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  )اجزاء  8موسوعة من (  ةـــة التربويـــة المقاصديـــاألدل 
 

السعودية / يزيد بن سعود أبو ملحة  . د  -أحمد الريسوني . د - صالح بن حميد .د :المشرفون  

خالد الصمدي. د.أ–عبداهللا الطارقي .د :الفرق العلمية  

إبراهيم بن مصطفى الرفاعي. أ –عبد الكريم الحازمي . أ – رقيعبداهللا الطا.د: المراجعة  

فهد بن محمد العفيف.أ -حسن السرات .د : سكرتارية المشروع  

  السعودية / علم النفس عبد اهللا الطارقي. د :التعريف بالمشروع

  قراءات لبحوث ودراسات الشباب: إعداد

مؤسسة آل جميح الخيرية: الراعي  
      tarqi2007@gmail.com  

     

 

 الجزء االول: مدخل األدلة المقاصدية التربوية حسب المراحل العمرية (التعريف بالمشروع، ودليل االستعمال)
  لصمديخالد ا.د.أ: دليل االستعمال - عبد اهللا الطارقي.د. لتعريف بالمشروع -معالي الدكتور صالح بن حميد.التقديم

 اتـــــالمحتوي

   حميد بن رصالح الدكتو يالشيخ معال تقديم

   الشباب ودراسات لبحوث قراءات لمركز االفتتاحية الكلمة

   بالمشروع تعريفي مدخل

   المقاصدية األدلة استعمال دليل

   المقاصدية األدلة إلعداد والمنهجية العلمية القواعد

   المقاصدية األدلة شبكات: أوالً

   الجنينية لمرحلة التربوية المقاصدية الشبكة

   الطفولة لمرحلة التربوية المقاصدية الشبكة

   التمييز لمرحلة التربوية المقاصدية الشبكة

   المراهقة لمرحلة التربوية المقاصدية الشبكة

   الشباب وبداية البلوغ لمرحلة التربوية المقاصدية الشبكة

   ابالشب لمرحلة التربوية المقاصدية الشبكة

   العمرية المراحل حسب المقاصد تطبيقات: ثانياً

   واالجتماعي األسري الجانب في المقاصدية األدلة تطبيقات

   وبنائها التعليمية المناهج ضمن التربوية مقاصد مجال في المقاصدية األدلة تطبيقات

   التربوية األنشطة مجال في المقاصدية األدلة تطبيقات

    العام الثقافي المجال في ةالمقاصدي األدلة تطبيقات
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   والتقني اإلعالمي المجال في المقاصدية األدلة تطبيقات

    ختاماً

  اـــــختام

ات المشروع والتعريف به، إلى تفصيالت دليل االستعمال بعد هذه التطوافة، والتي بدأت بمقدم
لمنهجية العمل، واإلضافة النوعية التي يقدمها للجانب التنظيري والتطبيقي العملي معاً، نقول بعد هذا 

  .أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم -تعالى  - كله نسأل اهللا 
لتقديم النصح، أو للتنبيه على خطأ وخلل؛ فهذا  وننبه كافة القراء والمهتمين إلى التواصل معنا 

  .واهللا أعلم وأحكم، وإسناد العلم له أسلم... عمل بشري، وإن تعددت فرقة وأحكمت مناهجة

  

  

   الدكتور عبد النور بزا. الباحث الرئيس - دليل المقاصدية التربوية العامة الجزء الثاني

 اتـــــالمحتوي

   المقدمة

   التمهيد

   المصالح مقصد

   الدين حفظ مقصد

   النفس حفظ مقصد

   العقل حفظ مقصد

   النسل حفظ مقصد

   المال حفظ مقصد

   التعليم مقصد

   هواه داعية عن المكلف إخراج مقصد
   الفطرة سالمة حفظ مقصد

   العدل إقامة مقصد

   الكرامة صون مقصد

   األخالق حفظ مقصد

   الجمالي الحس تربية مقصد

   الحرج رفع مقصد
   التوسط صدمق

 الخاتمة

  والمصادر المراجع

  اـــــختام

مجمل المقاصد التي يراد تربية اإلنسان عليها،بحيث تمثل   في نهاية هذا الدليل تبين للقارئ الكريم 
  .تخطيطا وتطبيقا وتقييما وتقويما ،الوجهة التي يسير وفقها كل من له صلة بالتربية،منها يبدأ وإليها ينتهي

من تحديد انطلق الدليل 

المرجع الذي يشكل رؤية 

المربي المسلم،وهو الوحي 

المقدس،واعتمد مقاصد 

الشريعة مدخال لذلك؛اقتداء 

بما خاطب به الشارع 

 عباده،ومراعاة لفطرة اإلنسان

 

 

جاءت الشريعة وقد 

المحكمة لتحقق عبادة الخلق 

،ولترشد - جل وعال  - للخالق 

العباد إلى ما يصلحهم في 

ضرورة أو  ،مدنياهم وأخراه

 حاجة أو تحسينا

 

 

وحتى يتحقق انتفاع العبد 

وردت العناية ببناء  ؛باألمر

وألجل .وحمايته مما يفسده ،عقله

  استمرار النوع
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لقد انطلق الدليل من تحديد المرجع الذي يشكل رؤية المربي المسلم،وهو الوحي المقدس،واعتمد 
مدخال لذلك؛اقتداء بما خاطب به الشارع عباده،ومراعاة لفطرة اإلنسان،وتعبيرا عن  مقاصد الشريعة

  .القيم المشتركة بين الملل
،ولترشد العباد إلى ما يصلحهم - جل وعال  - جاءت الشريعة المحكمة لتحقق عبادة الخلق للخالق وقد 

مة على إقامة الدين وحفظه،مراعية وتؤكد الرسالة الخات. ضرورة أو حاجة أو تحسينا ،في دنياهم وأخراهم
وحتى يتحقق انتفاع العبد .فال بد من رعايتها والعناية بها ؛المحافظة على حياة النفس؛إذ هي المخاطبة باألمر

حرصت الشريعة على حفظ  ؛وألجل استمرار النوع.وحمايته مما يفسده ،وردت العناية ببناء عقله ؛باألمر
وبما أن اهللا .بال ضرر وال ضرار ،لتي تضمن قيامه على الوجه الصحيحالنسل وتكثيره،ووضعت الضوابط ا

بحيث  ،فقد أتت الشريعة بحفظ مال األمة والجماعة والفرد ؛جعل المال قياما لمصالح الناس - عز وجل  - 
  .اكتسابا وإنفاقا ،يقوم العمران البشري على نظام مالي سليم

 ،تحقيقها؛ومن هنا حثت الشريعة على التعليمالضروريات المذكورة بحاجة إلى ما يعين على و
على القراءة أسس المجتمع المسلم إن ،بل - صلى اهللا عليه وسلم  - وجعلته من أهم أدوار نبينا محمد 

فكل من عند اهللا،علما يفضي إلى العمل  ،فهو متعلم بطبعه،سواء لعلوم األمر أو لعلوم الخلق ؛والمعرفة
مكلف من داعية هواه إلى الطاعة المبنية على البرهان،بحيث يعبد اهللا وال ينفك عنه،ويخرج ال ،الصالح

  .على بصيرة،ويكون هواه تبعا لشريعة ربه
لقد خلق اهللا اإلنسان على فطرة سليمة مستقيمة،وأمر في شريعته بالحفاظ على سالمتها وحمايتها 

  .من اجتيال الشياطين وتحريف المبطلين
تباط معايش الناس بالعدل،فجاءت الشريعة ليقوم الناس ومن تدبر في نصوص الوحي علم ار

  .بالقسط،وجعلت العدل قيمة مطلقة شاملة لجميع الناس بل المخلوقات
وأمر بصون تلك الكرامة بلزوم االستقامة؛ليجتمع في المؤمن  ،بني آدم - تعالى  - ولقد كرم اهللا 

  .والكرامة التي يكسبها بعمله ،الكرامة الموهوبة ابتداء
فكان من  ؛ذ اللحظات األولى لنزول الوحي الخاتم ظهر جليا أولوية األخالق حسنا وصالحاومن

  .ال تربية بال أخالق؛ إذ مقاصده العظمى إتمام صالح األخالق ومكارمها
باطنا  ،فقد أتى شرعه بما يربي الحس الجمالي في نفس اإلنسان ؛وحيث إن اهللا جميل يحب الجمال

 ،فيكون محبا لربه ؛كما رأى آيات جالله ،مال اهللا في اآلفاق واألنفسوظاهرا،بحيث يرى آيات ج
  .ومعظما له

إن الشريعة الخاتمة عامة للناس كافة،وحتى تسع الناس جميعا رفع فيها الحرج،فجعلت سهلة سمحة 
  .مالئمة لضعف اإلنسان،وجاءت بالتوسط الذي يحمي المسلم من الغلو أو التفريط

تنير للمربين الطريق،وتنصب للمجتمع األعالم التي  ،صد تربوية عامةذلك ما ظهر لنا من مقا
وقد تم البناء على هذه الشبكة المقاصدية بمقاصدها الخاصة،  .ينضوي تحتها،واهللا أعلم بمراده

  .والمتصلة بالمقاصد الجزئية التفصيلية، المنتزعة من نصوص كل مرحلة عمرية
العلمية التي تنبني عليها الشبكات المقاصدية التفصيلية التي  ولهذا؛ يعتبر هذا الدليل المرجعية    

  .في األدلة المقاصدية، حسب المراحل العمرية،من الجنينية إلى نهاية مرحلة الشباب

 

 

 

أسس المجتمع المسلم إن 

فهو  ؛على القراءة والمعرفة

متعلم بطبعه،سواء لعلوم األمر 

 أو لعلوم الخلق

 

 

 

على  لقد خلق اهللا اإلنسان

فطرة سليمة مستقيمة،وأمر 

في شريعته بالحفاظ على 

سالمتها وحمايتها من اجتيال 

 .الشياطين وتحريف المبطلين

 

 

 

إن الشريعة الخاتمة عامة 

للناس كافة،وحتى تسع الناس 

جميعا رفع فيها الحرج،فجعلت 

سهلة سمحة مالئمة لضعف 

اإلنسان،وجاءت بالتوسط 

الذي يحمي المسلم من الغلو 

  .التفريط أو
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  الدكتور عبد الرحمن العمراني. الباحث - دليل المقاصدية التربوية لمرحلة الجنينية لثلثاالجزء ا

 اتـــــالمحتوي

   مقدمة: أوالً

   :الجنينية تحديد مرحلة: ثانيا

   المقصد الكلي الجامع لمقاصد المرحلة: ثالثًا

   ة لمرحلة الجنينيةعرض البطاقات المقاصدي: رابعا

   مقصد حفظ النسل

   حفظ النفس مقصد

   مقصد حفظ الدين

   مقصد حفظ العقل

   الخاتمة: خامسا

  المراجع والمصادر: سادسا
    

  اـــــختام

وهنا نصل بك أخي القارئ الكريم إلى ختام هذا الدليل المقاصدي، الذي اعتنى بمقاصد الشريعة من 
بها المربون، مع أنها مرحلة خليقة باالهتمام جديرة بالعناية؛ إذ هي  منظور تربوي لمرحلة قلما يعتني

أول مراحل عمر اإلنسان، وفيها يخلق، وفيها تكتب المالئكة أهم غايات حياته حتى نهايته ومماته، 
  .فإهمال المرحلة تقصير علمي له أثر سلبي كبير على الرؤية التربوية من منظور إسالمي

  :قاصد العامة للدليل هيوكانت محصلة الم     
  . مقصد حفظ النسل - 

  .مقصد حفظ النفس - 

  .مقصد حفظ الدين - 

  .مقصد حفظ العقل - 

مقصدا جزئيا، من خالل النصوص التي خصصت لهذا الدليل، وتمحورت  37وتضمنت عدد 
  :خالصة تلك المقاصد التفصيلية حول الخالصة اآلتية

ح الذرية، حين يكون االختيار صحيحا العمل على إحسان اختيار الزوج؛ لعظم أثره في صال
  .وموفقا، وإن حصل التعثر في حسن االختيار؛ كان لذلك أثره السلبي على الذرية

يأتي بعد ذلك العمل على ضبط العشرة الزوجية بالحسنى والمعروف، فتراعى حدود اهللا وتوجيهات 
ضبطهما مسائل المعاشرة  الشرع في إحسان الزوجين لبعضهما خدمة ورعاية ونفقة وحفظًا، وكذلك

عند بدء الممارسة وال قبلها،  -تعالى  - الجنسية بينهما بنصوص الوحي، فال يغيب عنهما ذكر اهللا 
  .بسؤال اهللا الذرية الصالحة

 

 

 

هي أول مراحل عمر 

اإلنسان، وفيها يخلق، وفيها 

تكتب المالئكة أهم غايات 

 حياته حتى نهايته ومماته،

 

 

 

اختيار  العمل على إحسان

الزوج؛ لعظم أثره في صالح 

الذرية، حين يكون االختيار 

 صحيحا وموفقا

 

 

 

 

العمل على ضبط العشرة 

الزوجية بالحسنى والمعروف، 

فتراعى حدود اهللا 

وتوجيهات الشرع في إحسان 

الزوجين لبعضهما خدمة 

  ورعاية ونفقة وحفظًا
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الزوجين على حفظ الحمل ورعايته، ورعاية الزوج للحامل وحفظ حقوقها، يلي ذلك لزوم عمل 
  .والعناية بمصالحها ومسكنها ومطعمها، وتجريم االعتداء عليها وعلى جنينها

قادرا أن يخلق  - تعالى  - يلي ذلك لزوم استشعار الوالدين لألجر والتكريم ألجل الحمل، إذ كان اهللا 
لها بدخول المالئكة في جوفها لنفخ  - تعالى  - حامل خاصة تشريف اهللا عباده بغير الحمل، وتستشعر ال

  . الروح في جنينها
وخاتمة القضايا لزوم االعتبار العام بأصل خلق اإلنسان وضعفه؛ فهو مخلوق من نطفة نقلها      

 –تعالى  -عبر مراحل حتى خرج بشرا سويا، وهو أمر يحمل على معرفة قدرة اهللا  - تعالى  - اهللا 
  .وشكره، ويربي في النفس التواضع ومجانبة الكبر على اهللا وعلى خلقه

 

عمل الزوجين على حفظ 

الحمل ورعايته، ورعاية الزوج 

للحامل وحفظ حقوقها، 

والعناية بمصالحها ومسكنها 

ومطعمها، وتجريم االعتداء 

  .عليها وعلى جنينها

  

  الدكتور لخالفة متوكل. ثالباح - دليل المقاصدية التربوية لمرحلة الطفولة رابعالجزء ال

 اتـــــالمحتوي

   المقدمة: أوالً

   تحديد مرحلة الطفولة: ثانيا

   المقصد الكلي الجامع لمقاصد المرحلة: ثالثًا

   عرض البطاقات المقاصدية لمرحلة الطفولة: رابعا

   مقصد حفظ األخالق

   مقصد حفظ النفس

   مقصد حفظ الدين

   مقصد حفظ المال

   مقصد حفظ النسب

   مقصد إقامة العدل

   مقصد حفظ الفطرة السليمة

   الخاتمة: خامسا

  المراجع والمصادر: سادسا

  اـــــختام

وهنا نصل بك أخي القارئ الكريم إلى ختام هذا الدليل المقاصدي، الذي اعتنى بمقاصد الشريعة 
  .العمراإلسالمية من منظور تربوي، لمرحلة الطفولة من الميالد إلى قبيل السابعة من 

ورأينا، من خالل منظومة مقاصد المرحلة، كيف أن هذه المرحلة أول مراحل حياتهم الدنيا؛ فهي 
األساس الرئيس الذي تبنى عليه كل مراحل عمر اإلنسان التالية لها، وإحسان مراعاتنا المقاصد هنا، 

  .ن تربية المراحل اآلتيةوإعمالها في البناء التربوي لمرحلة الطفولة؛ يضمن لنا أساسا راسخًا إلحسا

 

كيف أن هذه المرحلة 

أول مراحل حياتهم الدنيا؛ 

فهي األساس الرئيس الذي 

تبنى عليه كل مراحل عمر 

 اإلنسان التالية لها

 

 

إحسان مراعاتنا المقاصد 

هنا، وإعمالها في البناء 

التربوي لمرحلة الطفولة؛ 

يضمن لنا أساسا راسخا 

 .تيةإلحسان تربية المراحل اآل

 

 

الفرح بالمولود حين 

والدته، والبشارة بوصوله 

سليما، ولزوم التلطف به، 

 وممارسة الرحمة الكبيرة به

  

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°23 Winter   2018  
 

ــ� ـــــــــ ــ�������ـــــــ ــــ 
	��ـــــــــــــ:ــــ�د � 23אـ�ــــــ��  ��2018ـــــــ
http://www.arabpsynet.com/Books/eB-EducPurposes.pdf  

5   

http://www.arabpsynet.com/Books/eB-EducPurposes.pdf 


BooksBooksBooksBooks     @k�������������������n×@ @
 

  :وقد تلخصت مقاصد المرحلة فيما يأتي
  .مقصد حفظ األخالق - 
  .مقصد حفظ النفس - 
  .مقصد حفظ الدين - 
  .مقصد حفظ المال - 
  .مقصد حفظ النسب - 
  .إقامة العدل مقصد - 
  .مقصد حفظ الفطرة السليمة - 

مقصدا جزئيا، من خالل النصوص التي خصصت لهذا الدليل، وتمحورت  35وتضمنت عدد 
  :خالصة تلك المقاصد التفصيلية حول ما يأتي

الفرح بالمولود حين والدته، والبشارة بوصوله سليما، ولزوم التلطف به، وممارسة الرحمة الكبيرة 
 .ه، وضمه، وإجالسه في الحجر، وتقبيله، ومعاملته برفق، والعدل بينه وبين إخوانهبه، واحتضان

وقد رعت المقاصد مسألة حفظ سالمة فطرته من التشويه واإلفساد، و لزوم إحاطته بالذكر والدعاء 
  .منذ والدته حتى يدرج إلى سن السابعة، فيؤذن في أذنه، ويدعى له بالبركة

حفظ صحة الطفل وماله، والعناية بحقه في التحنيك والرضاع والختان ب -كذلك  - وعنت المقاصد 
 .والتسمية والحضانة والعقيقة؛ حتى يكون ذلك سببا في صالحه جسديا وخلقيا ودينيا

    .وعنت القاصد مع ذلك بلزوم مراعاة أمه المرضع، وحفظ حقوقها، والعناية بها

 

 

رعت المقاصد مسألة حفظ 

يه سالمة فطرته من التشو

واإلفساد، و لزوم إحاطته 

بالذكر والدعاء منذ والدته 

حتى يدرج إلى سن السابعة، 

فيؤذن في أذنه، ويدعى له 

  .بالبركة

 

 

وعنت القاصد مع ذلك 

بلزوم مراعاة أمه المرضع، 

.وحفظ حقوقها، والعناية بها

    

  

  الدكتور سعيد هالوي. الباحث - دليل المقاصدية التربوية لمرحلة التميز  سماخالجزء ال

 اتـــــالمحتوي

   مقدمة: أوالً

   التمييز مرحلة تحديد: ثانيا

   المرحلة لمقاصد الجامع الكلي المقصد: ثالثًا

   التمييز لمرحلة المقاصدية البطاقات عرض: رابعا

   األخالق حفظ مقصد

   الدين حفظ مقصد

   النفس حفظ مقصد

   التعليم مقصد

   الخاتمة: خامسا

    والمصادر المراجع: سادسا

مقاصد الشريعة اإلسالمية 

من منظور تربوي لمرحلة 

التمييز، وهي الممتدة من 

السابعة حتى العاشرة من 

العمر، وهي مرحلة غنية؛ إذ 

 .هي بدء زمن التعليم

 

 

أن هذه المرحلة هي أول 

مراحل التعليم، وهي البناء 

األولي على مرحلة الطفولة، 

وهي واسطة العقد بين 

  الطفولة والمراهقة
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  اـــــختام

  
وهنا نصل بك أخي القارئ الكريم إلى ختام هذا الدليل المقاصدي، الذي اعتنى بمقاصد الشريعة 
اإلسالمية من منظور تربوي لمرحلة التمييز، وهي الممتدة من السابعة حتى العاشرة من العمر، وهي 

  .مرحلة غنية؛ إذ هي بدء زمن التعليم
ورأينا من خالل منظومة مقاصد المرحلة، كيف أن هذه المرحلة هي أول مراحل التعليم، وهي 
البناء األولي على مرحلة الطفولة، وهي واسطة العقد بين الطفولة والمراهقة؛ فهي البوابة األولى 

. مية متميزةلمرحلة اإلعداد للبلوغ، كما أنها المستقبل األول لمرحلة ما بعد الميالد؛ ولهذا تحتل أه
ولهذا؛ فإن إحساننا للتربية، وفق منظومة المقاصد العامة والخاصة والجزئية التفصيلية التي وردت، من 

  :وقد تلخصت مقاصد المرحلة فيما يأتي. األهمية بمكان
  .مقصد حفظ األخالق -
  .مقصد حفظ الدين -
  .مقصد حفظ النفس -
  .مقصد التعليم -

ا، تعود لمثلها من المقاصد الخاصة، من خالل وقد تضمنت عدد  خمسة عشر مقصدا جزئي
  :النصوص التي خصصت لهذا الدليل، وتمحورت خالصة تلك المقاصد التفصيلية حول ما يأتي

بناء إيمان الصبي المميز بكافة أركان اإليمان؛ حتى يرسخ اإليمان في قلبه منذ نعومة أظفاره، 
ة حفظه لها؛ لعظيم أثرها عليه في مرحلته وما يستقبل وتعليمه الصالة والدعاء واألذكار، وتلقينه ومتابع

في عمره، والعمل على تعليمه سائر العبادات بلطف، وتحبيبه فيها، مستخدمين من الوسائل ما يكفل 
والعمل على تربيته على . ذلك، كمرافقته للمساجد، وتدريبه في المنزل والمؤسسة التعليمية، وغير ذلك

ستئذان؛ لعظم أثره في تهذيب نفسه وسلوكه، وحفظ بصره مما يشين، وحفظ مكارم األخالق، وأهمها اال
السر، مع العناية بحفظ بفطرته وعفته من أن يخدش بصره برؤية ما ال يليق، والثناء على عمله الحسن 
ومدحه، والعمل على حفظ حقوقه المادية والمعنوية، وتقدير حاجته للعب، وتمكينه منه، وإحاطته 

  .قوال وفعال، من خالل العبارات والقبالت واالحتضان بعاطفة الحب

فهي البوابة األولى 
لمرحلة اإلعداد للبلوغ، كما 
أنها المستقبل األول لمرحلة ما 
بعد الميالد؛ ولهذا تحتل 
 .أهمية متميزة

 

بناء إيمان الصبي المميز 
بكافة أركان اإليمان؛ حتى 
يرسخ اإليمان في قلبه منذ 

تعليمه الصالة نعومة أظفاره، و
 والدعاء واألذكار

 

 

العمل على تربيته على 
مكارم األخالق، وأهمها 
االستئذان؛ لعظم أثره في 
 تهذيب نفسه وسلوكه

 

 

العمل على حفظ حقوقه 
المادية والمعنوية، وتقدير 
حاجته للعب، وتمكينه منه، 
وإحاطته بعاطفة الحب قوال 
وفعال، من خالل العبارات 

  .انوالقبالت واالحتض

  

  الباحث الدكتور محمد بولوز - دليل المقاصدية التربوية لمرحلة المراهقة دساسلالجزء ا

 اتـــــالمحتوي

   :مقدمة: أوالً

   تحديد مرحلة المراهقة: ثانيا

   المقصد الكلي الجامع لمقاصد المرحلة: ثالثًا

   عرض بطاقات المقاصد لمرحلة المراهقة: رابعا

    مقصد التعليم

 

هي آخر أن هذه المرحلة 

مراحل الطفولة؛ وبالتالي 

فهي البوابة األهم لدخول 

مرحلة البلوغ والتأهل 

  للتكليف
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   مقصد حفظ الدين

   مقصد حفظ المال

   مقصد حفظ المصالح

   مقصد حفظ األخالق

   مقصد إقامة العدل

   مقصد حفظ العرض

   مقصد حفظ العقل

 الخاتمة: خامسا

المراجع والمصادر: اسادس    

   اـــــختام
وهنا نصل بك أخي القارئ الكريم إلى ختام هذا الدليل المقاصدي، الذي اعتنى بمقاصد الشريعة 

  .اإلسالمية من منظور تربوي لمرحلة المراهقة، من عشر سنوات إلى قبيل الخامسة عشرة
مرحلة هي آخر مراحل الطفولة؛ ورأينا من خالل منظومة المقاصد لمرحلة المراهقة كيف أن هذه ال

وبالتالي فهي البوابة األهم لدخول مرحلة البلوغ والتأهل للتكليف، ومن هنا تضافرات المقاصد على 
  .العناية بهذه المرحلة من خالل هذه الرؤية، التي تكفل للمراهق دخول مرحلة التكليف وهو مؤهل لها

  :يأتيوقد تلخصت المقاصد التربوية للمرحلة فيما      
 .مقصد التعليم .1

 .مقصد حفظ الدين .2

 .مقصد حفظ المال .3

 .مقصد حفظ المصالح .4

 .مقصد حفظ األخالق .5

 .مقصد حفظ العدل .6

 .مقصد حفظ العرض .7

مقصدا جزئيا، من خالل النصوص التي خصصت لهـذا الـدليل، وتمحـورت     18وتضمن عدد 
  :خالصة تلك المقاصد التفصيلية حول ما يأتي

للبلوغ إيمانيا واجتماعيا، والعناية ببره لوالديه؛ لحاجته لهذا البر عند بلوغه،   تعليم المراهق ما يؤهله
وتدريبه على تحمل المسؤولية، وبناء اإليمان في قلب المراهق، واستثمار توجهه للتدين، مع تدريبـه  

  .على كافة العبادات، فرضها ونفلها؛ ليعتادها قبل بلوغه
د في التصرف في ماله، وحفظ القيمين عليه ماله وسائر حقوقه، والعمل على تأهيله وإعداده للرش 

وتدريبه على الكسب، و العمل على تقنين عالقاته االجتماعية، وتدريبه على آداب تعامله مع اآلخرين، 
خصوصا النساء، وتقوية ملكة التفكير لديه، وإبعاده عن مفسدات عقلـه، و توفيتـه سـائر حقوقـه،     

  .، و العناية بعفته، وسد طرق الفواحش أمامه، ومنعه من قربانهاواالستماع إلى مطالبه

 

 

تعليم المراهق ما يؤهله 

للبلوغ إيمانيا واجتماعيا، 

والعناية ببره لوالديه؛ لحاجته 

لهذا البر عند بلوغه،  

وتدريبه على تحمل 

المسؤولية، وبناء اإليمان في 

 قلب المراهق

 

 

 

والعمل على تأهيله 

شد في التصرف وإعداده للر

في ماله، وحفظ القيمين عليه 

ماله وسائر حقوقه، وتدريبه 

على الكسب، و العمل على 

 تقنين عالقاته االجتماعية

 

 

 

تقوية ملكة التفكير لديه، 

وإبعاده عن مفسدات عقله، 

و توفيته سائر حقوقه، 

واالستماع إلى مطالبه، و 

العناية بعفته، وسد طرق 

  الفواحش أمامه
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  الدكتور عبد السالم األحمر. الباحث - دليل المقاصدية التربوية لمرحلة البلوغ وبداية الشباب بعاسالجزء ال

  اتـــــالمحتوي

   مقدمة: أوالً

   تحديد مرحلة البلوغ وبداية الشباب: ثانيا

   المقصد الكلي الجامع لمقاصد المرحلة: ثالثًا

   دية لمرحلة البلوغ وبداية الشبابعرض البطاقات المقاص: رابعا

   مقصد حفظ الدين

   مقصد تزكية النفس

   مقصد حفظ العقل

   مقصد حفظ النسل

   مقصد حفظ األخالق

   مقصد التعليم

   الخاتمة: خامسا

                المراجع والمصادر: سادسا

   اـــــختام

بمقاصد الشريعة  وهنا نصل بك أخي القارئ الكريم إلى ختام هذا الدليل المقاصدي، الذي اعتنى
اإلسالمية من منظور تربوي لمرحلة البلوغ وبداية الشباب، وهي الممتدة من الخامسة عشرة أول 
البلوغ إلى الثامنة عشرة حيث يبدأ الجزء الثاني من مرحلة الشباب، وهو الرشد وبلوغ األشد، وهي 

ت المقاصد في مجملها إلدخال مرحلة غنية بالقضايا الجوهرية؛ ألنها أول زمان التكليف، ولهذا اتجه
  .هذا الشاب والفتاة حديث العهد بالبلوغ إلى التكليف والتدرج به في درجاته

وحين نجيد إدخال الشاب والفتاة في التكليف بتدرج نكون قد وصلنا به إلى مرحلة يتهيأ بها للمرحلة 
صغره، وعبر مراحل نموه  التالية، حيث تنبني عليها، ونبدأ في استثمار طاقاته وما ربي عليه منذ

  . السابقة
  :وقد تلخصت مقاصد المرحلة العامة في المقاصد اآلتية

  .مقصد حفظ الدين -
  .مقصد حفظ النفس -
  .مقصد حفظ العقل -
  .مقصد حفظ األخالق -
  .مقصد حفظ النسل -
  .مقصد التعليم -

مرحلة البلوغ وبداية 

الشباب، وهي الممتدة من 

الخامسة عشرة أول البلوغ إلى 

منة عشرة حيث يبدأ الجزء الثا

الثاني من مرحلة الشباب، وهو 

 الرشد وبلوغ األشد

 

حين نجيد إدخال الشاب 

والفتاة في التكليف بتدرج 

نكون قد وصلنا به إلى 

مرحلة يتهيأ بها للمرحلة 

التالية، حيث تنبني عليها، 

ونبدأ في استثمار طاقاته وما 

 ربي عليه منذ صغره

 

استثمار سرعة اختيار 

لشباب عند البلوغ لإليمان ا

والتدين، والتلطف بهم في 

 تدرجنا بهم في تدينهم

 

تعميق مرجعية الوحي 

كأصل ال يتنازل عنه، مع لزوم 

االهتمام بممكنات رسوخ األخالق 

 لدى حديث العهد بالبلوغ

 

تيسير المباح من اللهو، 

وتشجيعه على فعل الخير، 

  ودعم عنايته بالجمال
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وقد تضمن عددا من المقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية، التي فصلت المقاصد التربوية للمرحلة 
وقد تمحورت خالصة تلك المقاصد التفصيلية حول . من خالل جمهرة النصوص الخاصة بهذه المرحلة

  :ما يأتي
، بهم في تدرجنا بهم في تدينهم والتلطفاستثمار سرعة اختيار الشباب عند البلوغ لإليمان والتدين، 

مع تعميق مرجعية الوحي كأصل ال يتنازل عنه، مع لزوم االهتمام بممكنات رسوخ األخالق لدى 
حديث العهد بالبلوغ، و العناية بخلق العفة من خالل الزواج وغض البصر، وترشيد جنوح البالغ 

ه على اإلحسان إلى والديه، والعناية الفطري لالستقالل بمساعدته على االستقالل بتدرج مقبول، وحض
بعقل البالغ وتيسير التعليم له، وحضه عليه، وتحصينه من االنحراف والغلو، و تيسير المباح من اللهو، 
وتشجيعه على فعل الخير، ودعم عنايته بالجمال، و ضبط تعامل البالغ مع العورات، وتيسير العفة، 

  .، وضبطه فقه العباداتوتعميق الدافعية للعلم، وربطه بالعلماء

 

ترشيد جنوح البالغ 

الفطري لالستقالل بمساعدته 

على االستقالل بتدرج مقبول، 

وحضه على اإلحسان إلى 

والديه، والعناية بعقل البالغ 

وتيسير التعليم له، وحضه 

عليه، وتحصينه من االنحراف 

  والغلو

  

  دكتور عبد اهللا بوغوتهال. الباحث - دليل المقاصدية التربوية لمرحلة الشباب نماالجزء الث

  اتـــــالمحتوي

   مقدمة: أوالً

   "الشباب"تحديدمرحلة : ثانيا

   المرحلة لمقاصد الجامع الكلي المقصد: ثالثًا

   الشباب لمرحلة التربوية المقاصد بطاقات عرض: رابعا

   الدين حفظ مقصد

   النفس حفظ مقصد

   العقل حفظ مقصد

   النسل حفظ مقصد

   المال حفظ مقصد

   التعليم مقصد

   هواه داعية عن المكلف إخراج مقصد

   الفطرة حفظ مقصد

   العدل إقامة مقصد

   األخالق حفظ مقصد

   الخاتمة: خامسا

    والمراجع المصادر: سادسا
وهنا نصل بك أخي القارئ الكريم إلى ختام هذا الدليل المقاصدي، الذي اعتنى بمقاصد الشريعة 

  ). ثماني عشرة سنة حتى أربعين سنة(رحلة الشباب من اإلسالمية من منظور تربوي لم

 

 

 

 

أن هذه المرحلة مرحلة 

تحمل المسؤوليات الكبرى، 

 وسن تولي الواليات الكبرى

 

 

 

 

تحفيز الشباب على الثبات 

على التدين، ومنحهم الثقة 

في قدراتهم على اإلنجاز 

 والعطاء
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ل منظومة المقاصد لمرحلة الشباب كيف أن هذه المرحلة مرحلة تحمل المسؤوليات ورأينا من خال
الكبرى، وسن تولي الواليات الكبرى، كالزواج والقضاء، وغيرها من الواليات العظيمة، ومن هنا 

  .تضافرت المقاصد بمعرفة منزلة هذه المرحلة وإعطائها ما تستحق من الثقة والتمكين
  :رحلة فيما يأتيوقد تلخصت مقاصد الم

  .مقصد حفظ الدين .1
  .مقصد حفظ النفس .2
  .مقصد حفظ العقل .3
  .مقصد حفظ النسل .4
  .مقصد حفظ المال .5
  .مقصد التعليم .6
مقصد إخراجه من اتباع سلطان الهوى والشهوة إلى التحكم فيهما وفق مقتضيات الشرع  .7

  .والتعقل
  .مقصد حفظ الفطرة .8
  .مقصد إقامة العدل .9

  .مقصد حفظ األخالق .10
من هنا كان لزاما تقديم تلخيص كلي عام يجمع تلك المنظومة الرائعة من الشبكة المقاصدية و       

  :المهمة، وإليك ذلك في السطور التالية
ومنحهم الثقة في قدراتهم على اإلنجاز والعطاء، وتنمية تحفيز الشباب على الثبات على التدين، (

إتمام صالح والمدوامة على التزكية واالستقامة ب مسؤولية والقيام بمهةاالستخالف،اللتحمل  شخصيتهم
  ).األخالق واألعمال، ظاهرا وباطنًا

 

 

وتنمية شخصيتهم لتحمل  

المسؤولية والقيام 

 بمهةاالستخالف

 

 

 

 

والمدوامة على التزكية  

واالستقامة بإتمام صالح 

األخالق واألعمال، ظاهرا 

  وباطنا

                
سية العربيةمؤسسة العلوم النف  

االصـــدارات احـــدث  

  ) النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات( "نفسانيـة بصائـر"  مجلـة

)2018 خريف  -صيف( 22 -21العـــدد   

"علــم النفــس اإليجابــي و النشــاط البدنــي الترويحــي"  
)مصر (  مرعـي سالمـة يونــس  .د.أ: الملـف علــى اشـرف -  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 
www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299 / 

 

) من منظور مختلف... الرؤية (  ."اتـــــــــــمقارب"السلسلة المكتبية    
)  2018(  5 العدد  

  وليد سرحان. د.أ  -  الخــــرف
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=45&controller=category&id_lang=3 

https://www.facebook.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-Muqarabat-1037164736374422  / 
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