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ملخص البحث

الحمد للــه رب العاملــن وأفضل الصــاة وأتم 

التسليم عىل خاتم األنبياء واملرسلن وبعد:

فنهضة األمــة وارتقاؤها يف مجــاالت الحياة كافة 

تعتمد عىل ركائز أساســية أهام ركيزة فاعلية االفراد 

يف مجاالت الحياة كلها .

مشكلة البحث:	 

والناظر اىل واقــع الناس اليوم يجــد الكثري منهم 

قــد فقد املوازنــة يف ادارة الحيــاة بطريقة ناجحة 

بســبب فقدان الرؤية لها، وذلك إلنعدام التخطيط 

عىل  اتجاههم  بوصلة  فرتكزت  عندهم  الشــخيص 

مجــال معــن أو مجالــن من مجــاالت حياتهم 

واهملوا البقية، وبذلك نجدهــم قد حققوا نجاحاً 

باهــراً يف الجانب العلمي مثاً ولكنهم فشــلوا يف 

الجانــب األرسي وتربيــة االطفال عىل الســلوك 

الحســن أو نجدهــم نجحــوا يف الجانب املهني 

ولكنهم فشلوا يف جانب االهتامم بالصحة والنشاط 

البــدين أو العاقات االجتامعيــة ، لذلك ما نجده 

من نجاحات يحققه الشــخص يف مجال معن ال 

يعني أن هذا الشــخص ناجــح ومتميز، وإمنا يدل 

ذلك عىل نجاح الشخص ومتيزه يف املجال الذي 

نجح فيه فقــط دون بقية املجاالت الحياتية، فجاء 

هذا البحث ملعالجة مشــكلة الرتكيز عىل النجاح 

يف مجال معــن دون بقية املجــاالت من خال 

بيان أن النجاح الحقيقي والفعال والبناء هو النجاح 

التكامــي يف مجاالت الحيــاة الدينيــة والعلمية 

واملهنية والبدنيــة واالرسية واالجتامعية واملالية ، 

وحتى يحقق الفرد النجاح يف مجاالت الحياة كافه 

عليه أن يقوم بعملية التخطيط الشخيص من خال 

وضع اهداف له يف كل مجال من مجاالت حياته، 

ومتابعــة تنفيذ هذه األهداف فيها وتقييمها، وبذلك 

مجاالت  يف  املتــوازن  التكامي  النجــاح  يتحقق 

الحياة كافه فيكون الشــخص صحيحاً وقوياً بدنيا 

ومالياً وأب ناجح وعم وخال متواصل ومريب فاضل 

ومهندس او طبيب او استاذ ناجح وهكذا ، والوعي 

مبقاصد الرشيعة اإلســامية تحمل الشخص عىل 

اداء الواجبات والحقــوق بنجاح ومتيز وارتقاء يف 

مجاالت الحيــاة كافه من خال حفظ الرضوريات 

والحاجيات والتحسينيات بطريقة متوزانه وشمولية 

فتوج البحث بعنــوان: ))الوعي املقاصدي ودوره 

يف التخطيط الشخيص(( .

أهداف البحث:	 

1- تشخيص أســباب نجاح الشــخص يف مجال 

واحد أو مجالن دون بقية املجاالت اآلخرى.

2- بيان دور مقاصد الرشيعة اإلسامية يف الحصول 

عىل النجاح الشامل واملتكامل يف مجاالت الحياة 

املتنوعة وبطريقة متوازنة . 

منهج البحث : وقد اتبعت املنهج الوصفي التحليي 
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يف بحثي من خال جمع املعلومات وتحليلها.

خطة البحث: 	 

وقد قسمت البحث عىل مقدمة ومبحثن وخامتة، 

تناولــت يف املقدمــة أهمية البحث، ومشــكلته، 

وأهدافه، والدراســات السابقة فيه، ومنهج البحث، 

ومنهجية الكتابة، وخطة البحث.

وجعلــت عنوان املبحــث األول بـــ: ))التعريف 

مبصطلحات عنــوان البحث وأهميتــه((، تناولت 

فيه تعريف مقاصد الرشيعة اإلســامية من حيثيتن 

األوىل: باعتبــاره مركباً إضافيــاً، والثانية: باعتباره 

لقباً وعلامً، ثم تناولت تعريف التخطيط الشخيص 

من حيثيتــن أيضاً، األوىل: بإعتبــاره مركباً أضافياً 

والحيثية الثانية بأعتباره لقباً وعلامً.

وأمــا املبحث الثاين فقــد جعلته تحــت عنوان: 

))أثر مقاصد الرشيعة االســامية عــىل التخطيط 

الشــخيص((، وقــد تناولــت فيه أقســام مقاصد 

الرشيعة اإلسامية، وأثرها عىل التخطيط الشخيص 

من خال ثاثة مطالــب، عنوان األول منها: )) أثر 

حفظ الرضوريــات عىل التخطيط الشــخيص((، 

تناولت فيــه تعريف الرضوريات وبيان أقســامها، 

وأثرها عىل التخطيط الشخيص يف تحقيق النجاح 

يف مجــاالت الحيــاة املتنوعة من خال خمســة 

فروع، عنوان الفرع األول منها هو: )أثر حفظ الدين 

الثــاين: )أثر  عىل التخطيط الشــخيص(، والفرع 

حفظ النفــس عىل التخطيط الشــخيص(، والفرع 

الثالث )أثر حفظ العقل عىل التخطيط الشخيص(، 

والفــرع الرابع: )أثر حفظ العــرض عىل التخطيط 

الشخيص(، والفرع الخامس: )أثر حفظ املال عىل 

التخطيط الشخيص(.

وأما املطلب الثاين فقد جعلته تحت عنوان: ))أثر 

حفــظ الحاجيات عــىل التخطيط الشــخيص((، 

تناولــت فيــه تعريــف الحاجيــات، وأثرها  عىل 

التخطيط الشخيص .

وأما املطلب الثالث فقد جعلته تحت عنوان: )) أثر 

حفظ التحسينيات عىل التخطيط الشخيص((، وقد 

تضمن تعريف التحســينيات وأثرها عىل التخطيط 

الشخيص.

وأمــا املطلب الرابع فقد جعلته تحت عنوان: ))أثر 

املوازنة بن مقاصد الرشيعة اإلسامية عىل التخطيط 

الشــخيص((،وقد تناولت فيه رضورة املوازنة بن 

للحصول  والتحسينيات؛  والحاجيات  الرضوريات 

عــىل النجاح الحقيقــي والتكامــي يف مجاالت 

الحياة كافه . 

ثم ختمت البحث بخامتــة ذكرت فيها أهم النتائج 

التي توصلت إليها .

ثم قامئة بأهم املصادر واملراجع .

والكلامت املفتاحية يف البحث هي: 

الشــخيص،  التخطيــط  الرشيعــة،  مقاصــد 

تم  وقد  والتحسينيات،  والحاجيات  والرضوريات، 

بيانهــا من خال تعريــف كل مصطلح عند وروده 

داخل البحث. 
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Research Summary :

    Praise be to God, Lord of the Worlds, and 

the best prayer and peace be upon the Seal 

of the Prophets and Messengers, and after:

    The nation›s renaissance and advance-

ment in all areas of life depends on basic 

pillars, the most important of which is the 

pillar of the effectiveness of individuals in 

all areas of life.

Research problem:

    And the one who looks at the reality of 

people today finds that many of them have 

lost the balance in managing life in a suc-

cessful way due to the loss of their vision, 

due to their lack of personal planning, so 

their compass focused on a specific field 

or two areas of their lives and neglected 

the rest, and thus we find that they have 

achieved great success in the scientific as-

pect, for example. But they failed in the 

family aspect and upbringing Children on 

good behavior or we find that they suc-

ceeded in the professional aspect, but they 

failed in the aspect of attention to health, 

physical activity or social relations, so what 

we find of successes achieved by a person 

in a particular field does not mean that this 

person is successful and distinguished, but 

rather indicates the success and excellence 

of the person in the field in which he is He 

succeeded in it only without the rest of the 

fields of life, so this research came to ad-

dress the problem of focusing on success in 

a specific field without the rest of the fields 

by showing that the real, effective and con-

structive success is the integrative success 

in the fields of religious, scientific, profes-

sional, physical, family, social and financial 

life. In order for the individual to achieve 

success in all areas of life, he must carry out 

the process of personal planning by setting 

goals for him in every area of   his life, and 

following up and evaluating the implemen-

tation of these goals in them. A continuous 

uncle, a virtuous educator, an engineer, a 

doctor, a successful professor, and so on, 

and awareness of the purposes of Islamic 

law compels a person to perform duties and 

rights successfully, with distinction and ad-

vancement in all areas of life by preserving 

the necessities, needs and improvements in 

a balanced and comprehensive manner The 
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research culminated with the title: ))Inten-

tional awareness and its role in personal 

planning((.

research aims:

1- Diagnose the reasons for a person’s suc-

cess in one or two areas without the rest of 

the others.

2- Explaining the role of the purposes of 

Islamic Sharia in achieving comprehensive 

and integrated success in the various areas 

of life in a balanced manner.

Research Methodology: I have followed 

the descriptive analytical method in my re-

search by collecting and analyzing informa-

tion.

     Research plan: The research was divid-

ed into an introduction, two chapters, and 

a conclusion

And I made the title of the first topic with: 

))Introducing the terms of the title of the 

research and its importance((, in which I 

dealt with the definition of the purposes of 

Islamic law from two aspects, the first: as 

an additional compound, and the second: 

as a title and a science, then I dealt with the 

definition of personal planning from two 

aspects as well, the first: as an additional 

compound. The second recital as a title and 

a flag.

    As for the second topic, I made it under 

the title: ))The Impact of the Objectives of 

Islamic Sharia on Personal Planning((, in 

which I dealt with the sections of the pur-

poses of Islamic Sharia, and their impact on 

personal planning through three demands, 

the first title Including: ))The impact of 

memorizing the necessities on personal 

planning((, in which I dealt with the defi-

nition of the necessities and their sections, 

and their impact on personal planning in 

achieving success in the various areas of life 

through five branches, the title of the first 

section is: )The effect of preserving reli-

gion on personal planning( And the second 

branch: )the effect of preserving oneself on 

personal planning(, the third branch )the 

effect of preserving the mind on personal 

planning(, and the fourth branch: )the ef-

fect of preserving the display on personal 

planning(, and the fifth branch: )the effect 

of saving money on personal planning(.

As for the second requirement, I made it 
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under the title: ))The Effect of Preserving 

Needs on Personal Planning((, in which I 

dealt with the definition of needs, and their 

impact on personal planning.

    As for the third requirement, I made it 

under the title: ))The effect of saving im-

provements on personal planning((, and 

it included the definition of improvements 

and their impact on personal planning.

    As for the fourth requirement, I made 

it under the title: ))The Effect of Balancing 

the Objectives of Islamic Law on Personal 

Planning((, in which I dealt with the ne-

cessity of balancing necessities, needs and 

improvements; To get real and integrative 

success in all areas of life.

Then the research concluded with a conclu-

sion stating the most important findings.

Then a list of the most important sources 

and references.

    The key words in the research are: the 

purposes of Sharia, personal planning, ne-

cessities, needs and improvements, and 

they have been clarified by defining each 

term when it appears in the search.

المقدمة

الحمد للــه رب العاملــن وأفضل الصــاة وأتم 

التسليم عىل خاتم األنبياء واملرسلن.

وبعــد؛ فارتقــاء األمــة وقوتها وحســن ادائها يف 

املجاالت كافة يقوم عىل ارتقاء افرادها ونجاحهم 

يف مجــاالت الحياة املتنوعة كلها ، لذلك كان من 

املبادئ اإلسامية السامية هو تحقيق النجاح واداء 

املهام والواجبات بطريقة متوازنة يف مجاالت حياة 

الفرد كلها دون االقتصار والرتكيز عىل بعضها دون 

البعــض اآلخر، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص، 

قال: قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )) يا عبد الله، أمل أخرب 

أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟« قلت: بىل يا رسول 

الله، قال: »فا تفعل، صــم وأفطر، وقم ونم، فإن 

لجســدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن 

لزوجك عليك حقا(()1(، فلكل مجال من مجاالت 

الحياة الدينية والصحية والعلمية واملهنية واالرسية 

واالجتامعية وغريها حق لنا علينا أن نؤديه .

)مشكلة البحث(:	 

والناظــر اىل واقع االفراد اليــوم يجد فقدان اعطاء 

)1( اخرجــه البخــاري يف صحيحه : تأليــف: محمد بن 

إســامعيل أبو عبدالله البخــاري الجعفي، تحقيق : محمد 

زهري بن نارص النــارص، دار طوق النجاة ، الطبعة: األوىل، 

1422هـــ،  كتاب :النكاح   باب: لزوجك عليك حق، رقم 

الحديث: 519،  7/ 31.
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الحقوق ملجاالت الحياة كلها واالقتصار والرتكيز 

عىل مجــال معن فيكــون الشــخص ناجحاً من 

الناحيــة العلمية أو املهنية أو املالية وفاشــاً يف 

املجال األرسي أو االجتامعــي أو االلتزام الديني 

وبذلــك يكون نجــاح الفرد يف مجــال معن هو 

نجــاح مقيــد يف ذلك املجال ويكون فاشــا يف 

بقية املجاالت لذلك جاء هذا البحث ليبن أهمية 

النجاح يف مجاالت الحياة كلها والتي أكدت عليها 

مقاصد الرشيعة االســىامية، وعىل رضورة رســم 

خطه شــخصية من خال وضع اإلهداف املحركة 

لتحقيق النجاح يف كل مجال من مجاالت الحياة، 

فتــوج البحث بعنوان : )) الوعي املقاصدي ودوره 

يف التخطيط الشخيص ((  

)الدراسات السابقة(

ومن خال اطاعي عىل املكتبات ومواقع البحث 

واستشــارة املتخصصــن مل اجد مــن كتب بهذا 

العنوان. 

وقــد جاء هذا البحــث لبيان أثــر مقاصد الرشيعة 

اإلســامية يف التخطيــط الشــخيص، من خال 

تنمية الشــعور الذايت والحافز الداخي باملسؤولية 

واألمانة الرشعية يف امتام املهام والقيام بالواجبات 

يف مجاالت حياة الفرد املتنوعة.

)أهداف البحث(	 

وكتابــة هذا البحــث هو لغرض بيــان آلية أصاح 

الخلل يف إدارة الحياة بطريقة غري متوازنة؛ وتحقيق 

فاعلية الفرد يف مجاالت الحياة كلها من خال:

1-بيــان أثر مقاصــد الرشيعة اإلســامية يف ادارة 

الحياة بطريقة متوازنة .

2-بيان أثر مقاصد الرشيعة اإلســامية يف تحسن 

فاعلية الفرد يف املجاالت الحياتية كلها .

3-تشــخيص الخلل يف ادارة الحياة من خال بيان 

ما يجــب أن تتوفر فيه من الرضوريــات الرشعية؛ 

وتوفــري الحاجيات والتحســينات الازمة لتحقيق 

النجاح الشمويل املتوازن.

)منهج البحث(	 

وقد ســلكت يف بحثي هــذا “املنهــج الوصفي 

التحليي” القائم عىل وصف أثر الوعي املقاصدي 

يف وضــع خطــة شــخصية تشــمل اداء الحقوق 

والواجبات يف مجاالت الحياة كلها .

منهجية كتابة البحث:	 

1-وضع اآليات القرآنية بن قوسن    ُّ                     َّ وتخريجها 

يف الهامش.

2-وضــع األحاديــث النبوية بن قوســن ))   (( 

وتخريج الحديث من الصحاح والسنن يف الهامش 

وبيان حكم السند، مراعياً الرتتيب بن كتب السنن 

عىل األقدم وفاة.

3-وضع أقوال الصحابة والتابعن واألقوال املقتبسة 

نصاً بن “ “.

4-مل أترجم لزوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وللخلفاء الراشدين 

ريض الله تعاىل عنهم.

5-تعريف املصطلحات.

6-نقل األقوال مــن مصادرها األصل، وتوثيق ذلك 
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يف الهامــش بذكر معلومات املصــدر كاماً عند 

وروده أول مرة. 

7-اإلعتــامد عــىل املصــادر األصيلــة يف أخذ 

املعلومة، والرجوع إىل املراجع الحديثة من كتب 

ومواقــع عند تعــذر الحصول عــىل املعلومة من 

غريها.

8-اإلشــارة إىل املصادر التي وجدت فيها األفكار 

واالســتنتاجات التي توصلت إليها من باب التأكيد 

والتأييد .

9-وضع األقوال املقتبسة نصاً بن قوسن “  “.

وقد قسمت البحث عىل مقدمة ومبحثن وخامتة :

أما املقدمة فقد ذكرت فيها أهمية العنوان، ومشكلة 

البحث وســبب أختياره، والدراســات السابقة فيه، 

ومنهجــي يف البحــث، ومنهجية كتابتــه، وخطة 

البحث، والصعوبات التي واجهتني فيه.

 وأمــا املبحث األول فقــد جعلته تحــت عنوان: 

)) التعريف مبصطلحات عنوان البحث وأهميته((، 

وأمــا املبحــث الثــاين: فجعلته تحــت عنوان: 

 ))أثر مقاصــد الرشعية االســامية  عىل التخطيط 

الشخيص ((، وقسمته عىل أربعة مطالب:

املطلــب األول: عنوانه: ) أثــر حفظ الرضوريات 

عىل التخطيط الشخيص(.

واملطلب الثاين عنوانه: )أثر حفظ الحاجيات عىل 

التخطيط الشخيص(.

واملطلــب الثالث عنوانه: )أثر حفظ التحســينات 

عىل التخطيط الشخيص(.

واملطلب الرابع عنوانــه: )أثر املوازنة بن مقاصد 

الرشيعة اإلسامية عىل التخطيط الشخيص(.

وأما الخامتــة : فقد ذكرت فيها أهــم النتائج التي 

توصلت إليها.

ثم قامئة بأهم املصادر واملراجع .

الباحث     

❊ ❊ ❊
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المبحث األول

التعريف بمصطلحات 
عنوان البحث وأهميته

    تناولــت يف هذا املبحــث تعريف مصطلحات 

البحث، وبيان أهمية التخطيط الشخيص،وكام يأيت 

يف املطلبن اآلتين :

املطلــب األول: التعريــف مبصطلحات عنوان 	 

البحث:

أوالً: تعريف مقاصد الرشيعة اإلسالمية:

الوعي املقاصــدي يتحقق من خال ادراك مفهوم 

مقاصــد الرشيعة اإلســامية واإلحاطــة مبراميها 

وحتى ندرك املفهوم املقاصدي ودوره يف التحفيز 

عىل التخطيط الشــخيص؛ لتحقيق النجاح الشامل 

بطريقة متوازنه وقفت عند مصطلح مقاصد الرشعية 

االســامية؛ لتعريفه، ومــن ثم بيان اقســامها يف 

املبحث الثاين، وكام يأيت:

تعريف مقاصد الرشيعة االسالمية : عرفت مصطلح 

مقاصــد الرشيعة اإلســامية بحيثيتــن: األوىل: 

باعتباره مركباً اضافيــاً، والثاين: بإعتباره لقباً وعلامً 

ملحتوى علمي مخصوص، وكام يأيت:

1- تعريف مقاصد الرشيعة اإلسالمية باعتباره مركباً 

أضافياً:

مصطلــح مقاصــد الرشيعة اإلســامية مركب من 

لفظي املقاصد والرشيعة اإلســامية، فعرفت كل 

واحد منهام عىل حده، وكام يأيت:

-آ- تعريف املقاصد لغة وأصطالحاً: 

- تعريــف املقاصد يف اللغــة: ) املقاصد(: جمع 

قصد، وهو مصدر ميمــي، والقاف والصاد والدال 

أصــول ثاثة ، يــدل أحدهــا عىل إتيــان يشء، 

واآلخرعىل اكتناز يف الــيء، تقول: قصد الرجل 

األمر يقصده قصداً، وتدل عىل األعامل والترصفات 

املقصودة لذاتها، التي تسعى النفوس إىل تحصيلها 

مبساع شتى، أو تحمل عىل السعي إليها امتثاالً )1(.

)1( ينظــر: جمهــرة اللغة،املؤلــف: أبو بكــر محمد بن 

الحســن بن دريــد األزدي )ت: 321هـ(،املحقق: رمزي 

منــري بعلبــي،دار العلــم للماين – بريوت،ط1، ســنة 

1987م 2/ 656،معجــم مقاييــس اللغة،املؤلف: أحمد 

بن فارس بــن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحســن )ت: 

395هـ(،املحقق: عبد الســام محمد هارون،دار الفكر، 

ســنة 1399هـ 1979م،5/ 95، شمس العلوم ودواء كام 

العرب من الكلوم،املؤلف: نشــوان بن ســعيد الحمريى 

اليمنــي )ت: 573هـ(،املحقق: د حســن بــن عبد الله 

العمــري ومطهر بن عي اإلرياين ود. يوســف محمد عبد 

الله، دار الفكر املعارص، بريوت لبنان، دار الفكر،دمشــق 

لســان   ،5519  /8 م   1999 هـــ   1420 ســورية،ط1، 

العرب،املؤلــف: محمد بــن مكرم بن عىل ابــن منظور 

)ت: 711هـــ(، دار صادر – بــريوت ط:3 1414 هـ 3/ 

353، املصباح املنــري يف غريب الرشح الكبري،املؤلف: 

أحمد بــن محمد بن عي الفيومي ثــم الحموي)ت: نحو 

770هـ(،املكتبــة العلمية – بــريوت،2 / 504 – 505،، 

تاج العروس مــن جواهر القاموس،املؤلــف: محمد بن 

محمد بن عبد الرزاق الحســيني امللقب مبرتىض الزبيدي 
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    وهــذا القدر من البيــان اللغوي يتفق مع املعنى 

املقصود منه يف اإلصطاح، لذلك اكتفيت به دون 

التطرق إىل املعاين اللغوية اآلخرى له.

- تعريف املقاصد أصطالحاً: ال يختلف عن معناه 

اللغــوي، ومن تعاريفه مثاً: »هــو ما تتعلق به نيتنا 

وتتجه إليه إرادتنا عند القول أو الفعل«)1( 

- ب- تعريف الرشيعة لغة وأصطالحاً: 

- تعريف الرشيعة يف اللغة: الرشيعة جمعها رشائع، 

وهي موضع عىل شــاطئ البحر، أو املوضع الذي 

ينحدر إىل املاء منها،وهي مورد الشــاربة التي ترد 

منه، التي يرشعها الناس فيرشبون منها ويســتقون، 

والعرب ال تســميها رشيعة حتى يكون املاء عداً ال 

انقطاع له، ويكون ظاهراً معيناً ال يســقى بالرشــاء، 

ثم اســتعري لكل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت 

من نبي من األنبياء؛ لوضوحها وظهورها واملدخل 

إليه، فرشع الله لنا كذا يرشعه أظهره وأوضحه، قال 

ّلٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشۡرَعٗة َوِمۡنَهاٗجاۚىجس 
الله تعاىل:     حمسلِكُ

حجسالَمائـِــَدة الآية حمجمختجحس, وقال سبحانه وتعاىل حمسُثمَّ َجَعۡلَنَٰك 

ۡمرِىجس حجسالجَاثَِية الآية حمججحتجحس ، وباعتبار كونه 
َ
عَلَٰى َشِريَعةٖ ّمَِن ٱلۡأ

)ت: 1205هـ(،املحقــق: مجموعة مــن املحققن، دار 

الهداية،9/ 35-36 ،معجم اللغة العربية املعارصة،املؤلف: 

د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: 1424هـ( مبساعدة 

فريق عمل، عامل الكتب،ط1، ســنة 1429 هـ 2008 م3/ 

.1820

)1( مدخل إىل مقاصد الرشيعة، تأليف: د. أحمد الريسوين، 

مرص – القاهرة، دار الكلمة ،ط1 سنة 2010م،ص7.

مجتمعاً عليه يسمى ملة ، وهي يف اللغة الجامعة ، 

وباعتبار كونه منقاداً إليه يسمى ديناً، وباعتبار كونه 

طريقاً موصاً إىل النجاة يسمى رشيعة )2(.

- تعريــف الرشيعة اصطالحاً: مــا رشع الله تعاىل 

لعباده من الدين، وأمر به، كالصاة والصوم والحج، 

وسائر أعامل الرب التي يتهذب بها، املكلف معاشاً 

ومعاداً، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة 

)2( ينظــر: العن،املؤلــف: أبــو عبد الرحمــن الخليل 

بن أحمد بــن عمرو بن متيــم الفراهيــدي البرصي )ت: 

170هـ(،املحقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرايئ، 

دار ومكتبــة الهــال 1/ 255، جمهــرة اللغــة 2/ 727، 

مقاييس اللغة 3/ 262، معجم الفــروق اللغوية،املؤلف: 

أبو هال الحســن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى 

بن مهران العســكري )ت: نحو 395هـ(،املحقق: الشيخ 

بيت الله بيات، ومؤسسة النرش اإلسامي،ط1، 1412هـ، 

299- 300،  شــمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم 

6/ 3431- 3432، املحكــم واملحيط األعظم،املؤلف: 

أبو الحســن عي بن إســامعيل بن ســيده املريس )ت: 

458هـ(،املحقــق: عبــد الحميد هنــداوي، دار الكتب 

العلميــة – بــريوت،ط1، 1421 هـــ 2000 م 1/  369 

370،لســان العــرب 8/ 175- 176،املصباح املنري يف 

غريب الرشح الكبري 1/ 310، كتاب الكليات، املؤلف:أبو 

البقاء أيوب بن موىس الحســيني الكفوي، تحقيق : عدنان 

درويش محمد املرصي ، مؤسسة الرسالة بريوت 1419هـ 

1998م،ص: 524،غــذاء األلبــاب رشح منظومة اآلداب 

املؤلف : محمد بن أحمد بن ســامل الســفاريني الحنبي 

)ت: 1188هـ(، تحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي ، دار 

الكتــب العلمية بريوت / لبنــان، ط:2 1423 هـ 2002 م 

.32 /1
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 ٰ يِن َما وَصَّ إليه، قال تعاىل حمس۞ َشَرَع لَُكم ّمَِن ٱلّدِ

ــوَرى الآية محتجحتجحس، وقال اللــه تعاىل حمسُثمَّ  بِــهِۦ نُوٗحاىجس حجسالشُّ
ۡمرِىجس حجسالجَاثَِية الآية حمججحتجحس، )1( .

َ
َجَعۡلَنَٰك عَلَٰى َشِريَعةٖ ّمَِن ٱلۡأ

- ج تعريف اإلسامية لغة واصطاحاً:

- تعريفهــا لغــة: تعريف اإلســام يف اللغة:« مادة 

اشتقاق لفظ )اإلســام( هي: ) سلم (السن والام 

وامليــم، معظم بابه من الصحــة والعافية ; ويكون 

فيه ما يشذ، والشــاذ عنه قليل، فالسامة: أن يسلم 

اإلنســان من العاهة واألذى، قــال أهل العلم: الله 

جل ثناؤه هو السام ; لسامته مام يلحق املخلوقن 

من العيــب والنقص والفناء، قــال الله جل جاله 

َلِٰمىجس حجسيُونُس الآية جمتجحتجحس، فالسام  ُ يَۡدُعٓواْ إِلَٰي َدارِ ٱلسَّ حمسَوٱللَّ
الله، وداره الجنة، ومن الباب أيضاً اإلســام، وهو 

االنقياد; ألنه يسلم من اإلباء واالمتناع، وأسلم أمره 

إىل الله، أي سلم، وأسلم، أي دخل يف السلم، وهو 

االستسام، وأسلم من اإلسام« )2(.

)1( ينظر: العن 1/ 255،جمهرة اللغة 2/ 727،مقاييس اللغة 3/ 

262، معجم الفروق اللغوية، 299- 300، شمس العلوم ودواء 

كام العرب من الكلــوم 6/ 3431- 3432،املحكم واملحيط 

األعظم 1/ 369 370،لســان العرب 8/ 175- 176،املصباح 

املنري يف غريب الرشح الكبــري 1/ 310، كتاب الكليات ص: 

524، غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب العلمية 1/ 32.

)2( مقاييس اللغة 3/ 91، ينظــر: الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربية،املؤلف: أبو نرص إسامعيل بن حامد الجوهري الفارايب 

)ت: 393هـ(،تحقيــق: أحمد عبــد الغفور عطــار،دار العلم 

للماين – بريوت،ط4، 1407 هـ  1987م 5/ 1950 1952، 

النهايــة يف غريب الحديــث واألثر،املؤلف: مجــد الدين أبو 

- تعريف االسالم يف االصطالح: استسام العبد لله 

بالخضوع واالنقياد وباتباع ما جاء به الرســول ملسو هيلع هللا ىلص 

من الشهادة باللســان والتصديق بالقلب أو العمل 

بالجوارح)3(.

2- تعريف مقاصد الرشيعة اإلســالمية باعتباره لقباً 

وعلامً:

بعــد البحــث يف املصادر األصوليــة عن تعريف 

مقاصد الرشيعة اإلسامية مل أجد له عند املتقدمن 

تعريفاً خاصاً به؛ ولعل ذلك يعود إىل شدة وضوحه، 

وأما املتأخرون من العلامء فلهم فيه تعاريف عدة، 

وقــد وجدتها تدور حول: معرفــة معاين الترشيع، 

وغاياته، وأرساره، والحكم، والنتائج، والتي يتحقق 

بها: عبودية اللــه تعاىل، وعــامرة الكون، وحفظ 

مصالح الناس، ومن هذه التعاريف ما يأيت:

السعادات املبارك بن محمد بن محمد  ابن عبد الكريم الشيباين 

الجزري ابن األثــري )ت: 606هـ( ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

محمود محمــد الطناحي، املكتبة العلميــة بريوت، 1399هـ 

1979م  2/ 392.

)3( ينظــر: الفائــق يف غريــب الحديــث واألثر،املؤلف:أبو 

القاســم محمود بــن عمرو بن أحمــد، الزمخرشي جــار الله 

)ت: 538هـ(،املحقــق: عــي محمد البجــاوي ومحمد أبو 

الفضــل إبراهيم،دار املعرفــة – لبنان، ط:2، 2/ 195،لســان 

العــرب 12/ 295،التعريفات،املؤلف:عي بن محمد بن عي 

الزيــن الرشيف الجرجــاين)ت: 816هـ(،ضبطــه وصححه: 

جامعة مــن العلامء،دار الكتب العلمية بــريوت –لبنان، ط:1، 

1403هـ -1983م ص: 23، معجــم املصطلحات واأللفاظ 

الفقهية،املؤلــف: د محمــود عبــد الرحمن عبــد املنعم،دار 

الفضيلة 1/ 180.
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1-قال الريســوين: »هي املعاين والغايات واآلثار 

بهــا الخطــاب الرشعي  يتعلق  التــي  والنتائــج، 

والتكليــف الرشعي، ويريد من املكلفن الســعي 
والوصول إليها«)1( .

2-قال الفايس “الغايــة منها واألرسار التي وضعها 
الشارع عند كل حكم من أحكامها” )2(

3- قال ابن عاشور”هي املعاين والحكم امللحوظة 

للشارع يف جميع أحوال الترشيع أو معظمها بحيث 

ال تختــص ماحظتها بالكــون يف نوع خاص من 

أحكام الرشيعة.

فيدخل يف هــذا أوصاف الرشيعــة وغايتها العامة 

واملعاين التــي ال يخلو الترشيع عــن ماحظتها، 

ويدخــل يف هذا ايضــاً معان من الحكم ليســت 

ملوحظة يف ســائر أنواع األحكام، ولكنها ملوحظة 

يف أنواع كثرية منها” )3(.

4- قال عبــد الرحمن الكياين” املعــاين الغائية، 

التي اتجهت إرادة الشــارع إىل تحقيقها عن طريق 

أحكامه “ )4(.

)1( مدخل إىل مقاصد الرشيعة، الريسوين، ص7.

ومكارمها،تأليف:عــال  اإلســامية  الرشيعــة  مقاصــد   )2(

الفايس،مطبعة الرســالة، الرباط، املغرب، ط2ســنة 1979م، 

ص3.

)3( مقاصد الرشيعة اإلســامية، تأليف: العامة محمد الطاهر 

بن عاشــور، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر امليساوي، األردن- 

دار النفائس، ط2 سنة 1421هـ 2001م، 251/2.

)4( قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي، إعداد: د. عبد الرحمن 

إبراهيــم الكياين، سوريا/دمشــق- دار الفكــر، ط1 1421هـ 

ثانياً: تعريف التخطيط الشــخيص : تناولت تعريف 

التخطيط الشــخيص من حيثيتــن األوىل تعريفه 

باعتباره مركبــاً إضافياً والثانية باعتبــاره لقبا علمياً 

وكام يأيت : 

1-تعريــف التخطيــط الشــخيص باعتبــاره مركباً 

إضافياً: التخطيط الشــخيص مكــون من كلمتن 

األوىل التخطيط والثانية الشــخيص وسنعرف كل 

واحدة منها عىل حده ثــم نعرفه باعتبار لقبا وعلامً 

وكام يأيت:

آ- تعريف التخطيط لغة واصطاحاً:  التخطيط لغة 

: مصــدر خطط/ خطط لـ يخطــط، تخطيطا، فهو 

مخطط، واملفعول مخطــط مثل كلم تكلياًم، وهو 

َدُه متديًدا،»ِخطة«  ا، وَمدَّ ُه مــدًّ مبالغة يف خط، كََمدَّ

يف املعاجــم مبعنى ما يختطه اإلنســان من أرض 

ـة« مبعنى األمر  ليبنــي عليه. ووردت بالضم »ُخطَـّ

والقصة ومــا يُعزم عليــه، فهي منهــج أو طريقة، 

مجموعة التدابري واإلجراءات املتخذة الهادفة إىل 

إنجاز عمل ما ،نقول: اختط لنفسه سلوكا:أي رسم 
لنفسه خطة ونهجاً ومثاالً. )5(

وعرف التخطيــط اصطالحاً بعــدة تعاريف منها :  

التنبُّؤ مبا سيكون عليه املستقبل، متضِمناً االستعداد 

2000م، ص47.

)5( ينظر: تاج العــروس 19/ 252، املطلع عىل ألفاظ املقنع 

ص: 385، املحكــم واملحيــط األعظــم 4/ 503، القاموس 

املحيــط ص: 665،معجم الصواب اللغــوي 1/ 355،معجم 

اللغة العربية املعارصة 1/ 663.
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لهذا املستقبل)1(.

وعرف بأنه : فن التعامل مع املستقبل، وأنه الوظيفة 

املبكِّرة، أو نقطة البداية يف أي عملية، وأنّه يتضمن 

تصميم األهــداف، وتقييمها، واختيار املناســب 

منها،وتحديد كيفية بلوغها، من خال الربامج )2(. 

وعرف أيضاً بأنه: الختيار املرتبط بالحقائق، ووضع 

استخدام الفروض املتعلِّقة باملستقبل، عند تصور، 

وتكوين األنشــطة املقرتحة التي يعتَقد برضورتها؛ 

لتحقيق النتائج املَنشودة )3( .

ب-تعريف الشــخيص: أمر شخيص يخص إنسانا 

بعينه، أي ما يتعلق به)4( .

2-تعريف التخطيط الشخيص باعتباره لقباً وعلامً : 

))هو عملية تهدف االنتقال من الوضع الحايل اىل 

الوضع املأمول(()5(. 

فالتخطيط هو وضع األهداف املستقبلية الشخصية 

يف كل مجــال مــن مجــاالت الحياة الشــخصية 

وتحديد الوسائل املناســبة لتحقيقها ضمن املدة 

)1( ينظــر: التخطيــط والربمجة الرتبوية لألنشــطة البدنيّة 

والرياضيّــة، تأليف: د. مروان جوبر، الجزائر- فيســديس: 

جامعة مصطفى بن بولعيد باتنة، سنة 2017م ص 2. 

)2( ينظر: مناهج وتقنيات الدراسات املستقبلية وتطبيقاتها 

يف التخطيط،تأليف: ســاحي مربوك،  الجزائر: جامعة أم 

البواقي، ص 2. 

)3( املصدر نفسه .

)4( ينظر: املعجم الوسيط 1/ 475.

)5( التخطيــط الشــخيص ، تأليف : محمد بــن عبد الله 

السلطان، ص15.

الزمنية املحددة.

املطلب الثاين : أهمية التخطيط الشخيص : 	 

ارتقــاء الفرد وفاعليته يف الحيــاة  الفرد تكون عند 

الرتكيز  عىل النجــاح واالرتقاء يف مجاالت الحياة 

كلها، وال يتحقق ذلك اال بعد أن يخطط الفرد لنفسه 

من خال وضع األهداف يف مجال صحته ومهنته 

وأرستــه وإلتزامــه الرشعي وعاقاتــه اإلجتامعية 

وماله وعلمه وتطوير مهاراته وقدراته، والعمل عىل 

تنفيذها بطريقة متوازنة وهذا هو النجاح الشــمويل 

التكامي املتوازن يف مجــاالت الحياة كلها الذي 

أكدت عليه مقاصــد الرشيعة اإلســامية، والذي 

يجعل تركيــز الفرد عىل اداء الحقــوق والواجبات 

وتحقيق النجاحات يف مجــاالت الحياة كلها، من 

خال التخطيط الشخيص الذي يبرص الفرد بقدراته 

ومهارته ونقاط قوته حتى يســتثمرها ونقاط ضعفه 

حتى يعالجها ويختار لنفسه األهداف التي تناسب 

قدراتــه حتى يرتقــي ويكون فاعــاً يف مجتمعه، 

ويبرص التحديات التــي تعرتضه يف تحقيق أهدافه 

للعمل عــىل مواجهتها والصرب عىل شــدتها كونه 

ينظر بالتخطيط الشــخيص اىل النتائج فا تشــغله 

املقدمات السعيدة أو الحزينه عن النتائج املطلوبة 

فالنظر اىل النهايات يعطي للفرد قوة الطاقة واإلرادة 

والصرب وادارة الحياة بطريقة منظمة غري عشوائية.

❊ ❊ ❊
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المبحث الثاني

أثر مقاصد الشريعة االسالمية 
على التخطيط الشخصي

جودة األعامل وأتقانها هو من املبادئ األساســية 

ۡحَسُن 
َ
يُُّكۡم أ

َ
يف اإلســام، قال تعــاىل حمسلَِيۡبلَُوُكۡم أ

 ُ َعَمــلٗاۚىجس حجسالُمۡلك الآية جحتجحس، وقال تعــاىل حمسلَِيۡجزَِيُهُم ٱللَّ
ۡوَبــة الآية جحتجحتجحتجحس، حمس إِنَّ  ۡحَســَن َما َكانُواْ َيۡعَملُوَن ١٢١ىجس حجسالتَّ

َ
أ

ۡجَر 
َ
ٰلَِحِٰت إِنَّا لَا نُِضيُع أ َِّذيَن َءاَمُنــواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ٱل

ۡحَســَن َعَملًا ٣٠ىجس حجسالَكۡهف الآية مجتمحتجحس ، وعن عائشة 
َ
َمۡن أ

ريض الله عنهــا، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن الله يحب 

إذا عمل أحدكم عماً أن يتقنه(()1(، وغري ذلك من 

)1( مســند أيب يعىل،تأليف: أبو يعــىل أحمد بن عي بن 

املثُنى التميمي املوصي ) ت: 307هـ(،تحقيق: حســن 

ســليم أســد،دار املأمون للرتاث، دمشــق،ط:1، ســنة: 

1404هـــ – 1984م  7/ 349،رقم: 4386،وفيه مصعب 

بن ثابت وثقــه ابن حبان، وضعفه جامعــة، ينظر: مجمع 

الزوائــد ومنبع الفوائد،تأليف: أبو الحســن نور الدين عي 

بن أيب بكر بن ســليامن الهيثمي )ت: 807هـ(،املحقق: 

حسام الدين القديس،مكتبة القديس، القاهرة سنة: 1414 

هـ، 1994 م 4/ 98،إتحاف الخرية املهرة بزوائد املسانيد 

العرشة،تأليــف: أبو العباس شــهاب الديــن أحمد بن أيب 

بكر بن إســامعيل بن سليم بن قامياز بن عثامن البوصريي 

الكنــاين الشــافعي )ت: 840هـ(، تحقيق: دار املشــكاة 

للبحث العلمي،دار الوطن، الرياض،ط:1،سنة، 1420 هـ 

1999م 3/ 382.

النصوص الرشعية التي تــدل عىل رضورة اإلتقان 

واإلحسان يف كل شــئ، سواء يف املجال العلمي 

أو املهني أو الصحي أو األرسي أو اإلجتامعي أو 

املايل وغري ذلك من مجاالت الحياة التي يجب أن 

يحقق فيها املســلم التميز واالرتقاء دون اإلقتصار 

عــىل إحدهــا أو بعضها وإهامل بقيــة الجوانب ، 

وقد تناولت يف هــذا املبحث أثر الرضوريات يف 

التخطيط الشخيص وكام يأيت :

املطلــب األول: أثــر حفــظ الرضوريات عىل 	 

التخطيط الشخيص :

تعد حفــظ الرضوريات ) الدين، والنفس، والعقل، 

والعرض، واملال ( من مقاصد الرشيعة األســامية 

الكليــة، وعليها تتوقــف مصالح الديــن والدنيا، 

فمصالح الدنيــا تتوقف اســتقامتها وطيب حياتها 

عليهــا، وكذلك مصالح اآلخــرة تتوقف عليها يف 

النجاة والنعيم)2(.

وحفظ هذه الرضوريات لها أثر كبري عىل التخطيط 

الشــخيص لحياة املسلم من خال تحقيق التوازن 

يف اداء واجباته ومسؤوليته مجاالت الحياة املتنوعة 

من غــري أن يقترص تركيزه عىل مجــال واحد دون 

غريه، وكام يف الفروع اآلتية: 

)2( ينظر: املوافقــات، تأليف: إبراهيم بن موىس اللخمي 

الغرناطي الشهري بالشاطبي)ت: 790هـ(،تحقيق: أبوعبيدة 

مشهور بن حسن، دار ابن عفان،ط1 1417هـ/ 1997م،2/ 

.22-17
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الفــرع األول: أثــر حفــظ الديــن عــىل التخطيط 

الشخيص :

يعد حفظ الديــن من املقاصد الكليــة الرضورية 

الرشعية، ومعناه تثبيــت أركان الدين وأحكامه يف 

الوجود اإلنســاين والحياة الكونية، وحفظه يكون 

باإلميان به، واإلمتثال له، ودعــوة الناس كافة إىل 

اإللتزام به دون زيادة وال نقصان، وجهاد من عارضه 

ومنع النــاس منه)1(، وآثر حفظ الدين عند التخطيط 

الشخيص يظهر يف املجاالت اآلتية، وكام يأيت:

أوالً: أثــر حفظ الدين عىل املجــال العلمي : وأثر 

حفظ الديــن فيه زيــادة العلم ومناءه واكتســاب 

مهارات األداء الحســن واملؤثر)2(، والذي يتحقق 

عرب الوسائل اآلتية:

)1( ينظر:املوافقــات 4/ 347، رشح التلويــح عىل التوضيح، 

تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين)ت: 793هـ(،مكتبة 

صبيح، مرص، 2/ 128، علم املقاصد الرشعية،تأليف:نور الدين 

بن مختار الخادمــي، مكتبة العبيكان، ط:1،ســنة: 1421هـ- 

2001م ص: 81.

)2( ينظــر: روضة العقــاء ونزهــة الفضاء،املؤلف: محمد 

بــن حبان بن أحمد بــن حبان بن معاذ بن َمْعبــَد، التميمي، أبو 

حاتم، الدارمي، البُســتي)ت: 354هـ(،املحقق: محمد محي 

الدين عبد الحميــد، دار الكتب العلمية – بريوت ص26،العقد 

التليــد يف اختصــار الدر النضيــد = املعيــد يف أدب املفيد 

واملســتفيد،املؤلف: عبــد الباســط بن موىس بــن محمد بن 

إســامعيل العلموي ثــم املوقت الدمشــقي الشــافعّي )ت: 

981هـ(،املحقق:د. مــروان العطية، مكتبة الثقافة الدينية،ط:1 

1424هـــ-2004م ص: 109،غــذاء األلبــاب رشح منظومة 

اآلداب1/ 36.

 - الوســيلة األوىل: تقوى الله تعاىل )3(، قال تعاىل  

حل َّ)4( . جل  مك  لك  خك    ُّ: 
- الوسيلة الثانية : التحفيز يف طلب العلم والتطوير 

جك  مق  حق  مف  املســتمر)5( ، قال تعاىل:ُّ  

مكجل َّ)6(، وقال تعاىل لك  خك    حك 
مئ  هي  مي  خي  حي   جي  ٰه  مه   ُّ :
هئمب َّ)7( وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))ومن سلك طريقاً يلتمس 
فيه علامً سهل الله له به طريقاً إىل الجنة(()8(، فهذا 

الفضل الكبري يف طلب العلم يدفع املســلم عىل 

طلبه، وتطويره بالقراءة والبحث واإلجتهاد واملتابعة 

)3( ينظر: روضة العقاء ونزهة الفضاء ص: 26،غذاء األلباب 

رشح منظومة اآلداب العلمية 1/ 36

)4( سورة البقرة/ جزء آية: 238.

)5( ينظــر: التبيــان يف آداب حملة القرآن،املؤلــف: أبو زكريا 

محيي الدين يحيــى بن رشف النــووي )ت: 676هـ( تحقيق: 

محمد الحجار، دار ابن حزم، بريوت – لبنان، ط: 3سنة 1414 

هـ 1994 م ص: 50، أدب الطلــب ومنتهى األدب، املؤلف: 

محمد بن عــي بن محمد بن عبد الله الشــوكاين اليمني )ت: 

1250هـ(، املحقق: عبد الله يحيــى الرسيحي، دار ابن حزم، 

لبنان بريوت،ط:1 سنة 1419هـ 1998م ص: 33.

)6( سورة الزمر/ جزء آية: 9.

)7( سورة املجادلة/ جزء آية: 11.

)8( حديث أيب هريرة ريض الله عنه أخرجه مسلم يف صحيحه 

املســند الصحيح املخترص، املؤلف: مســلم بن الحجاج أبو 

النيســابوري )ت: 261هـ(،املحقق: محمد  القشريي  الحسن 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، كتاب: الذكر 

والدعاء والتوبة واالســتغفار،باب: فضــل االجتامع عىل تاوة 

القرآن وعىل الذكر4/ 2074، رقم: 2699.
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املستمرة، واملشاركة الفاعلة يف الجلسات العلمية 

والنقاشــية، واملؤمتــرات والنــدوات والدورات 

التطويرية.

- الوسيلة الثالثة:طهارة القلب من املوانع التي متنع 

أخذ العلم واكتساب املهارات ممن هم دونه )1(. 

- الوسيلة الرابعة: حفظ الوقت: وقد أقسم الله تعاىل 

به؛ ألهميتــه يف األرتقاء والفاح يف الدنيا واألخرة 

مل  َّ)2(، وبتنظيم الوقت،  خل  فقــال تعاىل : ُّ  

وتقديم األولويات عىل ما دونها، يحصل املســلم 

عىل وقت مخصص للقــراءة والكتابــة واملتابعة 

العلمية.

 الوسيلة الخامسة :الصرب واالحتامل عىل التحصيل 

من  والتطوير العلمي)3(: قال تعاىل   : ُّ خن 

)1( ينظــر: اآلداب، املؤلــف: أحمد بن الحســن بن عي بن 

ْوِجــردي الخراســاين، أبو بكــر البيهقي )ت:  مــوىس الُخرْسَ

458هـ(، تعليق: أبو عبد الله الســعيد املندوه، مؤسسة الكتب 

الثقافية، بريوت – لبنــان، ط:1، 1408 هـ 1988 م ص: 80، 

آداب الحســن البرصي وزهده ومواعظه،املؤلف: ابن الجوزي 

)597 هـــ(، املحقق: ســليامن الحرش، دار النــوادر،ط:3، 

1428 هـــ 2007 م ص: 38، تدريب الراوي يف رشح تقريب 

النواوي،املؤلــف: عبــد الرحمــن بن أيب بكر، جــال الدين 

السيوطي )ت: 911هـ(، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريايب، 

دار طيبــة 565/2، العقد التليد يف اختصــار الدر النضيد ص: 

83 و 115. 

)2( سورة العرص/آية:1.

)3( ينظر: غذاء األلباب رشح منظومــة اآلداب العلمية 1/ 36 

و 2/ 347.

ين َّ)4(، فطالب العلم يوطن تفســه  ىن 
بالصرب عىل البحث العلمي ومواكبة تطور العلوم؛ 

للتحسن املســتمر، فا يفرط يف طلب العلم مع 

قدرته عليه، واليحمل نفســه فوق مــا تطيق فيمل 

وينقطع عن التحصيل كلياً أو جزئياً، أو يحصله من 

غري إتقان وضبط )5(. 

    وبذلك نجد أن أثر حفظ الدين يف الجانب العلمي 

كان يف زيــادة العلم وتطوير االداء، وبذلك تكتمل 

أهلية املسلم يف التخصص العلمي والتخصصات 

ذات العاقة بتخصصه من جهة.

ثانيــاً: اثر حفــظ الدين عىل املجــال املهني : أثر 

حفظ الدين عــىل الجانب املهني يكون بالرتغيب 

يف العمل بجــد واخاص، مع تنمية اإلحســاس 

تعاىل  الله  مبراقبة  واألمانة، والشــعور  باملسؤولية 

لــاداء، وبذلك يكون األداء  مهنيــاً بدالً من األداء 

الوظيفي.

وميكن إجامل آثار حفظ الدين يف تحســن األداء 

املهني مبا يأيت:

1-الرغبة يف العمل؛ من خــال بيان مكانة العمل 

 ومنزلتــه، مثل: قولــه ملسو هيلع هللا ىلص يف بيان منزلــة املعلم: 

)) إن الله ومائكته وأهل السموات واألرضن حتى 

النملة يف حجرها وحتى الحوت ليصلون عىل معلم 

)4( سورة العرص/ جزء آية:3.

)5( ينظر: العقد التليد يف اختصار الدر النضيد  ص: 140.
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الناس الخري(()1(،وحب مهنة العمل ،مع أهليته)2(، 

تتحقق بهام الجودة املهنية، وميكن وضع املعادلة 

اآلتية: الرغبــة + القدرة )التمكــن العلمي واألداء 

املهني( = جودة العمل

2-اإلخاص يف العمل،فا يقصد بتعليمه الشــهرة 

والســمعة فيزول حســن األداء بزوال املؤثر،وإمنا 

 يقصــد به وجــه اللــه تعاىل،وبذلك يكــون ادائه 

)1( حديــث أيب أمامة الباهي اخرجه الرتمذي يف ســننه، 

الجامع الصحيح سنن الرتمذي، املؤلف: محمد بن عيىس 

أبو عيىس الرتمذي الســلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر 

وآخرون، دار إحياء الرتاث العــريب، بريوت، كتاب: العلم 

عن رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص ، بــاب: ما جاء يف فضــل الفقة عىل 

العبــادة، 5 / 50، رقم: 2685، وقــال الرتمذي: صحيح، 

ينظر: كشــف الخفاء ومزيل اإللباس، املؤلف: إسامعيل 

بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوين الدمشــقي، 

أبو الفداء )ت: 1162هـ( ، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد 

بن يوسف بن هنداوي، املكتبة العرصية، ط:1، 1420هـ 

2000م  2/ 100، فتــح الغفار الجامع ألحكام ســنة نبينا 

املختار،املؤلف: الحســن بن أحمد بن يوسف بن محمد 

بن أحمد الرباعــي الصنعــاين )ت: 1276هـ(،املحقق: 

مجموعة بإرشاف الشــيخ عي العمران، دار عامل الفوائد، 

ط:1سنة 1427 هـ  4/ 2183.

)2( ينظر: الجامع ألخاق الراوي وآداب السامع، املؤلف: 

أبو بكر أحمد بن عي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 

البغــدادي )ت: 463هـ(، املحقــق: د. محمود الطحان، 

مكتبة املعارف الرياض1/ 194.،آداب الحســن البرصي 

البن الجوزي ص: 38، التبيان يف آداب حملة القرآن ص: 

 42، العقــد التليد يف اختصار الدر النضيد ص: 42و106

و 117.

يف التحصيل العلمي، واالداء املهني عىل أحســن 

ما يكون)3(.

3-شــعوره باألمانة ومراقبة الله تعاىل ألدائه تدفعه 

للرتكيز عىل جودة األداء دون الســامح ملشــاغل 

الحياة بالتأثري عليه )4(.

4-شــعوره باألمانة واملســؤولية تحمله إىل جودة 

التخطيط للعمل، والتدريب عىل ادائه، مع اإلستعاد 

النفيس والبدين لذلك)5(.

5-يحمله الشعور باملســؤولية واألمانة عىل حفظ 

وقت العمل من الهدر، ومن كل ما يشــتت االنتباه 

والرتكيز مثل: عدم الرد عىل االتصاالت الهاتفية إال 

الطارئة ووضع الهاتف عىل الصامت.

ادائه  6-يحمله األحساس باملســؤولية عىل تقييم 

وتحسينه باستمرار .

7-يحمله الشــعور باملســؤولية عىل متابعة فريق 

)3( ينظر: آداب الحســن البرصي البن الجوزي ص: 38، 

العقــد التليد يف اختصار الدر النضيــد ص 107و 117، 

غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب العلمية 1/ 32 و 205. 

)4( ينظــر: التبيان يف آداب حملة القــرآن ص: 43، أدب 

الدنيــا والدين،املؤلف: أبو الحســن عي بــن محمد بن 

محمد بن حبيــب البرصي البغدادي، الشــهري باملاوردي 

)ت: 450هـ(،دار مكتبة الحياة،سنة 1986م ص: 66.

)5( ينظر: الجامع ألخاق الراوي وآداب السامع للخطيب 

البغدادي 2/ 6. العقد التليد يف اختصار الدر النضيد ص:  

106و 117 و121،غــذاء األلبــاب رشح منظومة اآلداب 

العلمية 2/ 350.
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العمل وتقييم ادائهم ملعرفة مدى تحقق انجازهم)1(.

ثالثاً: أثر حفظ الدين عىل املجال الخلقي : لحفظ 

الديــن أثر يف الجانب الخلقــي من خال االلتزام 

بالسلوك الحســن يف التعامل مع اآلخرين، والذي 

يثمر عن ذلك فوائد كثرية، حيث أن:

آ- تعامله مع العاملن معه يف املؤسسة أو اي منشأة 

آخرى تتصف بـــ:

1-سالمة القلب من:

- الحسد فا يحسد اقرانه الذين تقدموا عليه يف العلم 

واالداء)2( ، وإمنــا ينافســهم للوصول إىل درجتهم 

والتفوق عليهم، وبذلك يحدث التطوير والتحسن 

املطلوبة  املخرجــات  لتحقيق جودة   املســتمر؛ 

من عمله. 

- السامة من العجب بالعلم واألداء)3(. 

- عدم اســتصغار اآلخريــن وامتهانهــم والتقليل 

من شــأنهم، ســواء عن طريق لغة الجسد أو النربة 

الصوتية)4(، قال ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال يدخل الجنة من كان يف 

)1( ينظر: املصدر نفسه ص: 117و121

)2( ينظر: التبيان يف آداب حملة القرآن ص: 43.

)3( ينظر: املصدر نفسه ص: 38.

)4( ينظر: اآلداب للبيهقي ص: 97،التبيان يف آداب حملة 

القــرآن ص: 38،آداب العــرشة وذكر الصحبــة واألخوة، 

املؤلــف: محمد بن محمد بــن محمد الغــزي العامري 

الدمشــقي أبو الــربكات بدر الدين ابــن ريض الدين )ت: 

984هـــ(، تحقيق: الدكتور عمر موىس باشــا، مطبوعات 

مجمع اللغة العربية بدمشق سنة: 1388 هـ 1968 م ص: 

76، غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب العلمية 1/ 102.

قلبه مثقال ذرة من كرب(()5(.

ب-  تعاملــه مــع العاملــن معه واملســؤول عنهم  

يتصف بــ :

بالخلــق الحســن فيحملهــم ذلــك عــىل حبه 

وطاعته،واداء العمل املطلوب منهم باتقان،وبذلك 

تتحــق الجودة،بخــاف املســؤول الــذي يضع 

الحواجز النفسية بينه وبن العاملن معه أو املسؤول 

عنهم بغروره وتكربه وتعاليه، فيكون سبباً يف ضعف 

أو انعدام ادائهم املهني، وإنخفاض جودة عملهم 

ومنتجاتهم )6(.

وبذلــك نجد أثر حفظ الدين يف جــودة التخطيط  

تكون بــالتحفيز يف :

)5( حديث عبد الله بن مسعود اخرجه مسلم يف صحيحة، 

كتاب اإلميان، باب: تحريم الكرب وبيانه،1/ 93، رقم:91.

)6( ينظر: اآلداب للبيهقــي ص57و59، الجامع ألخاق 

الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 1/ 222و350و 

352-353  ، لبــاب اآلداب، املؤلف: أبــو املظفر مؤيد 

الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن عي بن مقلد بن نرص 

بن منقذ الكناين الكلبي الشيزري )ت: 584هـ(، املحقق: 

أحمد محمد شاكر، مكتبة السنة، القاهرة،ط:2 سنة 1407 

هـ 1987 م 1 / 251، آداب الحسن البرصي البن الجوزي 

ص: 36 و43،التبيان يف آداب حملة القرآن ص: 37و39-

40، العقــد التليــد يف اختصــار الدر النضيــد  ص83 و 

116و145 ، آداب العــرشة وذكــر الصحبة واألخوة ص: 

37- 38 و42 و 60، غــذاء األلباب رشح منظومة اآلداب 

العلميــة 1/ 35- 36 و85و90و205 و238، أدب الدنيا 

والدين ص: 72 و 84.
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1-يف املجــال العلمــي عىل اســتمرارية البحث 

العلمي، والتحســن املســتمر للعلوم، من خال 

والدورات  والنــدوات  املؤمترات  يف  املشــاركة 

التطويرية .

2-يف املجــال املهنــي عــىل تطويــر قدراته يف 

التخطيط، واأللقاء والعرض، والتأليف والعمل الخ.

3-يف املجال الخلقي: التحي بالخلق الحسن يف 

التعامل مع القادة واملدراء واقرانه ومن هو مسؤول 

عنهم .

وبذلك نجد أثر الدين كبرياً يف بلورة ووضع املعايري 

الرضورية لجودة العلم والعمل والسلوك.

الفــرع الثــاين: أثر حفــظ النفس عــىل التخطيط 

الشخيص:

يعــد حفــظ النفس من مقاصــد الرشيعــة الكلية 

الرضورية، ويكون بـ : الحفاظ عىل سامتة، والعمل 

عىل تنشــيطه وتفعيل قدراتــه، وتكرميه واحرتامه، 

ومعاقبــة املتجــاوز عليــه من غري حــق رشعي 

بالقصاص أو التعزير حسب نوع االعتداء)1(؛ فحفظ 

)1( ينظــر: املحصول،تأليــف: أبو عبد اللــه محمد بن عمر 

التيمــي الرازي امللقب بفخر الدين الــرازي خطيب الري )ت: 

العلواين،مؤسســة  الدكتــور طه  606هـ(،دراســة وتحقيــق: 

الرسالة،ط:3، سنة: 1418 هـ 1997 م، 5 / 160،املوافقات4/ 

347،رشح التلويح عىل التوضيح 2/ 128، البحر البحر املحيط 

يف أصول الفقه، تأليف:أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 

بن بهادر الزركي )ت: 794هـــ(،دار الكتبي،ط:1، 1414هـ 

1994م 7/ 266، التقريــر والتحبري،تأليف: ابن أمري حاج )ت: 

879هـ(،دار الفكر بريوت،سنة: 1417هـ 1996م، 3/ 192، 

النفس ميكن الفرد من القيــام باملهام والواجبات 

بالكفاءة املطلوبة،وكام يأيت: 

 أوالً: أثــر حفــظ النفس عــىل  فاعلية الشــخص 

ونشاطه :

حفــظ النفس يكــون يف جملة من األمــور منها: 

الحفــاظ عىل الصحــة العامة العضوية والنفســية 

واللياقــة البدنيــة عن طريــق: التغذيــة الصحية، 

والرياضة البدنية، وضبط اإلنفعاالت النفســية، وما 

شابه ذلك؛ وبذلك تتحقق الكفاءة البدنية والنشاط 

والحيويــة املســتمرة والتي تعترب ركنــاً من أركان 

فاعلية الفرد وتحقيق النجاح واالرتقاء يف :

-املجــال العلمي: الصحة البدنية والنفســية تدفع 

التدريــيس عــىل التحصيــل العلمــي، والتطوير 

العلمي املستمر،من خال استمرارية طلب العلم، 

املستجدات،  والـتأليف،ومتابعة  والبحث  والقراءة 

واملشــاركة يف املؤمترات والنــدوات والدورات 

التطويرية . 

التحبري رشح التحرير يف أصول الفقــه، تأليف: عاء الدين أبو 

الحسن عي بن سليامن املرداوي الدمشقي الصالحي الحنبي 

)ت: 885هـــ(، تحقيق: د. عبد الرحمــن الجربين، د. عوض 

القــرين، د. أحمد الرساح،مكتبة الرشــد الســعودية / الرياض، 

ط:1،ســنة: 1421هـــ 2000م، 7/ 3384، رشح الكوكــب 

املنري،تأليف: ابن النجار الحنبي )ت: 972هـ(،تحقيق: محمد 

العبيكان، ط:2،ســنة: 1418هـ  الزحيي ونزيــه حامد،مكتبة 

1997 م 4/ 159، علــم املقاصــد الرشعية،تأليف: نور الدين 

بن مختار الخادمــي، مكتبة العبيكان، ط:1،ســنة: 1421هـ- 

2001م، ص:81 – 82.
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-املجال املهنــي: الصحة العامــة واللياقة البدنية 

تؤهل الفرد إىل حســن العمل مــن حيث الرسعة 

واإلنجاز والدقة واإلبداع واإلبتكار. 

االرحام  مــع  التواصــل  اإلجتامعــي:  -املجــال 

واالصدقاء وتفقد أحوالهم، واإلنصات ملشاكلهم، 

والعمل عىل حلها، ويف تتجســد االخوة االسامية 

يف مساندة الناس لبعضهم البعض االخر.

    بينام الشــخص الذي ال يتمتع بالصحة العامة أو 

اللياقــة البدنية فادائه يف التواصل االجتامعي  يتأثر 

بالسالب عىل حسب طبيعة املرض.

    وبذلك نجد أن أثر مقصد الرشيعة اإلسامية يف 

حفظ النفس تعمل عىل متتع الفرد  بالكفاءة البدنية 

والتي يستطيع من خالها:

1- استمرارية التحصيل العلمي واإلنتاج املعريف، 

والتحسن املستمر.

2-جودة األداء املهني، والتحصيل املايل.

3-التواصــل االرسي واالجتامعــي، واإلســتامع 

إلطروحاتهــم، والعوائــق يف حياتهم والعمل عىل 

إزالتها أو تقليل تأثريها عليهم.

    كام أن الكفاءة البدنية  تعمل عىل تقوية الذاكرة، 

وتنشيط عملياته العقلية، مع دميومة النشاط البدين 

وحيويتــه يف القراءة، والتطوير الــذايت ،ومواجهة 

التحديات بالصرب.

وبذلك يتحقق بحفــظ النفس معيار الكفاءة البدنية 

الذي تتوقــف عليه مجموعة من املعايري املطلوبة 

يف تحقيق النجاح الشمويل املتوزان يف مجاالت 

الحياة كافه.

الفــرع الثالــث: أثر حفــظ العقل عــىل التخطيط 

الشخيص :

حفظ العقــل مقصد من مقاصــد الرشيعة الكلية، 

تتعلق به قوام كل مصلحة، وهو من رشوط التكليف، 

كام يتوقف عىل سامته وحسن ادائه القيام باملهام 

واملســؤوليات كافه، واختاله يــؤدي إىل تعطيل 

العطاء أو أرتكاب املفاسد حسب طبيعة اإلختال 

وسببه. 

وحفظ العقــل يكون من جانبي العــدم والوجود، 

فأما حفظه من جانــب العدم فيكون بالحفاظ عليه 

من كل ما يؤثر عىل ادائــه وفاعليته، كاإلمتناع عن 

املحرمات واملكروهات من األطعمة واملرشوبات 

واإلرساف يف املبــاح منها، واألنفعاالت النفســية 

خارج الحد املســموح بها، وغري ذلك من األشياء 

التي تعمل عىل تعطيله كلياً أو جزئياً. 

وأما حفظه من جانب الوجود فيكون بالعلوم النافعة، 

واملهارات الازمة، فإذا كانت حياة األجساد بالطعام 

والرشب وبدونها تفارق الحياة، فحياة العقول تكون 

بالحكمة والعلم وبدونها متوت)1( .

وبذلك يكون حفظ العقل وتحسن ادائه بـ:

- تنمية العمليات العقليــة )الذكاء والتذكر والرتكيز 

)1( ينظر: روضة العقاء ونزهة الفضاء، ص: 18، املوافقات 

4/ 349،رشح التلويــح عىل التوضيح 2/ 128، البحر املحيط 

يف أصول الفقه، 7/ 266، رشح الكوكب املنري 4/ 159 ، علم 

املقاصد الرشعية ص: 82- 83.
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واالنتباه(؛ حتى يكون العقل قادراً عىل اســتيعاب 

وحفظاً  فهــامً  والنظريات  الحقائق واملعلومــات 

وتحليــاً وتركيباً وربطــاً ونقداً وتقوميــاً وتطويراً 

وإبداعاً، بــدل أن يكون مجرد آلة خاملة أو جاهلة، 

أو حافظة للمعلومات من غــري فهم، أو قدرة عىل 

التحليل والرتكيب والتطوير واإلبتكار.  

تنميته بالعلوم واملعارف واملهارات واإلتجاهات، 

فالجهل من أشد الزمانة عىل العقل)1(.

- تنميته مبناهج التفكري الصحيحة.

- تنميتــه باملعتقدات الصحيحــة واألفكار الحية 

وتخليته من االفكار القاتلة.

- تنميته عىل قدرة تشــخيص املشــكات والعمل 

عىل تفسريها وإيجاد الحلول املناسبة لها.

- تنميتــة باملهارات العقلية مثــل: مهارة التواصل 

واإلنصات والعرض وااللقاء واإلقناع، والتخطيط، 

والقيادة واإلدارة .

وبذلــك نجد أن أثــر حفظ العقل عــىل التخطيط 

الشخيص  يكون من خال: 

أوالً:  أثر حفظ العقل عىل املجال العلمي:  جودة 

اداء العمل تعتمد عىل ركائز أساســية منها: التمكن 

من التخصص العلمي والتخصصات األخرى ذات 

العاقة بتخصصه، وهذا يتطلب حفظ العقل وتنميته 

من خال: 

)1( ينظر: روضة العقاء ونزهة الفضاء ص: 19.

1-القراءة الدقيقة واملستمرة، واملتابعة لألطروحات 

الجديــدة كلهــا أو أغلبهــا يف حقــل  التخصص 

والتخصصات املساندة)2(.

2-املشاركة يف الدورات التدربيبة التطويرة.

3-املشــاركة املؤمتــرات والنــدوات والحلقات 

النفاشية.

وأثر تنمية العقل يف ذلك تظهر يف :

1-تأليف املؤلفات والبحوث وكتابة املقاالت.

2-وضع املناهج العلمية املحدثة مبا يتناسب مع 

الواقع املتجدد واملتطور.

داخل  املشــكات  تشــخيص  3-املشــاركة يف 

املؤسسات، والعمل عىل تفسريها وإيجاد الحلول 

املناسبة لها.

4-العمل عىل تطوير العلوم وتحسينها.

5-دراسة حاجة املجتمع والعمل عىل تلبيتها .

ثانيــاً: أثر حفظ العقل عىل املجــال املهني: ومن 

الركائز التي تعتمــد عليها جودة العمل التمكن من 

اداء العمــل بدقة متناهية، ويكــون ذلك عن طريق 

تنمية العقل باملهارات العقلية، يف القيادة والتخطيط 

واإلدارة والتواصــل واإلنصات واأللقاء والعرض ، 

والتدريب املســتمر وغري ذلك من املهارات التي 

تعمل عىل جودة األداء املهني ، اذكر منها: 

- امتاك : املهارة النفسية، وتشمل : 

أ- األتــزان األنفعايل: مثل:ضبــط النفس، ورسعة 

 )2( ينظــر: غذاء األلبــاب رشح منظومــة اآلداب العلمية
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البديهة وحســن الترصف يف حل املشــكات)1(،  

والذي يتحقق من خال التحكم العقي باالنفعاالت 

النفســية عن طريق تفسري الحدث بطريقة يضبط به 

الفرد انفعاالته النفســية، فيتعامــل معها بالحكمة، 

وبذلــك يحفظ  هيبتــه ووقاره، ويعــزز مكانته يف 

نفوس االخرين.

ب- إدارة الحياة بطريقــة متوازنة: من خال اعطاء 

كل مجال من مجاالت الحياة حقها دون الســامح 

ألي مجال بالتأثري عىل املجال اآلخر باإليجاب أو 

السلب، فا يسمح مثاً: ملشاكل املجال األرسي 

بالتأثري عىل دوره وادائه يف املجال املهني، وبذلك 

يكــون ادائه يف منتهى اإلتقان الذي يحقق به جودة 

العمل.

املهارة الثانية: مهارة اإللقاء والعرض: والتي تشمل 

ما يأيت:

آ- مهــارات التواصل واإلنصــات والتأثري واإلقناع 

والتعبري، وغريهــا من املهارات الازمة؛ لتيســري 

املهام واالعامل)2( .

ب- املرونة العقلية يف االبتكار واالبداع .

خ- قوة املاحظة والرتكيز يف العمل. 

ج-تشــخيص األداء املنخفــض للعاملن والعمل 

)1( ينظر: املوجه الفني ملدريس اللغة العربية، ص27.

)2( ينظر: الجامع ألخاق الراوي وآداب السامع للخطيب 

البغــدادي 1/ 195،  العقد التليد يف اختصار الدر النضيد  

 ص 115و 117، آداب العــرشة وذكــر الصحبة واألخوة 

ص: 61.

عىل معالجته .

د-متابعة العاملن وتحفيزهم عىل العمل املتفاين، 

والتحي بالسلوك الحسن.

    وبذلــك يحصل الفرق الذي يصنــع الفرق بن 

العامل املوظف والعامل املهني، فالعامل املهني 

هو من :

-يخطط .

-يعي خططه.

-ال يتذمر من التخطيط املتجدد.

-يطور خططه باستمرار .

    فينتقل األداء املهني من العشــوائية إىل التنظيم، 

ومن اإلرتجالية إىل التخطيط ، ومن نقل املعلومات 

إىل تطوير البنيــة املعرفية ، ومــن تعليم مادة إىل 

تعليم تفكري، أي من اداء وظيفي إىل اداء مهني)3(.

الفــرع الرابــع: أثر حفــظ العرض عــىل التخطيط 

الشخيص:

حفظ العــرض مــن املقاصــد الرشيعــة الكلية 

الرضوريــة، ورشع لحفظه إباحة الــزواج، وحرمة 

املحصنات)4)،  وقــذف  والســحاق  واللواط  الزنا 

 ويف حفظه يحافظ الشــخص عىل جــودة األداء، 

وكام يأيت:

)3( ينظر: اسرتاتيجية التدريس يف القرن الحادي والعرشين 

ص31.

)4( ينظر: املوافقات 4/ 348، رشح التلويح عىل التوضيح 

2/ 128،التحبــري رشح التحرير 7/ 3384، رشح الكوكب 

املنري 4/ 159،علم املقاصد الرشعية ص 81.
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أوالً: أثــر حفظ العرض عىل جــودة العمل:  حفظ 

العرض يحمل الشــخص عىل الحرص التام عىل 

تنفيذ خطته يف تحقيق األهداف العلمية والرتبوية، 

دون التأثر بالشــهوات والدوافع النفسية عن طريق 

غض البرص وتجنب الخلوة والكام غري الرضوري 

مــع املوظفات واملراجعــات ، وبذلك يركز فكره 

بتنفيذ خطتــه املهنية؛ لتحقيق األهــداف العلمية 

والرتبوية فحسب.

وهذا بخــاف من فنت باملوظفــات واملراجعات 

،فجودة ادائه تنخفض عىل حسب درجة اإلفتتنان، 

كــام أن تفاعل العاملــن معه يبــدأ باإلنخفاض؛ 

لســقوط مكانته يف نفوســهم،عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: 

))إن الدنيا حلوة خرضة، وإن الله مستخلفكم فيها، 

فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن 

أول فتنة بني إرسائيل كانت يف النســاء(()1(.كذلك 

من انفلت لسانه يف التجاوز عىل اعراض اآلخرين 

وتتبع عوراتهم، فنتائج ذلك تؤثر بشــكل كبري عىل 

ادائه وتنفيذ خطته الدراسية وتحقيق أهدافه العلمية 

والرتبوية؛ لتشــتت تركيزه وهمــه، يف تغيري صورته 

عند اآلخرين وتحسينها.

ثانياً: أثر حفظ العرض عىل األرسة: تكون من خال 

الرتبيــة الحســنة الوالده ومن يعولهــم عىل كيفية 

اطفاء الشــهوات امللتهبة بطرق رشعية وصحيحة 

)1( حديث أيب سعيد الخدري ريض الله عنه أخرجه مسلم يف 

صحيحه، كتاب: الرقاق، باب أكرث أهل الجنة الفقراء وأكرث أهل 

النار النساء وبيان الفتنة بالنساء 4/ 2098،رقم: 2742.

من خال بيــان الوســائل واملآالت لــه أثر كبري 

يف تحســن املستوى الســلويك، ومن الخطوات 

األساسية يف ذلك :

أ-تربية األوالد عىل غض البرص، وبيان فوائد ذلك، 

وخطورة إطاقه ونتائجه بطريقة تربوية وأســلوب 

مؤثر)2(.

أ-اللباس املحتشم الذي ال يحرك الغرائز.

ب-االبتعاد عــن كل مايثري الغرائــز من الكلامت 

والترصفات.

ج-بيان خطورة التواصل مع الفتيات حتى عن طرق 

التواصل اإلجتامعي والنتائج املرتتبة عىل  وسائل 

ذلــك من املخاطر الكبرية عىل املســتوى العقي 

والعاطفي والسلويك واملستقبي واألرسي.

د-بيان طرق إعفاف النفس من الشــهوات، مع بيان 

أن طريــق الــزواج الصحيح هو الــذي يكون عند 

وصول الطالب إىل مرحلة القدرة املادية واإلدارية 

يف إدارة األرسة؛ وبذلــك تتحق الســعادة األرسية، 

ويفضل الزواج بعد إكامل التحصيل العلمي؛ حت 

ال ينشغل به .

هـ-رسم خطة شــخصية لألوالد يتحرك مبوجبها، 

فيكــون ذهنه وجهــده مركزاً عىل تحقيــق أهدافه 

حسب توقيتاتها الزمنية.

وبذلك نجد أن أثر حفظ العرض عىل األرسة  تكون 

برتكيز الشــخص عىل تحقيق رؤيته ورســالته يف 

)2( ينظر: غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب العلمية 1/ 67. 
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الحياة وعدم اإلنشغال عنها مبا يغضب الله تعاىل.

الفــرع الخامس: أثــر حفظ املال عــىل التخطيط 

الشخيص:

يعد حفظ املال من رضوريات املقاصد الرشعية، 

ورشع لحفظــه العمــل املرشوع،وتنميته بالطرق 

املرشوعة، وتزكيته بالــزكاة والصدقة، وحفظه من 

اإلعتداء عليه بالحد من املعتدي)1(، ولحفظ املال 

أثر كبري يف جودة الحياة يف مجاالتها املتنوعة)2(. 

وميكن أجامل أثر حفــظ املال عىل التخطيط  مبا 

يأيت:

أوالً- أثر حفظ املال عىل املجال العلمي: 

1- الكفاية املالية تدفع الشخص اىل التفرغ للبحث 

العلمي،والتخطيط الفعال يف رسم األهداف العلمية 

والدعويــة والتعليمية والرتبوية الخاصة، وحســن 

األداء املهني، والذي تقدم  يف حفظ العقل .

2- التفرغ التــام للبحث العلمــي واألداء املهني 

بسبب الكفادية املادية، مثل:

أ-كتابة املؤلفات والبحوث العلمية.

ب-املشــاركة يف املؤمترات والنــدوات العلمية 

بطريقة فاعلة ومثمرة.

ج-املشاركة يف الدورات التطويرة .

د-التحسن العلمي املستمر.

)1( ينظر: ينظــر: املوافقــات 4/ 348-349. ،رشح التلويح 

عىل التوضيح 2/ 128،التقرير والتحبري 3/ 191،علم املقاصد 

الرشعية ص84.

)2( ينظر: دراسات تربوية، أليب شاقورص251.

ه-املساهمة يف حل املشكات.

و-املحافظة عىل الصحة العامة عن طريق الحصول 

عىل التغذية الصحية، ومامرسة الرياضة.

الســفر  العقي بســبب  ز-زيادة مســاحة اإلدراك 

ومقابلــة العلــامء واإلطاع عىل حضــارة البلدان 

وثقافة األمم)3(. 

وقد تؤدي عدم الكفاية املالية اىل:

العلمــي: يف  التحصيــل  االداء يف  انخفــاض   -

مجال البحث العلمي، واملشــاركة يف املؤمترات 

والندوات والدورات التطويــرة العاملية واملحلية، 

والقراءة واملتابعة املستمرة يف حقل التخصص.

 انخفاض ادائه يف الجانب املهني : ضعف التخطيط 

واإلعداد املســبق الداء املهام والواجبات؛ بسبب 

إنشــغاله بإعامل أخرى؛ لســد احتياجاته األرسية 

واإلجتامعية، فيكون عمله ارتجالياً. 

وبذلك فالتخصيص املايل غــري املجزي للعامل 

واملوظــف يعترب ضائعــاً؛ لعــدم الحصول عىل 

املخرجات املطلوبة، بسبب ضعف االداء، لذلك 

من متطلبات حفظ املال كفاية العاملن مالياً حتى 

لو كان ذلك عىل حساب التقصري يف األشياء التي 

تدرج تحت أقســام الحاجيات والتحســينات غري 

الرضورية يف جودة العمل؛ ألن تقديم الرضوريات 

التي تعمل عىل جودة العمل أوىل يف اإلنفاق عليها 

من غريها ؛ للحصول عــىل املخرجات اإلنتاجية 

)3( ينظر: روضة العقاء ونزهة الفضاء، ص: 18.
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القويــة والتي بهــا يكون حفظ املــال وتنميته مرة 

آخرى.

املطلــب الثــاين: أثر حفــظ الحاجيــات عىل 	 

التخطيط الشخيص:

تعد الحاجيات من مقاصد الرشيعة اإلسامية وهي 

ما يحتاج إليها؛ للتوســعة ورفــع الحرج والضيق، 

وهــي جارية يف العبــادات، كالرخــص املخففة 

الصيد،  كإباحــة  والســفر،والعادات  املرض  عند 

والجنايــات كتضمن  كالقــراض،  واملعامــات 

الصنــاع )1(، فالحاجيــات لها دور كبري يف تيســري 

تحقيق األهداف املرسومة يف مجاالت الحياة كافه 

اإلميانية والصحيــة واملالية والعلمية واالجتامعية 

من غري حرج وال ضيق .

فتوفــري الحاجيــات  ترفع صعوبات جــودة االداء 

املهنــي والتحصيــل العلمــي والتطويــر الذايت 

والتواصل االجتامعــي واالرسي الدرايس من غري 

مشــقة وحرج، وتحفز عىل استمرارية جودة االداء، 

والتفوق العلمي، وتحقيق اإلبداع واإلبتكار. 

املطلــب الثالث: أثــر حفظ التحســينات عىل 	 

التخطيط الشخيص:

    تعد التحسينات من مقاصد الرشيعة اإلسامية،وهي 

األخــذ مبا يليق من محاســن العــادات، وتجنب 

املدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع 

ذلك قسم مكارم األخاق)2(.

)1( ينظر: املوافقات،2/ 22-17

)2( ينظر: املوافقات2/ 22-17.

فالتحســينات لهــا دور مهــم يف تحســن مظهر 

الشخص، وأســلوب تعامله مع اآلخرين، مبا يعزز 

مكانته يف نفوس الناس، فأثرها:

1- عــىل الحالة البدنية : تكــون بالنظافة والطهارة 

وتطيب البدن)3(.

2-عــىل حالة املظهر: حســن املظهــر والهندام 

الرسمي الجيد والرائحة الزكية)4(.

3-عىل حال السلوك: 

-يتصف بالوقار والسكينة والسمت الصالح)5(:.

-طالقة الوجه،وإفشــاء الســالم)6)، )7(،والســامحة 

والصرب عــىل آذى الناس، وكظم غيظه عن ســوء 

ترصفاتهــم واحتوائهــا بالحكمة، وتفقــد الغائبن 

والدفــاع عنهــم بغيبتهم،والســؤال عنهم،وعيادة 

أرسارهم،  وحفــظ  املحتاج،  املريض،ومســاعد 

واألعتذار منهم عند األســاءة اليهم اىل غري ذلك)8( 

)3( ينظــر: العقــد التليــد يف اختصــار الــدر النضيــد  ص 

85وص105.

)4( ينظر: الجامــع ألخاق الراوي وآداب الســامع 1/ 372، 

التبيان يف آداب حملة القرآن ص: 44، العقد التليد يف اختصار 

الدر النضيد ص: 85.

)5( اآلداب للبيهقــي ص: 59،التبيــان يف آداب حملة القرآن 

ص:37، العقد التليد يف اختصار الدر النضيد ص:83.

)6( ينظر: حلية طالب العلم ص: 182.

)7( سورة الشعراء/ آية: 215.

)8( ينظر: اآلداب للبيهقي ص57و59، الجامع ألخاق الراوي 

وآداب الســامع 1/ 149، 222 و 349-350 و 353-352 ، 

لباب اآلداب 1/ 251، آداب الحســن البــرصي البن الجوزي 
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وغريها من السلوكيات الحسنة .

اجتنــاب الترصفــات التــي تقلل من الهيبــة، مثل: 

املزاح غري الهادف، قــال عمر بن الخطاب ريض 

الله عنه: »من كرث ضحكه قلت هيبته، ومن أكرث من 

يشء عرف به، ومن مزح اســتخف به،و كام قيل: 

من مزح استخف به« )1(.

تجنــب مواضع التهــم: فــاألب واملعلم واملريب 

والقائد قدوة لآلخرين ووردهم عىل موضع التهمة 

يقلل مــن مكانتهم، لذلك إن وجد يف موضع يظن 

به السوء! فعليه بيان ذلك؛ حفظاً ملكانته، ومن هذا 

أن رســول الله ملسو هيلع هللا ىلصقال للرجلن ملــا رأياه يتحدث 

مــع صفية فوليا: ))عىل رســلكام إنها صفية((، ثم 

قال: ))إن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم 

فخفت أن يقذف يف قلوبكام ســوءاً، أو قال: شيئاً 

ص: 36 و43،  التبيــان يف آداب حملــة القرآن ص: 43-37، 

العقــد التليد يف اختصار الــدر النضيد ص83 و 105و 116و 

117و145، آداب العرشة وذكر الصحبة واألخوة ص: 37- 38 

و42 و49 و 60 و ، غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب العلمية 

1/ 35- 36 و85و90و205 و23863، أدب الدنيــا والديــن 

ص: 72 و 84.

)1( املعجم األوسط،املؤلف:ســليامن بن أحمد بن أيوب بن 

مطري اللخمي الشــامي، أبو القاســم الطرباين )ت: 360هـ(، 

املحقق: طارق بــن عوض الله بن محمد , عبد املحســن بن 

إبراهيــم الحســيني، دار الحرمن – القاهــرة،  2/ 370، رقم: 

2259  وفيه دويد بن مجاشــع غري معروف، وبقية رجاله ثقات. 

مجمــع الزوائد ومنبع الفوائد 10/ 302. ينظر: الجامع ألخاق 

الراوي وآداب الســامع 1/ 404، العقد التليد يف اختصار الدر 

النضيد ص: 83.

.)2())

املطلــب الرابع: أثر املوازنة بــن مقاصد الرشيعة 

اإلسالمية عىل التخطيط الشخيص:

    للموازنة بن أقســام املقاصد الرشعية اإلسامية 

أثر كبري يف تحقيق امتام املســؤوليات والواجبات 

والنجاح والتميز يف مجاالت الحياة املتنوعة كافه، 

أما إذا تم الرتكيــز عىل أحدها دون البقية من حيث 

األهتــامم والعناية لحق التقصري والفشــل والرضر 

عىل املجاالت اآلخرى بحسب نوع املقصد الذي 

تــم أهامله، فمثاً: الرتكيز عىل حفظ التحســينات 

دون بقيــة املقاصــد الرشعيــة، يوفر لنــا املظهر 

الحســن يف امللبس واملســكن والسيارة واالثاث 

والسفر وما شابه ذلك ومع هذا اليجد الفرد السعادة 

والراحة بســبب فقدان الحاجيات الرضورية، وأما 

عنــد الرتكيز عىل الرضوريــات دون بقية املقاصد 

الرشعية من الحاجيات والتحسينات فقد يجد الفرد 

املشقة اال ان يجد االستقرار واإلطمئنان والسعادة 

الحقيقة عىل الرغم من وجود املشقات .

لذلك كان ال بد من املوازنة بن املقاصد الرشعية 

للحصول عىل أجود ما يكــون من العمل واالنتاج 

املهنــي والتحصيــل العلمــي والتطويــر الذايت 

يف  البخــاري  اخرجــه  حيــي  بنــت  صفيــة  حديــث   )2(

صحيحه،املؤلف: محمد بن إســامعيل أبــو عبدالله البخاري 

الجعفــي، املحقق: محمــد زهري بن نارص النــارص، دار طوق 

النجاة،ط:1 سنة 1422هـ  كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس 

وجنوده، 4/ 124، رقم: 3281.
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والتحسن الصحي والتواصل االرسي واالجتامعي 

من غري مشقة وحرج، ويف حاالت الرضورة وعدم 

القدرة عــىل املوازنة بن جميعها بســبب ضعف 

القدرة املادية أو اإلدارية فنقدم ما هو أوىل عىل ما 

هو دونه، فيقدم كل ما يندرج تحت أقسام الرضوري 

عىل ما يندرج تحت أقســام الحاجيات، ويقدم كل 

ما يندرج تحت أقســام الحاجيــات عىل ما يندرج 

تحت أقسام التحسينات وهكذا، لتحقيق األهداف 

املرسومة يف مجاالت الحياة املتنوعة.

❊ ❊ ❊

الخاتمة

الحمد للــه رب العاملن والصاة والســام عىل 

خاتم األنبياء املرسلن وعىل آله األطهار وأصحابه 

األخيار. 

وبعــد؛ فقد توصلت يف نهاية البحــث إىل النتائج 

اآلتية :

1-النجاح يف مجال معن يكون مقيداً به وال يصح 

ان يعمــم النجــاح إال بعد أن يكــون يف مجاالت 

الحياة كافه . 

2-الرتكيــز عىل النجاح يف مجــال معن دون بقية 

املجاالت اآلخرى ســببه غياب الرؤية الواضحه، 

لذلك كان التخطيط الشخيص يف غاية األهمية ملا 

يتحقق به من ابصار املجاالت التي يعيش فيها الفرد 

وادركه للواجبات واملهام التي عليه ان يحققها فيها 

حتى يكون ناجحاً ومتميزاً.

3-التخطيط الشخيص يكشــف للفرد نسبة انجازه 

وتقدمه، ونســبه اخفاقه وفشــله والتحديات التي 

يجب عليه معالجتها حتــى يتمكن من اداء املهام 

والواجبات وتحقيق النجاح الشمويل.

4-التخطيط الشــخيص يجعل نجاح الفرد ومتيزه 

يســري بطريقة متوازنه يف مجاالت الحياة املتنوعه 

فا يقترص نجاحه عــىل املجال املايل أو العلمي 

أو الرتبوي عىل حساب التقصري واإلهامل يف بقية 

املجاالت الصحية واالرسية واالجتامعية وغريها .
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5-مقاصــد الرشيعة االســامية باقســامها الثاث 

تحمل  والتحســينيات  والحاجيات  الرضوريــات 

الفــرد عىل ان يكــون فاعاً ومتميــزاً وناجحاً يف 

مجاالت الحياة كله من خال حفظ الدين والنفس 

والعقل والعرض واملال، وناهضاً يف نفسه وارسته 

ومجتمعه وأمته بكل ما هو مطلوب من الرضوريات 

والحاجيات والتحسينيات .

6-الوعي مبقاصد الرشيعة االسامية وادراك مراميها 

تحمل الفــرد عىل التخطيط ووضــع االهداف يف 

واإلجتامعي  واإلرسي  والصحي  االمياين  املجال 

والذايت والعلمي واملهني واملايل وغريها لارتقاء 

يف الحياة .

❊ ❊ ❊

قائمة بأهم المصادر والمراجع

املســانيد  بزوائــد  املهــرة  الخــرية  1-إتحــاف 

العرشة،تأليــف: أبو العباس شــهاب الدين أحمد 

بن أيب بكر بن إســامعيل بن ســليم بن قامياز بن 

الشافعي )ت:840هـ(،  الكناين  البوصريي  عثامن 

تحقيق: دار املشــكاة للبحث العلمي،دار الوطن، 

الرياض،ط:1،سنة، 1420 هـ 1999م. 

2-إتحــاف املهــرة بالفوائد املبتكــرة من أطراف 

العرشة،املؤلف:أبــو الفضــل أحمد بــن عي بن 

محمد بن حجر العســقاين )املتوىف : 852هـ(، 

تحقيق : مركز خدمة الســنة والســرية ، بإرشاف د 

زهري بن نارص النارص،مجمــع امللك فهد لطباعة 

املصحف الرشيف )باملدينة( ومركز خدمة الســنة 

والسرية النبوية )باملدينة( الطبعة : األوىل ، 1415 

هـ 1994 م.

3-آداب الحسن البرصي وزهده ومواعظه،املؤلف: 

ابن الجوزي )597 هـ(، املحقق: سليامن الحرش، 

دار النوادر،ط:3، 1428 هـ 2007 م. 

4-آداب العرشة وذكــر الصحبة واألخوة، املؤلف: 

محمد بــن محمــد بن محمــد الغــزي العامري 

الدمشقي، أبو الربكات، بدر الدين ابن ريض الدين 

)املتوىف: 984هـــ(، تحقيق: الدكتور عمر موىس 

باشا، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، سنة: 

1388 هـ 1968 م.
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5-اآلداب، املؤلف: أحمد بن الحسن بن عي بن 

ْوِجردي الخراساين، أبو بكر البيهقي  موىس الُخرْسَ

)ت: 458هـ(، تعليق: أبو عبد الله السعيد املندوه، 

مؤسســة الكتب الثقافية، بــريوت – لبنان، ط:1، 

1408 هـ 1988 م. 

6-أدب الدنيــا والدين،املؤلف: أبو الحســن عي 

بن محمــد بن محمد بن حبيب البرصي البغدادي، 

الشــهري باملاوردي )املتوىف: 450هـ(،دار مكتبة 

الحياة،سنة 1986م.

7-أدب الطلب ومنتهــى األدب، املؤلف: محمد 

بن عي بــن محمد بن عبد الله الشــوكاين اليمني 

)املتــوىف: 1250هـ(، املحقق: عبــد الله يحيى 

الرسيحــي، دار ابن حــزم لبنان / بــريوت،ط:1، 

1419هـ 1998م. 

8-البحر البحر املحيط يف أصول الفقه، تأليف:أبو 

عبد الله بــدر الدين محمد بن عبــد الله بن بهادر 

الكتبي،ط:1،  794هـــ(،دار  )املتوىف:  الزركي 

1414هـ 1994م.

9-تاج العــروس من جواهــر القاموس،املؤلف: 

محمــد بن محمد بــن عبد الرزاق الحســيني، أبو 

)املتوىف:  الزبيــدي  الفيض، امللقــب مبرتىض، 

1205هـ(،املحقــق: مجموعة من املحققن، دار 

الهداية.

10-التبيــان يف آداب حملــة القرآن،املؤلف: أبو 

زكريــا محيي الدين يحيى بــن رشف النووي )ت: 

676هـ( تحقيــق: محمد الحجــار، دار ابن حزم 

للطباعــة والنرش والتوزيع بــريوت – لبنان، ط: 3، 

1414 هـ 1994 م. 

11-التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه، تأليف: 

عاء الدين أبو الحســن عي بن سليامن املرداوي 

الحنبــي )ت: 885هـ(،  الصالحــي  الدمشــقي 

تحقيق: د. عبد الرحمن الجربين، د. عوض القرين، 

د. أحمد الرساح،مكتبة الرشــد الرياض، السعودية 

ط:1،سنة: 1421هـ 2000م.

12-تدريــب الــراوي يف رشح تقريــب النواوي، 

املؤلــف: عبد الرحمن بــن أيب بكر، جال الدين 

الســيوطي )ت: 911هـ(، تحقيق: أبــو قتيبة نظر 

محمد الفاريايب، دار طيبة.

13-التعريفات،املؤلف:عــي بــن محمــد بــن 

الجرجاين)املتــوىف:  الرشيــف  الزيــن  عــي 

816هـ(،املحقــق: ضبطه وصححــه جامعة من 

العلامء، دار الكتــب العلمية بريوت –لبنان، ط:1، 

1403هـ -1983م.

14-التقريــر والتحبري،تأليــف: ابــن أمــري حاج 

الفكر بريوت،ســنة: 1417هـ  )ت: 879هـ(،دار 

1996م.

15-الجامع الصحيح ســنن الرتمــذي، املؤلف: 

محمــد بن عيىس أبــو عيىس الرتمذي الســلمي، 

تحقيق: أحمد محمد شــاكر وآخــرون ،دار إحياء 

الرتاث العريب – بريوت.

16-الجامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع، 

املؤلف: أبو بكر أحمد بن عي بن ثابت بن أحمد 
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بن مهــدي الخطيــب البغــدادي )ت: 463هـ(، 

املحقــق: د. محمود الطحــان، مكتبة املعارف – 

الرياض. 

17-جامل األداء آلي الذكر الحكيم يف ضوء علم 

الصوتيــات، تأليــف: د.ممــدوح ابراهيم محمود 

محمد، مجلة العلوم العربية، العدد األربعون ســنة 

1437هـ.

18-جمهرة اللغة،املؤلف:أبو بكر محمد بن الحسن 

بن دريد األزدي)املتوىف: 321هـ(،املحقق: رمزي 

منــري بعلبي،دار العلم للمايــن – بريوت،ط1، 

سنة 1987م.

19-حلية طالــب العلم، املؤلف: بكر بن عبد الله 

أبو زيــد بن محمد بن عبد الله بــن بكر بن عثامن 

بن يحيــى بن غيهب بن محمد)ت: 1429هـ(،دار 

العاصمة،الرياض،ط1، 1416 هـ.

20-روضة العقاء ونزهة الفضاء،املؤلف: محمد 

بــن حبان بن أحمد بــن حبان بن معاذ بــن َمْعبَد، 

التميمــي، أبو حاتم، الدارمي، البُســتي )املتوىف: 

354هـ(،املحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، 

دار الكتب العلمية – بريوت.

21-ســنن أيب داود،املؤلف:أبو داود سليامن بن 

األشعث السجستاين،دار الكتاب العريب ـ بريوت.

22-السنن الكربى،املؤلف:أبو عبد الرحمن أحمد 

بن شــعيب بن عي الخراساين، النسايئ)املتوىف: 

303هـ(،املحقق:حسن عبد املنعم شلبي،مؤسسة 

الرســالة – بــريوت، الطبعــة: األوىل، 1421 هـ 

2001 م.

23-رشح التلويــح عىل التوضيح، تأليف: ســعد 

الدين مســعود بــن عمــر التفتــازاين )املتوىف: 

793هـ(،مكتبة صبيح مبــرص، بدون طبعة وبدون 

تاريخ.

24-رشح الكوكــب املنري،تأليــف: ابــن النجار 

الحنبــي )ت: 972هـ(،تحقيــق: محمد الزحيي 

العبيكان، ط:2،سنة: 1418هـ  ونزيه حامد،مكتبة 

1997 م.

مــن  العــرب  كام  ودواء  العلــوم  25-شــمس 

الكلوم،املؤلف: نشوان بن سعيد الحمريى اليمني 

)املتوىف: 573هـ(،املحقق: د حسن بن عبد الله 

العمــري مطهر بن عي اإلرياين د يوســف محمد 

عبد الله، دار الفكر املعــارص )بريوت لبنان(، دار 

الفكر )دمشق سورية(،ط1، 1420 هـ 1999 م.

العربية،املؤلف:  اللغة وصحاح  26-الصحاح تاج 

أبو نرص إســامعيل بن حامد الجوهــري الفارايب 

)املتــوىف: 393هـ(،تحقيق: أحمــد عبد الغفور 

عطار،دار العلم للماين – بريوت،ط4، 1407 هـ  

1987 م5/ 1950 – 1952.

27-صحيح البخاري، املؤلف: محمد بن إسامعيل 

أبو عبدالله البخاري الجعفي، املحقق: محمد زهري 

بن نارص النارص، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

1422هـ.

28-العقد التليد يف اختصار الدر النضيد = املعيد 

يف أدب املفيد واملستفيد،املؤلف: عبد الباسط بن 
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موىس بن محمد بن إسامعيل العلموي ثم املوقت 

الدمشقي الشافعّي )املتوىف: 981هـ(،املحقق:د.

مروان العطية،مكتبــة الثقافة الدينية،الطبعة:األوىل 

1424هـ-2004م. 

29-علــم املقاصــد الرشعية،تأليف: نــور الدين 

بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان، ط:1، ســنة: 

1421هـ- 2001م.

30-العن،املؤلف:أبــو عبد الرحمــن الخليل بن 

أحمد بن عمرو بن متيــم الفراهيدي البرصي)ت: 

170هـ(،املحقق:د مهــدي املخزومي،د إبراهيم 

السامرايئ،دار ومكتبة الهال.

منظومــة  رشح  األلبــاب  31-غــذاء 

اآلداب،املؤلف:محمد بن أحمد بن سامل السفاريني 

الحنبي)املتــوىف: 1188هـ(، تحقيق:محمد عبد 

العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية بريوت / لبنان، 

ط:2 1423 هـ 2002 م. 

32-الفائــق يف غريب الحديــث واألثر،املؤلف: 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخرشي 

جار الله )املتوىف: 538هـ(،املحقق: عي محمد 

البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة – 

لبنان، الطبعة الثانية.

33-فتــح الغفار الجامع ألحكام ســنة نبينا املختار، 

املؤلف : الحســن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن 

أحمد الرُّباعي الصنعاين )املتوىف : 1276هـ(،املحقق 

: مجموعة بإرشاف الشــيخ عي العمــران، دار عامل 

الفوائد، الطبعة : األوىل ، 1427 هـ.

34-القامــوس املحيط،املؤلــف: مجد الدين أبو 

طاهــر محمد بن يعقــوب الفريوزآبادى )املتوىف: 

817هـ(،تحقيق: مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسسة 

الرســالة، مؤسسة الرسالة للطباعة، بريوت – لبنان، 

ط:8،سنة: 1426 هـ 2005 م.

35-قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي، إعداد: د. 

عبد الرحمن إبراهيم الكياين، دمشــق- دار الفكر، 

ط1 1421هـ 2000م.

36-كتــاب الكليات،املؤلف:أبــو البقاء أيوب بن 

موىس الحسيني الكفوي، تحقيق : عدنان درويش 

محمد املرصي ، مؤسسة الرسالة بريوت 1419هـ 

1998م.

37-كشــف الخفــاء ومزيل اإللبــاس، املؤلف: 

إســامعيل بن محمد بــن عبد الهــادي الجراحي 

العجلــوين الدمشــقي، أبــو الفــداء )املتــوىف: 

1162هـــ( ، تحقيــق: عبد الحميد بــن أحمد بن 

يوســف بن هنداوي، املكتبة العرصيــة ، الطبعة: 

األوىل، 1420هـ 2000م.

38-لباب اآلداب، املؤلف: أبو املظفر مؤيد الدولة 

مجد الدين أســامة بن مرشــد بن عي بن مقلد بن 

نرص بن منقذ الكناين الكلبي الشــيزري )املتوىف: 

584هـ(، املحقــق: أحمد محمد شــاكر، مكتبة 

السنة، القاهرة، الطبعة: الثانية، 1407 هـ 1987 م. 

39-لســان العرب،املؤلف: محمد بــن مكرم بن 

عىل، أبو الفضل، جامل الدين ابن منظور األنصاري 

الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 711هـ(، دار صادر 
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– بريوت ط:3 1414 هـ.

40-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،تأليف: أبو الحسن 

نور الدين عي بن أيب بكر بن سليامن الهيثمي )ت: 

807هـ(،املحقق: حســام الديــن القديس،مكتبة 

القديس، القاهرة سنة: 1414 هـ، 1994 م.

41-املحصول،تأليف: أبو عبد الله محمد بن عمر 

التيمــي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب 

الري )ت: 606هـ(،دراســة وتحقيق: الدكتور طه 

الرســالة،ط:3، سنة: 1418 هـ  العلواين،مؤسسة 

1997م.

42-املحكــم واملحيــط األعظم،املؤلــف: أبو 

الحسن عي بن إســامعيل بن سيده املريس )ت: 

458هـ(،املحقــق: عبــد الحميد هنــداوي، دار 

الكتب العلمية – بريوت،ط1، 1421 هـ 2000 م.

43-مختــار الصحاح،املؤلف: محمد بن أيب بكر 

الرازي)املتوىف: 666هـ(، تحقيق:  القادر  بن عبد 

محمود خاطر مكتبة لبنان نارشون بريوت، ســنة: 

1415هـ- 1995م.

44-مدخل إىل مقاصــد الرشيعة،تأليف:د. أحمد 

الريســوين،مرص–القاهرة، دار الكلمة، ط1 ســنة 

2010م.

45-املستدرك عىل الصحيحن، املؤلف: أبو عبد 

الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 

بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهامين النيســابوري 

املعروف بابن البيع )املتــوىف: 405هـ(،تحقيق: 

مصطفى عبــد القادر عطا، دار الكتــب العلمية – 

بريوت، الطبعة: األوىل، 1411 – 1990.

46-مسند أيب عوانة،املؤلف: أبو عوانة يعقوب بن 

إسحاق اإلسفرائيني، )املتوىف: 316 هـ(،املحقق: 

أمين بن عارف الدمشــقي، دار املعرفة – بريوت، 

الطبعة: األوىل، 1998 م.

47-مســند أيب يعىل،تأليــف: أبــو يعــىل أحمد 

بــن عي بــن املثُنــى التميمي املوصــي ) ت: 

307هـ(،تحقيق: حسن ســليم أسد،دار املأمون 

للرتاث، دمشق،ط:1، سنة: 1404 – 1984.

48-مسند اإلمام أحمد بن حنبل، املحقق : شعيب 

األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثانية 

1420هـ ، 1999م.

49-املســند الصحيح املخترص،املؤلف:مســلم 

بن الحجاج أبو الحســن القشريي النيسابوري)ت: 

الباقي،دار  261هـ(،املحقــق: محمد فؤاد عبــد 

إحياء الرتاث العريب– بريوت

الــرشح  غريــب  يف  املنــري  50-املصبــاح 

الكبري،املؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن عي 

الفيومي ثم الحموي، أبــو العباس )املتوىف: نحو 

770هـ(،املكتبة العلمية – بريوت.

51-املعجم األوسط، املؤلف: سليامن بن أحمد 

بن أيوب بن مطري اللخمي الشــامي، أبو القاســم 

الطرباين )املتــوىف: 360هـ(، املحقق: طارق بن 

عــوض الله بن محمد , عبد املحســن بن إبراهيم 

الحسيني، دار الحرمن – القاهرة.

أبو هال  اللغوية،املؤلــف:  الفــروق  52-معجم 
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الحســن بــن عبد اللــه بن ســهل بن ســعيد بن 

يحيــى بــن مهــران العســكري )املتــوىف: نحو 

395هـ(،املحقق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة 

النرش اإلسامي،ط1، 1412هـ.

53-املعجم الكبري، املؤلف: ســليامن بن أحمد 

بن أيوب بن مطري اللخمي الشــامي، أبو القاســم 

بن  )املتوىف: 360هـ(،املحقق: حمدي  الطرباين 

عبد املجيد الســلفي، مكتبة ابــن تيمية – القاهرة، 

الطبعة: الثانية.

د  املعارصة،املؤلف:  العربيــة  اللغــة  54-معجم 

أحمد مختار عبد الحميد عمر )املتوىف: 1424هـ( 

مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب،ط1، سنة 1429 

هـ 2008 م.

55-معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية،املؤلف: 

د محمــود عبد الرحمن عبد املنعم، مدرس أصول 

الفقه بكليــة الرشيعة والقانــون جامعة األزهر،دار 

الفضيلة.

56-املعجم الوسيط،املؤلف: مجمع اللغة العربية 

بالقاهرة،)إبراهيــم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 

عبد القادر / محمد النجار(،دار الدعوة.

57-معجم مقاييس اللغة،املؤلف: أحمد بن فارس 

بــن زكرياء القزوينــي الرازي، أبو الحســن )ت: 

الســام محمد هارون،دار  395هـ(،املحقق:عبد 

الفكر،سنة 1399هـ 1979م.

58-مقاصد الرشيعة اإلســامية ومكارمها، تأليف: 

عال الفايس، مطبعة الرســالة، الرباط – املغرب، 

ط2 سنة 1979م.

59-مقاصــد الرشيعة اإلســامية، تأليف: العامة 

محمد الطاهر بن عاشــور، تحقيق ودراسة: محمد 

الطاهر امليســاوي، األردن- دار النفائس، ط2 سنة 

1421هـ 2001م.

60-املوافقات، تأليف: إبراهيم بن موىس اللخمي 

790هـ(،تحقيق:  بالشاطبي)ت:  الشهري  الغرناطي 

أبوعبيدة مشــهور بن حســن، دار ابــن عفان،ط1 

1417هـ/ 1997م.

61-نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية 

األملعي يف تخريج الزيلعي، املؤلف: جامل الدين 

أبو محمد عبد الله بن يوســف بن محمد الزيلعي 

عوامة،  محمــد  762هـ(،املحقــق:  )املتــوىف: 

مؤسســة الريان للطباعة والنرش بريوت -لبنان/ دار 

القبلة للثقافة اإلســامية- جدة – السعودية،الطبعة: 

األوىل، 1418هـ/1997م.

62-النهايــة يف غريب الحديــث واألثر،املؤلف: 

مجد الدين أبو الســعادات املبــارك بن محمد بن 

محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباين الجزري 

ابن األثري )املتــوىف: 606هـــ(، املكتبة العلمية 

بريوت، 1399هـــ 1979م، تحقيق: طاهر أحمد 

الزاوى محمود محمد الطناحي.

❊ ❊ ❊


