبصكرة مف إظيار شمكؿ تطبيقاتو

 -6تأصيؿ فقو األكلكيات في الفكر التربكم كبياف عناية السمؼ

بمفيكمو االصطبلحي كاإلجرائي لسائر الممارسات التربكية ،كقد

بيذه المعرفة الفقيية كتجمييا في آرائيـ التربكية.

بينا معالـ المدخؿ المنظكمي كمناسبتو كآلية لتدريس كصياغة

المراجع

محتكل ىذا النكع مف الفقو خاصة كغيره مف أنكاع الفقو ،كأف فيو

أ .المراجع العربية:

استجابة لتكصيات المؤتمرات التي عقدت لتطكير تدريس الفقو

] [20القرآف الكريـ

في الجامعات كالمؤتمرات التي تدعك إلى تكظيؼ المدخؿ

] [1عمي ،سعيد إسماعيؿ (1991ـ) ،اتجاىات الفكر التربكم

المنظكمي في التعميـ ،ثـ أظيرنا أثره في تصكر المنظكمات

اإلسبلمي ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية ،دار الفكر

التي ترد عمى المفكر التربكم ليتصكر الكاردات كأبعاد الترجيح

العربي (ص.)67:

بينيا في سياؽ شامؿ.

] [2لكبكف ،غكستاؼ ،حضارة العرب ،ترجمة :عادؿ زعيتر،

ثـ ختمت الدراسة بذكر بعض التطبيقات التربكية لقكاعد

مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة ،القاىرة (َُِِـ).

فقو األكلكيات كبياف انتشار تطبيقات تمؾ القكاعد كفقو األكلكيات
في المجاؿ التربكم.

] [3البكحنية ،عبد اهلل صالح ( )ََِ٢التطبيقات التربكية ألىـ

التوصيات

القكاعد الفقيية الكبرل ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

 -1صياغة فقو األكلكيات بصكرة مبسطة كباالستعانة بالطرؽ

العمكـ االجتماعية ،أصكؿ التربية بجامعة اإلماـ محمد بف

الحديثة؛ بغية تقريب مادتو كضبط أىـ المفاىيـ كالحقائؽ

سعكد اإلسبلمية ،السعكدية.
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] [4محمد ،إسماعيؿ حسف ( ،)1430التطبيقات التربكية لقاعدة

] [12الرممي ،شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة

العادة محكمة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الدعكة

شياب الديف (1004ىػ) ،نياية المحتاج إلى شرح المنياج،

كأصكؿ الديف ،قسـ التربية ،الجامعة اإلسبلمية المدينة

دار الفكر ،بيركت ،الطبعة :ط أخيرة 1404 -ىػ1984/ـ

المنكرة ،السعكدية.

(.)31/1

] [5القرضاكم ،يكسؼ ( ،)1996في فقو األكلكيات ،دراسة

] [13الغزم ،محمد بف قاسـ بف محمد بف محمد ،أبك عبداهلل،

شمس الديف (918ىػ) ،فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ

جديدة في ضكء القرآف كالسنة" مكتبة كىبة ،القاىرة.

التقريب ،عناية :بساـ عبدالكىاب الجابي ،نشر :الجفاف

] [6زىد عصاـ العبد ،الرياحي ،محمد بكر ( ،)2012فقو

كالجابي لمطباعة كالنشر ،دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر

األكلكيات في مقاصد الشريعة حسب المنظكر القرآف ،بحث

كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1425 ،ىػ -

مقدـ لممؤتمر الدكلي (آفاؽ العمؿ اإلسبلمي المعاصر

 2005ـ( ،ص.)22 :

كضكابطو) لكمية الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسبلمية بغزة

] [14ابف فارس ،أحمد القزكيني الرازم أبك الحسيف (395ىػ)،

المنعقد في  5-4مارس .2003

مقاييس المغة ،تحقيؽ :عبدالسبلـ محمد ىاركف ،نشر :دار

] [7الكربكني ،عبدالسبلـ عمي ( ،)2008فقو األكلكيات في ظؿ

الفكر ،عاـ النشر1399 :ىػ 1979 -ـ (.(141/6

المقاصد الشريعة اإلسبلمية ،رسالة دكتكراه ،كمية الفقو

] [15الجكىرم ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد (393ىػ)،

كأصكلو ،الجامعة اإلسبلمية ،العراؽ ،طيبة لمطباعة

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد عبد

كالنشر.

الغفكر عطار ،نشر :دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،الطبعة:

] [8غنايـ ،محمد نبيؿ (" )2014فقو األكلكيات في الشريعة

الرابعة  1407ىػ  1987 -ـ(.)2529 /6

اإلسبلمية (دراسة في القكاعد كالضكابط كالتطبيقات

ا] [16ابف منظكر ،محمد بف مكرـ بف عمي ،أبك الفضؿ ،جماؿ

المعاصرة).

الديف (711ىػ) ،لساف العرب ،دار صادر – بيركت،

] [9الككيمي ،محمد ( ،)1416في فقو األكلكيات دراسة في

الطبعة :الثالثة  1414 -ىػ (.(411 /15

الضكابط ،الطبعة األكلى ( ،)1المعيد العالمي لمفكر

] [17المرداكم ،عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف

اإلسبلمي ،فرجينيا.

(885ىػ) ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى

] [10مؤتمر فقو األكلكيات ( )2014مؤتمر فقو األكلكيات :كمية
الشريعة

بجامعة

القركييف تاريخ

انعقاده

مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،دار إحياء التراث العربي

27-26

بيركت لبناف الطبعة :الطبعة األكلى 1419ق.

مارس2014ـ.

] [18شمس الديف ابف مفمح ،محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج،

] [11فكدة ،حممي كصالح ،عبد الرحمف ( ،)1992المرشد في

أبك عبد اهلل (763ىػ) ،كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع

كتابة األبحاث ،ط  .6جدة ،دار الشركؽ.

لعبلء الديف عمي بف سميماف المرداكم ،تحقيؽ :عبداهلل بف
عبدالمحسف التركي ،نشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى
 1424ىػ 2003 -ـ.
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] [19النيسابكرم ،نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي

] [27صحيح البخارم ،كتاب األدب ،باب :مف أحؽ الناس

(850ىػ) ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ،تحقيؽ :الشيخ

بحسف الصحبة ( )2/8برقـ ،)5971( :صحيح مسمـ،

زكريا عميرات ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة:

كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب بر الكالديف كأنيما أحقبو

األكلى  1416 -ىػ (.(23 /1

( )1974/4برقـ.(2548( :

] [21ابف قيـ الجكزية ،محمد بف أبي بكر بف أيكببف سعد

] [28صحيح البخارم ،كتاب اإليماف ،باب مف قاؿ :إف اإليماف

شمس الديف ابف قيـ الجكزية (751ىػ) ،الكابؿ الصيب مف

ىك العمؿ ( )14/1برقـ ،)26( :صحيح مسمـ ،كتاب

الكمـ الطيب ،تحقيؽ :سيد إبراىيـ ،دار الحديث – القاىرة،

اإليماف ،باب بياف ككف اإليماف باهلل تعالى أفضؿ األعماؿ

الطبعة :الثالثة 1999 ،ـ ( ،ص.)92:

( )88/1برقـ.(83( :

] [22زنفكرم ،أحمد ( )2011حجية فقو المكازنات كحاجة األمة

] [29صحيح البخارم ،كتاب اإليماف ،باب إطعاـ الطعاـ مف

إليو ،مقاؿ عمى الشبكة ،تاريخ النشر2011 /3/3 :ـ

اإلسبلـ ( )12/1برقـ ،)12( :صحيح مسمـ ،كتاب

http://master-fes.marocs.net/t195-topic

اإليماف ،باب بياف تفاضؿ اإلسبلـ ،كأم أمكره أفضؿ
( )95/1برقـ.(39( :

] [23ابف قيـ الجكزية ،محمد بف أبي بكر بف أيك ببف سعد
شمس الديف (751ىػ) ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،

] [30ابف تيمية ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ

تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،دار الكتب العممية –

(728ىػ) ،مجمكع الفتاكل ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف محمد

بيركت ،الطبعة :األكلى1411 ،ىػ 1991 -ـ.)69/1( ،

بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ،
المدينة النبكية ،المممكة العربية السعكدية ،عاـ النشر:

] [24سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب في صكـ المحرـ

1416ىػ1995/ـ (.)234 /30

( )323/2برقـ ،)2429( :مسند أحمد ( )533/16برقـ:

] [31األحمد ،ناصر بف محمد ( )1436فقو األكلكيات ،تاريخ

(.(10915

النشر1436-10-22 :ىػ ،منشكر في مكقعو عمى الرابط

] [25صحيح البخارم ،كتاب الزكاة ،باب ال صدقة إال عف

http://alahmad.com/view/728

ظير غنى ( )112/2برقـ ،)1426( :صحيح مسمـ،
كتاب الزكاة ،باب بياف أف اليد العميا خير مف اليد السفمى،

] [32ابف تيمية ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف

كأف اليد العميا ىي المنفقة كأف السفمى ىي اآلخذة

عبد السبلـ (728ىػ) ،اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة

( )717/2برقـ.)1034( :

أصحاب الجحيـ ،تحقيؽ :ناصر عبد الكريـ العقؿ ،دار
عالـ

] [26صحيح البخارم ،كتاب التيجد ،باب مف ناـ عند السحر

الكتب،

بيركت،

لبناف،

1419ىػ 1999 -ـ (.)127/2

( )50/2برقـ ،)1131( :صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ،
باب النيي عف صكـ الدىر لمف تضرر بو أك فكت بو حقنا
أك لـ يفطر العيديف كالتشريؽ ،كبياف تفضيؿ صكـ يكـ،
كافطار يكـ ( )816/2برقـ.)1159( :
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] [33أبك عمر ابف عبد البر ،يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد النمر

] [41التكيـ ،خالد (1417ىػ) ،التبعية الفكرية في مجاؿ التربية

يالقرطبي (463ىػ) ،جامع بياف العمـ كفضمو ،تحقيؽ :أبي

كعبلجيا مف منظكر إسبلمي ،رسالة دكتكراه غير منشكرة،

األشب االلزىيرم ،دار ابف الجكزم ،المممكة العربية

جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة :السعكدية.

السعكدية ،الطبعة :األكلى 1414 ،ىػ  1994 -ـ (/1

] [42زيداف ،عبد الكريـ ( )1969المدخؿ لدراسة الشريعة

.(239

اإلسبلمية ،مؤسسة الرسالة ناشركف ببل حدكد ،بيركت:

] [34صحيح البخارم ،كتاب العمـ ،باب ما كاف النبي صمى اهلل

لبناف.

عميو كسمـ يتخكليـ بالمكعظة كالعمـ كي ال ينفركا

] [43السنف الكبرل لمبييقي ،جماع أبكاب مف تجكز شيادتو،

(.(25/1

كمف ال تجكز مف األحرار البالغيف العاقميف المسمميف،

] [35صحيح البخارم ،كتاب الحدكد ،باب إقامة الحدكد

باب :الرجؿ مف أىؿ الفقو يسأؿ عف الرجؿ مف أىؿ

كاالنتقاـ لحرمات اهلل ( )160/8برقـ ،)6786( :صحيح

الحديث ،فيقكؿ :كفكا عف حديثو ،ألنو يغمط أك يحدث بما

مسمـ ،كتاب الفضائؿ ،باب مباعدتو صمى اهلل عميو كسمـ

لـ يسمع ،أك أنو ال يبصر الفتيا ( )353/10برقـ:

لآلثاـ كاختياره مف المباح ،أسيمو كانتقامو هلل عند انتياؾ

( ،)20911كصححو األلباني في مشكاة المصابيح

حرماتو ( )1813/4برقـ.)2327( :

(.)248

] [44شمبي ،محمد مصطفى (1401ىػ) المدخؿ في الفقو

] [36صحيح البخارم ،كتاب الكضكء ،باب صب الماء عمى

اإلسبلمي تعريفو كتاريخو مذاىبو كنظرية الممكية كالعقكد،

البكؿ في المسجد ( )54/1برقـ.)220( :

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت.

] [37الكيبلني ،ماجد عرساف ( ،)2008فمسفة التربية
اإلسبلمية ،دراسة مقارنة بالفمسفات التربكية المعاصرة،

] [45الزركشي ،أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف

سمسمة نظرية التربية اإلسبلمية ،دار الفتح لمدراسة كالنشر،

بيادر (794ىػ) ،المنثكر في القكاعد الفقيية ،ك ازرة األكقاؼ

األردف (ص.(66 :

الككيتية ،الطبعة :الثانية1405 ،ىػ 1985 -ـ.

] [38عطارم ،عارؼ (1429ىػ) اإلدارة التربكية مقدمات

] [46الذىبي ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف

لمنظكر إسبلمي ،كتاب األمة ،العدد ( )123المحرـ

عثماف بف قى ٍايماز (748ىػ) ،سير أعبلـ النببلء ،تحقيؽ:

مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ :شعيب األرناؤكط،

1429ىػ.

مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة1405 ،ىػ1985/ـ.

] [39الخطيب البغدادم ،أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف

أحمد بف ميدم (463ىػ) ،الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب

] [47اإلدريسي ،أبك أكيس اإلدريسي ( )2010فقو األكلكيات

السامع ،تحقيؽ :د .محمكد الطحاف ،مكتبة المعارؼ -

حقيقة شرعية ،كضركرة تربكية ،مقاؿ في "ممتقى حامبلت

الرياض (.)160 /2

القرآف" شبكة أنا المسمـ لمحكار اإلسبلمي .بتصرؼ .تاريخ
النشر2010/11/16 :ـ.

] [40الغزالي ،أبك حامد محمد بف محمد (505ىػ) ،إحياء عمكـ
الديف ،دار المعرفة – بيركت (.)403/3
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] [48القرضاكم ،يكسؼ بف عبد اهلل ( )2011الفقو اإلسبلمي

] [56حسانيف ،بدرية محمد )2002( ،إعداد برنامج في العمكـ

بيف األصالة كالتجديد ،الطبعة األكلى ،مؤسسة الرسالة

باستخداـ المدخؿ المنظكمي كأثره في تنمية عمميتي التحميؿ

لمنشر كالطباعة كالتكزيع ،غزة :فمسطيف.

كالتركيب لدل طبلب كمية التربية بسكىاج ،مجمة دراسات
في المناىج كطرؽ التدريس ،العدد السابع كالسبعكف ،كمية

] [49الدسكقي كالجابر ( ،)1990مقدمة في دراسة الفقو

التربية بسكىاج ،جامعة جنكب الكادم.

اإلسبلمي ،دار الثقافة – قطر.

] [57محمد ،منى عبد الصبكر ( )2003المدخؿ المنظكمي

] [50ممكاكم ،كأبك سؿ ،فتحي ،كمحمد ( )1995تكصيات

كالبناء المعرفي ،دراسة مقدمة لمممتقى الفكرم حكؿ المدخؿ

مؤتمر عمكـ الشريعة في الجامعات .مؤتمر عمكـ الشريعة

المنظكمي في التدريس كالتعمـ ،مركز تطكير تدريس

في الجامعات ،عماف :األردف.

العمكـ ،جامعة عيف شمس 17-16 ،ديسمبر 2003ـ.

] [51كداكد ،ىايؿ (تحرير) ( )1999تكصيات مؤتمر تدريس

] [58الكبيسي ،عبد الكاحد حميد ( )2008أثر استخداـ المدخؿ

الفقو اإلسبلمي في الجامعات .المؤتمر الثاني لكمية

المنظكمي في اكتساب المفاىيـ الرياضية كالتفكير

الشريعة – جامعة الزرقاء األىمية ،الزرقاء( ،ص– 564 :

المنظكمي لدل طمبة المرحمة المتكسطة في مادة

.)565

الرياضيات ،كمية التربية ،جامعة األنبار ،العراؽ ،بحث

] [52الصمدم ،خالد ( )2008عمكـ الشريعة بالجامعات مف

مقدـ إلى المؤتمر الدكلي األكؿ في المدخؿ المنظكمي،

المادة العممية إلى المادة التعميمية مادة الفقو اإلسبلمي

جامعة الزرقاء ،األردف 2008ـ.

أنمكذجا ،ندكة منيج تدريس الفقو اإلسبلمي ،في مؤسسات
ن

] [59الفارابي ،عبدالمطيؼ ،كآخركف ( )1994معجـ عمكـ

التعميـ العالي ،دار الحديث الحسنية ،المغرب.

التربية ،دار الخطابي لمطباعة كالنشر ،الطبعة األكلى.

] [53مكسى ،مصطفى إسماعيؿ ( )2002االتجاىات الحديثة

] [60الخطيب ،أحمد (2006ـ) ،تجديدات تربكية كادارية ،عالـ

في تدريس التربية الدينية اإلسبلمية ،دار الكتاب الجامعي،

الكتب الحديث ،عماف ،األردف.

العيف :دكلة اإلمارات العربية المتحدة.

] [61عمي كطفة ،كعيسى األنصارم ( )2005األىداؼ التربكية

] [54إسماعيؿ ،إسماعيؿ ،دينا أحمد حسف إسماعيؿ (2011ـ)،

العربية دراسة تحميمية مقارنة" ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد

أثر برنامج مقترح لمتدريب عمى ميارات التفكير المنظكمي

 12العدد األكؿ (ص.(92 :

في حؿ بعض المشكبلت التربكية المعقدة لدل الدكجماتييف

] [62صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب فضؿ مف

مف طبلب الجامعة ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،قسـ عمـ

يممؾ نفسو عند الغضب كبأم شيء يذىب الغضب ،باب

النفس التربكم ،كمية التربية ،جامعة طنطا.

فضؿ مف يممؾ نفسو عند الغضب كبأم شيء يذىب

] [55الكبيسي ،عبد الكاحد حميد ( )2014التربية في إطار

الغضب ( )2014/4برقـ.)2608( :

منحى النظـ (النظاـ كالنظاـ التربكم) ،متكفر عمى الرابط:
http://altadreeb2010.blogspot.com/2014/04
/blog-post_25.html
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] [63صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب فضؿ مف

] [67صحيح البخارم ،كتاب الطبلؽ ،باب إذا عرض بنفي الكلد

يممؾ نفسو عند الغضب كبأم شيء يذىب الغضب ،باب

( )53/7برقـ ،)5305( :صحيح مسمـ ،كتاب الطبلؽ،

فضؿ مف يممؾ نفسو عند الغضب كبأم شيء يذىب

باب انقضاء عدة المتكفى عنيا زكجيا ،كغيرىا بكضع

الغضب ( )2014/4برقـ.)2608( :

الحمؿ ( )1137/2برقـ.)1500( :

] [68صحيح البخارم ،كتاب الصبلة ،باب :الصمكات الخمس

] [65صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب ما قدـ مف مالو فيك

كفارة ( )112/1برقـ ،)528( :صحيح مسمـ ،كتاب

لو ( )93/8برقـ)6442( :

المساجد كمكاضع الصبلة ،باب المشي إلى الصبلة تمحى

] [66صحيح البخارم ،كتاب الحج ،باب الحج كالنذكر عف

بو الخطايا ،كترفع بو الدرجات ( )462/1برقـ.(667( :

الميت ،كالرجؿ يحج عف المرأة ( )18/3برقـ،)1852( :
صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب قضاء الصياـ عف
الميت ( )804/2برقـ.)1148( :
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JURISPRUDENCE OF PRIORITIES FROM
AN ISLAMIC VIEWPOINT AND
EDUCATIONAL APPLICATIONS
RA'FAT M. ALJEDIBI
Jeddah University
Saudi Arabia
ABSTRACT_ Fundamentals of Islamic education, on the philosophical aspect, draw the bases of
educational practices and make them an important variable of jurisprudence rules in organizing
human thought and enhancing the good educational behavior. This is not strange for Islamic
education which gets its philosophical roots from the same holy spring. Jurisprudence of priorities
order is one of the significant educational fields in which scholars gave their opinions. The present
study sheds light on this type of jurisprudence from an Islamic viewpoint as well as expressing its
importance through the educational applications extended to educational organization in different
level. In addition, the study aimed to identify jurisprudence of priorities and its relation to Islamic
education and highlight the jurisprudence trend as a base of educational practices, and
determining the most significant applications of jurisprudence of priorities from Islamic viewpoint.
The researcher adopted two methods to achieve the study objectives: the "analytical" descriptive
and deductive method. The researcher tackled the study demands according to the study sections
that introduced concepts, facts, and rules of priorities jurisprudence in view of the study questions.
Section (1) dealt with concept of priorities jurisprudence and its relation to jurisprudence (fiqh).
Section (2) discussed the relation between jurisprudence trends to the educational thought. Section
(3) discussed the mechanism of organizational entry. The study was concluded by certain
educational applications of priorities jurisprudence rules and showing the spread of such rules in
the educational field. The study most significant findings included the necessity to word
jurisprudence of priorities in a simple way utilizing modern teaching methods, inclusion the
jurisprudence of priorities and other types of jurisprudence in the training programs provided to
teachers in the form of enriching units and merging the subjects of this kind in public education
curricula. The study also recommended carrying on comparative studies to discuss the
jurisprudence trend in rationalizing educational through and its strong relation with education
besides showing the importance of originating jurisprudence of priorities in educational thought.
KEYWORDS: Jurisprudence Of Priorities, An Islamic Viewpoint, educational origination.
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