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                                               االولىالمحاضرة 

من رّب، يرّب ، رّبًا، والتربية بمعنى : التعيد بالتنمية والتأديب . وقيل  معنى التربية لغة  : 
.93التربية من رب ، يربي ، بمعنى ينشأ. قال تعالى )( الروم اآلية   

وىذا لكل ما ينمي كالزرع  اهأي غذّ  اه(و)تربّ  اه تربية(و)ربّ  .الشيء زاد   ا()ربّ -:تربية/لغة
با الشيء يربو ُربُ 871والولد.)الرازي،د.ت،ص: ُو.)ابن تُ يّ رببتو نم  أو  ونما. زاد   ورباًء: اً وّ ( ور 

 الزيادة والرفعة. التربية: أن إلى ومن ىذا نخمص (903،ص:8391منظور،
هناك الكثير من التعاريف للتربية نختار بعضا منها:                        :صطالحااالتربية/

     

".اإلنسانيمتوقعة من السموك  أنماطعممية تعميم وتعمم  بأنيا" -8  

وسيمة لمسيطرة االجتماعية". أيضاوىي  خبرات اجتماعية. اكتسابعممية  بأنيا" -2  

."الوسيمة التي تجسد جميع وسائل الضبط االجتماعي في المجتمع وفي الشخصية بأنيا" -9  

 

 العلم 

اختمف العمماء في تحديد مفيوم العمم فمنيم من يرى : بان العمم ىو المادة ، ومنيم من       
المفاىيم ، القوانين يرى بأنو المحتوى المعرفي أو المادة الدراسية ويتضمن ) الحقائق ، 

                  المبادئ(.                                              ،اتوالنظري

ومنيم من يرى بان العمم ىو طريقة في التفكير والبحث من أجل الوصول إلى تفسير      
الظواىر واألشياء بأسموب التفكير العممي وبطرقو المختمفة . ومنيم من يرى أن العمم مادة 
وطريقة وىذا يجمع بين المادة العممية )المحتوى( والطريقة العممية لمحصول عمى المادة. أي ) 

المعرفي والجانب السموكي(.                                                           الجانب  
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 عناصر العلم أو بنية العلم

ىي نتاج عممي خاص وىذه الحقائق يبنى عمييا ما بعدىا من نظريات وقوانين الحقائق :  -1
الشرعي وال يمكن معرفة ..والحقائق الدينية ىي التي حصمنا عميو عن طريق الوحي اي العمم 

ذلك  إال من خالل الكتاب والسنة ، وفي العمم الشرعي حقائق ثابتة ومطمقة ال يمكن التوصل  
إليو ا إال من خالل الكتاب والسنة ، مثل اركان االسالم ، ودمحم رسول هللا ، والجنة مصير 

ة ) الغيب وعالمات الساعة المؤمنين بشكل عام وفي فروع العمم االخرى كالعموم المتعمقة بالعقيد
واألسماء( وغيرىا فيي حقائق ، وحقائق العبادات مثل )الصالة ، والصوم ...( وحقائق جزائية 
مثل ) الثواب والعقاب ( ، كما إن ىناك حقائق نسبية يمكن الوصول  إليو من خالل األدلة 

نياكم (.                                     والبراىين الحسية مثل قولو ملسو هيلع هللا ىلص ) أنتم أعمم بشؤون د  

عبارة عن مجموعة من األشياء أو الظواىر أو المواقف التي تربطيا عالقات في المفاهيم :  -2
االصطالح العممي أما في الشريعة ىي المفاىيم المنبثقة من الحقائق ويمكن ربطيا بو . بمعنى 

مفاىيم يتضمن القيم  كمصطمح ) اإليثار، الشورى( آخر أن األساس لممفاىيم ىي الحقائق ، وال
 وىو األساس الستنباط قيمة اإليثار ونحو ذلك .                                               

صفة شاممة وممكن أن تطبق عمى مجموعة أشياء وظواىر واألحداث التي ترتبط المبادئ :  -9
تعميميا مثل) الخير ، والحق(.                        بيذه المبادئ بعالقات فيما بينيا ويمكن   

يمكن التعبير عنيا بصورة لفظية تتضمن التعميم وليا عالقة بين مفيومين أو القوانين:  -4
أكثر ويمكن التعبير عنيا بصورة رمزية فالسنن الكونية مثل كثرة المعاصي توجب العقوبة .     

         

من الحقائق والمفاىيم والتعميمات التي تفسر بعض الظواىر أو ىي مجموعة النظريات :  -5
المتغيرات أو األحداث، أما في الشريعة تسمى ىذه النظريات بالتصورات كمية وعامة تمثل في 
 مجممو اإلسالم وتنبثق من الكتاب والسنة ويمكن أن تسمى نظرية مجازًا.                       
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وىي التكميفات التي يدور حول ) الواجب ، المباح ، المندوب، المكروه ،  األحكام الشرعية : -6
 الحرام(  ومصدره الكتاب والسنة واإلجماع والقياس .                                          

أحكام ليا صفة الشمولية أو الكمية يمكن تطبيقيا عمى الجزئيات المتعددة  القواعد الشرعية : -7
ور وأمثمة مكررة ، ومصدرىا االستنباطي من القران الكريم والسنة النبوية مثل أي ليا ص

 الضرورات تبيح المحظورات وىذه قاعدة شرعية.  


