
تقديم

يالجنمقدادالدكتورستاذالأ

عليهاأشرفتوقدالأصلفيالدكتوراهرسالةكانالكتابهذاإن

تعديلاتوبعد،سنواتخمسقرابةنهايتهاإلىبدايتهامنوعايشتها

:نواحعدةمنمتميزاكتابأأصبحوتصحيحات

العلمي.البحثمواصفاتبكليتصفأنهاولها:

التربوية.الجوزيابناراءجوانبكليتناولأنهوثائيها:

بعضمعالجوزيابنشخصيةبينمقارنةيعقدأنهوثالثها:

فيالمعاصرينلأحدتربويةواراءالتربويةارائةوبينقرنائةشخصيات

الإنسانشخصيةبناءعلوالعصرالزماناثارعلللتعرفنفسةالمجال

وارائه.تفكيرهنهجوعلى

بساطعلالتربويةالجوزيابناراءبوضعيكتفيلاانهورابعها:

منهجةومنالاراءتلكمنالاستفادةلوجوهدراسةيعقدبل،البحث

دوناراتهتقويميتناولكما.المعاصرةحياتنافياجتهاداتهوطريقة

مجاملة.

وجدتهافقدمتميزةوباحثةكاتبةمعأنفسنانجدمتميزكتابومع

مثلبحثيةومواصفاتوطموحةعاليةوأهدافعلميةقدراتتمتلك

بالمسؤوليةوالشعورقناعةعنوالكتابةوالإخلاصوالجلدالصبر

فإن،الطريقبدايةفيكانتدمانوهي.والأمةالدينخدمةواستهداف

وإلىوالتفوقالتقدمإلىتدفعهاسوفمعهابقيتإذاالمواصفاتهذه.

الله.شاءإناخرىاعمال

نتوكل.وعليهنستعينوبهوأخيرا،أولاالتوفيقوبالئه

 كتاب مصور قابل للبحث والنسخ





الرسالةملخص

محمدنبيناالمربينإمامعلىوالسلاموالصلاةالعالمينرفيدلّهالحمد

وبعد:..الدينيومإلىباحسانتبعهمومنوصحبةالهوعلى

ا!علماءمنالكثير-الطويلتاريخهاخلال-الإسلاميةالأقةأنجبت

الأسسمنالعديداستخلاصفيكبيردورلهمكانالذينالأفذاذ

تعاليمدراستهمخلالمنالإسلاميةالتربيةعليهاتقومالتيوالمبادى

الفكرمناهجتطييقهمخلالومن،عي!الرسولوسنةالكريمالقران

التربية.فيالإسلامي

بنالرحمنعبدالفرحابوالدينجمالالإمامالعلماءهؤلاءومن

منماتةوخمسوتسعينهـ)سبع795سنةالمتوفىالبغدادقيالجوزفي

(،التسليموأزكىالصلاةافضلصاحبهاعلىالشريفةالنبويةالهجرة

-ومخطوطمطبوعبينمامؤل!أربعمئةمناكثرصتفوالدي

جملةالتربويةالشخصيةهذهاراءحولالكتابةإيثارإلىدفعنيوقد

الأمور:من

كتابالعظيمينالوحيينمننابعةمعظمهافيالاراءتلكأنأولا:

الشريفة.مجني!رسولهوستة،الكريمالله

الاراءمنالنوعهذامثلإلىالراهنعصرناحاجةتخفىولا

الإسلامية.الشخصيةوطمسالتغريبتيارلمواجهةالتربوية

هذهمؤلفاتثنايافيمتناثرةالتربويةالاراءهذهانشاشيا:

ضئيلة.-هذهوالحال-منهاالاستفادةيجعلمما،الشخصية

التربويةالأفكارهذهحولوالتأليفالكتابةمنالساحةخلؤثالثا:



للأنظارويجفيعليها،الأضواءويسلطشتاتهايلنم،علميبحثبشكل

تحليلها،مع،تربوينهجعلىمنسقةمرتبةيعرضهاثمومنأصالتها،

المعاصره.التربويةالاتجاهاتببعضومقارنتهاوتقويمها،

،التربويالفكرتاصيلفيالدراسةهذهتسهمانرجاء:رابعا

محاولةفيجهودهممعتسهموأن،المسلمينعلماءعنداليومالموجود

الغربيالتربويللفكروالتبعيةوالانبهارالاعجابموجاتامتصاص

العصر-هذاأبناءمنالكثيرعقولعلىطغتالتي-المعاصرةونظرياته

وعاميين.مفكربن

عددوبلغ،وخاتمةأبوابسبعةمنالرسالةهذهتكونتوقد

الأبوابهذهلمحتوىموجزعرضيليوفيمافصلا،عشرينفصولها

:)*(والفصول

للبحثعاممدخل:الأولالباب

هما:فصلينمنالباباهذاويتكون

وتشمل:البحثخطة:الأولالفصل

المقدمة:اولا

الاستفادةوأهميةخاصةبصفةالبحثأهميةعنالباحثةفيهاتحدثت

عامةبصفةالمسلمينعلماءخقفهالذيالإسلاميالتربويالتراثمن

البلادفيحاليأالتربويالفكرتاصيلفيالتراثهذاإلىالحاجةومدى

الإسلامية.

.الموضوعهذااختيارإلىدفعتهاالتيالأسبابعنتحدثتكما

المشكلةتحديد:ثانيا

الاتية:التساولاتعلىالإجابةفىالبحثمشكلةتتلخص

ابنمؤلفاتثنايافيمتكاملتربويفكيرتوافرمدىما-ا

؟الجوزي

البحث،منالأولوالبابالرسالةملخصبينتكرارأهناكانالقارىيظنقد)1(

الرسالة.فيلماالملخصيوجزالذيالبحثطبيعةاقتضتةطبيعيتكراروهذا



وال!نمتةالقرانالتربويةومبادئهالجوزيابناراءموافقةمدىما-2

مراعاتةمدىوما؟الإسلاميةللتربيةالأساسيينالمصدرينباعتبارهما

؟التربوياجتهادهفيالتشريعيةالأصوليةالقواعد

بعضمعواختلافهاالتربويةالجوزيابناراءاتفاقمدىما-3

؟المعاصرةالتربويةالاتجاهات

خدمةفيالتربويالجوزيابنتراثمنالاستفادةمدىما-4

.عامبشكلالتربيةتاصيلوفيالتربوينظامنا

البحثاهداف:ثالثأ

ياتي:فيماوتتلخص

المبادىواستخراحالجوزيلابنالتربويالفكرعنالكشف-ا

ارائه.وتحليللديهالتربويةوالأسسوالأساليب

وفيالإسلاميةالمبادىضوءفيالتربويةاجتهاداتهطريقةإبراز-2

.عصرهمقتضياتضوء

.المعاصرةالتربويةالاراءببعضارائهبعضمقارنة-3

النبوية.وال!تةالكريمالقرانضوءفيارائهتقويم-4

فيمنهاالاستفادةمدىوبيانتربويةتوجيهاتاستخلاص-5

منها.تطبيقهيمكنماتطبيقواقتراحوالتربويالتعليميواقعنا

البحثاهميةتحديدرابعا:

الآتية:النقاطفيالبحثاهميةوتبرز

الإسلاميةالتربويةالاراءلاستخراجمحاولةالدراسةهذهإن-ا

التربويةالنظريةأبعادبعضمعظمهافيتشكلوالتي،الجوزيلابن

التربية.تاصيلفيإليهابحاجةنحنالتيالإسلامية

تربيتنامجالفيالجوزيلابنالتربويةالاراءمنالاستفادة-2

الحياةمعيتلاءممعاصرجديدثوبفيوابرازها،الحاليوتعليمنا

التربوية.الأهدافيخدممماالحاضرة

فيبةوالاسترشاد،التربيةمجالفيالجوزيابنإسهامإبراز-3

المعاصربن.وتعليمناتربيتناتوجية



التربيةبقسمالعلياالدراساتاهدافتحقيقفيالإسهام-4

الإسلامي.التربويالتراثعنالكشفالأهدافهذهفمن؛بالكلية

الإسلامية،التربيةفيوالمؤتمراتالندواتلتوصياتالاستجابة-5

التربيةلتأصيل،وإسهاماتهمالمسلمينالمربيناعلاماراءدراسةبشان

منها.والاستفادة

السلفابناءمنالتربويالفكررجالمنبرجلالتعريف-6

والتعليم.التربيةمجالفيجهودهوبيان،الصالح

فيالحديثالتربويالفكرالجوزيابنبهسبقعماالكشف-7

القضايا.بعض

البحثحدود:خامسا

لهاالتيالجوزيابنمؤلفاتبعضعلالدراسةهذهاقتصرت

لفتةوكتاب،الروحانيوالطباللطائفكتابمثل،مباشرةبالتربيةصلة

يضاف.ذلكغيرإلى..الخاطرصيدوكتابالولد،نصيحةإلىالكبد

التربوية.ارائهبعضثناياهابينتحملالتيالأخرىمؤلفاتهذلكإلى

الدراسةمنهج:سادسا

هي:مناهجخمسةعلىالدراسةهذهتعتمد

عنوالوثائقالمعلوماتجمععلىالقائم:التاريخيالمنهجاولا

وبيئتة.وحياتهالجوزيابنلعصرالتاريخيةالدراسةخلالمنالتراث

ابن)اراءالمعلوماتجمععلىالقائم:الوصفيالمنهج:ثانيأ

وتحليلها.وتبويبهاتصنيفهاثمالجوزى(

الجوزيابناراءتقويمفيهيتموالذي:التقويميالمنهج:ثالثأ

الأصوليةوالقواعدالنبويةوالعنعتةالكريمالقرانضوءفيالتربوية

والفقهية.

التربويةالجوزيابناراءمقارنةيتموفيه:المقارنالمنهج:رابعأ

فيخاصةاحكامإصدارالباحثةتستطيعبحيثالمعاصرةالآراءببعض

خصائصبعضوإبراز،البحثهدفيخدمبماالمقارنةهذهنتائجضوء



.الجوزيابنتفكيروخصائصالمعاصرالتفكير

مبادئواستخراحاستنباطيتموفية:الاستنباطيالمنهجخامسأ:

.الجوزيابنقالهاالتيالنصوصدراسةبعدتربويةواستفادات

الاجرائيةالخطوات:سابعا

الخطواتخلالمنوفصولهالبحثهذاابوابكتابةتمت

الإجرائية.

البحثمصطلحات:ثامنأ

هي:معناهاتحديدتئمالتيالمصطلحات

التربية.-ا

الفكر.-2

الأصالة.-3

المبدا.-4

.الراي-5

التحليل.-6

التقويم.-7

السابقة.الدراسات:الثانيالفصل

الآتية:السابقةالدراساتالفصلهذافيالباحثةتناولتوقد

نصير(.بنمحمد)امنةالباحثةدراسة-ا

رزق(.أبومصطفىعلي)حليمةالباحثةدراسة-2

(.العالعبدإبراهيمبن)حسنالدكتوردراسة-3

(.اللهعبدصالحبنالرحمن)عبدالدكتوردراسة-4

وذكرت،بالموضوعمباشرةصلةلهاليستأخرىدراسات-5

بها.علمعلىالقارئيكونحتى

واثارهوحياتهعصره:الجوزيابن:الثانيالباب

هي:فصولأربعةمنالبابهذاويتكون

الجوزيابنفيةعاشالذيالعصرلطبيعةبيانوفيه:الأولالفصل

والاجتماعيةوالأخلاقيةوالسياسيةوالتربويةالعلميةالناحيةمن



دية.قتصالاوا

ونسبةاسمةحيثمنالجوزيابنلحياةترجمةوفيه:الثافيالفصل

الأسرية.ونشاتهولادتهوتاريخ

.المتعددةومؤلفاتهالعلميةلحياتهتفصيلوفية:الثالثالفصل

عصرهبشيوخالجوزيابنتأثرلمدىتوضيحوفية:الرابعالفصل

واقوالوالتربويةالعلميةومكانتة،غيرهفيتاثيرهومدى،غيرهماو

فية.العلماء

شخصيةفياثرتالتيالمتعددةالجوانبعنيكشفالبابوهذا

.التربويوفكرهالجوزيابن

التربيةاساسياتفيالجوزيابناراء:الثالثالباب

هما:فصلينمنالبابهذاويتكون

وأساليبالبشريةالطبيعةفيالجوزيابنرأي:الأولالفصل

فيالجوزيابنرايالباحثةذكرتوفية.وعلاجهاوتوجيههاتهذيبها

وجل،عزالخالقوجودعلىيدلالذيتكوينهاحيثمنالبشريةالطبيعة

العقلوطبيعة،والروحيالماديالجانبينفيالإنسانخلقوطبيعة

البشريةالنفسجوانبالباحثةذكرتثم،بالجسموصلتهماوالدماغ

وكيفيةوالعواطفوالانفعالاتوالدوافعالهوىحيثمنوخصائصها

،الشهواتفيالانغماساسبابذكرتثم،الخصائصهذهتوجية

التربويةالآراءأهملخصتثم.وتهذيبهاالبشريةالنفستوجيةوطرق

الفصل.هذامنالمستخلصة

.الإنساننمومراحلفيالجوزيابنراي:الثانيالفصل

النمومراحلتقسيمفيالجوزىابنلرايالباحثةتعرضتوفية

الطفولةمنالإنسانيالنمومراحلفيرايهثم،النفسعلمضوءفي

عنهاتمخضتالتيالتربويةالآراءاهملخصتثم،الهرمإلىالمبكرة

الدراسة.

المسلمشخصيةجوانبتربيةفيالجوزيابنراي:الرابعالباب

الاتية:الفصولمنالبابهذاويتكون



الصحيةالتربية:الأولالفصل

والجنسالطعامدوافعفيالجوزىابنراىالباحثةذكرتوفية

منللوقايةوسيلةباعتبارهاالنظافةدافعوفي،الأمراضمنوالتداوي

نظرفيالتربيةهذهمنالمستخلصةالتربويةالآراءأهمبينتثمالأمراض

.الجوزيابن

العقليةالتربية:الثانيالفصل

وال!تةالكريموالقراناللغةفيالعقلمفهومالباحثةذكرتوفية

كذلك".وتعريفاتهاودرجاتةالجوزيابنعندالعقلومفهوم،النبوية

القدراتهذهوعلاقةوالمكتسبةالفطريةالعقليةالقدراتانواعبينت

منلموالتعليمالعلمفيالجوزيابنورأي.والسلوكيةالجسميةبالصفات

والمقومات.النافعالعلموسمات،منهوالهدفومفهومهفضلةحيث

المساعدةوالعوامل،العلومانواعتعلموطريقة،والمتعلمللعالمالأساسية

ثم،مقاومتةوطرقالنسيانإلىتؤديالتيوالأسبابالجيد،التعليمعلى

التربية.هذهفيالتربويةالآراءاهمالباحثةلخصت

الاعتقاديةالتربية:الثالثالفصل

ووسائلطرقوأهموالإيمانالعقيدةمعنىالباحثةوضحتوفية

التلقينعنالابتعادحيثمنالجوزيابننظرفيالاعتقاديةالتربية

،المؤثرةالعقيدةجوانبعلىوالتركيز،الإسلاميةللمبادىالصوري

دافعةقويةإيمانيةعاطفةوتكوين،للإقناعالفطريةالأدلةواستخدام

الاراءاهمذكرتكماوالملحدينالإلحادبأساليبوالتبصير،للسلوك

التربية.هذهمنالمستخلصةالتربوية

الروحيةالتربية:الرابعالفصل

الجوزيابنعندوصفاخهاالروحماهيةالباحثةذكرتوفيه

متمثلةعدةاساليبفيحددهاالتيووسائلهاالروحيةالتربيةواساليب

فيالعظيمةوقدرتهتعالىاللهوجودعلىالدالةبالاياتالناشئتبصيرفي

إلىبالإضافة،بعدهوماالموتظاهرةفيالتفكرمعوالنفسالكون

المفروضةالعباداتوممارسة،وحدهدلّهوالإخلاصالطاعةروحتكوين

التربويةالاراءأهمذكرإلىبالإضافة،التربويةبالروحوادائهاورهبارغبا



التربية.هذهمنالمستخلصة

الأخلاقيةالتربية:الخامىالفصل

،الجوزيابنرأيوفياللغةفيالخلقمعنىالباحثةذكرتوفية

ابنذكرهاالتيالسلبيةالأخلاقياتوبعض،والاكتسابيةالفطريةوطبيعتة

التربية.هذهمنالمستخلصةالتربويةالاراءوأهم.وعلاجهاالجوزي

الإراديةالتربية:السادسالفصل

شروطثم،عامةبصفةوطبيعتهاالإرادةمفهومالباحثةذكرتوفية

عندالطفلطاقةمراعاةحيثمنالجوزيابنعندالإراديةالتربية

الصالحة.والآدابالفضائلعلوتنشئتة،يعقلةماوتكليفه،تدريبه

منالجوزيابننظرفيالإراديةالتربيةأساليبالباحثةذكرتثم

الخماصوالسلوك،الفطريللسلوكالإراديالتدريبأنواعممارسةحيث

الصبر،علىالفعينةالوسائلذكرمعوالصبروالتحملوالعطاءبالبذل

بعدوالعلاجالمعاصيارتكابقبلضعفهامنالإرادةوقايةووسائل

الاراءوأهم.الإرادةلتقويةالإيحائيةالنفسيةوالوسائلفيها،الوقوع

التربية.هذهمنالمستخلصة

الاراءمنبغيرهاومقارنتهاالجوزيابناراءتقويم:الخامسالباب

واللاحقةالمعاصرة

هما:فصلينمنالبابهذاويتكون

الكريمالقرانضوءفيالجوزيابناراءتقويم:الأولالفصل

.أخرىونواحالأصوليةالقواعدضوءوفي،المطهرةوال!تة

بالآياتوثقهاالتيالتربويةالجوزيابناراءالباحثةعرضتوفيه

والمنطقالكلاموبعلمالأصوليةوالقواعدالنبوتةوالأحاديثالقرانية

الاراءالباحثةذكرتثم.الذاتيةوالخبراتوبالتجاربوالشعروبالقصص

الإسلامي.التربويللمنهجالمخالفةالجوزيلابنالتربوية

اراءبعضضوءفيالجوزيابناراءوموازنةمقارنة:الثانيالفصل

الفصلهذاوفي.المعاصرةالحديثةالتربويةالاراءضوءوفيمعاصرية

ابنعصرفيوالتربويةوالتعليميةالثقافيةالحياةجوانبالباحثةقارنت

باراءالجوزيابناراءقارنتثم،الأوروبيينوعندالمسلمينعندالجوزي
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بكرأبي:أمثالعاشهاالتينفسهاالزمنيةالفترةفيالمسلمينمنمعاصرية

الزرنوجي،الدينوبرهان،السمعانيتحمدبنالكريموعبد،العربيابن

الاراءببعضالجوزيابناراءبعضقارنتثمرشد.وابن،طفيلوابن

عمرد.باراءالجوزيابنآراءبعضقارنتوأخيرا،الحديثةالتربوية

الحالي.وقتنافيالمعاصرينالمسلمينالمربينأحدالشيبانيمحمد

وجوهوالجوزيابنعندالتربويةالاراءاهم:السادسالباب

منهاالاستفادة

هما:فصلينمنالبابهذاويتكون

ووجوهالجوزيابنعندالتربويةالآراءأهم:الأولالفصل

منها.الاستفادة

وفي،البشريةالطبيعةفيالتربويةالآراءأهمالباحثةاجملتوفية

الإسلاميةالتربيةجوانبوفيالنمو،مراحلضوءفيالطفلتربية

منها.الاستفادةووجوه

منها.الاستفادةووجوهالتربويةاجتهاداتهطريقة:الثانيالفصل

شروطخلالمنالتربويةاجتهاداتهطريقةالباحثةوضحتوفيه

ناسخةحيثمنبالقرانالعلمفيتتمثلالتيوضوابطةالاجتهاد

مواضعمعرفةمع.العربيةواللغةالنبويةبال!تةوالعلم،ومنسوخه

يتميزمامع،التشريعومقاصدالقياسومعرفة،الخلافومواضعالإجماع

الاعتقاد.وسلامةالنيةوصحةالتقديروحسنالفهمصحةمنالمجتهدبه

الجوزيابناجتهاداتطريقةمنالاستفادةوجوهالباحثةذكرتثم

الإسلاميالتربويالباحثاستفادةوكيفية،الحاليالوقتفيالتربوية

منها.

ومقترحاتهالبحثنتائج:السابعالباب

هما:فصلينمنالبابهذاويتكون

البحث.نتاتج:الأولالفصل

الآتية:النقاطفيالبحثنتائجحصرويمكن

المبادىواستخراجالجوزيلابنالتربويالفكرعنالكشف-ا
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لديه.التربويةوالأساليبوالتوجيهات

وال!تةالكريمالقرانضوءفيالتربويةالجوزيابناراءتقويم-2

لأنهاوثباتهاالآراءهذهأصالةمدىوبيانالأصوليةوالقواعدالنبوية

الإسلامي.التربويالمنهجمنمستمدة

فيالحديثالنفسوعلمالتربيةلعلماءالجوزيابنأسبقية-3

والنفسية.التربويةارائةبعض

لابنالتربويةوالمبادىالتوجيهاتمنالاستفادةإمكانية-4

المعاصربن.وتربيتناتعليمنافيالجوزي

منالمستمدةالتربويةاجتهاداتهطريقةمنالاستفادةإمكانية-5

ومن،الاصوليةالقواعدضوابطومن،النبويةوال!تةالكريمالقران

وتربيتناتعليمنافيالذاتيةوالخبراتوالتجاربوالشعرالقصصاستغلالة

.المعاصرة

والسلبية.الايجابيةوالانفعالاتالعواطفتحليلهمدىتوضيح-6

.فذةإسلاميةمعالجةالمرضيةالنفسيةالحالاتلبعضمعالجالبوتقديم

الاهتمام،التربويةالجوزيابناهتماماتسماتجوانبمن-7

ذإ،الحديثالعصرفيالاهتمامهذامثلوغياب،والمتعقمالعالمبآداب

والكبار.الاباءومع،المعلمينمعالمتعلمينادبسوءظاهرةنرى

مجالفيالجوزيابناراءمنالاستفادوجوهمنالعديدهناك-8

موضعها.فيبالتفصيلالباحثةذكرتها.المعاصرةالإسلاميةتربيتنا

.المقترحات:الثانيالفصل

الاتية:النقاطفيالمقترحاتحصروتمكن

ثم،ونشرهوتحقيقةالتراثبجمعتهتمعلميةلجنةتشكيل-ا

ثمودراستهاالمسلمينلعلماءالتربويةالاراءبجمعتهتملجانمنهاتتفرع

"تربيةاو"،الإسلاميةالتربية"أهدافمثلمتعددةمجالاتفيتصنيفها

تربويةمبادىصورةفيهـاخراجهاالاراءبينالتوفيقثم"،الأطفال

التعليمية.المراحلجميعفيللتلاميذمناسبة
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العلماءمنولغيرهالجوزيلابنالتربويبالفكرالاهتمام-2

التربويالمنهجمنللاستفادةجاذةمحاولةالفكرذلكيمثلإذ،المسلمين

النبوية.وال!نةالكريمالكتاببمصدريهالإسلامي

باختيار،المملكةفيالتعليميةالمناهجعلالقائميناوصي-3

ضمندهادراجهاالتعليميةالمراحلمنمرحلةلكلالمناسبةالتربويةالاراء

الدراسية.المقررات

منالاستفادةإلىالمعاصرالإسلاميالتربويالفكرتوجية-4

الصحيحفهمهخلالمن،التربويةالاراءعرضهعندالجوزيابنطريقة

الأصولية.والقواعدالنبويةوالاحاديثالقرانيةللآيات

العصورحسبوتصنيفةالإسلاميالتربويالتراثدراسة-5

المختلفة.الموضوعاتاوالإسلامية

هذهكلجمعطريقعنتراثيةإسلاميةتربويةمكتبةإنشاء-6

التراثية.التربويةوالبحوثالرسائل

الضروريةالتعديلاتإجراءبعدالتراثيةالتربويةالرسائلطبع-7

عليها.

المناهجومعرفةومميزاتها،التراثيةالتربيةخصاثصدراسة-8

كتابتها.عندالمستخدمةالعلمية

السابقةالعصورعبرالإسلاميالتربويالتفيهيرتطوردراسة-9

المؤثراتوأهمالعصور،تلكمنعصركلملامحدراسةخلالمن

للتربية.الموجهة

المسلمينالعلماءلدىالتربويالفكرخصاتصدراسة-01

للمتعلمين.الحاليبالواقعومقارنتها،السابقين

طرقعلىتركزالتيالتربويةوالندواتالمؤتمراتبعضعقد-11

دراستهاأنماطوإبراز،المسلمينللعلماءالإسلاميالتربويالتراثإحياء

سرعةعلىوتساعدالباحثونمنهايستفيدبحيث،فنيةمكتبيةدراسة

لها.تحليليةوفهرسةالبحوثلتلكادثةوتعمل،بحوتهمإنجاز

طيفيوبقائها،الدراسةهذهمثلاندثارعواملدراسة-12
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فيالمنفذةالغربيةالتربيةوضعدراسةثم،التربويواقعنافيالنسيان

تشكيلفيواثرها،الإسلاميةالبلادفيوالتربويةالتعليميةالأنظمة

المسلمة.الشخصية

المسلمينعلماءلدىالتربويالمنهجكشفعلىالعمل-13

فجهاسبقالتيالإسلاميةوالحضارةالعلمازدهارعصورفيوبخاصة

الاقتصادية.والصناعاتالعلومفيغيرهمالمسلمون
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البا!الةول

للبحثعاممكخلى

البحثخطة-:الأولالفصل

السابقةالدراسات-:الثانيالفصل
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الفطالؤول

البحثخطة

البحثمقدمة-:اولا

المشكلةتحديد-:ثانيا

البحثاهداف-:ثالثا

البحثاهميةتحديد-:رابعا

البحثحدود-:خامسا

البحثمنهج-:سادسا

للبحثالإجرائيةالخطوات-:سابعا

البحثمصطلحات:ثامنا
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ألفطألؤرل

البحثخطة

البحثمقدمةأولا:

بعظمتهيليق،فيةمباركاطيباكثيرأحمداالعالمينرقيلقةالحمد

الهوعلى،الأمينالعربيالنبيتحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاه،تعالى

للأمةثبتفقدوبعد،..الدتنيومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبة

إلىالرجوعإلىوابدادائماتحتاحانها-الطويلتاريخهاخلال-الإسلامية

...الصافيالمنبعباعتبارهمايك!،عمدالكريمنبيهاوستةالمجيدقرانها

كلهاحياتهاأمورتسييرفيبهتسترشدالذيوالنورالعذبوالمنهل

النفسوتزكيتهاوتعليمهاتيتربيتهاتتصلالتيالأمورتملكوخصوصا

يتوافقبماالصنعتخلفالصالعالإنسانشخصيةوتكوين،البشرية

خالقها،كتابمنمستمدةبا/لإنسانالصحيحةوالمعرفه،اليشريةوفطرت

القوةويهبهيصلحةبماأعلمصبحانهوهو،ومكؤنهوموجدهخالقهلأنه

لهقانتاكلهالكونليكون،وشرعهمنهجةوققالأرض!لعمارهوالقدرة

تعالى.لقهالمطليقةا!عبودتةفتحقق،جلالهجل

العلماءمنلعددكان،المطهرةالثبويةوال!مةالكريمالقرانوبعد

تقومالتيوالمبادىالأسسمنالعديدأستخلاصفيكبيردور،المسلمين

وستةالكريمالقرانتعاليمدراستهمخلالمنالإسلاميةالتربيةعليها

التربية.فيالإسلاميالفكرمناهجتطبيقهمخلالومن-!ي!،الرسول

كتاباتهمفيالاراءهذهتسجيلمنالعلماءهؤلاءتمكنوقد

خيرأعمالهمفكانت،ومعاملاتهموأخلاقهمسلوكياتهمفيوترجموها

إلىبحاجةفنحنلهذاوتكاملها،الإسلاميةالتربيةأصالةعلىبرهان

ولتأصيلتراثهممنللاستفادةالعلماء،لأولئكالتربويالتراثدراسة
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وسيلةخيرلأنهاالحاضروقتنافيإليهانكونماأحوحنحنالتيالتربية

ومن،الشخصيةضياعمنابنائهاولإنقاذنهجها،علىالأفةلتسير

فيتتعثرانلأمةجاز"إذالهذا،الشبابفينشاهدهاالتيالانحرافات

عنالبحثفيتضطربأوابناءها،عليهاتنشئتربويةاسسوضع

ناالإسلاميةلأمتنايغتفرلافإنة،الزللمناجيالهاتحميتربويةاهداف

وارفع،التربويةالأسسامتنلأن.السبيلهذافيالحيرةغصصتتجرع

الأمة،هذهبعقيدةمتمثلةايدينابينموجودةوالتعليمالتربيةاهداف

علينا")1(.بهااللهانعمالتيوتعليماتهوتوجيهاتةالدينهذاوقواعد

عبدالفرحابوالدينجمالالإمامالأفذاذالعلماءاولئكومن

العلومفيتبحرقدفهو795!؛سنةالمتوفئالبغداديالجوزيابنالرحمن

علماءمنكغيره-العلمالىناظرأ،عصرهفنونمعظمفيوكتب

منوذلكتجزئةاوفصلدونمترابطةمعرفيةثقافيةكوحدة-المسلمين

والتكاملالشمولدائرةفي"التخصصيقيمالذيالإسلامفهمةخلال

يفقدلاحتىالتفرداوالاستعلاءإلىبهيذهبانفصالامنفصلأيجعلةفلا

بينالجامعالترابططابعالإسلاميالفكريفقدولاالوحدةروحالمسلم

والعناصر")2(.القيم

بعضحسبمؤلفأ)3(.35تبلغالتيمؤنفاتهخلالومن

ماوذلك)4(،أخرىدراساتحسبمؤلص4..منواكثرالدراسات

فيمتناثرةالتربويةومبادئةاراءهأنالباحثةتجد،ومخطوطمطجوعبين

سبيلعلىمنهاالتربويةالاراءمنالكثيرحوتالتيالمختلفةمؤلفاتهثنايا

:المثال

الإسلامية.الترييةفىنظرات.اسماعيلبدر،،وسمرينالدينعز،التميمي()1

61.ص،ام859-اكل504،الأولىالطبعة،البشيردار،عمان

الكتابدار،بيروت.الإسلاضوء.الأجيالوبناءالتريية.انور،الجندي)2(

ا!ببالطبعة،اللبناني

.الجوزيالن.الفرأب!مؤلفاتفهرس.شكريبنالديننوربوياجلار،)3(

اهـ-204،الرياض.الدينصولكليةمجلة.تركيابمكتباتالمخطوطة

316.صا!،304

الجمهوريةدارشركةبغداد،.الجوزيابنمؤلفات.الحميدعبد،العلوجي)4(

.هص،ام659-اكل385،والطبعللنشر



والجسميةوالعقليةالخلقيةالجوانبجميعمنالأطفالتربيةفيرأيه

-:قولهفيالمتمثلوالتعليمية

إلىحالمنوالتنقلبالتلطفتكونللنفسالرياضةأن"واعلم

الرغبةيمزحثمبالتلطفولكنبالعنفاولايؤخذانينبغيولا،حال

ودراسة،الأشرارعنوالبعد،الأخيارصحبةالرياضةعلىويعينبالرهبة

الحكماءسيرومطالعة،والنارالجنةفيالفكروإجالة،والأخبارالقران

.(والزفاد")1

يقولفهو،الفطريةوالدوافعالغرائزتهذيبفيرايلةكانكما

لمصلحتة،وضعإنماالادميفيوضعماجميع"إنمثلا:المجالهذافي

زادتفإذا،كالغضبضررلدفعاو،المطعيمكشهوةنفعلاجتلابإما

إلىاخرحالغضبزادواذا،فآذتشرهاصارتالمطعمشهوة

والجسمية.والجقليةالروحيةالجوانبفياراؤهلهكانتكماالفساد")2(.

التعليميةالناحيةفياراؤهلهفكانت،الجوزيابنمعينينضبولم

العلماء،اللهمنالخلق"فاقرب:كقولةوفضيلتهوهدفهالعلمحيثمن

منمعناهينالوإنما،معناهبلالنافعهوصورتهبمجردالعلموليس

به")3(.للعملتعلمة

لوأنه"أعلمالإنسانبهايبدأأنينبغيالتيالعلومأهئموضحكما

العمرانغير،منتهاهإلىعلمكلفيالإيغالمنامنعلمالعمراتسع

الفقة،ثمالقرانحفظبهتشوغلما"وافضلكثير")4(،والعلمقصير،

الآراء.منذلكغيرإلى(،")تابعبمنزلةهذابعدوما

فإن،التربويةالجوزيابناراءلبعضالموجزالعرضهذاوبعد

)تحقيق(:.الروحانيوالطباللطائف.الرحمنعبد،الفرجابو،الجوزيابن()1

132.ص،تاريخدون،القاهرةمكتبة،القاهرةأحمد،،القادرعبد،عطا

29.ص،السابقالمرجع)2(

العلميةالمكتبة،بيروت.الخاطرصيد.الرحمنعبد،الفرجأبو،الجوزيابن)3(

.157ص،تاريخدون،والنثرللطباعةالبازودار

942.ص،السابقالمرجع)4(

178.ص،السابقالمرجع)5(
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الجوزيابنمؤلفاتثنايامنوجمعهااستخراجهاإلىبالحاجةإحساسي

ومرتبةمنظمةإبرازهامحاولةثمدراستها،فيالقصورورؤيتي،الكثيره

الاتجاهاتببعضومقارنتهاوتقويمهاتحليلهاثم،تربوينهجعلىومنسقة

تربيتنافيالتربوينهجةمنالاستفادةوجوهبيانمعالمعاصرةالتربوية

.الموضوعهذااختيارإلىدفعنيذلككل...المعاصرة

الإسلاميالتربويالبناءطريقعلىخطوةالدراسةهذهفانولذا

منطلقمنوأساليبهوأغراضةوأهدافهوأسسةقواعدهلإرساءالمنشود

خلالمنثم،الشريفةالنبويةوالسنةالكريمللقرانالعميقالفهم

واراءمبادىمنتجربتةواملته..يداهخطتهوماالجوزيابنمؤلفات

تاصيلفيوتساهم..المعاصروتعليمناتربيتنافيتفيدناعلها،وأساليب

انبهارهممنوتخفف،المسلمينعامةعنداليومالموجودالتربويالفكر

.المعاصرةونظرياتهالغرببللفكروتبعيتهم

المشكلةتحديد:ثانيا

الشرقمنالتربويةوالنظمالمناهجاستعارةالمسلمونبدالما

الذيوالتقليد،الاستيراد"طابعالتعليميةالنظمتلكعلىغلب،والغرب

تعنىلاقدانهاكما،البيئةاوالمجتمعمتطلباتمعتتلاءملاجعلها

البلادمشكلاتتحللالذلكفهي،الخاصةومواهبهمالطلاببرغبات

للمجتمعجديدةعديدةمشكلاتتولدقدبدورهاهيبل،الناهضة

وتقليدهاونقلهاالكتببعضترجمةفانلذلك.")1(استوردها!الذي

امتناوقيمعقيدةمعتتعارضوقيمومبادىعقائدمنتحويةمابكل

الشخصيةالإسلاميالعالمفيوجدت"أنةمنهنتجالإسلاميةالعربية

منركامأالمسلمالجيلأصبححتى،والسلوكالفكرفيالمتناقضة

النظرياتمحيطفيغارقأواصبحالأفكار،منللعديدونهبأ،التناقضات

المسلمونيمثللاوبذلك")2(،ميزهولالةلونلاوأضحىوالاراء،

للتوزيع،التونسيةالشركة،تونس.مؤمنةفرييةنحو.فاضلمحمد،الجمالي)1(

33.ص،م7791،الأتلىالطبعة

التربيةفىنظرات.اسماعيل،بدر،وسمربنالدبنعز،التميمي،سابقمرجع)2(

.هص.الإسلامية
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تعقيداالأمر"وزاد،وحضارتهوفكرهوقيمةوروحهالإسلامحقيقةاليوم

بخيرهاالكتاباتهذهنقلتمبالوكبللحاقالمحاولاتغمرهفيانه

بغيرتؤمنلامنكرةإلحاديةخلفيةمنطياتهافيتحملهوبماوشرها،

الإسلاميالعالمفيالفكريةالبلبلاتمنالكثيرإثارةإلىأدىمما،المادة

معاهدوحوصرت،والتقنيةالعلومبمنجزاتفيةالناسفتنوقتفي

فيعلمانيةتعليميةنظمالأمةعلىوفرضتخنقتحتىالإسلاميةالتربية

الأمةنطقتهـانواهدافهاومناهجهاومحتواهاوفلسفتهاجوهرها

")1(.تؤديهأناستطاعتماالعباداتمنوأدت،بالشهادتين

دررهواستخراجالتراثكتبإلىالرجوعمنلابدكانهناومن

الأقةأصالةإلىوالتعليمبالتربيةالرجوعوهو،النفيسةوكنوزه..القيمة

العربيةللأفةالإسلامىالتربويالفكرتوحيدهـالى..وعزتهاالإسلامية

بالأصالةيتميزانالفذينوالسئةالكتابعلىبالاعتمادكلها،والإسلامية

البشريةالنفسوتصويروالتكاملوالشمولوالواقعيةوالصدقوالثبات

المؤمنةالشخصيةتكوينإلىالنهايةفينصلحتى،تعالىاللهخلقهاكما

بمبادىمهتدية،الحياةومتطلباتصعوباتمواجهةتستطيعالتيالمجاهدة

ومنهجها.الأفةهذهعقيدةمعتتفق

عدةتساولاتلناتبرز،البحثلمشكلةالتصورهذاخلالومن

الآتية:التساولاتوهي،الدراسةموضوعحولتدور

ابنمؤلفاتثنايافيمتكاملتربويفكرتوافرمدىما-ا

؟الجوزي

والسنةللقرانالتربويةومبادئهالجوزيابناراءموافقةمدىما-2

مراعاتةمدىوما؟الإسلاميةللتربيةالأساسيينالمصدرينباعتبارهما

التشريعية؟الأصوليةالقواعد

بعضمعالتربويةالجوزيابناراءواختلافاتفاقمدىما-3

؟المعاصرةالتربويةالاتجاهات

الطبعة،الفلاحمكتبة،الكويت.ا!المعاصر.راغب،زغلول،النجار()1

165.ص،م0891-ص0014،الأولم!
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الإسلاميةالشخصيةبناءفيوالآراءالمبادىتلكدورأهميةوما

تاصيلوفي،خاصبوجهالمملكةفيالحاليالتربوينظامناخدمةوفي

عام؟بوجةالإسلاميالعالمفيالتربويالفكر

البحثاهدات:ثالثا

الاتية:الأهدافعلىالدراسةهذهستركز

واستخراجالجوزيلابنالإسلاميالتربويالفكرعنالكشف-ا

ارائة.وتحليللديهالتربويةوالاسسوالاساليبالمبادئ

وفيالإسلاميةالمبادىضوءفيالتربويةاجتهاداتهطريقةإبراز-2

.عصرهمقتضياتضوء

.المعاصرةالتربويةالآراءببعضارائهبعضمقارنة-3

الشريفة.النبويةوال!تةالقرانضوءفياراتةتقويم-4

فيمنهاالاستفادةمدىوبيانتربويةتوجيهاتاستخلاص-5

منها.تطبيقهيمكنماثطبيقواقتراحوالتربويالتعليميواقعنا

البحثاهميةتحديدرالعأ:

الاتية:النقاطفيالدراسةهذهأهميةتبرز

منالإسلاميةالتربويةالاراءلاستخراجمحاولةالدراسةهذهإن-ا

بالدراسةتحظلممؤلفاتةلأن"؛الجوزي"ابنالمسلميناعلامأحدمؤلفات

السابقةالدراساتعرضناخلالمنذلكسنتبينكما،الكافيةالتربوية

النظريةابعادبعضتشكلمؤلفاتةفيالتربويةاراءهانمنالرغمعلى

التربية.تاصيلفيإليهابحاجةنحنالتيالإسلاميةالتربوية

مجالفيالجوزيلابنالتربويةوالمبادئالآراءمنالاستفادة-2

الحياةمعيتلاءممعاصرجديدثوبفيوإبرازها،الحاليوتعليمياتربيتنا

التربوية.الأهدافيخدمبماالحاضرة

فيبةوالاسترشادالتربيةمجالفيالجوزيابنإسهامإبراز-3

المعاصر.وتعليمناتربيتناتوجية
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التربيةبقسمالعلياالدراساتأهدافتحقيقفيالإسهام-4

التربويالتراثعنالكشفالأهدافهذهمنفإن؛بالكلية

.(")1الإسلامي

الإسلامية،التربيةفيوالمؤتمراتالندواتلتوصياتالاستجابة-5

التربيةلتأصيل،المسلمينالمربينأعلاموإسهاماتاراءدراسةبشان

الخامسالعالميالمؤتمرتوصية،التوصياتهذهفمنمنها)2(.والاستفادة

بضرورةالمؤتمر"يوصي:فيةوجاء،بالقاهرةالمنعقدالإسلاميةللتربية

المعرفةجوانبكلفيالمسلمينالعلماءوإسهاماتبجهودالاهتمام

وعمقباصالةالتلاميذنفوسفيالثقةلبثوحديثا،قديماالإنسانية

والمقرراتالمناهجفيالخيرةالجهودبهذهوالانتفاع،الإسلاميالفكر

التربيةومؤتمر")3(،الهدامةالفكريةالمذاهبمنالمسلمينوحمايةالدراسية

قبلومناهـ.411محرم5-2منالمدةفيالمنعقدعقانفيالإسلامية

اهـ.793سنةالمنعقدمكةمؤتمر

ومنهم-العالمفيالإسلاميالتربويالفكربرجالالتعريف-6

تربوية.أفكارومنتربوينرجالمنالمسلمينلدىبما-الجوزيابن

فىالحديثالتربويالفكربهالجوزيابنسبقعماالكشف-7

القضايا.بعض

البحثحدود:خامسا

صلةلهاالتيالجوزيابنمؤلفاتعلىاولأتركزالدراسةهذهإن

-:مثلمباشرةبالتربية

الروحاني.والطباللطائف-ا

الولد.نصيحةإلىالكبدلفنة-2

.4الهدفرفم،16ص،الاجتماعيةالعلومبكليةالتربيةقسمدليل)1(

.عمانومؤتمر،القاهرهومؤتمراباد،واسلامولبنانمكةمؤتمرمشل)2(

اهـ.704رجب13-8منبالقاهرهالإسلاميةللتربيةالخامسالعالميالمؤتمر)3(

السنة"اللكرمةبمكة7صالأمايوارةلألججاالتاتصدرهامفاالجزال!ال!فارخلأبسمناالثانية
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الخاطر.صيد-3

.ءكيافيا-4

والمغفلين.الحمقىاخبار-5

العمر.مواسمعلىالغمرالنائمتنبيه-6

إبليس.تلبيس-7

.الحفاظكباروذكرالعلمحفظعلىالحث-8

عليها،الحصوليمكنالتيالأخرىالمؤلفاتكلدارسة:ثانيأ

قدر-شاملةالدراسةلتكون،التربويةارائهبعضثناياهابينوتحمل

التربوية.لارائه-المستطاع

البحثمنهج:سادسا

فيالمستخدمالمنهجنوعتحددالتيهيالدراسةهذهطبيعةإن

استخدمتولهذا،ومقارنتهاوتقويمهاوتبويبهاوتصنيفهاوتحليلهاسردها

البحث.ومتطلباتالموضوعطبيعةحسبالباحثة

علىويعتمدبالماضييرتبطالموضوعلأن:التاريخيالمنهج:الأول

الدراسةاجلمنالتراثوعن!الرجلعنوالوثائقالمعلوماتجمع

الوصولأجلمنثم،ومؤلفاتهوبيئتهوحياتهالجوزيابنلعصرالتاريخية

التربوية.ارائهإلى

لظروتالعلمية"الدراسةعلىويعتمدالوصفيالمنهج:الثاني

التيالمرحلةفي")1(للإصلاحواقعيفعليتقويمبقصدوحاجاتهالمجتمع

البحثانباعتبارالمنهجهذاالباحثةوستستخدم،الجوزيابنعاشها

الباحثةستقوموفيه،التعليميواقعنافيالمعاصرةالدراساتبعضيتناول

وتبويبهاتصنيفهاثم(التربويةالجوزيابن)اراءالمعلوماتبجمع

وتحليلها.

ص،ام749،القاهرة.وتقنياتهمناهجهالعلمىالبحث.زيانمحمد،،عمر()1

"بتصرفإ.118
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منلابد،والوصفيالتاريخيالمنهجينهذيناستخدامومع

تحتالتربويةالاراءتصنيفعلىيعتمدالذيالتحليليالجانباستخدام

النتائج.استخلاصثمفيها،غموضلاواضحةبطريقةالطبيعيمسماها

ابناراءتقويميتمالمنهجهذاوفي:التقويميالمنهج:الثالث

المعيارانلأنهماالنبويةوالمن!ئةالكريمالقرانضوءفيالتربويةالجوؤي

المختلفة.المجالاتفيالتفكيرلإسلاميةالأساسيان

ببعضالجوزيابناراءالباحثةتقارنوفيه:المقارنالمنهج:الرابع

هذهنتائجضوءفيخاصةاحكامإصدارتستطيعبحيث،المعاصرةالآراء

وأالمعاصرالتفكيرخصائصوإبراز،البحثهدفيخدمبماالمقارنة

.الجوزيابنتفكير

فيهايقومالتيالطريقةبانهيعرف:الاستنباطيالمنهج:الخامس

بهدفالنصوصدراسةعندونفسيعقليجهداقصىببذلالباحث

الأساسيينالمصدرينمنالواضحةبالأدلةمدعمةتربويةمبادىاستخراح

التربويةالمبادىواستخراحباستنباطالباحثةستقوموفيةالأمر،غالبفي

لهذهالتحليليةالدراسةبعدالجوزيابناراءمنالاستفادةوجوهوأهم

.الآراء

يمكنالدراسةهذهفيالمستخدمةالعلميةالمناهجهذهخلالومن

وتصنيفها،الجوزيلابنالتربويةللآراءالعامالنظريالإطارعنالكشف

التعليميواقعنافيمنهاوالاستفادةوتطبيقهاتعميمهايمكنبطريقة

المعاصر.والتربوي

الإجرائيةالخطوات:صابعا

الاتية:الخطواتعلبناءالبحثهذاوفصولأبوابكتابةتمت

كالاتي:تمتالتربويةالاراءلاستخلاصبالنسبة-:الأولىالخطوة

إليها-الوصولالباحثةتستطيعالتي-الجوزيابنكتبقراءة-ا

الأولى.بالدرجةالتربويةأفكارهعلىالمحتويةالكتبعلىالتركيزتم

مؤلفاتة.ثنايامنالتربويةوالمفاهيمالأفكاراستخراح-2
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فصولحسبمجموعاتفيالمستخرجةهذهـالأفكارتصنيف-3

المقترحة.الخطة

المنطقي.تسلسلهاحسبحدةعلىمجموعةكلافكارترتيب-4

ومترابطةمتسلسلةبطريقةتربويأوتحليلهاالأفكارهذهعرض-5

عنواضحةفكرةتعطيبحيثموحدأكلأالنهايةفيلتصبحومتكاملة

بالكتاباتوموثقامدعمأالتحليلوسيكونالتربويةالجوزيابناراء

المختلفة.التربوية

القرانضوءفيوتقويمهاالتربويةالاراءدراسةاما:الثانيةالخطوة

النحوعلىفيهاالسيرخطةتمتفقد،المطهرةالنبويةوال!ئةالكريم

الاتي:

القرانيةبالآياتيدغمهاكانإذافيماالتربويةارائةعنالبحث-ا

يدعمها.لااوالنبويةوالأحاديث

كانتإذافيمايستخدمهاالتيالأحاديثعنالبحث-2

منمرجعهاويبينالأحاديثيخزجوهلموضوعةاوصحيحةالأحاديث

الأحاديثبشانال!تةكتبإلىالباحثةترجعولهذالا؟أوال!تةكتب

واصحيحةكانتإذافيماالحديثأهلحكملتعرفبها،استشهدالتي

سندها.أومتنهافيضعيفة

فيوالفقهيةالأصوليةالقواعدعلىاعتمادهمدىعنالبحث-3

وقواعدهالاجتهادبضوابطتقيدهومدى،وال!تةالقرانضوءفياجتهاده

التربوية.ارائةإلىللوصول

:المعاصرةالتربوتةالاراءببعضارائةمقارنةأما:الثالثةالخطوة

والسئة،القرانضوءفيالتربويةالجوزيابناراءتقويمبعدفانة

بالاتي:الباحثةقامتالسابقالنحوعلىالاجتهادقواعدضوءوفي

والقواعدوال!تةالكتابمعالمتفقةالتربويةالاراءعلىاعتمد-ا

معتتمشىلاالتيأووال!تةللكتابالمخالفةالآراءواوضح،الأصولية

الأصولي.الاجتهادقواعد

حياتنافيتطبقانيمكنالتيالاراءارائةمناختار-2

.المعاصرة
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ضوءفياختارثم،والمترجمةالمعاصرةالتربيةكتببعضأقرأ-3

فيالجوزيابنلآراءالمقابلةوالمنتشرةالمعاصرةالاراءبعضالقراءةهذه

نفسة.الموضوع

أقومثممخالفةاومتفقةكانتسواءبينهابالمقارنةاقوم-4

ذلك.ضوءفيبتحليلها

اراءبينوالاختلافالاتفاقأوجهأهمإلىأصلالنهايةوفي-5

الجوزيابنأضافهماأوضحثم،المعاصرهالتربيةواتجاهاتالجوزيابن

حياتنا.فيالاراءهذهوأهميةغيرهسبقوماتربويةاراءمن

البحثمصطلحاتثامنا:

تحديدمنلابدالتيالمصطلحاتبعضالدراسةهذهفيتوجد

-:الاتيةوهيمعناها

ا-التريية

تعريفاتولهاواصطلاحيا،لغوياالمعروفةالمعانيمنالتربيةمعنى

واحداتعريفأسأذكرلذلك،والغربيالإسلاميالتربويالفكرفيكثيرة

الفكرمنوثالثاالغربيينتعريفاتمنوواحداالمسلمينتعريفاتمن

الرسالة.هذهموضوعيناسبالذيالتعريفأذكرتنمالمعاصرالإسلامي

للتربيةالمسلميناحدتعريف-ا

كمالهإلىالشيءتبليغهي"التربية-:البيضاويالقاضيتعريف

فشيئا")1(.شيئا

عل"يلاحظقائلا:التعريفهذاعليالجنمقدادد.عفقوقد

الإنسانيشملإنهحيثالإنسانعلشمولةمنأعتمانهالتعريفهذا

التنزيلأتوار.الثيرازيسعيد،أبو،الدينناصر،عمربناللةعبد،البيضاوي()1

نقل3ص،الأولالجزء،تاريخدون،الجيلدار،بيروت.التاويلوأسرار

.بتصرف
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مصبوغغيرأنهنلاحظكماشيء.ايبناءحتىوالزراعةوالحيوان

")1(.الإسلاميةبالصبغة

للتربيةالغربييناحدتعريف-2

وتركز،الكاملةللحياةتعد"التي:هيبانهاالتربيةسبنسرعزف

الإعدادفيالواضحةالقيمةذاتالحياةوانشطةالخبراتعلىتحتوياتهافي

")2(.الكاملةللحياة

وجعل،بالحياةالتربيةربطسبنسرانالتعريفهذاعلىالملاحظ

غيرالمفهوموهذا،الكاملةللحياةالإعدادهيللتربيةالأساسيةالوظيفة

الحياةواهملالدنياالحياةعلاقتصرلأنهالإسلاميالفكرفيواف

.الاخرة

الإسلاميةالتربيةتعريف-3

"تنميةبانها:الإسلاميةالتربيةابراهيمرشيدطةصبحيد.عرف

والجسديةوالعاطفيةالفكريةالإسلاميةالشخصيةجوانبجميع

وتعاليمة،الإسلاممبادىمناساسعلىسلوكهاوتنظيم،والاجتماعية

")3(.الحياهمجالاتشتىفيالإسلامأهدافتحقيقبغرض

الشخصيةجوانببعضاغفلانهالتعريفهذاعلىوالملاحظ

والإراديوالأخلاقيوالروحيالاعتقاديالجانبمثلالمتكاملةالإسلامية

مراحلجميعفيالإسلاميةالتربيةاستمراريةعلىيؤكدولم،والإبداعي

مجالاتشتىفيالإسلامأهدافتحقيققصركذلك،الإنسانيالنمو

والطرقالأساليبيحددولم،الاخرةبالحياةيربطهاولمالدنياالحياة

الباحثةراتلذلكالإعداد.عندمراعاتهاينبغيالتيالإسلاميةالتربوية

دارمؤسسة،بيروت.الأساسيةالاسلاميةالترليةجوانب.مقداد.د،يالجن(1)

22.ص،ام869-اص604،ولمطاالطبعةوالنشر،للطباعةالريحاتي

ليبيا،.التربويةوالأفكارالنظرياتتطور.التومي،محمد،عمر.د،الثيباني)2(

092.ص،ام779-ص7913،للكتابالعربيةالدار،تونس

دار،عمان.تدريسهاواصاليبالاصلاميةالتربية.رشيد،طة،صبحي،ابراهيم)3(

.9ص،ام869-اص604،الأولىالطبعة،للكتبالأرقم



موضوعمعتتناسبالتيالتعريفاتأنسبيالجنمقدادد.تعريفان

صبحي،د.تعريفاغفلهابخصائصيتميزانةولاسيما،الرسالةهذه

المسلمالإنسانإعداد"علم:هيالإسلاميةالتربيةإن:يقولوالتعريف

والعلميةوالعقليةالصحيةالناحيةمنكاملاإعدادأوالاخرةالدنيالحياتي

فيوالإبداعيةوالإراديةوالاجتماعيةوالأخلاقيةوالروحيةوالاعتقادية

أساليبضوءوفيالإسلاميةوالقيمالمبادىضوءفينموهمراحلجميع

")1(.الإسلامبينهاالتيالتربيةوطرقووسائل

كلمةفهيأقوالةفيالجوزيابناستخدمهاالتيالألفاظأما

علىمنهانذكرعدةمواضعفيقولةفيكماالتربيةبمعنى"الرياضة"

"الرياضة:وقوله")2(نجيبفيإلاتصلحلاالرياصة"إن:المثالسبيل

حال")3(.إلىحالمنوالتنقلبالتلطفتكونللنفس

كماو"التربية""التاديب"بمعنىجاءافقدوالثالثالثانياللفظأما

الولد،لذلكالخالقاختياريسبقلمإذاالولدتاديبينفع"ما:قولهفي

")4(.الصوابإلىوهداهطفولتةمنرياهشخصاارادإذاسبحانةفإنه

2-الفكر

إلىللوصولالأشياءفيالعقل"إعمال-:لغةالفكرمعنى

الحياةظواهرمنظاهرةكلعلىالعامبالمعنىويطلقمعرفتها،

")5(.العقلية

التربيةودورالمعاصروالعاالإسلاميةالأمةمشكلاتمنا.مقداد.د،يالجن()1

الطبعة،والتوزيعللنشرالكتبعالمدار،الرياض.معالجتهافىوقيمهاالإسلامية

71.صام،099اص-411ولى،ا

الروحانيوالطباللطائف.الرحمنعبد،الفرجأبو،الجوزيابن،سابقمرجع)2(

131.صأحمد،القادر،عبدعطا،)تحقيق(

132.ص،السابقالمرجع)3(

252.ص.الخاطرصيد.الرحمنعبد،الفرجابو،الجوزيابن،سابقمرجع)4(

واللاتينية.والإنجليزيةوالفرنسيةالعربيةبالألفاظالفلسفىا.جميل،صليبا)5(

الجزء،ام979،المصريالكتابدار،القاهرة،اللبنانيالكتابدار،بيروت

.451ص،الثاتي
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الجوزيابنعندالتربويالفكر

وماجوانبةجميعمنالتربيةبنظامتتعلقالتيالاراءمجموعةهو

مؤلفاتهخلالمن،المتكاملالمسلملبناءوالأساليبالوسائلمنبهايتعلق

المختلفة.

لةلأصاا-3

بصفاتغيرهعلىالشخصاوالشيء"امتياز:هواللغويمعناه

الرأيوفي،إبداعةالإنسانفيالأصالةفمعنى،عنهصادرةجديدة

بهذاوالأصالة،عراقتةالنسبوفي،ابتكارهالأسلوبوفي،جودته

جديدبشيءالمرءياتيأنوهيوالابتذالوالإسفافالسخفضدالمعنى

سخيفاومبتذلبشيءاتىاوغيرهققدفإذا،غيرهإليهيسبقهلممبتكر

يسبقلمإلهيتشريعلأنةالإسلامعلىينطبقوهذاأصيلأ")1(يكنلم

إليه.

التربية:تأصيلفمعنىهذاوعلى

منهجبايجادوذلكإسلامياتربويأتوجيهاالتربويةالدراسات"توجيه

التربيةأهدافيحققنحووعلىالإسلاميةالأسسعلىيقومتربويفكري

وغايتها")2(.الإسلامية

المبدا-4

تنبثق،شاملةعامةفكرة"عنعبارةبانهاالمبداكلمةالبعضعرف

رعايةمبدامثلتربويةعمليا)تضوئهاعلىتنظمأو،فرعيةأفكارعنها

استنباطهيمكنالمبادىهذهوبعضوالتعلمالتعليمفرضيةمبدأأو،اليتيم

النفسمعالتعاملفيالكريمالقرانواساليبجم!،الرسولاساليبمن

واللاتينية.والإنجليزيةوالفرنسيةالعربيةبالألفاظالفلسفىا.جميل،صليبا()1

الجزء،ام789،المصريالكتابدار،القاهرة،اللبنانيالكتابدار،بيروت

69.ص،الأول

بحث."الاجتماعيةالعلوتأصيلحولومقترحاقما"مرئياني.مقداد.د،يالجن)2(

سعودبنمحمدالإمامبجامعةالاجتماعيةللعلوالإسلامىالتاصيللندوهمقذم

.13صا!،6/6704/-5والاربعاءالثلاثاءيومي،بالرياضالإسلامية
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الفروق"مراعاةومبدا"الذاتية"التربيةكصبدا،والمجتمعالإنسانية

.(1")الفردية

وافكاراراءعليهاتبنىالتيالعامةالقاعدة،بانةتعريفةويمكن

القرانمثلالإسلاميةالتشريعيةالمصادرمنتستخلصوهيجزئيةتربوية

ضوئهما.فيوتجاربهمالعلماءواجتهاداتوال!تةالكريم

ايلرا-5

وهواليقينيالاعتقادلا،المحتمل"الاعتقاد:بانهالبعضيعرفه

منقضيةحولالجازمالاعتقاديكونوقد")2(،واليقينالشكبينوسط

المسائلمنمسالةفيالسديدالفكرأوالحكمصدقاوالقضايا،

العلمية.

تكونانيحتملافكار،منيعتقدهماهو:الجوزيابناراءمعنى

الأفكار،تلكعليةبنىماوفقعلىالاخربننظرفيخاطئةأوصحيحة

تكونقدنبويةاحاديثمناووال!تةالكتابمنمستخرجةكانتسواء

الشخصية.اجتهاداتهمناو،موضوعةاوضعيفةأوصحيحةاحاديث

6-التحليل

وقيل:")3(اجزائهإلىالكلإرجاعوهو.التركيب"عكسوهو

بعض")4(.عنبعضهاالشيءأجزاءعزلهو"التحليل

منها،يتالفالتياجزائةإلىالكل"تجزئةبالتحليليقصدكذلك

لمعرفة،بهخاصةدراسةمنهاجزءكلودراسة،مركبةأوكانتبسيطة

بعضهاالأجزاءترابطوجهفيالنظرثم،ووظائفة،وخصائصةصفاتة

المكتب،بيروت.المعاصرةوالمشكلاتالإسلاميةالتربية.الرحمنعبد،نحلاوي(1)

.55ص،ام829!ا24ولىالطبعة!ا،الرياض،الإسلامي

والفرنسيةالعربيةبالألفاظ..101.جميل،صليبا،سابق)2(مرجع

.406ص،ولاالجزء.واللاتينيةوالإنجليزبة

254.ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)3(

255.ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)4(
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منموضعةبحسب،بهالخاصةوظيفتهمنهاجزءكلواداء،ببعض

تعاونعلىالقائمةالكبرىوظيفتةفأدىالكلمنهااجتمعحتى،الكل

.(الأجزاء")1

أجزاءعنالكشفهوالدراسةهذهفيالتحليلفمعنىهذاوعلى

جميعمنوالغموضالتعقيدعنوبعيدةوشاملةمتعمقةبطريقةالمعرفة

.الواحدةالفكرةأطراف

7-التقويم

"العمليةهو:زيدانمصطفىمحمدد.وضحةكماالتقويممعنى

لأهدافهاالتربويةالعمليةتحقيقمدىعلحكمإصداربهايتمالتي

لها")2(.الموضوعة

ابناراءعلحكمإصدارفيالتقويميالجانبهذاوسيستخدم

والقواعدالشريفةالنبويةوال!ئةالكريمالقرانضوءفيالتربويةالجوزي

مدىلمعرفةالإسلاميةالشريعةفيالاجتهادوضوابط،والفقهيةالأصولية

.الإسلامروجمواءمتها

الاستدلالوا!ولالمعرفةضوابط.حبنكة،حسن،الرحمنعبد،الميداني(1)

،ام759اهـ-593،ولىاالطبعة،القلمدار،بيروت،دمشق.والمناظرة

913.ص

دار،جدة.والتربويةالمصطلحاتخحمالنفسية.مصطفى،محمد.د،زيدان)2(

،ام979اهـ-993،الاولىالطبعة،والطباعةوالتوزيعللنشرالشروق

166.ص
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الفطالئاني

السابقةالدراسات

نصيرمحمدامنةالباحثةدراسة:-أولا

رزقأبومصطفىعليحليمةالباحثةدراسة:-ثانيا

العالصبدابراهيمحسنالدكتوردراسة:-ثالثا

اللهعبدصالحالرحمنعبدالدكتوردراسة:-رابعأ

بالموضوعمباشرةصلةلهاليستأخرىدراسات:-خامسا
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ألثانيألفصل

السابقةالدراسات

جامعاتبعضلبحوتثمبدئياستقراءبعملالباحثةقامتلقد

والجامعة،المكرمةبمكةالقرىأمجامعةمثلالسعوديةالعربيةالمملكة

الإسلاميةشعودبنمحمدالإماموجامعة،المنورةبالمدينةالإسلامية

تبويبومركز،بالرياضوالتكنولوجياللعلومالوطنيوالمركز،بالرياض

أيضأالباحثةوحاولت،بالظهرانوالمعادنالبترولجامعةفيالمعلومات

اللهمنبتوفيق-الباحثةاستطاعتوقد،المملكةخارجالإمكانبقدر

بفروعةالجوزيابنتراثعالجتالتيالموضوعاتعلىتقفأن-تعالى

الدراساتمنالعديدإلىالوصولالبحثهذانتيجةوكانت..المختلفة

لهاليستأخرىدراساتصمالى،التربويبالمجالمباشرةصلةلهاالتي

التيالمتخصصةالإسلاميةبالمجالاتتتعلقولكنها،بالتربيةمباشرةصلة

الحديث،ومصطلحالقرانوعلوم،العقيدةمثلالجوزيابنفيهاكتب

ذلك.غيرإلى..والوعظوالتاريخوالتفسير

التيالدراساتعلىالسابقةالدراساتعرضهافيالباحثةوستركز

أكدهماوهذا،البحثموضوعوهوالتربويبالمجالمباشرةصلةلها

العلميةالدراساتهويراجع"فالذي:بقولهالعمتمافصالحالدكتور

منبجانبأوككلالبحثبمشكلةمباشرةعلاقةلهاالتيوحدها

؛المنشورةوغيرالمنشورة:العلميةالرسائل:تشملوهذه.جوانبها

.المنشورةوغيرالمنشورة:العلميةوالبحوث

أما./مطبوعكتاببصورةأمعلميةدوريةفيالنشرأكانسواء

وأ،ومجلاتصحفأوتقارير،أو،النظريةتناولتكتبمنذلكعدا
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الخ...اجتماعاتومحاضررسميةخطاباتأو،ومحاضراتاشرطة

ولكنها،النظريوإطارهالبحثلأهميةتوضيحةفيالباحثمنهافيستفيد

القيتعلميةدراسةعنعبارةفعلاكانتإذاإلا،سابقةدراساتليست

ولكنسابقةدراسةحينئذفتعدشريطعلىسجلتأو،عامةبمحاضره

الدراسةإلىيرجعانعليةيتعذركاناضطرارأإلاالباحثلهايرجعلا

صلةلهاليستالتيالدراساتبايجازالباحثةتعرضثم")1(.مكتوبة

بها.علمعلىالقارىليكون،بالموضوعمباشرة

العلميةالرسائلعلىالسابقةالدراساتعرضهافيالباحثةستركز

كالآتي:وهي،الكتبوعلىالمنشورةوغيرالمنشورة

ابنالفرجابو:وعنوانهانصير،محمدامنةالباحثةدراصةاولا:

تخصصفيدكتوراهرسالةوهي.والأخلاقيةالكلاميةاراؤهالجوز!

اهـ-704عامالأولىطبعتهافيبالقاهرهالشروقدارنشرتها،العقيدة

.ام879

مباحث،إلىومنهافصولإلىمقسمة،ابوابثلاثةالرسالةتتضمن

ومولدهنسبهحيثمنالجوزيابنترجمةالأولالبابفيالباحثةتناولت

والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالنواحيمنعصرهودراسةونشاته

كذلك.والأخلاقيةالكلاميةوارائهشخصيتةفيذلكوأثروالثقافية

لفقةوتعرضت.ومصادرهاوثقافتهالجوزيابنشيوخعنالباحثةتحدثت

كما،لفتاويهونماذجالفقهاءبينومكانتهالفقهيةوشخصيتةالجوزيابن

ومؤلفاته.تلاميذهذكرت

منالكلاميةالجوزىابناراءالباحثةفعرضتالثانيالبابفياما

خلالوتطورهنشأتهصاحبتالتيوالظروفالكلامعلممبداحيث

الفرقهذهواشهراختلافها،واساسالكلاميةالفرقونشاةالعصور،

منالكلا!علمالباحثةتناولتكذلك.والقدريةالجبريةفرقةولاسيما

،القرانبخلقوالقولى،والصفاتوالتأويل،والوحدانيةالوجودحيث

السلوكية.العلسالمجث!همصفىالىاللد!لحمد.بن،صالحد.،العساف)1(
،ام989اهـ-904،ولىاالطبعةوالنشر،للطباعةالعبيكانشركة،الرياض

67.ص
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ناقشتكذلك.والقدروالقضاء(وموضوعه-)طبيعتهالإيمانحيثومن

حاجةإلىووصلت،وحدودهوماهيتهالعقلفيالجوزيابنرأيالباحثة

التقليديتمالرسلومن،الشرعيالطريقفيللسيرالرسلإلىالبشرية

إلىصنفتهاوالتي،المختلفةالعقليةالمستوياتتفاوتحسبعلىالمحمود

الخاصة.وتقليدالعامةتقليد

كماوتطورهالتصوفمفهومالثالثالبابفيالباحثةناقشتوقد

موقفةثمبينهما،والفرقوالتصوفالزهدمنوموقفة،الجوزيابنيراه

وضحتكما،الدينعلوماحياءلكتابونقده،الغزاليالإماممن

بمنهجالالتزامخلالمنالجوزيابنيراهكماالمشروعالتصوفالباحثة

وانواع،الجوزيابنعندالخلقمعنىعنوتحدثت.الصحيحالإسلام

تعرضتكماعلاجها،وكيفية3ورذائلفضائلمنفيهاوماالبشريةالنفس

النساء.وسياسة،الأطفالتنشئةفيالتربويةارائهلبعض

البحثعنهااسفرالتيالنتائجاهم

وليسالأولالجوزيابنشيخهوناصرابنانالباحثةاثبتت-ا

وانهـبكثير،057عامقبلولدالجوزيابنالقاسمأباوأن،خالة

المعتصم.الخليفةسفيرالجوزيابنيوسفهو656!.عامالمقتول

هـ.058عامقبلكتبقدالكبدلفتةكتابهانالباحثةاثبتت-2

وليسالمظفرابيلسبطهالناصحوالأنيسالصالحالجليسمخطوطوان

له.وليسللمقريزيالمفيدالتوحيدتجريدكتابوأن.الجوزيلابن

بالقدرةصاحبهاتزؤدوالسنةالقرانعلومانالباحثةاثبتت-3

ثقافةبةتميزتماوهذاالاراءمختلفومناقشةالثقافاتكلتقويمعلى

.الجوزيابن

لهايتسعوالحياةالكونإلىالفلسفيةالنظرةأنالباحثةأثبتت-4

علىأدلتةخلالهامنالجوزيابنحضلوقدإليها،يدعوبلاللّهكتاب

الله.وجود

حضلهماذاتهوالجوزيابنحضلةماأنالباحثةأثبتت-5

فبان،المكاناختلافمعالزمانفييعاصرهالذيرشدابنالفيلسوف



معبهالمؤمنينبينالفكروحدةمنالقرانيالتائيريصنعهمامدىبذلك

الأقطار.تباعد

علمفيوالمحظورالمشروعبيندقيقالفاصلانالباحثةرات-6

فيالخوضفيالجوزيابنأوقعمماوهوالعلماءأفذاذلدىحتىالكلام

مقامبانةفوصفهبعدمنندمهاثارالذيالمدىإلىفيةوذهابهالتاويل

خطير.

منخلاإذاالإيمانقضايالجميعيتسعالعقلأنالباحثةأثبتت-7

بعثةوجوبوعلى،اللهوجودعلىيدلوالعقلوالغرور،التقليد

البشر.منيكونواانلابدوأنه،الرسل

القضاءمشكلةفيالجوزيابنرأيالباحثةاستخلصت-8

ولاعليهاومجازيهموافعالهمالعبادخالقاللهأنالىيذهبوانهوالقدر،

فاللهظلما،سلبهيعدحقالخالقعللمخلوقليسإذ؛ذلكفيظلم

فيالحكمةوان،إليةالظلمنسبةيتصورولاملكهفييتصرفمالك

بالتسليم.فعليهاالعقولعلىتخفىذلك

وتقريرهوالتقليدالعقلبينالجوزيابنموقفالباحثةبينت-9

عليةيتعينبقدرةمحدودوأنةووظائفةوماهيتهوجودهلهالعقلان

تجاوزها.وعدماستعمالها

الصوفيةونقدهالتصوفمنالجوزيابنموقفالباحثةبينت-01

الغزالي.والإمام

اساسهاوانالأخلاقمنالجوزيابنموقفالباحثةبينت-11

والعقل.الشرع

كلفيالاعتدالهوالهوىاجتنابفيالجوزيابنمنهج-12

شيء.

وامعمنه.فهمعلىيدلالتربويالجوزيابنمنهج-13

:الاتفاقاوجه

البحثلموضوعاتالموجزالعرضهذاخلالمنيبدووالذى

،الجوزيلابنوالأخلاقيةالكلاميةالاراءعلىتركيزهرغمأنه،ونتائجة



تعرضفانة،والأخلاق،بالعقيدةتتعلقالتيالموضوعاتمنوهي

ولاسيماالدراسةهذهفيبحثتالتيوالأخلاقيةالتربويةالآراءلبعض

مهماوترابطةالإسلاميالفكروحدةعلىيدلوهذا،الأطفالتربية

فية.يبحثالذىالتخصصدقةكانت

:الاختلافاوجه

الإسلاميةالتربيةمجالفيأنهاالدراسةهذهموضوعيميزوالذي

ابناراءخلالمنالإنسانتربيةفيالمهمةالجوانبلجميعالشاملة

فيكماالأطفالتربيةاوالأخلاقيالجانبعلىتقتصرولم،الجوزي

نصير.محمدامنةد.بحث

وعنوانها:،رزقابومصطفىعليحليمةالباحثةدراسة:ثانيا

التربيةتخصصفيماجستيررسالةوهيالجوزيابنعندالعقليةالتربية

عامالمكرمةبمكةالقرىاملجامعةمقدمة،منشورةغير،الإسلامية

ا!.704

منالدراسةبخطةالباحثةبدأتهوقد،فصولستةالبحثيتضمن

وأهدافهالموضوعوتحديد،اختيارهوسببالموضوعوأهميةالمقدمةحيث

علية.السابقةوالدراساتفيةالبحثومنهج

حيثمنالجوزيبابنالتعريفعلىالأولالفصلاشتملوقد

منفيةعاشالذيالعصروطبيعةوشيوخةالعلميةومجالسهونشأتهمولده

الأذكياءبكتابيةوالتعريف،والعلميةوالاجتماعيةالسياسيةالنواحي

ثم.بهيتعلقوماالعقلعلفيهماركزاللذينوالمغفلينالحمقىواخبار

استشهادهحيثمنالكتابينموضوعاتمعالجةفيطريقتهالباحثةبينت

والأحداثالرمزيوالأدبوالشعر،النبويةوالأحاديثالقرانيةبالايات

الكتابين.فيمنهجةقؤمتثم،التاريخية

اللغة،فيالعقلمعنىفيةناقشتفقداثنيالفصلاما

التربيةخصائصأهمثم،المطهرةوالسنةالكريموالقران،والاصطلاح

تعالى،اللهبوحدانيةالإقرار:مثلوالسثةالكتابمنالمستمدةالعقلية

الإنسانية.النفسوفيالكونفيوالتفكروالوسطيةوالتوازن
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منالجوزيابنعندبالعقلالثالثالفصلالباحثةخصتوقد

وصفات،والمنخفضةالمرتفعةودرجاته،العقلوثمرات،تعريفةحيث

وأفطريالحمقوكذاالذكاءوهل،الأحمقوالسلوكالذكيالسلوك

القدامىالعلماءبعضباراءالجوزيابناراءمقارنةثم؟مكتسب

مفهومتقويمواخيرأ،ديويوجونحبانوابنكالمحاسبيوالمحدثين

الحديث.العلمنظرياتضوءفيالجوزيابنعندالعقل

عندالعقليةالتربيةأهدافالباحثةفيهذكرتفقدالرابعالفصلأما

بموجبة،والعملتعالىبالئهالإيمانتنميةفيوتتمثل،الجوزيابن

الأسبابعنوالبعدالاجتماعيةالظواهروإدراكالإسلاميةالقيموتنمية

الحمقىمصاحبةوعدم،العلموقلةالنسيانمثلالغفلةإلىتؤديالتي

والحسد.،والمغفلين

العقلتربيةفيالجوزيابننهجعلىالخامسالفصلاشتملوقد

منوالتربية،والحادثةبالقصةوالتربية،النفسعنالترويحباستخدام

بالثوابوالتربية،الحسنةبالقدوةوالتربية،الفرديةالفروقمراعاةخلال

العقللتربيةيصلحالذيالمنهاجمحتوىالباحثةبينتكذلك.والعقاب

وتعلم،وتفسيرهالكريمالقرانحفظعلىيشتملوهوالجوزيابنعند

والسيرةوالادابوالخطالحسابوتعلم،والفقةالنبويةالأحاديث

النبوية.

منها:عدةنتائجعنالبحثأسفروقد

الإيمانإلىبهالوصولالعقلتربيةمنيهدفالجوزيابنان-ا

تعالى.بالته

اللهعنيعقلالذيهوفالعاقلالذكاء،عنيختلفالعقلان-2

نفسهإصلاحفيذكاءهيستعملقدوالذكيونواهيةأوامرهوتعالىسبحانه

انحرافة.فيأووعقلة

منها:العقلتربيةفيعدةأساليباستخدمالجوزيابنان-3

.والعقابوالثواب،والقدوة،والحادثة،بالقصةالتربية

عندالعقللتربيةاللازمةالعلومأهممنالدينيةالعلومتعلم-4

علىعليهاللهفرضهاالتيبالعباداتيقومأنيستطيعحتى،الجوزيابن

وجه.خير
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هذهبينوالربط،درجاتإلىالعقلالجوزيابنتقسيم-5

بينالفرديةالفروقمراعاةالىتؤديالتعلمعلىالفردومقدرةالدرجات

،الحياةتستمرحتىالبشرعلىتعالىاللهمننعمةوهذه،المتعلمين

بعضا.بعضهمالناسويكمل

ومكتسب.غريزيإلىالعقلقسمالجوزيابنان-6

منناتجةالإسلاميةوالأخلاقثابتةالإسلامفيالعقيدةأن-7

ثابتة.أيضأوهيالعقيدههذه

الباحثة:توصيات

بالاهتمامالدراسيةالمناهجوضععنالمسؤولينتوصي-ا

بينالتوازنمراعاةمعالإسلاميةبالعقيدةوربطهاالعلميةالمادةبمحتوى

الاتجاهاتوتنميةالعمليةبالممارساتوالاهتمام،الإنسانجوانبجميع

الإسلامي.الديننحوالايجابية

لطلابه.صالحةقدوةالمعلميكونأناهمية-2

وفقوذلكتدزسالتيالغربيةالنظرياتبتقويمالاهتمام-3

الإسلامية.المعايير

التعليميةالمراحلجميعفيالمتعلمينذكاءبتنميةالتربيةاهتمام-4

المعرفة.فروعمختلفوفي

ذكاءتنميةعلىتساعدالتيالتدريسطرقبتنويعالاهتمام-5

المتعلم.

:الاتفاقاوجه

البحثلموضوعاتالموجزالعرضهذاخلالمنيبدوالذي

كتابينخلالمنالعقليالجانبتربيةعلىتركزانها،وتوصياتهونتائجه

فهيالدراسةهذهأما،والمغفلينالحمفىاخباروكتابالاذكياءكتابهما

العقلي.الجانبفيهابماالجوزيلابنالتربويةالاراءمعظمتشمل

الاختلات:أوجه

منالجوزيلابنال!ربويةالاراءمعظمتشملالدراسةهذهإن

فيالجوزيابنلاراءالتقويميبالجانبالاهتماممع،مؤلفاتةمعظم
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الاجتهاد،وشروطالأصوليةوالقواعدالنبويةوالسنةالكريمالقرانضوء

المعاصرةالتربويةوالاتجاهاتالآراءببعضالاراءهذهبعضمقارنةثم

الاراءاهماستخلاصوأخيراالحاضر،العصرواتجاهاتالجوزيلابن

وتربيتناتعليمنافيمنهاالاستفادةووجوهالجوزيابنعندالتربوية

التربويةالجوزيابناجتهاداتوطريقةإسلاميا،التربيةلتأصيلالمعاصرة

فيمنهاالاستفادةكيفيةومعرفة،وضوابطةالاجتهادشروطضوءفي

المعاصر.الإسلاميالتربويإعداد

الفكر:وعنوانها،العالعبدإبراهيمحسنالدكتوردراسة:ثالثا

مكتبنشرهبحثوهو.الجوزيابنالفرجاببالإمامعندالتربوي

العربيةالتربيةاعلام"منسلسلةفيالخليجلدولالعربيالتربية

137.-79ص،ام889-اص904عامالثالثالمجلد"الإسلامية

!نالجوزيابنحياةعنموجزةنبذةالدراسةهذهتضمنتوقد

ومحدثاواعظأ،حياتهوعن،وشيوخهودراستة،ومولدهنسبهحيث

ووفاته.محنتهواخيرأ،وشمائلهوصفاتهمؤلفاتهذكروقدومؤرخا،

ابنفكرفيالإنسانيةالطبيعةعلىالدراسةهذهركزتوقد

منكثيرعلىوتفضيلةالكونفيالإنسانمكانةحيثمنالجوزي

الدراسةتناولتكذلكمكقفأ.مخلوقاكونةحيثومن،المخلوقات

حيثمنمتكاملكلأنهاعلىالجوزيابنعندالإنسانيةالطبيعةمكونات

الجوعدافعإشباعاهميةالجسمفيفذكر،والنفسوالعقلالجسم

تتموحتى،الجنسيالدافعدماشباع،والنومالراحةإلىوالحاجة،والعطش

والتزامالنظافةومراعاة،المناسبالغذاءتناولمنلابدبالجسمالعناية

العامة.الصحةقواعد

ابنعندومعانيةوفضلةشرفهحيثمنالعقلموضوعناقشثم

منها:عدةمعانلهاحددالذيالجوزي

المستفادهالعلومبمعنىوالعقل،الضروريوالعقل،الغريزيالعقل

حدودالعالعبدحسند.ذكرثمالمستفاد.والعقل،التجاربمن

وماهيةبالبدنوصلتهاالنفسمعنىذكرواخيرا.الجوزيابنعندالعقل

توصياتاونتائجالباحثيحددولموخلودها،الموجودةوطبيعتهاالنفس

.الموجزةالدراسةهذهفي
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:الاتفاقاوجه

والتي،الجوزيابننظرفيالإنسانيةالطبيعةفيالتربويةالآراء

الآراء-تقريبأ-هي،الدراسةهذهفيالعالعبدحسند.لهاتعرض

الدراسةهذهأنذلكإلىيضاف،الرسالةهذهفيبحثتالتينفسها

الطبيعةعلتقصرهاولمالجوزيلابنالتربويةالآراءمعظمشملت

فقط.الإنسانية

:الاختلافاوجه

النفسلطبيعةالموجزالعرضخلالمنالاختلافاوجةتتضح

الدراسةهذهاماقصير،بحثعنعبارةحسند.دراسةلأن،الإنسانية

حسند.دراسةأنكما.التربويةالموضوعاتمنالكثيرعلىركزتفقد

فيذلكذكرتكماالتربويالجوزيابناراءتقويمموضوعتتناوللم

الثانية.الدراسة

ابن:وعنوانها،اللهعبدصالحالرحمنعبدالدكتوردراسة:رابعأ

فيوالنشرللطباعةمكةشركةنشرتةمؤلفوهو،العقلوتربيةالجوزي

وهذه.ام869اهـ-456عامالأولىطبعتةصدرت،المكرمةمكة

بدأهاوقد،الجوزيابنعندالعقليةبالتربيةالتعريفإلىتهدفالدراسة

ثيم،عصرهعنالعامةالملامحوبعضالجوزيابنحياةعننبذةبذكر

وتعريفا،المطهرةالنبويةوال!تةالكريمالكتابفيالعقلاهميةذكر

استخرحومنهاوالمغفلينالحمقىاخباروكتابالأذكياء،لكتابموجزا

بينالعلاقةماهيةثم،الجوزيابنعندوالحمقوالذكاءالعقلمفهوم

.الجوزيابناراءتقويموأخيرا،نظرهفيوالذكاءالعقل

:الاتفاق،اوجه

منالجوزيابنعندالعقليالجانبإبرازعلىيركزالمؤلفهذاإن

فقط.والمغفلينالحمقىاخباروكتابالأذكياء،كتابخلال

:الاختلافاوجه

الدراسةعنالحديثفيالواردةنفسهاالاختلافاوجههي

جذأموجزةبطريقةالجوزيابناراءبتقويمقامالباحثأنرغم،الثانية



الأصوليةوالقواعدالنبويةوالأحاديثالقرانيةبالاياتمدعمةوليست

الدراسة.هذهفعلتكما

بالموضوعمباشرهصلةلهاليستاخرىدراسات:خامسأ

الاتية:وهيبهاللعلمذكرتالدراساتوهذه

الجوزيابن:وعنوانها،الزهرانيعطيةاحمدالباحثدراسة-ا

غير،العقيدةتخصصفيماجستيررسالةوهيوالتفويضالتأويلبين

6913!.عامالمكرمةبمكةالقرىاملجامعةمقدمة،منشورة

وعنوانها،الزهرانيالعمارياللةعبدأحمدالباحثدراسة-2

رسالةوهي،ومنسوخهالحديثناسخبحقائقرسوخهبعدالعالماعلام

8913!.عامالمكرمةبمكةالقرىامجامعةإلىمقدمةماجستير،

تذكرهوعنوانها:منصور،منصورالقادرعبدالباحثدراسة-3

رسالةوهي.الجوزيبنالفرجلأببالغريبمنالقرآنفيبماالأريب

عامالمنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةإلىمقدمةالتفسيرفيماجستير

.اص9913-004

المصباح:وعنوانها،إبراهيماللةعبدناجيةالباحثةدراسة-4

بغداد،جامعةإلىمقدمةماجستير،رسالةوهيالجوزيلابنالمستضيء

.الادابكلية

منهج:وعنوانها،الطحاناحمدبنالرحيمعبدالباحثدراسة-5

التفسيرفيدكتوراهرسالةوهي.المسيرزادتفسيرهقيالجوزيابن

اهـ-104عامالمنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةإلىمقدمة،وعلومة

.ام819

تاريخفيالمنتظم:وعنوانها،السميريعوضالباحثدراسة-6

الإمامجامعةإلىمقدمة،التاريخفيدكتوراهرسالةوهي.والأممالملوك

عامالاجتماعيةالعلومكلية،بالرياضالإسلاميةسعودبنمحمد

.اص604

ومقاماتهالجوزيابن:وعنوانهامهتا،جميلعليالباحثدراسة-7

اللغةكلية-الأزهرجامعةإلىمقدمة،دكتوراهرسالةوهي.الأدبية

.ام769عامالعربية
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عندراسة:وعنوانها،لوريميرلنسوارتزالباحثدراسة-8

منمقدمة،دكتوراهرسالةوهي.كواعظالجوزيابنواعمالحياة

الانكليزية.باللغة.ام679عامهارفاردجامعة

فضائلعنكتاب:وعنوانها،جبرائيلجبورالباحثدراسة-9

محمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجابوالدينجمالالإمامللشيخالقدس

برنستونجامعةمنمقدمة،دكتوراهرسالةوهي.اللهيرحمهالجوزيابن

الانكليزية.باللغة.ام479عام

الفرجابو:وعنوانهابوياجلار،الديننورالدكتوردراسة-01

كليةإلىمقدمة،دكتوراهرسالةوهي.الحديثقيومنهجهالجوز!ابن

.ام789عامانقرةبجامعةالحديثقسم-الإلهيات
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البا!الثاني

عصرهالجوزيابن

وآثارهوحياته

العلميةالناحيةمنالجوزيابنعصر-:الأولالفصل

والاجتماعيةوالأخلاقيةوالسياسية

والاقتصادية

ونشاتهوولادتهونسبهاسمه-:الثانيالفصل

ومؤلفاتهالعلميةحياته-:الثالثالفصل

والتربويةالعلميةومكانتهوتاثيرهتاثره-:الرابعالفصل
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الأولألفصل

الناحيةمنالجوزيابنعصر

والأخلاقيةوالسياسيةالحلمية

والاقتصاديةوالاجتماعية

العلميةالناحيةمنالجوزيابنعصو-:أولا

السياسيةالناحيةمنالجوزيابنهصر-:ثانيا

الأخلاقيةالناحيةمقالجوؤي(ابنخصر-:ثالثا

الاجتماعيةالناحيةمنالجوز!ابنعصر-.رايعا

الإق!حاديةالثاحيةمقالجوزيابقعصر-ءخامسا
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ألؤولألفصل

الناحيةمنالجوزيابنعصر

والأخلاقيةوالسياسيةالحلمية

والاقتصاديةوالاجتماعية

العلميةالناحيةمنالجوزيابنعصراولا:

هـ،795هـ-051سنةمنالجوزيابنعاشهاالتيالفترةتميزتت

والاجتماعيةالسياسيةللظروفنتيجة-متضاديناتجاهينبوجود

ياتي:فيمايتمثلانالاتجاهانوهذان-والاقتصاديةوالأخلاقية

مبناهرأيبكلوالضيقالمعرفةوطمسالفكركبتإلى"اتجاه-ا

والحقيقة.العلم

اختلافهاعلىالثقافاتأمامالطريقيفتحلةنقيضواتجاه-2

عنه")1(.والدفاعرايهإظهارفرصةرأيذيكلويعطي

ابنعنةحذثوماالخلفاءبعضمنظهرماالأولالاتجاهويؤيد

الفقهاءاضطهادومن)2(،الحديثقراءةمنالناسمنعمنالجوزي

والإرشاد)4(.الوعظمنالوعاظمنعومنالدار)3(،منونفيهموضربهم

،القاهرة.والأخلاقيةالكلاميةاراؤهالجوزيابن،الفرالو.محمد،امنة،نصير()1

14!7ولىاالطبعة،الشروقدار 3صئم879حبهى1

والأ.لار-ص!قك!الملوكفىا.عليبن،الرحمنعبد،الفر!أبو،الجوزيابن)2!

.291ص،العاشرالجزء1358!،،العثمانيةالمعارفدائرةمطبعةحيدراباد،

.991ص،العاشرالجزء.اف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

925.ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع)4(
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بالعلمالخلفاءاهتماممنظهرمافهوالثاقالاتجاهيؤيدالذياما

ونثر،بديعنظمصاحبكانالذيباللّه)1(المستنجدومنهموالعلماء،

الخليفةوكذلكوالاسطرلاب)2(،الفلكالاتبعملومعرفة،بليغ

منالوعظيةالجوزيابنمجالسيحضركانالذياللّه)3(بامرالمستضيء

مصر)4(،علىالنصركتابهالجوزيابنإليةاهدىوالذيالستر،وراء

بالدينمتشاغلأامرهاولفي"كانالذي(اللّه)لأمرالمقتفيوالخليفة

")6(.القرانوقراءةالعلومونسخ

"اببالوزيرمثلوالتأليفبالعلمالعهدذلكوزراءبعضوتميز

لهوكانتالكثير،الحديثوسمع،بالقراءاتقراالذيهبيرةبنالمظفر

،العلومتلكفيوصنف،والفقهوالعروضواللغةبالنحوحسنةمعرفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ابنعاصرهمالذينالخلفاءخام!،المقتفيبنيوسفالمظفرأبو،بالتهالمستنجد

وبويع.هـ()547سنةالعهدبولايةأبوهلهخطب.هـ()518سنةولد.الجوزي

وكان566!(-)555!منخلافتةمدةوكانت.هما)555سنةأبيةموتيومله

الاخرربغ8فيمات.المفسدينعلىشديدأوكان،والرفقبالعدلموصوفأ

،بيروت.تالخلفا.الدينجلالالحافظ،السيوطيانظر.هـ()566سنة

.804-704ص،تاريخدون،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار

.804ص،السابقالمرجع

هـ(.)536سنةولد.باللهالمستنجدبنمحمدأبوالحسن،اللةبأمرالمستضيء

وكان.أبيةموتيومبالخلافةلهبويع575!(هـ-)566منخلافتةمدهوكانت

عبيد،بنيدولةانقضتخلافتهوفي.ورأفةوأناهحلمذا.للمالالبذلدائم

سماهلةكتائاالجوزيابنوصنف،باسمةالسكةوضربتبمصر،لةوخطب

-.السيوطي،سابقمرجعانظرهـ،575سنةفيتوفيمصرمحلىالنصر

412.-904صالخلفاء.
ص،العاشرالجزء.والأتاهـخ!نهك!سالملوكا.الجوزيابن،سابقمرجع

.237

والعشرينالثانيفيولد.باللّهالمستظهربنمحمداللةعبدأبو،اللةلأمرالمقتفي

وعمرهاخيةابنخلععندبالخلافةلةوبويعهـ(.)948سنةالأولربغمن

أديبأ،عالما،الخلفاء،سرواتمنالمقتفيكان:الذهبيقال،صنةأربعون

ايامةوفي.بتوقيعةإلا-صغردهان-أمردولتةفييجريلاحليمأ،شجاعأ،

.هـ()555سنةفيتوفي.منازعلهيبقولمالخلفاءيدإلىوالعراقبغدادعادت

.456-455ص.خفالخلفا.السيوطي،سابقمرجعانظر

.604ص،السابقالمرجع
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منهاقيمةمؤلفاتوله")1(السلفوسيرالسنةاتباعفيمتشدداوكان

النحوفيوكتاب،عدةمجلداتفيالصحاحمعانيعنالإقصاحكتاب

رحمهاحمدالإماممذهبعلالحمسالعباداتكتابوالمقتصدسماه

)2(.الله

وقد،والعامةالخاصةبالمكتباتغنيةالفترةتلككانتكما

وثلاثين"ئمانالجوزيابنذكروقد،العلمانتشارعلىساعدت

والخاصةوالعامةالمكتباتتشملوهي،المنتظمكتابةفي")3(مكتبة

الكتبعددبلغوقدبغداد.فيالاجتماعيةوالمؤسساتبالمدارسالملحقة

ثراءعليدلوهذامجلد")4(.الافستة"نحوالنظاميةالمدرسةفي

العلمية.بالمؤلفاتالمكتبات

أهمهاومن،والتعفيمالعلمبمهمةالإسلاميةالجوامعقامتكذلك

وجامعنيسابوز)7(وجامعالقصر)6(وجامع(المنصور)جامع

.)8(الترمذي

من،الأربعةالمذاهبعلىالتعليميةالمدارسانتشارذلكإلىيضاف

نظامالسلجوقيالوزيربناهاالتي)9(،النظاميةالمدرسةالمدارسهذه

ص،العاشرالجزء.والأفاهـ!تالملّوك1.الجوزيابن،سابقمرجع()1

421.

أحمد،،الدينشهاببنالرحمنعبد،الفرحأبب،الدينزين،رجبابن)2(

للطباعةالمعرفةدار،بيروت.الحنابلةطبقاتعلالذيلكتاب.البغدادي

.252ص،ولاالمجلد،ام529-ص1372،والنثر

عالم،بيروت.الجوزيا!لافن.علي،عيسى،حسن،الحكيم)3(

166.ص،ام859-اص504،الأولىالطبعة،الكتب

.044ص.الخاطرصيد.الرحمنعبد،الفرحأبو،الجوزيابن،سابقمرجع)4(

صالعالشر"الجز".والأفاهـ!تالمللوكقىا.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

.284

288.-287ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع)6(

08.صالعاشر،الجزء،السابقالمرجع)7(

.154ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع)8(

.هص.،العاشرالجزء،السابقالمرجع)9(
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"المدرسة")1(العامةببابالمخزنصاحببناهاالتي"والمدرسة،الملك

دجلةشاطىءعلىالتتشيةوالمدرسةالأزح")2(ببابالأبريابنبناهاالتي

منذلكغيرإلىدينار")4(بدربالجوزيابنو"مدرسةالأزح")3(،بباب

.المدارس

عرفواالذينالعلماءمنكبيرعددبوجودالفترةتلكتميزتوقد

سبيلعلىمنهم،القيمةمؤلفاتهموبكثرة،المختلفةالعلومفيبتبحرهم

.عقيلبنعليالوفاءوأبوالإسلامحجة،الغزاليحامدابو:المثال

مسائلفيالتحقيقكتابصاحبالدينوريمحمدبنوأحمد(،)البغدادي

أفىبكتابصنفالذي)7(الجواليقياحمدبنوموهوب)6(التعليق

.للحريريالغواصدرةوتتمةالمعربوكتابالكاتب

نتيجةكانتالتي،الفكريةالاتجاهاتبكثرةالفترةهذهتميزتوقد

وما،المتققبةوالعلميةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةللأوضاعطبيعية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

98.صالعاشر،الجزء،السابقالمرجع

.116صالعاشر،الجزء،السابقالمرجع

226ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع

0.25ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع

ولد،المفيدةالتصانيفمنوغيرها)الفنون(وصاحبببغدادالحنابلةشيخهو

الحافظ.الفداءأبو،كثيرابن:انظر.هـ()513سنةوتوفي،هـ(431)سنة

الثانيالجزء،ام779،الاولىالطبعة،المعارفمكتبة،بيروت.والنهايةالبداية

الجزء.الحنابلةطبقاثعلىالذيل.رجبابن،سابقومرجع.184ص،عثر

.241ص،الأول

علوتفقةالحديثسمع،الحنبليالدينوريالفتحأبيبنبكرأبومحمدبناحمد

انظر:.هـ()532سنةفيتوفي،وناظرودرسوافتى،الكلوذانيالخطابأبي

علىالذيل.رجبوابن213.ص،عثرالثانيالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن

الللوكفى!ففارا.الجوزيوابن.91.ص،الأولالجشء.الحنابلةطبقات

73..صالعاشر،ا--إلجغ

فياللغةشيخ،الجواليقيمنصورابوالخضر،بنمحمدبناحمدبنموهوب

سنةولد،التبريزيزكرياابيشيخةبعدبالنظاميةاللغةمشيخةباشر،زمانه

الثانيالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن:انظر.هـ(045)صنةوتوفيهـ()465

ص،الأولالجزء.الحنابلةطبقاتعلىالذيل.رجبوابن22..ص،عشر

.118ص،العاشرالجر!وفافى!-الللوكا.الجوزيوابن2..4



تناقض.اوبلبلةأوفوضىمنالعباسيللمجتمعالاتجاهاتتلكسببتة

التعصبفيالمتمثلالمذهبيالاتجاه،الاتجاهات"هذهابرزومن

الدولةخلفاءبعضمنوتشجيعأدعماوجدالذي،الحنبليللمذهب

ابنمنهمالعلماءمنالكثيرومن)1(.اللهبامرالمستضيءمثلالعباسية

ابنذكركذلك،المذهببهذاتمسكهفيمعتدلأكانالذيالجوزي

ومن")2(،بالمذاهبوتتعصبونبالبدعيتكلمون"اقوامظهورالجوزي

امرالروافضمنالأيامهذهفي"وظهرعنهاقالالتيالشيعةفرقةهؤلاء

العينمكحولرأواإذاالكرخفيوكانواوسئهمالصحابةملأ3!ذكرعظيم

بنمحمودموتبعدوالشيعةال!ئةبينالخلافتجددثم،"ضربوه

)4(.زنكي

وعامةالسلطةهددتالتيالفرقمنالباطنيةفرقةكانتكما

.()الرعبأعمالمنوغيرهاوسرقةقتلمنترتكبةكانتبماالناس

فتنمنسنبوهومااليهودشز"منالعباسىالمجتمعيخلولم

"61(.الناسبينوفوضىواضطرابات

،الحضاريالترفوازدياد،المختلفةوالمذاهبالفرقلشيوعونتيجة

ابليس.تلبيسكتابهفيالجوزيابننقدهاالتيالمتصوفةفرقةوجدت

ص،العاشرالجزء.والألاهـ!تالملوكا.الجوزيابن،سابقمرجع()1

283-.284

.491ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع)2(

.217ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع)3(

بلادصاحب،الديننورالعادلالملكالسلطاناقسنقربنزنكيبنمحمودهو)4(

بلادفيمجاهدأكان.هـ()956صنةفيوتوفي.هـ(151)صنةولد،الشام

مبغضا،والصالحينوالفقراءللعلماءعبأالمنكر،عنناهيأبالمعروفامرا،الفرنج

كشير.ابن:انظر.واشهرأسنةوعشرينثمانولايتةوكانت.الخ...للظلم

286.ص،عشرالثانيالجزء.والنهايةالبداية

ص،العاشرالجزء.والأناهـخ!نهك!اعوكا.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

273-.274

275.صالعاشر،الجزء،السابقالمرجع)6(
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السياسيةالناحيةمنالجوزيابنعصرثانيا:

سنةمنتمتدالعباسيةالخلافةمنطويلةفترةالجوزيابنعايش

خلافةبدايةحتىبالئهالمستظهرخلافةمنهـابتداء795سنةهـإلى051

أحمد.اللهلدينالناصر

هـ()1(512-)475بالئهالمستظهرمنكلحكمفترةعاصرفقد

جعفرأببباللةوالراشدهـ()2(،952هـ-)485منصورابببالئهوالمسترشد

532()3(.هـ-)205

هـ)518المظفربالتهوالمستنجدهـ(555هـ-)948اللهلأمروالمقتفي

أحمداللةلدينوالناصرهـ(575هـ-)536اللّةبامروالمستضىءهـ(566-

!553(-.)4()!622

)1(

)2(

)3(

)4(

كانهاببندادأيامهكانت،المقتدياللةعبدبنأحمدالعباسأبوهو،باللّهالمستظهر

جميلوكانسائلأ،يردلا،ذلكإلىمسارعأ،والخيرالبرفيراغبأوكانالأعياد

ضبطوقد،بالمباشرينيثقولا،الناسمنالوشاةأقوالإلىيصغيلاالعشرة

حسن.شعرولهكثير،علملديةوكانوعلمها،وأحكمهاجيدأ،الخلافةأمور

الجزء.والنهاقةالبداقة.كثيرابن:انظر.كل512سنةفيتوفي.ص475سنةولد

182.ص،عشرالثاني

بالخلافةلهوبويعص(،)485صنةولد،بالتهالمستظهربنالفضلممصورأبوهو

أمورضبط،شديدههيبماذاوكان)512!(.سنةالاخرربيعفيابيةموتعند

وثلاثةسعًةواربعونضوعمرهفتلخطيبأ،رؤيخليفةاخروهو،الخلافة

انظريوما.وعشرينأشهروستةسنةعشرةسبعخلافتةمدهوكانتاشهر

الجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن8930-793ص.تالخلفا.السيوطي

.258صعشر،الثاني

فيبالخلافةلةوبويعهـ(.)485سنةولدالمسترشد،بنمنصورجعفرابوهو

منخلّعةالىأدىخلافمسعودالسلطانوبينبينهحدثوقدهـ(.)952سنة

سنةفيوتوفي.يومأعثرواحدىشهرأعثراحدخلافتةمدةوكانت.الخلافة

.902ص،عثرالثانيالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،انظر.ص()532

ولم:الذهبيوقال.هـ()553سنةولد.اللهبأمرالمستضيءبنالعباسابوهو

مدةتزلولم،سنةواربعينسبعةفيهاأقامفانة،منةمدةاطولاحدالخلافةيل

الاهتمامشديدوكان.الملوكعلىواستظهارالأعداءوقمعوجلالةعزفيحياتة

توفي.وصغارهمكبارهمرعيتةاحوالمنشيءعليهيخفىلا،الملكبمصالح

.134ص.تالخلفا.السيوطي،انظرص(262)سنة
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قوةبينماالسياسيةالأحداثتنوعت.الخلفاء.تعددومع

باللهالمستظهرعهدفمنواستقرار،واضطراب،وظلموعدالة،وضعف

ثمبلنسيةالرومأخذتوفيها،الحروبكثيرةمضطربةأيامهكانت"الذي

تلكواستباحواكفرطابإلىوصلواحتىنيقيةفاخذواالفرنججاءت

فيةوقتلواالمقدس"بيتعلىاستولواحتىبذلكيكتفواولم)1(.النواحي

بعدطرابلسمدينةأخذواكما")2(،مسلمألفسبعينعلىيزيدما

استيلاءهموتيقنوابالفرنجالمسلمينبلاءعظمقد"وكان،طويلحصار

وصالحوهمالفرنجفامتنعتالهدنةالمسلمونفطلب،الشامأكثرعلى

استقرتذلكبعدثمغدروا")3(،ثمفهادنوهم،الكثيرةالدنانيربالوف

والمخالفين،التشويشبكثرةمكدرة"ايامهكانتالذيللمسترشدالخلافة

بينالشديدةالحروبزادتكماذلك")4(،لدفعبنفسةيخرحوكان

عنوةففتحوهاحلبمدينةإلىالفرنج"سارتأنإلى،السلاجقةسلاطين

بنإيلغازيماردبنصاحبإليهمفسارخلقأ،أهلهامنوقتلواوملكوها

فقتل،بهتحصنواقدجبلإلىولحقهمفهزمهمكثيفجيشفيأرتق

.(اليسير")إلامنهميفلتولمعظيمةمقتلةهنالكمنهم

نإحتى،الخليفتينهذينعهدفيمنتشرأالباطنيةمذهبوكان

مسعودالسلجوقيالسلطانوبينبينةخلافبسببكانتالمسترشدوفاه

الراشدالخليفةبعدهتولىثم")6(،قتلوهالباطنيةمنعشرةلة"دسقالذي

وذلكالمسترشدأبيهوفاةبعدالحكمتوليةمنسنةبعدخلعالذيبالله

فاحضروا،الموصلإلىالراشدخرجبغدادإلىمسعودالسلطانعاد"لما

منجرىبماطائفةشهادةفيةمحضراوكتبواوالعلماءوالأعيانالقضاة

واستفتواالخمر،وشربالدماءوسفكالأموالوأخذالظلممنالراشد

393.ص.ثالخلفا.السيوطي،سابقمرجع()1

ص"التالمعالجز".والأفاهـ!فالللوكفىا.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

801.

693.ص.ثالخلفا.السيوطي،سابقمرجع)3(

893.ص،السابقالمرجع)4(

184.ص،عشرالثانيالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،سابقمرجع)5(

.802صعشر،الثانيالجزء،السابقالمرجع)6(



يجوزفسقهثبتإذاوهل؟إمامتهتصحهل:ذلكفعلفيمنالفقهاء

وحكم،خلعةبجوازفأفتوامنة؟خيرأويستبدليخلعهانالوقتلسلطان

بنمحمدعمةوبايعواالبلد،قاضيالكرخيبنطاهرابوبخلعة

")1(.اللهلأمرالمقتفيولفبالمستظهر

وعلت،حرمتهوزادت،الحكممنالمقتفيالخليفةتمكن"وقد

بغدادعادتايامهوفي،العباسيةالدولةصلاحمبدأذلكوكان،كلمتة

عهدأ"المقتفىكتبكما")2(،منازعلهيبقولمالخلفاءيدإلىوالعراق

بحربمشغولآوكان،إليهابالمسيروأمرهمصروولأهزنكيالدينلنور

منصفرفيدمشقملكقدوكانالجهاد،عنيفترلاوهو،الفرنج

بالسيفعدةحصونوقلاعوملك-واربعينتسعسنة-العامهذا

المقتفيإليةفبعث،صيتةوبعدممالكةوعظمت،الرومبلادمنوالامان

سلطانوعظم"العادل"بالملكولقبةمصرإلىبالمسيروأمرهتقليدأ

قصدعلواجمع،المخالفينعلواستظهر،شوكتهواشتدت،المقتفي

سنةماتأنإلىوعلوتزايدفيامرهيزلولم،لأمرهالمخالفةالجهات

وكان،ابيةموتيوم"فيبالتهالمستنجدلابنةبويعثمهـ")3(،555

يترلضلمبحيثكثيرأشيئاالمكوعمنأطلق،والرفقبالعدلموصوفا

الحروبزادتعهدهوفي(")المفسدينعلىشديدأوكانمكسا،بالعراق

(مصر)منإخراجهمزنكيالديننورواستطاعوالفرنجالمسلفينبين

ابنهخلفهثممريضا")6(،توفيالمستنجدإن"ويقال،الدولمنوغيرها

العدلوإشاعةالمظالموردالمكوس"برفععهدهبداالذيالمستضيء

عظيمامالاوفرق،مدةمنعواكانواانبعدللوعاظأذنكما،والكرم

انقضتخلافته"وفي")7(.والأربطةوالعلماءوالعلويينالهاشميينعلى

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

.204ص.!ش!الخلفا.السيوطي،سابقمرجع

.564-544ص،السابقالمرجع

.504ص،السابقالمرجع

.804ص،السابقالمرجع

261.-924ص،عشرالشانيالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،سابقمرجع

262.صعشر،الشانيالجزء،السابقالمرجع

ص،العاشرالجزء.والأفار!ك!المللوكقىا.الجوز!ابن،سابقمرجع
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عبيد")1(بنيدولة

الإسلامية.

الدولةفيالفرنجةانتشارقمعفيالأيوبيونواستمر

اخرالمستضيء،أبيهبعدالحكمتولىالذياللهلدينالناصرويعتبر

وجلالة،عزفيحياته"مدةوكانت،الجوزيابنعاصرهمالذينالخلفاء

عليةخرحولاضيمأ،يجدولم،الملوكعلىواستظهارالأعداء،وقمع

بمصالحالاهتمامشديدوكان،دفعةإلانحالفولا،قمعةإلاخارجي

وكان،وصغارهمكبارهمرعيتةاحوالمنشيءعليةيخفىولا،الملك

يرهبةكماومصرالهندأهليرهبهفكان،وخيفةهيبةالقلوبملأقد

بموتماتتقد)الخلافة(وكانت،الخلافةبهيبتةفاحيابغداد،اهل

")2(.بموتهماتتثم،المعتصم

عنصادقةصورةكانالهجريالسادسالقرنأنالقولومجمل

الخلفاءوتعددالخلافةهيبةزوالحيثمنالعباسيةالدولةضعف

يدفيالإسلاميةالمقدساتووقوعالباطنيةالفرقوتفشيوتناحرهم

الأيوبب.الدينصلاخيدعلىتحررهاثمالصليبيين

السياسية:الأحداثتلكمنالجوزيابنموقف

.وضعفها.بقوتهاالسياسيةالأحداثتلكالجوزيابنعاصر

منها؟موقفهفما.وسلمها.حروبها

ابنعاصرهاالتيالسياسيةالأحداثأهماستعراضناخلالومن

ولكن،عرضةسبقفيماتمامأموقفةلناتتضحلم،حياتهمدةفيالجوزي

الآتي:نلاحظوالاممالملوكتاريخفيالمنتظمكتابهخلالمن

الأخصوعلىطيبةكانتالخلفاءبهؤلاءالجوزيابنعلاقة-ا

دولةفيالمضيءالمصباحكتابيةالجوزيابنإليةأهدىالذيبالمس!حيء

مصر.علىالنصروكتابالمستضيئ

مجالساوالكتابةطريقعنإما،البدعتحاربةفيدورلهكان-2

.415ص.ثالخلفا.السيوطي،سابقمرجع)1(

.154-134ص،السابقالمرجع)2(
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فكتبكثرقدالايامهذهفيالرفض"وكانيقولذلكوفيالوعظ

لمالجوزيابنيديتقولمإنالمستضيءالمؤمنينأميرإلىالمخزنصاحب

يدي")1(.بتقويةالمؤمنينأميرفكتب،البدعدفععلىتطق

نقددونهيكماالسياسيةالاحداثبسردالجوزيابناكتفى-3

ما،المجتمعفيالسيئةاوالطيبةالنواحيبيانمحاولةحتىاوتمحيصأو

وابالفرحعصرهأحداثمعيتفاعللمأنهكما.للمتصوفيننقدهعدا

سردبلالإسلاميةالدولةمنخروجهمأوالصليبييندخولمنالحزن

الصباغالدكتوراستغرابأثارتالنقطةوهذهعاديا،سرداالأحداث

الصليبية؟الحربموضوعالجوزيابنيطرقلم"لماذاقائلا:تساءلالذي

فكنت،الصليبيةالحروبايامفيكانتالجوزيابنحياهمدةأنعلما

موضوعاتةفيالجللالخطبهذايعالجانالرجلهذامنانتظر

الموضوعهذاوفىانةاجدلمأننيغير،العديدةومؤلفاتة،الوعظية

فييتكلملمالرجلانادعيولاخفيا.طرقاولويطرقةلمبل..حقة

الذيلكن..للإسلاموعداوتهمالنصارىضلاليبينلمانةولاالجهاد

نايجبالوعظطريقعنكثيرابالناسيتصلمناناقررهاناريد

الذيوهذا،ونصحهكلامهفيالناسيحياهالذيالمؤلمالواقعاثريلمس

هناككانتوربمابعيد،زمنمنواثارهكتبةفيأقراوانابهاحسقلم

الرغمعلىيظهركانالأثرلكن،الكلاممنتمنعمعينةسياسيةاوض!ع

تامةسيطرةالمتكلمعلىسيطرمنةوالألمالواقعهذاأنلو،المنعمن

الألمسحائبوتغيبمشابةوضعفياليومنمرونحن-هذانقول-

")2(.المعاصرينالكتابمنكثيركتابةفيالحسرةوزفرات

الأخلاقيةالناحيةمنالجوزيابنعصر:ثالثا

،والاضطراباتوالفتن،الحروبوكثرةالخلفاء،تعددنتيجة

ص،العاشرالجزء.والألار!تاطوكفى01الجوزيابن،سابقمرجع()1

925.

الفضاصكتاب.عليبنالرحمنعبد،الفرحأبوالإمام،الجوزيابن)2(

الإسلامي،المكتب،بيروت،لطفيمحمد،.د،الصباغ)تحقيق(.والمذكرين

.45-44ص،م8391-ص3014عام،ولىالطبعة-ا
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النسبيوالاستقرارالأمنبينما،المجتمعفيالأخلاقيةالظواهراختلفت

وسلبوخمرورشوةظلممنبانواعةالفسادوانتشارالخلفاء،بعضعند

المجتمع،فيالموجودةالأخلاقيةوالمظاهر.الاخربعضهمعندونهب

بينوالحروبالسياسيالاضطرابمنها:عدةاسبابنتيجةكانت

"قدمعندماحدثكماوفسادفوضىمنعليةيترتبوما،السلاطين

فياصحابهفنزلص(،)538سنةمنالاخرربيعفيمسعود)1(السلطان

الكبساتوكثرت،بدخوله)2(العيارينفسادوتضاعفالناسدور

المراتب،وبابالخلافةدارإلىرحالهمالناسونقلنهارأوالاستقفاء

حتىالإنسانيعرفهمفلاالنهارفيالتجاربثيابيمشوناللصوصوكان

.")3(ياخذوه

عواملمنعاملأكان،بافراحهمالسلاجقةسلاطيناحتفالكذلك

دبيس،ابنةمنمسعودالسلطانزواجفيحدثكماالفسادانتشار

فسادبالتعاليقفظهر..ايامسبعةبغدادتعلق"بانوزيرهامرعندما

ظاهرأ")4(،الخمروشربوالحكاياتوالزمورالطبولبضرب،عظيم

دبيسابنةولدت"عندماالمولود،بقدومالاحتفالفيحدثوكما

سبعةاللعبفيالناسوأخذبغداد،فعلقتذكراولدأمسعودللسلطان

لةجرتوغيرها،العراقصاحب،شاهملكبنمحمدبنالسلطانمسعودهو)1(

فأسر،محاربتةإلىبالنهالمسترشدخرجأنإلىإليهالأمروالعجيبةأحوال

سنةفيوتوفي،جنسةأبناءيرهلمماالتمكينمنمسعودورأىالمسترشد،

العاشر،الجزء.والأناهـ!تالملوك01الجوزيابن،انظر.)547!(

151.ص

الطبقيللتبايننتيجةبغدادفيوجدتفئةهي-:العيارينكلمةمعنى)2(

فيهمقالوقد.الناسوفتلنهببعملياتفقامتالمجتمعفئاتبينوالافتصادي

يطوفونوالرجالالنساءمنالناسعلىعيونللعيارون"وكان:الجوزىابن

تبعوهشيئأباعقدمنعاينوافإذا،والجوهريينوالصيارفوالرحبةالحانات

لابن!ا.علي،عشى،حسن،الحكيم،انظر.!معةماوأخذوا

ا!الحرلار-!تالللوفىا.الجوزيوابن.121ص.الجوزي

.601ص،العاشر

ص،العاشرالجزء.والأفاهـ!ك!الملوكفىا.الجوزىابن،سابقمرجع)3(

501-601.

72.ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع)4(
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)1(.الناساموالوأخذت،المفسدونظهرثمأيام

ثمانواالذينالقضاةإلىتعداهبلالسلاطينعندالأمريقفولم

الحاكمبئسوكانقاضياكانالذيالمرخم"ابنومنهم،الرشوةياخذون

صغيربصبي"جيءفقدالناسبينالقتلزادكماالرشاإ)2(،ياخذ

اخذهاحلقةبسببمعةكانبمنجلقتلةأنهفاقراخرصبيومعةمقتولا

")3(.وقتلالحلقةمنةفأخذتاذنهمن

فينسوة"اربعاقدمتفقدالفساد،نشرفيساهمنالنساءحتى

الشطفيالمسكرشربنلأنهنالوجوهمسوداتالسقاتينبقرعلىالاسواق

")4(.الرجالمع

سبقكثيرةأمورنتيجةالخلقيوالتسيبالفوضىانتشرتوهكذا

وشدة.بعنفالناسعلىالجبايات"عودةمعحدتهاوزادتذكرها،

يستغلونكانواالذبنالسلطانعسكروطاةشدةإلىبالإضافة(")وظلم

")6(.والقتلوالنهب"السلبفيوالفتنوالحروبالسياسيةالاضطرابات

الاجتماعيةالناحيةمنالجوزيابنعصررابعأ:

الأوضالمح!فياثرتمتعددةطبيعيةظواهرالجوزيابنعايق

")عظيمة"زلزلهحصلتانهالطبيعيةالظواهرهذهمن،الاجتماعية

قطراتإلامطرياتولموالشجر")8(النخلقصفتشديدةريحو"هبت

وظهرالعشبقلةمنالعطبعلىالمواشيواشرفتالأرضتبللا

الأنهارمنالمياهوغارتكئيرخلقبهفمات،الحلقانتفاخعلةبالناس

السابق،المرجع()1

السابق،المرجع)2(

السابق،المرجع)3(

السابقالمرجع)4(

إلىالماءيحملون

السابق،المرجع()ه

السابق،المرجع)6(

السابق،المرجع)7(

السابق،المرجع)8(

.531ص،العاشرالجزء

الرشوه.:الرشاكلمةمعنى.491ص،العاشرالجزء

.802ص،العاشرالجزء

الذينالرجالهم:السقائينمعنى96.صالعاشر،الجزء،

.البيوت

.96ص،العاشرالجزء

.132-421ص،العاشرالجزء

.138ص،العاشرالجزء

.122ص،العاشرالجزء
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")2(والقحطالغلاء"وقعالطبيعيةالظواهرهذهونتيجةوالابار")1(،

السلاطينبالغبينما")3(،الكلاباكلواحتىجوعاالناسو"مات

كمابالمنكراتوالمجاهرةالإسرافحدإلىوالبذخالترففيوالوزراء

فعلقتذكرأولدأمسعودالسلطانمنقاروتابنة"ولدتعندماحدث

علىالكوازابنالزاهدمثلبعضهمفاحتج")4(.المنكراتوظهرتبغداد

تعالىاللّهإلىوشكوناالجوامعفيبتناوإلاهذاأزلتم"إنقاثلاذلك

اجتفاعيةمظاهرلهمكانتكذلك(.الولد")فماتالتعاليقفحطوا

بالخليفةالاحتفالوفيوالختانوالولادةالزواحاحتفالاتفيمختلفة

دهاقامةالدنانير")6("نثرالخليفةتنصيبعندالعادةجرتوقدالجديد.

")8(.الموت"عندالأسواقوغلق")7(الختان"عندالولائم

المجاعةمنمنهانتجوماالطبيعيةالظواهراننرىسبقومما

منعنهنتجوما،المجتمعفيالمترفةالطبقاتلهاسرافوالأمراض

فيالموجودةوالتقاليدالعاداتتقديسإلىبالإضافةوالفساد،الفوضى

فيوالاقتصاديالأمنيالوضعاستقرارعدمإلىادىذلككل،المجتمع

الخاصةفالطبقاتالأفراد،بين)9(الطبقيةوجودإلىإدىكماالبلاد،

العلماءتضمالعامةوالطبقاتوالوزراء،والقادهوالأمراءالخلفاءوقوامها

الذين،العيارينكفئةالمجتمعفيوالمفسدينوالتجاروالكسبةوالصثاع

يطالبونهمالبزازيندكاكينإلىودخلواوقتلوا"ففتكوافسادهمكثر

الأوضاعهذهساعدتكذلك")01(،بالقتلويتهددونهمبالذهب

السابقالمرجع)1(

السابقالمرجع)2(

السابقالمرجع)3(

السابقالمرجع)4(

السابقالمرجع)5(

السابقالمرجع)6(

السابقالمرجع)7(

السابقالمرجع)8(

سابق،مرجع)9(

سابقمرجع1().

58.ص

.021ص،لعاشرالجزءا

.431ص،شرالعالجزءا

331.ص،السادسالجزء

48ص،العاشرالجزء

85.صالعاشر،الجزء

51.صالعاشر،الجزء

245.ص،التاسعالجزء

.6صالعاشر،الجزء

341.صانطر.!يد.الجوزيبن

العاشر،الجزء.والألاهـخ!قك!الللوكفىا.الجوزيابن
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بالعزلةاتسمتالتيالمتصوفةفرقةوجودعلىالمختلفةالاجتماعية

هذهاستغلتكما،الحضاريوالفسادللترففعلكردوالانغلاق

الدماء.وسفكتقتلتالتيالباطنيةفرقةالأوضاع

الاقتصاديةالناحيةمنالجوزيابنعصر:خامسا

فيوانخفاضارتفاعالمجتمعفيالحادثةالطبيعيةالظواهرصحب

إلىفادىللأفراد،الاقتصاديالمستوىعلىأثرمما،الغذائيةالمواداسعار

العيارينفئةوجودإلىبدورهأدىوالذي،المجتمعفيالطبقيةوجود

معينة،فئةيدفيالهائلةالثروةتركزعلىسخطهماعلنواالذينوالشطار

الثراءفيطمعأ)1(والقتلوالنهببالسلبوقامواالأوضاعهذهفاستغلوا

السريع.

فقد،الرئيسيةالدولةمواردمنجانباتشكلالضراتبكانتكما

-ء)2(..
والظروفخليفةكللاتجاهوفقأ)3(تلغىأونحففاوتفرضتت

الضراتبفرضعلىمحتخاكاناللهلأمرالمقتفيالخليفةفمثلا،بهالمحيطة

للسلطانذلكرأيهعنعبروقد،وجهغيرمنالناسأموالوأخذ

ونسفمها")4(،الدارمننخرجأنإلابقي"وماالحكمتولىعندمامسعود

يجعلانهلدرجةالضرائبفرضفيمتشددأكانالاخروالبعض

الأسواقفي(")المكستركعليهانقشالتي"بالألواحيطوفوناشخاصا

والبوقات")6(.الدباباتيديهابينوضربت

68.-95-58ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع)1(

.002ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع)2(

.491-391ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع)3(

66.صالعاشر،الجزء،السابقالمرجع)4(

فيالسلعبائعمنتؤخذكانت"دراهم:والمكس."الجباية:المكسكلمةمعنى)5(

مكس.صاحبللعشار:ويقال.العشار:والماكسق.الجاهليةفيالأسواق

الفضل،أبو،منظورابن."الجبايةوأصلةالماكسياخذهاالتيالضريبة:المكس

الفكر،دارصادر،دار،بيروت.العربلسان.مكرمبنمحمد،الدينجمال

225.ص،السادسالمجلد،تاريخدون

العاشر،الجزء.والأسار!مخ!الملوك01الجوزيابن،سابقمرجع)6(

.012ص
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الطبقاتوتفاوت،وانخفاضارتفاعبينالأسعارتذبذبونتيجة

إلىذلكأدىوويلاتها،والضرائب،الاقتصاديومستواهاالاجتماعية

طغيانمنلحقةوماوالظلمصورها،بشتىالخلقيةالفوضىانتشار

.الضرورياتلتأمينوقتلونهبسلبمنمنةنتجوماوالفقرواستبداد،

والاجتماعيةوالأخلاقيةالسياسيةالأوضاعجميعفإنوهكذا

وحدتهاوتمزقالعباسيةالدولةضعفإلىأدتالمتغيرةوالاقتصادية

الصليبيةالقوىوتكالبهيبتهاوذهابأفرادهاوتشتت،الإسلامية

عليها.
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لااو

نيأثا

ألفطألثاني

الأولىونشأتهوولادتهونسبهاسمه

وولادتهونسبهاسمه-:

الأولى-نشاته:
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وولادتهونسبهاسمه:اولا

بنتحمدبنعليالحسنابيبنالرحمنعبدالفرجابوالدين"جمال

بنجعفربنتحمدبناحمدبنحماديبناللةعبدبناللةعبيدبنعلي

عبدبناللةعبدبنمحمدبنالقاسمبنالنضربنالقاسمبناللةعبد

البكريالتيميالقرشيالصديقبكرأبيبنتحمدبنالقاسمبنالرحمن

")1(.الحنبليالبغدادي

ته:لادو

روايةاختلفتوقدببغداد.")2(حبيب"دربفيالجوزيابنولد

ص()805سنةتقريبا"ولدقالمنفمنهمولادتهوقتتحديدفيالمؤرخين

غير،مولدياحققلا:بخطة"ووجد.تسعسنةوقيلص(")3()051او

العمرمنلككان:الوالدةوقالت،عشرةأربعسنةفيوالديماتانه

)1(

)2(

)3(

الجزء،تاريخدون،العربيالتراثإحياءدار،بيروت.الحفاظتذكرة.الذهبي

.2431ص،الرابع

النجوتالزاهر.برديتغريبنيوسف،المحاسنأبو،الدينجمال،الأتابكي

استدراكاتمعالكتبدارطبعةعنمصورةطبعة.والقاهرةمصرملوكفى

للتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة،القوميوالإرشادالثقافةوزاره،جامعةوفهارس

175.ص،عشرالسادسالجزء،تاريخدون،والنثروالطباعةوالترجمة

المفسرينطبقات.أحمدبنعليبنمحمد،الدينشم!،الحافظ،الداودي

مكتبة،القاهره،الكتببدارالتراثتحقيقبمركزمحمد،،علي،عمر)تحقيق(

027.ص،الأولالجزء،ام729-ص2913،الأولىالطبعة،وهبة
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اثنتياوعشرإحدىسنةمولدهيكونهذافعلى.سنينثلاثنحو
)1(

"سنةفيولادتهرجحواالمؤرخيناغلبانإلا،"عشرة

ص(")2(.051)

بالجوزيجدهم"عرففقيلالجوزينسبتهسببفياختلفكما
)3(

"وقالسواها")4(،جوزةبواسطيكنلمبواسطدارهفيكانتبجوزة

عبدالشيخوذكرالجوز،فرضةلهيقالموضعإلىنسبةهو:المنذري

محلةتسمىبالبصرةمحلةإلىمنسوبانة:الجيشابيبنالصمد

.)5(الجوز"

الأولىنشاته:ثانيا

")6(سنينثلاثوعمرهأبوه"ماتفقديتيمأ،الجوزيابننشا

التيءعمتةبذلكقامتوإنما،وتوجيهةتربيتةإلى)7(تلتفتلموأمة

ومنمنةالعلومجميعليتلقى)8(الحافظناصربنمحمدمسجدإلىأرسلته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ص،الأولالجزء.الحنابلةطبقاتعلىالذيلكتاب.رجبابن،سابقبرجع

المصنفين.وآثارالمؤلفينأسماءالعارفينهدية.باشااسماعيل،البغدادي

525.ص،ولاالمجلد،ام819،الحديثةالعلومدار،بيروت

ضرب:والجوزة،وسطه:شيءكلوجوز.وسطه:"جوزة:جوزةكلمةمعنى

فارسي،يؤكلالذي:والجوز.أيغاذاجدأيصغرولكنةبكبير،ليسالعنبمن

الفضلأبو،منظورابن،سابقمرجع.جوزات"والجمعجوزهواحدتهمعرب

033.-932ص،الخاصالمجلد.العربلسان.مكزمبنمحمد،الدينجمال

.1342ص،الرابعالجزء.الحفاظتذكره.الذهبي،سابقمرجع

.504ص،الاولالجزء.الحنابلةطبقاتعلىالذيل.رجبابن،سابقمرجع

28.ص،عشرالشاكالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،سابقمرجع

236.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع

سنةولدالبغداديالفضلأبو،الحافظعليبنمحمدبنناصربنمحمد

الستةمنمكثرأضابطاحافظأوكان،بمشايخوتفردالكثير،وسمعهـ(،)467

،الجوزيابن،الفرحأبومنهمجماعةبةتخرحوفد،الدمعةسريعالذكر،كثير

توفيكثيرأ،عليهيشنيوكانالكبار،الكتبمنوغيرهاحمدمسندبقراءتهوسمع

ص،عشرالئانيالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،انظر.هـ(555)سنةفي

.233
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.الشيوخمنغيره

فقدمرفهأ،عاشأنهإلامبكرأ،يتيمأكانأنهمنالرغموعلى

مزاجيولطفبلبانها،وغذيتنعيمهافىربيت"وقدنفسةعنقال

كاناباهأنمنناتجالترفوهذا"أا(،بالعادةوضعةلطففوق

طلبفييذل"لاذكركماجعلتة")2(المال-منألوفأوخلف"موسرأ

بعثولا،الوعاظمنكغيرهالبلدانفييطوفيخرجولاقطالعلم

ابنتنشئةعلالغالبوقط")3(.شيئأمنةيطلباحدإلىرقعة

يخالطلانفسةعلىمجموعأدينأ"صبيأكانأنهذلكالتدينالجوزي

لاوكان،للجمعةإلابيتةمنيخرجولا،شبهةفيةمايأكلولاأحدا

فيلعبتأنياذكر"فماقائلأنفسهعنذكركما")4(الصبيانمعيلعب

اهتماماتهوكانت(.عاليأ")ضحكأضحكتولاقطالصبيانطريق

"وكانبقولهذلكعنعبركما،العلمطلبعلىمركزةالأولية

الصغرزمنفيوأناالجسرعلىويتفرجوندجلةإلىينزلونالصبيان

")6(،بالعلمفاتشاغلالرقةجانبإلىالناسمنحجزةوأقعدجزءااخذ

"رزقفقدمبكر،وقتفيللعلموحبةالنبوغعلاماتظهرتوقد

نأذلكإلىيضاف")7(الشيوخعقلعلىيزيدالصغرفيوافرأعقلا

وتلقىبه")8(،فتشاغلطفولتةزمنمنالعلمإلية"حببتعالىاللّة

ابيمن"وسمعتقائلأمنهمذكر،المشايخمنكبيرعددعلىالعلم

وتحبعتاللغة)01(الجواليقيمنصورابيوعلىالفقة)9(الدينوريبكر

93.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

،القاهره.الولدنصيحةإلىالكبدلفتة.الرحمنعبد،الفرحأبو،الجوزيابن)2(

54.ص،وتاريخطبعةدونومكتبتها،السلفيةالمطبعة

55.ص،السابقالمرجع)3(

92.ص،عثرالثالثالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،سابقمرجع)4(

46.ص.الولدنصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

46.ص،السابقالمرجع)6(

46.ص،السابقالمرجع)7(

.بتصرف37ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)8(

56.ص،الأولالفصل،الثانيالبابفيترجمتهسبق)9(

56.ص،الأولالفصل،الثانيالبابفيترجمتهسبق1()5
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تلقىوقدالراذافب)1(،ابنعليأبيمجالسوانقطعتالحديثمشايخ

الفضلأبوشيخناليوفق"ولقديقولفكانالمسجدحلقاتفيالعلم

منوغيرهالمسندفأسمعنيالشيوخإلىيحملنيوكان،اللهرحمهناصربن

نأإلىمسموعاتيليوضبط،منييرادماأعلملاوأناالكبار،الكتب

معرفةمنهفنلت،اللهرحمةتوفىانإلىولازمتهثبتهافناولنيبلغت

القراءمنجماعةعلىوقرأهالقرانحفظوقد")2(.والنقلالحديث

وألفالفنونجميعفيبالطلبعنيوالكثيربنفسةوسمعبالروايات

العلم،طلبفيوشبابهصباهعهدالجوزيابنأمضىوقدفيها")3(،

التيوالشدائد،المصاعبمنالكثيرعليةالحصولسبيلفيولقي

عيسىنهرإلىيخرجفكان،العلمومتعةالطلببحلاوةيحسجعلتة

أكلت"فكلمايقولفهوبالماء،إلاأكلهاعلىيقدرلايابسةأرغفةومعه

فأثمر،العلمتحصيللذةإلاترىلاهمتيوعينعليها،شربتلقمة

وأحوالةلمجيرالرسوللحديثسماعيبكثرةعرفتأنيعندىذلك

الوعظفيشبابهفترةأمضىوقد")4(وتابعيهمأصحابهوأحوال،وادابه

لهحصلتثم(،")الأقرانفيةفاق"وقدصغرهمنفيةتمرسالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أبوالواعظالفقية،البغداديثم،الأوانيالراذانيالحسينبنمحمدبنالحسنهو

أبيمنببغدادوسمعباوانا،عليأبوولد.اللةعبدأبيالزاهدابنالزاهد،علي

بنالحافظومن،خشيشوابنشهابوابنبيانومن،الطيوريابنالحسين

ابنتوفىولما.ووعظ،المخرميسعدأبيعلىوتفقةماتأنإلىولازمهناصر

فلمالجوزيابنوطلبها،والوعظالنظرفيالمنصوربجامعحلقتهأخذالزاغوني

طبقاتعلىالذيل.رجبابن،انظر)546!(سنةتوفىوقد،سنةلصنريعطها

.022ص.الحنابلّة

46.صالولد.نصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزىابن،سابقمرجع

ذهب.منأخبارفىالذبشذرات.العمادبنالحيعبد،الفلاحأبو،الحنبلي

الجزء،وتاريخطبعةدون،والتوزيعوالنشرللطباعةالتجاريالمكتب،بيروت

9.32ص،الثالث

235.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع

مرآ.اليمني،اليافعي،سليمانبنعليبنأسعدبناللةعبدمحمد،أبو،المكي

مؤ!سة،بيروت.الزمانحوادثمنيعتبرمامعرفةاليقظانومحبرةالجنان

ص،الثالثالجزء،ام079هـ-5913،الثانيةالطبعة،للمطبوعاتعلميا

.948
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مجالسةوحضرقطلاحديحصللمماالوعظفي"الحظوةمنشبابةفي

المجالسبعضفيويقالالستر،وراءمنوخلفاءبلووزراءملوك

منالكثيروالعلميةالاجتماعيةتنشئتهاكسبتهوقدألف")1(،مائةحضره

رخيم،الشمائلحلو،الصوت"لطيفكانفقد،الخلقيةالصفات

صحتةحفظيراعيوكان،المفاكهةلذيذ،الحركاتموزون،النغمة

الفاكهةعنيعتاض،حدةوذهنه،قوةعقلهيفيدومامزاجةوتلطيف

")2(.المطيبالناعمالأبيضلباسة،والمعجوناتبالأشربة

"أنملخصها:،عمرهأواخرفيمحنةالجوزيابننالتوقد

عبدللركنمجلسأعقدقدولايتهفيكان)3(الحنبلييون!ابنالوزير

فيهاوكان،كتبةواحرقت.الجيليالقادرعبدبنالوهابعبدبنالسلام

منبمحضروذلككثيرأ،شيئاالأوائلورأيالنجوموعبادةالزندقةمن

وسقمها،جدهمدرسةمنةالوزيروانتزعالعلماء،منوغيرهالجوزيابن

سعى-رافضيأوكان-القصابابنالوزارةوليفلما.الجوزيابنإلى

عنانتأين:الركنلهفقالأصحابهوتتبعيون!،ابنعلالقبضفي

ابناصحابأكبرمنفهوبكر،ابيأولادومن،ناصبيفانهالجوزيابن

ابنفكتب؟بمشورتهكتبيوأحرقت،جديمدرسةواعطاه،يونس

لهيكنولمالشيعةإلىميللهالناصروكانالناصر،الخليفةإلىالقصاب

نإ:وقيل،أذاهيقصدكانإنه:قيلقدبل،الفرجأبيالشيخإلىميل

الركنإلىبتسليمةفأمرالناصربذممجالسهفييعزضكانربماالشيخ

كتبةعلوختمعليهواغلظ،وشتمةالشيخدارإلىفجاء،السلامعبد

.1344ص،الرابعالجزء.الحفاظتذكره.الذهبي،سابقمرجع()1

ص،الثالثالجزء.ذهبمنأخبارفىالذهبشذرات.الحنبلي،سابقمرجع)2(

932-.335

هبةبناللهعبيدبنأحمدبنيونسبناللهعبد"هو:الحنبلييونسابنالوزير)3(

الخليفةوزيرالوزير،المتكلمالأصوليالفرضيالفقية،الأزجيالبغداديالله

لأموكيلأوالدهكان.المعالياببنمنصوربنالمظفرأبوالدينجلالالناصر

الحصين،ابنمنسمعالعلماء،علىلرافضالصدقاتذاوكانالناصر،الخليفة

ولدهونابهبيتةولزموعاد،عمرهاخرفيوحج،وحدثالقزاز،منصوروأب

علىيلاللى.رجبابن،سابقمرجع.هـ!581سنةمحرمفيوتوفي،هذا

293.ص،الأولالجزء.الحنابلةطبقات
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فحبسواسطإلىسفينةفي-الركن-اخذه"ثمعيالة")1(وشتت،وداره

ماسنينخمسذلكعلودام،ويطبخثوبهيغسلفبقي،بيتفيبها

نشايوسفابنةانالشيخخلاصفيالسببكانثمحمامأ.فيهادخل

الشيخفيالخليفةأمفشفعت،وتوصلالوعظفيوعملواشتغل

،إناثوخمسذكور"خمسة،عشرةالأولادمنلهوكان")2(.فأطلق

سوىالذكورمنيبقفلم،أربعةالذكورومناثنتانالإناثمنفمات

")3(.القاسمأببولده

عشرثالثالجمعةيومالخلائقشيعه،مشهودةجنازته"وكانت

)795!(")4(.سنةحرببابمقبرةإلىرمضانشهر

-425ص،الأولالمجلد.الحنابلةطبقاتعلىالذيل.رجبابن،سابقمرجع)1(

.426

274.ص،الأولالجزء.المفسرينطبقات.الداودي،سابقمرجع)2(

.41صالولد.لصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.1347ص،الرابعالجزء.الحفاظتذكره.الذهبي،سابقمرجع)4(
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لاوا

نياثا

ألفصلىألثالب

ومؤلفاتهالحلميةحياته

العلميةحياته:-

مؤلفاته:-
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العلميةحياته-:اولا

مامعالعلمتحصيلفيواجتهادهبجدهالجوزيابنطفولةتميزت

ابنذكرهاكما،أسبابةمنلهتوافروما،للعلمحبمنتعالىاللهوهبة

احتسب.لأحيثمنالكتبإليوبعثالعلماسبابلي"وهيأالجوزي

ابنعنعرف")1(،التصنيفوجودةوالخطالحفظوسرعةالفهمورزقني

وصقلهاالنعمةهذهفنفىصغرهمنذالعلمبتحبيبةعليةاللةفضلالجوزي

ألفعشرينطالعتإني:قلت"ولو:نفسهعنفقال،والاطلاعبالقراءة

سيرملاحظةمنفيهابالنظرفاستفدت.الطلبفيبعدواناأكثركانمجلد

لممنيعرفةلاماعلومهموغرائبوعباداتهموحفظهمهممهموقدرالقوم

فكانالتأليفإلىتعداهبلوالاطلاعالقراءةحدعنديقفولم")2(،يطالع

كللةويرتفع-)3(كراريسأربع-اليومفييكتبشيئازمانةمنيضعلا"

")4(.مشاركةعلمكلفيولةستينإلىمجلدأخمسينبينماكتابتةمنسنة

شدةومنيفيد،لافيمايضيعةلا،وقتةعلحريصاالجوزيابنوكان

فاذا،جهديله(الناس)زياراتاللقاءادافعفصرت":يقولحرصه

منتمنعلااعمالاأعددتتم.الفراقلأتعجلالكلامفيقصرتغلبت

المستعدمنفجعلت.فارغأالزمانيمضيلئلالقائهملأوقاتالمحادثة

47..ص.الولدنصيحةاليالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

41-4.ص.الخاطر!يد.الجوزىابن،سابقمرجع)2(

028.ص،الأولالجزء.المفسرينطبقات.الداودي،سابقمرجع)3(

ص،ا!الثالجزء.!هبمنالذهبخمفأخبارات.الحنبلي،سابشمرجع)4(

.033
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هذهفانالدفاتر،وحزم،الأقلاموبري)الورق(الكاغدقطعللقائهم

لأوقاتفأرصدتها،قلبوحضورفكرإلىتحتاحولامنها،لابدالأشياء

")1(.وقتيمنشيءيضيعلئلازيارتهم

بلمنةواحدفنإلىيحببلم"تم:نفسهعنالجوزيابنقال
)2(

جميعفييكتبالجوزيابنانطلق،الحبهذاومنكلها"فنونه

عليةأطلقحتىفيهوتفردالوعظفيأقرانهفاقفقد؛المعرفةميادين

يحزر"فكان،حاضريةعددبكثرهالوعظيةمجالسهوتميزت،الافاقواعظ

فيوجمعتالفأ")3(،عشروخمسةالافبعشرةالدوامعلىمجلسيجمع

المخزنوصاحبوالوزير"الخليفةمنالاجتماعيةالطبقاتكلمجالسة

،القلوب"اختلسوعظفاذامؤثرأاسلوبهوكانالعلماء")4(،وكبار

-يدهعل"أسلمتاثيرهشدةومن(،")الجيوبدونالنفوس!وتشققت

مائةأكثرمجالسةفيوتابالذمةأهلمنمائتينمننحو-ذكركما

")7(.الجهاليتعاناهمما)6(سالفألفعشرينمنأكثرقطعوقد،ألف

وعذوبةوبلاغةفصاحةمنأوتيبماالجوزيابنأن-أعتقد-

المعانيعلىوغوصةوعظةونفوذ،ترصيعة"حلاوةإلىبالإضافة

بعبارة،الحسيةالأمورمنيشاهدفيهاالغريبةالأشياءوتقريبة،البديعة

فيالكثيرةالمعانييجمعبحيث،والإدراكالفهمسريعةوجيزة

كتبةفيالموضوعةبالأحاديثو"استشهادهاليسيره")8(،الكلمة

228.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

37.ص،السابقالمرجع)2(

ص،العاشرالجزء.والأفاهـ!مخ!اعوكفىا.الجوزيابن،سابقمر9جع)3(

284.صالعاشر،الجزء،السابقالمرجع)4(

.413ص،الأولالجزء.الحنابلةطبقاتعلىالذيل.رجبابن،سابقمرجع)5(

الكتف.جانبالىالعنقجانبمنالرأسمنيتللىالذيالشعر:سالفمعنى)6(

كمظهرسالفةباطالةيعتنيكانمنتوبةإلىالمؤلفمنإشارةالسالففطعإن

.الاننراهاالتيكالظاهرة،زمانهفيفاشيةكانتالتيالخنوثةمظاهرمن

47.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)7(

28.ص،عشرالثالثالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،سابقمرجع)8(



التأثيرهذا،سامعيةقلوبفيالتاثيرعلالقدرةأعطاه")1(،الوعظية

وهذا،مجالسهبانتهاءيزولأنتلبثلاوقتيأتاثيرأ-أعتقدهالذي-

لهيكونأندونبهالمتأثرينعددذكرفيالمبالغةنتيجةجاءالاعتقاد

والفوضىالفسادمنفيةمماالعباسيالمجتمعإصلاحفيمباشرأثر

إصلاحية.مشروعاتيقدملمأنهويبدو،والفتن

مادحأنفسةعنوقال،الحفاظمناعتبرفقد،الحديثفيأما

وأحسناوصحيحإنهأقولأنويمكننيإلاحديثلييذكريكاد"ولا

،المجالهذافيكثيرهمؤلفاتولة-الضعيفبالمحاليقصد-")2(محال

فيالموضوعاتكتاب:المثالسبيلعلمنهاكتابأ")3(،)42("بلغت

"مجلدان"،وهوالواهيةالأحاديثفيالمتناهيةالعللوكتاباجزاء،ثلاثة

ذكروقد،والموضوعةالضعيفةالأحاديثببعضأحيانأيستدلانةإلا

ابنصنف:قالالمجدأبيبناحمدالسيد"خطمننقلأالسيوطيالإمام

للنقلمخالفةشنيعةأحاديثذكرهفيفاصابالموضوعاتكتابالجوزي

بعضبكلامأحاديثعلىالوضعإطلاقه،فيةيصبلموما،والعقل

وليس،لينأوبالقويليسأوضعيففلانكقولهرواتهاأحدفيالناس

معارضةولامخالفةفيةولا،ببطلانهالقلبيشهدمماالحديثذلك

ذلككلامسوىموضوعبأنهحجةولا،إجماعولاسنةولالكتاب

ماغالب:الإسلامشيخوقال،ومجازفةعدوانوهذا،روايةفيالرجل

(.الموضوعاتكتاب)المقصود")4(.موضوعالجوزيابنكتابفي

الجوزيابنمشيخةمحمد.بنعليبنالرحمنعبد،الفرحأبو،الجوزيابن)1(

الشانية،الطبعة،الإسلاميالغربدار،بيروتأثينا،محمد،،محفوظ)تحفيق(

.02ص،ام089-اكل045

ص،الثالثالجزء.ذهبمنأخبارفىالذهبشذرات.الحنبلي،سابقمرجع)2(

932-.335

-224-223ص.الجوزيابنمؤلفات.الحميدعبد،العلوجي،سابقمرجع)3(

.225

تقريبشرقىالراويتدريب.بكرأبيبنالرحمنعبد،الدينجلال،السيوطي)4(

الكتبدار،بيروت،الوهابعبد،اللطيفعبد(اصولهوراجع)حققةالنواوي

927.-278ص،الأولالجزء،ام989!-ا904،الثالشةالطبعة،العلمية
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ابن"وكان:فقالالطبقاتعلىذيلهفيرجبابنانتقدهكما

فلهذاوالآتار،بالحديثالخبرةتاميكنولم،الكلامفيبارعأعقيل

هذافيلةتابعالجوزيوابناراوهفيةوتتلون،البابهذافييضطرب

إلىذلكأسباباللطيفعبدالموفقعننقلأالذهبيردوقد")1(،التلون

فانهيصنفةفيماالغلطكثير"وكان:فقالمراجعتهادونمصنفاتهكثره

التفسيرفياما.يراجعهلابمعنى")2(.يعتبرهولاالكتابمنيفرغكان

مجلسفيكلةالقرانف!رواعظأانعرفت"ماقاتلأ:نفسهمدحفقد

من"التفسيرفييعتبروكان")3(،المنعمدلهفالحمدالقراننزلمنذالوعظ

وعشرينسبعةوعلومهالقران"فيتصانيفةبلغتوقد")4(،الأعيان

تسعةفيالتفسيرعلمفيا!لسيرزادكتابأشهرهاومن(كتابأ")

المنتظمكتابكتبةوأبرز،المتوسعينمنفكانالتاريخفيأما.مجلدات

واخبارالتراجمكتبمنالكثيرلةكانكما،والأممالملوكتاريخفي

ويتميز،واللغةبالأدبعلمالجوزيلابنكانكذلك.المشاهير

فيظهرت")6(،الوعظيالسجعفيقوية"ملكةولةوالبلاغةبالفصاحة

ولهجدا.كثيرشيءوالنثرالنظممن"ولة،الوعظيةومجالسةكتاباتة

الأبياتمنالكثيرلةكانكما)7(،وكانكانفيالجمانلقطسماهكتاب

بلغوقد،مجلداتعشرةفيالأشعارمنالمختاركتابوله")8(،الشعرية

مؤلفا")9(.)16(واللغةالشعرمجالفيكتبهعدد

ص،الأولالجزء.الحنابلةطبقاتعلىالذيلكتاب.رجبابن،سابقمرجع()1

414.

1347.ص،الرابعالجزء.الحفاظتذكره.الذهبي،سابقمرجع)2(

ص،العاشرالجزء.والأطر!ك!الللوكفىا.الجوزيالن،سالقمرجع)3(

251.

.1346ص،الرابعالجزء.الحفاظتدكرة،الذهبي،سابقمرجع()4

223.-222ص.الجوريابنمؤلفات.الحميدعبد،العلوجي،سابقمرجع)5(

.1347ص،الرابعالجزء.الحفاظتذكرة.الذهبي،سابقمرجع)6(

92.ص،عثرالثالثالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،سابقمرجع)7(

منالعمر"مواالغمر!علىالنا.الرحمنعبد،الفرجابو،الجوزيابن)8(

الطبعة،الجديدهالافاقدار،بيروت.الشهيةوالطرقةابهيةال!حفةكتاب

61،62.63،ص،ام819ا!-104،الأولى

235.-234ص.الجوزيابنمؤلفات.الحميدعبد،العلوجي،سابقمرجع)9(

82



"عشرةكتبفقد،الطبالجوزيابنفيهاكتبالتيالعلومومن

كالفيزياءالأخرىالعلميةالتخصصاتبقيةأمافية")1(.مؤلفات

العلميةالثروةهذهومع.فيهايكتبفلموغيرهاوالجيولوجياوالكيمياء

بلغضاتعأعلمياتراثالةفان،الجوزيابنمؤلفاتمنالهائلة

"ماالذهبيالحافظالإمامقالةماالجوزيابنويكفي")233(")2(،

")3(.الرجلهذاصنفماصنفالعلماءمنأحداعلمت

تهمؤلفا:نياثا

علومثابرتهوجدهللعلموحبةالمبكر،الجوزيابنلنبوغكانلقد

معظمفيكتبفقد،مؤلفاتهوتنوعإنتاجهغزارةفيكبيرأثر،التحصيل

أنواعهاسائرفيوالمشاركاتالطولىاليد"ولةأشرنا،كماعصرهعلوم

والفقةوالطبالنجومفيوالنظروالحسابوالتاريخوالحديثالتفسيرمن

هذايضيقماذلكفيالمصنفاتمنولةوالنحو،اللغةمنذلكوغير

أفرادها")4(.وحصرتعدادهاعنالمكان

،العلومجميعفيوالتاليفالكتابةكثيرأنةعلالمؤرخوناتفقوقد

:يقولخلكانابنفهذاكبيرا،اختلافامصنفاتةعددفياختلفواأنهمإلا

ذلكفييغالونوالناسكثيرا،بحطةوكتبتعد،أنمنأكثر"فكتبة

وقسمتعمرهمدةوحسبتكتبها،التيالكرارش!جمعتإنةقالواحتى

شيءوهذاكراري!،تسعيومكلخصمافكان،المدةعلىالكراري!

.1")العقليقبلةيكادلاعظيم

باصبعيكتبالمنبر:علىيقولجدىسمعتسبطة)6("وقال

234.-233ص،السابقالمرجع)1(

221.-212ص،السابقالمرجع)2(

.4134ص،الرابعالجزء.الحفاظتذكرة.الذهبي،سابقمرجع)3(

.92ص،عثرالثالثالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،سابقمرجع)4(

مصرملوكفىالزاهرةالنجو.برديتغريابن،الأتابكي،سابقمرجع)5(

175.ص.والقاهرة

ابنسبط،الدمشقيثمالبغدادي،الحنفي،قزأوغليبنيوسفالمظفرأبوهو)6(

وقد،الواعظالجوزيابنالفرجأبي،الدينجمالالشيخبنترابعةأمه،الجوزي

،والمصنفاتالفضائلكثير،الوعظحسن،الصوتطيب،الصورةحسنكان
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)025(تصانيفةومجموع)سبطة(:قالانإلى..مجلدا02(0)0

كتابأ")1(.

الشيخكان:المصريةاجوبتةفيتيميةبنالعباسابوالإمام"وقال

،كثيرةأمورفيمصنفاتوله..والتأليفالتصنيفكثيرمفتيأالفرجابو

")2(.مصنف)0001(مناكثرفرأيتهاعددتهاحتى

"قدقاتلأ:مصنفاتةعددعدةمواضعفيالجوزيابنذكروقد

والتاريخمجلدأ،عشرونالكبيرالتفسيرفمنها،كتاب01()0صنفت

كباربينالكتبوباقيمجلدأ،عشرونالمسندوتهذيبمجلدأ،عشرون

وأكثر")3(.وأقلواربعةوثلاثةومجلدين،مجلداتخمسيكونوصغار

هومامنهامصنفا)034(علزيادة:فقالتصانيفةعددعنوسئل

")4(.واقلمجلدأعشرون

الذيعليالقاسماببابنةيدعلمصنفاتمنبيعماإلىبالإضافة

كتبةعلىت!نملطوقدوغيرها،المحنةزمنفيعليهإلبألوالده"عاقاكان

.(")الثمنبأبخ!سفباعهابواسطغيبتةفي

الدبننورالدكتورذكرفقد،مصنفاتهعددفيالاختلافهذاومع

فيمؤلفأ).35(منيقربالجوزيابنألفهما"أنبوياجلارشكريبن

.-.)6(
.محتلفة"فنون

وزادلجدهالمنتظمفيةنظم،التواريخأحسنمنمجلدأعشرينفيالزمانمراهوله

والنهاية.البداية.كثيرابنانظرهـ()654سنةفيتوفي.زمانةإلىوذيلعلية

.491صعشر،الثالثالجزء

.1344ص،الرابعالجزء.الحفاظتدكره.الذهبي،سابقمرجع()1

.415ص،الأولالجزء.الحنابلةطبقاتعلىالذيل.رجبابن،سابقمرجع)2(

58.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

ص،الثالثالجزء.ذهبمنالذمبثحبآرات.الحنبلي،سابقمرجع)4(

033-.331

.03ص،عشرالثالثالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،سابقمرجع)5(

الجوزيبنالفرابمؤلفاتفهرس.شكريبنالديننورجلار،بويا)6(

جامعة،بالرياضالدينصولكليةمجلةفيمقالة.تركيابمكتباتالمخطوطة

-2014الجامعيالعام،الرابعالعدد،الإسلاميةصعودبنمحمدالإمام

316.صاص،304
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ابنمؤلفاتعددأناكدفقدالعلوجيالحميدعبدالكاتبأما

كتابا)913(مناكثرمخطوطامنهااستقركتاب)004(من"أكثرالجوزي

والاتحادوأميركاأوروبافيالمنتشرةوالغربيةالشرقيةالكتبخزائنفي

)233(منأكثروضاع.وتركياوالهندوإيرانالعربيوالوطنالسوفياتي

فيكتابا)03(منهاوطبع.عناوينةإليناوصلتالذيالعددوهوكتابأ

وليدن)استنبول(والقسطنطينيةبألمانياوليبزكودمشقأبادوحيدرالقاهرة

وبغداد")1(.وبيروتالهند()فيوبومبيبهولندا

نألنايتضحأنةإلا،مصنفاتةعددفيالاختلافمنالرغمعلى

.عصرهعلوممعظمفيبصماتهترك،جليلةعلميةموسوعةالجوزيابن

قيمتهاتفاوتمعمعارفها،وتعددبكثرتها،الجوزيابنمؤلفاتوتميزت

علىذيلهفيرجبابنفقالالماخذ،بعضعليةكانتفقد،العلمية

واضح،هذافيوعذره،تصانيفةفياغلاطة"كثرة:الحنابلةطبقات

بل،يعتبرهولاالكتابفيصنف،التصانيفمنمكثراكانانهوهو

ولولا.عدتدةتصانيففيالواحدالوقتفيكتبوربما،بغيرهيشتغل

فنونفيتصنيفهفكانهذاومع.الكثيرهالمصنفاتهذهلةتجتمعلمذلك

التصانيفمنفينقل،العلومتلككتبمنالاختصاربمنزلةالعلوممن

ولهذا،والبحثالشيوخجهةمنالعلملذلكمتقنايكونأنغيرمن

مصنفا")2(.ولستمرتبأنا:قالأنهعنةنقل

أهلإمامالجوزيابن"كان:المقدسيالدينموفقالشيخوقال

وكان،حسنةتصانيفالعلمفنونفيوصنف،الوعظفيعصره

للحديث.حافظاوكان.فيهويصنفالفقهيدزسوكان.قبولصاحب

فيها")3(.طريقتةولاالسنةفيتصانيفةنرضلمأنناإلا،فيهوصنف

لطفيبنتحمدالدكتور،والمذكرينالقضاصكتابمحققزلاتهذكركما

أنهايبدومواقفالجوزيلابن"كانقائلا:نقدهالذيالصباغ

ينتقدعندمافهو،الموقفمزدوجخلالهامنهوويبدو..متعارضة

.هص.الجوريابنمؤلفات.الحميدعبد،العلوجي،سابقمرجع)1(

.414ص،الأولالجزء.الحنابلةطبقاتعلىالذيل.رجبابن،سابقمرجع)2(

.415ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)3(
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إلىيدعو،سليممنهجعلىإنسانأيكونالحديثفيوالمتساهلينالمتصوفة

واإبليستلبيسفيجليأذلكيظهركماوحرارةبجراةيراهالذيالحق

منمواضعفيولكنة.الموضوعاتكتاباوالصفوة!فهمقدمةفي

التالفةالضعيفةالأحاديثإيرادفيتساهلأالناسأشدمنتراهمؤلفاتة

اخرىمواضعفيوتراه،الهوىذمأوالمدهشكتابةفيذلكنطالعكما

المتصوفةيقولهماويوردالمردودةوالخرافاتالباطلةبالقصصياتي

وسلوكهمفكرهمعليهموعابانتقدهمأنهمعمجالسهمفيوتحكونه

اللاخ")1(.اللومإليهمووجهيستحقونبماوذكرهم

،الصباغ)تحقيق(.والمذكرينالقضاصكتاب.الجوزيابن،سابقمرجع()1

.42-14ص،لطفي،محمد.د
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لااو

ثانيا

ثالثا

رابعا

ألفطأوأبح

وتأثيرهتأثره

والتربويةالمحلميةومحانته

الجوزيابنتاثر-:

الجوزيابنتاثير-:

العلميةمكانته-:

التربويةمكانته-:
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الجوزيابنتاثراولا:

،العلوممختلفعنهمتلقىالذينبالشيوخالجوزيابنتأثر

منهمالعاملصحبتةفيلي"أنفعهم:فقال،منهمبعلمةالعاملولاسيما

عددبكثرةيهتملاكانلذلكمنة")1(،أعلمغيرهكانوإنبعلمة

رأيهعنعبروقد،العلممنوتمكنهمإتقانهمبدرجةيهتمبل،المشايخ

وأسمعنيالصغرفيالأشياخإلىناصرابنشيخنا"حملنيقائلأ:ذلك

فلما،منهمإجازاتليوأخذ،بخطةكلهاسماعاتيأثبتوقد،العوالي

النقلأربابمنوأوثرأعلمهمالشيوخمنألازمكنتالطلبفهمت

منالرغموعلىالعدد")2(،تكثيرلاالعددتجويدهمتيفكانت،أفهمهم

منشيخاتوثلاثشيخأوثمانين"ستةعنأخذالجوزيابنفإن،ذلك

عبدالشيخمنهمالعلماءمناثنينبشخصيةتاترأنةإلاالنساء")3(،

قانونعلىكان"إنة:الجوزيابنفيهقالالذيالأنماطي)4(،الوهاب

.143ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

53.ص،محمد،محفوظ)تحقيق(.الجوزيابنمشيحة.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.102-791ص،السابقالمرجع)3(

،البركاتأبوالحافظ،الأنماطيالحسنبنأحمدبنالمباركبنالوهابعبدهو)4(

حافظ:فقال،السمعانيابنوذكره)462!(،منةرجبفيولدبغداد،محذث

إلامرويجزءبقىمالعلة،التخاريجوخرحالفوائدجمع،الروايةواسع،ثقة

سعد،لابنالطبقاتمثلالكبارالكتبونسخ،نسختةوحضل،قرأهوقد

وتوفيشيئا،%عليهيقراانإما:للتحديثمتفرغأوكانا!لخطيب

،الأولالجزء.الحنابلةطبقاتعلىالذيل.رجبابنانظر.هـ()538سنةفي

.252ص
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سماععلاجرأيطلبكانولاغيبةمجلسهفيتسمعلمالسلف

فكانبكاؤهواتصلبكىالرقائقاحاديثعليةقراتإذاوكنت،الحديث

الأدبقواعدوتبني،قلبيفيبكاؤهيعمل-حينئذالسنصغيروأنا-

فيأوصافهمسمعناءالذينالمشايخسمتعلىوكان،نفسيفي

")1(.النقل

قالالذي)2(،الجواليقيمنصورابوالشيخفهوالثانيةالشخصيةاما

،يقولفيماالتحريشديد،الصمتكثير"فكان:الجوزيابنبشانة

غلمانهبعضبجوابهايبادرالتيالظاهرةالمسألةسئلوربما.محققأمتقنأ

برؤيةفانتفعت،والصمتالصومكثيروكان.يتيقنحتىفيهافيتوقف

بغيرهما")3(.انتفاعيمناكثرالرجلينهذين

توفي-انةمنالرغمعلى،الغزاليبالإمامالجوزيابنتاثركما

بالغزاليالجوزيابنوتأثر.تقريباسنواتبخمسولادتهقبلص505سنة

الكتب"وصنفعنها:قالالتيمؤلفاتهعلواطلاعهقراءتهنتيجةجاء

وتحقيقوترتيبهاوضعهابحسنانفردالتيوالفروعالأصولفيالحسان

فيالجوينيفنظر)4(،الجوينياستاذهحياةفيصنفإنةحتىفيها/الكلام

حتىصبرتهلاحيوأنادفنتني:لهفقالالمنخولبالمسمىكتابة

.143ص.الخاطرصيد.الجوز!ابن،سابقمرجع)1(

56.ص،الأولالفصل،الشانيالبابفيترجمتةسبق)2(

.143ص.الخاطرصيد.الجوز!ابن،سابقمرجع)3(

بناللةعبدبنيوسفبناللةعبدمحمدأبالشيخبنالملكعبدهو)4(

نيسابور،قرىمنوجوين،الجوينيالمعاليأبو،حيويهبنمحمدبنيوسف

سنةفيمولدهكان،سنينأربعبمكةلمجاورتة،الحرمينبامامالملقب

ودزس،الجوينيمحمدأبيالثيخوالدهعلىوتفقهالحديثسمعهـ(،)941

ورو!بها،وتفقةبغدادودخل،حسينالقاضيعلىوتفقة،حلقتةفيبعده

فسلمنيسابورإلىعادثم،سنينأربعفيهافجاورمكةإلىوخرحالحديث

المذهب.درايةفىالمطلبنهايةوصنف،والوعظوالخطابةالتدري!إلية

الخام!فيتوفي.شتىعلومفيذلكوغير،الفقةاصولفيوالبرهاد

والنهاية.البداية.كثيرابنانظرص(.)478سنةمنالأولربغمنوالعشرين

128.صعثر،الثانيالجزء



")1(.كتابيعلغطىقدكتابكأنوأراد؟أموت

الإمامنهجعلىكتبهبعضتاليففيالجوزيابنساروقد

ورسالةالولد،نصيحةالىالكبدلفتةلابنةرسالته:مثال،الغزالي

الغزالي:عنةقالالذيابليستلبيسكتابةفيوكماالولد،أيهاالغزالي

تلبيسنسميةالخصوصعلىكتابأفيةصنفناالزمانأمهلإن"ولعلنا

المذاهبفيلاسيماوالعبادالبلادفيتلبيسهالآنانتشرقدفإنه،ابليس

إذعاناذلككلرسمها،إلاالخيراتمنيبقلمحتىوالاعتقادات

يشرلمالجوزيابنأنمنالرغمعلومكايده")2(،الشيطانلتلبيسات

التاليففينفسهالنهجعلىبالسيرالجوزيابنيكتفولم.ذلكإلمط

الإمامإلىإسنادهادونالحرفيةبعباراتهاالاراءبعضيقتبسكانبل

ذاتةفيالروح"إن:الروحفيرأيةبيانعندحصلكما،الغزالي

الاتوإنما،.لهقيمةلاجوهروقدره،يموتولايتجزألاجوهر

كالسراح،نارالقلبزجاجةفيلهالسفر،علىتعينلهخادمالبدن

حرارتها،والشهوةنورها،والحركةدهنها،والدمضووهاالحياة

وسطةومنحارسأ،الدماغمقدممناتخذوقددخانها،والغضب

تلميذا،وارر!قأستاذا،العقلوجعلحافظا،مؤخرهومنوزيرأ،

وركبانأ")3(.رجالأخدمتةفيالأعضاءوفرق

كلامنعرض،والألفاظالفكرةاقتباسفيالتشابهمدىولبيان

مشتعل،سراحكأنة،لطيفجسمالحيواني"والروح:يقولفهو،الغزالي

والشهوة،نورهوالحركةوالح!،دهنهوالدم،السراحهيوالحياة

خادمةالكبدفيالساكنةللغذاءالطالبةوالقوه،دخانهوالغضب،حرارتة

مشتركلأنة.الحيواناتجميععنديوجدالروحوهذا.ووكيلةوحارسه

ص،التاسعالجزء.والأفاهـ!تالملوكا.الجوزيابن،سابقمرجع()1

168-916.

دار،بيروت.علوتالدفناحيا.محمدبنمحمدحامد،أبوالإمام،الغزالي)2(

33.ص،الثالثالجزء،ام869-!6041،الفكر

-14!55،العلميةالكتبدار،بيروت.الوعظفىاللطفكتاب.الجوزيابن)3(

82.-81ص،م8491
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")1(.والإنسانالحيواناتوسائرالبهائمبين

التصوففيطريقتهنقدانهإلاواضحبالغزاليالجوزيابنتاثر

تلبيسكتابةفيكذلكونقدهفضائلة)2(ذكرمعالمنتظمفيترجمهعندما

علىالإحياءكتابلهمفصنفالغزاليحامدابو"وجاءقائلآ:ابليس

فيوتكلمبطلانها،يعلملاوهوالباطلةبالأحاديثوملأهالقومطريقة

بالكواكبالمراد"إن:وقالالفقةقانونعنوخرجالمكاشفةعلم

حجبهيانوارعليةاللهصلواتإبراهيمراهناللواتيوالقمروالشمس

")3(.الباطنيةكلامجنسمنوهذا.المعروفاتهذهيردولموجلعزاللّه

السياحة،العزلةمنهاعدةموضوعاتفيالجوزيابننقدهكذلك

والتوكل،بالجمالوالتشببالغناء،النفسمحاربة،الأموالعنوالتجرد

يسعناولا.والسئةالكتابمعيتفقبماعليهارذوقد،الأسبابوترك

والزيادةالتفصيلارادومنبالتفصيلذلكنوضحانالمجالهذافي

ابو:بعنواننصير،تحمدامنةللباحثةالدكتوراهرسالةإلمماالرجوعيمكنة

)4(.والأخلاقيةالكلاميةآراؤهالجوزيابنالفرج

الجوزيابنتاثير:ثانيا

العلومشتىفيالكثيرةالعلميةمؤلفاتةخلالمنفكانتاثيرهاما

يومناهـالىعصرهفيأثرتفقد-بهاساهمالتي،الإنسانيةوالمعارف

التي"مواعظةخلالمنتاثيرلةكانوقدكما.العلميةالحركةثراءفي-هذا

(01و...).بحزرمجلسةأنحكي.والاحترامالقبولفيهالهحصل

حسن،د.،العالعبدكتابمننقلأ،151ص.ابلعارفينمنها.الغزالي)1(

للنشرالكتبعالمدار،الرياض.الاسلاميةالتربيةفلسفةفىمقدمة.ابراهيم

234.ص،م8591-ص5041،والتوزبع

ص،التاسعالجزء.والأتار-خ!فالللوك1.الجوزىابن،سابقمرسبى)2(

916.

تلبيس.الرحمنعبد،الفرحابي،الدينجمال،الإمامللحافظ،الجوزىابن)3(

166.صص،1368،الشانيةالطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت.ابليس

الكلاميةآراؤهالجوزيابن،.الفرابو.محمد،امنة.د،نصير،سابقمرجع4()

245.-235ص.والأخلاقية
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فيتأثيرهوظهر.الستردا)1(وراءمنمراتالمستضيءالخليفةمجلسةوحضر

قيمابنويعتبر.المسلمينالعلماءمنغيرهعلىواضحةبصماتمنتركةما

كتابةعندنفسهالنهجعلىالسيرفيبهالمتأثرينالعلماءمن)2(الجوزية

ابنكتابيقابلةالمشتاقينونزهةالمحبينروضةقيمابنفكتاب،المؤلفات

يقابلهالشيطانمصائدمناللهفاناغاثةقيمابنوكتاب،الهوىذمالجوزي

إبليس.تلبيسالجوزيابنكتاب

الأفكارلبعضاقتباسةفيواضحأالجوزيةقيمابنتأثرظهركذلك

ماإلىالطبعميل"الهوى:قالالجوزيابنأنذلك:مثالبألفاظها

إلىميلةلولافانةبقائةلضرورةالإنسانفيخلققدالميلوهذا،يلائمه

وكذلك،نكحماالمنكحوإلى،شربماالمشربوإلى،أكلماالمطعم

الخ")3(...يفيد.مالةمستجلبفالهوى،يشهيةماكل

ذإنفسةالموضوعفيالجوزيةقيمابنبةتحدثالقولهذاوبمثل

الإنسانفيخلقالميلوهذايلائمةماإلىالطبعميل"الهوى:قال

ولاأكلماوالمنكحوالمشربالمطعمإلىميلهلولافإنه،بقائهلضرورة

الخ")4(....يريدهلمامستحثفالهوى،نكحولاشرب

هوفانة،وفائدتهالعقلتمرةعرفت"وقدأيضأ:الجوزىابنقال

الرسلمعجزاتوأثبت،أمرهوامتثالبطاعتهوأمرالإلةعلىدلالذي

حوادثمنيعتبرمامعرفةفىاليقظانوعبرةالجنانمراه.المكي،سابقمرجع)1(

.948ص،الثالثالجزء.الزمان

فيتفقه)196!(.سنةولد،الجوزيةقيمبنمحمداللةعبدأبوالدينشمسهو)2(

ومعانيهوالحديثالدينوبأصول،بالتفسيرعارفاوكان،وأفتىوبرع،المذهب

والنحوالكلاموبعلم،وبالعربيةواصولهوبالفقة،منةالاستنباطودقائق،وفقهه

كثيرهمصنفاتولة.التصوفأهلوكلام،السلوكبعلمعالمأوكان.ذلكوغير

طبقاتعلىالذيل.رجبابنانظرهـ(.)751سنةفيتوفي.العلمفي

.484-474ص،الثانيالجزء.الحنابلة

.د،الواحدعبد)تحقيق(ا!لملهوى.الرحمنعبد،الفرجأبو،الجوزيابن)3(

.12ص،ام629!-1381،الاولىالطبعة،محمد،الغزالي)راجعة(،مصطفى

،عباس،الباز،المكرمةمكة.المثشاقينوتزهةالمحبينروضة.الجوزيةقيمابن()4

.946ص،تاريخدوناحمد،
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بمقتضىوعملفراقبهافاعتبرهاالعواقبوتلفح،بطاعتهموامر

علىودبر،الغامضةالاموروادرك،غربةفردالهوىوقاوممصالحها،

الرذائل،عنونهىالفضاتلعلىوحثفاستخدمها،المخلوقاتاستخدام

يشين،ماونفى،يزبنماواستجلب،العزمازروقؤى،الحزماسروشد

")1(.المنعحبسفيفحصرها،الهوىفضولاسر،وسلطانةتركفاذا

بةالذيالعقلثمرة"وهذا:الجوزيةقيمابنقالالمعنىهذاوفي

وبة،جلالةونعوتكمالةوصفاتواسماؤهوتعالىسبحانةاللهعرف

ربوبيتةاياتعرفتوبة،وملائكتةولقائةورسلهبكتبةالمؤمنونامن

نواهيه،واجتنبتاوامرهامتثلتوبه،رسلةومعجزاتوحدانيتةوأدلة

وقاوممصالحها،بمقتضىوعملفراقبها،العواقبتلمحالذيوهو

كانانبعدبهظفرحتىالصبروساعدمغلولأ،جيشةفردالهوى

المعانيوفتق،الرذائلعنونهى،الفضائلعلىوحثمقتولأ،بسهامه

الحزمازروقؤى،سوقةعلىفاستوىالعزمازروشد،الغوامضوادرك

فاذا،يشينماونفى،يزينمافاستجلب،بتوفيقةاللّهمنحظيحتى

شيئأدلهترك)منحبسفيفحصرهاالهوىجنودأسروسلطانةنزل

.")2(.منه(.خيرأاللهعوضة

في-تقريبأ-الجوزيابننهجعلىالجوزيةقيمابنساركما

بداه،المشتاقينونزهةالمحبينروضةكتابهفيفمثلأ،الموضوعاتعرض

الحب،علىتكلمثم،الشهواتضبطفيواهميتةالعقلفضلبذكر

التينفسهاالموضوعاتوهي،الهوىوذموالعشقوالمحبةالنظرواحكام

والمعنىباللفظمقتبسمنةوكثير،الهوىذمكتابةفيالجوزيابنعالجها

بالعشق،الخاصةنفسهاالتعريفاتالجوزيةقيمابنأورد:مثال

كالاتي:وهيالجوزيابنذكرهاوالتي

الفارغةالنفسحركةالعشق:افلاطون"قال:الجوزيابنقال

.فكرةبغير

عبد)تحقيق(.اثلهوى.الرحمنعبد،الفرحأبو،الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.01ص،محمد،الغزالي()راجعة،مصطفى.د،الواحد

.7ص.المثشاقينونزهةالمحبينروضة.الجوزيةقيمابن،سابقمرجع)2(
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نفسأصادفاختيارشوء:فقال،العشقعنيوذجانسوسئل

فارغة.

عيوبإدراكعنالحسعمىهوالعشقارسطاطالي!:وقال

.لمحبوبا

وينمى،ويترك،القلبفييتولدطمعالعشق-:فيثاغورسوقال

فيصاجبةازدادقويفكلما،الحرصمنمواذإليهويجتمعيتربىثم

والحرص،الأمانيفيوالفكر،الطمعفيوالتمادي،واللجاحالاهتياح

الخ")1(....المقلقالغنمالىذلكيؤديهحتى،الطلبعلى

يتولدطمعالعشق:الفلاسفةبعض"وقال:الجوزيةقيمابنوقال

،الحرصمنموادإليهويجتمعيتربىئم،وينمىويتحركالقلبفي

الطمعفيوالتماديواللجاحالاهتياحفيصاحبةازدادقويوكلما

وقال..،والقلقالغمإلىذلكيؤديهحتى،الطلبعلىوالحرص

العشق:ارسطاطاليسوقال.الفارغةالنفسحركةالعشق:أفلاطون

.")2(..المحبوبعيوبإدراكعنالحسعمى

فيالجوزيابنكتاباتمنالمستقاةالعباراتمنالكثيروهناك

جميعأ.لذكرهاالمقاميسعنا!لاالجوزيةقيمابنمؤلفات

التي،وبحوثهمالمحدثينكتاباتفيالجوزيابنتاثيرظهركما

ودكتوراهماجستيررسائلإلىوتترجم،الجوانبجميعمنعلمةتتناول

منه.للاستفادة

العلميةمكانته:ثالثا

كتاباتةكثرةمناكتسبها،مرموقةعلميةبمكانةالجوزيابنيتمتع

معظمها.دماجادتهوالمعارفالعلوممختلففي

فية:العلماءأقوالمنبعضأوساورد

عبد)تحقيق(.اتلهوى.الرحمنعبد،الفرجأبو،الجوزىابن،سابقمرجع()1

.928ص،محمد،الغزالي()راجعه،مصطفى.د،الواحد

137.ص.المثتاقنونزهةالمحبينروضة.الجوزيةقيمابن،سابقمرجع)2(
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"الحافظإنه:الحنابلةطبقاتعلىالذيلصاحبرجبابنعنةقال

")1(.عصرهوإمام،وقتةشيخ،الأديب،الواعظالفقيهالمفسر،

الواعظالحنبليبنالدينناصحالإمامبخط"قرأتايضأ:وقال

.غيرهفييجتمعلمماالعلوممنفيةاجتمع:الفرجابيالشيخحقفي

")2(.والحسانللحسنجامعةالوعظيةمجالسةوكانت

التصانيفصاحبالمتفنن"الواعظ:الذهبشذراتصاحبوقال

والزهدوالفقهوالحديثالتفسيرمنالعلمانواعفيالشهيرةالكثيرة

ذلك")3(.وغيروالطبوالتاريخوالأخباروالوعظ

صنفماصنفالعلماءمناحدأعلمت"ما:عنةالذهبيوقال

")4(.الرجلهذا

وفي،الأعيانمنالتفسيرفي"وكان:اللطيفعبدالموفقوقال

واما،كاففقةولدية،المتوسعينمنالتاريخوفي،الحقاظمنالحديث

.(")قويةملكةفيةفلةالوعظيالسجع

أصبح:وقال،وصفةفيوأطنب،تاريخهفيالبزوريابن"وذكره

بعدةودزس،عليهوقتةفيالخنصرويعقد،إليةيشارإمامأمذهبةفي

فيوبرع.كتبةعليهاووقفديناربدربمدرسةلنفسهوبنى،مدارس

علىوعلا،عصرهادباءعلىوفاق،والمنظومبالمنثوروتفرد،العلوم

فيةولهإلاالفنونمنفنأيتركولم.العديدهالتصانيفوله،دهرهفضلاء

بمثلة")6(.يسمحالزماناظنوما،زمانهاوحدكان.مصنف

وإتقانة،حفظةلةبانجمعةماتامل"من:النجارابنوقال

اذالواسعةوالعلومالفضائلهذهمعاللهرحمهوكان.العلمفيومقداره

993.ص.الأولالجزء.الحنابلةطبقاتعلىالذيل.رجبابن،سابقمرجع()1

.411ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)2(

ص،الرابعالجزء.ذهبمناخبارفىالذهبشذرات.الحنبلي،سابقمرجع)3(

.932

.1344ص،الرابعالجزء.الحفاظتدكرة.الذهبي،سابقمرجع)4(

028.ص،الأولالجزء.المفسرينطبقات.الداودي،سابقمرجع)5(

.413ص،الأولالجزء.الحنابلةطبقاتعلىالذيل.رجبابن،سابقمرجع)6(

69



حلاوةشربمنوحظ،الصحيحةالأذواقمننصيبوله،وتأئهأوراد

الوعظفيكلامهأنريبولا،ذلكإلىهوأشاروقد.المناجاة

مشارككلامبلالذوقعنمجردأجنبيناقلبكلامليسالمعا!أرفوا

حافظ،العلامة"الإمام:المفسرينطبقاتصاحبالداوديوقال

أنواعفيالمشهورةالتصانيفصاحب،الافاقوواعظ،العراق

.)2("العلوم

مجلس"شاهدنا:فقالجبيرابنالرحالةطويلامدحامدحهوقد

عليبنالفضاتلأبيالدينجمالالأوحد،الإمامالفقيةالشيخ

جوفوفيزيد،ولاعمرومنليسرجلمجلسفشاهدنا...الجوزي

الحنبلية،رئيس،الإيمانعينوقرة،الزمانايةالصيد،كلالفرا)3(

هذهحلبةوفارس،الجماعةإمام،العليةبالرتبالعلومفيوالمخصوص

أزمةمالك،والبراعةالبلاغةفيالكريمبالسبقلهوالمشهود،الصناعة

فاماالدرر،نفات!علىفكرهبحرفيوالغائصوالنثر،النظمفيالكلام

بسحرفيصدعنثرهوأما،الانطباع(مهياري))4(الطباعفرضينظمة

")6(.وسجانبقسالمثلويعطل،البيان

بعضهناكفان،العلميةالجوزيابنلمكانةالتقديرهذاومع

مشايخمنجماعةعليه"نقمأنهرجبابنذكركماوهي،عليهالماخذ

عليةنكيرهمواشتدكلامةبعضفيالتاويلإلىميلةوأئمتهمأصحابنا

كانوانوهومختلفمضطربذلكفيكلامةأنريبولا.ذلكفي

وبيانالمتكلمينشبهةيحليكنفلموالاثارالأحاديثعلىمطلعأ

.413ص،الأولانجزء،السابقالمرجع()1

027.ص،الأولالجزء.المفسرينطبقات.الداودى،سابقمرجع)2(

الحماروالفراالفرا،جوففيالصيدكل:القاتلالمثلمنمأخوذ:الفرا)3(

علمة.فيوحيدالخطيبأنيريد،الوحشي

المشهور.الشاعرالرضيبالشريفطبعةفيشبيه:الطباعرضي)4(

أيضأ.الشاعرالديلميبمهيارشبيه:مهياري)5(

هـ-4014والنشر،للطباعةبيروتدار،بيروت.جبيرابنرحلة.جبيرابن)6(

.791-691ص،ام849
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فييجدماأكثرفييتابعهعقيلبنالوفاءلأبيمعظماوكانفسادها،

فيبارعأعقيلابنوكان،المسائلبعض!فيعليةردقدكانوانكلامه

هذافييضطربفلهذاوالاثار،بالحديثالخبرةتاميكنولمالكلام

")1(.التلونهذافيلةتابعالفرجوابو،اراوهفيةوتتلونالباب

وترفعبهاءفيهكانوقد،وغيرهالوعظفيفريدأأستاذأ"كانكما

كلامةفيظاهروذلك،مقامهمناكثربنفسةوسموواعجابنفسهفي

قولة:ذلكفمن،ونظمةنثرهوفي

الأطولاالعسيرالنهجواكابدعلامابلغلاماادركزلتما

املامامدىالسعيدجريحلباتهفيالامالبيتجرى

وتغلغلاتوصلاسواياعياالذيإلىفيةالتوفيقبيافضى

لا")2(:قال؟مثليزارهلوسألتةناطقأشخصاالعلمهذاكانلو

اخباريؤرخيزل"ولم:فيةكثيرابنقالهماالجوزيابنويكفي

الشاعر:بقولاحقهوماتاريخاصارحتىالعالم

مكتوبا)3(التاريخفيرايتكحتىمجتهدأالتاريخفيتدابزلتما

الترلويةمكانتةرالعأ:

تراثهمزالماالذين،المسلمينعلمائنامنكغيرهالجوزيابنيعتبر

سليمة.تربويةبطريقةصياغةوإعادةودراسيمابحثإلىبحاجةالتربوي

ابنتراثفيرايهمالتربيةمجالفيالمتخصصينالأساتذةلبعضكانوقد

اللّه-رحمة-له"كان:يقولالعالعبدحسند.فهذا،التربويالجوزي

مشاركته،التربويالفكريعدمفلم،والفنونالعلومنحتلففيمشاركات

وتاديبالولدانورياضةالطباعتقويمفيثاقبةنظراتمؤلفاتهفضفن

تربوالتي،مؤلفاتهفيالمتناثرةالتربويةنظراتهانغير،وسياستةالإنسان

إلىالانحتىطريقهاتجدلم،ومطبوعمخطوطبينمصن!)503(على

اعلاممنغيرهالكثيرينكتراثالتربويتراثهزالفما،الناسأيدي

.414ص،الأولالجزء.الحنابلةطبقاتمحلىالذيل.رجبابن،سابقمرجع)1(

92.ص،عشرالثالثالجزء.والنهايةالبداية.كثيرابن،سابقمرجع)2(

28.ص،عثرالثالثالجزء،السابقالمرجع)3(
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مشرقةصفحاتعنليكشف،السنينغبارعنةينفضمنينتظرالمسلمين

منردحا-العالماطلعواالذينالأفذاذالإسلامعلماءإسهاماتمن

وأرسوا،الأصولراسخالبنيانمتكاملتربوينظاممعالمعلى-الزمن

ابناجتهاداتجاءتلقد.ومبادئهاالصحيحةالتربيةأصولباجتهاداتهم

الفكررجالاتمنأقرانةاجتهاداتجانبإلىلتبرزالتربويةالجوزي

التريية")؟(.مجالفيالإسلاميةالثقاقةلنتاجراتعةصورهمعالم،الإسلامي

ابنفيرأيهعناللةعبدصالحالرحمنعبدد.عبركذلك

واضحةنتيجةإلىنصلالجوزيابناراءقراءةخلال"من:بقولهالجوزي

إلاالنفسعلماءإليهايتنبهلمالتيالمبادىمنالعديدإلىدعاأنهوهي

تاكيدإنثم.الأدائيبالجانبالذكاءارتباطالاراءهذهأهمومنحديثا،

واهتمامهالانفعاليةالسماتبعضوبينالعقلبينالربطعلىالجوزيابن

أنهبجلاءيظهرالإيمانيالجانبإلىالمتكررةوإشاراتهالترويحيبالجانب

الجوانبوبينالعقلبينلافصلإذ،متكاملةنظرةالعقلإلىنظر

منوغيرهالجوزيإبقسبقأنومع.الإنسانيةالشخصيةفيالأخرى

ماكثيراالنفسوعلماءالمربينأنإلاجليواضحالمسلمينالعلماء

الفكرمنموضوعاتهممعالجةعندويقفزونالحقائقهذهيتجاهلون

")2(.الحديثفالعصرالنهضةعصرإلىوالرومانياليوناني

العلماء"انبينأنبعداللهخلفاحمدمحمدالباحثفيةوقال

التاسعالقرنفيإلاالذكاءظاهر!لبحثيتعرضوالمالأوروبيين

منيجدأنالحديثالعربيالباحثقلبلةيطمئنمما"أليسعشر")3(:

منذوالتاليفالبحثمنالنوعهذامثلإلىاتجهمنالإسلامشيوخبين

الفر.أبالإماعندالتربويالفكرملا"من.ابر!يم،حسند.،العالعبد)1(

لدولالعربيالتربيةمكتبالرياض.ا!العربي."الجوزيبن

22.صعثر،(لثالثالعدد،ام849-اص404الرابعةالسنة،الخليج

المكرمة،مكة.العقلوقرليةالجوزيابن.صالح،الرحمنعبد.د،اللةعبد)2(

.55-94ص،ام869-اص604،الأولىالطبعة،والنشرللطباعةمكةشركة

تربوية.درا!اتمجلة."الجوزيابنعند"الذكاء.أحمد،محمد،اللهخلف)3(

المجلد،ام879يونيةطبعة،التحريرميدان13،الحديثةالتربيةرابطة،القاهرة

.92ص،السابعالجزء،الثاني
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المؤلفاتبينالكتابهذامثلعلىعثرلوأنةإلا؟قرونثمانيةمناكثر

النفس،علمتاريخفيظاهرأمكانأالباحثونلةلجعلالقديمةالأوروبية

هذافيمتخصصلكلدراستهامنلابدالتي)1(المراجعمنولاعتبروه

")2(.الفرع

عنةعبرتالجوزيابنفيراينصيرتحمدامنةللدكتورةكذلك

الموضوعوهوالصغارتربيةفيالجوزيابنكلامتاملناوحيثما:قائلة

عظيماومربيأنفسيااخصاثيأعصرهبلغةنراهملحوظةعنايةأولاهالذي

امينا")3(.وناصحا

العربيةالمملكةقيالتعليمي!الانطلاقةكتابولصاحبهذا

قائلا:عنةعبر،التربويةالناحيةمنالجوزيابنفيراي،السعودية

الدررمنوهيالولدنصيحةإلىالكبدلفتةرسالةصاحبالجوزي"وابن

منلهالباقيووحيدهعينهلقرةكتبهاالولدايهابرسالةشبيهةالغوالي

منجيدةرسالةتعتبر...إشراقهاوقوةاسلوبهافىفهيذكور،خمسة

")4(.التربويتراثناكنوز

علميأمكانأيحتلفعلأبدا،الجوزيابنأنلنايتضحهناومن

التربويةبارائةالباحثيناهتمامبسبب،المسلمينعلماءبينبارزاوتربويأ

تربويةوحدهفيوبلورتهاوتحليلهاوتصنيفهااستخراجهاومحاولة

متكاملة.

التيالمحاولاتضمنستكون.تعالىاللهباذن-الدراسةوهذه

أبوحليمةالباحثةدراسةسبقتهاوقد،التربويةالجوزيابنمنزلةستبرز

السابقة،الدراساتعرضتوقدالجوزيابنعندالعقليةالتربيةعنرزق

.الغربعلماءوسبقهالعقليةالتربيةمجالفيريادتهأثبتتوقد

.الجوزيلابنالأدكياءكتاببهالمقصود)1(

دراصاتمجلة."الجوز!ابنعند"الذكاء.احمدمحمد،،اللهخلف،سابقمرجع)2(

.03ص،السابعالجزء،الثانيالمجلد.تربوية

الكلاميةاراؤهالجوز!ابن.الفرأبو.محمد،امنة.د،نصير،سابقمرجع)3(

.272ص.والأخلاقية

أصولها،،المملكةفىالتعليميةالانطلاقة.المجيدعبد،اللةعبد.بغدادي)4(

،ام859اهـ-604،الثانيةالطبعة،الشروقدار،جده.أولوياتها،جذورها

.623ص،الثانيالجزء



ألبا!ألثالب

الجوزيابنأراء

التربيةاساسياتفي

البشريةالطبيعةفيالجوزيابنراي-:الأولالفصل

وعلاجهاوتوجيههاتهذيبهاواساليب

الإنساننمومراحلفيالجوزيابنراي-:الثانيالفصل
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ألفطألؤول

البشريةالطبيحةفيالجوزيابنراي

وعلاجهاوتوجيههاتهذيبهاواساليب

نظرفيالخالقوجودعلىتدلالانسانطبيعة-:اولا

الجوزيابن

الجوزيابننظرفيالإنسانخلقطبيعة-:ثانيا

تزكيتهاواساليبالبشريةالنفسجوانب-:ثالثا

وتوجيهها

البشريةالنفسخصائص-:رابعا

الشهواتفيالانغماس!أسباب-:خامسأ

وتهذيبهاالبشريةالنفستوجيهطرق-:سادسأ

الجوزيابناراءمنالمستخلصةالتربويةالآراء-:سابعا

الموضوعهذافي
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لوألهألفصل

البشريةاطبيحةفيالجوزيابنراي

وعلاجهاوتوجيههاتهذيبهاواساليب

الجوزيابناراءبعرضوالرابعالثالثالبابينفيالباحثةستقوم

استشهدالتيالنبويةوالأحاديثالقرانيةبالاياتموثقةهيكماالتربوية

ستؤجلالباحثةلأن،الحديثصحةدرجةبياناوتخريجهادونبها،

علمياتحليلاالتربويةالآراءتحليلمنتتمكنحتىالخامسالبابإلىذلك

البحث.منالهدفيخدممناسبأ

البشريةالطبيعةماهيةبشأنوالمفكرينالفلاسفةنظرةاختلفت

جميعفيواحدهالإنسانية"الطبيعةأنرأىمنفمنهمكبيرأ،اختلافأ

أيضاوهناكوجد،حيثماالإنسانهوالإنسانوأنوالعصور،الأزمنة

وباختلافأنفسهمالأفرادباختلافتختلفالإنسانيةالطبيعةبأننادىمن

ثنائيةالإنسانطبيعةانأكداخرفريقوهناك")3(.وقدراتهماستعداداتهم

ومنهم)2(الماديةوالعناصر،الروحيةالعناصرمنتتكونأياصلها،في

تعملمادةأنةورأىالبشريبالجسمواهتمالروحوجودأنكرمن

واخرونأصلها،فيشريرةالإنسانيةالطبيعةاعتبرمنوهناك.كالالة

البشر")3(.يدم!تهاإذاشرإلىالمجتمعيحيلها"خيرةاعتبروها

الأنجلومكتبة،القاهرة)مترجم(،.التربيةفلسفة.لبيبمحمد،.د،النجيحي()1

121.ص،ام679،الثانيةالطبعة،المصرية

مكتبة،القاهرة.التر!ويتاهـ!تالفكرفىاسات.ابراهيم،سيد،الجيار)2(

.016صتاريخطبعةدون،غريب

121.ص.التربيةفلسفة.لبيبمحمد،د.النجيحي،سابقمرجع)3(
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عاملإلىالإنسانيةالطبيعةفيالتأثيرأرجع"منالعلماءومن

فقط،)البيولوجي(الحيويالفطريالميراثوإلىوحدها،الورائة

الغرضيةالنظريةوكانت.الطبيعةهذهتشكيلفيالبيئةأثرعنوتغاضى

تحديدفيللوراثةالفعالالدورتؤكدمكدوجل()ويلياموضعهاالتي

الإنسانيولدالتيالغرائزمجموعةإلىالسلوكهذاوترجع،السلوك

البيئةإلىالإنسانيةالطبيعةفيالتأثيركلأرجعمنومنهمبها.مزودا

وعقلةيولدالإنسانأنورأى،كبيرحدإلىالوراثةأثرعنوتغاضى

عاداتإلاهيإن،موروثةاستعداداتهناكوليستبيضاء،صفحة

حياتة")1(.أثناءفيالفرديكتسبها

نعرضهاكما-البشريةبالطبيعةالخاصةالتصوراتمنالكثيروهناك

تصوروضعفيوالمفكرينالفلاسفةقصورأثبتتوالتي-بعدفيما

اليكسسيقولهذاوفي،تعالىاللهخلقهاكماطبيعتهاعنصحيح

وخواصهاالمادهتركيبسر"وبتعلمنا-:القصورهذاموضحأكاريل

البسيطةظهرعلىموجودشيءكلعلىتقريبأبالسيادةالظفراستطعنا

منكنزانملكأننامنالرغم"علىقائلأأضافثم،انفسنا"عدافيما

العلماءوكباروالشعراءوالفلاسفةالعلماءكدسهاالتيالملاحظات

فقطمعينةجوانبنفهمأناستطعنافاننا،الأزمانجميعفيالروحانيين

من-مكونأنهعلىنعرفةإننا..ككلالإنساننفهملاإننا.أنفسنا.من

مناواحدفكل.وسائلنا.ابتدعتهاالأجزاءهذهوحتى،مختلفةأجزاء

وواقع.مجهولةحقيقةوسطهافيتسير،الأشباحمنموكبمنمكون

اولئكأنفسهمعلىيلقيهاالتيالأسئلةفاغلب.مطبقجهلناأنالأمر

")2(.جواببلاتظلالبشريالجنسيدرسونالذين

،البشريوالقصوربالجهلتتسمالتيالتصوراتهذهخلالومن

شمولمنفيهابماالبشريةالطبيعةإلىالإسلامنظرهبوضوحلناتبرز

بخصائصهاأعلموهوخلقهاالذيهوتعالىاللهلأن،واتزانوتكامل

الترليةفلسفةفىمقدمة.ابراهيم،حسند.،العالعبد،سابقمرجع)1(

.62ص.الإسلامية

اسعد،،شفيق،فريد)ترجمة(.المجهولذلكالإنسان.الكسيس،كاريل)2(

17.-16ص،ام089،الثالثةالطبعة،المعارفمكتبة،بيروت
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")1(.الحبيرالفطيفوهوظقمنئغلم"ألاوطبيعتهاومكوناتها

هذافيالجوزيابناراءخلالمنالإسلاميةالنظروجهةوسنظهر

.الموضوع

الجوزيابننظرفيالخالقوجودعلىتدلالإنسانطبيعةاولا:

هذالخالقالتعرضمنلابد،الإنسانخلقنوضحانقبل

كماغيرهااوالطبيعةاوالصدفةإلىالإنسانخلقنرجعولا،الإنسان

هذهإنالجوزيابنقالكمانقولبل.المختلفةالمذاهباصحابفعل

الناطقةالنفسهذهسبحانهالخالقوجودعلالأدلةاكبر"منالطبيعة

وترقتمصالحها،دبرتفقدإرادتها،مقتضىعلللبدنالمحركةالمميزة

وشاهدت،العلوممنتحصيلةأمكنماواكتسبت،الأفلاكمعرفةإلى

")2(.المصنوعفيالصانع

خلقتةأصلفيمركوزتعالىاللهبوجودالإنسانوإيمانهذا

ذديتهغظهورهرمنم"افيمبنبىنجكأنجذ!ىفى!:تعالىاللهلقول،وفطرتة

")3(.شهد3بكقالوا-برتيهغألستتأنفسهتمعلوأشهدئم

عرففقد،الإنسانفطرةأصلفيتعالىبالئهالإيمانوجودولبيان

وفسر")4(،الدينلقبولالمتهيئة"الجبلة-:بقولهالفطرةالجرجانيالإمام

التىاللهفظرتحنيفاللذينوتجهك"فاقص:تعالىقيلهالقرطبيالإمام

اهلمنطائفةوقالت":بقوله(.")اللةلضلقنجديللاعلئهاالناسفطر

بربه،المعرفةفيالمولودعليهاخلقالتيالخلقةهيالفطرةوالنظر:الفقه

مبلغبلغإذاربهبهايعرفخلقةعليولدمولودكل:قالفكانه

معرفتة.إلىبخلقتهاتصللاالتيالبهائملخلقةمخالفةخلقةيريد،المعرفة

.14الآية،الملكسورة()1

253.ص.الخاطرصيد.الرحمنعبد،الفرجأبو،الجوزيابن،مابقمرجع)2(

172.الاية،الأعرافسورة)3(

فهارسة(ووضعلةوقدم)حققة.التعريفاتكتاب.عليمحمد،،علي،الجرجاني)4(

هـ-ا504،الأولىالطبعة،العربيالكتابدار،بيروت،إبراهيم،الأبياري

215.ص،ام859

.03الآية،الرومسوره)5(
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وجل:عزاللّهلقول؛الخالقوالفاطر،الخلقةالفطرةأنعلىواحتجوا

لال"وما:وبقولة،خالقهنيعنيوالأزض")1(اف!مؤتفاطردئه"الحضد

يعني")3(فطرهىالذى":وبقولة،خلقنييعني")2(فطرقائذىأعبد

يكونأنوأنكروا؛الخالقوالفاطر،الخلقةفالفطرة:قالوا.خلقهن

المولوددانما:قالوا.إنكارأومعرفةأوإيمانأوكفرعلىيفطرالمولود

ولاكفرولاإيمانمعهاليسوبنيةوطبعاخلقةالأغلبفيالسلامةعل

ميزوا.إذاالبلوغبعدوالإيمانالكفريعتقدونثم؛معرفةولاإنكار

يعني-جعاءبهيمةالبهيمةتنتج"كما:الحديثفيءشي!بقولهواحتجوا

قلوبفمثل.الأذنمقطوعةيعنيجدعاء،منفيهاتحسونهل-سالمة

اذانهاتقطعثم،نقصانفيهاليسالخلقكاملةتولدلأنهابالبهائمادمبني

قلوبفكذلك:يقول.سوائبوهذهبحائرهذه:فيقالوأنوفها،بعد

إنكارولامعرفةولاإيمانولاكفرلهمليسولادتهمحينفيالأطفال

وعصم،أكثرهمفكفرالشياطيناستهوتهمبلغوافلما،السائمةكالبهائم

اقتهم")4(.الله

بداهةتعالىاللّهنحوالمتجهةالفطرههذهعنالجوزيابنعتروقد

دليل،إلىتحتاحلاأشياءالنفوسفيوضعوجلعزالله"إن:بقولة

وضعفانهعنها؛التعبيريحسنونلاالخلقوأكثرضرورةتعلمهافالنفوس

.(")صانعمنلهلابذالمصنوعأنالنفسفي

فانه؛عليةالبشروجلعزاللهيطلعلمغيبالأولىالنشأةأمرإن

وابن")6(،أنفسهتمطقولاوالأرض!السئؤتخلقأشهدتهخ"ئا-:يقول

جوهرهاولاكيفيتهاولاماهيتهاهذامعيعرفولا"ذلكفييقولالجوزي

.االايةقاطر،سورة)1(

22.الايةي!،سوره)2(

56.الايةالأنبياء،سورة)س!(

)تحقيق(.القرانلأ!حكاالجا.الأنصاريمحمد،،اللهعبدأبو،القرطبي)4(

الرابعالجزء،ام529اهـ-372،الثانيةالطبعة،العليمعبدأحمد،،البردوني

27.ص،عشر

.924ص.الخاطرصيد.الفرجابو،الجوزيابن،سابقمرجع)5(

51.الآية،الكهفسورة)6(

801



تعلقتكيفولاتذهبابنيدرىولا،جاءتابنمنيفهمولا.محفهاولا

دليلأبذلكوكفىوخالقأمدبرالهاأنعليهايوجبكلةوهذاالجسدبهذا

")1(.عليه

عبثا،يخلقهملمفانه،وموجدهمالبشرخالقهوتعالىاللّهانومع

"مطالبفهو،لهالمطلقةعبادتهفييتجلىعظيملأمرالإنسانخلقبل

اللهعظمةيستشعرحتىالتقليد")2(يكفيةولا،بالدليلخالقةبمعرفة

بقذرهاعلموهوويعبدهوالنفسالكونفيمخلوقاتةخلالمنتعالى

اللهاوجبهاالتيالشرعيةالمطالبلإقامةذلكفيدفعه،وجلالهوسلطانه

إذاإلاتعالىدتهالكاملةبعبوديتةيقومولن)3(،المحارمواجتناب،علية

تعالىاللهاماممحاسبوانهمسؤوليتهعظموادركقلبةفيالإيمانوقر

فيه.التفريطاوإليةوكلمااداءعلى

الجوزيابننظرفيالإنسانخلقطبيعةثانيا:

باعتبارهاالإنسانيةالطبيعةبمعرفةوحديثاقديمأالمربوناهتم

جهلهأوالصانعمعرفةوبقدر،الإنسانبصناعةتهتمالتيالتربيةموضوع

أهميةالجوزيابنأدركوقدفيها.يخفقاوينجحسوففانهبموضوعها

موضمحاالموضوعهذافيففضل،التربيةفيالإنسانخلقطبيعةمعرفة

فسبحانالمحدود،البشريالكمالصفاتبكلمتميزمخلوقالإنسانأن

العيونونؤرالمهج)4(،فيهاوحفظ،النطفمنالأبدان"انشأالذيالله

ونهج،المرادسبلفابان،اللسانوانطق(،الدعج)تركيبهافيفاحسن

253.ص.الخاطرصيد.الرحمنعبد،الفرجابو.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

203.ص،السابقالمرجع)2(

303.ص،السابقالمرجع)3(

إ،الدمالمهجةوقيل.مهجتهاتراقبعدماللنفسولابقاء،القلبدم:"المهجة)4(

لسان.مكرمبنمحمد،الدينجمال،الفضلابو،منظورابن،سابقمرجع

0.37ص،الثانيالمجلد.العرب

سوادسوادشدةالدعجوقيل.السوادشدةوقيلالسواد،:والدعجة"الدعج)5(

السابق،المرجع.سعتها"معسوادهاشدة:وفيلبياضها،بياضوشده،العين

271.ص،الثانيالمجلد

901



فلج)1(")2(.خاصمفإذا،البيانالإنسانوعلم

تعالى:اللّهقولإلىمستندا،طينمنخلقةأصلأنذكروقد

ادمهاهنابالإنسانوالمراد!)3(،طايؤفنسنلةمنال!!ننلحقنا"ولقد

منفاستل،يسلمماالقليلوهي،فعالة-وزنعلى-والسلالة.السلامعليه

"ان:قالأنهلمج!النبيعنعنةاللهرضيموسىأبوروىوقد.الأرضكل

")4(.الأرضجيعمنقبضهاقبضهمنآدمخلقاللّه

الماديالجانبفيالجوزيابنراي-أ

منالملائكة"خلقت:فقالالإنسانخلقالجوزيابنوضحوقد

البشروركبفيها،نورلاظلمةمنالشياطينوخلقت،فيهظلمةلانور

لا،لطيفحاجزبينهما،عقلهبنورمقترننفسهفظلاأ،الضدينمن

."بالمجاهدةإلاتعلمة

الأرضطينمنقبضةفهو،مزدوجةطبيعةذوالبشريالكيانإن

خلقإقلقملنكةريكقال"!:تعالىاللهقال،تعالىاللّهروحمنونفخة

")6(.شجدينلهفقعوأروجم!منفيهونفختسؤئهفإذاطايزمقبش!ا

عناصرهإلىالإنسانأرجعنالو"إنة:يقولالمخبري"والتحليل

)22(حوالىتركيبةيشتركصغير،بمنجمأشبةلوجدناه،الأولية

-:علرئيسيبشكلتتوزععنصرأ،

-65بنسبةماءشكلعل)!م،وهيدروجين)5(،أكسجين-ا

فلانأوفالجفلجا.يفلجخصمةعلىالرجلفلجوقدوالفوز،الظفر:"الفلج)1(

وقومها".أظهرها:حجتةاللهوأفلج.وغلبةفخصمهخاصمة:يفلجهففلجة

347.ص،الثانيالمجلد،السابقالمرجع

الواحد،عبد)تحقيؤإ(.التبصره.الرحمنعبد،الفرحأبو.الجوزيابن)2(

.571ص،الثانيالجزء،م791.-كلا093،جمالمؤسسة،بيروت،مصطفى.د

12.الابة،المؤمنونسوره)3(

عبد)تحقيق(.التبصرة.الرحمنعبد،الفرحأبو،الجوزيابن،سابقمرجع)4(

.158ص،الثانيالجزءمصطفى.د،الواحد

32.-21ص.اللطفتالومحظ.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

72.-71الاية،صسورة)6(
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الجسم.وزنمن07%

المركباتاساسوتشكل)!موهيدروجين)سا(،كربون-2

وأوهرمونات،وفيتامينات،وبروتينات،ودسمسكرياتمنالعضوية

خمائر.

-:إلىتقسيمهايمكنجافةمواد-3

والفوسفور)3(،والكبريت)صأسا(،الكلور-:هيموادسبع-ا

والصوديوم،)،والبوتاسيوم،)ءسا(والكالسيوم،7()قوالمغنزيوم،)!

الجافة.الموادمن85%-06تشكلوهي،)ءول

والنحاس3(،)حالحديد:هيأقلبنسبةاخرىموادسبع-ب

،)02(ءتيالتواو،سا(5)لتلكوبااو،(7)5لمغنيزاو،")ليوداو،)داسا(

.(57)ميولبيدلمواو

)صأول(،والألمونيوم)3(،الفلور:هيزهيدبشكلعناصرستة-ح

.(1)"سا()علكروماو،سا()4مميودلكااو،(3)حملسيلينيواو،()!لبوراو

منالضروريةوحاجاتهالجسدمطالبفيتتمثلهذهالطينوقبضة

التيوهذه-وزينتها،الدنيامتاعجميعوحب،ولبسوجن!وشربأكل

حمثلناس"زتن:تعالىلقولهالقرانيالتعبيرحسببالشهواتعنهانعبر

والفضةالذهيمفأفمقنطرتروالفبطيروالبنينايساءمفالشهؤت

وأ")2(.الذتياا!يؤمتعذلثوالحؤثوالأتفصانمسؤمةوالخيل

."الإنسانيةالفطريةالدوافع"النفسعلممسمىحسب

"الدوافع:هيالدوافعمننوعينإلىالنفسىعلمتطرقوقد

الفطريةالدوافعوكذلك.الساميةوالروحية،الشهويةالماديةالإنسانية

شكلفيوتعالىسبحانهاللهقبلمنبهامزودأالإنسانيولدالتي

منبهاالقيامالمكلفووظيفتةدورهلممارسةتؤقلةواستعدادابإمكانيات

دمشق،.الكرفى!بالقرانالطب.احمد.دوقرقوز،الحميدعبد.د،دياب()1

73.-72ص،ام859-اص004،الأولىالطبعة،القرآنعلوممؤسسة

.14الاية،عمرانالسوره)2(
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أشارالتيهيالدوافعاوالشهواتوهذه")1(.وتعالىسبحانةالخالققبل

فيهانورلاظلمةمنالشياطين"وخلقتقولهفيالجوزيابنإليها

المقتضيةالطينقبضةبهامقصودالظلمةوهذه"الضدينمنالبشروركب

ودوافعة.الإنسانلشهوات

الروحيالجانبفيالجوزيابنراي:ب

اللهروحمنالنفخةهي،الإنسانلطبيعةالمكونالثانيوالجانب

الروحيالجانبفي"تتمثلتعالىاللهروحمنالنفخةوهذه،تعالى

القيمكلفيتتمثل.والإرادةوالإدراكالوعيفيتتمثل.للإنسان

هي..اللهروحمنالنفخةوهذه")2(.الإنسانيمارسهاالتيوالمعنويات

الجوزيابنعنهاعبروالتيالملائكةبةتميزتالذيالربانيالنورإشراقة

فيه([.ظلمةلانورمنالملاتكة"خلقت:بقولة

نأرأىحينالقرانيةالحقيقةيقررالجوزيابناننجدذلكفعل

يجمعالمزدوجةبطبيعتةلأنة،والروحالطين..الضدينمنمركبالبشر

بين،والتمهلاللهفةبين،واللطفالشدةبينتختلف"درجاتبين

وأعلاها،بالحيوانشبيةأدناها.والصفاءالعتامةبين،والرقةالغلظة

فتغلب،الإنسانمنالحيوانيالطرفعندتبدأدرجات.جميلرائقصاف

منالملائكيالطرفعندوتنتهي،المتلمظةالفائرالجسدحركةعليها

")3(.الشعاعونورانيةالروحرقةعليهافتغلب،الإنسان

يعملالأجزاءمترابطالإنسانيالكائنأنالجوزيابنوضحثم

منعضوفلكل؛ومتشابكةمتداخلةوبطريقةالمتكاملةالوحدةعمل

ابننظرفيفالروحأداءها،المكلفووظيفته،الخاصدورهأعضائه

وإنما،لهقيمةلاجوهروقدره،يموتولايتجزالا"جوهرالجوزي

نارالقلبزجاجةفيلةالسفر،علىتعينلهخادمالبدنالات

تث.لحدالنف!!تاا0فيقتو،محمد،نجيل.د،طيلولسماا(1)

86.ص،ام089-اص004،الأولىالطبعة،الثروقدار،جده

دار،جده،القاهرة،بيروت.الإنسافيةالنفسفىدراسات.محمد،قطب)2(

.44ص،م4791-!4913،الثروق

94.ص،السابقالمرجع)3(
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والشهوةنورها،والحركة،دهنهاوالدمضووها،الحياة،كالسراج

الأساسيالعنصرالروحيعتبربذلكوهودخانها")1(،والغضبحرارتها،

فهو،البشريةالنفسجوانببجميعوتيقارتباطوله،البشريللكائن

الإمامبينوقد.الإنسانحياةعلىالأكبروالمهيمن،البشريالكيانمركز

القلبتجويفمنبعهلطيفجسم"أنةاحدهما::معنيينللروحالغزالي

،البدنأجزاءسائرإلىالضواربالعروقبواسطةفينشر،الجسماني

والشموالسمعوالبصروالحسالحياهانواروفيضانالبدنفيوجريانة

زوايافييدارالذيالسراجمنالنورفيضانيضاهيأعضائها،علىمنها

مثالهاوالحياة،بهويستنيرإلاالبيتمنجزءإلىينتهيلافانه،البيت

الروحوسريان،السراجمثالهاوالروح،الحيطانفيالحاصلالنور

بتحريكالبيتجوانبفيالسراجحركةمثالالباطنفيوحركته

محزكة")2(.

الذيوهو،الإنسانمنالمدركةالعالمة"اللطيفةفهو:وثانيهما

عجيبأمروهو")3(،رفيأمرمنالزوح"قل:،بقولهتعالىاللهأراده

منوالمقصودحقيقتة")4(،دركعنوالأفهامالعقولأكثرتعجزرباني

زجاجةفيلهيتجزا،لاجوهرذاتةفيالروح"إن،الجوزىابنوصف

لطيفجسمبأنهالغزاليووصفة،"العبارةالخ..كالسراجنارالقلب

سائرإلىالضواربالعروقبواسطةفينتشر،الجسمانيالقلبتجويفمنبعة

الدمخضابمعيتحدالذي،الأوكسجينإلاليس"البدنأجزاء

الدمدورةأثناءفيوذلكالحمراءالدمكرياتفيالموجود)الهيموجلوبين(

الأسناخمنالانتشاربواسطةالأوكسجينإليهافينفذ..الرئةفي

جدارمنالرقيقةالحوابمعابرأ،الرئةفيالموجودةالهوائية)الحويصلات(

ينتقلثم.الحويصلةحولالمنتشرةالدمويةوالشعيراتالهواثيةالحويصلة

إلىومنة،الأيسرالبطينإلىومنةالأيسرالأذينإلىالرئويةالأوردةبواسطة

81.ص.الوعظفىاللطفكتاب.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.ه-4ص،الثالثالجزء.إتالدتن.حامدأيو،الغزالي،سابقمرجع)2(

85.الايةالاسراء،سورة)3(

-4ص،الثالثالجزءملوتالدلنإحياحامد.أبو،الغزالي،السابقمرجع)4(
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فينتشر)الأورطى(الأبهرالشريانبواسطةالبدنسائرإلىالضواربالعروق

توجدحيثخليةكلإلىويدخلالإنسانجسمفيخليةكلإلىبواسطتها

فيبوظيفتةالأوكسجينيقوموهناك(الحيةالمصورةاو)المقدرهالميتوكوندريا

يقوموكما.التعقيدبالغةكيميائيةعملياتفيوالدهونالسكرإحراق

والحركة،الدفعقوةفيعطيهاالسيارةموتورفيالبنزينب!شعالالأوكسجين

ويحولهماوالدهنالسكريحرقحيثالجسمفيالأوكسجينيفعلفكذلك

التينفسهاالاحتراقعمليةوهي..وماءكربونأوكسيدوثانيطاقةإلى

")1(.الخشبقطعةوفيالفحمقطعةوفيالبنزبنفيتحدث

بالجسموصلتهماوالدماغالعقلطبيعةفيالجوزيابنراي-ج

الذىالعقلفيرأيهنبين،الروحفيالجوزيابنرأيبيانوبعد

ومنوزيرا،وسطةومنحارسا،الدماغمقدممناتخذ"وقد-:فيةقال

فيالأعضاءوفرقتلميذا،والحسأستاذا،العقلوجعلحافظا،مؤخره

وركبانأ")2(.رجالاخدمته

أصحالدماغكلمةانبيانمنلابد،قالةمانحللأنوقبل

منجزءعلىالطبفي"يطلقالمخلفظلأن،المخكلمةمنوأشمل

")3(.الدماغوجأعوالمخيخالمخعلفيطلقالدماغلفظوأما،الدماغ

الدماغمقدم-:اقسامثلاثةإلىالدماغالجوزيابنقسموقد

أجزاءثلاثةوجعلة،الحديثالطبأثبتةماوهذا.ومؤخرهووسطة

-:وهيرئيسية

هامة،مراكزفصوبكلالمخفصيويشمل-:المقذميالدماغ-ا

يمتازالذيالإنسانفيوالعبقريةوالذكاءالفطنةمهديكوناإذعديدة

ويسيطر،ويملكيحكمإذ،المخلوقاتباقيعلىالمقدميالمخبوساطة

الإراديةالجسمعضلاتعلالسيطرةفيتتحكممرافيوجودعلعلاوة

السعوديةالدار،جده..الدماموتأوالقلبموت.عليمحمد،.د،البار()1

55.-54ا!صالطبعة،والتوزيعللنشر

82.ص.الوعظفىاللطفكتاب.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

القلب.عليمحمد،.د،البار،سابقمرجع)3( 901ص.الدطموتأتو
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للحواسوثالثةالمختلفةالمتباينةالإحساساتعلىالسيطرةفيواخرى

به.خاصجزءحاسةاومركزولكل،النفسوضبط

اليقظةعنمسؤولانهمنتاتيواهميته-:المتوسطالدماغ-2

والوعي.

-:منويتكون:المؤخرالدماغ-3

المتوسطبالمخالمستطيلالنخاعتربطوهيفارولقنطرة-ا

والمخيخ.

الشوكيالنخاعبينالاتصالحلقة:وهوالمستطيلالنخاع-ب

والدورةالتنفسفيتتحكمالتيالأساسيةالحياةمراكزوبه،والدماغ

والقلب.الدموية

وقنطرةالمستطيلوبالنخاعالمتوسطبالدماغويتصل-:المخيخ-ص

اتزانقوةويحفظ،العضلاتعلىالسيطرةفيعملةوينحصر،فارول

")1(.الإراديةالعضلاتحركةوينظمالجسم

إغماءيسببفانه،إصاباتبايالمؤخريالدماغاصيبواذا

أستاذأالعقل"وجعل:الجوزيابنيقوللذلك.للوعيفقدانأاوطويلأ

العقللأن،العلميةالدقةتنقصها،ادبيةعبارةمجردإنهاتلميذأ"،والحسق

وظائفلهاالحواسقوكذلك،وسلوكهالإنسانتصرفاتعلىمهيمنالي!

فىذلكيظهركماعنةمستقلةهىبل،البشريالعقلعليهايسيطرلا

ماقلإوالآئذوالأبضنرالشئعل!سأنشأانذى"وهو:تعالىقولة

استخدمواالذينالمؤمنينالكريمكتابةفيتعالىاللهذكروقد.تشكرويئ")2(

اغينهرترى+الرشولإلىأنزلماسمعوا"وإذا:الصحيحطريقهافيحواشهم

بمكئبن!اءءامنارئنايقولونالحقمنع!يوأمئاالذمعمفتفيض

اما.الحقمعرفةبمجردالعيوندمعتلماالمفكرالعقللولا.الشفدين")3(

"ولقذ:فيهمتعالىاللهقالفقدالحقيقيةوظاثفهاعنحواسهمعطلواالذين

.127-124ص،السابقالمرجع()1

78.الاية،المؤمنونسوره)2(

83.الاية،المائدهسوره)3(
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عنهتمأغتىفماوأئديركعاوأتصمرالهموجعقنافيهفكنبهتمإنفيمامكتهتم

وصاقاللهئايتيتحدون؟لؤأإذلثئءمنأئدتهمولاأبصنرهتمولا!عهم

")1(.يستتغؤونبهءكالؤانابهم

لهاوحواساعضاءمنفيةوماالإنسانيالجسماننجدوهكذا

فيالاستخلافبواجبالقياممنالفردلتمكن،ومتداخلةمتباينةوظائف

وثقافتةاطلاعهوسعةالجوزيابنقدرةالسابقالنصأثبتوقد.الأرض

اكثرهأثبتبمامتكاملةوحدةعمليعملالذيالإنسانخلقترابطفي

تلكالجوزيابنصاغوقد،قيمةعلميةمعلوماتمنالحديثالطب

لطيف.ادبيأسلوبفيالمعارف

وصفاتهالبشريالعقلوظائففيالجوزيابنراي-د

لأنةبالعقلالحيوانعنيتميزالبشريالكائنأنالجوزيابنيرى

وبةللإنساناللهوهبهاالتيالأشياءأجلأنةويقزر،التكليفمناط

وتجمعالغوامضوتدركالعواقبوتلحظالمصالحتضبطهوبةالإلةمعرفة

الأساسية.البشريالعقلوظائفمنتعتبروهذه،2(.الفضائل

الحيوانعنالإنسانبهايتميزجوانبأربعةالجوزيابنوضححثم

احدهامعاناربعةعلبالاشتراكويطلق"العقل:فقالالعقلبصفات

لقبولاستعدبةالذيوهوالبهائمالإنسانبةيفارقالذيالوصف

:قالمنأرادهالذيوهوالفكريةالخفيةالصناعاتوتدبيرالنظريةالعلوم

والثانيالأشياء،لإدراكبهيستعدالقلبفييقذفنوروكانةغريزةهو

،المستحيلاتواستحالةالجائزاتبجوازالعلممنالطباعفيوضعما

قوتهمنتهىأنوالرابع.عقلاتسمىالتجاربمنتستفادعلوموالثالث

يتفاوتونوالناس،العاجلةاللذةإلىالداعيةالشهوةتقمعأنإلىالغريزية

")3(.الضروريالعلمهوالذيالثانيالقسمفيإلاالأحوالهذهفي

26.الاية،الأحقافسورة()1

مكتبة،دمشق.الأذكياء.عليبنالرحمنعبد،الفرحابو،الجوزىابن)2(

.اص،تاريخطبعةدون،والتوزيعوالنشرللطباعةالإحسان

.هص،السابقالمرجع)3(
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الأولالجانب

التيالمميزاتاهمسنوضح،السابقللنصتحليلناخلالمن

فيقولةففي،خلقهاصلمنفيةموجودةوهي،الإنسانبهايتصف

بهالذيوهوالبهائمالإنسانبهيفارقالذي"الوصف:العقلوصف

الذيوهو،الفكريةالخفيةالصناعاتوتدبيرالنظريةالعلوملقبولاستعد

لإدراكبهيستعدالقلبفييقذفنوروكانهغريزةهو:قالمناراده

فنرىوالمدركالمميزالبشريبالعقلالإنسانتميزهناوالمقصود.الأشياء"

مستعذامتباينةوقوىنحتلفةاجزاء"منادمخلقوتعالىسبحانةاللهان

والمتخيلاتوالمحسوساتالمعقولاتمنالمدركاتأنواعلإدراك

ومعارفهاوخواصهاواسمائهاالأشياءذواتمعرفةوألهمةوالموهومات

وكيفياتالاتهاوتفاصيل،الصناعاتوقوانينالعلموأصول

كانماالموجودالفطريالإدراكيالاستعدادهذاوبغيراستعمالاتها")1(،

جميعفيعاماستعدادوهو،ويدركيتعلمانالإنسانمقدورفي

عنالإنسانميزالذينفسههوالاكشعدادوهذا،البشريةالكائنات

أ!نئوفىفقالالملعيهةعلى!فهثمثم!الهاألألمحاءادم"وعلمالم!ئكة

إنكعلئتناماإلالتاعلملاستخنكقالوأصدقينكنتئمإنهؤلاءباسضآ

أقلألنمقالباينبما!ئمأنباهمفلناياتئظبهت!أنبئهميأدمقالالحيهصالعلمأنت

")2(.تكنيونكنتئمومائندونماوأغلموالأزضالشهؤتغيبأغلمإقني

لثلاثةيستعملوأنة،الإنسانفيفطريةمدركة"قوةالعقلويعتبر

العقلوهوالإدراكبمقتضىالعمل:والثاني،الإدراك:الأولمعان

")3(.القلبيالتعقل:والثالث.الحكمةاوالعملي

الثانيالجانب

عنةعبرالذيالبدهيالإدراكهوالحيوانعنالإنسانبةيتميزمما

الجائزاتبجوازالعلممنالطباعفيوضع"ما:بقولةالجوزيابن

إحياءدار،بيروت.السعوداببتفسير.محمدبنمحمدالسعود،ابو،العمادي)1(

ابمالجزء،تاريخطبعةدون،العربيالتراث

33.-31الايات،البقرةسورة)2(

88.ص.الأساسيةالإسلاميةالتربيةجوالب..مقداد.د،يالجن،سابقمرجع)3(
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عزالله"إنأيضأ:بقولةالمعنىهذافضلوقد"،المستحيلاتواستحالة

تعلمهافالنفوس.دليلإلىتحتاحلااشياءالنفوسفيوضعوجل

نأالنفسفيوضعفانهعنها.التعبيرتحسنونلاالخلقواكثر،ضرورة

اكثرالاثنينوأن،بافيمنلهلابدالمبنىوان،صانعمنلهلابدالمصنوع

حالةفيمكانينفييكونلاالواحدالجسموانالواحد،من

.(")1واحدة

الإسلامنجد"ولهذا:بقولهيالجنمقدادد.المعنىهذاعلىويؤكد

كافةللناسجاءلأنهالعقيدةتثبيتفيالاستدلالاتهذهمثلعلىيركز

بشيرائلئاس!آنةإلاأزسفئك"ونأالمتخصصينمنلمجموعةوليس

")2(.تغلموتلاالئامىأئحزولبهنوصنذيم

مناسبةمبادىعلىالاستدلالفييعتمدأنمنلابدكانثمومن

الصانععلىالصنعةدلالةمثلأ:فاستخدم،فعلةماوهذاكافةللناس

الصنعة،لإثباتالصانعنرىانالضروريمنليسإذاللّهوجودلاثبات

نضطربل،الصانعبوجودبالضرورةنعترفتجعلناالصنعةوجودلكن

اللةاياتفيالتأملإلىالناسسبحانهاللهدعاولهذااضطرارأ،ذلكإلى

المخلوقاتتلكفيلماانفسهموفيالسماءوفيالأرضوفيالكونفي

.")3(..صانعها.وجودعلىتدلالتيالصنعةدلالةمن

التفكيرعلىالقائمةالبديهية"الأدلةعلىالإسلاميالمنهجاعتمدوقد

هذهولأنالتفكير،منالمستوياتمعظممعتتلاءملانهاالفطري

")4(.اليقينإلىوتؤديالشكتثيرلاالبديهيةالاستدلالات

الثالثالجانب

وقدفيها.والتعمقالعلومتعلمعلىالإنسانقدرةفيويتمثل

تسمىالتجاربمنتستفاد"علوم:بانهالعقلالجوزيابنوصف

.924ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

28.الايةسبأ،سورة)2(

158ص.الأساصيةالإصلاميةالتربيةجوانب.مقداد.د،يالجن،صابقمرجع)3(

-915.

.158ص،السابقالمرجع()4
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كتاباتبعضضوءفيالعالعبدحسنالدكتورناقشهاوقد.عقلأ"

علتدلالتيالألفاظالكريمالفرانفي"وردت:فقالالمسلمينالتربويين

والتبضروالنظر،والعلموالتدئرالتفكرمثل،عامةبصفةالعقليالنشاط

بذاتةموجودأكائنأالعلميعرفلاالحقيقةوفي.المراتمئات.والتذكر

بأنيقول"ولاملاحظتة)1("أوعليةالتجاربإجراءيمكنعقلأيسمى

الإنسانفينسميهاالتيالأعمالعنةتصدرموجودأخاصاشيئأهناك

الأشياء.هذهعنالبحثمؤنةنفسهيكلفلاإنهبل،عقليةأعمالأ

يعترفإنماشيئأ،يفيدهلاالبحثلأنلا؛أؤموجودةهيهلوالنظر

بأعمالوليستوقوانينها،ومميزاتهاخصائصهالهاخاصةأعمالبوجود

فمجموع،جثمانيةاثارأواعمالتتبعهاأوتصحبهامعنويةهيبلمادية

عقلأ([)2(.يسمىالمعنويةالأعمالهذه

الرابعالجانب

نأالغريزيةقوتهمنتهى"أنالرابعةالصفةفيالجوزيابنيبين

وظائفأعلمنأنيوضحفهنا،"العاجلةاللذةإلىالداعيةالشهوةتقمع

ويوجةيضبطأن،الحيوانعنالإنسانبهيفترقالذيالبشريالعقل

غاياتنحو-الحيوانمعفيهايشتركالتي-الفطريةالإنساندوافع

معفيتعامل،الإنسانكيانيدمرإطلاقأوبغيضكبتبدون،سامية

يأخذأنعلىالإنسانيتربىضوئهفيالذيالإسلاميالتربويالمنهج

ويعرفطاقاتةحدوديعرف.عليةهوالذيبواقعةالبشريالكائن

"لا-:تعالىاللهقولفيكما:وتلكهذهويقدر،وضروراتهمطالبه

")4(،أستطغتمهاألئه"فائقوا:وقولة")3(.وشعهاإلانفسااللهيكف

والبنينالشمماتالشهؤتحمتفاس"زئيئالمغرياتإزاءضعفةويعرف

ص.الإسلاميةالتربيةفلسفةفىمقدمة.حسن.د،العالعبد،سابقمرجع)1(

115.

،القاهرة.قىهالنفس.واخرونعطية،محمد،والابراثيحامد،القادرعبد)2(

94.ص،ولالجز!عدا3291هـ-1351عامطبعة،والنشرللطبعالمعرفةدار

286.الاية،البقرةسوره)3(

16.الاية،التغابنسورة)4(
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والأتفصالمسؤمةوالختلوائفضةالذهبمفاتمقنطرةوالقتطير

وظقعن!يخففأنأدله"ترلد:التكاليفإزاءوضعفه.")1(وائحزث

ولا،واقعهافيفطرتهفيسايرذلككليعرف.")2(صعيفاالإدنسن

اتجتبنكئم"هو:أدائهعنويعجزكاهلةبهينوءماالتكاليفمنعليةيفرض

حدودفيالملزمالتكليفويجعل.")3(حرحمنالذتيئفىعليهؤجعلوما

تهبطفتظل،تقويمدونالضعيفةلفطرتةيتركةلاذلكمعولكنةالممكنةالطاقة

البشريالعقليستطيعالطريقةوبهذ.)4("دونموق!إلىموقفهاعنوتتراجع

ارتقاءإلى..الوقتيةوالمتعة..العاجلةاللذةإلىالداعيةالشهواتضبط

تعالى.دثهمطلقةعبوديةإلىتصلحتى..دوافعهاوإعلاء..البشريةبالنفس

لمساعدتهالإنسانفيركبتالتيوالاستعداداتالقدراتتلكإلىبالإضافة

القطنمنالأذىيقيهمابهايصنعبقدرة"زودفقد،افيرضعمارةعل

لملمافإنه،البهيمالحيوانبخلاف،خلقةيقيهماجلدهعلىيجعللم،والصوف

.(والوبر")والشعربالريشعوضهجلدهيغطيماصنععلىقدرةلهيكن

تكتم1سؤهيؤرىلبالمماعلئ!أنزئاقد"ادم"يئغ:تجالىاللهلقولتأكيدأوذلك

ضئر")6(.ذلكالنقوئولاسوريسثآ

وقوىبقدراتالإنسانزودقدوتعالىسبحانهاللهفإنوهكذا

كمافيها،يعيشالتيالبيئةمعتكيفهفيلتساعده،مختلفةواستعدادات

اللهيرضيبماالأرضلعمارةالكونفيماتسخيرعلىالقدرةأعطاه

وتعالى.سبحانة

وتوجيههاتزكيتهاواساليبالبشريةالنفسجوانب:ثالثا

هي:ثلاثةبانواعالبشريةالنفسجوانبالجوزيابنحددلقد

.14الاية،عمرانالصوره)1(

28.الايةالنساء،سورة)2(

78.الاية،الحجصورة)3(

دون،الثانيةالطبعة،الشروفدار.التربية!-الإسلامية.محمد،فطب)4(

.36ص،الأولالجزء،تاريخ

452.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

26.الاية،الأعرافصورة)6(
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ناطقة.قوة-ا

شهوانية.قوة-ب

غضبية.قوه%-

الثلاثة،بأنواعهاالجوانبهذهفيالجوزيابنرايمناقشةوقبل

هذهتقسيمفيأفلاطونبرايالجوزيابنتاثرإلىالإشارةمنلابد

والشهوانيةالناطقةنفسهابالمسمياتالثلاثةأنواعهاإلىالجوانب

-تأثرهرغم-افلاطونعنالجوزيابنيميزالذيوالاختلاف.والغضبية

حسبالبشريةالنفسبطبيعةشرحهاعندالأنواعهذهربطانةهو

فيالجوزيابنقالفقدالثلاثةالقوىهذهولمناقشة.الإسلاميالتصور

بتكميليعتنيأنالعلمبحبتعالىاللهشرفهلمن"فينبغي:الناطقةالقوة

بهاوشارك،الحيواناتسائرعلبهاتعالىاللهفضلهالتيالناطقةالنفس

الشهوانيةاعني،الأخريينالقوتينعلالمسفطةهيفيجعلها،الملائكة

الفارسفإن،للفرسالراكببمنزلةالبدنفيمنزلتهالتكون،والغضبية

يشاءأينبهافيمضي،لاستعلائةالفرسعلالمسلطهويكونأنينبغي

شاء.إذاويقفها

القوىباقيعلالمستعليةهيالناطقةالقوةتكونأنينبغيفكذلك

نأاستحقكذلككانومن،تحبحينوتكفهاتحبكماتستعملها

نفسهكانتمنبالحقيقةالإنسان:افلاطونقال،حقيقةإنسانايسمى

")1(.الأنفساقوىالناطقة

هيالبشريةالنفسمراتبأعلأنالجوزيابنرأيمنلنايتضح

والشر،الخيربينوالتمييزوالحكمةبالعقلتتميزالتي،الناطقةالقوة

علبالقدرةتتميزأنهاكما،ورغباتةالإنسانلدوافعوالتوجيهوالضبط

شهواتهاعلىالمستعليةالقوةوهذه.والحيواناتالملاتكةعنالتعلم

بسببوالصلاحالخيرإلىالإنسانسلوكتوجهأناستطاعتورغباتها،

عنتميزهاالتيالإنسانيةصفةفاستحقت،تعالىاللهمنوخشيتهاخوفها

الروحافي.والطباللطائص.الرحمنعبد،الفرحأبو،الجوزيابن،سابقمرجع()1

131.صأحمد،القادر،عبدعطا،)تحقيق(
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.الأخرىالمخلوقات

:إنبشأنهاالجوزيابنقالالتيفهيالشهوانيةالقمةاما

هواهسيبومن،البهيميةطبعإلىالإنسانخرحأفرطتإذا"الشهوانية

منأخسقفصارمركزهعنخرحفقدغاربهعلىحبلةوجعل،مرعاهفي

")1(.طبعةخالفقدوهذابطباعها،تمضيتلكلأن،البهاتم

والمتعالشهواتحبعلىجبلقدالإنسانانالمعروفومن

مفالشهؤتحمث"زئينللناس:تعالىاللهلقولأنواعهابكلالدنيوية

وافخيلوائففمةالذهميمفأتئقنطرةوالقتطيروالبنينالنسا

ح!فعندواللهالذنيااتحيرةمتعذلثوائحزثوالأتغصائمسؤمة

.")2(اتماب

ولكنةوالحاجاتالدوافعهذهفيالحيوانمعيشتركوالإنسان

ولكن.الدوافعهذهشأنمنتعليإراديةضوابطوجودفيعنهيفترق

..وإفراطبسرفإشباعهافيواندفع..شهواتهالإنسانعلىغلبتمتى

صارربمابل،فقطالدوافعتحركةالذيالحهيوانمرتبةإلىيصلفانه

دوافعةتهذبالتيوالضوابطبالعقلمزودلأنهالحيوانمنأضل

،بالأرضوألصقتهالشهواتواستعبدتهتجاهلهاولكنة..وشهواته

الحيوانية.صفةفاستحق

ابنبينهاكما-الغضبيةالقوةوهوالنفسمنالثالثالجانباما

السباعأخلاقإلىالإنسان"خرجفيهاأفرطإذاالتيفهي-الجوزي

ويكسر،الشهوانيةبمخالفةنفسةيروضانفينبغي،والضواري

عبوديةمنويتحرز،بالملائكةيتشبهحتى،الناطقةالقوةويتبع،الغضبية

")3(.والغضبالشهوة

منلحمايتههيالإنسانبهاتعالىاللهزودالتيالغضبيةالقوةإن

أجلمنالغضبمنالغضب"فيتحولالخير،نحووتوجيههاالأخطار،

131.ص،السابقالمرجع)1(

.14الاية،عمرانالسوره)2(

عبد،عطا)تحقيق(.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،صابقمرجع)3(

131.صأحمد،القادر،
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عندفاعأللقتالوالنزوع،اللهفيالغضبأوللحقالغضبإلىالذات

وسيادةاللهكلمةوانتشارالحقعنللدفاعالنزوعإلىفقطالنفس

والجاهوالجنسالمالفيالانغماسمنالشهوةوتتحول")1(.الإسلام

والبناء،والتعميرالخيرإلىوالظلموالاستبدادالسيطرةإلىوالسلطان

توجيهها،أحسنإذاالإنسانصلاحإلىالانفعالاتجميعتتحولوهكذا

الإنسانفعلى،الحيواناتوحشيةإلىإنسانيتةمنخرجفيهاأفرطإذاأما

وأمنةاستقرارهفيةبماانفعالاتهاضبطعلىويدربهانفسهيجاهدان

تعالىاللهيرضيبماالأرضيةالخلافةمهمةأداءعلىيساعدهوبما.وأمانة

الحكيم.الإسلاميالمنهجحسبوعلى

البشريةالنفسخصائصرابعا:

تجمعمزدوجةطبيعة-ذكرهاسبقكما-البشريةالنفسطبيعةإن

دوافعلدينانتجتالعنصرينهذينامتزاجخلالومن،والروحالمادةبين

ربطفيالمختلفةوظائفهالها،ومتداخلةومتباينةمتعددةإنسانيةوصفات

تعالى.دئهالعبوديةلتحقيقالأرضوعمارةبالحياةالبشريالكائن

اللهخلقهاكماالبشريةالطبيعةفيرأيهالجوزيلابنكانوقد

وذكر،داخلمنهيثم،كثيرةالدنياإلىالطبع"جواذب:فقال،تعالى

لهعلملامنظتوربما،غيبهيثم،الطبععنخارجأمرالآخرة

كذلكوليس.القرانفيالوعيدمنيسمعلما،أقوىالاخرةجواذبأن

وإنماالهبوطيطلبالجاريكالماءالدنيا،إلىميلةفيالطبعمثللأن

التكقف")2(.إلىيحتاجفوقإلىرفعه

طاقاتتمتلكالبشريةالطبيعةأنعلىيدلالجوزىابنقولوتافل

نقطةمنتحفظةلمالطاقاتهذهأنإلا،للإنسانتعالىاللهوهبهاضخمة

وهذاإليها،والميلالشهواتحبوهيالنفسيتكوينةفيأصيلةضعف

إلىيحتاجفهو،بالإنسانالهبوطيطلبقويالدنمويةللمتعوالحبالميل

النفسوقضا-!هلاالإسلا.توفيقمحمد،،نبيل.د،السمالوطي،سابقمرجع)1(

.69ص.الحديث

12.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(
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التربويالمنهجحسبوتهذيبهاالشهواتهذهمنللإعلاءومجاهدةجهد،

اللهرحمة"تتجلى-:قطبمحمدالأستاذيقولكماوهنا،الإسلامي

الدائمةالطلاقةانيعلموهو.المستحيلعلىيريدهملاإنه..بعباده

لهاالشهوةودفعة.تقلةلهاالطينفقبضة.مستحيلللبشربالنسبةالكاملة

ماأفه"فانقوأ:تعالىاللهيقولثمومنضغط")1(.لهاالمادةوثقلة.قوه

")3(.وشعهأإلانفساألئهيكف"لا:ويقول")2(أشتطغغ

)4(وعلاجهحقيقتهحيثمنالهوى-ا

الشهواتجميعمنةويتفرع،الهوىالبشريةالنفسخصائصمن

وتنوعها.وتعددهااختلافهاعلالإنسانية

منالإنسانيةالنفسفيالبشريةالشهواتمجموععلالهوىويطلق

وشهوة.والولد...والسلطانوالجاهالمالوحبوزينتهاالدنياحب

الدنيا.حظوظكلوعموما..النكاح

العشق،،"الهوى:العربلسانفيوردكمااللغويمعناهاما

الإنسانمحبةالهوى:اللغويونقال.والشرالخيرمداخلفييكون

،(")اقوئالنفم!عن"ونهى:وجلعزاللهقال،قلبهعلىوغلبةالشيء

.وجل")6(عزاللّهمعاصيمنإليةتدعووماشهواتهاعننهاهامعناه

")7(.يلائمهلماالطبعميل"الهوى:بقولهالجوزيابنعرفهوقد

منتستلذهماإلىالنفسميلان"الهوى:بقولهالجرجانيعرفهوقد

.94ص،الأولالجزء.التربية!-الإسلامية.محمد،قطب،سابقمرجع(1)

.16الاية،التغابنسورة)2(

286.الاية،البقرهسورة)3(

دراسةإلىسيقودفيةالتفصيللأنمفيد،باختصارالموضوعهذاالبحثسيناقش)4(

يتعلقماكلفيهعالجبابأ،خمسينيشعملوهو.ا!لهوىالجوزيابنكتاب

والإيجابية.السلبيةجوانبةجميعمنبالهوى

.45الاية،النازعاتسورة)5(

372.ص،عثرالخام!المجلد.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع)6(

49.ص.الروحانيوالطباللّطائف.الجوزيابن،سابقمرجعالإ(
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")1(.الشرعداعيةغيرمنالشهوات

وفعلة:الشيء.إلىالنفس"ميلبقولهالجوزيةقيمابنوعزفة

فهوبالفتحيهويهوىوأما.عمىيغمئعميمثل،هوىيهوىهوي

نفسعلىأيضأالهوىويقال.بالضمالهوفيومصدره،السقوط

-:الشاعربقولواستشهد،المحبوب

لهاهوىخلفتكماهواكخلقتمقهافؤادكزعمتالتيإن

وأكثر،ومحبوبتةمهويتةأي،هواهوفلانةفلانهوىهذا:ويقال

ضافمن"وأما:تعالىاللهبقولاستشهدثمالمذمومالحبفييستعملما

.....يضيفثم")2(ائمآوىهىا!ةفماناقوفىعنالتفسونهىرتةمقام

الممدوحالحبفييستعملوقد.بصاحبةيهوىلأنةهوىسميإنماقائلأ

هواهيكونحتىاحدكميؤمن"لا:كجرالنبيقولومنه.مقيدأ")3(استعمالأ

به")4(.جئتلماتبعا

ابنومنهمواخرون،الحبعلالهوىكلمةالبعضقصروقد

ابنيقولذلكوفي،والشهواتالهوىذمعمومعلىأطلقوهالجوزى

حدعلىمنةيقفلاأنةالهوىموافقمنالغالبكان"ولما:الجوزي

نأيبعدلأنة،الضررغلبةلعموم،والشهواتالهوىذمأطلق،المنتفع

العملوجودتعذرفهموإذا،النفسفيالهوىوضعمنالمقصوديفهم

وندر")5(.به

"مطلق:بقولهالهوىحقيقةالجوزيابنوضحفقدذلكوعلى

نيلعلويحث،عاقبةفيفكرغيرمنالحاضرةاللذةإلىيدعوالهوى

0.32ص.التعريفاتكتاب.الجرجاني،سابقمرجع()1

.41-45الايتان،النازعاتسوره)2(

المحبينروضة.بكرأبيبنمحمد،الدينشمس،الجوزيةقيمابن،سابقمرجع)3(

23.-22ص.المثتاقينونزهة

أحمدبنالدينشهاببنالرحمنعبدالفرجأبي،الدينزين،الحنبلي،البغدادى)4(

وتاريخ،طبعةدون،الثقافيةالكتبمؤسسة.العلو!ل!وا.رجببن

338.ص،والاربعونالحاد!الحديث

مصطفى،د.الواحد،عبد)تحقيق(.ا!لهوى.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

12.ص
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لذاتومنع،العاجلفيوالأذىللألمسبباكانتوإنعاجلا،الشهوات

")1(.الاجلفي

إلىتدعوالتيالهوىحقيقةمنالجوزيابنذكرفيماوالسبب

يعتبرالهوىأن،عواقبهفيتروأوتفكردونالشهواتوراءالانسياق

صاحبةيجعلانهذلك.وتحررهانطلاقهسبيلفيوعائقاللعقل"قيدأ

فلا،الخاصةزاويتةمنفيراهاللأمورنظرتهفيورغباتهبعواطفهيتاثر

شتىعلأحكامةيصدرويجعلة،ومطلبهبغيتهالمجردةالحقيقةتصبح

منالأشياءيدركويجعلة،لةبغضةأوللشيءلحبةتبعاالموضوعات

")3(.الذاتيةواعتباراتهالشخصيةمصلحتهمنظور

تتجهالتيالفطريةالميول"جماعهوالهوىاعتباريمكنهذاوعل

أسرفياوقعهدواعيةواتبعطاوعةفاذاالدنيا،الحياةمتاعإلىبالإنسان

ويتمتعياكلأنفيهمهكليصبححتىالمحسوسةالأرضيةاللذات

عالموبينبينةالحبلويتبت،الروحيعنصرهيذبلوحتى،البهائمكشان

الأشياءسائرعلىكرامتةسزيبطلحتىبصاحبهالهوىيزالولا.الغيب

يغشىحتىبل،السفليةبالشهوةشغلهفرطمنالعلويةتعلقاتهويعطل

بالقريبإلايعنىولا،قدميةتحتماإلايرىفلاجميعابصيرته

لاجلتة")3(.شيئايقدمولا،البعيدةلمالاتهاحياتهفيينظرلا،العاجل

إشباعفيوالاعتدال،الهوىومخالفةالنفسمجاهدةمنلابدكانلذلك

دونحياتهفيمنضبطاالإنسانيسيرحتىالفطريةوالدوافعالحاجات

إذاالمقدارهذايذم"فلا:الجوزيابنيقولذلكوفي،انحرافاوتعثر

فلأنالهوىذماطلقفمن،فيةالإفراطيذم!مانمامباحأ،المطلوبكان

دافراطه")4(.المباحيتاولاويحللامافيةالغالب

13.-12ص،السابقالمرجع)1(

ص.الإسلامية!-التربية.حسن.د،العالعبد،سابقمرجع)2(

188-.918

الطبعة،القلمدار،الكويت.الإنسانأفر!حياالإدمانحسن.،التراب)3(

54.ص،ام4913749!-،الأولى

49.ص.الروحانيوالطباللطائ!.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

126



ألا،بليغةلحكمةالإنسانفيالنكاحشهوةتعالىاللهوضعوقد

الدنيويةالحياةلاستمرار،البشريالجنسوتكاثرتناسلاستمراروهي

قدالميل"وهذا:الجوزيابنيقولذلكوفيلها،تعالىاللهتقديرحسب

وإلى،أكلماالمطعمإلىميلةلولافإنة،بقائهلضرورةالإنسانفيخلق

فالهوى،يشتهيةماكلوكذلك،نكحماالمنكحوإلى،شربماالمشرب

مذيصلحفلا،يؤذيماعنهدافعالغضبأنكمايفيد،مالهمستجلب

علىيزيدماوهو،ذلكمنالمفرطيذموإنما،الإطلاقعلىالهوى

المضاز")1(.ودفعالمصالحجلب

فلابد،الشهواتواتباعالهوىالبشريةالنفسعلىالغالبكانولما

وجعلالهوىومخالفة..الشهواتوتوجيهضبطفيالعقلتحكيممن

لذةالإنسانتمنحالتي..المعاصيارتكابدونوحائلأواعظأالعقل

ذلكوفي،اجلوندموحسرةالميعقبهما..عاجلةومتعة..موقتة

وجبغالبأ،يصيرالهوىأنالعاقلعرف"وإذا:الجوزيابنيقول

فيبالنظرعليهسيشيرفانة،العقلحاكمإلىحادثةكليرفعأنعليه

كففيالأحوطباستعمالالشبهةوقوععندويامره،الآجلةالمصالح

")2(.العاقبةفيالشرمنالسلامةيتيقنأنإلى،الهوى

منيصيبةفيماوتدبرتفكيردونالهوىاتباعفيمفرطمنوما

ظلمأنفسةظلمإلاوالشقاء،العاقبةواجل،والسعادةاللذةعاجل

يقولذلكوفي،المحضةالحيوانيةإلىالإنسانيةدائرةمنوخرجعظيما،

شقيقدأنهلراى،بصيرتهبصرعنالهوىرلنزال"ولو:الجوزيابن

أرادحيثمنوألم،الفرحظنحيثمنواغتم،السعادةقدرحيثمن

ولا،بةخدعمانالهولا،الفخبحمثالمخدو!كالحيوانفهو.اللذة

.فية")وقعمماالتخلصأطاق

،وهواهذلةأسرمنخلاصة،الهوىاتباعفيالمفرطيجدوحتى

بالعزم"فعليه:قولةفيالجوزيابنراهالذيالتربويبالعلاجفعليه

مصطفى،د.الواحد،عبد)تحقيق(.ا!لهوى.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

12.ص

13.ص،السابقالمرجع)2(

.14-13ص،السابقالمرجع)3(
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")1(.أذاهيؤمنلاماتركفيوالتدرج،يؤذيماهجرانفيالقوي

مرحلتين:علىالهوىعلاجالجوزيابنجعلوقد

فيالنفسومجاهدة،يؤذيماتركفيالصادقالعزم:الأولى

.الهوىمخالفة

ابناشتقةالذيالمعنىهذاأكدوقد.الإقلاعفيالتدرج:الثانية

باهميةنوهالذييالجنمقدادد.،الإسلاميالتربويالمنهجمنالجوزي

كانسواء،الأخلاقيةالمبادىمنمبدأكلعلىالمتدرج"التدريباستخدام

كلتكوينفيالتدرج:الرذائلعنالتخليأوبالفضائلالتحليعندذلك

")2(.رذيلةكلتركفيايضاوالتدرجفضيلة

يمكنلافانه؛المدمنحالفيالمبدأهذااستخدامضرورةوتبرز

فيالتدرجمنلابدوإنما..واحدةدفعةيتركهاانالشهواتلمدمن

منالتقليلعلىالقويةوالإرادةوالعزمبالصبروتطويعهاالنفسمجاهدة

سبعةأمورتذكرمنلابد،والمصابرةالمجاهدةهذهأثناءوفي،الشهوات

ياتي:فيمايتموهوالهوىعلاجعلىللمساعدةالجوزيابنأوجزها

للنظرهئوانما،للهوىيخلقلمالإنسانأنفي"التفكر-:الأول

لذةمنتصيبالبهيمةأنهذاعلىويدل،للاجلوالعملالعواقبفي

فكرعنخالهتيعيشمع،الإنسانينالةمالاوالمنكحوالمشربالمطعم

العلئملفقدانشهواتها،علىمنهمكةوهيمنحرهاإلىتساقولهذا.وهتم

الواغل،والهمالشاغلالفكرلقوةتنالهمايناللاوالآدمي.بالعواقب

حظبخسلمافضيلةالمشتهىنيلكانفلو.المستعملةالالةوضعف

منالادميحظتوفيروفي.البهائمحطوزيد،منةالشريفالادمي

ذلك")3(.وذمهذافضلفييكفيماالهوىمنحظةوبخسالعقل

لوظيفتةالإنسانإدراكأهميةالجوزيابنيؤكدهذهعبارتهوفي

.14ص،السابقالمرجع)1(

الطبعة،الخانجيمكتبة،القاهرة.الإسلاميةالأخلاقيةالتربية.مقداد.د،يالجن)2(

.432ص،م7791-!7913،الأولى

مصطفى،الواحد،عبد)تحقيق(.ا!لهوى.الجوزىابن،سابقمرجع)3(

.14ص

128



اللّهلقهـل،الشهواتلإشباعأوعبثايخلقلموانه..الكونفيالأساسية

أنأرتدرماززقمنمثهمازلدمالئغبدون!!والالنسالجنظقت"وما:تعالى

")1(.يطعمون

تميزهبمقتضىالأرضفيوسار،وجودهغايةالإنسانادركلىاذا

ويطوعةهواهيخالفأناستطاع،الحكيمالقرانيوالمنهج،الضابطبالعقل

والثالثالثانيعلاجهفيالجوزيابنذكرثم.تعالىاللهمرضاةفي

:فقالنفسةالمعنى

فضيلة،منأفاتقدفكم.الهوىعواقبفييفكرأن:والثاني

منوكم،مرضفياوقعقدمطعممنوكم،رذيلةفيأوقعقدوكم

إثمامعذكروقبحجاهانكساراوجبتزلة

يتصورثم،.هواهمنغرضةانقضاءالعاقليتصور"ان-:والثالث

الجوزيابنيوجة،العبارتينهاتينفي")2(.اللذةعقيبالحاصلالأذى

تفكرلولأنة،الهوىونتائجعواقبإدراكفيوتدبرهالعقلاهميةإلى

فياسئمن،العاجلةومتعتة..الحاضرةلذتةمنسيجنيةفيماالإنسان

لما،خلقةعندوانكساروذلة،وجدانهفيوحسرة،قلبةفيوألم،نفسة

.الاخرةاجروطلبهواهعلىواستعلى،فعلةعلىأقدم

الهوىعواقبفيالتفكرأهميةوالخامسالرابععلاجيةفيذكرثم

:فقال،نتائجةسوءليدركنفسهعلىوقياسه،الاخرينعلى

،بفكرهعاقبتةيتلمحثم،غيرهحقفيذلكيتصوران:والرابع

.المقامذلكفيوقفإذاعيبهبةيعلمماسيرىفانه

العقلسيخبرهفانة،اللذاتمنيطلبةفيمايتفكرأن-:والخامس

بماالجوزيابناستشهدوقدعمياء")3(الهوىعينلىانمابشيءليسانة

احدكماعجبت"إذا:عنةاللهرضيمسعودابنعنالحديثفيجاء

مناتنها")4(.فليذكرامراة

57.-56الايتان،الذارياتسورة()1

مصطفى،الواحد،عبد)تحقيق(.ا!لهوى.الجوزيابن،السابقمرجع)2(

.14ص

.14ص،السابقالمرجع)3(

.15ص،السابقالمرجع)4(

912



حتىأنهإلىالإنساننظرالجوزيابنيلفت،العلاجينهذينفي

فيالمفرطينيرىانفعليه،أذىمنيتبعهوماالهوىاتباعمغبةيدرك

رادعألهفيكون،ذلكجزاءمنأصابهمماليدركالشهواتاتباع

الهوىعينانتمامأيدركوحتى.الهوىزلاتفيالوقوعمنوعاصمأ

.والذنوبوالمخاطرالعيوبكشفعنعمياء

مخإلفةوهوالسادسعلاجهفيالجوزيابنيبينثم:السادس

لمجاهدةوحافزأدافعأتكونحتى،اتباعهعواقبفيوالتفكرالهوى

منمافانةالقهر،وذلالغلبةعزيتدبر"أن:ذلكفيفقال،النفس

فيوجدإلاهواهغلبهأحدمنوماعز،بقوةأصإلاهواهغلباحد

القهر".ذلنفسة

،للهوىالمخالفةفائدةفييتفكرانالأخير،العلاحوهو:السابع

والأجر،والعرضالنفسوسلامةالدنيا،فيالجميلالذكراكتسابمن

ذلكعكسحصولفيهواهوافقلوفيتفكر،يعكسثم.الاخرةفي

.السلامعليهماويوسفآدمحالتيالحالتينلهاتينوليفرضالابد،عل

هذا!وصبرهذالقمةفي

أمضاها؟")1(.ماالتييوسفهفةمنقضاها،التيادملذةاين

فيالجميلالذكرمنالهوىمخالفةفوائدالجوزيابنبئنأنوبعد

فيالسلامعليةآدمقصةمنوالاتعاظللاعتباروجهنا،والآخرةالدنيا

الجنةمنوخروجهعنها،المنهيالشجرةمنباكلة،نفسةهوىاتباعه

بةتعالىاللهرحمةلولاشهواتةالمتبعالمسلمذلفنالةنعيمها،منوحرمانة

السلامعليةيوسفقصةومن.ذنوبهمنلهالمطهرةالصادقةتوبتةفي

فيالسجنوتفضيلهالعزيز،امرأةأمراتباعفينفسهلهوىومخالفتة

القويالمؤمنعزفنال،تعالىاللهمعصيةفيالحريةعل،تعالىاللهطاعة

عبرةليكوناالمثالينهذينالجوزيابنأوردوقد.شهواتهعلالمستعلي

مطامعهزحمةفيونسيغفلأو..شهوتهعليةغلبتلمنوذكرىوعظة

مجاهد؟.قويةبنفسيىوانحرافهتعثرهمنفيقوم،الدنيوية

15.ص،السابقالمرجع)1(
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وتوجيهها:الدوافع-ب

الدوافع:حقيقة

وله،والحاجةوالفطرةالميلمنهاعدةألفاظالدافععليطلق

سلوكإلىبهتنزعاوالفردتهيئداخلية"حالةإنهمنها:عدةتعريفات

")1(.معينةلأهداتالتماساباطنأامكانظاهرأ،معين

معينتغيرأومعينبسلوكالقيامإلىالإنسانيدفعما"كلهواو

هذاكانسواء،معينةمواقفإزاءسلوكهاوالحيالكائنداخلفي

يشملالمعنىبهذافهو،بيئتهمنامالحيالكائنداخلمننابعاالدافع

")2(.والميولوالرغباتوالحوافزالحاجاتمثلالدوافعكل

زمرتين:الىعامبوجهالدوافعصنفتولد

دافعمثلبهامزودأالفرديولدالتيالفطريةالدوافعإحداهما:

.والنكاحوالشرباكل

بيئتةمنالإنسانيكتسبهاالتيالمكتسبةالدوافع:وافانية

إلىالميلومثل،والتعلمالتعليمإلىالدافعمثل.بهالمحيطةالاجتماعية

.الناسمنفئةمعالتعامل

لعمارةالبشريةالنفسفيوضعتالدوافعانالجوزيابنبثنوقد

والشربالأكلفدافع،الاستخلاتبمهمةالإنسانولقيام،الكون

،البشريالجنسبقاءلاستمرارالنكاحودافع،الإنسانبقاءلاستمرار

شرعإقامةعلىلمساعدتهوتعفميةوهجوميةدفاعيةمنالاخرىوالدوافع

ماحدودفيالأرضطيباتكلللإنسانتعالىاللهأباءوقد.تعالىالله

الررقمنوالظئبفصءلباصأخرجالقالئهزيخةحرئممن"قل:لقوله،لهلثمرع

لقؤ2الالتنفصظكدلكاثقيمةيؤمضالصةألايااتحيؤؤفى"امنوالفذتينص. مل

.خاصبوجهوالغزاليالمسلمينعندالنفسيةالدراسات.الكريمعبد،العثيان(1)

181.ص،ام819ا!-104،الشانيةالطبعة،وهبةمكتبة،القاهرة

الإسلاالتر!مابريالنف!.مقداد.د،ويالجنيوسف.د،القاضي)2(

31.صام(،819ا!-451عامطبعة،المريخدار،الرياض
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إنماالادميفيوضعماجمغ"إن:الجوزيابنيقولذلكوفي.")1(يغمون

.")2(كالغضبضرلدفعاوالمطعمكشهوةنفعلاجتلابإما،لمصلحتةوضع

الإنسانتدفعوهي،الماديالتكوينمنأساسأناشئة"الدوافعهذهكانتولما

جاءتفقد،الحسيةالأمورفيوالانهماكالأرضيةالماديةبالحياةالالتصاقإلى

المادية،الحياةفيوانهماكهالناحيةهذهمنالإنسانطبيعةتصفكثيرةايات

لمئعونكفرا!"والذين:تعالىاللهبقولالمؤلفاناستشهدوقد)3(إليها"وإخلاده

ولبهئهبهالرفعنهشثنا"ولؤ:تعالىوقوله")4(،الألغمتأكلكماوتإكلون

"رأيت:الجوزيابنيقولذلكوفي(.")هوتهوأتبعالأزض!!اظد

مالت،مالتإذاإنهاحتىالمقدارفيزائدأالشهواتإلىالنفسميل

ويقر")6(،النصحمنبشيءينتفعالمرءيكادفلا،والذهنوالعقلبالقلب

بطريقةتحقيقهايرىولكنالإنسانحياةفيالدوافعبأهميةالجوزيابن

منضبطأ،لدوافعهمشبعأالإنسانيسيرحتى،ومتكاملةومتوازنةمعتدلة

وتكونالبشريللكيانتدميرلاتعميراداةلتكونطاقاتهلكلمستغلا

شهواتتطغىعندمااما.تعالىاللهيرضيبماعمارتهافيلهعوناالدوافع

كماالأمرفيكونالسلطاناوالجاهأوالنكاحأوالمالكشهوةعليةالإنسان

فييسعدهلا،نفسهباطنفياختلال"فذلك:قطبتحمدذلكفيقال

فيهوإنما.وسعيدوراضي!مستمتعانهالأمرأولفيلةبداوإنالحقيقة

هوثمالمزيد،فيوراغبعندهماعلىقلقلأنة،دائمةشقوةالواقع

صاحبهاتجرفلاالحدعنزاتدةشهوةفكل،الحياةواقعفياختلال

يقعبعدوانتصيبهم.الطريقفيالناسمنغيرهتصيبوإنما،وحده

الحدود")7(.تجاوزالتيالشهوةهذهمنمحالةلاعليهم

32.الاية،الأعرافسوره()1

29.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

فىالنفسمحصالتربوي.مقداد.د،ويالجنيوسف.د،القاضي،سابقمرجع)3(

3.ها-33ص.الإص!سلا

.12الاية،محمدسورة)4(

176.الاية،الأعرافسوره)5(

57.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)6(

32.ص.الأولالجزء.التربيه!الإسلامية.محمد،قطب،سابقمرجع)7(
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بالتفصيل:الدواقعانواع

منهاويعد،الدوافعمنمختلفةانواعاالجوزىابنحددفقدلذلك

والجماعوالشرابالطعامفيكالشره)1(،الشرهعنتنتجالتيالشهوات

والملابسالمسومةوالخيل،المنقوشةالأبنيةمنبةيلتذوفيما،المالوجمع

الدنيا.متاعمنذلكوغيرالفاخرة

وتوجيهه:الطعامداقعفيالجوزيابنراي-ا

مضارهاتبينبطريقةالشهواتهذهالجوزيابنعالجوقد

"إن:فقال،الطعامفيالشرهضررببيانبدأهاوقدوحكمتها،وفوائدها

لقمةورلث،ليأكليبقىانيؤثروالجاهل،ليبقىياكلأنيحبالعاقل

النفسزجرهناالمقصودوإنما،الهلاكسببوكانتلقمالبمنعت

يؤذيها")2(.عماالكفلتك!الشرهة

التي(،الفطرية)الدوافعالشهواتمنكغيرهاالطعامشهوةإن

ساميةغايةإلىوسيلةهيبلذاتهافيغايةليستالإنسانفيوضعت

الطعاميجعلالذيهوالعاقلفالمسلم،تعالىدلهالمطلقةالعبوديةوهي

المؤمنمنخيرالقويفالمؤمن،جسمهوقوه،حياتهلحفظحيويةوسيلة

،المتاعمنالحقنصيبةيأخذلاالمريضالهزيل"الجسدأنكما،الضعيف

عنتقومصحيحأتوصيلأالنفسإلىالحياةشحنةيوصللاانهفوق

كلهاوالحياة-الحياةجهادأنوفوقعليها،المفروضةبمهمتهاطريقة

")3(.البنيانمتينوثيقجسمالىحاجةفي-جهاد

موجهاتوضعقد،الإسلاميالتربويالمنهجأنندركهناومن

يبقىأنيؤثر"والجاهللذاتههدفأيجعلهفلمالطعاملشهوةوضوابط

لقولهبالحلالقيدهاانةكما،ساميةلغايةوسيلةجعلةوإنمالياكل"

شرهأشره،الحرصغلبةوهو،الحرصاصوأ:"الشره-:اللغوىالشرهمعنى()1

ابن،سابقمرجع."حريصالنفسشرهان:شرهورجل.وشرهانشرهفهو

.556ص،عثرالثاكالمجلد.العربلسان.منظور

99.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.128ص،الأولالجزء.التركيه!-الإسلامية.محمد،قطب،سابقمرجع)3(
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نإأللهنغمتوال!رواطيباصنلأاللهرزق!ممئا"فكلوا:تعالى

تعالى:لقولهالاعتدالحدودفييكونوان.")1(تعبدونإئاهكنتر

للفقراءيكونبللنفسةبهايستأثرولا")2(تسرفؤاولاواثربوا"وصلوا

وأطعموامحها"فكلؤا:تعالىلقوله،نصيبمنهاوالمحتاجينوالمساكين

")3(.آلفقيرآتجإلس

الشرهإلىيصللنفانة،الشرعيةالضوابطهذهالإنسانراعىوإذا

الإنسانية.النفسهلاكإلىيؤديالذي،المذموم

وتوجيهه:النكاحدافعفيالجوزيابنراي-ب

أوعيةامتنعتاستعمالهكثركلما"إنة:الدافعهذاعنمعبرأفيقول

الأصولقوىواستلبت،بنضيجليسغذاءإليهافانجذبالدرمنالمنيئ

لذلكويسرع،الغريزيةالحرارةفتبزدوالكبد،والقلبالدماغوهي

.")4(الهلاك

فيالفطريةالدوافعمن-الجوزيابننظرفي-الجماعيعتبر

المنهجمعتتفقصحيحةبطريقةإشباعهامنولابد،البشريةالنفس

ابنعبارةوفيالدافعهذاوجودمنالغايةلتحقق،الإسلاميالتربوي

النفسعلىالبالغلضررهالجماعمنالإكشارمنيحذرنجده،الجوزي

.بالحيوانتشبةإلىوالتحول،منةالأساسيالمقصدعنولبعده،البشرية

ابنالشيخقالةمافيؤيده،الجماعكثرةمنالحاصلالضررأما

جوهرفيالنقصانمضرتهالمشتهىوغيرالمتكلف"والجماع:بقولةسينا

وسقوط،الحواسوظلمة،والخفقان،القلبوتضعيف،الحيوانيالروح

.(")المزاجلحاروالدق،المزاجلباردالعصبأمراضلجميعوالتهيؤالقوة

.491الاية،النحلسوره)1(

31.الاية،الأعراتسوره)2(

28.الاية،الحجسورة)3(

99.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

الأنسانية.الألدانالكليةتعنالمضار.اللةعبدبنالحسينعليأبوسينا،ابن)5(

126.ص،م8591-اص504،الثانيةالطبعة،العلومإحياءدار،بيروت
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تصريففيالاعتدالمنلابدالبشريةالنفسعنالأضرارهذهولدفع

منالإلهيةالحكمةالإنسانادركإذاذلكوسيتمفيها،الكامنةالطاقات

فيوجسديةروحيةعلاقةفجعلها،إشباعهوكيفيةالدافعهذاوجود

:-الجوزيابنالحديثبهذايستشهدلمدهان--لمجرلقولةواحد،وقت

شفوتهاحدناأيأتي!اللهرسوليا:قالوا.صدقةاحدكمبضع"وفي

فبهاعليهكانحرامقىوضعهالؤارايختنم:قالانجرً؟فيهالةويكون

المقاصدادركإذاتم(انجر"دلهكانالحلالفيوضعهااذافكذلكوزر؟

وهي:ثلاثةامورفيالجوزيةقيمابننظرفيتتمثلوالتي،لهالأصلية

العدةتتكاملأنإلىالإنسانيالنوعودوامالنسل"حفظاولها:

العالم.هذاإلىبروزهااللهقدرالتي

.البدنبجملةواحتقانةاحتباسةيضرالذيالماءإخراح:الثاني

وهذه-بالنعمةوالتمتع،اللذهونيل،الوطرقضاء:الثالث

احتقانولا،هناكتناسللاإذ:الجنةفيالتيالفائدةهيوحدها-

")2(.الإنزاليستفرغه

الوطءصورةإن"ثم:قولةفيايضأالجوزيابنقررهماوهذا

فاماولد.يطلبأومحتقنشريدفعأنإلا،الشريفةالنفوسعنهاتنبو

ثم")3(.البهائممزاحمةفتلك،الفعلبنفسبالتمتعيكونعادةيصيرأن

الغايةفهوللأولادالتزوحطلب"فان:الاستمتاعفيالجوزيابنقال

منيحصىمالاالتعبدمنفيةيندرجفمباحالتلذذأرادهـانالتعبد،في

ذلك")4(.غيرإلى..والمراةنفسةإعفات

)تحقيق(.!.القشيري،الحجاحبنمسلم،الحسنأبو،النيسابوري()1

الثانيةالطبعة،العربيالتراثإحياءدار،بيروتفؤاد،،محمد،الباقيعبد

اسمأنبيانباب،الزكاهكتاب،896-796ص،الثانيالجزء،م7291

.5601رقمحديث،المعروفمننوعكلعلىيقعالصدقة

فلعجي،)تحقيق(.النبويالطب.اللهعبدأبي،الدينشمس،الجوزيةقيمابن)2(

.603ص،م7891-ص8913،التراثدار،القاهره،المعطيعبد

99.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزىابن،سابقمرجع)3(

26.ص.الخاطرصيه.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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وتوجيهه:المالجمعدافعفيالجوزيابنراي-ص

ابنتعرض،الإنسانعلىوضررهالجماعفيالشرهمعالجةوبعد

علزادإذاالباردالجنون"مناعتبرهالذي،المالجمعفيللشرهالجوزي

منعلينكرولا،لغيرهيرادوانمالنفسهلايرادالماللأن،الحاجةقدر

،أولادهواغنى،الناسعنبهفاستغنى،عنهللنفسغنىلاماجمع

")1(.للمحتاجينبعضةوبذل

علىينكرلاانةنرىفاننا،الجوزيابنذكرهلماتحليلناوعند

علىوالحرصالمالحبالبشريةالنفسطبيعةمنلأنالمالجمعةالإنسان

خاائمالوتحئوتلماأئحلأالزاث"وتأ!لون:تعالىاللهلقول،جمعة

تعالىاللّهلمرضاةوسيلةيعتبر،الإسلاميالحسفيالمالجمعلأن")2(،جضا

المشروعة،وجوههفيإنفاقهتم،بالحلالكسبهطريقعن،والاخرةالدنيافي

.لغيرهيرادوإنمالنفسهيرادلا-الجوزيابنذكركما-الماللأن

منالناسعنبهالاستغناءلطلبالمالجمعكانإذاباسولا

رسولناأنولاسيما،الاخرينإلىالتذللمنالأبناءوصيانة،السؤال

علىقيحطباحدكميغدو"لأن:فقالالسؤالعننهىقدءلمجي!الكريم

رجلأ،يسالانمنلهخير،الناسعنبهوششغنيبهفيتصدق،ظهره

بمنوابدا.السفلىاليدمنافضلالعليااليدفان.ذلكمنعهاواعطاه

")3(.تعول

فبكى.بمكةوقاصأبيبنسعدعادعندما-لمجي!رسولناوقصة

هاجرتالتيبالأرضأموتانخشيتقد:فقال؟يبكيك"ما:لهفقال

سعدأ.اشف"اللهم:ءحي!النبيفقال.خولةبنسعدماتكمامنها.

كثيرأ.مالأليإن:اللهرسوليا:قال.مراتثلاثسعدأ"اشفاللهم

:قالفبالثلثين؟:قال.لا:قالكلة؟بماليأفاوصي.ابنتييرثنيوانما

والثلث،الثلث:قال؟فالثلث:قال.لا:قال؟فالنصف:قال.لا

99.ص،السابقالمرجع)1(

.02-91الايتان،الفجرسوره)2(

كتاب721،ص،الثانيالجزء.!.اليسابوري،سابقمرجع)3(
.4201رقمالحديث،للناسالمسألةكراهةباب،الزكاه
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وإنصدقةعيالكعلىنفقتكلىان.صدقةمالكمنصدقتكانكثيز،

قال)أوبخيراهلكتاعانوإنك.صدقةمالكمنامرا،تكتكلما

")1(.الناسيتكففونتدعهمانمنخيز(بعيش

منياخذأن"للفردأباحتعندماالإسلاميةالشريعةاقرتهماوهذا

كالزوجةنفقتهمتلزمهالذيناهلةوحاجة"حاجتهيكفيمااللهمال

بقيةحفظفيلينفقهاللهمالبعضيأخذانوله،والأبوينوالأولاد

حدودفيكلةذلكيفعلأنوله،واستثمارهاستغلالهوفي،المال

فيوقتةوجلهمهكليصرفلاوأنتقتير")2(.اوسرفدونالاعتدال

طاعةعنالإنسانيشغلالمالجمعفيالاهتمامصرفلأن،المالجمع

والنفسالدينالمرءفيخسرعليا،لغايةالأرضوعمارةوتعالىسبحانةالله

برطه!لاءامنواائذين"تاتها:تعالىقاللذااللهمعصيةفيوالوقت

همف!وليهكذلكيفعلومناللهذتحرعنأؤلدمحتمولآأمؤلكخ

")3(.اتخسرون

:الجوزيابننظرفيالدوافعتوجيه

بعضوأكد،اللهمعصيةفيالمالجمعمغبةمنالجوزيابنحذر

حصولبعدللعاقل"ينبغي:ذلكفيفقالالمجالهذافيالتوجيهات

بالروحيخاطروالا،الشريفالزمانيضيعلاأنذلكمنالمتوسطالمقدار

التيالأمراضمنالمالجمعاعتبركماالبحار")4(.وركوبالأسفارفي

للمالالحقيقيالمعنىببيانمعالجتهاينبغيالتي،البشريةالنفستصيب

منالمقصودبتلمحيداوىان"ينبغي:فقالالإنسانحياةفيووظيفتة

وردتالتيالكريمةالقرانيةالاياتخلالمنذلكيوضحولم(،")أثال

الوصيةباب،الوصيةكتاب،1253ص،الثالثالجزء،السابقالمرجع)1(

.1628رقمالحديث،بالثلث

للنشرالسعوديةالدار،جدة.وا!الإسلاالمال.القادرعبد،عودة)2(

57.ص،ام849،الخامسةالطبعة،والتوزيع

.9الآية،المنافقونسوره)3(

.051ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

.001ص،السابقالمرجع)5(
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يدركأنفينبغي،بهالقارىلمعرفةوضحتةالباحثةولكنالشانهذافي

انذىالنهئالمنالؤهم"و:تعالىلقولةاللهمالالمالانالإنسان

اللهلقولالمشروعةالوجوهفىللإنفاقفيةمستخلفوأنة.")1(ءاتمكئم

كماهىالوجوههذهوأهم")12،فيهم!تظفينجعككرمئا"وأنففوا:تعالم!

وأيخمئئوالأفزبينفقؤلدتنخيزمنأنفقتصما"قل:تعالىاللهقولفيوردت

والمسبهينلففقراءالمدقت"إنما:تعالىوقوده")3(أفمبيلوأبئوائمسبه!

وأفقألئهسبيلوفواتقرهينألرقابوفيفلوبهئموألمؤلفةعلئهاوالعمدين

التيالكريمةالقرانيةالآياتمنذلكغيرإلى")4(أدهمففريضةالشبيل

فإنهالأصيلةالمعانيهذهالإنسانأدركد!اذا.المشروعةالإنفاقوجوهتوضح

الدنيافيحياتهويكسب،والوقتالنفسد!اهلاكوالبخلالشحداءمنيسلم

.والاخره

نأينبغيالمرض"وهذا:قولهفيالجوزيابنقصدهماوهذا

المخاطرةوبينحصولهبينوالموازنة،المالمنالمقصودبتلمحيداوى

ومنالمراد،فهمعقلهشاورفمن،والوقتالنفسوهينفيسبأنفس

المطيةإلالهوارثولا،الشرهبيداءفيهلكالحرصمرضغلبة

وكلاهماوتبذير،بخلبينالبشريةالنفسأنأيضابئنثم(.")والرحل

مانع"عليقعإنماهوالجوزيابنعرفهكمافالبخل،الإنسانعلىشر

لمنيقالثم،ببخيلفليسالزكاةادىمنعمرابنقال،الواجبالحق

اللّهلقول")6(بخيلالناسبهينتفعممافيةيؤثريكادولايضرهلامامنع

بللمئمخ!بمهوففلهءمنأدلهءاتمهمتماشخلونالذينئحسبن"ولا:تعالى

أتقئمؤ")7(.ئؤملهءبكلو(ماسيطؤفونش!:الئمهو

منصاحبهاتحرملأنها،البشريةالنفسفيمذمومةصفةوالبخل

33.الاية،النورسورة()1

.7الايةالحديد،سوره)2(

.215الاية،البقرةسورة)3(

65.الاية،التوبةسورة)4(

.001ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزىابن،سابقمرجع)5(

201..ص،السابقالمرجع)6(

018.الاية،عمرانالسورة)7(
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الله،سبيلفيوالإنفاقالزكاةبمنعدينةوتضر،المباحالدنيويالمتاع

وبخل،إسرافيدونالإنساناقتصدإذاأما.لهالناسحبعنوتبعده

لاحتى،المستقبلفيوالمفاجئةالطارئةللظروفمالهبعضمنوادخر

الحيطةبابمنيعتبربلبخلا،يسمىلافهذاالغير،سؤالإلىيضطر

"إن:الجوزيابنيقولهذاوفي،فعلةللإنسانوالمباحالمطلوبوالحذر

المالفاضليمسكقدالإنسانلأنبخلأ،يسمىلاللمالالإمساكمجرد

بابمنكلهوهذا،وأقاربةعيالهولاجل،دهرهولحوادث،لحاجته

.")1(يذمفلا،الحزم

:الجوزيابننظرفيالبخلعلاج

التربويالعلاحوهذا،البخللمرضعلاجأالجوزيابنوصفقد

الكريمةالقرانيةالاياتمنالمستمدالإسلاميالإطارعنيخرحلا

علاجه،فيالجوزيابنبهايستشهدلمدمانالشريفةالنبويةوالأحاديث

مستشهدةفيهتفضلتمنقاطفيالعلاحهذاالباحثةتجملوسوف

عليه-اطلعتماحدودفي-المناسبةالنبويةوالأحاديثالقرانيةبالايات

الآتية:النقاطفيالعلاحويتمثل

فقراءأنفيرىيتفكر،أنالبخل"علاج:الجوزيابنقال-:ا

المنعمشكرفليجعل،إليهوأحوجواعليهمأوثروقد،إخوانهادمبني

")2(.الإخوانمواساة

أخوةجميعأللناسأخوتةأنالبخيلالإنسانيعلمأنلابدهناومن

الأخوةولهذه")3(.إخوهالمؤمنون"إنما:تعالىاللهلقولدماسلامإيمان

المسلم":لمجمالرسولقولفييتمثلمامنهاكثيرةوواجباتحقوقالإسلامية

فياللهكاناخيهحاجةفيكانمن.ي!نلمهولايظلمهلا،المسلماخو

يومكربمنكربةبهاعنهاللةفرج،كربةمسلمعنفرقيومن،حاجته

.")4(القيامةيومأدنهسترهمسلماسترومن،القيامة

.201ص،السابقالمرجع)1(

.301ص،السابقالمرجع)2(

.01الاية،الحجراتسوره)3(

كتاب،6991ص،الرابعالجزء!..النيسابوري،سابقمرجع)4(

0258.رقمالحديث،الظلمتحريمباب،والادابوالصلةالبر
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أنةوليعلم،الكرمشرففي"ولينظر:الجوزيابنقال-2

إذاالأشرارعرضةوينهبمعروفأ،إليهمأسدىإذاالأحراريسترق

بخل")1(.

للكربمأنيدركأنالبخيلالإنسانعلىأنالجوزيابنيرىوهنا

معروفاإليهمأسدىإذاالأحراريسترقأنةمنهامتعددهفضائلوالسخاء

رسولمعحدثكماحئأ،بغضهميتحولأنةحتى،منهمقريباويكون

الفتح،غزوةجمج!اللهرسول"غزا:قالشهابابنحكىعندماجمح!الله

فاقتتلوا.المسلمينمنمعةبمنكيىاللهرسولخرحثم.مكةفتح

صفوانيومئدكي!اللهرسولواعطى.والمسلميندينةاللهفنصر.بحنين

مائة.ثم.ماتةثم.النعممنمائةأميةبن

:قالصفوانأن؛المسيببنسعيدحدتني:شهابابنقال

إلمق.الناسلأبغضوإنة،أعطانيماجمي!اللّهرسولأعطانيلقد!والله

إلم!")2(.الناسلأحبإنهحتىيعطينيبرحفما

فيماسيتركأنه"وليتيقن:العلاحهذافيالجوزيابنقال-3

الإنسانأنمعناهوهذاعنه")3(.يخرحأنقبلمنةفليخرحذميمأ،يدية

الناسمنلغيرهسيكونوأنة،جمعهالذيمالهمصيرعلمإذاالبخيل

وذلك،ورثتةيبددهأنقبل،اللهسبيلفيسينفقةشكلافانه،بعده

مالهمنلهإنما،مالي.ماليالعبد"يقول:جمي!الرسوللقولمصداق

ذلكسوىوما،فاقتنىاعطىاو،فابلىلبساو،فافنىاكلما:ثلاث

")4(.للناسوتاركهذاهبفهو

تدبرإذاأنهوهو،الجوزيابنيذكرهلمالترهيبيالعلاحوهذا-4

.301ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

كتاتب.6018ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)2(

حديث،عطائهوكثرةلا.:فقالقطشيئاجم!الرسولسئلماباب،الفضائل

)2313(.-95رقم

.531ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

كتاب،2273ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)4(

.9592رقمحديث،والرقائقالزهد
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سيتعظفإنة،سبيلةفيإنفاقةمنمالةيمنعلمنوتعالىتباركاللهعقاب

ولاوائفضةالذهبتكنزوت"والذتى:تعالىاللهقالبسخاء،وينفق

نارفىعلئهائحمئيومأليربعذا+فب!ثئزهمأللهسبيلفىينفقونها

!ترقئمماهذاوظهورهئموجنوبهئمجباههتمفتكوهـلهابهنر

")1(.تكتروتكنئممافذوقوألانفسكز

غيرفيمالةوبذدفرقمنهووالمبذرالبخلضدفهوالتبذيرأما

والمالالنفسخرابوإلى،والإفلاسالفقرإلىيؤديوهو،موضعة

:الجوزيابنفيةقاللذلك،تعالىاللّهبنعمالكفرإلىويؤدي،والوقت

الآياتوردتولذلك")2(،العقلعنةوينهىالهوىبةيامرمما"التبذير

إنئتذيرائذز"ولا:تعالىاللهقولالجوزيابنفذكر،منةمحذرةالقرانية

")3(.كفورالرئهءالشئطنؤكانالثئنطينإخون؟نوأالمبذربئ

:العلاج

والتدبرالنظرالمرءعلأنالجوزيابنرأىالتبذيرمرضولعلاح

،الناسسؤالعندومذلةوحاجةفقرمنيجزهوماالإسرافعاقبةفي

الناسإلىالحاجةمنكونهيجوزمماوالحذر،العواقبفي"النظرةفقال

التبذير")4(.ك!يكففذلكوالفقر

البخلعنبعيدأ،وإنفاقةكسبةفيمعتدلأالإنسانيكونوحتى

حاجاتةتأمينتكفلبطريقةاكتسابةمقدارالجوزيابنحدد،والإسراف

مستقبلفيمفاجئةظروتمنيحدثأنيمكنوما،اليوميةالضرورية

ابناعتبرهماوهذا،السؤالعندويذلالناسإلىيحتاحلاحتى،ايامه

"وينبغي:قال.المعيشةتدبيرفيالنظروبعدالعقلكمالمنالجوزي

بةحدثتلوأنةيعلمماويقتني،إليهيحتاحمماأكثريكتسبأنللعاقل

منمانعلةعرضولو،ذهبعماعوضالمقتنىفيكانحادثة

إلىاحتاجأوأولادجاءهولو،عمرهبقيةبحاجتةالمقتنىقامالاكتساب

35.-34الايتان،التوبةسورة()1

.301ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

27.-26الايتانالإسراء،سورة)3(

.301ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()4
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ماكسبهفيكانذلكمثلإلىولدهاحتاجأو،خادمأوزوجةفضل

منليقتني،الكسبمنأقلالنفقةتكونانينبغيالجملةوفي،يكفية

فيالناظرالعقلبهيأمرماوهذا،تؤمنلالحادثةمعدايكونماالفضل

مدحولذلك")1(،الحاضرةالحالةإلىالناظرالهوىبهيباليولا،العواقب

إذآ"والذفي:فقال،الإنفاقفيالقويمالماليبالمنهجالملتزمينتعالىالله

ابناستشهدوقد")2(قوامماذلفبفو!انيقترؤاولتميمعترفوألتمأنفقوأ

معيشته"فيالنظربعدالرجلفقهمن"مرفوعاالدرداءأبيعنجاءبماالجوزي

موقوفا)3(.رويوقد

بالأبنيةالتمتعحبدافعفيالجوزيابنرأي-د

:الفاخرةوالملابسالمسومةوالخيل

التمتعحب،البشريةالنفسإليهاتميلالتيالشهواتمنكذلك

والملابس.الفارهةوالسياراتالمسومةوالخيلالجميلةالمزخرفةبالأبنية

فطرةمنجزءفيهاوالأملالحياة"حبلأنطبيعيشيءوهذا،الفاخرة

،الحياةشجرةترعرعتولا،الأرضعمرتماذلكولولا،الإنسان

الخطرولكن،الشهواتحبللناسيزينأنالحكمةينافيممايكنفلم

وأنفيها،الأملوطولالدنياحبفيالناسيستغرقأنالخطركل

امالهم")4(،ومنتهىعلمهمومبلغأكبرهمهمالقصيرةالحياةهذهتكون

منالأساسيالهدفعنخرجوالذيعنةالمنهىالشرهيكونوهنا

فنونفيالشرهيقع"وقد:الجوزيابنيقولذلكوفي،الأرضعمارة

وغيرالفاخرةوالملاب!،المسومةوالخيل،المنقوشةالأبنيةمنبةيلتذما

الدنياحبولعلاج(.")الهوىموافقةأصلةمرضوهذا،ذلك

أسلوبالجوزيابناستخدم،البشريةالنفسفيالمتمكنوزينتها،

.401ص،السابقالمرجع)1(

67.الاية،الفرقانسورة)2(

.401ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزىابن،سابقمرجع)3(

الطبعة،وهبةمكتبة،القاهرة.والحياهالإيمان.يوسف.د،الفرضاوى)4(

502.ص،ام7913779!-،الخامسة

.501ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)5(
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عليهاالمتهالكفنبة،السيئةالسلوكياتعنللكفأدعىليكونالترهيب

وأن،منهممنوعوالتبذيرعسير،شديدالحلالكسبعلىالحساب"ان

المؤمنيؤجرشيءكلوأنخيلاء،توبةجرمنإلىينظرلاتعالىالله

نقلتة،بيتوتلمح،إقامتةمقدارفينظرمنفالعاقلالبناء،إلاعلية

يؤوية")1(.ماالبنيانومنيواريةبماالثيابمنيقنعفحينئذ

التيبالطيباتاستمتاعهالإنسانعلىينكرلاالجوزيابنإن

لعباصهءأخرجالقالثهزينةحرممن"قل:لقولةمصداقأ،تعالىاللهاباحها

يؤمضالصةألذئاالحيؤةفىهامنوالفذتيئ!قلالرزنمنوالظئبت

التنعمفيوالتدبرالتفكرضرورةإلىالإنساننظريوجهولكن،")2(ائقيمة

تعالىاللهأنيدركأنفعلية،الحرامدائرةإلىتخرجهلاحتى،بالمباحات

قدماتزول"لا:جم!لقولة،الحلالكسبةعلدقيقأحسابأالقيامةيومسيحاسبة

مالهوعنفعلفيمعلمهوعن،أفناهفيمعمرهعنيسالحتىالقيامةيومعبد

عسيرأالحسابكانفاذا")3(أبلاهفيمجسمهوعن،أنفقهوفيماكتسبهأينمن

!ا؟الحرامالمالعلىيكونفكيف..الحلالالمالعلى

هي،الجميلةالملابسإباحةمنالحكمةأنالإنسانأدركإذاكذلك

بمظهروالظهور،العورةولسترواللبسللزينةالمحبةالإنسانفطرةإشباع

غيرفيوالبسواوتصدقوا"كلوا:جمملقوله،الإنسانوكرامةيليق

")4(.مخيلةولاإشرات

عنخرجفقد،وشهرةومباهاةفخرإلىالميلهذاتحولإذاأما

يوماللهينظر"لا:جمملقولةصاحبهعلىوزرأوأصبح،المباحةحدوده

.001ص،السابقالمرجع()1

32.الاية،الأعرافسورة)2(

الجا!.سورةبن،عيسىبنمحمد،عيسىابو،الترمذى،سابقمرجع)3(

الرابع،الجزء،عطوه،ابراهيم،عوض)تحقيق(.الترمديسننوهوا!

فيباب،يختاللهرسولعنوالورعوالرقائقالقيامةصفةكتاب612،ص

2417.رقمحديث،القيامة

النسائى.سنن.بحربن،عليبن،شعيببنأحمد،الرحمنعبدابو،النسائي)4(

،الخاصالجزء،الثالثالمجلد،وتاريخطبعةدون،العربيالكتابدار،بيروت

الصدقة.فيالاختيالباب،الزكاهكتاب97،ص
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كانمنالجنةيدخل"لا:جم!وقولهبطرأ")1(.إزارهجرمنإلىالقيامة

ثوبةيكونانيحبالرجلإن:رجلقالكبر"منذرةمثقالقلبهفي

الحقبطرالكبر.الجماليحبجميلاللهان:قال.حسنةونعلهحسنا

")2(.الناسوغمط

إشارةفهيالبناء"،إلاعليةالمؤمنيؤجرشيء"كل:جم!قولهأما

المباهاةبقصدالفاخرةالمبانيتشييدفيالمبالغةباجتنابللإنسانحكيمة

مسكنفيالإنسانحاجةيسدمعقولاهتماموالمقبول،والمفاخرة

الإقامةحبإلىويميلوزينتها،بالدنيايتعلقلاحتىوذلك،مناسب

صحةمدىولتوضيح،تعالىاللهبعبادةالقيامعنهذافيصرفةفيها،

:قالرفعهخبابحديثمطلقاالبناءذمفيوردفقدالسابقةالعبارة

الترمذيأخرجه"البناء"قالأو"الترابإلاكلهانفقتهفيالرجل"يؤجر

فية"خيرفلاالبناء"إلابلفظأنسعنشاهدألةوأخرجوصححه

الفبنفيلهخضرشرابعبداللهاراد"إذارفعهجابرحديثمنوالطبراني

وله.ومعنىوزنأ،ح!نبمعجمتين"خفحر"ومعنى"يبنيحتىوالطين

اللهاراد"إذابلفظالأنصاريبشرأبيحديثمن"الأوسط"فيشاهد

بناللةعبدحديثمنداودأبووأخرج"البنيانفيمالهانفقسوءابعبد

الأمر:فقالحائطأأطينوأنالمجج!النبيبيمر:قالالعاصبنعمرو

علىمحمولكلهوهذا،حبانوابنالترمذيوصححه،ذلكمناعجل

وقدوالحر،البرديقيوماللتوطنمنهلابدمماإليةالحاجةتمسمالا

علىوبالبناءكلان"امارفعةأنسحديثمنأيضاداودأبوأخرج

منه)3(.لابدماإلاأيلا"ماإلاصاحبه

.بشرتحك!البخاريالباري.حجربن،عليبناحمد،،العسقلافي()1

وصححةباخراجهوفامفؤاد،محمد،،الباقيعبدواحادبئه(وأبوابهكتبة)رتم

طبعةدون،المعرفةدار،بيروت،الدينمحب،الخطيبطبعةعلواشرف

منثوبةجرمنباب،اللباسكتاب257،صالعاشر،الجزء،وتاريخ

5788.رقمحديثالخيلاء،

كتاب،39ص،الأولالجزء.!يه!.النيسابورى،سابقمرجع)2(

)19(.-147رقمحديث،وبيانهالكبرتحريمباب،الإيمان

عشر،الحاديالجزء.بشر!البخاريالباري.العسقلافي،سابقمرجع)3(

3063.رقمحديثشرح،البناءفيجاءما.باب،الاستئذانكتاب،39-29ص
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نوحأانالحديثفي:فقاللذلكمثالينالجوزيابنضربوقد

رسولوانعامأ.خمسينإلاسنةالفشعربيتفيلبثالسلامعليه

منوردلمامخالفالأخيرالقولوهذا)1(لبنةعلىلبنةوضعماجمفالله

باللبن،الحجربيوت-قباءمسجد-جانبيهإلىنسائهبيوتجمفبنائه

المسجد)2(.بنائةبعدوالجريد،بالجذوعوسقفها

يدركانأهميةإلىمباشرةغيربطريقةالجوزيابننصحثم

الحياةوان،الآخرةللدارالمؤمنمطيةالدنياأن،العاقلالإنسان

منفلابد..طالتاوحياتةقصرتمهماوانة،زائلوالعمر..قصيرة

منوالغايةالدنياحقيقةالإنسانفهمفاذا،الإقامةدارإلىالرحيل

ومن،يواريةبماالثيابمنيقنعحينئذف!نةمنها،ووظيفتة،وجوده

منكماصبح"من:-لمجي!الكريمرسولناحديثووعىيؤوتةبماالبنيان

لهحيزتفكانما،يومهقوتعنده،جسدهقيمعافئ،سربهفىامنأ

.الدنيا"يع!(

الدافع:توجيه

وخةفانة،البشريةالنفسفيثمرتةالجوزيابنعلاجيؤتيوحتى

وهذانوالعقلاء)4(،العلماءسيرفيوالتاملالعلمفيالنظراهميةإلى

العلمطريقفعن،الشرهمرضمنالشفاءفيمفيدانالعلاجان

منفيهاوماالإسلاميةللشريعةالحقيقيةالمقاصديوضحالذيالإسلامي

،المباحالدنيويالمتاعمنالحكمةالمرءيدرك،وادابومعاملاتأحكام

العلمهذاويثئت.تقتيراوإسرافدونمنلإشباعةالصحيحةوالطريقة

الملتزمينالمخلصينالعاملينالعلماءبسلوكالاقتداءالبشريةالنفسفي

.001ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،صابقمرجع()1

محمد،الفقي)تحقيق(.يالرسولسيرةمختصر.محمد،الوهابعبدابن)2(

العلميةالبحوثاداراترئاسةوتوزيعنثر:السعوديةالعربيةالمملكةحامد،

.001-99ص،ام569هـ-ا375،طبعةدونوالإرشاد،والدعوهوالإفتاء

ص،الرابعالجزء.اتلرمذىشنوهوا!الجا.الترمذي،صابقمرجع)3(

2344.رقمحديث،اللّهعلىالتوكلفيبابالزهد،كتاب،574

.101ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،صابقمرجع)4(
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اتباعحبعلجبلتالإنسانيةالنفسلأن،الإسلاممنهجبتطبيق

النحلاويالأستاذذلكويؤكد،وخلقهمبسلوكهموالتاسيالصالحين

نفوسفيتكمنغريزةمننابعةالقدوةإلىالناسحاجة"إن:بقوله

والضعيفالطفلتدفعملحةرغبةوهيالتقليد،هيأجمعالبشر

ذلكفيكون")1(.والرئيسوالقويالرجلسلوكمحاكاةإلىوالمرؤوس

.النفوسامراضمنالتخلصفيأسرع

توجيهه:وطريقةالدنيافيالرئاسةحبفيالجوزيابنراي-!

الرئاسةحب،البشريةالنفسإليهاتميلالتيالشهواتمنكذلك

"إن:الجوزيابنيقولذلكوفيعواقبها،فيالتفكردونالدنيافي

الأمرلمكانوالولايةالإمارةفتؤثرجنسها،علىوالعلوالرفعةتحبالنفس

بعدالعزلأقلهامخاطرالتفيهأنإلامطلوبأكانوإنوهذا،والنهي

لمإذاالزمانتضييعوأوسطها،الحكومةفيالجوروأعظمها،الولاية

نية")2(.للواليتصخ

النفستتملكالتيالسلطانلشهوةالجوزىابنيتعرضوهنا

وهذا،الناسمنغيرهاعلىوالعلوالرفعةحبمنيصحبهاوماالبشرية

منيحذرإنةإلا-الجوزيابننظرفي-ومطلوبامحببأكانوإنالأ!ر

منالعزلهوبةتحيطالتيالمخاطرفاقل،والاخرةالدنيافيعواقبة

الإتسانوكونباطلأ،امحقاكانسواءمنهيطلبماينفذلمإذاالسلطة

ماتنفيذعلىحريصأمتوترأقلقأيجعلةفهذا،منصبةفيمهددبانهشاعرأ

حتى،صحيحعرفيأولشرعواضحةمخالفةفيةكانوإنمنةيطلب

الحرماتوانتهاكالظلمإلىبةيؤديالحرصوهذا.منصبهعلىيحافظ

عمرإضاعةذلكإلىيضات،الناسمنغيرهحقوقعلوالتعدي

.يفيدهولايضرهقدفيماالإنسالط

إطلاقه،علىليسالأمرولكن،الرتاسةيذمالجوزيابننجدهنا

القيامةيوماللهيظفهمالذينمنيكونفهوعادلأكانإذاالحاكملأن

والمدرسةالبيتفىوأساليبهاالإسلاميةالتربيةأصول.الرحمنعبد،النحلاوي(1)

231.ص،ام979-ص9913،الاولىالطبعةالفكر،دار،دمشق.اف

.101ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(
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فيتبدوالتي،السلطانشهوةعلاجببيانالجوزيابنيبادرثم.بظله

إليهاوصلفإذاالمنالبعيدة،القيمةعظيمةأنهاوراغبها،طالبهاخيال

واصرار..دائمإلحاحفيوهكذا.غيرها.إلىنفسةوتاقتعليههانت

الاجلللعقابتحسبدون،المناصباعلإلىللوصولداثب

وذنب..تدوموحسرة..تزوللذةفيعمرهفيمضي..والعاجل

العواقبفيويتفكريتمهلانالإنسانعلأنيتبينهنافمن،مكتوب

مقابلفيالاخرةنعيمالدنيابحياتهويشتري،ونفسهدينهيسلمحتى

:الجوزيابنيقولهذاوفي.الاخرةفيوعقابهاالدنيافيالسلطةنعيم

ينلها،لمماعظيمةيتخايلهاإنماانهيعلمانالولايةاحبلمن"وينبغي

تبقى،والأوزار،تزولفاللذةغيرها،إلىوسما،عندههانتنالهافإذا

اوردوقد")1(.علاجالأشياءهذهفيفالتفكر،والدبنبالنفسوالمخاطرة

الفتنةمنللتحذير-لمجي!الكريمرسولناأحاديثمنبعضاالجوزيابن

عنبسنده-:ذلكفيفقالتسلمها،لمنوالتقوىبالورعوذلكبالسلطة

ذلكفوقفماعشرةأمريليرجلمن"ما:قال-لمجم!النبيعنأمامةأبي

أوبقهأو،برهفكه،عنقهإلىيدصمغلولةالقيامةيوموجلعزاللهأنىإلا

")2(.القيامةيومخزفيواخرها،ندامةواوسطها،ملامةاولها،إثمة

ويلللعرفاء،وتلللأمراء،"وتلمرفوعأ:هريرةأبيوعنقالثم

يتذبذبونبالثرفامعلقةكانتذوائبهمأنالقيامةيومأقوائمليتمنينللأمناء

شيء")3(.علىعملوايكونواولموالأرضالسماءبيق

الله:رسولياقلت:قالذرأبيحديثمن)4(مسلمأفراد"وفي

إتكذر!أبافا:قالثم.منكبيعلبيدهفضرب:قال؟تستعملنيألا

أخذهامنالا.وندامةخزفي،القيامةيوموإنهاأمانةوإنها.ضعي!

نبويةاحاديثوجودمنالرغموعل(.فيها")عليهالذيواذىبحقها

.101ص،السابقالمرجع)1(

.101ص،السابقالمرجع)2(

.101ص،السابقالمرجع)3(

.201-151ص،السابقالمرجع)4(

كتاب،1457ص،الشالثالجزء!..النيسابوري،سابقمرجع()ه

ورقم1825(-)16رقمحديث،ضرورةبغيرالإمارةكراهةباب،الإمارة

17(-1826).
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الجوزيابنانإلا،السلطةامانةحقادىمنواجرفضيلةعنشريفة

نوبر.منمنابرعلىاللهعندالمقسطين"ان:!ي!قولهمنهاهنا؛يذكرهالم

حكمهمفييعدلونالذين،يمينيديهوكلتا،وجلعزالرحمنيمينعن

تحثالتيالنبويةالأحاديثمنعددوهناكولوا")1(.وماواهليهم

لتوليالعادلالإمامإلىدائمةبحاجةاننافيشكولا،العدلعلىالحاكم

التربيةإلىبحاجةفنحنلذلك،الحاجةيزيللاالمتكرروالذئم،السلطة

هذهغياببسببإلآنعانيلالاننا،الصالحةالقياداتلتربيةالإسلامية

والحكيمة.الرشيدهالإسلاميةالقيادات

وعلاجها:الانفعالات-ص

منلابد،الجوزيابنعندالانفعالاتلموضوعاتعرضانقبل

تحددةمنهجيةيتبعلمأنهوالملاحظ؛الموضوعهذاعرضفياميرتوضيح

تحديددونعامةبصفةالانفعالاتعنتكلمفقد،حديثهفيواضحة

كلعالج،الانفعالاتلموضوعمعالجتةوعند"الانفعالات"مسماها

لماخلافأالانفعاللمعنىدقيقتعريفإعطاءدونولكن،حدةعلىانفعال

والأحاديثالقرانيةبالاياتكلامهمعظموثقوقد)2(،الغزاليالإمامفعل

سيرمنبقصصوأيدهوجد،إنوالعلماءالحكماءوأقوالالنبوية

بالعلاحموضوعةانهىثمالأمر،لزأإنالصالحوالسلفالصحابة

والنفسي.التربويالإسلاملرأيموافقايكونماغالباالذي،المناسب

اهمثمالعامالانفعالمعنىبتعريفالباحثةستقومذلكعلىوبناء

الإمامفضيلةباب،الإمارةكتاب،1458ص،الثالثالجزء،السابقالمرجع)1(

المشقةإدخالعنوالنهيبالرعيةالرفقعلىوالحثالجائر،وعقوبةالعادل

1827(.-)18رفمحديث،عليهم

النفس.فيالمحقودمنالقبيحأثربقاء"الحقد:الجوزيابنعندالحقدتعريف)2(

".الجميلأثرببقاءيقضيكماالقبيحأثرببقاءيقضيالعقلإنولعمري

.581ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع

عنلعجزكظمةلزمإذاالغضب"اعلم-نالياالإمامعندالحقدتعريف

يلزمأنالخقدومعنىحقدا،فصارفيةواحتقنالباطنالىرجعالحالفيالتشفي

".ويبقىذلكيدوموأنعنةوالنفارلةوالبغضةاستثقالةقلبة

.291ص،الثالثالجزء.علوثالديناحيا.الغزالي،سابقمرجع
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منالعلماءأقوالضوءفيوتعريفهاالجوزيابنذكرهاالتيالانفعالات

فيوردكماالانفعالهذاتحليلثم،المحدثينمنوغيرهمالمسلمين

النبوية.والأحاديثالقرانيةبالاياتمدعمةوالتربويةالنفسيةالكتابات

:الانفعالحقيقة

،الانفعالمعنىسنعرف،حدهعلانفعالكلنحللأنوقبل

من،الخارجيالسلوكمن"ضرب:بأنهالانفعاليعزفالعلماءفبعض

ملامحفيتغيراتمنالانفعالعنينجملماالملاحظيخطئةانالمحال

اللغوية.والتعبيراتوالحركاتالوجه

الهدوءمنحالةتعقبلأنهاملاحظتهاتسهلبارزهحالةفالانفعال

عاديةوالحركاتمنسجمةالوجهملامحفيهاوتكون،والسكونوالاتزان

للفرد.التوافقبميزانيخلالانفعالأنيعنيوهذاهادئا.والتفكير

وجسما،نفساكلةالفرديشملمفاجئتغيربأنهبعضهمعرفهوقد

الخارجيسلوكهفيفيؤتر،كلةالإنسانفييؤثرالانفعالفانذلكوعلى

")1(.الداخليةالعضويةتكويناتةفيأيضايؤثركما

وعلاجها:الانفعالانواع

والحقدالحسدانفعالمنها:عدةانفعالاتالجوزيابنعالجوقد

.والفرح،الموتمنوالحذروالخوفوالغتموالهنموالحزنوالغضب

الحسد:انفعالحقيقة-ا

ابنعزفهالذيالحسد،انفعالبذكرالتربويتحليلناوسنبدأ

للحاسديصرلموإنالمحسود،نعمةزوالتمئي"الحسد:بقولةالجوزي

فاذا.المساواةوكراهة،الجنسعلالميزةحبذلكوسبب.مثلها

لةبمساواتهأوالميزةلتلكالإنسانهذاتألمبها،تميزنعمةللغيرحصلت

أمروهذاالمحسود،عنالنعمةتلكزوالإلاالألمذلكيزيلفلافيها،

،الشروقدار.الإسلاضوالمعاصر!فىالنفس.محمودمحمد،محمد،)1(

.168ص
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ياثمبلذلكبوجودالإنسانياثمولا،باطنهفيمنهينفكأحديكادلا

")1(.المسلمأخيهعنالنعمةلزوالبالتمني

بالآياتستوثقةالذيالحسدلانفعالالباحثةتحليلخلالومن

،الجوزيابنبهايستشهدلموالتي،المناسبةالنبويةوالأحاديثالقرانية

انفعالالحسدانفعالأنلنايتضحالحسدفيالجوزيابناقوالومن

اخرإلىشخصمنمتفاوتولكنة،الناسكلعندموجودداخلينفسي

علوالأرزاقالنعمتوزيعفىوجلعزاللهوحكمةبالقدرإيمانةحسب

اتمهص5ماعكالناس"اهـتحسدون:تعالىاللهقال،متفاوتةبأقدارالناس

الخيرحبقلةمنناتجايكونقدالحسدانلنايظهركما")2(،فضدمنألله

لقوله،لنفسةيحبمالغيرهيحبحتىالمرءإيمانيكمللالذلك،جميعاللناس

المسلمفهمفاذا")3،لنفسهيحبمالأخيهتحبحتىأحدكميؤمن"لا:ءسعد

سواءنعممنانتهوهبةبماسعيداهانئأراضيأعاش،ذلكمنالإلهيةالحكمة

اللهنعمفيوتفكر،حياتةمنوتذمر،بحالةيرضلمإذااما،قلتاوكثرت

الدفين،بالألمسيصيبةالإحساسهذافان،لديةعدمهااووقلتها،غيرهعل

فيالعقيموالتفكير،والغموالهتموالضيقالملازموالحزن،الدائموالقلق

طعميذوقولا،قرارلهيقرولاباللةجهنافلاالمحسود،نعمزوالكيفية

ابنذكرهاوقدالحسدلداءالملازمةالأعراضهيهذه،والاطمئنانالرضا

،اللونورداءة،الغذاءوقلة،السهرطوليوجبالحسد":بقولهالجوزي

.الكمد")4(ودوام،المزاحوفساد

فيإلايتملاالحسدفانومتعها،للدنياالحاسدحبوبسبب

فيإلاالحسديقع"لا:الجوزيابنيقولذلكوفي،الدنيويةالأمور

ولاالنهار،صؤامولاالليلقؤاميحسدأحدأترىلافانكالدنيا،أمور

.501ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع

54.الايةالنساء،سورة)1(

،الأولالجزء.البخاري-بشرالباري.-.العسقلاني،سابقمرجع)2(

لنفسة،تحبماخيةيحبنالإيمانمنباب،الإيمانكتاب57،ص

13.رقمحديث

.551ص.الروحانيوالطباللطالف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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والذكر")1(.الصيتعلىبل،العلمعلىالعلماء

للنفسالمدمرةالقلوبافاتمنالكثيرالحسد،داءمنويتولد

والتعجبوالكبروالغضبوالحقدوالبغضاءالعداوةمثل،البشرية

النفسوخبثالرياسةوحبالمحبوبةالدنيويةالمقاصدفوتمنوالخوف

وبخلها.

الحسد:معالجة

منلابد،البشريةالنفسفيالخبيثالمرضهذايتمكنلاوحتى

علىسخطةفيفيكمنالدينضررفاما،ودنياهدينةيضرلاحتىعلاجه

ابنج!دوقد،مختلفةنعممنغيرهرزقلماوكراهيتهوقدرهاللّهقضاء

نااولاالإنسانيعلم"أن:يقولوهودواءهووصفالحسدداءالجوزى

غيرالمقدورصرففيالاحتيالوأن،تجريأنلابدالسابقةالأقدار

خلقالذيفهو،ويحرميعطي،مالكهوثم،حكيمالق!اموأن،ممكن

المعطيلإرادةمضادالحاسدوكانوالكودن)3(.)2(السابقالطرف

")4(.سبحانه

وسلموشرهخيرهبالقدروايمانهدينةسلمذلكالحاسدادركف!ذا

تعالى.اللّهسخطمن

وهئمغتممنينتابةوماالحاسدالمفيفيكمنالدنياضررأما

لمفحسده-مكانهفيوهو-غيرهعلىبهاللّهانعمملعلىدائموضيق

الدنيامتعمنحرماناإلاجنىفماعليها،هويحصلولمالنعميزل

نأللحاسد"ينبغي:بقولهالجوزيابنيبينههذاوعلاجوكثيرها،قليلها

.501ص،السابقالمرجع)1(

هو:وقيل،العتيقالكريم:الخيلمنبالكسر،والطزف:السابقالطزفمعنى)2(

لسان.منظورابن،سابقمرجع".الأذنينالمطرفوالعنقالقوائمالطويل

.412ص،التامعالمجلّد.العرب

ويقال.البغلهو:وفيل،الهجينالبرذون:والكودني"والكودن:الكودنمعنى)3(

لسان.منظورابن،سابقمرجع.،بالبغلتشبيهأ،كودن:الثقيلللبرذون

356.ص،عشرالثالثالمجلّد.العرب

.501ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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ناينبغيفهذا،فقطالدنيانالإنماكانفانالمحسود،حالفيينظر

وهل،لهلا،عليهالغالبفينالهالذيلأنيحسد،أنلا،يرحم

علية،الخوفشديدالمالكثيرانهذا،وبيان...همومإلاالدنيافضول

والوالي،لهتاو،بهنالاهتمامقوى،عليهنالحذرشديدالجواريوكثير

قليلةهيثمالأكدار،كثيرةالنعمانليعلمثم.العزلمنخائف

زوالهاوزوالها،ينتظرالنعمةصاحبفانتردفها،والمصائب،اللبث

هوكماالمحسودعندهوليسالمحسودعليةيحسدماأننيوقنثمعنها،

،اللذةغايةفيأنهمالمناصباربابفييظنونالناسفانالحاسد،عند

له،عادةوصارعندهبردنالهفاذاأمرإلىيسموالإنسانأنيدرونولا

الجدةبعينالأمريرىالحاسدوهذا.منةاعلىهوماإلىيسموفهو

الأذىمنباشذنالهلماالمحسودعاقبةلوانهالحاسدوليعلم.والغبطة

إلىالتسببفيفليسعالعلاحهذامنبشيءينتفعلمفان،فيةهوالذي

المحسود")1(.نالمامثل

الدنياحقيقةوفهم،الجوزيابنعلاحفيالحاسدتفكرفاذا

مطمئنأ،مرتاحألعاش،غيرهيحسدانمنهتستحقلاوأنهاومتعها،

سعادةعلبذلكفحصل،النفسراضيالفكر،خالي،القلبسليم

الدارين.

زواليحبلاانوهيبالحسدالغبطةيستبدلأنالحاسدوعل-2

استشهدوقدمثلها،لنفسةيتمنىبلودوامها،وجودهايكرهولاالنعمة

اللهآتاهرجلاثنتينفيالأحسد)2("لاع!يد:الرسولبقولالجوزيابن

.601ص،السابقالمرجع)1(

الحسدواطلقالغبطةفهوالحديثفيالمذكورالحسد"واما:هناالحسدمعنى)2(

عنة،يزولأنغيرمنلغيرهمامثللهيكونانيتمنىانوهيمجازأ،عليها

ومنةمحمود،فهوالطاعةفيكانفان،منافسةيسمىهذاعلىوالحرص

دمانتنافسوا""ولاومنة،مذمومفهوالمعصيةفيكاندمان(المتنافسون)فليتناف!

افضل-او-اعظمغبطةلا:الحديثفيقالفكأنة،مباحفهوالجائزاتفيكان

بضرالبار!ي.العسقلافي،سابقمرجع.الأمرينهذينفيالغبطةمن

فيالاغتباطباب،العلمكتاب،167ص،الأولالجزء.!البخاري

73.رقمحديث،والحكمةالعلم
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فهومالأاللهآتاهورجلوالنهار،الليلآناءبهيقومفهوالقرآنوجلعز

والنهار")1(.الليلاناءالحقفيينفقه

تعالىاللهبقدرالرضاعلىالخبيثةنفسةيدزبانالحاسدوعلى-3

فعليةيستطعلموإذا،نفسةوتصفوقلبةيطهرحتىرزقهبماوالقناعة

ابنيقولذلكوفيالحسد،مرضمنتمامأيبراحتىحسدهبكتمان

فيءماوحبسثلبة)2(،عنلسانهإمساكمجاهدته"فلتكن:الجوزي

المعصيةمهاويفيوالوقوعالترديمنلنفسهأحفظذلكلأن")3(،قلبه

.والشرور

ومعالجته:الحقدانفعالحقيقة-2

والغيظ،الغضبمنالمركبةالانفعالاتمنالحقدانفعاليعتبر

لفرصتها.والترئصالقلبفيالعداوة"إمساك:اللغةفيالحقدومعنى

قالالذيالغزاليالإماملتعريفموافقالمعنىوهذا")4(.الضغنوالحقد:

إلىورجعالحالفيالتشقيعنلعجنركظمهلزمإذاالغضب"إن:فيه

استثقالةقلبةيلزمانالحقدومعنىحقدأ،صارفيةواحتقنالباطن

ثمرةفالحقد،...ويبقىذلكيدوموانعنةوالنفارلهوالبغضة

")5(.الغضب

بقاء"الحقدالحقد:تعريففيالجوزيابنقالنفسهالمعنىوفي

اثرببقاءيقضيالعقلإنولعمري.النفسفيالمحقودمنالقبيحاثر

")6(.الجميلأثرببقاءيقضيكماالقبيح

المعاملةونتيجةثمرهالحقدأنإلىتعريفةفيالجوزيابنويشير

.801ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

وتنفصة.فيةوقالبالعيبوصرحوعابهلامةثلبا:يثلبةثلبة:3"ثلب:ثلبةمعنى)2(

.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع6،باللسانوالأخذاللومشده:الثلب

.142ص،الأولالمجلد

.701ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.154ص،الشالثالمجلد.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع)4(

.291ص،الشالثالجزء.اثاللإلن.الغزالي،سابقمرجع)5(

.801ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)6(
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وبغضحقدإلىالأياممعيتحؤلالبشريةالنفسفياثراتتركالتيالسيئة

الطيباثرهماويبقىوالإحسانبالمعروفالإنسانيتأثركمالأنهوعداو؟؛

السنئ.بالفعلتأثرهفكذلك

الحقد:معالجة

باختصارنذكرهاللحقد،عدةمعالجاتهناالجوزيابنيصف

ياتي:فيما

بالعفويكونأنذلك"وعلاح:الجوزيابنقال-ا

علقماإزالةفيطاقتةيجتهدأنالإنسانعلىأنبمعنى")1(،والصفح

والتماسالسيئاتمجأعزوالتجاوزوالتسامحوالصفحبالعفوالقلبفي

بالتىخاالسمةولاالحسنةثت!ئتوى"ولا:تعالىاللةقالدلغير،العذر

")2(.حميرولىير؟تمعدوةوبئنم!ئثنكالذىف!ذاأخسن!

بعدتمحلمقلبةفيالحقدمناثاراهناكأنالإنسانوجددهاذا-2

هوإنمالاذاهعليهسلطالذي"أن:الجوزيابنقالكمايدركانفعليه

)3(.صبرهفيلاختبارهأو،درجةلرفعاوخطا،لتكفيراو،منةبذنب

يقولهذاوفيوقدر،قضاءبانةلةالآخرينإيذاءيستقبلأن-3

منالأشياءيرىانوهوهذامنادقعلاح"وثئم:الجوزيابن

الاياتفيوجدالجوزيابنكلامفيالإنسانتدئروإذاالمقدر")4(.

اللةقالبها،يستشهدلمدهانقولهيؤيدماالنبويةوالأحاديثالقرانية

بعضليذيقهمالاسأتدىكسبثلباوالبخرالبزفىائفساد"ظهر:تعالى

منالمسلميصيب"ما:-كليقهالرسولوتول.(")تيرجعونلعئهئمعلؤاائن!

يشاكهاالشوكةحتى،غمولااذئولا،حزلبولاهمولا،وصبولانصب

كلهامرهان.المؤمنلأمر"عجبأ:-لمجي!وقوله.")6(خطاياهمنبهااللةكفرإلا

.901ص،السابقالمرجع()1

34.الاية،فصلتسوره)2(

.901ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.901ص،السابقالمرجع)4(

41.الاية،الرومسوره)5(

العاشر،الجزء.البخاريالباري.الحسقلاني،سابقمرجع)6(
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له،خيراقكان.شكرسراءاصابتهان.للمؤمنالالأحدذاكولي!،خير

أمربانصادقاإيمانأامنإذاوأخيرأ")1(لهخيراقكان،صبرضراءاصابتهوان

إلىسيصللاشكفانة،فيكونكنلهقالامرأارادإذاوأنة،مقدرقدرالله

حقدكلمنقلبةويطهر،نفسةفتصفو،بالمكتوبوالتسليمالرضادرجة

الجميع.منومحبوباتحئا،البالهادى،العينقريرفيعيشوأذىوعداو؟

ومعالجته:الغضبانفعالحقيقة-3

نفسهعنليدفع،الغضبانفعالالإنسانفيتعالىاللهأودعلقد

حدهعنزادإذاأما،بهالمحيطةالأخطارمنحياتهولمجمي،الأذى

الغضب"إن:الجوزيابنيقولذلكوفيالضرر،يجلبفانهالطبيعي

المؤذيمنوالانتقامعنةالأذىدفععلىليحثةالادميطبعفيركبإنما

عنويخرح،التماسكيزيلحي!ذفإنه،إفراطهالمذموموانما،لة

الغضبانفيمكانتةكانتوربما،الصوابتجاوزعلىفيحمل،الاعتدال

")3(.عليةالمغضوبفيمكانتهمنأكثر

،والمذموممنهاالمحمودوأنواعهالغضبماهيةعلىنتعرفوحتى

"والغضب:بقولةالجوزيابنعنهاعبرالتيحقيقتةمعرفةمنلابد

طالباالذاتدمعندهافيغلي،يغضبماوجودعندتنتشرحرارة

")3(.الحمىأثروربما،للانتقام

أثرمنتتولدحرارةإلاهيماالغضبحقيقةأننجدوهكذا

فيدفعادم")4(.ابنقلبفيجمرةالغضبوإن"الا:بئلقولهالأذى

"منتعالىاللهوقول.المرضكفارهفيجاءماباب،المرضىكتاب301.ص

0564.رقمحديثنهء"تحز!ممؤ:ايحمل

كتاب،5922ص،الرابعالجزء.!.النيسابوري،سابقمرجع)1(
9992.-64رقمحديث،خيركلةأمرهالمؤمنباب،والرقائقالزهد

.901ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.901ص،السابقالمرجع)3(

ص،الرابعافيء.الترمذيسننوهوا!كليمالجا.الترمذي،سابقمرجع()لا

يومإلىكائنهوبمااصحابةس!النبيخبرماجاءماباب،الفتنكتاب،484

.1921رقمحديث،القيامة
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الغضب،بهذافيردالإنسانجسمجميعفيتنتشرحرارةإلىالغضبهذا

هذهوتصحب.ذلكبعدالحرارةهذهفتبرد،التشفيأوالأذىإما

والعينالوجهفيحمر،الغاضبوجهفيوانفعالاتحركاتالغضبة

قلبقيجمرةالغضبوان"الا:-ج!لقولهالغضبحرارةمنوالبشرة

منبشيءاحسقمن،اوداجهوانتفاخ،عينيهحمرةإلىرايتماماآدمابن

")1(.بالأرضفليلصقذلك

الغضب:معالجة

العلاجيةالإجراءاتبعضالجوزيابنقرر،الغضبانثورةولتهدتة

يلي:فيماسنذكرها،-لمجي!الكريمرسولنااحاديثمناشتقهاالتي

بالثهاعوذ:قولمبئلابد:الرجيمالشيطانمنباللهالاستعاذة-ا

عندما-الجوزيابنبةاستشهدالذي--لج!لقولة،الرجيمالشيطانمن

فقال،اوداجهوانتفخحتوجهةاحمرقدأحدهما،يستنانرجلينراى

باللهاعوذ:قاللويجد،ماعنهلذهبقالهالوكلمةلأعلم"إفي:-لمج!

لمجر؟النبييقولماتسمعالا:للرجلفقالوا".الرجيمالشيطانمن

")2(.بمجنونلستإني:قال

قعدقائمأكانفان،حالهتغييرالغضبانعل:الحركةتغيير-2

ابنقال،كلةالمكانمنخرجأواضطجعأو،وقفجالسأكانوإن

وإن،سكتناطقاكانفإن،حالهويغيرالغضبانيتثبت"ان:الجوزي

خرجوإن،الفورةتلكليسكناضطجعقاعدأكانوإنقعد،قائمأكان

وهذااصلح")3(.كانعليهالمغضوبعنوبعد،المكانعنالحالفي

غضب"إذا-الجوزيابنبهاستشهدالذي-لمج!الرسوللقولمصداق

فليضطجغ")4(.والاالغضبعنهذهبفإن،قليجلسققائئموهواحدكم

.المذكورات،الحديثورقموالبابوالكتابوالصفحةالجزء،نفسةالسابقالمرجع(1)

العاشر،الجزء.بشر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع)2(

6115.رفمحديث،الغضبمنالحذرباب،الأدبكتاب،518ص

.901ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزىابن،سابقمرجع)3(

)اعداد.داودأبيسنن.شعث؟السجستانياسليمان،داودأبو،الأزدي()4

،141ص،الخام!الجزء،عادل،والسيد،عبيد،عزت،عاسالد(وتعليق

4782.رفمحديث،عند،لغضبيقالماباب،الأدبكتاب
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فضيلةفييتفكرانالغاضبعلى:فضيلةلأنهالغيظكظم3-

فييتفكر"ثم:الجوزيابنيقول،الغضبحدةوكسرالغيظكظم

"والظمد:فقال")1(.القومسبحانةاللهمدحفقد،الغيظكظمفضل

ابنبةيستشهدلموإن-لمجفهالرسولوقول")2(افاسعنوائعافيناتغئط

علىالقيامةيوماللهدعاهينفذهانعلىقادروهوغيظأكظم"من-الجوزي

.شاء")3(الحورايمنيخيرهحتىالخلاتقرؤوس

أوردلقد:غضبهموعاقبةالغضبالكثيريالناسقصةذكر-4

:فقال،غضبةفيأفرطلمنوالعبرةللعظةالقصصبعضالجوزيابن

يندمنكايةمنةتبدرانيؤمنلمفورتهشدةعندالغضبانيسكنلم"ومتى

وجرحفقتلغضبممنفكم،عليهالمغضوبفيأونفسةفيإماعليها

فيينكامنومنهم.فعلماعلنادماالدهربقيثمولدهعضوكسراو

الأمربةوأدىالحالفيالدمفنفثفصاحمرةغضبرجلأفان،نفسة

ولماللاكمأصابعفانكسرترجلأرجلولكم،فمات،الهلاكإلى

الملكوم")4(.يستضز

جليل،تربويمغزىلها،الجوزيابنأوردهاالتيالقصصوهذه

وما،الغاضبسلوكهمفيالاخرينمنوالعبرهالعظةأخذفييتضح

والقصص،فيتجنبه،المستمعأوالقارئيحسةظاهبرضررمنمنةنتج

مباشر.غيرتربوياسلوب

ويقيسالغضبحالةفيمنظرهاوحالهالإنسانيتصوران-5

الغضبانيتصور"ان:ذلكفيالجوزيابنقالوقد:سكونهبحالذلك

حالةأنيعلمفحيمئذ،السكونعندحالةيتصورثم،الغضبعندحاله

عزمينثنلمومتى.العقلمقتضىعنوخروججنونحالةالغضب

بالفعلنفسهووعدذلكوغيرفاستقرعليهالمغضوبضربعنالغضبان

.901ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

134.الاية،عمرانالسورة)2(

كتاب،137صالخام!،الجزء.داودأبيسمن.الأزدي،سابقمرجع)3(

4777.رقمحديثغيظا،كظممنباب،الأدب

.111-011ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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")1(.فتركعليةعزمماقبحرأىالتثبتحصلإذافانه،التثبتبشرط

ضرورةإلىوجههعندماانةلنايتضحالجوزيابنعلاحومن

الفرقسيلمسلاشكفإنهوالهدوء،الغضبعندحالتةفيوالتدبرالنظر

الطائشةالحركةعلىتبعثحرارةذكرناانسبقكمافالغضببينهما،

فيتصرف،والصوابالخطابينانفعالهالحظةفيتميزولاتدركلاالتي

وتمعنتفكرفاذا،وسكونههدوئهلحظةعنتختلفعشوائيةبطريقةالفرد

منالخجلالإنساننفسفييثيرشكلافهو،حالتةفيالإنسان

ماويتجنب،الإمكانقدرالغضبانفعاليهذبانفيحاول..تصرفاتة

الاخربن.ونظرنظرهفيمشينةصورةفييبدولاحتى،يثيره

فقد:وتهذيبهالنفوسهممجاهدتهمفيالصالحبالسلفالاقتداء-6

مجاهدتهمفيالصالحبالسلفالاقتداءعلىالغاضبالجوزيابنحث

النفسانولاسيما،الغيظوكظموالعفوالحلملخلقوتطويعهالنفوسهم

"وقد:الجوزيابنيقولذلكوفي،بالصالحينالاقتداءإلىتميلالبشرية

الغيظ.وكظمالعفولفضيلةطلباوصفحواغفرواغضبواإذاالسلفكان

انهيرىمنومنهم،نفسةذنوبإغضابهفيالسببيرىمنومنهم

مختبر")2(.

منوتحرروانفوسهمالصالحالسلفجاهد،العظيمةالمعانيوبهذه

والعفو،الحلمفضيلةولكسب،تعالىاللهلمرضاةطلبالأنفسهمالثأر

إلىاو،ومعاصيهمذنوبهمإلىغضبهمارجعوانفوسهمتسمووحتى

منهم.الصادقيعلمحتىإيمانهمفيلهماللهابتلاء

اوردلقد:غضبهسكونبعدإلااذاهمنالإنسانيعاقبألا-7

وما،الغضبعندالبشريةالنفسلضبطتربويا،تحذيرأالجوزيابن

ينبغيولا:فقال،الآخرينعلىوعدوانوبغيظلممنمنةينتج

مستحقاكانوإن،غضبةحالفييعاقبةانالشخصعلىللغضبان

بمقدارالعقوبةلتكون،الغضبيسكنحتىيمهلبل،للعقوبة

.111ص،السابقالمرجع)1(

.111ص،السابقالمرجع)2(
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")1(.الغضببمقدارلا،الإساءة

وبلغوا،عملإلىالقولهذابترجمةالأوائلمنالكثيرقاموقد

كانبرجلالعزيزعبدبنعمرأتيفقد،الغضبعندالعدلفيالقمة

سبيلة")2(.خلىثم،لضربتكغضبانأنيلولا:فقال،عليهواجدأ

حقوقهم.د!اضاعةالناسظلمإلىالغضبيدفعهملاحتىوذلك

،الإسلامعالجهالذيالمذمومالغضبمنذكرهسبقماوكل

-المحمودالغضباما،وخيمةعواقبمنيجرهلمامنةالتحذيرفيوبالغ

إلية،ويدعو،الإسلاميحبذهالذيالغضبوهو-الجوزىابنيذكرهفلم

أنهاعنهااللهرضيعائشةالسيدةروتةفيمالمجمالكريمرسولناوطبقة

يكنلمماايسرهمااخذإلاقطامربنبين-!م!اللّهرسولخئر"ما:قالت

لنفسهلمجي!اللّهرسولانتقموما.منةالناسأبعدكانإثماكانفانإثمأ،

للّه")3(.بهافينتقم،اللّهحرمةتنتهكأنإلا،قطشيءفي

حرمةتنتهكحيندلّهبالغضبمطالبالمسلمالإنسانفانوهكذا

منحكئميعطلأو،دينةشعائرمنشعيرةعلىيعتدىأو،حرماتةمن

وحدهللّهمحموداغضبةيكونحتى،وحدودهبآياتةيستهزااو،أحكامه

لنفسه.يكونولا

ومعالجته:الحزنانفعالحقيقة-4

تدفعاوخيراتجلبالتي،الانفعالاتمنكغيرهالحزنانفعالإن

،إفراطدونمعتدلةكانتإذاضزأ،

والسرور.الفرحضدوالحزن

لفقديعرضنفساني"ألم:بقولةالحزنمسكويةابنعرفوقد

.111ص،السابقالمرجع)1(

.111ص،السابقالمرجع)2(

العاشر،الجزء.بشر-!البخاريالباري.العسقلاني،صابقمرجع)3(

تعسروا".ولا"يسرواب!النبيقولباب،الادبكتاب،525-524ص

.6126رقمحديث
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والشره،الجسمانيةالقنياتعلىالحرصوسببة،مطلوبفوتاومحبوب

منها")1(.يفوتهاويفقدهماعلىوالحسرة،البدنيةالشهواتإلى

وملازمة،السرورعنانخلاع"بانة:الجوزيةقيمابنعرفهوقد

لممتنع")2(.توتجعأوفائتعنلتاسفالكابة

اليومية،حياتهفيالإنسانتصيبالتيالطبيعيةالأمورمنوالحزن

وأداءالعملعنيقعدهالذيالشديد،الحزنعنمنهيوالإنسان

ءامنو(ائذتنليخزتألشبهنمنالوى"إنما:تعالىاللّهقال،الطاعات

وهذا")3(،انمؤصفونفقيتوكلاللهوعلىاللهبإذنإلاشئابضازهئمولئس

رسولنامنةاستعاذلذلك،والعزيمةالإرادهويوهنالقلبيضعفالحزن

والبخل،والكسلوالعجز،والحزنالهئممنبكاعوذاني"اللهئم:-حي!الكريم

اللّهأنالجنةلأهلالفرحدواعيومن.")4(الرجالوغلبةالدينوضلعوالجبن

ائذىدلهالحئد"وقالؤا:قائلينيدعونفلذلك،الحزنعنهماذهبوجلعز

.(شكؤر")رئالغفوإصالحز"عناأدقب

تمنعة"التيالقلبامراضمنمرضاالجوزيةقيمابناعتبرهوقد

يبتلىالتيالمصائبثوابعليةوالثواب،وتشميرهوسيرهنهوضةمن

ونحوهما")6(.والألمكالمرض،اختيارهبغيربهاالعبد

ويوقظ،الصالحللعملالهمةيحركالذيفهوالمحمودالحزناما

منيخلولاالعاقل"إن:الجوزيابنفيهقالالذيوهذا،الغافلالقلب

الأخلاقتهذيب.الرازي،يعقوببنمحمدبنأحمد،عليأبو،مسكويهابن()1

الثانية،الطبعة،لبنان،بيروت،حسن،تميمله()فدم.الأعراقوتطهير

.181-018ص،تاريخدون،"منقحة"

بنأيوببنبكرأبيبنمحمد،اللةعبدأبو،الدمشقي،الجوزية،قيمابن)2(

الكتابدار،بهروت.السعادتينوبابالهجرتينطريق.الزرعي،سعيد

358.ص،وتاريخطبعةدون،العرب

.01الاية،المجادلةسورة)3(

التامع،الجزء.البخاريالباري.العسقلاني،صابقمرجع)4(

5425.رقمحديث،الحيسباب،الأطعمةكتاب،554ص

34.الاية،قاطرسورة)5(

365.ص.السعاذتينوبابالهجرتينطرفق.الجوزيةقيمابن،سابقمرجع)6(
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قالوفيما،تفريطهعلىفيحزنذنوبهسالففييتفكرلأنه،الحزن

لفوته")1(.فيحزنوالصالحونالعلماء

سببةالحزنفي"يحمد:فقالالجوزيةقيمابنذلكفيايدهوقد

وتقصيرهتفريطةعليحزنانإماالمؤمنفان،ذاتهلاولازمهومصدره

ومعصيتةمخالفتةفيتورطةعليحزنانوإما،وعبوديتةربهخدمةفي

حياته،وعلىقلبةفيالإيمانصحةعلىيدلوهذا.واوقاتهأيامهوضياع

إذاالمؤمنوالإنسان")2(.عليةفحزنالألمهذابمثلقلبهشغلحيث

قدمماحذرأ،تقصيرهعلىنادما،توابمنفاتهماعلىحزينأعاش

وتنتهت،قلبةتيقظ،ايامةمستقبلفيومعاصياثاممنيرتكبه

الصالح.والعملالطاعاتعلىوالمثابرةللمداومةهمتةونشطت،جوارحه

وضبطالسلوكلتعديلكبيرتربويةقيمةذاتهحدفييعتبروهذا

والدوافع.الشهوات

أهميتةليؤكد،الحزنفيالعلماءاقوالبعضالجوزيابنأوردوقد

"إنقائلأ:فذكر،الصالحللعملويحفزه،المسلمإيمانمنيزيدبما

خرب")3(يسكنلمإذاالبيتأنكما،خربحزنفيهيكنلمإذاالقلب

قولة:ايضأوذكر

قدوإذ،قلبكمنالاخرةهميخرجكذلكللدنيا،تحزنما"بقدر

إفراطه،يتقيأنفينبغي،المتقينلقلو!ملازمأيزاللاالحزنأنتبين

،الجوزيابنيقصدهالذيوالحزننم")4الفائتعلىيكونإنماالحزنلأن

والمعاصيالذنوبعنبعيدأ،تعالىاللهمنقريبأالمرءيجعلالذيهو

ابنيقولذلكوفيمنها،فاتهوماالدنيامتاعفيالدائمالتفكيروعن

وإنالحزنينفعلماستدراكهيمكنلاعليةالمحزونكان"فان:الجوزي

إذافاما،الحاللتعديلوالرحمةالفضلبرجاءيقاومةأنفينبغيدينأكان

.181ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزىابن،سابقمرجع()1

036.ص.السعادتينوبابالهجرتينطريق.الجوزيةقيمابن،سابقمرجع)2(

.181ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.118ص،السابقالمرجع)4(
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العاقلفليدفعة،المبينالحزنفذلكمنهافاتوماالدنيالأجلالحزنكان

نفسة")1(.عن

:الحزنمعالجة

لينال،حازمتربويعلاجمنلةبدلا،الحالاتهذهفيوالحزن

ابنذكرهاالتيغلاجهطرقأقوىومنتعالىاللهمنوالمثوبةالأجرالمرء

المصيبة،إلىيضموانمافائتأيردلاأنهيعلم"ان:قولهفيالجوزي

فاذا،وتدفعالقلبعنتخففأنينبغىوالمصيبة،اثنتينفتصيرمصيبة

ثقلأ")2؟.زادتوالجزعالحزناستعمل

لابانةالإنسانواقتناعإيمانأهميةعلاجهفيالجوزيابنويؤكد

علىوانما،الحكيمالعزيزبتقديرشيءكلوان،الفائترديستطيع

تعالي:اللهمنالأجرويحتسبويصبرالإلهيةبالسننيؤمنانالإنسان

وبشروأفمزثوالأتقسالأنولمنوالجوءونممىالحوققمنبمثئ:"ودننلويمم

عيتهغأؤثمكزجعونإفيا!آلثهقالو(إنانصيبةأصلالهم%إالذينالصبرتى

ا!هنزتيئمورحمةوأؤ!بكهماتمفعدون")3(.

للحزناستسلمإذاامامرتاحأ،عاشذلكالإنسانتدبرفاذا

ويفؤت،الصالحوالعملالعباداتأداءعنسيقعدهذلكفإن،والجزع

خطيرأ.إثماويرتكبعظيمأ،اجرأنفسةعلى

ومعالجته:والهمالفمانفعالحقيقة-5

،الإنسانتصيبالتيالنفسيةالأعراضمنوالهمالغمانفعال

ولا،اليوميةحياتهفيومصاعبومشكلاتأحداثمنىبهتمرمابسبب

له.مرضيةحلولألهايجد

واحد:"الغم،العربلسانفيوردكماالغئممعنىوأورد

العجاح:قال،اللحيانيعنالأخيرة،الكرب:والغمةوالغئم.الغموم

.181ص،السابقالمرجع)1(

.181ص،السابقالمرجع)2(

.157-155الايات،البقرةسورة)3(
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غمواتفزضبململوبغفيما،تكموا)1(إذالناسشهدتلوبل

ومهمةالأمرهمأوهفة،هموموجمعة،"الحزن:فهوالهممعنىأما

والهم،الحزنمنالهئم:السكيتابنوقال.بهواهتئمفاهتئموأهفة

بالشيءهممتمصدر:والهم.أذابةإذايهمةالشحمهئممصدر،

هما")2(.

يكون"الغم:يقولفهووالغمالهمفيرأيالجوزيولابن

علىغمةنفعةذنوبةمنمضىلمااغتئمفمن،للمستقبلوالهم،للماضي

اغتمإذافاما،همتةنفعتةخيربعملاهتمومن،عليةيثابلأنة،تفريطة

الأذىإلىاضاففكانة،يؤذيوالغئم،يرجعلافالمفقودالدنيامنلمفقود

")3(.أذى

نألابدوالهمالغمحتىأنهلنايتضح،الجوزيابنقولومن

الدنيا،حظوظمنلحظوليس،لتهويكونا،الإنسانفيمعتدلينيكونا

ولانصبمنالمسل!يصيب"ما-لمجرو:لقوله،ذلكعلىيؤجرحتى

يشاكها،الشوكةحتى،غمولا،أذيولا،حزنولا،همولاوصب

")4(.خطاياهمنئهاالقهكفرالا

علالوارد"والمكروه:بقولةالجوزيةقيمابنذلكعنعبروقد

أحدثمستقيلمنكانوإن،الحزنأحدثماضأمرمنكانانالقلب

.(")الغنمأحدثحاضرأمرمنكانوان،الهئم

والهم:الغمعلاج

التفكيرضوءفيوالهمالغممعالجةالجوزيابنحاوللقد

الاتية:بالمعالجاتالإسلامي

بالغم.غطواأي:تكموا)1(

ص،441صعشر،الثانيالمجلد.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع)2(

961-.621

.911ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

العاشر،الجزء.بشر!البخاريالبارى.العسقلاني،سابقمرجع()4

"من:تعالىاللهوقولالمرضكفارةفيجاءماباب،المرضىكتاب،301ص

0.564رقمحديثبهء"،ئحزسؤصايعمل

العلومدار،بيروت.الفوائد.اللةعبدابو،الدينشمس،الجوزيةقيمابن)5(

92.-28ص،وتاريخطبعةدون،الحديثة
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ومتاعها:بالدنياالتعلقكثرةاجتناب-ا

نفسفيوالهمالغميجلبومتاعهابالدنياالتعلقكثرةإن

علىالتكالبوعدمالدنياعلائقمنبالتخففعليهلذلك،الإنسان

حدودوفي،تفريطاوإفراطدونحاجتةبقدرمنهايأخذوإنمامتاعها

ممايحترزانللحازم"وينبغي:الجوزيابنيقولذلكوفي...المباح

ومن،غمةكثرمحبوباتةكثرتفمن،المحبوبفقدوجالبة،الغتميجلب

بماوالاستمتاعالدنياحبعلىجبلالإنسانانوبماغمة")1(،قلقلقها

قلبة،منتمكنبةواستمتاعةيحبةلماإلفة"طالفكلما،طيباتمنفيها

دهرهلذاتعلىيزيدبمافقدهلحظةفيالتالممرمنأحسفقدهفإذا

لذتهاالنفستجدفلا،كالصحةللنفسملائمالمحبوبلأنوهذا،المتقدم

تفرحلامابالفقدتألمولذلكلها،منافوفقدهاوجودها،عندإلا

لها")2(.الواجبكالحقالمحبوبوجودترىلأنهابالموجود

بالقدر:بالإيمانالعمل-2

علىالصبرعلىوتعويدهاالبشريةالنفسترويضمنبدلا

الغملإزالةعلاجاالجوزيابنوضعوقد،المفرحاتوتقليل،المباحات

للعاقل"ينبغي:فقال،البشريةللنفسالمحبوباتفقدمنالحاصلوالهم

فيفعلاجه،الغمفاثمرت،الغمجوالبإلىاضطرفان،الألفةتقليل

الله"إن:تعالىاللهقولقضي")3(،ممالابدوانةبالقدرافييمانالأول

حكم:قدرتةجلتتعالىوانة،")4(افقذلبملفدلثئ")قذرا!لجعلإش"بخلغضلق

فيها:وجودهمنوالهدتالدنياحقيقةمعرفة-3

الدنياحقيقةيعلمانفعليه،نفسهواستيقنتةبالقدرالإنسانامنإذا

والجمع،النقضإلىفالبناءالكدر،على"موضوعةفانهاعليةتهونحتى

.911ص.الروحانيوالطباللطائ!.الجوزيابن،سابقمرجع()1

.911ص،السابقالمرجع)2(

.012ص،السابقالمرجع)3(

.3الاية،الطلاقسورة)4(

.2الاية،الفرقانسورة)5(
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لاماوجودرامكمنكان،ينبغيلامابقاءرامومن،التفرقإلى

قالكما،عليهتوضعلمماالدنيامنيطلبأنينبغيفلايوجد،

الشاعر:

والأكدار")1(الإيذاءمنصقواتريدهاوأتتكديىعلىطبعت

بها،تعلقةمنخففوجودنا،منوالهدفالدنياحقيقةادركفاذا

وغمة.همةفذهب

فيها:مبالغبصورةالزمانحوادثتصور-4

تصورفييبالغأنوالهمالغمدابرلقطعأيضأالعلاحومن

ابنيقولذلكوفي،عليةهانتنزلتإذاحتىالزمانحوادث

فيه،هوماحينئذعليهفيهونمضاعفأ،بةنزلمايتصور"ثم:الجوزي

يمشيثمثقبلأ،شيئأحملةفوقيتركانالحازمالحفالعادةومن

هجومالعافيةزمنليرتق!تثم،عنهالأمرفيخ!بةيرميثم،خطواب

كان،ذلكبعضنزلفاذانازلا.نزولهيتصوركماوليتخيلالبلاء،

الباقيعدالبعضأخذفاذا،كلةمالهيؤخذأنيتصورانمثلربحأ

جميعوكذلك،الأمرسهلرمدفاذا،يعمىأنوتتصور،غنيمة

.)2("المضرات

والهمالغمحدةخفت،العلاحبهذاالأخذفيالمرءتدرحفإذا

الدنيا.حظوظعلى

:السوداويالمزاجمعالجة-5

المزاحغلبةمنتحدثقدوالهتموالغئمالحزنانالجوزيابنبئن

،القوامونحيلضعيف"شخصبانهصاحبةيميزالذيوهو،السوداوي

التعاملوصعوبةالتفكيروبطءوالتشاوموالكآبةبالانطواءسلوكهيتميز

السوداءيزيل"بما:الجوزيابنيرىكماوعلاجة")3(،الاخرينمع

.012ص.الروحافيوالطباللطائف.السابقالمرجع()1

012.ص،السابقالمرجع)2(

ص.الأسلاضىاللعاصرمحمأفىالنض.!ود،!د،محمد،سابقمرجع)3(

.936
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والسرور،الفرحيجلبماكل،بالمفرحاتوالمقصودبالمفرحات")1(،

مقبلأمتفاتلأمسرورأيعيشحتىالمكتئبنفسفيوالاطمئنانوالهدوء

.الحياةعلى

السرور:اوالغمفيالإفراطعنالنهي-6

بسعببالسرور،اوالغمفيالإفراطمنالجوزيابنحذروقد

يلهبوالسرور،الدميجمد"والغم:فقالالبشريةالنفسعلىضررهما

لمإنقتلاوربما،يضرانجميعأوهما،الغريزيةحرارتهتعلوحتىالدم

تفتيزهما")2(.يعجل

كثرةعنونهى،والهئمالغئممنيختالكريمرسولنااستعادلذلك

بالاعتدالتعالىاللهامركذلكتبسما،جمتضحكةأكثروكان،الضحك

أنفسكئمفىولاالأزضفىمميبزمنأصاب"مآ:لقولهوالسرورالهمفى

تآسؤأئكئلايسل!اللهعلىذلفإننبز3هاأننتلمن!نعفىإلا

")3(.فضيىنحتالىصمجمتلاواللهءاتع!ئمبماتفرصاولافاتكغمافى

وعلاجهالفرحانفعالحقبقة-6

يحبماعلىحصلإذاالسرور،أوالفرحبانفعالهالإنسانيشعر

.تقوىأوإيمافياوعلمأونفوذأوجاهأو/ماليمن

،الحياةفيالإنسانهدفعلىيتوقفنسبيأمرفالفرحذلكوعلى

والسلطانالجاهيحبكانلىان،جمعهبعديفرحفإنةالماليحبكانفإذا

مؤمنايكونانيحبكانلىان،وسرورهلفرحهسبباهذاكان،بهوفاز

وهكذا...ربهومرضاةبدينةتمسكةفيوالسرورالسعادةيجدفانهتقيا،

:الفرححقيقة

وقال،الحزن"نقيض:اللغةفيالفرعأننذكرالدقةمنولمزيد

وقدمذمومأيكونقدوالفرح.خفة")قلبةفييجدأنهو:ثعلب

.121ص.الروحانيوالطباللطلالف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

121.ص،السابقالمرجع)2(

23.-22الايتان،الحديدسوره)3(

541.ص،الثانيالمجلّد.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع)4(
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:معناهجاءما،اللغويالمعنىحسبالمذمومفاماممدوحا،يكون

قال")1(،ائفرصينيحمثلاالله)نتفرح"لا:تعالىوقولة"البطر.:الفرح

يفرحالذيلأنالدنيافيالمالبكثرةتفرحلا:أعلموالله،معناه:الزخاح

متقاربانوالمعنيانتاشر،لاتفرحلا:وقيل،الاخرةامرغيرفييصرفهبالمال

"وفرصأ:الدنيابمتاعالفرحفيتعالىاللهقالوقداشر")2(،ربماسزإذالأنة

")3(.متغإلاالاخرؤالذيخافىطيؤةالذياومابآلحيؤة

حديث"فيجاءكمافهو،اللغوىالمعنىفيالمحمودالفرعأما

الرضاعنكنايةامثالةوفيههناالفرح.عبدهبتوبةفرحاأشدلقه:التوبة

اللهعلىالفرحظاهراطلاقلتعذرالجزاءوحسنالقبولوسرعة

الفرعهذاحسنلتؤكدالكريمةالقرانيةالاياتوردتوقد")4(.تعالى

زئبهتممنئؤعظةئكمجاقدالئاس"جمائها:تعالىقولهفيكماالمحمود

فبذلكوبرخمتصاللهبنفطفلئلمؤمنينورجمهوهدىالصدورفىئماوشفاء

ذلكشزالله"فوقعهم:تعالىوقوله(.")تحمعونمئاختنهوفليفرحوأ

")6(.وسرربمنفزهولفئهئماليزر

ضرتزادتاوقلتإذاالتيالانفعالاتمنكغيرهوالفرح

"إذا:الجوزىابنيقولذلكوفيفيها،الاعتدالينبغيلذلك،الإنسان

")7(،يعدللمإنقتلوربمايضز،وذلك،الدمالتهبالفرجاشتد

فقدهافاذاالدنيا،متاعمنمتعةالفرحعلىالباعثكانإذاولاسيما

قناأ"ولفى:بقولةالكريمالقرانصورهوقد،الياسوانتابةالحزنتملكه

أذقنهولن!فورلوس!!نهشهنزغتهاثئمرحمةشاافيدنمنن

")8(.فوولفرح)نهعنىالسئاتذهبليقولنمشتهضزاءئحدنغما

76.الاية،القصصصورة()1

541.ص،الثانيالمجلد.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع)2(

26.الاية،الرعدسورة)3(

541.ص،الثانيالمجلد.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع)4(

58.-57الايتانيون!،سورة)5(

.11الاية،الإنسانسورة)6(

.125ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)7(

.01-9الايتانهود،صورة)8(
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الهمفضل"قل:تعالىلقوله،ورحمتةاللهفضلمنإلاالفرحيكونولا

")1(.يجمعونمضاختنهوفليفرحوافبذلكوبرئهتص

الضار:الفرحعلاج

الأمورفيالضازللفرحالجوزيابنمعالجاتاهمتلخيصيمكن

الاتية:

:الفرحباسبابالأخذعندالتدرجاسلوب-ا

الفرحبأسبابالأخذفيالتدرحمنبدلاأنهالجوزيابنبئن

وعلى،ذلكعلىمبنيالإسلاميالمبدالأن،الإنسانيتاذىلاحتى

ذلكوفي،الانفعالاتومنهاأمورناجميعفيالتفريطأوالإفراطاجتناب

يدرحانالفرحأسبابراىإذاللإنسان"وينبغي:الجوزيابنيقول

منلكهلسألهباخيةالتقىلماالسلامعليهيوسففان،إليةنفسة

يكونأنينبغيوالفرح،المفرحبالسببيفجاهلئلايلاطفهيزلولمأب؟

لاإذ،القويةالغفلةعلدليلفانةأفرطمافاذا،الحزنليعدلبمقدار

مصيرهيذكرثم،يفرحلمابالطبعيفرحفانما،العاقلعندللفرحوجة

إلىحملتالفرحغفلةقويتومتى،الفرحذلكفينمحي،مالهوخوف

")2(.الفرصينيحبلاالئه"إن:تعالىقولههذاومنوالبطر،الأشر

.البطر")3(إلىبالفرحخرجواالذينالأشرين:يعني

الضاز:الفرحمنيخففالانسانومصيرالذنوبفيالتفكر-2

نأعليةوالتجبر،البطشمرحلةإلىبفرحهالإنسانيصللاوحتى

منسيواجهةوما،ومعاصيةذنوبهمنمضىفيهاويتفكرانفعالهيضبط

الشديدفرحهمنبدلأحزنهفيسبباذلكفيكونوشداتد،مصاعب

الفرحشدة"وعلاح:الجوزيابنيقولذلكوفي،يطغيةقدالذي

الشدائد")4(.منسياتيةوفيما،الذنوبمنسلفقدفيمابالفكر

58.الاية،يونسسورة()1

76.الاية،القصصسوره)2(

.126-125ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

126ءص،السابقالمرجع)4(
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وعلاجهالموتمنوالحذرالخوتانفعال-7

كانتإذاالمخاطرعنالإنسانتبعدالتيالانفعالاتمنالخوفإن

التخاذلإلىبهوتؤدي،الطبيعيحدهاعلىزادتإذاوتضره،معتدلة

.والاحباط

الخوت:حقيقة

القلبتألمعن"عبارة:بأنةالخوفالغزاليالإمامعزفوقد

")1(.الاستقبالفيمكروهتوقعبسببواحتراقه

وانتظارمكروهتوقعمن"يعرضالخوفانمسكويةابنبئنوقد

")2(.المستقبلالزمانفيللحوادثيكونانإنماوالانتظاروالتوقعتحذور،

للمستقبل،هماإنماوالحذر"الخوف:بقولةالجوزيابنعزفهوقد

لابدمماالخوففضولونفي،وقوعهقبلعدتةللخوفأعدمنوالحازم

منة")3(.خوفهينفعةلاإذ،منة

الخوت:علاج

أنواعة،تعددت،البشريةالنفسطبيعةمنفطريامروالخوف

منالخوفمثل..الدنياامورمنخوففهناك.معالجتةطرقواختلفت

والمرضالناس!أذىمنالخوفأو.المستقبلاوالموتاوالفقر

بتنفيذذلكويكون،تعالىاللهمنالخوفهوالاخروالخوف،والمجهول

نواهية.واجتناباوامره

الرزقعلىالخوتعلاح-أ

البشرمخاوفكلالنبويةوالأحاديثالقرانيةالاياتعالجتوقد

هيوإنما،الإنسانواقعمنشيئأتغيرولامنها،فائدةلالانة،الزائفة

فجاءت.نتيجةدونمنللنفوسوضياعللكيانوتدميرللطاقةتبديد

هوالله"ان:بالرازقيقينيإيمانإلىالرزقعلالخوفلتحؤلالايات

.163ص،الرابعالجزء.اخلضالدلن.الغزالي،سابقمرجع(1)

.173ص.الأعراقوتطهيرالأخلاقخهذيب.مسكويةابن،سابقمرجع)2(

.121ص.الروحافيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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عد"فابئغوأ:كريمرزقمنعندهماإلىو!تطلع")1(،المحتينائقؤهذوالزأق

"هو:اللهعلىوتوكلدائبسعى2(،"لم!وأشكرؤاواغبدوالررقيالله

الئشور")3(و!ليهززفابمنوكوأجمهافىفامشواذلولاالأرضقلكمجعلالذى

ابنيذكرهلمالعلاحوهذات")4(تؤعرونومارزجمررالمح!"وفى:وقوله

.الجوزي

:الموتمنالخوفعلاج-ب

قدرته:جلتوحدهاللهبيدوأنه،الموتمنالخوفمنحررتهثم

ص"إنسانكلعلىحقوانه(،")افصيروإليناوبميتغفنحن"إتا

اللهيؤخر"ولن:تعالىاللهحددهالذياليومفي!)6(،اقؤتألقةنفمم!

يذككمتكولؤأ"أتنما:القدريمنعلاالحذروأن")7(،أ!هاجاءإذانفسما

الحقائقهذهالإنسانأدركفإذا")8(،مشيدؤبروحفىبهئئمولؤالموت

تعالى،اللّهلمرضاةداتمعملإلىسيتحولالموتمنخوفهفان،وتدبرها

موتة.بعدينفعهبماللتزودمستمرواستعداد

نظروجهةتوضيحيمكن..للخوفالسريعالعرضهذاوبعد

الاتية:الامورفيالخوفمعالجةفيالجوزيابن

باستمرارالموتتذكرعدم-ا

لافإنه،فيةوالفكرالموتمنالخوف"فأما:الجوزيابنيقول

فلا،منةلابدبانهالعلمالأمريخففهـانما،النفسعندفعةإلىسبيل

كلكانتشدتهتصورتوكلماالمحذورعلزيادةإلاالحذريفيد

مرةميتأليكونالموتتصورعنفكرهالإنسانفليصرفموتا،تضويرة

58.الآية،الذارياتسوره()1

17.الاية،العنكبوتسوره)2(

15.الاية،الملكسورة)3(

22.الاية،الذارياتسورة)4(

43.الاية،قسورة)5(

185.الاية،عمرانالسورة)6(

.11الاية،المنافقونسوره)7(

78.الايةالنساء،سوره)8(
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قادرتعالىاللهانوليعلمربحا،الفكرصرفويكون.مراتلاواحدة

إلىقنطرةالموتلأن،منهأخوفمابعدهبانوليوقنشاء،إذاتهوينةعلى

لا،لةليعملالموتذكرمنيكثرانللإنسانينبغىوإنما،إقامةمنزل

")1(.وتمثيلهتصويرهلنفس

فعله:الأنسانعلىيجبوماالموتنزولعندوالصبرالثبات-2

،الموتبهنزلثم،لهالعملوأهميةالموتحقيقةفيتدبرفاذا

لأن،صعبةمعاناةإلىتحتاح"ساعةلأنهاوالسداد،والصبربالثباتفعلية

هولذلكإلىينضمثم،المحبوباتوفراق،محضألمصورتها

ربهعلىالعبدفيسخطالشيطانوياني،المآلمنوالخوف،السكرات

وكيف،بهعليكقضىالذيوما،ألقاكشيءأيفيانظر:ويقول

فربما،الثرىاطباقبينوتلقىواهلكولدكتفارقأنتوها،يؤلمك

نوعيتضمنبكلإموانطقه،إليهتعالىاللهقضاءوكزهربهعلىأسخطة

الورثة،لبعضيزويوان،الوصيةفيالجورإليهح!نوربما،اعتراض

ومعالجةإبليسمعالجةإلىالحاجةحيمئذفتتعئن،المحنمنذلكغيرإلى

نزولساعةالخوفاهميةإلىالنظرالجوزيابنيلفتوهنا")2(.النفس

البشريةالنفسبمعالجةلمواجهتةوالاستعدادالاحتضار،ساعةالموت

وذلكالموتقبلالبشريةالنفسمعالجةفينبغي،وكيدهالشيطانومحاربة

واتباع،والباطنةالظاهرةوافعالةأقوالةجميعفيتعالىاللهمرضاةبتحري

الجوزيابنذكركما-حسبانهفيوليضع،جمي!رسولهسنةوتطبيقةشرعه

فياللهراقبومن،مرضةفىاللهحفظصحتهفياللّهحفظمن"أن-:

الجوزيابناستشهدوقد")3،،جوارحهحركاتعنداللهحرسهخطراته

الرخاءفياللهإلىتعرف،تجاهكتجدهالله"احفظ:جم!الرسولبقول

عندالنفسعلاحكيفيةالجوزيابنذكرثم")4(.الشدةفييعرفك

ثمساعةهيإنمالها:وتقولالنفستشجعأن"فينغي:فقالالاحتضار

.122-121ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

122.ص،السابقالمرجع)2(

.123ص،السابقالمرجع)3(

.123ص،السابقالمرجع)4(
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علىكربلاعنها:اللهرضيلفاطمةجمج!قالكما،الراحةكمالارجو

فقالالرجاء،إلىالموتعندعباسبنبكرأبوودعى،اليومبعدأبيك

:سليمانبنالمعتمروقال.رمضانثمانينلهصمتوقدأرجوهلاكيف

حسنوانااللهألقىلعليالرخصاحاديثعتناقرابنييا:أبيليقال

.")1(...الناقةويحدوالخوفصوتيرميأنللمؤمنفينبغي.بهالظن

فذافيالخوفعلىالرجاءتغليبعلىالجوزيابنيحثوهنا

بنالفضيلبقولاستشهدوقدالاحتضار،ساعةالعصيبالموقف

")2(.افضلفالرجاءالموتأنزلفاذاالرجاء،منأفضل"الخوف:عياض

الصالحة:الأعمالتحسين-3

لقصةمصداقاشدتهفيتنقذهالصالحةالإنسانأعمالأنليتاكدثم

للبثالس!بصمن؟نأئه"فلؤلا:تعالىاللهقولفيالسلامعليةيونس

كماعليةوزرأتكونالسيئةالإنساناعمالوان")3(،يعثونتؤمىإكءبظنهفى

")4(.المفسدينمنكنتقبلعصئتوقذالن":فرعونقصةفي

]الشيطان:منالاستعاذةمنالإكثار-4

نأالاحتضار،ساعةفيالبشريةللنفسمعالجتةعندالمرءوعلى

يقولالساعةتلكفىالشيطانلأن،الشيطانمنالاستعاذةمنيكثر

الاستعاذةوصيغة(ابدأ"أعليةتقدروالمالانفلانفاتكم"إن:لأعوانة

")6(.الموتعندالشيطانيتخبطنيانبك"واعوذ:!ي!الرسولقول

.321ص،بقلساا!لمرجعا(1)

.124ص،السابقالمرجع)2(

.144-143الايتان،الصافاتصورة)3(

.19الاية،يونسصورة)4(

.123ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

)تحقيق(.داودأبسنن.شعثدا!اأبوالأزدي،سابق-مرجع)6(

فيباب،الصلاةكتاب،29ص،الثانيالجزء،الدينمحيمحمد،الحميد،عبد

.5521رقمحديث،الاستعاذه
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تعالىبالتهالظنإحسان-5

لاحتىتعالىبالئهالظنيحسنانموتهلحظةفيالمرءعلىكذلك

ذلك:فيجم!الرسولبقولالجوزيابناستشهدوقد،الشيطانيغويه

الفة"قال:لمج!وقوله")1(.الظنباللهيحسنوهوإلااحدكميموتق"لا

بب")2(.عبديظنعنداناوجلعز

المستقبلمنالخوفعلاج-ص

غيبالمستقبللأن،المستقبلمنالخوفمنالإنسانتعالىاللهحرر

ويفدهوإلايغلمهآلاائفيبمفاتح"وجمنده:وجلعزاللهإلايعلمةلا

ظلئتفىحبؤولايعمهاإلأورقةمنقمتق!وماوالبخرالبرفما

يعلراللهإن":تعالىوقوله")3(،مبدفيكنففىإلاياب!ي!ولارطيولاالأزض

منالخوفمنحررهكما")4(.تعملونبمابصيرواللهوالأرضقألشئؤتغئب

شآءماإلأضزاولانفعالنفسىاملكلأ"قل:تعالىاللّهلقولالناسأذك!

مؤلعناهولناأدئه!تبماالأيصيبنآلن"قل:تعالىوقوله.(")أدئه

الجوزيابنيذكرهلمالعلاجوهذا")6(،ائمؤمنوتففشوئحلالئووعلى

حقة.الموضوعلتوفيالباحثةذكرتهولكن

:المرضمنالخوفعلاح-!

ابنيقولذلكوفي،بهالمرضنزولمنالخوفمنحررهكذلك

نازلفانه،المرضنزولمنخوفهيشتدانللعاقلينبغي"ولا:الجوزي

كتاب،5022ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابوري،صابقمرجع()1

،الموتعندتعالىباللهالظنبحسنا-مرواهلها،نعيمهاوصفةالجتة

2877(.-)81رقمحديث

والتوبةوالدعاءالذكركتاب،6102ص،الرابعالجزء،السابقالمرجع)2(

2675(.-)2رقمحديث،تعالىاللهذكرعلىالحثباب،والاستغفار

95.الاية،الأنعامسورة)3(

18.الا!ة،الحجراتسورة)4(

.188الاية،الأعرافسورة)5(

.15الايةلأ،التوبةسورة)6(
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ناالإنسانعلىلىانمااذى")1(،زيادةيأتيانلابذماوخوفلابذ،

"دخلعي!:الكريمرسولنالأن،الذنوبيكفرالمرضنزولان،يعلم

المسيباوالسائبأميا؟مالك:فقالالمسيبامعلىاوالسائبامعلى

فإنها.الحمىتسبىلا:فقالفيها.اللةباركلاالحمى:قالتتزفزقين؟

لمج!ي!:وقولهالحديد")12.خبثالكيريذهبكماآدمبنيخطاياتذهب

كماسيئاتهبهاللهحطإلاسواهفمامرضي!مناذىيصيبهمسلممن"ما

إلىيتعداهبلالمريضعلالأجريقتصرولاورقها")3(.الشجزهتحط

]وفيالجنةخرفةفييزللممرنضاعاد"من:-لمجم!لقولهالمريضزائر

:قال؟الجنةخرفةومااللهرسوليا:قيل[.يرجعحتىرواية

كلمنالإنسانالإسلاميالتربويالمنهجحرروهكذاجناها")4(.

لنفسهاتملكلاضعيفةبشريةقوىمنمستمدةلأنها،البشريةالمخاوف

إلىمطمئنةمؤمنة،عزيزةقويةوهيالحياةلتواجهيطلقهانفعأ،ولاضزأ

وبيدهشيء،كلمالكمنالحقيقيالخوفنحوليوجههاثم.اللهقدر

بةيخوفوممااللهم!الخوفيكونأنينبغي،ذلكفعلى،كلةالأمر

وضافونتخاقوهتمفلاهأوليايخوفالشيطقذلكم"إنما:تعالىاللهقال.الله

.(")مؤصنينكنئمإن

لأنهالمحمود،الخوفمناللهمنالخوفالغزاليالإماماعتبروقد

رتبةبهمالينالواوالعملالعلمعلكاالمواظبةإلىعبادهبهيسوقالله"سوط

")6(.تعالىاللهمنالقرب

121.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

خح!..الحجاحبنمسلم،الحسينأبو،النيسابوري،سابقمرجع)2(

والصلةالبركتاب،3991ص،الرابعالجزءفؤاد،محمد،،الباقيعبد)تحقيق(

حتى،ذلكنحوأوحزنأومرضمنيصيبةفيماالمؤمنثوابباب،والآداب

4575.رقمحديثيشاكها،الشوكة

2571.رقمحديث،1991ص،السابقالمرجع)3(

باب،والادابوالصلةالبركتاب،9891ص،الرابعالجزء،السابقالمرجع)4(

42.رنمحديث،المريضعيادةفضل

175.الاية،عمرانالصورة)5(

165.ص،الرابعالجزء.علوثاللإلناحيا.الغزالي،سابقمرجع)6(
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علىالبشريةالنفسيربيالذيهوالمطلوبالخوففلاوعمومأ

الخوفوهذا،بالطاعاتوتقييدها،والاثامالمعاصيعنالجوارحكف

فيمتحكمأ،لشهواتةضابطألنفسةمجاهدأالإنسانيجعلالذيهو

تعالى:اللهقال،الجزيلثوابةفينال،تعالىاللهترضيبطريقةدوافعة

")1(.المأوىهىاتجةف!ناقوئعنالنفسونهىرئهمقامخافمن"وأما

وكف،دوافعةوضبط،نفسةمجاهدةمنالإنسانيتمكنوحتى

السمرقنديالفقيةحددفقد،تعالىاللهمنخوفهخلالمنجوارحه

الآتي:فيتتلخص،وجلعزاللهمنإلاالخوفلعلاحامورسبعة

وكلاموالغيبةالكذبمنلسانةفيمتنع،لسانةفي"يتبين:الأول

العلم.ومذاكرةالقرانوتلاوةاللهبذكرمشغولألسانهويجعل،الفضول

حلالأ،طيبأإلابطنةيدخلفلا،بطنةامرفييخافان:والثاني

حاجته.مقدارالحلالمنوياكل

إلىولا،الحرامإلىينظرفلا،بصرهأمرفييخافأن:والثالث

.العبرةوجهعلىنظرهيكونوإنماالرغبةبعينالدنيا

يمددانماالحرامإلىيدهيمدفلا،يدهامرفييخافأن:والرابع

وجل.عزاللّهطاعةفيةماإلىيده

الله.معصيةفييمشيفلاقدميةامرفييخافأن:والخامس

والبغضاءالعداوةمنةفيخرج،قلبةأمرفييخافأنوالسادس!:

للمسلمين.والشفقةالنصيحةفيةويدخل،الإخوانوحسد

خالصةطاعتةفيجعلطاعتهامرفيخائفايكونأن:والسابع

اللهقالالذينمنفهوذلكفعلفاذا،والنفاقالرياءويخاف،اللهلوجه

لقمتقين")3(.نكعند5الأ.)2(:. .،ر.صحر"وقيهم

.41-45الايتان،النازعات)1(سورة

عبد،الوكيل)تحقيق(.النافلينتنبيه.ابراهيمبنمحمدبننصر،السمرفندي)2(

الجزء،ام869اهـ-704،الشالثةالطبعة،الشروقدار،جدهمحمد،،العزيز

.124-024صالشافإ،

35.الآية،الزخرفسورة)3(
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طف:االعو-د

حقيقتها:

منها،بعضأسنذكر،العاطفةماهيةحولعدةتعريفاتوردتلقد

ركزتعدةانفعالاقيمنمركبتنظيم"بانها:الدارسينبعضعزفهافقد

المؤلمة.أوالئارةالخبراتمنبنوعوصوحبت،معينموضوعحول

تنظيممنناتجمكتسباستعداد"بأنها:الدارسينبعضوعرفها

)1(
."معينموضوعنحووالنزوعيةالانفعاليةالنواحي

كالكرهأنواعهايوضحولمالعاطفةيعرففلمالجوزيابناما

وماالعشقعاطفةبيانعلاقتصرولكنه،والخوفالرهبةأووالنفور

بينفيةجمع"الهوى"ذمأسماهمستقلأكتابألهاأفردبحيثبها،يتعلق

الحقبيانإلىالمؤمنغيرةدفعتة،والنادرهالحقيقيةوأخبارهالحب

تقتضيةمفيدبايجازالموضوعهذاوسنناقش.الموضوعهذافيوالضلال

مستقل.بحثإلىيحتاجتفصيلمنبدلأ،البحثطبيعة

العشق-حقيقةا

بعدةالعشقمعنىوالمحدتونوالإسلاميونالأوائلعرفلقد

:العربلسانفيجاءفقد:اللغويمعناهأولأوسأورد.تعريفات

فييكونبالمحبوبالمحبعجبهو:وقيل،الحبفرط:"العشق

التعشق:وقيل،وتعشقةوعشقايعشقهعشقة؛ودعارتهالحبعفاف

المصدر")2(.والعشقالاسمالعشق:وقيل،العشقتكفف

وحقيقتةالعشقماهية،الهوىذمكتابةفيالجوزيابنأوردوقد

الفارغةالنفسحركة"العشق:وهوأفلاطونتعريففذكر،الأوائلعند

".فكرةبغير

ويتحرك،القلبفييتولدطمع"العشق:فيثاغورسوقال

ص.الاسلاضوالمعاصر!س!أفىالنض.محمودمحمد،محمد،،سابقمرجع)1(

191-291.

251.صالعاشر،المجلد.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع)2(
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ازدادقويفكلما،الحرصمنموادإليهويجتمعيتربىثم،وينمى

الأماني،فيوالفكر،الطمعفيوالتمادي،واللجاجالاهتياجفيصاحبة

".والقلقالغمإلىذلكيؤديهحتى،الطلبعلىوالحرص

المتشاكلةالأخلاقتقادحت"إذا:بقولةالأصمعيعرفهوقد

العقلبةيستضيء،ساطعنورلمعألهبت،المتشابهةالارواحوتمازجت

بالنفسخاصخلقالنورذلكمنويتصور،الحياةطباعلإشراقهوتهتز

".العشقيسمىبجوهريتها،متصل

إلىالنفسميلشدةالعشق"إن:بقولهعرفةفقدالجوزيابنأما

وتمنتحصولهاتصورتفيهافكرهاقوىفإذاطبعها،تلائمصورة

مرض")1(.الفكرشدةمنفيتجدد،ذلك

العشق:أسباب-2

وغيرها،التعازيفهذهمجموعمنالجوزيابناستخلصوقد

طبعها،يلائمماالنفسمصادفةالعشق"سبب:فقالالعشقأسباب

ذلكيكونولاالنظر،المصادفةاسبابوأكثر،إليةوتميلفتستحسنه

العينعنالمحبوبغابفاذا،ومعاودتةالنظرفيبالتثبتبلباللمح

فكرهافيصير،بهالاستمتاعتمنتثم،منةالقربورامتالنفسطلبته

ذلكمنفيتجدد،بهكلةوشغلهاحاضرأ،الغيبةفيإياهوتصويرها،فيه

البدنيةالشهوهقويتوكلما،المعنىذلكإلىالفكرلانصرافأمراض

ذلك")2(.فيالفكرقوي

العشق:علاج3-

التي،القلبيةالأمراضمنمرضاالعشقالجوزيابناعتبرلقد

يخالفبذلكوهو،وشهوتهالإنسانشبابومنالنظر،مداومةمنتأتي

ذلكوفي.إلمحبوبمحاسنوذكرالسمعإلىالعشقأسبابردمن

هذامنسلمالنظروكفالبصربغضالتخليطعناحتمى"من:يقول

392.-092،292-928ص.اتلهوى.الجوزيابن،سابقمرجع()1

692.ص،السابقالمرجع)2(
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يزدادوانما،العشقيوجبيكادلاالمستحسنإلىالنظرومجرد..المرض

")1(.والشهوةالشبابفيساعده،الطمعقوةويعينهتحصيلةبه

الآتية:الأمورفيللعشقالجوزيابنمعالجاتوتتلخص

البصر:-غفقا

مضداقاالبصر،بغضفعليةالمرضهذامننفسةالمرهيقيوحتى

ذلكفرويهزوتحفظؤاأثصئرهتممنتغضوانقمؤمنين"قل:تعالىاللّهلقول

أتضرهنمنيغضحضنلفمؤمنتوقليضنعونبماخبيزاللهإنلمئمأن!

")3(.فروجهنوئحفظن

:اجرهواحتساباللهخوتاستشعار-2

اجرويحتسب،يديهبينتعالىاللهخوفيقذمأنالمرءعلى

اللهيظفهم"سبعةجم!ر:الكريمرسولناحديثفيوردكما،الخائف

ذاتامراةدعتهورجل-منهمذكر-ظلهإلاظللافومظفهقيتعالى

فيالجوزيابناكدهماوهذا")3(.اللهاخافإفي:ققال،وجالمنصب

بقطعوذلكالمرضيستحكمأنقبلبةفليبادرالعلاجأراد"فمن:قولة

وأقوىدواء،أعظمالياسفان،المضضعلىذلكفيوالصبرالسبب

")4(.تعالىاللهخوفذلكعلىمع!

:المحبوبعيوبوتلىكرالنفسزجر-3

عنالأبيةالنفس"زجر:الجوزىابنقالأيضأالعلاجومن

إذامسعود:ابنقالكما،الباطنةالمحبوبعيوبوتذكرالذلمواقف

.()معايبها(")مثالبهافليذكزامراةأحدكمأعجبت

79ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،صابقمرجع()1

.31-03الايتان،النورسوره)2(

الثالث،الجزء.بثر!البخاريالبارى.العسقلاني،سابقمرجع)3(

.1423رقمحديث،باليمينالصدقةباب،الزكاةكتاب392،ص

79.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،صابقمرجع)4(

79.ص،السابقالمرجع)5(

178



:بالنكاحالاستعفاف-4

باحدنفسهإعفافإلىالمسارعةعلىالعاشقالجوزيابنيحث

عليهمقدورأهذاكانمتىيحثهامنالمحبيتزوحاناولهما،العلاجين

عليةمقدورأالمحبوبكان"ومتىبقولهذلكإلىأشاروقدومباحا،

الرسوللقولمصداقوذلكالدواء")1(،اعظمبينهماالجمعكانمباحأ

")2(.النكاحمثلللمتحائينير"لم-الجوزيابنبهيستشهدلموان-جم!

:يقولذلكوفي،الصالحةبالزوجةنفسةإعفاف:الثانيوالعلاح

")3(.المرضيخففالجملةفيفالنكاح"وإلا

للعلاح:مساعدةامور-5

واالعشقداءمنيتخلصولم!،السابقةبالأمورنفسهالمرءاخذإذا

منللتخلصمساعدةأخرىأمويىإلىيرشدهالجوزيابنفإن،منةيخفف

واستحداثالزوجات"واستجداد:قالكماوهي،العشقمرض

فيوالنظر،وتجتيةالمحبوبخيانةفيوالتفكرالسفروطولالجواري

فييتفكرثمالقبور،وزيارةالمرضىوعيادةالموتوذكرالزهد،كتب

وليتصفح،الخلقوتغير،الزمانمعوسآمتة،وانقضائهغرضةوجود

الهوةهذهمنفينتاشة)4(بيدهياخذغيرهفلعل،وغيرهنفسةفيالعبر

.أ"االورطةهذهمنريجتذبه

بعلاحيكتفرلمالعلاجمنوانراعأطائفةالجوزيابقذكروقد

شكلاف!نةمنها،يناسبةمااختيارعلىعزمإذافالإنسانراحد،

اللّهطاعةعنتشغلةالتيوالقلبيهالتفسيةأمراضةجميعمنسيتخلص

ومرضابئ.

79.ص،السابقالمرجع()1

.الكبير(ء.)1وزيادتهالصفيرالجا.الدينناصر،محمد،الألباني)2(

الثاني،المجلد،ام869اهـ-604،الثانيةالطبعة،الإسلاميالمكتب،بيروت

0.052رقمحديث،239ص

79.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،صابقمرجع)3(

.ينقذهأي:فينناشهمعنى)4(

79.ص،السابقالمرجع)5(
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الشهواتفيالانغماساسباب:خامسا

طاقاتة،ويبدد،الإنسانفكريشتت،الشهواتفيالانغماسإن

الشهواتفيالانغماسأسبابالجوزيابنأوجزوقد،ملكاتهويقتل

امرين:في

لاوذلكتشتهيةشيءكلطلبفيالنفستطاع"أناولهما:

نامثلالمراد.كلينالولاوالدنياالدينفيذهب،فيهحدعلىيوقف

وماالرياسةطلبفيأوالمالجمعفياوالمستحسناتفيالهمةتكون

الأشياء")1(.هذهيشبه

وقد،الشهواتحبعلىجبلتالبشريةالنفسانالمعروفمن

منها،والإعلاءالشهواتهذهلتهذيبالإسلاميالتربويالمنهججاء

اللهاباحهماحدودوفيتفري!اوإفراطدونمتوازنةمعتدلةبطريقيما

إشباعفيالصحيحالمنهجتطبيقعنالإنسانانحرافولكن،تعالى

قيوددونالشهواتهذهإشباعفيوالطاعةوالإفراط،الشهوات

"يائها:تعالىاللّهلقول،واخرتةودنياهدينةفىالإنسانيضروحدود،

يفعلومناللهذتحرعنأؤلدمحمولآأتوقى"طه!لاءامنواانذتن

")2(.الخسرونهمف!ؤليهكذلك

الملائمةالشرعيةبالضوابطوالشهواتالدوافعضبطمنلابدلذلك

كمالياتمنوالتقليل،المباحاتإشباعفيالاعتدالمع،الإنسانلفطرة

الدنيا.

فيوالمشي،العوامخصوصأالناس"مخالطةفهو:الثانيالأمرأما

الدنيا،عنالرحيلوينسى،بالشهواتيتقاضىالطبعفان،الأسواق

الفمنعلىفيثقل.والراحةوالغفلةوالبطالةالطاعةعنالكسلويحب

تهونحتىيخالطهميزالولا،بالعبادةاوبالعلمالتشاغلالناسمخالطة

شيء")3(.غيرفيالساعاتوتضيعالغيبةعلية

593.صالحاطر.!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.9الاية،المنافقونسوره)2(

593.صالحاطر.!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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مجالسعنوالابتعادالصالحينمجالسةالعبارةهذمنوالمقصود

فيالشريرةوالصحبةالصالحةالصحبةلتاثيروذلكوأهلها،الدنيا

والسوءالصالحالجليس"مثل:فقالمثلألمجي!النبيضربوقد،النفس

ناواما،يحذيكانإما:المسكفحاملالكير،ونافخالمسككحامل

يحرقانإما:الكيرونافخ.طيبةريحامنهتجدانواما،منهتبتاع

الإنسانمصاحبةفانلذلك")1(.خبيثةريحامنهتجدانوإما،ثيابك

وقضاءواللعبواللهوالدنيا،متاعفياهتماماتةتنحصراخرلإنسان

تجرهاالتيوالذنوببالمعاصيالبشريةالنفستشغللايفيد،فيماالوقت

لذلك،الصحيحةالشرعيةوالضوابطبالقيودتقيدلملأنهاالأمور،هذه

عنقلإأغفلنامق"ولاتظغالسوء،قرناءمصاحبةعزالكريمالقراننهى

الأخيارصحبةفيورغب")2(،فرطاامنوكاتهوئهوأتبعلاد

جمرتدوقوأنعثمئبانغدوهرلهميدعو%اثذينحنفسك"واضبر:ومجالستهم

فيلأنوذلك")3(،الذياأتحيؤةزيخةتزتدعنهتمعتنالتقدولاوجهه

،السريرةونقاء،القلبوسلامة،الأخلاقتهذيبفيواضحأأترأمصاحبتهم

.الناسبينونشرهاالعلوموطلب

النفسطاعة:وهما:الجوزيابنذكرهمااللذينالسببينإن

عليهم،معاصيمنتجلبهوماالدنياأهلومصاحبة،تشتهيهبمالإشباعها

إشباعفيالاعتدالعلىوتربيتهاالبشريةالنفستدريبأهميةيؤكدان

وجودأهميةمع،الصحيحةالإسلاميةبالضوابطوضبطها،الشهوات

نفسه،مجاهدهعلىوتعينهلتساعدهللفردالصالحةالصحبةاوالقدوة

وجعل،شهواتهمسارلتصحيح،والمحبةوالمودةبالرفقبيدهوالأخذ

.ورضاهتعالىاللهطاعةعلمقويةوسائلدوافعة

وتهذيبهاالبشريةالنفستوجيهطرق:سادسأ

منالكثيرفيهامزدوجةطبيعةهيالبشريةالنفسطبيعةإن

التاسع،افيء.فثرصكبه!ابخاريالباري.العسقلاتي،سالقمرجع()1

5534.رقمحديث،المسكبابوالصيد،الذبائحكتاب،066ص

28.الاية،الكهفسورة)2(

28.الاية،الكهفسوره)3(
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:الجوزيابنفيهاقالوقد،المتباينةوالعواطفوالدوافعالشهوات

مالتإذاإنهاحتىالمقدارفيزاتدأالشهواتإلىالنفسميل"رأيت

")1(.والذهنوالعقلبالقلبمالت

معتتناسببطريقةويهذبهايصلحهامامعرفةوجبهناومن

تطمسلابحيثالأرضعمارةوهيالحياهفيالأساسيةالإنسانوظيفة

وهي..الحياةفيوجودهمنالغايةإدراكعنوعقلهقلبهالشهوات

يستمتعنفسهالوقتوفيمستوياتها،بجميعتعالىدتهالمطلقةالعبودية

الحدودوضمنالمباحدائرةفيدامتماالدنياالحياةبطيباتالإنسان

وجل.عزاللهمنالأجرذلكوراءمنمبتغيا،الشرعيةوالضوابط

فيوتهذيبهاالبشريةالنفستوجيةطرقالجوزيابنوضحوقد

هي:اساسيةموجهاصتثلاث

المختلفة.البشريةوالميولالطبائعمراعاة:الأول

تفريإ،أوإفراطدونباعتدالالأساسيةالحاجاتإشباع:الثاني

ذلك.فيوتضليلاتهالشيطانإغراءومجانبة

حكيمة.مؤمنةبعقليبماالبشريةالنفسقيادة:الثالث

المختلفة:البشريةوالميولالطبائعمراعاه:افيول

واختلافاتالناسبينفرديةفروقاهناكانالجوزيابنوضحلقد

فرب،تتساوىلا"الطباع:يقولذلكوفيالشهواتإشباعفيجوهرية

يجوزولا،ذلكعلىيصلحلاواخر،العيشخشونةعلىيصلحشخص

هذامراعاةمنلابدلذلكهو")2(.يطيقةماعلىغيرهتحملأنلأحد

قدراتهاحسبيناسبهابماالبشريةالنفستهذيبعندالاختلاف

يؤديلاحتىالبشر،منغيرهالقدراتوفقأوليس،هيواستعداداتها

كيانها.وتدميرطاقاتها،وتبديد،النفسهلاكإلىذلك

اللهخلقهاالتيالإنسانيةالطبيعةفيالاختلافاتلهذهومراعاة

57.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

69.ص،السابقالمرجع)2(
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لقولهوالعريمة)2()1(الرخصةفيةالشرعمنضابطالهاجعلفقد،تعالى

تؤتىانيكرهكما،رخصهتؤتىانيحبتعالىالله"إن:كح

مالمأيسرهمااختارإلاامرينبينخمي!اللهرسولخيروما")3(.معصيته

الشريعةواحكامبحقائقوالمعرتالعلممنجعلأنةكماإثما،يكن

بالشريعةالجهللأن،البشريةللنفسومقؤممرشدخيرالإسلامية

النفستهذيبأنفيعتقدوالتطبيقالفهمسوءإلىالمرءيدفعومقاصدها،

لبقاءالضروريةالأساسيةالفطريةحاجاتهامنبمنعهاوإذلالهاتعذيبهافي

،الشرعهوضابطالناأن"غير:الجوزيابنيقولذلكوفي،الإنسان

ذلكفينفسةحصرمنيلامانينبغيفلا،العزيمةوفيةالرخصةفية

علمولو.نفعهالتأتيرعزاثممنأفضلكانترخصةورب.الضابط

خوفه،منالقلوبفتتبت،تعالىباللهالمعرفةيوجبالعلمأنالمتزهدون

لفوةحفظأبالأجسامالتلطففوجب،منهللحذرالأجساموتنحل

جادالآلةرفهتفاذاوالفكر،القلب.والحفظالعلمالةولأن.الراحلة

ماانكروابالعلمالمتزهدينفلجهل.بالعلمإلايعلملاأمروهذا،العمل

علمواوما،الرواحلوإنضاء،الأبدانإتعابالمرادانوظتوا.يعلموالم

"روحوا:القائلقالكما،مقاومةراحةإلىيحتاجالمضنيالخوتأن

معا.والعزيمةبالرخصةالأخذينبغيلذلكالذكر")4(.تعيالقلوب

)1(

)2(

)3(

)4(

تفريط،أوإفراطدونباعتدالالأساسيةالحاجاتإشباع:الثاني

متعلقأشرعلمااسم:الشريعةوفي،والسهولةاليسر:اللغة"في:الرخصةمعنى

أعذاربنيماهي:وقيل،المحرمالدليلقياممعبعذبىاستبيحماأ!بالعوارض

ووضعلةوقدم)حققةالتعريفاتكتاب.الجرجاني،سابقمرجع."عليةالعباد

.471ص،ابراهيم،الأبيار!(فهارسة

"ولم:تعالىاللهقال،المؤكدةالإرادةعنعبارة:اللغةأفي:العزيمةمعنى

وفيبة،أمربماالفعلفيمؤكدقصدلةيكنأ!"عرمالم!نجذ

المرجع".بالعوارضمتعلقغير،المشروعاتأصلهولمااسم:الشريعة

.491ص،السابق

.والأفعالالأقوالسننفىالعمالكنزمنتخبوبهامثهالمسند.أحمد،حنبلابن

الثاني،الجزء،ام859-ا!504،الخامسةالطبعة،الإسلاميالمكتب،بيروت

.801ص

69.ص.الخاطر!يد.الجوز!ابن،سابقمرجع
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ذلك:فيوتضليلاتهالشيطانإغراءومجانبة

يخفىقدجانبينمنالبشريةالنفستهذيبالجوزيابنناقشلقد

فهمةوسوءجهلهبسبب،هلاكهسببانهما،المسلمالإنسانعلى

الإنسانحاجاتإشباعإلىتهدفالتيالنفسمجاهدةمنالحقيقيللمعنى

ذلك،الأرضيةالخلافةمهمةاداءفيتساعدهمعتدلةبطريقة،الفطرية

فلاكيانها.ويشتتطاقتها،ويبددحيويتها،فيقتلرغائبهايكبتلا"أنه

الوقتوفي.الحياةوترقيةالأرضلعمارةتصلحولاتنتجولا،تعمل

جانبمنطاقتهايبددذلكلأن،ضوابطبلارغائبهايطلقلاذاتة

")1(.الحيوانمستوىوعلىالحيواننشاطفيويبددهااخر،

جهاد"تاملت:قولةفيالجوزيابنوضحهماالجانبانوهذان

يفهمونلاوالزهادالعلماءمنخلقأورأيتالجهاد،أعظمفرأيتةالنفس

منغلطوذلك،الإطلاقعلىحظوظهامنعهامنفيهملأن،معناه

وجهين:

نأمثلمنها.أوفىبالمنعأعطاهاشهوةلهامانعرلثانهاحدهما:

قدلأنهابالمنعالنفسفترضى،ذلكإياهابمنعةفيشتهرمباحايمنعها

قدانة-مامنعإياهابمنعة-يرىانذلكمنواخفى.المدحبهاستبدلت

فهممنقاشإلىتحتاحدفائنوهذه،ذلكيمنعهالمممنسواهعنفضل

يخقصها")2(.

لطبيعةثمالزهدلمعنىالخاطىءالفهمانالجوزيابنيبينوهنا

هلاكها،إلىيؤديقد،الشهواتحبعلىالمفطورةالبشريةالنفس

وهيالمنعلذلكالنفسفتستسلم،المباحةالدنيويةالمتعمنبمنعهاوذلك

الشيطان"خلقفقد،الباطلللإنسانيزينالشيطانلأن...مكرهة

انهعلىصورهحيثإ)3(،واجتنابهاجتلابهفيالإسرافعلىلةمحرضا

منافضلمرتبيماإلىوصلبذلكوانةالاخرينقبلمنممدوحشيء

يعتبروهذامباحأحرمهاالذيالمنعهذامنمتأذيةالنفسفتصير،غيره

.145ص،الأولالجزء.الترلية!فالأسلامية.محمد،قطب،سابقمرجع()1

67.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

23.ص.ابليستلبيس.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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ويمنع،دينةالإنسانعلىبهايفسدالتيالشيطانمداخلمنمدخلا

"فحرم.المطلقبمفهومهاالعبادةعلىيقويهاالذيبالمباحالتمتعمنالنفس

الله،إلىقربةذلكأنمنهمظئأ،اللهاحلمابعضأنفسهمعلىفئة

روحعنالغريبةالتصوراتهذهيسمعيخ!الرسولالقائدوكان

فهذه")1(الاعوجاجويعدلالشيطانيالمدخلذلكيسدفكان،الإسلام

عبادةعنيسالونجم!النبيأزواجبيوت"إلىجاووارهطثلاثةقصة

لمجيدالنبيمننحنوأبنفقالوا:تقائوها،كانهمأخبروافلمالمجعدالنبي

اصليأناأما:احدهمقالتأخر،وماذنبةمنتقدممالهاللّهغفرقد

اناالآخرةوقالافطر،ولاالدهراصومانا:الاخروقالأبدأ،الليل

الذبنأنتم:فقال،!س!الثهرسولفجاءابداأتزوجفلاالنسا"أعتزل

اصوملكني،لهواتقاكمدلهلأخشاكمافيواللهاما:وكذاكذاقلتم

فليسسنتيعنرغبقمنالنساء،واتزوجوارقدواصتيوافطر
)2(

الدنيابطيباتالتمتعفيحسنةقدوةلمجعراللهرسولفيولنا،مني"

تفريإ.اوإفراطدون

ومنحفظها،كقفناقد"أننا:الجوزيابنفيةقال:الثانيوالوجه

يقيمهاماإعطائهامنفلابدتقيمها،التيالأشياءإلىميلهاحفظهاأسباب

ليستلأنهاحفظها.فيكالوكلاءونحن.تشتهيةمماكلةأوذلكواكثر

خطر")3(.الإطلاقعلىحقوقهافمنعهاعندنا،وديعةهيبللنا

ملكة،نفسةأنخطأيفهمقدالبعضانالجوزيابنأوضحوقد

التيالبشريةطبيعتهاحسبوليس،الشيطانلهيزينكمايعاملهاوهو

ناوهوالخاطئئالفهمهذاتصحيحمنلابدلذلكعليها.اللهخلقها

حفظهامكقفوأنه،لديهوامانةوديعةالإنساننفسجعلقدتعالىالله

وبماالدنيا،الحياةفيالصحيحالسيرلهايكفلبماووقايتهاوصيانتها

فيالمفهومهذاوضحل!اذا،الأرضفيالخلافةمهمةأداءعلىيساعدها

الرسالة،مؤ!سة،بيروت.الشيطانمداخلفىالبيان.الحميدعبد،البلالي)1(

59.ص،ام089-اص004،الأولىالطبعة

التاسع،الجزء.لشر!!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع)2(

.6305رفمحديث،النكاحفيالترغيبباب،النكاحكتاب،401ص

67.ص.انطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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نقميىدونالضروريةالفطريةحاجاتهايعطيهاأنالمرءاستطاع،الأذهان

بغيضيى.حرمالبأو

بقوله:البشريةالنفسمعاملةفيالتفريطاوالإفراطضرربينث!

عليةفصعبمنةفرتنفسةعلىمضيتيورثاسترخاءأوجبشد"رلث

واتزافيباعتداليماتحتاجهإعطاوهارياضتهافيالمطلوبوإنماتلافيها")1(،

.إسرافأوتقتييرودون

حكيمة:مؤمنةبعقليةالبشربةالنفسقيادة:الثالث

وابافراطالبشريةالنفسمعاملةنتائجالجوزيابنذكرلقد

تحب،فيماأطلقوهاأقوامأ"فإن:فقالسيئيما،اتارمنتركتهوما،تفريط

حقهامنعوهاحتىخلافهافيبالغوااقوامأوإن.كرهوافيمافاوقعتهم

فأثرغذاءهاأساءمنفمنهم،تعبداتهمفيلهاظلمهموأثروظلموها

اثمرتخلوةفيأفردهامنومنهمواجبها.إقامةعنبدنهاضعفذلك

براومريضعيادةمنفضلأوفرضتركإلىوالتالناسمنالوحشة

يتجرعالذي،المريضنعاملكمانعاملهاأنلابدلذلك")2(.والدة

ذلك:فيفيقول،والعافيةالصحةأجلمنمرارةمنفيهبماالدواء

تناولفيمكروههاعلىيحملها،العاقلالمريضكجهادلهاالجهاد"وإنما

منويتناول،الحلاوةمنقليلأالمرارةفىويذوب،العافيةبهترجوما

الخبيرالحكيمالمؤمنالإنسانشبةثم")3(.الطبيبيصفهمامقدارالأغذية

شرسا،حصانأيروضالذيكالفارس،البشريهالنفسمعاملةبكيفية

يتركلاالعاقلالمؤمن"فكذلكقالثميشاء،كيفيحركهمقودهوبيده

فما،بيدهوالطولوقتفيلهايرخيبلمقودها،يهملولالجامها

قيادهافيأيضأوهوعليها")4(.التضييقفييضايقهالمالجادةعلىدامت

انبسطفان،الغلامإليةينبسطلافانه،جندهبعضمازحإذا"كالملك

مامنهاويستوفيحظهايعطيهاالمحققفكذلك.المملكةهيبةذكر

67.ص،السابقالمرجع)1(

141.ص،السابقالمرجع)2(

67.ص،السابقالمرجع)3(

67.ص،السابقالمرجع)4(
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الطريقةعلسلوكهاوسهل،البشريةالنفسانقادتفاذاعليها([)1(.

ورغبتوالصوابالحقعنمالتفإنتهذيبها،فينجحفقد،الصحيحة

باللطفجميلأردأيردهابأنوذلك،التدرجبمبدأفعليه،الشهواتفي

حتىمعهابالحزمفعليةالشهواتمنالاستزادةإلاأبتفان،واللين

ردهامالتقدراها"فاذا:الجوزيابنيقول!ذلكوفيجماحها.يكبح

البشريةالنفسشبةثمفبالعنف")2(.وإلا،وابتواتمتفان،باللطف

عدةأساليبمعهاالكريمالقراناستخدمالتيلزوجها،العاصيةبالزوجة

ثمأولأوالنصيحةبالوعظونشوزها،عصيانهاعنوردهالتقويمها

اللهلقول!المبرحغيرفبالضربتستقملمفإنثانيا،الفراشفيبالهجر

وا!ربوهنائمضاجعفىوأفجروهن!ظوهىلنثموزهىظلؤن"وائنئ:تعالى

")3(.صسبيلأعليئهننبغوأفلاأطغن!ئمفإن

كالزوجةالمداراةمقامفي"ويحبسها:الجوزيابنيقول!ذلكوفي

بالوعظ،نشوزهاعندتدارىفهي،والقلةالضعفعلعقلهامبنيالتي

ابناعتبروقدفبالضرب")4(.،تستقملمفانفبالهجر،تصلحلمفإن

للنفسومهذبمقؤمأفضلالصادقةوالعزيمة،القويةالإرادةالجوزي

فيالجادةوبالعزيمةالبناءالإيجابيبالعملتأخذهالأنها،البشرية

سوطمنأجودالتأديبسياطفي"ولي!:يقول!ذلكوفي.الإصلاح

القويةالإرادةهذهومع(.")العملحيثمنمجاهدةهذه.عزم

يضبطقديير،وموجة،حكيمضابطوجودمنلابدالصادقةوالعزيمة

عقلمنأفضلولي!بالسوء،الأمارةالنفسجماحويكبحويوجه

النف!منتهذيبفيالقياديالدوربهذايقوم،مستقيموفكررشيد،

"وأعطي:الجوزيابنيقول!ذلكوفي.الانفعالاتوضبط،البشرية

قوي"فمن")6(،ويجتنبيجتلبفيمابالعدل!يأمرهكالمؤدبالعقلالإنسان

141.ص،السابقالمرجع)1(

67.ص،السابقالمرجع)2(

34.الاية:النساءسورة)3(

67.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

67.ص،السابقالمرجع)5(

23.ص.إبليستلبيس.الجوزيابن،سابقمرجع)6(

187



فياسرعة،طبعةغلبومن،يسلمعليةوحكمطبعهعلىعقله

")1(.هلكته

أعطىقد،الجوزيابنأننجد..الفصلهذافيسبقومما

ولابالعمقيتسملا،البشريةالنفسلطبيعةمعقولأتصورأللقارى

القرانيةالاياتمنوصفاتهاوخصائصهاطبيعتهامقتبس،بالسطحية

التيوالتعبيراتالألفاظدقةمنواضحوهذا.الشريفةالنبويةوال!تة

الجوزيابناراءانكما.التربويةاراثةعنمعبرأ،كتابتةفياستخدمها

ثقافتةعمقعل،للشكمجالأيدعلابماتدل،المجالهذافيالتربوية

توظيفعلوقدرتة،البشريةالنفسمعاملةفيوخبرتة،الإسلامية

الإسلامي.التربويالفكرخدمةفيالإسلاميةمعارفة

الفصلهذامنالمستخلصةالتربويةالاراء:سابعا

النفسطبيعةفيالتربويةالجوزيابنباراءالفصلهذايتعلق

ومنمناسبا،تربويأتوجيهأدوافعها،وتوجيةأمراضهاومعالجة،البشرية

التربوية:الآراءهذهنستخلصالاراء،هذهتحليلخلال

فيهاوماوخباياهاالبشريةالنفسبطبيعةالمربيمعرفةضرورة-ا

بطريقيماتوجيههايستطيعحتى،وعواطفوانفعالابوميوليدوانجعمن

ومعرفة.عليموعنصحيحيما

حتى،نفسةللتلميذالإنسانوجودمنالغايةإيضاحأهمية-2

الإسلامأهدافمنذلكمستمدأ،الحياةفياهدافةتحديدعليةيسهل

.الكبرى

إشباعهاوضرورة،والعقلوالروحالجسمبحاجاتالاعتراف-3

الإنسانتساعدبحيث،الإسلاميةالقيمضوءفيومتوازنةمعتدلبمابطريقيما

وجةعلىالإنسانخلافةوتحقيق،وجلعزدثهالعبوديةتحقيقعلى

.الأرض

الطرقمعرفةوضرورةوعواطفةالإنسانبانفعالاتالاعتراف-4

63.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع()1
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شخصيةبناءيمكنحتىبها،والتساميومجاهدتهالتهذيبهاالصحيحة

المسلم.

فيوالعواطفوالانفعالاتالدوافعوجودمنالحكمةمعرفة-5

.الأذىودفعالخيرلجلبوذلك،البشريةالنفس

البشريةالنفسلتدريب،المناسبةوالأساليبالطرقمعرفةأهمية-6

الإسلامية.بالضوابطوتهذيبها،الفطريةالحاجاتإشباعفيالاعتدالعل

حبهمفيالناسبينوالقدراتالميولاختلافمراعاة-7

.الشهواتلهذهوضبطهممجاهدتهمفيوتفاوتهم،للشهوات

البشرية.النفسمجاهدةعندالتدرحبمبدأالأخذ-8

والانفعالاتوالشهواتالأهواءضبطفيكبيردورللعقل-9

توجيهأووجه،الإسلاميةالشريعةمقاصدأدركإذاولاسيما،والعواطف

سليما.

تربيةنفسهيرببأنيريدمنكلليعرفهاالحقائقهذهتعميم-01

أيضأ.غيرهيرببأنيريدومن،مستمرةذاتية

وأساليبإغراءاتمقاومةطرقالإنسانمعرفةضرورة-11

.الشيطانتضليل
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الفطالتاني

الإنساننموصراحلفيالجوزيابنراي

ضوءفيالنمومراحلتقسيمفيالجوزيابنراي:اولأ

النفسعلم

.المبكرةالطفولةمراحلةفيالجوزيابنراي:ثانيا

.والشبابالبلوغمراحلةفيالجوزيابنرأي:ثالثا

الكهولة.مراحلةفيالجوزيابنراي:رابعا

الشيخوخة.مراحلةفيالجوزيابنراي:خامسا

.الهرممراحلةفيالجوزيابنراي:سادسأ

الفصل.هذامنالمستخلصةالتربويةالاراء:سابعا
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الثانيألفصل

الإنساننمومراحلىفيالجوزيابنرأي

النمومراحلتقسيمفيالجوزيابنرأياولا:

النفسعلمضوءفي

فيالجوزيابنرأي،البابهذامنالأولالفصلفيناقشنا

فيرأيةسنتابعالفصلهذاوفي،عدةجوانبمنالبشريةالطبيعة

المنظورحيثمنوتقويمهابتحليلهانقومتم،الإنسانيالنمومراحل

ماحسبوذلكالحديثالعلمأثبتةماحيثومن،الإسلاميالتربوي

الدراسة.تقتضية

هي:مراحلستإلىالإنسانيالنمومراحلالجوزيابنقسموقد

وهذه.بالولادةوتنتهيالحملحدوثمنتبدأ:الأولىالمرحلة

فيلذكرهاتعرضولكنة،بصراحةالجوزيابنيذكرهالمالمرحلة

حينها.فيستذكر،مؤلفاتهمنمختلفةمواضع

كماوهي،بالمواسمأسماهافقد،الباقيةالخمسالمراحلأما

:الجوزيابنأوردها

.البلوغزمنإلىالولادةوقتمن:الأول"الموسم

زمنوهيسنةوثلاثينخمسإلىالبلوغزمنمن:الثانيوابوسم

.الشباب

وذلك،سنةالخمسينتمامإلىالزمنذلكمن:الثالثوالموسم

ذلك.قبللماكهليقالوقد،الكهولةزمن
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زمنوذلك،السبعينتمامإلىالخمسينبعدمن:الرابعوالموسم

الشيخوخة.

زمنوهوالعمرتمامإلىالسبعينبعدما:الخامسوالموسم

.")1(الهرم

الإنساني،النمولمراحلالجوزيابنوضعهالذيالتقسيموهذا

منوغيرهمالمسلمينالمربينتقسيماتمعظممعكبييرحدإلىيتفق

علبناءالنمو،لمراحلالأساسيةالتقسيماتساوردلذلك،الغربيين

وأالحديثالتكوينيالنفسعلمفييقابلهوما،الجوزيابنتقسيم

عنة.يختلف

.بالولادةوتنتهيالحملحدوثمنتبدأ:الأولىالمرحلةاولا:

)2(.التكوينيالنفسعلممعالجوزيابنالتحديدهذافيأتفق

الجوزيابنعندالأولالموسموتمثل:الثانيةالمرحلةثانيأ:

الطفولة،مرحلةويتضمن،البلوغزمنإلىالولادةوقتمن:وزمنها

إلى:المرحلةهذهالنمونفسعلمويقسم

وتتضمن:المبكرةالطفولةمرحلة-ا

أسبوعينإلىالولادةمنالمهد:مرحلة-أ

الثانية.السنةنهايةإلىالولادةمن:الرضاعومرحلة

وأالخامسالعامنهايةإلىالثانيةالسنةمن:الحضانةمرحلة-ب

.السادس

سنواتالثلاث،سنوات9-6من:المتوسطةالطفولةمرحلة-2

الابتدائية.المرحلةمنالأولى

سنواتالثلاث،سنة12-9من:المتأخرةالطفولةمرحلة-3

كتابمن.العمر"مواالغمر!علىالنا.الجوزىابن،سابقمرجع()1

58.-57ص.الشهيةوالطرفةالبهيةالتحفة

الطبعة،الكتبعالم،القاهرة.تالنمو.السلامعبدحامد،.د،زهران)2(

.99ص،م7791،الرابعة
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الابتدائية.المرحلةمنالاخرى

ووقتها،الجوزيابنعندالثانيالموسموتمثل:الثالثةالمرحلةثالثأ:

منويفهم،الشبابزمنوهو،سنةوثلاثينخمسإلىالبلوغزمنمن

قسمين:إلىالمرحلةهذهقسمأنههذا

.البلوغمرحلة:الأولىالمرحلة

.الشبابمرحلة:الثانيةالمرحلة

إلى:المرحلةهذهالنمو)1(نفسعلمويقسم

(.الإعدادية)المرحلة14-13-12منالمبكرةالمراهقةمرحلة-ا

)المرحلة17-16-15منالوسطىالمراهقةمرحلة-ب

.(الثانوية

)المرحلة21-02-91-18منالأخيرةالمراهقةمرحلة-بر

.(الجامعية

-21منالشبابمرحلة،المرحلةهذهإلىالجوزيابنأضافوقد

سنة،45-21منالنفسعلمفيالشبابمرحلةكانتلهانسنة35

المراهقة.مرحلةعنمستقلةمرحلةوهي

،الجوزيابنعندالثالثالموسموتمئل:الرابعةالمرحلةرابعأ:

زمنوذلك،سنةالخمسينتمامإلىالزمنذلك"من:قالكماووقتها

سنة.55-35منأي".الكهولة

56-04منالنمو)2(نفسعلمحسبالمرحلةهذهوتقسيم

ابنتقس!يمعنيختلفالتقسيموهذا،الكهولةمرحلةوتمثل،سنة

.الجوزي

،الجوزيابنعندالرابعالموسموتمثل:الخامسةالمرحلةخامسأ:

62.ص،السابقالمرجع)1(

دون،ام759،الرابعةالطبعة.للنموالنفسيةالأس!.البهي،فؤاد.د"السيد،!2(

335.صناشر
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وتقسيم.الشيخوخةزمنوذلكالسبعينتمامإلىالخمسينبعدمنووقتها

مرحلةوتمثل،الموتإلى65منالنمو)1(نفسعلمحسبالمرحلةهذه

نفسعلمعنالجوزيابنتقسيميختلفالمرحلةهذهوفي.الشيخوخة

النمو.

،الجوزيابنعندالخامسالموسموتمثل:السادسةالمرحلة:سادسأ

المرحلةوهذه.الهرمزمنوهوالعمرتمامإلىالسبعينبعدمنووقتها

57منوتمتد،المتاخرةالشيخوخةمرحلةضمنالنمونفسعلمفيتقع

العمر")2(.نهايةإلىسنة

علمعنالجوزيابننظروجهةمناختلافاهناكاننجدوهكذا

الشبابمرحلةفيولاسيما،المراحلبعضفيوذلكالنمونفس

.والهرموالشيخوخة

المنهجضوءفيالجوزيابنحددهاكماالنمومراحلوسنناقش

ياتي:كماوهيالإسلاميالتربوي

:الولادةقبلمامرحلةفيالجوزيابنراي-ا

رسالتةفيتصريحاالجوزيابنيذكرهالمالتيهيالمرحلةوهذه

بعضفيلذكرهاتعرضولكنهالعمرمواسمعلىالغمرالنائمتنبيه

الجسميالطفلنموفيتؤثرعواملهناكانالمعروفومن،مؤلفاتة

وقدإيجابيةتكونقدالعواملوهذه،امهبطنفيوهووالخلقيوالنفسي

النفسيةالنواحيبجميعالاهتمام:المثالسبيلعلىمنها،سلبيةتكون

المؤثراتمنشيءينعكسلاحتىبالأمالاجتماعيةوالعلاقاتوالصحية

ابنيذكرهالموالنفسيةالتربويةالمؤثراتوهذه،الجنينعلالضاره

حددهاكمابدقةيكتبهاولمبعمومياتهاالتربيةعنكتبلأنه،الجوزي

الخ...الجوزيةقيموابنالغزاليأمثالالمسلمينالتربيةعلماءبعض

ذكرها.التيالآراءسنعرضلذلك

335.ص،السابقالمرجع)1(

335.ص،السابقالمرجع)2(
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مرحلتين:إلىالمرحلةهذهالجوزيابنقسموقد

الصالحة.الزوجةاختيارمرحلة-ا

الجنين.تكوينمرحلة-2

.الجوزيابناراءضوءفيمرحلةكلوسنناقش

الصالحة:الزوجةاختيارمرحلة-ا

ابنألففقد،الأجيالتربيةفيالمسلمةالمراةدوروخطورةلأهمية

الخاصةبالأحكاميتعلقمافيهوذكرالنساء،أحكاماسماهكتابأالجوزي

الرغبةدفعتةوقدوسيرة،وادابومعاملالتوعباداتعقائدمنبالمراة

"رايت:فقال،لذلكلحاجتهنبالنساء،الخاصالصحيحالعلمبيانفي

العلم،عنلبعدهن،الرجالمنالرفدةهذهمنالتنبيةإلىأحوجالنساء

لامخدعهافيتنشاالغالبفيالضبيةفان،بالطبععليهنالهوىوغلبة

اركانأيضأتعببمولا،الحيضمنالطهارةتعرفولاالقرانتلقن

.الخ"...الزوجبحقوقالتزويجقبلتحذثولا،الصلاة

والأحكاموالواجباتبالحقوقوالأمهاتالآباءلجهلونتيجة

فيالجوزيابنفقال،لأبنائهمتربيتهمفيذلكائرفقد،الشرعية

يعفمةولابالمعاش!،ينشاحينولدهيشغلالعواماحد"ورأيت:ذلك

ولاالدنيا،طلبفيالولدفيتقلب،المعاملاتولوازمالعبادةواجبات

عنلجامهيرذولا،الفرائضمنفرضأيعرفولا،الاخرةأخباريعلم

فربما،القضاصمجالسمنمجلسأوحضرأفلحفإن،رائضألفالهوى

،الذنوبعلىمصزافخرج،الباطلةالرخصأحاديثمنهمسمع

الخ")3(...كريمربي:ودقول

ملمة،بالأحكامعارفة،صالحةاسريةبيئةفيالأبناءينشاوحتى

السليمالاختيارمنلابدكان،الإسلاميةللواجباتمدركة،بالأركان

الكتبدار،بيروت.أحكاثالنسا.الرحمنعبد،الفرحابو،الجوزيابن()1

.4ص،ام859اهـ-504،الأولىالطبعة،العلمية

.3ص،السابقالمرجع)2(
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حتى،الجوانبجميعمندينهالأمورالمتفهمةالواعيةالصالحةللزوجة

.وبصيرةوهدىعليمعلىابتاءهاتربيأنتستطيع

الدين،أساسعلىالزوجةاختيارأهميةالجوزيابناكدوقد

ولحسبها،لمالها:لأربعالمراة"تنكح:جمي!الرسولبقولمستشهدأ

لمجح:وقولة")1(.يداكتريتالدينبذاتفاظفرولدينها،ولجمالها،

تعجبكتراهاالمراةالسعادهقمن،الشقاوةمنوثلاثالسعادهمن"ثلاث

باصحابكفتلحقكوطيةتكونوالدابةومالكنفسهاعلىفتامنهاوتغيب

ولمحملفتسوءكتراهاالمرأهالشقاوهومنالمرافقكثيرهواسعةتكونوالدار

تكونوالدابةومالكنفسهاعلىتامنهالمعنهاغبتوإن،عليكلسانها

والدارباصحابكتلحقكلمتركبهاهـان،اتعبتكضربتهافانقطوفأ،

")2(.المرافققليلةضيقةتكون

وتأديبه،الطفلتربيةفيوالوراثةالفطرةعاملياثرأكدكذلك

عليها،تعالىاللهخلقةالتيالسليمةفطرتةعلىيولدإنسانكلأنفبين

"الأصل:فقال،والورائةالبيئةعواملمنناتجذلكبعدعليهايطرأما

")3(.الفطرةعلىيولدمولودوكل،طارئةوالعلل،الصحةالأمزجةفي

علييولدالامولويرمن"ما:جمي!الرسولقولمنالمعنىهذااشتقوقد

بهيمةالبهيمةتتتجكما،وتمجسانهوبنضرانهجمهؤدانهفابواه.الفطرة

جدعاء")4(.منفيهاتحسونهلجمعاء.

عبد)تحقيق(!..مسلم،الحسينابو،النيسابوري،سابقمرجع)1(

استحبابباب،الرضاعكتاب،8601ص،الثانيالجزءفؤاد،محمد،،الباقي

.1466رقمحديث،الدبنذاتنكاح

وبذيلة..الصحيحينعلىالمستدرك.الحاكم،اللةعبدأبو،النيسابورى)2(

الرحمن،عبد،يوسف.د،المرعشلي)إشراف(الذهبيللحافظ.التلخيص

ص،الثانيالجزء،ام869اهـ-604،الأولىالطبعة،المعرفةدار:بيروت

الشقاوه.منوثلاثالسعادةمنثلاثباب،النكاحكتاب،162

131.ص.الروحانيوالطباللطائ!.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

كتاب،4702ص،الرابعالجزء!..النيسابوري،سابقمرجع()4

وأطفالالكفاراطفالموتوحكمالفطرةعليرلدمولودكلمعنىبابالقدر،

البهيمةتلدكما:بهيمةالبهيمةتنتج"كمامعنى2658.رقمحديث،المسلمين
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الطبعيكنلمماتثمرلنالتربيةانالجوزيابنرأىوقد

لمإذاالولدتاديبينفعما"والله:فقال،الطفلفيموجودينوالاستعداد

الولد")1(.لذلكالخالقاختياريسبق

التربيةعمليةفيتساعد،الجيدةالوراثيةالخصائصأنبينكذلك

فيفيقولويسر،وبسهوليماجهدبأقلوالأخلاقياتالقيمالطفلوإكساب

ينفعولاالفولأذالمسنينفعكمايؤتر،فيةالرياضة"وأقل:ذلك

لاالتربيةفإن،ضعيفةالوراتيةالصفاتكانتإذاأماالحديد")2(.

مساعدةالتربيةمهمةفإن،الصفاتهذهمنتغيرأوتوجدأنتستطيع

إلىالوصولعلبهايتصفالتيالمختلفةوخصائصةنموهحسبفردكل

يقولذلكوفي.كائنهوماخلالمنيصلهأنيمكنمستوىافضل

نجيب،فيإلاتصلحلا[التربية]بمعنىالرياضة"إن:الجوزيابن

الافتراسيتركلاصغيرارب!وإنوالسبع،الرياضةتنفعةلاوالكودن)3(

أساليبهابكل-حاولتمهما-التربيةأنعليدلوقولهكبر")4(إذا

أصلتغيرأنتستطيعلافانهاأليفا،حيواناالسبعمنتجعلأنوطرقها،

يعودصغرهفيالتربيةعمليةبعدلأنهمفترسأ،حيواناكونهمنطبيعته

فكرتهلأنتفصيلإلىيحتاجالرأيوهذا.كبرإذاالافتراسفياصلةإلى

تربويا.سليمةغير

"فأصلح:فقالالبكر،المرأةاختيارفيالجوزيابنرغبكذلك

جدعاء،فيهاتوجدلا.نقصمنسليمةالأعضاء،مجتمعةايجمعاء،بهيمة=

كاملةبهيمةتلدالبهيمةأنومفاه.الاعضاءمنغيرهاأوالأذنمقطوعةوهي

المرجعولادتها".عندوالنقصالجدعفيهايحدثوإنما.فيهانقصلاالأعضاء

252.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.138ص.الروحانيوالطباللطائ!.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

الكودن:الجوهري.ايضأالفيلةمنوالكودفي.البرذون،البغل"قيل:الكودن)3(

.العربلسان.منظورابن،سابقمرجعالبليد"بهويشبةيوصفالبرذون

356.صعشر،الثالثالمجلد

131.ص.الروحافيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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موافقوهذا")1(،سواهتعرفلمالتيالبكرالرجليتزوحانالأمور

جابرسالعندما.الجوزيابنهنابهيستشهدلموإن-لمج!الرسوللقول

فهلا:جمي!فقالثيبأ:فاجابهثيبأ؟أمأبكرأ:!تزوجعمناللهعبدبن

رضيعائشةالسيدهسألتعندما-س!وقوله.2"وتلاعبكتلاعبهاجارية

منها،أكلقدشجرةوفيةواديأنزلتلواللهرسولياعنها:الله

التىقي:قال؟بعيركترتعكنتأئهافيمنها،يؤكللمشجرأووجدت

غيرها)3(.بكرأيتزوفيلمجمي!اللّةرسولانيعنيمنها.يرتغلم

ابنيذكرهالموهذه-الصالحالزوحتختارأنالمراةعلىكذلك

نأعلالطرفينمنالصحيحالاختيارلتكملةهناذكرتولكن-الجوزي

انكحؤا"ا:تعالىاللهلقولواكلاهالماللاوالخلقالصلاحالمعياريكون

منأدئهيغنهمفقر!يكونواإن!إماتبتمعبابهزمنوالضخلحينمنكزالأتمى

إلاقانكحوهوخلقهدينهترضونمنجاءكم"إذا:جمم!وقوله.فضحف!")4(

.(وفساد")الأرضقيفتنةتكنتفعلوا

الدينية،النواحيجميعمنصحيحأساسعلىالاختيارتمفاذا

حسبعلىالزواحتم،والنفسية،والعقليةوالخلقية،والاجتماعية

الثانية.المرحلةإلىنصلومنهاالغراء،الإسلاميةالشريعة

الجنين:تكوينمرحلة-2

وقد.بالولادةوتنتهي،الحملحدوثمنالمرحلةهذهوتبدا

135.ص،السابقالمرجع)1(

التاسع،الجزء.البخار!البار!.العسقلاني،سابقمرجع)2(

.9705رفمحديث،الثيباتتزويجباب،النكاحكتاب،121ص

الأبكار،نكاحباب،النكاحكتاب،012ص،التاسعالجزء،السابقالمرجع)3(

.5577رقمحديث

2!م.الاية،النورسورة)4(

الثالث،الجزء.الترمذ!سنن.وهو.ا!الجا.الترمذي،سابقمرجع)5(

،فزوجوهدينةترضونمنجاءكمإذاجاءماباب،النكاحكتاب386،ض

.8501رقمحديث



فيعلمياوصفأ،امهبطنفيالإنسانخلقمراحلالجوزيابنوصف

الشريفة،النبويةوالأحاديث،الكريمةالقرانيةالاياتالىمستندأ،مجملة

شيءوهذا.ومعلوماتةالفاظهبعضفيالعلميةالدقةيفتقدكانوإن

فيتكتشفلمالمجالهذافيالعلميةالحقائقمنكثيرألأنفيةيعذر

الجوزيابنقبلمنالعميقوفهمةالكريمالقرانتدبركانوإن،عصره

إلىواوصلهممعلوماتهمصححقد-المسلمينالعلماءمنوغيره-

منالحديثالعلمإليهوصلمامعتتفقمجملها،فيعلميةمعلومات

ذاتالمكئرةالاجهزةبواسطةالمتتابعةالمستمرةالدقيقةمشاهداتةخلال

التكبير.علجدأالعاليةالقدرة

ابناراءخلالمن،الجنيننمومراحلبعرضسنقوموالان

.المجالهذافيالعلميةالكتاباتبامقارنةالجوزي

لهيكونأنالمنيفيالحادثةالاحوال"اول:الجوزيابنقال

ثم،القلبلمكانإعدادأ،الرطوبةوسطإلىمندفعأالنفخيوجدثمزبد،

تلاثةبالجنينويحيط،بعضمماسةعنبعضهاويتنحىالأعضاء،تتميز

وغشاء،الجنينبولفيةينصبوغشاء،العروقفيةتنسجغشاءاغشييما:

")1(.الجنينمنترشحالتيالرطوبةيجمع

ابنقولخلالمن،الأجنةعلمضوءفيالرايهذاولتحليل

النفخيوجدثمزبدلةيكونانالمنيفيالحادثةالأحوال"اول:الجوزي

الأعضاءتتميزثم،القلبلمكانإعدادأ،الرطوبةوسطإلىمندفعا

بعض".مماسةعنبعضهاويتنحى

لفظةفيالعلميةالدقةعنالبعدالجوزيابنعبارةعليغلب

لهليسمندفعاويكون،رغوةاوزبدلهيكونالمنيلأن،النفخيوجد

الحجمصغيرالمنوي"فالحيوان:البارمحمدد.يقولذلكوفي،نفخ

طويلذيلوله،مدببمصفحراسوله،الصاروخية-القذيفةيشبة

الجزء،مصطفىد.الواحد،عبد)تحقيق(.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.951ص،الثاني
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قوي،الحركةسريعوهو..المنيبحرفيالسباحةعلىيساعده

ولاهيابغيروالمخاطرالمفاوزعبرينطلقوهو،الباسشديد،الشكيمة

بغيتةإلىوصلفإذا")1(.يموتأوومقصدهبغيتهإلىيصلحتى،وجل

يتموبذلكمعها،والاتحادالمرأهبويضةإلىالوصولوهوومقصده

وهكذا،أربعإلىوالخليتان،خليتينإلىالملقحةالبويضة"تنقسمالتلقيح

وتسمىالتلقيحبدايةمنذساعة)72(خلالفيالتوتةمثلتصبححتى

التوتة،مرحلةإلىوصلتفاذاالانشقاقمرحلةهذهالانقساممرحلة

وعندتذ،رقيقسائلوبهمجوفابداخلهاماوصارقليلاالكرةكبرت

")2(.الجرثوميةالكرهباسمتعرف

تنسجغشاءاغشييما:ثلاثةبالجنين"ويحيط:الجوزيابنقولاما

التيالرطوبةيجمعوغشاء،الجنينبولفيةينصبوغشاء،العروقفية

ذلكفيفقال،الحديثالأجنةعلمذلكاكدفقد."الجنينمنترشح

وجدناهابالجنينالمحيطةالأغشيةفيالنظردققنا"وإذا:البارمحمدد.

تلاثة:

.مباشرةبالجنينويحيط:الأمنيونأوالسليغشاء-ا

.المشيمي()الغشاء.الكوريونغشاء-2

.)3("الساقطغشاء-3

:فقال،للجنينوفائدتةغشاءكلوظيفةالجوزيابنبينوقد

الوظيفةحيثمنالأجنةعلمحسبويوافقة"،العروقفيهتنسج"غشاء

ويتوسط([،بالجنينيحيطالغشاءوهذاالمشيمي(،)الغشاءالكوريونغشاء

ويتركب،الداخلمنالأمنيوسيوالغشاءالخارجمنالساقطغشاءبين

هما:ورقتينمنالغشاءهذا

السعوديةالدار،جده.والقرانالطببينالإنسانخلق.علي،محمد.د،البار()1

85.ص،ام089-اص004،ولىاالطبعة،والتوزيعللنشر

السعوديةالدار،جده.القرانيفى-هالأجحةالوجيز.عليمحمد،د.،البار)2(

34.ص،ام859-اص504،الاولىالطبعة،والتوزيعللنشر

.302ص.والقرانالطببينالإنسانخلق.البار،سابقمرجع)3(



الأغذيةبواسطتهاتنتقلكثيرةوخملاتزغاباتوبها:خارجية-ا

الكربوناكسيدثانيغازينتقلكماالجنينإلىالأممنوالأوكسجين

.الأمدمإلىالجنينمنوالبولينا

مبدأتشملفيماوتشملالصفاراوالمحكيستغطي:داخلية-2

")1(.الخارجيةالجنينيةالأوعيةظهور

البركمنالغذاءامتصاصعلىالغشاءهذاوظيفةتقتصرولا

الأممنالغريبةللأجسامالمضادات"تنتقلبل،بالجنينالمحيطةالدموية

عنةتمنعنفسةالوقتوفي،مناعتةجهازللجنينلتكؤن،الجنينإلى

")2(.والميكروباتالسمومانتقال

،الجوزيابنذكرهمااللذين،والثالثالثانيللغشاءينبالنسبةأما

وإننفسها،الوظائفوذكرمنهما،كلوظيفةتحديدفيدقيقايكنفلم

وهذا،"الجنينبوليفيهينصب"وغشاء:قولهفيودقةتحديدأاكثركان

بالجنينيحيطالذيالأمنيوناوالسلىغشاءفيالاجنةعلمأثبتهما

السائلفوائدمنلأن،منةيتغذىالذي،الجنينبولفيةفينصبمباشرة

عضوية،غيروأملاحوسكريةزلاليبماموادعلى"يحتويانهالأمنيوني

")3(.ونموهتغذيتهعليساعدمماالجنينيمتصها

ومراحلباطوايىالإنسانيمز،الحملوحدوثالتلقيحبدايةومع

متعدد؟:

النطفة.مرحلة-ا

العلقة.مرحلة-2

المضغة.مرحلة-3

.العظاممرحلة-4

.العظاميكسوالذياللحممرحلة-5

.502ص،السابقالمرجع)1(

.602ص،السابقالمرجع)2(

.402ص،السابقالمرجع)3(
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ونفخ،والتسويةالتصوير،ويتضمنالاخرالخلقمرحلة-6

.الروح

مناقيدنشنلحقنا"ولقذ:تعالىاللهقولمنمستمدةالمراحلوهذه

فخلقناعلقةافطفةضلقناثرمكينقرارفىنطفةجعلتهثمطايؤمنسنلة

ألنثمأنهثزلخماائعطرفكسؤناعطماائمضغةفخلقنطمضغةاتعلقة

")1(.الخ!مينأحسناذفتبارلضفقاءاخر

الإنساننموبمراحلالخاصةالاياتهذهالجوزيابنفسروقد

.ادمابن:يعني:جعلناهثم:تعالى"قولةمعنى:بقولة

الرحم.وهو:قرارفينطفة

فية")2(.لاستقرارههئئقدحريز،:اي:مكين

الآتي:الوجهعلىالتخليقلمراحلتفسيرهجاءثم

النطفة-ا

وقد")3(.المنيفهيالنطفة"فأماتفسيرها:فيالجوزيابنقال

الدافق،والماء،المهينالماء:منهاعدةبأسماءالكريمالقرانفيوردت

والمني.

المنيلفظ"ويطلق:بقولهالبارعليمحمدد.معناهاوضحوقد

والبروستاتالخصيةتفرزهاوالتي،للرجلالتناسليةالإفرازاتعل

شقين:منمكونوالمني..المنويةوالحويصلة

فيالمنويةالقنواتفيتتكونالتيالمنويةالحيواناتهو:الأول

بالنطفة.المسماةذاتهاوهي،الخصية

ويغذيهاالحيواناتهذهيحملالذيالمنويالسائلهو:والثاني

")4(.الرحمإلىتصلحتىفيةتسبحوالتي

.14-12الايات،المؤمنونسورة()1

الإسلامي،المكتب،بيروت،دمشقالمسير-هالتفسير.ا.الجوزيابن)2(

462.ص،الخامسالجزء،م13846491!-،ولىاالطبعةوالنشر،للطباعة

.604ص،الخامسالجزء،السابقالمرجع)3(

48.ص.والقرانالطببينالأنسانخلق.البار،سابقمرجع)4(

402



2-العلقة

ائذى"هو:تعالىقوله")1(علقةالنطفةظقنا"ثر:تعالىاللهقال

")2(.علقةمقثمتطفؤمنثمتزابمنظحم

فيهاتعلقالتي"المرحلة:هيالحديثالاجنةعلمفيوالعلقة

تدلفإذ،البدنيةالكتلبظهوروتنتهي،الرحمبجدارالجرثوميةالكرة

")3(.المضغةمرحلةإلىحينئذ

جامد..عبيطدم:"والعلقة:بقولهمعناهاالجوزيابنفسروقد

فليستجفتفاذا،بهتمربماوتعلقهالرطوبتهاعلقةسميت:وقيل

")4(.علقة

فقد،عبيطدموانهاالعلقةمعنىفيالجوزيابنرايولتوضيح

فقدالمحدثونالأطباءاما،نفسةالمعنىعلىالقدامىالمفسرونوافقة

فيهاتعلقالتي"المرحلةهيبلجامدأ،دماليستالعلقةلأن،خالفوه

.(فية")وتنشبالرحمبجدار)التوتة(الأمشاجالنطفة

اتفق"فقد..بهتمربماوتعلقهالرطوبتهاعلقة"وسميت:قولهاما

ماكلعلىاساسأيطلقالعلقة"لفظ:أنعلىوالأطباءالعلماءجميعمعه

الرحمجدارفيوتعلقتنشبإذالعلقةتفعلوكذلك..وتعلقينشب

.)6(
..".فيةوتنغرز

علوقأالخلويةالكتلة"وتعلققرقوز:ود.ديابد.قالوكذلك

مخاطيةفيغرستهاالتيالاستطالاتتلكبواسطةالتصاقأ،وليى

.")7(الرحم

.14الاية،المؤمنونسورة()1

67.الاية،غافرسورة)2(

92.ص.القرانيفى!هالأجنةالوجيز.البار،سابقمرجع)3(

ص،الخامسالجزء.فىخع!التفسيرالملسيرا.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

604.

.601ص.والقرانالطببينالإنسانخلّق.البار،سابقمرجع)5(

.701ص،السابقالمرجع)6(-

القرانالطب!-فى.أحمد.دوقرقوز،الحميدعبد،ديابد.،سابقمرجع)7(

81.صالكر-.
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العلقة"حجملأنالجامد،بالدمالعلقةالجوزيابنتفسيروسبب

،المجردةبالعينترىتكادلامليمتر")1(ربععلىيزيدلاانغرازهاعند

بعدوالذلكبالمجهربرويتهاتسمحلاالوقتذلكفيعلمائناوإمكانيات

وصفها.فيالصوابعن

3-المضغة

الأجنةعلمفيمرحلة"هي:بقولةالبارعليمحمدد.معناهابين

الأسناناثارفيةتظهرولكأنما،ممضوغةلقمةمظهرهفيفيهاالجنينيشبة

)2(-
لحمة:"والمغضة:بقولةمعناهاالجوزيابنفسروقد"مغروزة

")3(.يمضغمابقدرلأنها،بذلكوسميت:قتيبةابنقال.صغيرة

التكوينبدايةتعتبرالمرحلةهذهأن،الأجنةعلمفيجاءوقد

،صغيرةبدنيةكتلشكلعلىالأعضاءفيةتتميزالذي،العضوي

"وعندماوالأطرافالفقراتوبداية،والجذعالرأسمنطقةفيولاسيما

ممضوغاشيئأويشبة،صغيرةمضغةفعلأالجنينيبدو،البدنيةالكتلتظهر

")4(.الأسناناتارعلية

للحما-5:ملعظاا-4

المراحلفيفعلكماواللحمالعظاممرحلةالجوزيابنيفسرلم

المرحلتينهاتينيوضحلموربما،الجنينعلىطرأتالتيالسابقةالثلاث

العظام"انالعلميةالابحاثخلالمنثبتكماولأنةتداخلهما،بسبب

هوالجنينعلىالغالبالوصفزاللاالذيالوقتفيالظهورفيتبدأ

الجلدويظهربعد،تكتمللمزالتلاوالعظامالعضلاتوتظهر،المضغة

.701ص.والقرانالطببينالإنسانخلّق.البار،سابقمرجع(1)

93.ص.القرانيفىصصالأجنةالوجيز.البار،سابقمرجع)2(

صالخام!،الجزء.التفسيرالمسيررا.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

456.

الحديث.واالكرالقرانبينالأنفسدليل.محمد،توفيق،الدينعز)4(

ص7014،ولىاالطبة،والترجمةوالتوزيعوالنشرللطباعةالسلامدار،القاهرة

133.ص،م8691-
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تميزلاالطبية"الكتبانإلىبالإضافة")1(.العضلاتنمويكتملولم

الأسابيععلىيعتمدبتصنيفوتكتفي،واللحموالعظامالمضغةمرحلة

ومرحلة،الجنينمرحلة:مرحلتينإلىالجنينيالنموويقسم،والأيام

بهتحصلالذيالترتيبالأجنةعلمضوءفينتابععندماولكننا،الحميل

القراني")2(.الترتيبمعاتفاقأنجد،الرابعالأسبوعخلالالتغيرات

ذكزنا-انسبقكما-الأجنةعلمفيالجوزيابنومعلومات

تخضعولم،النبويةوالأحاديثالقرانيةالاياتلتفسيرفهمةإلىتستند

منجذاالدقيقةالتفصيلاتبعضوضحتالتيالعلميةللتجربةمعلوماته

بليذكرها،لمالقرانأنيعنيلاوهذا.المتعددةمشاهداتهاخلال

الظاهريالمعنىعلىيقف،القرانيةللايةتفسيرهمحدودلىانماذكرها،

المعمليةالمشاهداتخلالمنإلاالدقيقةالتفصيلاتتظهرولالها،

يذهبقد،سابقعلميئإعجازمنالايةفيجاءماتؤكدالتي،المتكررة

قوليقرألمالذيجيليتالبروفسوروهذاالمقصود.غيرالخطاإلىبالمفسر

منولكنه")3(،لخماائعطصنكسؤناعبهماائمفحغة"نخلقنا:تعالىالله

تبدأالثالثالشهرفىإنه":فقالفيهاجاءمااكدالعلميةتجاربهخلال

."،4(باللحمالعظامتكسىثمالعظامتكوينونقطالاظافر،

مرحلة"ففي:بقولهالمرحلةهذهالبارعليتحمدد.وضحوقد

سابقبالعضوويعرف،الهيكليالمحوروهوالظهريالحبليظهرالعلقة

اطوايى:بثلاثةويمرالفقريالعمودظهوريسبقإنهإذ؛الفقريالعمود

الغضروفي.النسيجوسطمتصلحبلأولها:

المسبحة.شكليتخذوثانيها:

والاختفاء.الضمور:الثالثوالدور

(،العظامسابق)النسيجالغشاثيةبالمرحلةتعرفالأولىفالمرحلة

136.ص،السابقالمرجع()1

135.ص،السابقالمرجع)2(

.14الاية،المؤمنونسورة)3(

.136ص.والقرانالطببينالإنسانخلق.البار،سابقمرجع()4
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المرحلةتليهاثم،الرحميوالسادسالخامسالأسبوعفيوتظهر

الأسبوعفيتظهرتم،السادسالأسبوعاواخرفيوتبدأ،الغضروفية

الفقراتجسمفيتمعظممراكز(المضغة)بدايةالرحميالسابع

أقواسفيتمعظممراكزتظهرالثامنالأسبوعوفي،الغضروفية

حولالعضلاتتتكونثمالظهور،فيعندئذالأضلاعوتبدأ،الفقرات

")1(.الكريمةالايةذكرتةكماباللحموتكسوهاالعظام

اللهبعث،ليلةوأربعونثنتانبالنطفةمر"إذا:بئالرسولوقال

ولحمهاوجلدهاوبصرهاسمعهاوخلقفصؤرهاملكأ.إليها

.)2(وعظامها"

العظاممرحلةالشريفالنبويوالحديثالكريمةالايةتثبتوهكذا

واللحم.

:الروحونفخوالتسويةالتصويرويتضمن:اخر""خلقمرحلة-6

الجنيننمومنالنهائيةالمراحلتتمالمرحلةهذهفيأنهالمعلوممن

الجنينبصماتمثلالأعضاءفتتميز،الجسميالمستوىعلىعامةبصفة

تتضحكذلك،العصبيالجهازوينمو،القلبعمليستقركما،وأظافره

)3(.الذكورةأوالأنوثةخصائص

اللهقولتفسيرفي-المرحلةهذهبشأنالجوزيابنقالوقد

أحدهما:قولانالإنشاءهذامحلوفي"،ءاخر")4(ضفقاألنشآنه"ثز:تعالى

فية،الروحنفخأنه:أحدهماقولانالإنشاءصفةفيثم.الأمبطنفيأنه

وعكرمةومجاهد،والشعبي،العاليةأبوقالوبه،عباسابنعنعطاءرواه

الحسن.قالة.أنثىأوذكرأجعلةأنه:والثاني.واخرينوالضحاك

.148ص،السابقالمرجع)1(

باب،القدركتاب،الرابعالجزء.-ج!.النيسابوري،سابقمرجع)2(

وشقاوته،وعملهوأجلةرزقهوكتابة،امهبطنفي،الادميالخلقكيفية

2645.رقمحديث،3702ص،وسعادتة

الكر-القرانبينالأنفسدليل.الدينعز،سابقمرجع:منالقراءةخلاصة)3(

.531ص.اتالحدتث

.14الاية،المؤمنونسوره)4(
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امه")1(.بطنمنخروجهبعدانه:الثانيوالقول

الصورةمنالخلائقعنمتميزاخلقأأياخر""خلقأمعنىففي

علىردإنهحيثمنتربويةقيمةنجد،والعقليالروحيوالبناءالظاهرة

التطور.نظرية

مرحلتين:المرحلةهذهقسمأنةالجوزيابنتفسيرمنلناويتضح

:جانبانولها،أمهبطنفيوجودهاتناء-ا

.الروحنفخ:الأولالجانب-أ

أنثى.أوذكرأجعلة:الثانيالجانب-ب

التصويريتضمنالذيالاخرالخلقمرحلةوهو-الجانبوهذا

الإنسانلخلقالمتميزةالصورةيبرزالذيهو-الروحونفخوالتسوية

اللهخلقهالتيالصورةتلك،المخلوقاتباقيعنلهالمميزةوالقدرات

كمالهالعبوديةبواجبيقوم،وجلعزدلهمستخلفأعبداليكونعليها

عند،التربويةاهميتةرغم،الجوزيابنلهيتعرضلمالجانبوهذا،أمره

.الاستخلافلمهمةالإنسانإعداد

الفصولفيالمرحلةهذهسنناقش.أمهبطنمنخروجهبعد-2

القادمة.

وجوده"اثناءالجانبينهذينالدينعزتحمدتوفيقالباحثأكدوقد

المرحلة،هذهفيتحصلالتيالجديدة"والتغيرات:فقالأمه"بطنفي

:جانبانلها

الذيالتميزوهو،بوسائلهالتجريبيالعلميراقبة:الأولالجانب

وأذكورتهوظهرت،الإنسانيةصفاتهاكتسبوقد،الجنينبهيظهر

.يتحركوبدأ،أنوثتة

فية")2(.الروحنفخوهو،الوحيبهجاء:الثانيالجانب

ص،الخاسىالجزءالمسير!هالقسير.ا.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

462-.463

ص.الحدلثواالقران!رالكربينالأنفس.الدينعز،سابقمرجع)2(

153.
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مر"إذافيهما:قالبئللرسولبحديثينالجوزيابناستشهدوقد

سمعهاوخلقفصورها.ملكااليهااللهبعث،ليلةواربعونثنتانبالنطفة

انثى.اماذكزاربيا:قالثم.وعظامهاولحمهاوجلدهاوبصرها

قيقولاجلةارتتيا:يقولثم.الملكوتكتب.شاءماربكفيقضي

ماربكفيقضي.رزقهاربيا:تقولثم.الملكويكتب.شاءماربك

ماعلىيزيدفلا.يدهفيبالصحيفةالملكيخرجثم،الملكوبكتبشاء.

خلقهيجمعاحدكم"إن:الروحنفخفيجم!وقولة")1(.ينقصولاامر

ثم،ذلكمثلعلقةذلكفييكونثم،نطفةيومااربعينامهبطنفي

.الروحفيهفينفخالملكيرسلثم،ذلكمثلمضغةذلكقييكون

سعيد.اووشقتي،وعمله،واجله،رزقهبكتب:كلماتباربعويؤمر

بينهيكونماحتىالجنةاهلبعملليعملاحدكمإنغيرهالهلافوالذي

وانفيدخلهاالناراهلبعملفيعمل.الكتابعليهفيسبقذراغالاوبينها

.ذراعإلاوبينهابينهيكونماحتى.الناراهلبعملليعملاحدكم

فيدخلهالا)2(.الجنةاهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبق

مستدلأالجنينفيالروحنفخمسالةالقضاةشرفد.ناقشوقد

:خلالمنوبغيرهماالجوزيابنبهمااستشهداللذبننفسهمابالحديثين

بالطبربطهاثمبينهاالتوفيقومحاولةالروحأحاديثترجيح-ا

رواهكمامسعودابنحديثبينتعارضوجودالعلماء"لاحظ:فقال

وبين(،الجوزيابنبهاستشهدالذيالثاني)الحديثوغيرهالبخاري

جابر.وحديثحذيفةحديثوروايات،مسلمرواهكماذاتةالحديث

(.حذيفةحديثهوالجوزيابنبهاستشهدالذيالأول)الحديث

يكونالإنسانقدروكتابةالروحنفخأنيبينالثانيالحديثفظاهر

الأحاديثأنحينفي،الخامسالشهربدايةفيأى،الثالثةالأربعينبعد

كتاب،13702ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع()1

وعملة،واجلةرزقةوكتابة،أمةبطنفي،الادميالخلقكيفيةبابالقدر،

2645.رقمحديث،وسعادتةوشقاوتة

حديث،نفسةالبابالقدر،كتاب3602،ص،الرابعالجزء،السابقالمرجع)2(

2643.رقم
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حوالىفيأي،الأولىالأربعينبعديكونذلكأنتبينكلهاالأخرى

)مختلفالحديثعلماءيسميةماوهذاتقريبأ،الثانيالشهرمنتصف

(.الحديث

محاولةمنلابدانهالحالةهذهمثلفيالحديثعلماءويقرر

لجأناذلكيمكنلمفان،الترجيحثمأولأالمختلفةالأحاديثبينالتوفيق

المرجوح([)1(.ويتركالراجحفيؤخذ،الأحاديثهذهبينالترجيحإلى

بالطبربطهاثمذلكفيالعلماءأقوالمنوردمامناقشةوبعد

الآتي:تؤكدحقائقنجد،الحديث

كلهاوالعضلاتوالعظاموالمضغةوالعلقةالنطفةمرحلة"أن-ا

قليلة.بأيامبعدهاأو،الأولىالأربعينفيتكون

فيإراديةحركاتيتحركالجنينبأنعلميأشكلاأنهكما-2

الثاني.الشهرنهايةفيبل،الثالثالشهر

مرحلةبدءبعديتمالروحنفخبأنالقوليرجحسبقماولعل

المضغةمرحلةبعدلا،المفسرينمنكثيررأيوهو)العضلات(اللحم

هيالمضغةمرحلةلأن،اخرونيذكركما،واللحمالعظاممرحلةوقبل

مرحلةأما،تاتفاقفيهاالجنينفيروحلاالفترةوهذه،الرابعالأسبوع

وإحدىوجابرحذيفةرواياتيوافقوهذاالأربعيناتفيفهيالعضلات

مسعود")2(.ابنروايتي

حيثمنأما،يثبتفلمدقيقبشكلالروحنفخيومتحديدأما

إلىووصلالأحاديثبينالقضاةشرفد.وفقفقد،النبويةالأحاديث

النطفةاستقرارمنوالأربعينالثانيةالليلةبعدالجنينفيتنفخ"الروحأن

لاالعلقةمرحلةبدايةمنأي،للبويضةالتلقيحلحظةمنلا،الرحمفي

تقريباالسابعاليومفيإلاتستقرلاالنطفةلأن،النطفةمرحلةبدايةمن

الليلةبعدالروحنفخفيكونهذاوعلى،الرحمبجدارتتعلقعندما

للنشرالفرقاندار،الأردن.الجنينقىالرخككصو.شرف.د،القضاة()1

35.ص،ام099ا!-041،الأولىالطبعة،والتوزيع

62.-61ص،السابقالمرجع)2(
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اراهالذيالرايوهذا،الثامنالأسبوعبدايةفيأيوالأربعينالتاسعة

منها")1(.شيئأيهملولاالرواياتبينوفقلأنهراجحا،

فيالمذكورةالكتبإلىالرجوعيمكنالتفصيلمنولمزيد

)2(.الهامش

ونفخ-جلالةجل-تعالىاللهقبلمنالجنيننوعتحديدوبعد

فيويستمر،الإنسانيةوصفاتةمكوناتةاستكملقديكون،فيهالروح

الدنيا.إلىبخروجهتعالىاللهيأذنحتىالنمو

اطلعتماحدودفي-الجوزيابنأن-سبقمما-يبدووالذي

والإرشاداتالتوجيهاتوأغفل،الجنينتكوينمراحلعلىركز-علية

والصحيةالنفسيةجوانبهاجمغمن،الحاملللمرأةالإسلاميةالتربوية

تستطيع،قويةسليمةصالحةذريةتنجبحتى،والاجتماعيةوالخلقية

الجنيننموفيكبيرأتأثيرأتؤثرالأمورهذهلأن،الأرضبعمارهالقيام

أمة.بطنفيوهو

المبكرةالطفولةمرحلةفيالجوزيابنراي:ثانيا

زمنإلىالولادةوقتمن:الأول"الموسم:الجوزيابنقال

الطفولة،مرحلةالنمونفسعلمفيالموسمهذاويقابل")3(.البلوغ

كالتالي:مقسمةوهي

أسبوعين.حتىالميلادمنالمهد:مرحلة-ا"

عامين.إلىأسبوعنمن:الرضاعةمرحلة

73.-72ص،السابقالمرجع)1(

كتاب،عشرالحاديالجزء.بشرخكك!البخاريالباري.العسقلاني-1)2(

.477ص،القدر

الطوخكل!والحكمة..الدينزين،رجبابن-2

.النبويالطب.النسيمي-3

!3النا.الرحمنعبد،الفرحابو،الدينجمال،الجوزيابن،سابقمرجع)3(

-57ص.الش!يةوا!رتالبهيةا!فةتحمابمنالعمر".مو!اعلىالغمر
.58
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ما)مرحلة(سنوات6-)2من:المبكرةالطفولةمرحلة-2

(.الحضانة+المدرسةقبل

المرحلة(سنوات9-)6الوسطىالطفولةمرحلة-3

الأولى.الثلاثةالصفوف:الابتدائية

الابتداتية:المرحلةسنة(12-)9المتأخرةالطفولةمرحلة-4

")1(.الأخيرةالثلاثةالصفوف

عامتوزيعانه)المواسم(،للمراحلالجوزيابنتقسيممنيتضح

التقسيممثلمفضلبتقسيمليسولكنة،الحديثالتقسيممعيتفق

جزتياته.فيتفصيلاأكثريعتبرالذي،الحديث

جميعمنكبيرااهتماماالطفولةبمرحلةالجوزيابناهتموقد

الاهتمامهذاوسنوضح،والسلوكيةوالاجتماعيةوالخلقيةالعقليةالجوانب

الاقب:في

:الجوزيابننظرفيالطفولةمرحلةأهمية-أ

وتشكيلبناءفيالأساسيةالمراحلمنالمبكرةالطفولةمرحلةتعتبر

تعتمدوعليها،والاجتماعية،والعقلية،والنفسية،الخلقيةالطفلشخصية

لةيقالماكليقبلالمرحلةهذهفيالطفللأنوذلك،القادمةالمراحل

الكباريقولهماكلأنيرونالأطفاللأن،جدالأومناقشةدونمن

المرحلةهذهتستغللذلكالكبار،عليهمكذبلوحتىوصادقصحيح

والآدابوالقيمالعقيدةمبادىمنممكنقدراكبرالأطفالتلقينفي

الكبارفالأطفال،المراحلمنذلكبعدأما.الصالحةوالسلوكيات

إلىالتربيةتحتاحلذلك،عليهميلقىبماوإقناعهممناقشتهمإلىيحتاجون

كانماالتقويم"أقوم:الجوزيابنقالهنامن،أطولووقتأكبرجهد

ردهكان،ومرنعليهفنشأوطبعةالولد،تركإذافأماالصغر،في

صعبأ")2(.

99.ص.فالنمو.زهران،سابقمرجع(1)

.133ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(
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محمد:محمودمحمدد.يقول،اليومالعلماءيؤكدهماوهذا

الطفلمعتتبعالتيالتربويةالأساليبعلىتكونهافيالعادات"وتعتمد

طبقأالعصبيالجهازلمرونةالعاداتتكوينيسهلحيث،الأولىنشاتهفي

اوصىلذلكالحجر")1(.فيكالنقشالصغرفيالتعليمبانالقائلللمثل

لوحتىالصغر،فيوتربيتةالطفلتاديبيهملواألاالمربينالجوزيابن

الشاعر:بقولفاستشهد،عليهالتأديبثقلشكا

")2(التعبالمشكاولوالصغيرأدبعنتسة"لا

قيممنإليةيلقىماكللتقبلالطفلباستعدادالمرحلةهذهوتتميز

قلبة"فان:الجوزيابنيقولذلكوفي،ومعارفوادابوسلوكياب

للتعلمالمناسبالزمنيالعمرحددوقدإلية")3(،يلقىمايقبلفارغ

وحسنفهمهبانسنينخمسالصبيجاوز"وإذا:فقال،سنينبخمس

لاالمرحلةهذهبعدالطفلأنهذامعنىوليسلنفسة")4(.اختياره

وجهدأطولووق!بأصعببدرج!ولكنيستطيعبل،التعلميستطيع

والتقليدالمحاكاةعلىبناءمعينأسلوكايسلكونلاالكبار"لأناكثر،

علىبناةالخلقيةالمبادىويطبقونالسلوكهذايسلكونإنماغالبأ.

.(")والعقليالنظريالاقتناع

علىفيجب،للتعلموالقابليةالمرونةمرحلة،المرحلةهذهانوبما

النفسيةجوانبهاجميعمنالمرحلةهذهخصائصتمامأيدركواأنالمربين

حيثمنالآخر،عنطفلكلبهيتميزوما،والاجتماعيةوالعفلية

بطريق!يوجههأنالمرببيستطيغحتى،ورغباتةوميولةوقدراتةاستعداداته

ابنيقولذلكوفي.الصحيحالاتجاهفيوطاقاتةقدراتهتوظف،سليمة

ص،سابقمرجع.الإسلااللعاصر!عفعالنف!.محمد،سابقمرجع()1

.027

كتابمن.العمر"مواالفمر!ئهصعلىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

58.ص.الشهيةوالطرفةالبهيةالتحفة

.134ص.الروحانيوالطباللطائص.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

58.ص.ا!ر"مواا!ر!ك!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع()4

المريخ،دار،الرياض.الإسلاضوءفىالسعيدالبيتبناء.مقداد.د،يالجن)5(

164.ص،ام879اهـ-458طبعة
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ثم،وزمانه،ومكانه،المعالجسنإلىينظرالطبيبانإعلم:الجوزي

")1(.حالةقدرعلشخصكلرياضةتكونأنينبغيفكذلك،يصف

الحكيمةالاراءمنومراعاتهاالفرديةالفروقمعرفةعلىالمبنيالرأيوهذا

والتربوى.التعليميالمجالفيالجوزيلابنوالصاثبة

الطفل،نموبخصائصالمربيمعرفةضرورةالجوزيابنأكدكما

إلى،يؤديماكثيرأالمختلفةالطفلاستعداداتمعرفة"إهماللانوذلك

")2(.والنفسيةالجسميةبصحتةالإضرارإلىأو،التعلملعمليةتكيفةعدم

هذهفيللطفلالاجتماعيةالتنشئةاهميةالجوزيابنأكدوقد

"ثم:فقال،النفسيهذبقويموسلوفيخلقمنيتبعهاوما.المرحلة

نأيفيدهمذلكفإن،الضبيانحقفيعظيمأصلالرياضةعلالمواظبة

عادة"الخير:جمي!الرسوللقولمصداقوهذا")3(.عادةالخيريصير

")4(.الدينقييفقههخيرابهاللهيردومن،لجاجةوالشر

،والطهارةالنظافةعلىالطفلتدريبأنالجوزيابنوضحثم

حتى،الخامسةسنقبليتمأنلابد،والفضائلالادابممارسةوعلى

منجزءأوتصبح،أظفارهنعومةمنذنفسهفيوالقيمالادابهذهتتمكن

منذوالطهارةالنظافةيعؤدهان"فينبغي:يقولهذاوفي،شخصيتة

.(")العلمبحفظاخذهسنينخمسبلغفاذا،بالآدابويثقفهالصغر،

الطفلشخصيةعلىالمحافظةمنلابدأنه،الجوزيابنرأىكذلك

فيالبنتعنالولدشخصيةتتميزأنفرأى،الذوباناوالتميعمن

133.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

السادسة،الطبعة،المصريةالأنجلومكتبة،القاهره.اف.رمزية.د،الغريب)2(

42.ص،ام789

133.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

ووضع)حققة.ماجةابنسنن.القزوينييزيدبنمحمداللهعبدأبو،ماجةابن)4(

العربيةالطباعةشركة،الرياض،مصطفىمحمد،،الأعظميبالكمبيوتر(فهارسة

المقدمة،،43ص،الأولالجزء،ام849-اص404،الشانيةالطبعة،السعودية

902.رقمحديث،العلمطلبعلىوالحثالعلماءفضلباب

حفظعلىالحث.الجوزيابن،سابقمرجع)5( ،بيروت.الحفاظكجارفيا-فو
17.ص،ام859-اص504،ولىاالطبعة،العلميةالكتبدـار
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الثياب"وليلبسة:فقال،الميوعةويكرهالرجولةعلىيش!ثحتى،اللباس

النساءملاب!تلك:لهقال،الملؤن)الولد(طلبفإن،البيض

قولمنالطفللباسلونفيرأيهالجوزيابناستقىوقدوالمخانيث")1(

وكقنوا،ثيابكمخيرمنفانها،البياضثيابكممن"البسوا!:الرسول

الشعر")2(.وينبتالبصر،يجلوالاثمدكحالكمخيروإن،موتاكمفيها

الآدابمنالكثيرواكتسابتعلمإلىبحاجةالطفلإن

بعضهاالأفراد،منغيرهمعبهايتعاملأنيستطيعالتي،والأخلاقيات

مصاعبلمواجهةوالتحملالقدرةلإكسابهوالجسميالنفسيبكيانهمتعلق

بخلقة.والارتقاءسلوكةلتهذيبالآخروبعضها،الحياة

:الجوزيابقفيهفقال،والجسميالنفسيبكيانهيتعلقمافأما

فانه،والمفرشالمطعمفيالخشونةويعود،والنومالأكلكثرةمن،وتمنع

حتىوذلك.")كالمشيالجسمانيةبالرياضاتويعالج،لبدنةاصح

رغدبينماالأنماطمتعددة،معيشيةحياةللطفلالجوزيابنيضمن

التيالصعوباتمواجهةالطفلفيستطيعوقسوتها،الحياةوشظف،العيش

علية.عودبماعليهاوالتغلب،ومستقبلةأيامةحاضرفيتعترضة

"ان:الجوزيابنرأىفقد،الطفلخلقبتهذيبيتعلقمااما

اللهيحبهاالتيالخلقيةالصفاتمنلأنهماوالسخاء")4(الحياءإليةيحبب

خيز،الحياء:جمفهلقولةالكثير.الخيرمنتضمنهلما،ءلمجمورسولة

،الكذبرأسهاوعلى،السيئةالأخلاقمنالأطفاليحذركما(،كله")

"إن:جممالكريمرسولناقال،المعاصيارتكاب"إلىبصاحبةيؤديالذي

.134ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزىابن،سابقمرجع(1)

)تحقيق(.داودابسنن.شعث؟السجستانياسليمانداود،أبو،الأزدى)2(

طبعةدون،النبويةالثتةإحياءدار،القاهرة،الدينمحييمحمد،الحميد،عبد

حديث،بالكحلالأمرفيباب،الطبكتاب8،ص،الرابعالجزء،وتاريخ

3878.رقم

.134ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

134.ص،السابقالمرجع)4(

كتاب،64ص،الأولالجزء!-..النيسابوري،سابقمرجع)5(

وكونة،الحياءوفضيلةوأدناها،وافضلهاالإيمانشعبعددبيانباب،الإيمان

61.رقمحديث،الإيمانمن
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ليصدقالرجلوان،الجنةالىيهديالبروانالبر،إلىيهديالصدق

يهديالفجوروانالفجور،إلىيهديالكذبوانصذيقأ.يكونحتى

كذابأ")1(.اللهعنديكتبحتىليكذبالرجلوانالنار،إلى

لهمالما،الوالدينبرعلىالأطفاليحثانالجوزيابنأوصىكما

رجلجاءهعندما!ي!الكريمرسولناولحديث.عليهمالفضلمن

:قالمن؟ثم:قال.امك:قال؟صحابتيبحسناحقمن:وسالة

ابوك")2(.ثم:قالمن؟ثم:قال.امكقالمن؟ثم:قال.امك

غايةالكذبمنالصبي"وليحذر:الجوزيابنيقولهذاوفي

البربزيادةوليوصه.المعوجينللصبيانالمخالطةومنالتحذير،

.")3(للوالدين

الاجتماعية،بالادابالطفليؤدبأنالجوزيابنأوصىكذلك

والامتخاط،الناساستدبارعنبالنهي"يؤدب:فقالسلوكهتهذبالتي

والتثاوب")4(.بينهم

التي،السلوكيةوالمعاييرالاجتماعيةالادابمنذلكغيرإلى

كانترعرع"فإذا:الجوزيابنقالكمافتكونالطفلنفسفيتغرس

.(")ترهيبغيرانلباسةوالحياءتعلمغيرمنشعارهالادب

:الجوزيابنعندالتربيةوسائط-ب

تغرسالتي،الصالحةوالاجتماعيةالتربويةالبيئةالطفليجدحتى

وتوجهة،السيئةالسلوكياتمنوتقية،الفاضلةوالسلوكياتالقيمفية

العاشر،الجزء.البخاري-بثرالباري-.العسقلاني،سابقمرجع(1)

كونوأألتهأتقواءامؤا-يىا+تهاتعالىاللهقولبابالادبكتاب705،ص

4906.رقمحديث"،ألضعدقينمع

الناس!احقمنباب،الادبكتاب،451صالعاشر،الجزء،السابقالمرجع)2(

7195.رقمحديث،الصحبةبحسن

.244ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.134ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()4

138.ص،السابقالمرجع)5(
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التيالوسائطأوالمؤسساتمنعددوجودمنلابدصحيحةبطريقيما

الجوزيابناراءخلالومن.الطفلحياةفيالهامالدوربهذاتقوم

التربويالدورعلىركزالجوزيابنان-الباحثةلاحظت-التربوية

كالمسجدالأخرىالتربويةالمؤسساتدوروأهمل،والصحبةللأسرة

المراحلوفيالمرحلةهذهفيوغيرها،..الإعلامووساتلوالمدرسة

.الأخرى

الأسريةالبيئةفيالتربويةالجوزيابناراءالباحثةستذكرلذلك

فيوالأقاربالإخوةتائيروأغفل،والصحبةالوالدينعلىقصرهاالتي

الطفل.نفسفيوالادابالقيمغرس

:الأسرة-ا

فيوائرهللآباء،والتوجيهيئالتربويالدورالجوزيابنادرك

المؤثرات.منالسليمةفطرتهعلوالحفاظ،الطفلشخصيةتشكيل

يربيانفهمابالوالدينمعظمةيتعلقالموسمهذا"إن:فقال.فيهالخارجية

تاديبةعنيفتراأنينبغيفلا،مصالحهعلىويحملانهويعلمانهولدهما

الحجر")1(.فيكالنقشالصغرفيالتعليمفإن،وتعليمة

لموإن--!رسولناحديثمنقولهالجوزيابناستمدوقد

رعيته؛عنمسؤولوكلكم،راعكلكم"الا:قالحيث-بهيستشهد

علىراعوالرجل.رعيتهعنمسؤؤلوهو،راعالناسعلىالذيفالأمير

وهي،وولدهبعلهابيتعلىراعيةوالمراة.عنهئممسؤولوهوبيتهاهل

قكفكمالا.عنهمسؤولوهو،سيدهمالعلىراعوالعبد.عنهممسؤولة

")2(.رعيتهعنمسؤوذوكلكم،راع

عنهايسالأمانةولدهبتربيةالوالداهتمامالجوزيابناعتبروقد

وقد")3(.عنقهفيأمانةالولدأنالوالد"وليعلم:فقال،القيامةيوم

58.ص.العمر"مواالفمر!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع()1

كتاب،9451ص،الشالثالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)2(

بالرعية،الرفقعلىوالحثالجائر،وعقوبةالعادلالإمامفضيلةباب،الإمارة

9182.رفمحديث،عليهمالمشقةإدخالعنوالنهي

134.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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راعكلسائلتعالىاللّه"ان:جمي!الرسولقولمنايضأالمعنىهذااشتق

اهلعنالرجليسالحتىضئعه؟أمذلكاحفظ،استرعاهعما
)1(-

التربية-:هيأموليثلاثةفيالأبدورالجوزيابنحددوفد،"بيته

ويعلمانهولدهما"يربيان:قولهفيوذلك،المسؤوليةوتحمل،والتعليم

قررتهمماالابدورالجوزيابناستقىوقد")2(.مصالحهعلىويحملانه

زهرةابوتحمدالشيخوذكرها،بذلكيصرحلمد!ان،الإسلاميةالشريعة

ولاياب:ثلاثعليةفتثبتالطفل"يولد:بقوله

يقومأنيستطيعلاالتيالفترهفيوهي:الأولىالتربيةولاية-ا

الحضانة.وهيبنفسةبحاجاتهفيها

الولايةوهي.والتعليموالصيانةالحفظولاية:الثانيةوالولاية-2

النفس.على

وهذه.ماللهكانإذامالهشؤونتدبير:الثالثةوالولاية-3

")3(.المالعلىالولايةتسمى

الحزمبينيجمعأنلابنةمعاملتةعندالوالدالجوزيابننبةكما

"ينبغي:فقال،والإصلاحوالتوجيةالتهذيبثمرةيجنيحتى،والحنان

ويبالغ،مالكويضيع،عليكيتسلطلأنةللولد،حبكبعضتكتمأن

فيالإفراطلأنوذلك")4(.والتأدبالتعلمعنويمتنع،الإدلالفي

والثقةالغرورتكوينإلى"يؤديللطفلالحبمشاعرد!اظهارالدلال

ماف!ذا،الأطفالعندالسلطةاحتراموعدموالعصيانبالنفسالزائدة

إلىتؤديفانها،الأطفالسلوكفيفعليأظهورأالميولهذهظهرت

فيلهذانتيجةالطفلويصبح،والاجتماعيالشخصيالتكيفسوء

ينبغيلذلك(،")والكفايةالأمانبعدمتتميزالانفعاليالتوترمنحاليما

الرابع،الجزء.الترمذيسننوهوا!ص.اب.الترمذي،سابقمرجع)1(

5017.رقمحديث،الإمامفيجاءمابابالجهاد،كاب802،ص

58.ص.العمر"مواالغمر!محلىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

ص1385،العربالفكردار،القاهره.الإسلا!س.عمد،زهرهابو)3(

99.ص،م5691-

345.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

مكتبة،القاهرة.العقليةوالصحةالشخصيةعلىأضواء.لبيب،عثمان،فراج)5(

135.-134ص،ام079،ولىاالطبعة،المصريةالنهضة



الامور.هذهفيالاعتدال

المتابعةمنلابدبل،والتوجيةالرعايةعلىالأبدوريقتصرولا

الوسائلجميعاستخداممع،الاهتمامفيجهداقصىوبذل،المستمرة

السيئةالصفاتواقتلاع،والآدابالقيملغرسالمناسبةوالتهذيبيةالتربوية

فليجتهدولدأرزق"فمن:الجوزيابنيقولذلكوفي،انحرفإذا

ذلك")1(.وراءمنوالتوفيق،معة

الصحبة:واهميةالاجتماعيالوسط-2

صحبةإلىبفطرتهيميل،اجتماعيمخلوقالطفلأنالمعروفمن

يؤثر،بهمالمباشروالاحتكاكالاجتماعهذاخلالومن،سنةفيمن

وطريقةواللغةالسلوكيةوالاداب،الاجتماعيةالعاداتويتعلمويتاثر

ابنيقولهذاوفي.الاخرينمعبتعاملةعلاقةلةماوكل.التفكير.

الزمانهذاأهلمعتركفاذا،لصالطبعانيعلمأن"وينبغي:الجوزي

")2(.مثلهمفصارطبائعهممنسرق

الإيجابياو،السلبيالتأثيرمنللصحبةماالجوزيابنادركوقد

يعودهولاالصغر،منالسوءقرناء"فيجنبة:بقولةفحذر،الاخرينفي

الطبعف!نوالسفهاء،للجهالمصاحبتهمن"ونيحذر:وقولة")3(إياهم

أخلاقه.فتفسد،بهميتاثرلاحتىلص")4(.

حتى،والخلقالدينذويمصاحبةعلالجوزيابنحثوقد

الهممأصحابمنفيصبح،وعلمهموخلقهمسلوكهمفيبهميقتدي

عل"وليحمل:فقال،الفاضلةوالأخلاق،الأبيةوالنفوس،العالية

الكتبجلساوك"وليكن:ذلكفيوقال(والعلماء")الاشرافصحبة

حفظعلىالحث.الجوزيابن،سابقمرجع()1 17.ص.الحفاظكباركراثو

.911ص.ابليستلبيس.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.134ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

244.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

.244ص،السابقالمرجع)5(
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تقنع"ولاوالعملالعلمفيالكاملينسير،"وتلمحالسلفسيرفىوانظر

.(1ي"بالدون

"ويؤم:تعالىاللهقولعلالصحبةفياراءهالجوزيابنبنىوقد

لزليمئيوئلتئسبيلأالزسولءاتخذتيلئتنىصيفوليدئهفىألظالميعض

الشئطنو!اتجاءفىإذلغدالذتحرعنأضفنىلقذيخم!فلاتظأ!نذ

والسوءالصالحالجليس"مثلةلمجي!الرسولوقول.")2(صولادفمنللآ2

تبتاعانهـاما،يحذيكاناماالمسكفحامل،الكيرونافخ،المسككحامل

تجدانواما،ثيابكيحرقانإماالكيرونافخ.طيبةريحامنهتجدانهـاما،منه

)3(ث
خبيثه"ريحا

الإسلامي،التربويالمنهجعنالجوزيابناراءتخرجلاوهكذا

والخلقيةوالصحيةوالنفسيةالتربويةالجوانبجميعتشمللاولكنها

والاجتماعية.

:الجوزيابننظرفيالإسلاميةالتربيةاساليب%-

التهذيبية،الأساليبمنعددأيذكرانالجوزيابنيفتلم

لأنه،غرسهاواقتلاعةاوالسلوكلتعديلالمربييحتاجهاالتي،والتقويمية

نؤمنمالتحقيقالوحيدةاداتنا"هيالمتنوعةالتربويةالأساليبأنأدرك

بحثهافيوالتدقيقبها،الكاملةالعنايةينبغيلذلك،الأهدافمنبة

عنوتحيدالصالحالهدفتضيعالفاسدةالوسيلةإذواختيارها،

القيمغرسفيدورهاالأساليبهذهتؤديوحتى")4(.الطريق

الإنسانوفطرةتتناسبانلابد،الفاسدةالسلوكياتواقتلاع،الصالحة

بئيئ،التربويةالأساليبالجوزيابنيبينأنوقبلعليها،اللهفطرهالتي

المناسبةالوسيلةاختيارواهمية،تعالىاللهخلقهاكماالبشريةالنفسطبيعة

حبإلىمائلةخلقتلفاالطباع"إن:فقال،الطبيعةهذهلتقويم

53.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع()1

92.-27الايات،الفرقانسوره)2(

التاسع،الجزء.شر!ابخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع)3(

5534.رقمحديث،المسكبابوالصيد،الذبائحكتاب،066ص

.12ص،الأولالجزء.التربية!الاسلامية.مح!د،قطب،سابقمرجع)4(
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يرد،ومحذرومثقف،مقومإلىافتقرتالمؤذيةوالبطالةالمرديةالشهوات

عنوقفبسكير)1(ردفإذا،بطبعهيجريكالماءالمثلضربفيفهي

طريتي.فتحفييعملأخذثئم،جريانه

نأينبغيفكذلك،بالإحكامالسكرذلكيتعاهدأنينبغيفكما

الماءعملفانالتعاهد،امديطولانولاينبغيبالزواجرالطباعتتعاهد

يؤذيها،ماإلىميلهافيالطباعوكذلك.خفيلىاندائمالسكرباطنفي

للتثقيفالكتبعليهموانزلت،والترهيببالترغيبالأنبياءبعثولهذا

كانوقدالعلماء.خلفهمثم.ومنذرينمبشرينزالوافما،والتاديب

")2(.وعلمهمبفتاويهميذكرونكلهمالعلماء

نا،البشريةالنفسلطبيعة،المعالجةتعالىاللهحكمةاقتضتوقد

حتى،وتتنوعالنبويةوال!تةالكريمالقرانفيالتربويةالأساليبتتعدد

"كللأن،بنفسهويرتقي،سلوكةويعدلخلالها،منالإنسانيترئى

علىويلعبمنافذها،احدمنالنفسإلىينفذالألوانهذهمنلوني

ينفذلمواحدمنفذيبقولم،النهايةفيالإنسانيغادرحتىاوتارهابعض

")3(.اتجاهولاجانبولا،عليهيوفعلمواحدوترولا،إلية

هي:الجوزيابنذكرهاالتيالتربويةالأساليبوأهم

المباشر(،)الاسلوبوالتأليفالكتابةاسلوب،القدوةأسلوب

أسلوب،النفسعنالتروتحأسلوب،الوعظأسلوب،القصةأسلوب

الأساليبعلىوساركز.والعقابالثوابواسلوب،الفراغوقتملء

الفصل.هذابموضوعلارتباطها،الأطفالبتربيةالمتعلقةالتربوية

سكر،فقدسد،شقوكل.فاهسذ:سكرايسكرهالنهر"وسكر:سكرمعنى)1(

ذلكاسم:والسكرالماء،ومنفجرالشنسد:والسكر.بةسدماوالسكر

لاالذيالساكنالساكر:الماءومعنى.إونحوهللشقسدايجعلالذيالسداد

منظور.ابن،سابقمرجع.ركد":البحروسكر.سكورأسكروقد،يجري

375.ص،الرابعالمجلد.العربلسان

،الصباغ)تحقيق(.والمذكرينالقضاصكتاب.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

174.-173ص،لطفيمحمد،.د

221.ص،الأولالجزء.التربيةفالإسلامية.محمد،قطب،سابقمرجع)3(



:بالقدوةالتربيةاسلوب-ا

تعالى:اللهقال،للمسلمينالحقيقيةههـالقدوه-سي!الرسوليعتبر

"وأنفع:الجوزيابنوقال")1(.حسنةأشؤالمحهرسولفىلكتمكان"لقذ

اللهقولهناواقتبسوأصحاته")2(-لجي!الرممولسيرةفىالنظرالعلوم

ا!د!")3(.فبهدلهماللههدىالدين"أؤكعك:تعالى

بهم،والاقتداءالصالحينحبعلجبلتالبشريةالنفوسأنوبما

"لقيت:فقال،النفسفيللقدوةالفعليالتاثيرالجوزيابنبينفقد

أنفعهموكان.العلمفيمقاديرهمفييتفاوتونمختلفةأحوالهم،مشايخ

وقولهمنة")4(.أعلمغيرهكانوإن،بعلمهمنهمالعاملصحبتةفيلي

إذاالطبيبفان،بالقولالاستدلالمنأقوىبالفعل"الاستدلال:أيضا

لمجي!الكريمرسولناكانوقد(.")قولهإلىيلتفتلمخفطثمبالحميةأمر

هذهفيهتتمثل-منهمبشروهو-"يرونةكانوافمدأصحابهقدوة

يرونهالأنهم،الحيةالمبادىهذهفيصدقونالطاقاتوهذهكلهاالصفات

نفوسهملهافتتحركبشر،فيويرونهااكتابفييقرأونهاولاالعينرأي

كل..الرسولمنقبساتيقبسواأنويحاولون.مشاعرهملهاوتهفو

يياسونلاالصعود.كيانةيحتملمابقدروكل،يقبسأنيطيقمابقدر

لأنهم..بالأفهاميطوتلذيذأمترفأحلمأيدعونهولا..ينصرفونولا

فيأمانيلاعملياسلوكاويرونه.الأرضواقعفييتحركواقعايرونه

")6(.الخيال

ودورها،المسلمحياةفيالقدوةأهميةالجوزىابنوضحكذلك

التاثيريحصلحتى،الآخرينأمامالقويمسلوكهعلىالمحافظةفي

.21الاية،الأحزابسورة()1

66.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،سابقمرجع)2(

59.الاية،الأنعامسورة)3(

134.صالخاصر.صيد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

الجزء،مصطفىد.الواحد،عبد)تحقيق(.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

.402ص،الشاني

225.ص،الأولالجزء.الترلية!الاسلامية.محمد،قطب،سابقمرجع)6(
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وكلميمانظر؟كلعندنفسك"وحاس!ت:يقولذلكوفي،المطلوب

ينتفعبالعلمانتفاعكقدروعلى،ذلكعنمسؤولفإنك،وخطوة

كما،القلوبعنموعظتةزتتبعلمةالواعظيعمللمومتى،السامعون

الحجر")1(.عنالماءيزل

:والعقابالثواباسلوب-2

تعلمعندوالعقابالثوابباسلوباهتمامالجوزيلابنكان

بالهدفالتربويالأسلوبهذاياتيوحتى،المرغوبةالسلوكياتالطفل

ابننصحمثمر؟،إيجابييمابطريقيما،السلوكوتعديلالقيمغرسفيمنة

منالطفلبطبيعةعالمأيكونان،كالطبيباعتبرهالذيالمرببالجوزي

نا"واعلم:فقإل،يصلحةالذيالمناسبوالأسلوب،الجوانبكل

ينبغيفكذلك،يصفثم،وزمانهومكانهالمعالجسنإلىينظرالطبيب

كما-الأطفاللأن")2(،حالةقدرعلىشخصكلرياضةتكونأن

الذيالأسلوبفييتفاوتون-قطبمحمدالأستاذالفكرةسيوضح

وجدانة،ويهتزقلبةفيرتجفالبعيدةالإشارةتكفيةمن"فمنهم،يصلحهم

الغضبإلايردعةلامنومنهم،انحرافمنعليةمقدمهوعماويعدل

ومنهمالتنفيذ.مؤجلبعذابالتهديديكفيةمنومنهم.الصريحالجاهر

بعدومنهم.منةمقربةعلىيراهاحتىمنةالعصاتقريبمنلابدمن

")3(.يستقيملكيجسمةعلىالعقوبةلأعيحسانلابدفريقذلك

يسهلحتى،الطفلنفسيةلطبيعةالدقيقةالمعرفةمنلابدلذلك

عقابه.اوثوابةعندمعهالمناسبالأسلوباستخدام

"وينبغي:فقال،الثوابباسلوبالبدءعلىالجوزيابنحثوقد

علىأولادنانضرب:الثوريلسفيانرجلقال،بالصبييتلطفان

اثراوابقىاقوىالثواباسلوبلأنوذلك")4(.بشرهم:قال؟الصلاة

95.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع()1

.133ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

236.ص،الأولالجزء.التربيةخبه!الإسلامية.محمد،قطب،سابقمرجع)3(

.133ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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الذيالعقابمن،المرغوبالسلوكعللتشجيعة،الطفلنفسفي

للطفلوالعقابالثواببينالمربيينوعثم.والإحباطالألمللطفليسبب

فرديبما،فروقيمنالأطفالبينوما،بةيمرالذيوالموقفحالتهحسب

والتنقلبالتلطفتكونللنفسالرياضة"إن:ذلكفيالجوزيابنقال

ثمبالتلطفولكن،بالعنفاولأيؤخذانينبغيولا،حاليإلىحاليمن

")1(.بالرهبةالرغبةيمزح

الطفل،سلوكلتقويمالمتبعةالخطواتالجوزيابنيحددثم

الناسعنخطئهإخفاءفياجتهدثمالطفلاخطأاذااولا:فيوصي

إساءتة،عنيتغافلأنالمربيفعلىالخطا،منحياءاوالعقابمنخوفأ

الذيالخطاوحيائةخوفهمنادركالطفللأن؛لذلكمعرفتةيظهرولا

الجوزيابنقالالخطا،تكرارمنوواقيلةمهذبخيرفهذا،فيةوقع

وبينهبينهمامؤدبهيهتكولا،إساءتهعنتغافلأساء"ف!ن:ذلكفي

لارتكابأخرىمرةالطفلعادف!ذاسزأ")2(.إلايونخولاالسترمن

بامتهانيشعرلاحتىسزأ،ويلومهيوبخةانالمربيفعلى،نفسةالخطأ

لموإن،الموعظةنفعتهفقدالخطاعنأقلعفإذا.الاخرينأمامكرامتة

التخلصفيصعب،القبيحةالخصالفيةوتمكنت،إساءتهإلىوعادتنفعة

الأسلوبهذامعةيجدلمفانيتركها،حتىعقابهفيشددمنها،

إلىيؤديالذيالضربوهو،العلاجاخرإلىالمربييلجا،المعنوي

ردعهفيبول!خبيثةعادهبهعلقت"فاذا:الجوزيابنقال.صلاحه

والضرب.")3اللطفينفعلمإذابضربةباسولا.تتمكنأنقبلعنها

ولايجرحولايشوهلاالذيالنوعمنهوالجوزىابنبةينصحالذي

علالجوزيابندللوقد،عقلةاوبدتةفيشديدأإيذاءالطفليؤذي

بني"يا:لابنةلقمانبقولالسلوكوتعديلللصلاحالمؤديالضربدور

مواصفاتيحددلمولكنة")4(.للزرعالسمادمثلللولدالوالدضرب

المتميزينالأطفالبمعاملةالجوزيابناوصىكما.وانواعةالضرب

132.ص،السابقالمرجع)1(

134.ص،السابقالمرجع)2(

134.ص،السابقالمرجع)3(

134.ص،السابقالمرجع)4(
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فياجدىذلكلأن،الطيبةوالمعاملةوالرفقباللطف،الطبعبحده

الخطاعلىوالإصرارالعنادإلىاللجوءمنووقايتهمسلوكهمتقويم

التربويالمبداوهذابه")2(.فليتلطفصغرهفيعرما)1(راه"دماذا:فقال

واستشهد-عباسابنرواهوقدلمجفالرسولقولمنالجوزيابناشتقة

كمبره")3(.فيعقلهفيزيادهصغرهفيالصبي"عرامة:الجوزيابنبه

عدةتربويةوأساليبوسائلذكر،الجوزيابناننجدسبقمما

لماتحديددون،عامهبصفبمااعوجاجهوتقويم،الطفلسلوكلتهذيب

مقدادد.ذكركلمالأنه،الإنسانيالنمومراحلمنمرحلةكليناسب

النمو،مراحلبحسبووساتلةوالتعليمالتربيةأساليب"تختلف:يالجن

لعمليةالمستعملةوالوسائل،الطفولةلمرحلةالمناسبةالأساليبفمثلأ

مرحلةفيتستعملأنينبغيالتيوالوسائلالأساليبغير،التعليم

الأولى،المرحلةفيالإمكانبقدرحسيةتكونانينبغيإنهاإذ،المراهقة

بينالجمعالأمريقتضيوقد،الثانيةالمرحلةفيإدراكيةعقليةتكونوأن

")4(.التعليميةالموضوعاتبعضفيالوسيلتين

التي،العمريةللمرحلةالمناسبةالوسيلةتحديدمنلابدلذلك

نموها.خصائص.معتتناسب

مرحليما،لكلالمناسبالتربويالأسلوبالجوزيابنيحددلموربما

يكتبكمامتخصصةكتابابالتربيةجوانبفييكتبلملأنة

العصر.هذافيالمتخصصون

عيناوعرمالصبيئوعرمنا.والشراسةوالقوةالشدة:"والعرام:عرمأمعنى()1

ابن.فسد":وقيل،وبطرمرح:وقيل.اشر:وعرامأعرامةويعرميعرموعرم

593.صعشر،الثانيالمجلد.العربلسان.منظور

134.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابق)2(مرجع

الأقوالسننفىالعمالكنزمنتخب.المتقي،علي،الهندي،صابقمرجع)3(

ناصرمحمد،فهارسة()وضع.حنبللنأحمد"لإمال!ال!معث!الجراالدلأفعال

البابفيالحديثهذانحريج923.ص،ل

ضعيف.حديثوهوالبحثمنالأولالفصلالخام!،

.014-913ص.الإسلاضوءفىالسعيدالبيتبناء.يالجن،سابقمرجع)4(
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:الجوزيابنعندللأطفالالتعليميالتوجيه-د

منبشيءالأطفالعندالتعليميالتوجيهالجوزيابنتناول

الخامسةسنحددوقد.والشبابالبلوغمرحلةفيأغفلهبينما،التفصيل

العلمتدبير"فاما:فقالالمقصود،المنظمالتعليمبدايةالطفلعمرمن

بالقرانالتشاغلعلىسنينخمسيبلغحينمنالصبييحملأنفينبغي

النفسوعلمالتربيةعلماءخالفةبينما")1(.الحديثوسماعوالفقه

أما")2(.سنوات9-6"سنمنالتعليممرحلةبدايةوحددواالمحدثون

"لم:فقالارائهممجملالأهوانيد.ذكرفقدالسابقالتعليميتاريخنافي

الأمركاندىانما،العلمتلقيفيالطفلعندهايبدأمعينةسنهناكيكن

ا!تمييزفيبدأالطفلانوجدوافاذا،الصبياناباءلتقديرمتروكأ

!وللقوم:قالالعبربببنبكرأببعن.الكتابإلىبهدفعوا،والإدراك

".المكتبإلىبعثوهعقلإذامنهمالصغيرانوهوبديعةسيرةالتعليمفي

بينمرحلةتشملكانتبل،محدودةتكنلمالسنهذهأننرجحونحن

الفهمفيوتقدمهمالصبياننضجلاختلافتبعا،والسابعةالخامسة

،7!.والتمييز")3(

المسلمينالعلماءنهجعلىيسيركانالجوزيابناننرىهناومن

الصغروقتانالجوزيابنبينكذلك.الدراسةسنتجديدفينفسة

فيفقال،العلملحفظالإنسانعمرسنواتأفضل-السنتحديددون-

منيقاربهوماالصبا)4(فافضلهاالعمر،مناوقات"وللحفظ:ذلك

.244ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

.602ص.فالنمو.زهران،سابقمرجع-1)2(

النهضةمكتية،القاهرة.النفس!التريوى.زكي،أحمد.د،صالح-ب

913.صعشر،الثالشةالطبعة،المصرية

511ص.اف.رمزيةد.،الغريب،سابقمرجع-بر

دون،المعارفدار،القاهرة.التربيةغ!الإسلا.فؤاد،أحمد.د،الأهواني)3(

95.ص،وتاريخطبعة

رأيتهيقال:الضباوالمصدر،لغةوالصبية،الصبيجمع:"والصبوة:الصبامعنى)4(

مرجع".صغرهفيأيصبائةفيرأيته:غيرهوقال.صغرهفيأيصباهفي

.045ص،عشرالرابعالمجلد.العربلسان.منظورابن،سابق
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ذلك:فيفقال،سنةعشرةخمسإلىويستمر")1(.الزماناوقاتت

إلىالحفظزمانلأن،المسموعاتتمنأكثرالمحفوظاتتوليهلة"ليحضل

-)2(
علمأثبتةمايؤكدالحفظفيالجوزيابنورأي.سنه"عشرةحمس

وسريعيمامستمر؟بصور؟تنمو،السنهذهفيالطفلذاكرةانمنالنفس

لاستيعابوالإدراكبالوعيوتتميز-،الحفظممارسةفياستمرإذا-

يعنيلاوهذااكبر،بدرجةسنةعشرةخمسسنإلىوحفظهاالمعلوماتت

عفاتقلولكنها،السنهذهبعدتتوقفالحفظعلىالطفلقدرةأن

اكدوقد.للإنسانوالحياتيةالمعيشيةبالأمورالانشغالبسببكانت

يبلغحتىالمباشربالتذكرالنمو"وتستمر:بقولهذلكالبهيفؤادد.

فيوينحدريضعفثمالفرد،لميلادعشرةالخامسةال!نةفيذروتة

الحفظ،ممارسةعنالحافظةالقدرةتوقفتإذا")3(.ومداهوقوتةسرعتة

السنهذهفيبالطفلالاهتمامينبغيلذا،الأخرىالقدراتتوكذلك

الكريم.القرانحفظفي،الحفظعلىقدرتةواستغلال

ابنلهوضعفقد،للتعلمعقليأمهياالسنهذهفيالطفلأنوبما

واستعداداتهوقدراتهتتناسبالتيالتعليميةالتوجيهاتتبعضالجوزي

يراعيهاانينبغيالتي.التربويةالمبادىبعضحددكما.العقليونموه

هي:المبادىوتلك،الأطفالتعليمهقبلالمعلم

واستعدادخهمالأطفالنموبخصائصعالماالمعلميكونان-ا

لدية.الخصائصهذهنموحسبعلىطفلكلتوجيةوكيفية،وقدراتهم

ومكانهالمعالجسنإلىينظرالطبيب"إن:الجوزيابنيقولذلكوفي

قدرعلىشخصكلرتاضةتكونانينبغيفكذلك،يصفثم،وزمانة

")4(.حاله

اهمية،الأقلالعلومثم،الأساسيةالعلومتعليمةفييبدأان-2

177.صالحاطر.!د.الجوزيابن،سابقمرجع()1ا

244.ص،السابقالمرجع)2(

273.ص.للنموالنفسيةالأسس.السيد،سابقمرجع)3(

133.ص.الروحانيوالطباللطلانف.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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يقولذلكوفي،الضروريةالعلوميحضللموهو،عمرهينتهيلاحتى

الأهمتقديمالأولىولكنحسنأ،العلومكلكان"وإن:الجوزيابن

.(")1والأفضل

منويستوثققبلةمايتقنحتىاخر،إلىعلممنينتقللاان-3

يحكمحتىفنفييشرعلا"وأن:الجوزيابنيقولذلكوفي،فهمة

")2(.قبلةما

تعالى،اللهمعرفةإلىالسبيللأنهما.بالعملالعلميقرنأن-4

بينالجمعإلاالكاملةالفضاتل"فليست:الجوزيابنيقولذلكوفي

سبحانةالخالقمعرفةتحقيقإلىصاحبهمارفعاحصلافاذا،والعملالعلم

الغايةفتلك،إليةوالشوقوخشيتةمحبتةإلىوحزكاه،وتعالى

.")3(المقصودة

يحتاجماعلمكلمنياخذبلواحد،علمعلىلايقتصرأن-5

ابنيقولذلكوفيالدنيا،الحياةفيالسيرعليساعدهبقدرإليه

منإليهيحتاجمااخذ،الكليسعلاالعمرانعلملما"إنه:الجوزي

بباقييلئمانعلمذيلكل"ينبغيايضا:وقوله")4(لمسيرهزاداالكل

علىيدلناوهذا(.")تعلقبعلمعلملكلإذطرفا،منهافيطالع،العلوم

وأتجزئةدونببعضئعضهاالعلوموارتباطاتصالفيالجوزيابنرأي

فصل.

"ما:الجوزيابنلقولالأفراد،بينالفرديةالفروقمراعاة-6

فيالكثيرالتفاوتيتفاوتونالعلماءحتى،الفهومفيالناستفاوتأكثر

")6(.والفروعالأصول

يثبتمنفمنهم؛ذلكفييتفاوتون"والناس:الحفظبثانوقوله

178.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

178.ص،السابقالمرجع)2(

43.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.913ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)4(!

943.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

475.ص،السابقالمرجع)6(
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التكراربعدإلايحفظلامنومنهم.التكرارقلةمعالمحفوظمعه

")1(.المحفوظمعةليثبت،الحفظبعديعيدأنللإنسانفينبغيالكثير.

أشدف!نهالقران"تعاهدوا:لمجرالرسولبقولالجوزيابناستشهدوقد

عقلها")2(.منالتعممنالرجالصدورمنتفصيأ

")3(.يفهمونبماإلاقويمكليكفمأنينبغي"لاأيضأ:وقولة

بماالناس"حدثوا:عنةاللةرضىطالبابيبنعليبقولاستشهدوقد

قررهاالتيالقاعدةوهذه")؟(.ورسولهاللةيكذبانأتحبون.يعقلون

،الجوزيابنبهيستشهدلموإننذكرهاخرحديثلهايشهدالجوزيابن

ننزلأن-!ماللّهرسول"أمرنا:قالتانهاعنهااللهرضيعائشةعن

بمحدلثأنت"ما:قالمسعودبناللةعبدوعن(.")منازلهمالناس

")6(.فتنةلبعضهمكانإلا،عقولهمتبلغةلاحديثأقوما

الدراسةقبلمامرحلةإلىالتعليميالمنهجالجوزيابنقسموقد

المرحلة.هذهبعدماومرحلة،الإلزاميةاوالنظامية

النظامية:الدراسةقبلمامرحلةقيالتعليميالمنهج-ا

ركزولكنة،المنهجهذالدراسةالملزمةالسنالجوزيابنيحددلم

خلقفيالتاملخلالمنالصحيحةالإسلاميةالعقيدةغرسعلىفيه

حفظمحلىالحث.الجوزيابن،سابقموجع()1 .21ص.الحفاظيركراثو

21.ص،السابقالمرجع)2(

دار،بيروت.والمنفلينالحمقىأخبار.الرحمنعبد،الفرحأبو،الجوزىابن)3(

125.ص،ام739-اكل453،الخامسةالطبعة،الجديدهالافاق

البارى-!.فيالحديثلفظوردوقد.125ص،السابقاللرجع)4(

الجزء."ورسولهاللّهيكذبأنأتحبون،يعرفونبماالناسإحدثوا.البخاري

نأكراهيةقومدونقومابالعلمخصمنباب،العلمكتاب225،صو-ليا

.94حديث،يفهموالا

باب،المقدمة،6ص،الأولالجزء.!.النيسابورى،سابقمرجع)5(

سمع.مابكلالحديثعنالنهي

مابكلالحديثعنالنهيباب،المقدمة،11ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)6(

سمع.
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:الجوزيابنقال.وتعالىتباركالخالقومعرفة،والأرضالسماوات

رأىمنأنومعلوم،بالدليلتعالىاللهمعرفة:فيةالنظرينبغيما"وأول

خصوصأ،المحكمةالأبنيةوشاهد،موضوعةوالأرض،مرفوعةالسماء

بالب")1(.منوللمبني،صانعمنللصنعةلابدأنهعلمنفسة،جسدفي

النظرإلىتدعوالتي،القرانيةالاياتمنذلكعلىاستدلوقد

إلىينظرون"أفلا:تعالىاللّهقال،والأرضالسماواتملكوتفيوالتدبر

دمالىنصبتكعفالجبالطلىريعتيمفالمئبمارإلىظقتضتفالابل

")3(.سطحتكئفالأزض

جممالرسوللمعرفةيوجه،مخلوقاتهخلالمنالخالقمعرفةبعدثم

دليليتأمل"ثم:الجوزيابنيقولذلكوفي.عليةالمنرلوالكتاب

ناالخلقأعجزالذي،القرانالدلائلوأكبرإلية،جم!الرسولصدق

وصدقوعلا،جلالخالقوجودعندهثبتفاذا،مثلةمنبسورةياتوا

علىدلذلكيفعللمفمتى،الشرعإلىعنانهتسليموجب،جمفالرسول

")3(.اعتقادهفيخلل

إعجازإلىالطفلنظربلفتالجوزيابنينصحالنقطةهذهفي

التيالصحيحةوالطريقة،المناسبةالسنيوضحلمولكنة،الكريمالقران

يدركهبحيث،إليهالقرانيالإعجازبهذاالشعورتوصيلخلالهامنيتم

به،والإيمانوتقديسةلتقديرهتعالىاللهنحومشاعرهوتتحرك،الطفل

مداركتكبرحتىلاحقبمامرحلبماإلىتاجيلهاممكنالنقطةهذهأنوأعتقد

منالمربيتاكدفاذا.واقتناعوفهبمبوعيالإعجازهذاوششوعبالطفل

جممورسولةتعالىئاللهيقينهمنواستوثق،الأمرينلهذينالطفلفهم

فييحتاجهاالتيوالواجباتالفرائضيعفمةأنفعلية،الكريموكتابه

يعرفانعليةيجب"ثم:الجوزيابنذلكفيقالوقد،اليوميةحياته

والحج-ماللهكانإن-والزكاةوالصلاةالوضوءمنعليةيجبما

.44ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.02-17الاية،الغاشيةسورة)2(

.44ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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إذاثمبة")1(قامالواجبقدرعرففإذا.الواجباتمنذلكوغير

الثانيةالمرحلةإلىانتقلوتدبير،وفهيمبوعىالأمورهذهالطفلعرف

وهي:

الإلزاميالتعليميالمنهج-2

ولكنه،المنهجهذاتعليملبدايةالمناسبةالسنالجوزيابنيحددلم

يقصدولا،الكريمالقرانحفظهوللطفلتعليمهينبغيمااولانذكر

لاالطفلقدراتانتمامأيدركلأنه،كلهالقرانيحفظأنالجوزيابن

"وأول:ذلكفيقالوقدأجزاء.علىحفظهيتموإنما،بذلكتسمح

باللحمويختلطيثبتف!نةمتقنا،القرانحفظيكلفانينبغىما

")2(.والدم

لديةالطفللأن،الكريمالقرانحفظعلىالجوزيابنحثوقد

الكريم،القرانحفظومع،ذاكرتهفييثبتالذيالحفظعلىالقدرة

ودرجةالطفلنمومعيتناسببمااياتهوتفسيرمعانيهفهممنلابد

فييرسخوالتفسير،الحفظخلالومن.المعانيهذهواستيعابةإدراكه

وفي.الواعيللتطبيقيدعوالذي،والدمباللحمويختلط،وقلبةعقله

الفهمكان،العلوماشرفالعزيزالقرانكان"لما:الجوزيابنيقولذلك

")3(.المعلومبشرفالعلمشرفلأن،الفهومأرنجعلمعانية

تفسيرهفيوينظر،وحفظةبالقرآن"فيبتدئ:الجوزيابنوقول

القراءاتقراءةلهصحوإنشيء،بذلكعليةيخفيلامتوسطأ،نظرأ

حيثمنالحديثباصولوابتدااللغةوكتبالنحومنوأشياءالسبعة

كمعرفةالحديثعلمحيثومن،والسننوالمسانيدكالصحاحالنقل

ذلك")4(.أصولفيفلينظروالأسماء،الضعفاء

نالابد،للقرانالطفلحفظانأيضأالجوزيابنوضحوقد

القرانحفظ"المراد:فقال،تعالىاللهأرادهاكمالحقيقتهفهميصاحبة

.44ص،السابقالمرجع)1(

244.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.3ص،الأولالجزء.المسير!هالتفسيرا.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.916ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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النفسيصلحماعلىالإقبالثمبهالعملثمفهمةثمألفاظهوتقويم

")1(.الشرععلوممنبالمهمالتشاغلثمأخلاقها،ويطهر

الصحيحةالطريقةعلىدلناانة،الجوزيابنقولمنونلاحظ

للعةالطفلالفاظتقويممن،حفظةمنينتجوماالكريمالقرانلدراسة

الواعيالفهموبعد،اياتةتفسيرخلالمنمعانيةفهمثم،العربية

ويهذبهاالبشريةالنفسيطهربما،بةوالعملالتطبيقيتم،للاحكام

بينيجمعالذيالقراناسلوبخلالمنخلقها،ويرقيسلوكها،ويقؤم

نفسفيالقرانروحفتسري.والأمثالوالقصصوالوعيد،الوعد

الطفلفيتشنع،وحواسةومداركهأفكارهفيبنورهافتغمره،وقلبةالطفل

بآدابه.ويسموباخلاقهويتخلق،بة

سيرةفيينظروعملا،وفهمأحفظاالكريمالطفليتقنأنوبعد

الرسولسيرة.فيالنظرالعلوم"انفع:الجوزيابنفقال-!يد،الرسول

سلوكهفيثك!بالرسولالطفليقتديحتىوذلك")2(.وأصحابه-لمجمم

اللهلقول،والخاصةالعامةبحياتةيتعلقماكلوفى،وعلمةوخلقة

وأليؤماللهترصاكانصلئنحسنةأشؤاللهرسولفىلكح!كان"ئقذ:تعالى

.(")كلإإألئهوكرالأخر

"يفنونلأنهمالحديثأصحابعاداتمنالجوزيابنحذروقد

وماالعمر،فيذهب،الأحاديثفيهاتتكررالتيالأجزاءسماعفيالزمان

منجزءقراءةاو،فتوىجوازطلبواسنابلغوافإذاشيء.فهمحصلوا

يحصلفلاالسنكبربعديحفظونلأنهم،القهقهريفعادوا،القران

)4(
ابنذكرهمالحديثأصحابمنأخرىنوعياتوهناك.مفصودهم"

لاولعلةوتصحيحهوعلمةبالحديثيتشاغلمن"فمنهم:بقولهالجوزي

يجمعمنومنهم.طريقمائةللحديثعندهولعل،حادثةجوابيفهم

فهممنولاحديثها،صحةمنلافيها،مايدريولاويسمعهاالكتب

.112ص.ابليستلبي!.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

66.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.21الاية،الأحزابسورة)3(

.244صالحاطر.صيد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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والكتابنسخةلهوعندي،سماعيالفلانيالكتابيقولفتراهمعناها،

منصحيحهفهمحيثمنعندهماعلميعرففلا،والفلانيالفلاني

منهمترىثم..العلممنالمهمعنبذلكاشتغالهصدهوقد،سقيمة

ف!ذا،شغلهمنليسماإلىيدهفيمدوحدهاللروايةب!تقانةيتصدرمن

خقط")1(.الأصولفيتكلمدانأخطا،أفتى

فييفيدهلاعلمفيوجهدهووقتهالطفلعمريضيعلاوحتى

الحديثعلوممجالفيدراستةينبغيماالجوزيابنبئن،واخرتةدنياه

منالحديثباصولوابتدا..".:فقال،الطفولةسنفارقلمنوالسنة

الحديثعلمحيثومن،والسننوالمسانيدكالصحاحالنقلحيث

العلماءرتبتوقد،ذلكأصولفيفلينظروالأسماء،الضعفاءكمعرفة

ليعرفالتواريخفيولينظر،التعبعنالطالببةيستغنيماذلكمن

د")2(.جرىوماوأزواجهوأقاربهجم!الرسولكنسبعنةيستغنىلاما

القرانمعانييفهمأنيستطيعحتى،العربيةاللغةقواعديدرسىثم

نأالجوزيابنفيرى.وألفاظة-!الرسولواحاديث،وتفسيرهالكريم

غريببهاو"يعرت")3(،اللحنبهايعرفالنحومن"مقدمةيدرسى

اهمغيرهأنغيربمذمومليسذلكعنيفضلوما،والحديثالقران

ومااللسانلإصلاحالنحومنيلزممامعرفة"ولكن:وقولةمنة")4(

أمروهو،قريبأمروالحديثالقرانتفسيرفياللغةمنإليةيحتاج

نأالجوزيابنيرىثم(.")إليهيحتاجلافضلذلكعداوما،لازم

")7(.العلوم"وأصل")6(،العلوم"عمدةيقولكمالأنه،الفقةيدرسى

")8(.العلوممدارعليهالفقهأن"وليعلمالفقهبشانأيضاوقال

السابقالمرجع)1(

السابقالمرجع)2(

السابقالمرجع)3(

صابق،مرجع)4(

صابق،مرجع()ه

صابق،مرجع)6(

صابق،مرجع)7(

صابق،مرجع)8(

.168-167ص،

017.-916ص،

244.ص،

حفظعلىالحث.الجوزيابن 23.ص.الحفا!كباركراثو
.126ص.إبليستلبيس.الجوزيابن

23.ص.!الحفاظ.الجوزيابن

45.صالولد.نصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزيابن

916.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن
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الشرعيةبالأحكامالعلم"هو:الشرعيالاصطلاحفيوالفقه

الشرعيةالأحكاممجموعةهواو،التفصيليةادلتهامنالمكتسبالعملية

نأالجوزيابنيرىكذلك")1(.التفصيليةادلتهامنالمستفادةالعملية

الفقه،ثمرةتاملومن،ثمرتةإلىالنظرالشيءفضيلةعلىدليل"أعظم

هيالجوزيابنيقصدهاالتيالفقةوثمرة")2(.العلومافضلانهعلم

العامةحياتهفيالمسلميحتاجهاالتيالشرعيةالأحكاممجموعأوحصيلة

ابنلقول.العقيدةلعلمالصحيحالفهمأصلةجعلأنبعدوالخاصة

.")3(...بالدليلتعالىاللهمعرفة:فيةالنظرينبغيما"واول:الجوزي

الفقة،على"ليقبل:فقالالفقةدراسةطريقةالجوزيابنبئنثم

فلينظر،الخلافمسائلعلاعتمادهوليكن،والخلافالمذهبفيفلينظر

وحديثايةكتفسير،مظانهمنفيطلبة،عليةتحتويوماالمسئلةفي

مدارعليةالفقةأنوليعلموبالفرائضالفقةباصولويتشاغل.لغةوكلمة

لديةتكونانيجب،علمةمنمتمكناالفقيةيكونوحتى")4(.العلوم

منيتزودأنولابد،الترجيحثم،الاستنباطثمالدقيقالفهمعلىالقدرة

وفي،علمةمنالتمكنفيوشعاعدهيحتاجهالذىبالقدرالعلومبعض

تاريخمنطرفا،فنكلمنيطالعأن"للفقيه:الجوزيابنيقولهذا

منفلياخذ،العلومجميعإلىيحتاحالفقيهف!ن،ذلكوغيرولغةوحديث

جميععلىتدل"العلوم"جميعالجوزيابنفعبارة(مهمأ")منهاشيءكل

علمة.منالتمكنفيالفقيهيحتاجهاوالتيعصرهفيالموجودهالعلوم

تدفعةالتي،النفسومتعة،العلمفائدةعلىالمتعلميحصلوحتى

فيبالصالحينوالاقتداء،بالرقائقالإلماممنلابد،تعلمبماللعمل

بالرقائق،،الأحكامعلىالمقتصرالمجزدالعلميمزححتى،سلوكهم

والنشرللطباعةالقلّمدار،الكويت.هالفقه.الوهابعبد،خلأف()1

.11ص،م7291-كل2913،العاشرهالطبعة،والتوزيع

.162ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.44صالولد.نصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

916.صالحاطر.صيد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

438.ص،السابقالمرجع)5(
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البشرية،النفسبهافتنفعل،والوجدانالعاطفةتخاطبالتيوالأحاديث

بالفقهالاشتغال"رأيت:الجوزيابنيقولهذاوفيبها،للعملوتحفزها

معناهايمزحأنإلا،القلبصلاحفييكفييكادلاالحديثوسماع

النقلمقصودتناولوالأنهم.الصالحينالسلفسيرفيوالنظربالرقائق

ولا..بهاوالمرادمعانيهاذوقإلىبهاالمامورالأفعالصورعنوخرجوا

الطفلتعليمالجوزيابنحبذكما")1(.العلمقلةمعالعمليصلح

تحثالذيوالشعروالطهر،العفةقلبةفيينبتالذي،العفيفالشعر

ينشاحتى،الأمورومعالي،الأعمالوفضائل،الأخلاقمكارمعلى

حتىالغزلشعرويجتب.الهمةعالي،الخلققويم،النفسكريمالطفل

.الملذاتوراءوالجري،الشهواتإشباعهمهويكون،الطفليفسدلا

يمنعولاالفساد،بذورلأنها،الغزلاشعار"وليجننه:ذلكفيوقال

وينجد")3(.ليمجدوالشجاعةالسخاءاشعارمن

علىيركز،الجوزيابنوضعةالذيالتعليميالمنهجأنونلاحظ

لاالتيالعلومتعلمفيعمرهيقضيمنبشدهوينتقد،الإسلاميةالعلوم

ذلك:فيوقال،المهمثمالعلوممنبالأهميبدأأنيرىلأنهتفيد،

")3(والأفضلالأهمتقديمالأولىولكنحسنأ،العلومكلكان"دهان

")4(.العلموكئرةالعمرقصرعلم"قدأيضا:يقولكما-لأنهوذلك

وقال،تعالىاللهمرضاةإلىتهدفالتيالعلومعلىيركزأنينبغيلذلك

والمعرفةسبحانةدثهالمعاملةوهو،العلوممقصودفيينظر"ث!ذلكفي

5(.له"والحمتبة

الإسلاميةالعلومتعليمعلىالجوزيابنتركيزفيوقفةلناوهنا

الأخرىالعلومجميعانمع،تعالىاللهلمرضاةالمؤديةالوحيدةواعتبارها

نوىإذاتعالىاللهمرضاةإلىتؤديوغيرهاوالهندسةكالفيزياءالدينيةغير

الإسلاميةالأنةتعثرتالخاطئالفهمهذاوبسبب.ذلكالإنسان

.216صالحاطر.صيد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

134.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

178.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

916.ص،السابقالمرجع)4(

031.ص،السابقالمرجع)5(
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الحديثة.الحضارةمعطياتفيالغربيةالدولعلىكاملااعتماداواعتمدت

ابنائهاجهلبسببالحديثةالتقنيةهذهمواكبةعنعاجزةواصبحت

الدنيويةالعلوممنوتنفيرهمفقطالشرعيةالعلومفيتعليمهموحصر

.الأخرى

الفضاء)علم،النجومعلم:هيالجوزيابنانتقدهاالتيوالعلوم

منالفلكعلمالجوزيابناعتبروقد.الكلامعلمالكيمياء،(،الآن

وقد،فقطالأوقاتلمعرفةيساعدالذيبالقدرتعلمهاينبغيالتيالعلوم

وإنما،النجومعلبممعرفةفيعمرهيقطعمنابلة"وما:ذلكفيقال

.(")الأوقاتلعلموالمنازلاليسيرذلكعنيعرفانينبغي

منهؤلاءمن"وابله:بقولهالكيمياءعلمبشدةانتقدكذلك

قلبيتصورلاكانوإذا.فارغهذيانفانةالكيمياء،بعل!يتشاغل

مستحلهذافاعلفانماذهبا.النحاسقلبيتصورلمنحاساالذهب

")2(.مرادهلهصخإذاهذاالنقود.جمعفيالناسعلىللتدليس

منعليةيترتبلما،فيةالخوضعننهىفقدالكلامعلماما

الخوضعنالسلفنهى"ما:فيةوقالللإنسانالصحيحةالعقيدةإفساد

يقوىلاماينظرانيريدالإنسانانوهو،عظيملأميرإلاالكلامفي

الخالقذاتفينظرناإفيالأنا،الحجبإلىفخرحتحيرفربما،بصرهعليه

إلايعلملاإنه،لهبدايةلاشيئايعرفلافهو،الحسوبهتالعقلحار

")3(.يفهمهلاذاكعنيخرحمافاثبات،والعرضوالجوهرالجسم

،النجومعلمفيالجوزيابنرايلمناقشةمتانيةوقفيمامنولابد

ماحدإلىيعتبرالنجومعلمفيفراية.الكلاموعلمالكيمياء،وعلم

والخرافة،الجهلمن،المسلمعقيدهسلامةعلىحريصلأنة،صحيح

بماالكواكبتحركاتربطبهالمشتغلون"يحاولالتنجيمفيانهلاسيما

النجوماستشارةومحاولةسعيد؟غيراوسعيد؟أحداثمنللإنسانيحدث

031.ص،السابقالمرجع)1(

311.-031ص،السابقالمرجع)2(

266.ص،السابقالمرجع)3(
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ابنلهحدد،المسلمعقيدةعلىفخوفأ")1(.بالغيبالتنبؤإلىوالوصول

ابنعصرفيالنجومعلمكانوإن،إليةالحاجةبقدرتعلمةالجوزي

العلوممنوهوالفضاءعلميعنيعصرنافيفإنه،التنجيميعنيالجوزي

.الغربيونفيهانبغالتيالمهمة

،والصوابالحقجانبانه-فأعتقد-الكيمياءعلمفيرأيهأما

أهمومنالمختلفةوالصناعاتبانواعها،المعادنفييبحثالكيمياءفعلم

الموادهذهوجميعاختلافها،علىالعضويةوالمواد،الأدويةصناعةجوانبه

وتيسير،حاجاتهلسدفيهامالهوسخر،الإنسانلفائدةتعالىاللهخلقها

ومنفعبالم!سدياقيهالحديد"وأنزئنا:تعالىاللهقال،معاشةأمر

تعالى.اللهبوجودالإيماندلائلمنأنهاإلىبالإضافة.فاس")2(

غيرفيالعلمهذالتعلمالشديدالجوزيابننقدأننجدهناومن

موضعه.

فيفرأيهلذلك،الحنبليللمذهبالمتعصبينمنالجوزىابنيعتبر

:قالالذيحنبلبنأحمدالإماملرايمطابقالفلسفىالكلامعلم

"،3(.زنادقةالكلام"علماء

إطارفيالتوحيدوعلم،الفلسفيالكلامعلمبينفرقوهناك

الذيالعلمهوالتوحيدوعلم،الشريفةالنبويةوال!تةالكريمالقران

وأتأويلدونوصفاتذاتاتعالىاللهوجودإثباتأدلةفييبحث

منالتوحيد(علم)ايوهو.والجماعةال!ثةأهلمنهجوهذا،تحرتف

علمفيالجوزيابنفرأيلذلكبها.والاشتغالمعرفتهاالواجبالعلوم

عليه،غبارلاصحيحوالجماعةال!تةأهلمنهجخالفإذاالكلام

المسلم.عقيدةعلحفاظا

والإسلامية.العربيةالحضارةفىالبحتةالعلو.اللةعبد،علي.د،الدفاع)1(

نقلأ348،ص،ام839-اص304،الثانيةالطبعة،الرسالةمؤسسة،بيروت

رضا.محمدعليللمؤلف.الإسلاحل!الذ.كتابمن

25.الآيةالحديد،سورة)2(

للطباعةالوفاءدار،المنصوره.الدراسيةالمنافىالفكريالغزو.علي،لبن)3(

46.ص،ام879ا!4ولىحهعبهى7االطبعةوالتووالنشر

238



:الجوزيابنعندالأطفالبينالفرديةالفروق-!

إنسافيكلبهايتميزالتيالصفاتتلك"هي:الفرديةالفروقمعنى

مأعقليةأوجسميةالصفةتلكأكانتسواءالأفراد،منغيرهعن

")1(.اجتماعيةأونفسيةسلوكيةام.مزاجية

.الجوزيابنلهاتعرضالتيالفرديةالفروقأهموسنذكر

التعلم:علىالأطفالقدرةفيالفرديةالفروق-ا

التعلم،علىقدرتهمفييتفاوتونالأطفالأنالجوزيابنيرى

بصعوبه،يتعلمذكاةالأقلوالطفلبسهولإ،يتعلمالنبيةالذكيفالطفل

منتبينوفسادهالصبيفلاح"وأمارة:الجوزيابنيقولهذاوفي

ينفعةلابنجبليسوالذي،بالتعلمينتبهمنهمفالنجيب)2(،طفولته

نجيبأ")4(.بالرياضة)3(الهجينيصيرلاكما،التعلم

التعلمعلىيشاعدورافي،فطرياستعدادالتعلمعلىوالقدرة

نجابتةتعرضتأهملوإذا،الكافيةوال!رعايةالعنايةوجدإذاالجيد،

علىتساعدولكنها،العدممنشيءإيجادتستطيعلاوالتربية،للضياع

كريم.اصيلإلىبالتربيةيتحوللاالهجينمثلفعلأ،موجودهومانمو

علىوقدرتهالفرداستعدادبانه:الذكاءكولفن"امثالبعضهمعزفوقد

الأطفالانووضح،المفهومهذاالجوزيابنأكدوقد(.")التعلم

بذلكمتفقأ،التعلمعلىقدرتهمخلالمنذكائهممقدارفييتفاوتون

ذلك،بعدالصبيان"يتفاوت:الجوزيابنفقال،تعريفةفي"كولفن"مع

الرسالة،مؤسسة،بيروت.الفرديةالفروق.محمد،الحميدعبد.د،الهاشمي()1

.7ص،ام849ا!-404،الثانيةالطبعة

كلمنالفاضل:النجيب،الأثيرابن،الحسيبالكريمالرجالةمن:النجيب)2(

748.ص،الأولالمجلد.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع."حيوان

الخيلمنالهجين:الأزهريفال،معيبلانهالأمةابن"العريهو:الهجين)3(

.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع.عري"حصانمنبرذونةولدتةالذي

431.صعشر،الثالثالمجلد

.133ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()4

.124ص.الفرديةالفروق.الحميدعبد.د،الهاشمي،سابقمرجع)5(
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تنبية،بأيسرتنبهةمنومنهمالأكثر،وهممحرضإلىيحتاجمنمنهم

")1(.الرياضةتقبللاوجبفتهالراتضمعةيتعبمنومنهم

النشاطانواعفيواضحأتفاوتأهناكانالجوزيابنبئنكذلك

فمن.التعلماثناءبينهمتظهرالتيالطاثفيةوالقدراتللاطفالالعقلي

منومنهم،الحسابيةالعملياتإجراءفيالعدديةالقدرةلديةمنالاطفال

لديةمنومنهم،الحسابيحسنلاولكنةوالكتابةالخطعلىالقدرةلدية

منومنهم.الكتابةعلىالقدرةلديةلي!ولكنالجيدالحفظعلىالقدرة

يطولالذهنبليدالصبيان"فمن:الجوزيابنقالوفيهمشيئا.يجيدلا

الأطفالمنالصنفوهذاشيئأ")2(فهموماويخرجالمكتبفيمكثة

كونة")3(منالمرادنالولا،وجودهيعلم"لا:بالذيالجوزيابنشب!ه

ضعيفلكنة،الخطمنبشيءعلقمنالصبيان"ومنايضا:وقوله

حساببةيعلقمابقدرإلايعلقولمفخرج،الكتابةرديءالاستخرا!ما،

وأتقن،الحسابيتعلمولمالخطجؤدمن"ومنهم:وقوله(معاملتة"

حفظا")5(.الاداب

:السلوكفيالأطفالبينالفرديةالفروق-2

وإدراكهوفهمهذكائهبدرجةيتاترالطفلعندالقويمالسلوكإن

وتكاملالمزاجاعتدل"ومتى:بقولةالجوزيابنيؤكدهماوهذاللأمور،

معالييطلبفتراه،صغرهحالمنالصبييقظةذلكاوجب،العقل

.الأمور")6(

اكتسابعليحثةالطفلعقلكمالانالجوزيابنيرىكذلك

وشرف،عاليةهمةله"وتخلق:فقالالامور،ومعالي،الادابفضاتل

حفظعلىالحث.الجوزيابن،سابقمرجع)1( 17.ص.الحفاظكباكراثو

503.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

355.ص،السابقالمرجع)3(

603.ص،ال!عابقالمرجع)4(

603.ص،السابقالمرجع()ه

حفظعلىالحث.الجوزيابن،سابقمرجع)6( 16.ص.الحفاظكباكراثو
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نايحبفتراهالدنايا،ركوبوتمنعه،المعاليطلبعلىفتحملة،نف!س

تعلم،غيرمنشعارهالأدبكانترعرعفاذا،الصبيانرئيسيكون

)1(
."ترهيبعيرمنلباسةوالحياء

ذكائهبقلةيتاثرفانه،ذكائهبدرجةالطفلسلوكيتأتروكما

هذاالجوزيابنويصور،الصالحالسلوكتقديرهوسوء،تعلمةوصعوبة

وعدم،ذهنةبعدمعيجمعمنالصبيان"ومن:بقولةالاطفالمنالنوع

منويستغيثون،مطاعمهمويسرق.يؤذيهمفهو،الصبيانأذى،تعلمه

قصورنتيجةوهذاالشر")2(.عنكصولافهمولا،صلحهوفلا،يده

سيئأ.سلوكاسلكفانة،نفعةإدراكعنفهمة

الطفلهمةعلوعلىبهايستدلالتيالطريقةالجوزيابنإنبئنثم

باختياراتهوتقصيرهاهمتهوعلوالصبيفهم"ويتبين:فقالضعفها.من

معي،يكونمنالهمةعاليفيقول،للعبتجتمعالصبيانفان،لنفسه

اثرالصبيهمةعلتومتى،معهاكونمنالهمةقاصرويقول

")3(.العلم

الهممأصحابطريقسلوكإلىدفعةالطفلذكاءأنيبينوهذا

العريضة.والآمال،الكبيرة

والشبابالبلوغمرحلةفيالجوزيابنراي:ثالثا

"الموسم:المرحلةهذهعنقالالجوزيابنأنذكرناانسبق

")4(.الشبابزمنوهوسنةوثلاثينخمسإلىالبلوغزمنمن:الثاني

تقديرفي-عنهااختلفوماالتكوينيالنفسعلمفييقابلهاماووضحنا

وهيواحد؟،مرحلةفيوالشبابالبلوغمرحلةدمجمن-الجوزيابن

ثم،سنة21-12منالمراهقة:مرحلتينتمثلالانالنفسعلمفي

.138ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

603.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.كتابمن.العمر"مواالنمر!علىاق.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

95.ص.الشهيةوالطرفةالبهيةالتحفة

.هص،السابقالمرجع)4(
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،البلوغسنالجوزيابنيحددولم.سنة35-21منالشبابمرحلة
)1(-

سنة.21-12سنمنالنفسعلمحددهوقد

باحدوالجاريةالغلامحقفيالبلوغثبوتالشريعةعلماءقرروقد

قبلةمنالمنيخروج"اولها:المغنيفيوردتكماوهي-أشياءثلاثة

مناأاويقظبمافيخرجفكيفماالولدمنهيخلقالذيالدافقالماءوهو

اختلافأذلكفينعلملاالبلوغبهحصلذلكغيراواحتلاماوبجماع

")2(-وقوله:فاتئذلؤ(الحدمنكمالأطقلبلغ"!إ%تعالىاللهلقول

عنثلاثعنالقلم"رقع:يالنبيوقول")3(ش!الحكمنجلغؤالز"والذتين

.يحتلتم"حتىالصيي

.أالرجلذكرحولالخشنالشعرينبتأنوهوالإنبات:الثافي

بالموسى.أخذهاستحقالذيالمرأةفرج

سنة،عشرةبخمسوالجاريةالغلامفيبةوالبلوغالسن:الثالث

حدلاداودوقالومحمد،يوسفوأبووالشافعي:الأوزاعيقالوبهذا

حتىالصبيعنثلاتثعنالقلم"رقغ:يلقولةالسنمنللبلوغ

أربعابنوانايك!اللّهرسولعلىعرضت:عمرابنقالوقديحتلتم"

عشرةخمسابنواناعليةوعرضت،القتالفييجزنيفلمسنةعشرة

.فاجازني")4(

هذهبداية"ان:يالجنمقدادد.قررفقدالعلماء،أقوالعلىوبناء

نهائييما،بصفيماعشرةبالثامنةونهايتهامبدئييما،بصفةالعاشرةبالسنالمرحلة

وبه،بالاحتلاممحددوالبلوغ،بالبلوغمحددةالإسلامنظرفيوالتكاليف

.(")القانونطائلةتحتويدخل،تصرفاتهعنمسؤولأالإنسانيصبح

62.ص.فالنمو.زهران،صابقمرجع()1

95.الايةالنور،سورة)2(ك!

58.الاية،النورسورة)3(

وشيها.الدبنشصى،قدامةوابن،الدينموفق،قدامةابن)4( الكبير.ا!لشر

،ام839اهـ-304عامطبعة،والتوزيعلنشرالعربالكتابدار،بيروت

.بتصرف.415ص،الرابعالجزء

.115ص.الإسلاالتر!-دويالنفس.ويالجنالقاضي،صابقمرجع)5(
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يوممنانهالبالغ"وليعلم:فقالالمعنىهذاالجوزيابنأكدوقد

منويكفيةوالتقليد،بالدليلتعالىاللهمعرفةعليهوجبتقدبلوغه

منالترتيبلهذالابدانةفيعلم،اعضائهوترتيب،نفسةرويةالدليل

يصحبانهملكاننزلفدأنهوليعلم،بالبمنالبناءلهذاولابد،مرتب

اللّه")1(.علىويعرضانه،عملهيكتبان،عمرهطول

أخطروهي،الإيجابيةالتربيةمراحل"أهممنالمرحلةهذهوتعتبر

الدافعلنموالسبيلسواءعنوانزلاقهمالشبابلانحرافمرحليما

ابنفيهاقال")2(.الأخلاقيالوعيلبثمرحلةأهمانهاكما،الجنسي

والهوىالنفسجهادفيهيقعالذيالأعظمالموسمهو"وهذا:الجوزي

وبالتفريط،اللهمنالقربيحصلالموسمهذاوبصيانة،الشيطانوغلبة

كماالصابرعلىيثنى،الزللعلىفيةوبالصبر،العظيمالخسرانيقعفية

")3(.يوسفعلىوجلعزاللهأثنى

النفسصيانةوأهميةالمرحلةهذهطبيعةالجوزيابنبئنانوبعد

الفطرية:الحاجةهذهمنللإعلاءالمتبعةالخطواتيوضح،البشرية

حمايةلةيكونحتى،نفسةالبالغفيتعالىاللهمراقبةغرس-ا

"وليعلم:بقولةالخطافيالوقوعمنتعصمة،نفسةمنووجدانيةداخلية

علىويعرضانهعملةويكتبانعمرهطوليصحبانةملكاننزلقدأنة

اللّه")4(.

بلغ"فاذا:الجوزيابنفقال،للبالغالزواجطريقتسهيل-2

ولدلةبلغمن:الحديثفيجاءفقد،يزوجةانلأبيةفينبغيالصبي

،(بينهما")الإثمكانإثمأ،الولدفاحدث،يفعلفلميزوجةانأمكنه

.كتابمن.اررصاالفمر!ثعلىاق.الجوزيابن،سابقصمرجع(1)

.95ص.الشهيةوالطرقهالبهيةالتحفة

-115ص.الإسلاالترمحكلمأفوفيالنفس.ولالجن،القاضي،سابقمرجع)2(

.116

.95ص.العمر"!ا.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
95.ص،السابقالمرجع)4(

95.ص،السابقالمرجع)5(
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فيوقعكاندمان،البلوغعندلةجرىماالأبينسىكيفوالعجب

")1(.ولدهحالفليقسزلة

منللنفساحفظلأنهالبصربغضفعليةالزواحيستطعلمفإن-3

وقد،وبعدهالزواحقبلمطلوبالبصروغض،الزللفيالوقوع

طرفه،"ويغفق:فقالذلكفيوقولقرانييماباييماالجوزيابناستشهد

إلى"النظر:وتيل")2(،أبصخرهتممنيغضحوائلمؤمنين"تل:تعالىاللهقال

اللّهاعطاه،اللهمرضاةابتغاءتركهمنأ3!إبليسسهامنمسمومسهمالمراة

."حلاوتهيجدقلبةفيإيمانأ

،الواحدةبالمراةيكتفيان،بصرهكفإذاالبالغنصحثم-4

،الواحدةبالمرأةفليكتفمنكمالغضاستعمل"ومن:الجوزيابنفقال

القلبيشتتفانهبالنساء،الاستمتاعكثرةفيلنفسةيرخصولا

")4(.منتهىلهوليسالقويويضعف

لم-جمي!الرسوللقول،الصياممنيكثرانالبالغوعلى-5

الباءةمنكماستطاعمنالثبابمعشر"يا-:الجوزيابنبهيستشهد

فعليهيستطغلمومن.للفرجواحصن،للبصراغضقانه.فليتزوفي

الصيام"وليكثر:ذلكفيالجوزيابنوقال(.وجاء")لهقانهبالصوم

)6(ء
.سيعجز"من

"من:الجوزيابنذلكفيفقالبالنساء،البالغاختلاطمنع-6

الشهوةقوةأنومعلوم،الجواريبينالبالغالولدتركالمخاطرباب

نأينبغياصولفهذه،والتحريمالحرمةمقدارينسيانالصباوجهل

95.ص،السابقالمرجع)1(

35.الايةالنور،سوره)2(

.06ص.العمر!مواالنمر!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.06ص،السابقالمرجع)4(

باب،النكاحكتاب،الثانيالجزء.!.النيسابرري،سابقمرجع)5(
المؤنعنعجزمنواشتغال،مؤنهووجدإليهنفسةتافتلمنالنكاحاستحباب

.0514رقمحديث،9101-1801ص،بالصوم

.06ص.العمر"مواالنمر!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)6(



ترتية!ا.عندالأخذينسغىالتىالأموراهمهذه

.(صعمة")امورابحرفا!ا!ملولابدوالهايداوى

والخطا.الزللفيالوقوعمنلمنعهوخلقيأ

التقديرعلىمبنية،طيبةمعاملةالبالغمعاملةينبغيكذلك

مع،ذهنهفييدورمابكلإقناعهومحاولةومناقشتة،لرأيةوالاحترام

لأنة،ينحرفأويتمردلاحتىمعاملتةإساءةاوضربةاجتنابمراعاه

ابنفيهاقالوقد،والطيشالتهورعليهايغلب،حرجةسنفي

لأنة،إليهيساءانولا،بلوغهبعديضربانينبغي"ولا:الجوزي

ولمسنةعشرةبلغ!ستومن،نفسةبرأيليستبدالوالدفقديتمنىحينئذ

."بالكلمتعينالرفقأنإلا،صلاحةفبعيد،يصلح

البالغيتزوحأن،المرحلةهذهمظاهرمنانالجوزيابنبئنثم

ذلكوفي،قوت.عيالةلتامينالأرضفيفيسعى،الأطفاليرزقتم

وتعلم،-للهوىالمجاهدةزمانانهليعلمبلغ"فاذا:الجوزيابنيقول

")3(.للمعاملةالك!سبزمانفهوالاولادرزقفاذا،العلم

التربيةعلىالمرحلةهذهفيركزالجوزيابنأنسبقمماونلاحظ

لأنهاربما،الأخرىبالنواحيالاهتمامعنهناوسكت،للبالغالجنسية

يبدووالذيبها،اللازمالاهتمامفأعطاها،المرحلةهذهفيالبارزالجانب

ليكونالبالغتاهيلعلى-الوقتذلكفي-تركزكانتالتربيةأن،لي

وسيلةالتربيةمنالأخرىبالجوانبالاهتمامأنمع،الأسرةعنمسؤولأ

التربويةالوسائلومن،والشهواتالأهواءعلىوالتسامي،بهللرقي

والتاليف،الكتابةاسلوب،ذلكفيالجوزيابناستخدمهاالتيالمباشرة

الىالكبدلفتةكتابهفيالقاسمبأبيالمكنىمحمدلابنهأبويةرسالةفوجه

فهو،ولدهلتربيةوسيلةتاليفهااتخذكانإنالجوزيوابنالولد.نصيحة

متميزاتربويامنهجأبل،كثيرةتربويةأمورألناعرضنفسةالوقتفي

بهوينتفعالمربونبهفينتفعللناسويكشفبعنايةيدرسبأنجديرأ

.137ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزىابن،سابقمرجع(1)

134.ص،السابقالمرجع)2(

265.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن)3(
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جميعأ.للفريقينفالنفعأيضا،الناشئون

وخبرتهعلمةحصيلةنقلفيالجوزيابنحرصظهروقد

به،والعملالعلمفيالصحيحالطريقلةليحدد،ولدهإلىوتجاربه

عليةظهرعندماولاسيما،والزللالخطافيالسقوطمغبةمنويحذره

رأيمت"ثم:فيهافقال.الرسالةبهذهفاستدركه،والتكاسلالتهاونبعض

أحثة،الرسالةهذهلةفكتبت،العلمطلبفيالجدعنتوابئنوعمنه

الالتجاءعلىوأدلة،العلمكسبفيطريقيسلوكعلىوأحرضةبها،

")1(.وتعالىس!حانة-الموفقإلى

التوجيهاتمنالكثير،الأبويةرسالتةالجوزيابنضفنوقد

،الإنسانوجودمنالغايةإدراكفيوتدبرهبالعقلتتعلقالتي،التربوية

يتعلمهاأنينبغيالتيالعلومواهم،وواجبالبفرائضمنعليهوما

اداءفيالوقتعلىوالحرص،حياتةفيوأهميتهاوأخلاقياتهاواوقاتها

بعضإلىتوجيهةإلىبالإضافة،للاخرةالاستعدادمع،الصالحةالأعمال

العلممعشيء،كلفيللكمالوالسعيوالإخلاصكالزهدالرقائق

فانة،بالتفصيلالتربويةارائةلذكرهناالمجاليسعنا)ولا.بةوالعمل

(.للموضوعمناسبتهاحسب،أخرىوفصولأبوابفيبعضهاسيرد

علىحثبل،التربويةالرسالةهذهبكتابةالجوزيابنيكتفولم

القويم،الرايمن"رايت:فقالالمتعلمينتوجيةفيودورهالتاليفأهمية

عمريفيأشافهلأني.بالمشافهةالتعليمنفعمنأكثرالتصانيفنفعان

بعد.خلقواماتحصىلاخلقأبتصنيفيوأشافه،المتعلمينمنعددأ

بماانتفاعهممنأكثرالمتقدمينبتصانيفالناسانتفاعانهذاودليل

مدعوونالناسجميعأنهذامعنىولي!")2(.مشايخهممنيستفيدونة

بعلمهيفيدحتى،خاصةصفاتفيةتتوافرمنبل،والتاليفللكتابة

علىيتوقرانللعالم"فينبغي:الجوزيابنيقولهذاوفي؛الناس

وليس،صنف،صئفمنكللي!فإنة؛للتصنيفوفقإنالتصانيف

عليهاوجلعزاللهيطلعأسرارهيهـانما،كانكيفشيءجمعالمقصود

42.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،صابقمرجع()1

228.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،صابقمرجع)2(
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مايرتبأو،فزقمافيجمعلكشفها،ويوققه،عبادهمنشاءمن

المفيد")1(.التصنيفهوهذا،أهملمايشرحاو،شتت

منالهدفيدركواأن،والمؤلفينالعلماءيدعوهذهبعبارتةوهو

المتعلمين.توجيهفيودوره،التاليف

الكهولةمرحلةفيالجوزيابنرايوابعأ:

"منفيها:وقال،الكهولةبموسمالثالثةالمرحلةالجوزيابنسمى

لماكهليقالوقد،الكهولةزمنوذلكسنةالخمسينتمامإلىالزمانذلك

ابنمعفيختلفالنفسعلماما.سنة.355-منايذلك")2(.قبل

وتسمى،سنة.6باووتنتهي4.اومنالكهولةمرحلةفتبدأ،الجوزي

سنة،.5-26منالهاشميد.حددهاوقدالعمر")3(.وسط"مرحلة

العمر")4(.أواسطمرحلةواسماها

اثنين:جانبينعلىالمرحلةهذهفيالجوزيابنركزوقد

عنالتفسضبطوضرورةلشهواتةالإنسانميل:الأولالجانب

فيةوللنفس،الشبابمنبقيةفيةالزمان"وهذاقال،والشهوهالهوى

تزعج،الشيبطاقاتكانتوان،حسنجهادوفيهالشهوةإلىميل

لهاضاءالذيالشيببنورالكهلوليكتفاللهو،جهادفيوترغب

كربحلاولكنيربحالهوىإلىالمائلةبالبقيةوليعامل،الرحيلسبيل

.(")الشاب

ذلك:عنفقال،والتاليفوالحفظالعلمزمن:الثانيالجانب

بعديبتدىثم،الأرحينإلىوالتشاغلوالحفظالطلبزمان"فيكون

922.-228ص،السابقالمرجع()1

58.ص.العمر"مواالنمر!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

335.ص.للنموالنفسيةالأسس.البهيفؤاد،السيد،،مابقمرجع)3(

مكتبة،القاهرة.النفس!صالتكو.محمد،الحميدعبد.د،الهاشمي(4)

925.ص،م7691،الشالثةالطبعة،الخانجي

ئب.من.الممر"مواالنمر!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

61.ص.الشهيةوالطر!البههالنضة
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الجمعمنيريدمابلغقدكانإذاهذا.والتعليمبالتصانيفالأربعين

")1(.المطالبتحصيلعلىواعينوالحفظ

نواحيفيالعقليالإنتاحذروه"انالنفسيةالدراساتأثبتتوقد

04إلىسنة02منتمتدالتيالزمنيةالمرحلةفيتظهرالمختلفةالنشاط

-)2(
الذبنالمفكربنكبارإنتاحمننلاحظةماوهذابعدها،ماإلى.سنه"

التاليفموهبةلأن؛وبعدهالأربعينسنقبلعظيمةأعماليفينبغوا

هذهاستغلالعلىنبةقدالجوزيابنكانوانتحدد.زمنلهاليس

سنلأنهاوالتاليفوالحفظوالكتابةالعلمفيالعمرمنالزمنيةالفترة

والوعي.النضج

الشيخوخةمرحلةفيالجوزيابنراي:خامسأ

بعدمن:الرابع"والموسم:المرحلةهذهعنالجوزيابنقال

")3(.الشيخوخةزمنوذلكالسبعينتمامإلىالخمسين

الستفيةاستبانتالذي"هو:الشيخمعنىالعربلسانفيورد

منهو:وقيل،اخرهإلىخمسينمنشيخهووقيل،الشيبعليةوظهر

")4(.الثمانينإلىالخمسين

واختلف،اللغويالمعنىمعاتفققدالجوزيابنيكونوبذلك

.(العمر")نهايةإلى-".6منالشيخوخةحددالذيالنفسعلممع

العمر")6(.نهايةإلى-66سنمنالهاشميد.وحددها

جانبين:علىايضأالمرحلةهذهفيالجوزيابنركزوقد

الأهواءبعضوغلبةالمرحلةهذهفيالشهوةضعف:الأولالجانب

922.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

093.ص.للنموالنفسيةالأسس.البهيفؤاد،.دالسيد،،سابقمرجع)2(

58.ص.العمر"مواالنمر!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

31.ص،الثالثالمجلد.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع)4(

335.ص.للنموالنفسيةالأسس.البهيفؤاد،د.السيد،،سابقمرجع)5(

.703ص.النفسمح!التكو.الهاشمي،سابقمرجع)6(
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ضعفبسببسلوكةفيتظهروالتيوالجاهالرياسةمئل-الإنسانعلى

"وقد:الجوزيابنيقولذلكوفي.تصرفاتهبعواقبوجهلةإيمانه

فكلما،صبرهقدرعلىالشيخفيثابهوىبقيةالشيخوخةأولفييكون

والجاهالعلمشهوةأماالجنسية)الشهوه،الشهوةضعفتالكبرقوي

فكانه،شهوةالشيختعمدواذا،للمذنبترادفلا(تقوىقدوالرياسة

"ابفض-جمد:النبيقالولهذا،خرستقدالطالبةالشهيرةإذ؛مراغم

ابشيخفيلبس،الرغمةيقصدكانةمنومنهم".زافيشيخاللهالىالخلق

فيلخللإلاذاكما؛عيبهعنشيبةينهةلملمنوالويل.ذهبخاتم

حجةعلمهأنيعلملمأوعنييدفععلمي:الشيخيقولوقد،إيمانة

")1(.عليه

يتصرفولاسنةيحترمأنللشيخالجوزيابنمنتنبيهوهنا

.وقارهمنتقفلتصرفاقي

قدراتالجوزيابنيوضحوفيها،العلميةالناحية:الثانيالجانب

ويوصيهوالتعليمالتصنيففياستغلالهاينبغيالتيالعقليةالشيخ

ذلك:فيفيقول،اخرتةفيينفعةالذيالصالحالعملمنبالاستزادة

ضعيفعمرهأولفيكانأو،الكتبمنعندهالالاتقلتإذا"فاما

خمسينتمامإلىالتصانيفأخر،الأوانهذافييريدهماينلفلمالطلب

ثم،الستينرأسالىوالتعليمالتصنيففيالخمسينبعدابتداثم.سنة

ويعللوالعلمالحديثويسمع،التعليمفيالستينبعدقيمايزيد

جعلالسبعينجاوزفإذا،السبعينراسالمهميقعأنإل)2(التصانيف

منالانفسةعلىنفسةفيوفر.للرحيلوالتهيؤالاخرةذكرعليةالغالب

للاخره،العددأشرففذلك،اليهيفتقرتصنيفأو،يحنسبةتعليم

استدراكفيوالمبالغة،خلالهوتهذيب،نفسةتنظيففيمتةولتكن

63.ص.العمر"مواالفمر!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع(1)

الدينمجدسمىومنه،والعللالأدلةوليانوالتنقيحبالتصحيحعليهايرجعأي)2(

لتعليل"الاختيارفيةوشرحه.المختارأحكامادلةفيهبئنالذيكتابهالموصل!

عليه(وعلقمقدمتهووضع)راجعه.الخاطرصيد.الجوزيابن.المختار"

ناجي،،الطنطاويفصولة(وعناوبنفهارصةووضعو)حققه،على،الطنطاوي

.802ص،ام789-ص8913،الئانيةالطبعة،الفكردار،دمشق،الثانيةالطبعة
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وإن.عملةمنخيرالمؤمنفنئةذكرناماخلالفياختطففإن،زلاته

")1(.منزللكليصلحمابيئافقدالمنازلهذهإلىبلغ

اغتنامكيفيةإلىالإنسانوخهانهالجوزيابنرايمنيبدووالذي

اولفيفاتهإذالاسيما،بالتاليفوالاشتغالالعلمطلبفيالعمر

والتهئؤالاخرةذكرعليةالغالبجعلالسبعينجاوزفاذا.العمر

السن،هذهقبلللرحيلوالاستعدادالتزؤدتركيعنيلاوهذا.للرحيل

اجلة،يحينمتىلايعلملأنه،وقسبكلفيللرحيليتهيأالمؤمنلان

أوجب.السنهذهفيالاستعدادزتادةولكن

الهرممرحلةفيالجوزيابنراي:سادسا

بعدما:الخامس"والموسم:المرحلةهذهعنالجوزيابنقال

هذهيقسمالنفسوعلم")2(.الهرمزمنوهوالعمرتمامإلىالسبعين

إلم!:المرحلة

سة.75إلىسنة06منتمتدوهي:المبكرةالشيخوخة-"ا

العمر")3(.نهايةإلىسنة75منيمتدوهو:الهرم-2

على،الإنسانعمرمنالمرحلةهذهفيالجوزيابنركزوقد

فيوالساعاتالثوانياغتناممنلابدلذلك،المطافنهايةبانهاتذكيره

منبقيماواستثمار،الصالحالعملمنوالاستزادةوالاستغفار،الدعاء

هذهعنقال.عملهانقطاعبعدأجرهاليصلة،الجاريةالصدقةفيعمره

فاتماأدركفقد،مضىماتذكرإلاالهرمزمنيبق"ولم:المرحلة

والناهبللساعاتاغتناماالخيرمنيمكنماوعملوالدعاءوالاستغفار

")4(.للرحيل

إلىمصروفةكفهاهمتةفليجعلالثمانونلهتمت"فانأيضا:وقال

أليفة،والذكر،حليفهالاستغفاروليجعل،زادهوتهيئة،خلالهتنظيف

922.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

58.صالعمر".مواعلىالنمرالناء"تنبيه.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

335.صللنموفس!!بهه!با!فسيةاالبهيفؤاد.السيد،"يابقصجع)3(

64.ص.العمر"مواالنمر!علىافا.الجوزيابن،سابقمرجع)4(



قربفلا؛الخلقمخالطةأوالعلمبذلوفي،النفستحاسبةفيوليدقق

إبقاءفيوليبالغ.العارضمنالحذرعليةيوجب،للجيشالاستعراض

في")1(.مالهمنوشيء،كتبةوإنفاق،علمةبثمثل،الرحيلقبلأثره

الكريم.لوجهةخالصأاللةسبيل

الفصلهذامنالمستخلصةالتربويةالاراء:سابعا

النمومراحلبشانالتربويةالجوزيابنبآراءيتعلقالفصلهذا

منة:المستخلصةالتربويةالآراءأهموهذه،الإنساني

الزمنيوعمرهالإنساننموبخصائصالمربيإلمامضرورة-ا

فردهوحيثمنيناسبةبماتوجيههيسهلحتى،ومكانهبيئتةوظروف

.غيرهعنيميزهالذيالخاصكيانهله

البنائيالأساسلأنهاالمبكرةالطفولةبمرحلةالاهتمامضرورة-2

القيم.وغرسللتعفم

التعلمعلىقدراتهمفيالأطفالبينالفرديةالفروقمراعاة-3

.والسلوكوالحفظ

والموقف،الإسلاميةالتربيةباساليبالمربيإلمامضرورة-4

منها.الهدفتؤديحتىلاستخدامهاالمناسب

أهميتها.درجةحسبالمختلفةبالعلومالاهتماموجوب-5

بالعمل.التعليماقترانوجوب-6

.والانحرافالفسادعواملمنوحفظةالناشئرعايةوجوب-7

023.-922ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(
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البا!اوابع

تربيةفيالجوزيابنرأي

المسل!اشخصيةجوانب

الصحيةالتربة-:الأولالفصل

العقليةالتربية-:الثانيالفصل

الاعتقاديةالتربية-:الثالثالفصل

الروحيةالتربية-:الرابعالفصل

الأخلاقيةالتربية-:الخامسالفصل

الإراديةالتربية-:السادسالفصل
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البا!الرابع

لربيةفيالجوزيابنرأي

المسلمشخصيةجوانب

متوازنة،متكاملةشاملةتربيةأنها،الإسلاميةالتربيةخصائصمن

،الإنسانفطرةمعتتفقانهاكما،الإنسانيالكيانجوانببجميعتعنى

العقلية،والروحيةالجسديةالمطالببينتجمع،بواقعيةمعةوتتعامل

الباحثةتناولتالفصللهذادراستناوفي،والاجتماعيةالخلقية،والنفسية

مقتضىحسبحدةعلىكلا،البشريةالنفسجوانبمنجانبكل

متداخل،مترابطحيويكيانالإنسانيوالكيان،النظريةالدراسة

الجوانبوهذه.تجزئتةأوفصلةيمكنلا،والوظائفوالأدوارالعمليات

التربويالمنهجمنالمستقاة،الجوزيابناراءخلالمنسنبرزها

مراحلمنعمريةبمرحلةالجوانبهذهالجوزيابنيفيدولم،الإسلامي

الجوانبهذهيحددلمكذلكعامإ،بصفةعرضهابل،الإنسانيالنمو

الجانبفيووضعهابتصنيفهاالباحثةقامتولكن،المناسبمسماهاتحت

الجوزيابنتناولهاالتيالجوانباهمببيانالباحثةوقامتبها.الخاص

التربوية.ارائةخلالمن
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لااو

نيأثا

لثاثا

بعأرا

ألفصلألؤول

الصحلةالتربية

الطعامدافعفيالجوزيابنراي-:

الجنسدافعفيالجوزيابنراي-:

التداويدافعقيالجوزيابنراي-:

باعتبارهاالنظاقةدافعفىالجوزيابنراي-:

الآمراضمنللوقايةوسيلة
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الفطالؤول

الصحيةالتربية

فيوذلك،الدوافعناحيةمنالجانبهذاعلىتكلمناأنسبق

الإسلامتربيةسنبينالفصلهمذاوفي.الثالثالبابمنالأولالفصل

البشريالكائنمعبةتعاملالذيمنهجةخلالمن،الدوافعلهذه

إشباعهافيمرغبا،الفطريةودوافعة،الحيويةطاقاتهبكلمعترفأ،بواقعية

"قل:تعالىاللّهقال،المباحةالشرعيةالحدودفيدامتمابهاوالاستمتاع

فى.امنواللذفينصقلالرزقمنوألظئبتءلعبادهأخرجالقاللهزينةصئممن

دونمنيطلقهاولميكبتهالمبذلكوهو.")1(اثقئمةبومظلصةألدناأنجؤ

وصلاح،الكونوتعمير،تعالىدتهالعبوديةيحققبماهذبهاولكنة،ضوابط

.لإنسانا

اللهطاعةعلالمسلمالفرديعين،الجسميةبالتربيةالاهتماموهذا

كمالأنه،وادابوأحكاموواجباقيحقوقيمنعليهاللهفرضةفيماتعالى

اللهالىواحبخيزا!قوي"المؤهن:جمع!الكريمرسولناحديثفيورد

خيز")2(.كلوفي.الضعيفالمؤمنمنتعالى

والنفس،والروحوالعقيدة،والعقلالجسمقوةتشملهناوالقوة

منبغيرهاوثيقةصلةلهاالجسميةوالقوى.والخلقوالعزيمة،والإرادة

32.الاية،الأعرافمورة)1(

!.القشيريالحجاحبنمسلمالحسينابو.النيسابوري،سابقمرجع)2(

كتاب،5202ص،الرإبعالجزء،فؤاد،محمد،البافيعبد)تحقيق(.!

دته،المقاديروتفويضبالتهوالاستعانةالعجزوتركبالقوةالأمرفيبابالقدر،

2664.رقمحديث
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"وليس:الجوزيابنيقولالمعنىهذاوفيبها.وتاثرهاتاثيرهاحيث

الصالحةالبلغةأخذاعنيوإنما،الشهواتمنالإكثاربالرفقمرادي

وقوله")1(.الذهنوتقوى،العقلويصحالفكر،يصفوفحيمئد،للبدن

وفريهابل،البدنلمصالحتتعرضي"ولا:رائعاسلوبفينفسةمحاورأ

فان،الهوىمقتضىعلىلاالصوابقانونعلىإياهاوناولية،علية

")2(.الدينلإصلاحسببالبدنإصلاح

والشرابالطعامإلىللدافعالسويةالاستجابةتشملالجسميةالتربية

وتكوين،والرياضةوالنظافةالمرضمنبالاستشفاءتعنىكما،والجنس

ضدالحصانةوتكوينعليها،والتنشئة،الصحيةبالأمورالبصيرة

كطاقاتالإسلاميالتربويالمنهجبهااعترفالأموروهذه،الأمراض

وإعلائها،وتوجيههاتهذيبهاعلىوعمل.البشريالكيانفيحيوية

وهي،الكبرىالغايةإلىبهاللوصولمعأ،وتعبدمتعيماوسيلةوجعلها

،العباداتانواعطريقعنتعالىدئهالمطلقةالعبوديةتحقيقعلىتساعد

تعالى.لوجهةخالصأحماهاعنوالذودبالأمةوالرقي،اللهعبادوخدمة

:الطعامدافعفيالجوزيابنراياولا:

الإنسانفيالطعامشهوةاوجدتعالىاللّهانالجوزيابنيرى

ذلكوفيامر،كماجلالهجلعبادتةوهينبيليماوغاييما،جليلةلحكميما

وجل،عزاللهلخدمةالبدنهذاتقويةمنةفالمرادالمطعم"واما:يقول

لتحملة")3(.يكرمهاانالناقةذيعلىوحق

يستطيعحتى،الإنسانيبالجسمالعنايةاهميةالجوزيابنبينوقد

لمإذاوالمطية،مطية"البدن:فقال،تعالىدلهالمطلقةبالعبوديةيقومان

إشباعفيتتمثلالعنايةوهذه")4(.المنزلإلىبراكبهاتصللمبهايرفق

تعالى:اللّهقالتقتيرأوإسرافيدونباعتداليللطعامالإنسانحاجة

82.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

83.ص،السابقالمرجع)2(

27.ص،السابقالمرجع)3(

82.ص،السابقالمرجع)4(
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يقولالمعنىهذاوفي.")1(اتشرفينمجبلاإئهتصرفوأولاوايثربوا"و!لوا

منينقصولا،راحلتههوالذيببدنةيرفقانلهينبغي"ثم:الجوزيابن

امرإنما،الجشاء)2(يوجبالذيبالشبعامرأولست.قوتةفتنقصقوتها

لصاحبهامنفعةمنفيهاكمجاريةكعينالادميئقوىفإن،بالتوسط

نأالمصالحهذهطلبعلىحركالذىالعقل"فمقتضى:وقولة.")3(ولغيره

الالتذاذليقع،والمصلحةالحاجةمقداروالمشربللمطعمالتناوليكون

فيوالشره،صالحغيركاند!ان،بالمطعمالالتذاذطلبالبليةومن.بالعافية

.(4")تناوله

به:استشهدالذي-!الرسولقولمنالجوزيابناستقىوقد

صلبه،يقمنكلاتادمابنح!ن!ب،بطنمنشراوعاءآدميملأ"ما

اما(،")لنفسهوثلث،لشرابهوثلث،لطعامهقثلث،محالةلاكانفان

")6(.الشبعفوقاكليكره"د!انما:فقالالأكلفيالاعتدالأهميةعن

عنيعجزأنإلىيتقلليزاللاالمتقلل"فان:الأكلمنالتقللفيوقال

بذلوعن،د!اعفافهمأهلةمباشرهعنيعجزثمالفرائضثمالنوافل

ابنبئيئثميفعلة")7(.كانقدخيبرفعلوعن،لهمالكسبفيالقوى

سببفانه،المطاعمفيالتوسع"فاما:فقالالشبعأضراربعضالجوزي

ضعفبه]يقصدوتضعفةالبدنويرهل،القلبيعميوالشبع،النوم

اما")8(الوسطىهيفالطريق،إليةاشرتمافافهم[السمنةرغمالصحة

31.الاية:الأعرافصوره)1(

والتجشؤ:.الطعامفكرهاتخمإذا:الطعامعنفلان"وجثأالجثاء:كلمةمعنى)2(

سابق،مرجع.تفست":وتجشأتالمعدةوجشات.الامتلاءعندالمعدهتنفس

94.-48ص،الأولالمجلد.العربلسان.منظورابن

.016ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.452ص،السابقالمرجع)4(

،عوض)تحقيق(.الترمذيفننوهو.ا!صالجا.الترمذي،سابقمرجع)5(

كراهيةفيجاءمابابالزهد،كتاب،595ص،الرابعالجزء.عطوة،إبراهيم

0238.رفمحديثاكلكثره

27.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)6(

31.ص،السابقالمرجع)7(

.446ص،السابقالمرجع)8(
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التقللبهمداماقوامأأنعرفت"لقدفيها:فقالالطعامقلةأضرار

فاستوحشوا،عليهمالسوداويالخلطوقوى،فكرهمتغيرأنإلىواليبس

فبقي،مجةأخلاطالرديةالماكلمنلهاجتمعتمنومنهم،الناسمن

به،اللطفإمدادمنذلكيظنوهوياكللاوالثلاثةواليوميناليوم

الأشباحرويةإلىالخلطبهترقىمنوفيهم،الهضمسوءمنبةل!اذا

يكون"أن:فقالالحديثالطباقرهماوهذا")1(.الملائكةفيظنها

طاقة،منيبذلهوماالجسملاحتياحاللازمةبالكميةأيكافيأ-الطعام-

الزائدالحدالىإكثارولا،والضعفالهزاليسببالذيللحذإقلالفلا

")2(.مشكلاتمنيصاحبهاوما"البدانة"السمنةيسببالذي

"فان:فقالمنةوالحكمةالطعامتقليلحدودالجوزيابنبئيئثم

شرهيخافوما،المطعمفضولتركالتقللوحذ،فبعقلالطعاممنتقلل

فليسالقدرةمعالتقللزيادةوأماتعودها.تحذرشهوةأوشبهةمن

تابعثم،)3(ضرورةفيتقلل،عتمالفقريكونأنإلا،شرعولالعقل

:فقال،الشانهذافيالكرامواصحابةلمججالرسولمنهئيمبينأقوله

ولابمقدارياخذونوجدهم،وأصحابه-لجيرواللهرسولحالتامل"ومن

تصلحها")4(.التيالنفسحظوظيتركون

الطعامتناولضوابطمناخرضابطاالجوزيابنبئيئثم

،خداعأوغشيىأوسرقةأوربادونحلالا،يكونأن،والشراب

يكؤنأنينبغيالنظر"فلا:وقولة")5(المطعمفيالحلال"وتحقق:فقال

رأيهالجوزيابناستقىوقدبمقدار")6(.يصلحماوأخذالمطعمحلفي

الذىأدئهوأنقوأطئحأصنلأاللهرزقكممتا"3طوا:تعالىاللهقولمنهذا

82.ص،السابقالمرجع()1

الدار،جده.والمرضاتلصحةاؤك.أحمد،اللطيفعبد.د،نصر)2(

.101ص،تاريخدون،الأولىالطبعة،والتوزيعللنشرالسعودية

431.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

431.ص،السابقالمرجع)4(

83.ص،السابقالمرجع)5(

165.ص،السابقالمرجع)6(
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يكونولا،لذاتههدفأالطعاميكونلاانينبغيكما")1(مؤمنوتبهأنئص

يقولذلكوفي.فقطالأكلالإنسانوجودمنالغايةكان،بهللالتذاذالأكل

تظنن"ولا:ويقول.لذاتها")2(لنفسأولذاتهايطلبها"فالجاهل:الجوزيابن

يحفظمابتناولامروإنماالملذوذ،منبالإكثارولا،الشهواتبإشباعامرأني

.")3(البدنيؤذيعماوأنهى،النفس

أنةنذكر،الجسميةالتربيةفيالجوزيابنرأيوضحناانوبعد

،الطعامتناولمنالمقصودعكسفهمواالذينالمتزهديناتباعمنيحذرنا

وقلدوا،الشريفةالنبويةوالأحاديثالكريمةالقرانيةالاياتحددتهكما

مايهولنك"ولا:فيهمقالوقد،لمجي!الرسولسنةاتباعوأهملواالرجال

علىالحثإمابهاالمرادفان،الجوععلتحثالتي،الأحاديثمنتسمعه

،الدوامعلالمطعمتنقيصفاما.الشبعمقاومةعنالنهيوإما،الصوم

هجريرىمنالمذمومينهؤلاءفيثميجوز.فلا،القوىفيفمؤثر

بقوله:خاطبهمثميوم")4(.كلياكلةانيوذكانجمي!والنبي،اللحم

بنابراهيموقالبشر،قال:فتقول،الرجالبأسماءعتنتحتجن"لا

اقوى-عليهماللهرضوان-وأصحابه-لمجي!بالرسولاحتجمنفان،ادهم

ثم(.")الظنبحسنعليهانحملهاوجوهأاولئكلأفعالأنعل.حخة

الإسلامية،الشريعةمقاصدجهلهمإلىذلكأسبابالجوزيابنيرد

وهوالخيربةقصدالذي،التفريطهذاأوجبتالعلم"قلة:فقال

شر")6(.

التيالبشريةالنفسبطبيعةالخبيركالطبيبالجوزيابنيتناولثم

الحاجةهذهإشباعفيالأفرادبينفروقاهناكأنويبين،تعالىاللهخلقها

حملولقد،الإطاقةفيتتساوىالأبدانكل"وليس:فقال،الفطرية

عنقطعتهمامراضأأوجبتأشياءبداياتهمفيالمجاهداتمناقوام

88.الاية،المائدهسورة()1

131.ص.ا!اطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.446ص،السابقالمرجع)3(

31.ص،السابقالمرجع)4(

31.ص،السابقالمرجع)5(

33.ص،السابقالمرجع)6(
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بوقوعها")1(.قلوبهموتسخطتخير،

فردكلانوهو،مهئمونفسيتربوفيمبدأإلىنظرنايلفتكما

وطاقاتهقدراتةفيبغيرهمقارنتةينبغيلا،غيرهعنمستقلكيان

،غيرهعليةيقوىبماالإنسانيطالبانينبغي"ولا:فقال،ودوافعة

نفسة")2(.بصلاحأعرفالإنسانفان،عنةهوفيضعف

نافيهايبين،جليلةتربوتةإشارةإلىالجوزيابنينبةكذلك

واالخشونةمبداتطبيقعلىتعتمدلا،والشرابالطعامتناولمنالحكمة

الطعامحاجةإشباععندالمصلحةلهتحصلاجهمامندهانما،التنعممبدأ

متنعم"فرلث:فقال،تعالىاللهمرضاةإلىتوصلانهبهماوالتي،والشراب

علىيقوىبدفيكلوليس.المصلحةيقصدوانما،التنعميريدلا

الفقر،أمضهأوالفكر،واجهدهالكدلاقىقدمنخصوصأ،الخشونة

استشهدوقدبها")3(،الرفقمنعليةواجبأترك،بنفسةيرفقلمإنفانه

كان"إن:قالتةمافذكر،رايةلتأكيدالعدويةرابعةبقولالجوزيابن

.(")فكفةالفالوذح)4(فيقلبكصلاح

وجدتممن،البشريةالنماذحبعضقصصالجوزيابنعرضثم

ذلكفيوقدوتهم،تعالىاللّهاباحهاالتيبالطيباتالاستمتاعقيالزهد

الترفألف"فمن:فقالالمجالهذافيتجربتهقصثمىلمجير.الرسول

فاني،نفسيمنهذاعرفتوقد.أمكنةإذابنفسةيتلطفانفينبغي

مرضامعياثر،المشتهىوهجرالتقللفيابتدأتفلما،ترفيفيربيت

أجزاءخمسةيومكلايامفيقراتانيحتىالتعبد.منكئيرعنقطعني

علىاليومذلكفياقدرفلميصلحلامايومافتناولت،القرانمن

عشرحرفيبكلأجزاءخمسةقراءةفيتؤثرلقمةإن:فقلتقراءتها.

هذاإلىتجربتهبةانتهتوقد")6(.عظيمةلطاعةتناولهاإن،حسنات

83.ص،السابقالمرجع)1(

34.ص،السابقالمرجع)2(

34.ص،السابقالمرجع)3(

والعسل.والماءالدقيقمنتعملحلوى:جالفالو)4(

34.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع()ه

.446ص،السابقالمرجع)6(
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خيرفعلفيفوتةالبدنيؤذيمطعمأ"وانقائلأ:عنةعبرالذي،الرأي

يوافقهماالغذاءمنبدنةيعطيفالعاقل..أضافثم.جهجر.أنينبغي

)بإشباع(بأكلامرانيتظننولا.الدابةشعيرالغازيينقيكما

النفس،يحفظمابتناولامرإنماالملذوذ،منبالإكثارولا،الشهوات

")1(.البدنيؤذيعماوأنهى

التربيةمجالفيالتربويةالجوزيابنتجربةعرضمنالهدفإن

إسرافيدونالجانبهذالتربيةالحقيقيالمعنىعلىالوقوفهو،الجسمية

لهذهبعرضةوهو.الحياةفيالفعليدورهاعنالبدنلطاقاتتعطيلأو

الحاجةهذهلإشباعالصائبةونظرته،العميقفهمةعلىيدل%نماالاراء،

والسنةالكريمالكتابعلمعتمدةوهي،باعتداليالأساسيةالفطرية

الشريفة.النبوية

الجنس!:دافعفيالجوزيابنرايثانيا:

وسيلةوجعلةالجنسيالدافعالإنسانفطرةفيتعالىاللهاودعلقد

امراللهيرضاهكماالهدفهذاولتحقيق،البشريالنوعلاستمرارحيوية

نفسيمنظقكلائذىرئبهماتقواالتاس"جمايها:تعالىقال؛بالزواجالإسلام

معشر"يا:جمي!وقال")2(.وعل!آكلكثيرارجالامئنهماوتثزؤجهامنهاوظقؤ!:

.للفرجواحصنللبصراغضفانه،قليتزوفيالباءةمنكماستطاعمنالشباب

)3(."وجاةلهقانه.بالصومفعلّيهيستطغلمومن

المائلالهوىتركيب"ولولا:الجوزىابنيقولالمعنىهذاوفي!

")4(.المحتقنواذى،النسلففاتاحد،طلبةماالنكاحإلىبصاحبة

ولمالولد،لإنجابالمستحثكالباعثالإنسانفيوضعالدافعوهذا

نأعلم"فمن:الجوزيابنيقولهذاوفي،فقطوالمتعةللذةيوضع

.446ص،السابقالمرجع()1

الايةاالنساء:سورة)2(

كتاب،1801ص،الثانيالجزء!..النيسابورى،سابقمرجع)3(

منواشتغال،مؤنةووجدإليهنفسةتاقتلمنالنكاحاستحبابباب،النكاح

)0014(.-ارقمحديث،بالصومالمؤنعنعجز

124.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،سابقمرجع)4(
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تخلقولمالدنيا،مراحلقطععلىللبدنإعانةإنماخلقتالأشياءهذه

ذإبها،النفعإيصالفيكالحيلةفيهااللذةجعلتوانماالالتذاذ،لنفس

الآدميمنحظأأوفىالبهيميةالحيواناتجعلتلمابهاالتنعمالمقصودلو

فهوللأولاد،التزوجطلب"فان:النكاحمنالغايةفيوقولهمنها")1(.

لاماالتعبدمنفيةيندرحبمفمباحالتلذذأرادوانالتعبد،فيالغاية

.ذلك")غيرإلى..والمراةنفسةإعفافمنيحصى

وعمل،الحيويةالطاقةبهذهالإسلاميالتربويالمنهجاعترفلقد

لهجعلالذي،الحلالالشرعيالزواجطريقعنلىاعلائهاتهذيبهاعلى

هما:وجهينفيالجوزيابنحددهاوقدمقاصد،

المقصود.معظموهوالجنسإبقاء"احدهما:

احتقانها")3(.المؤذيالمحتقنةالفضلةدفع:والثاني

واجتنابوتحقيقها،الشرعيةالمقاصدهذهفهممنلابدلذلك

يقولالمعنىهذاوفي،فقطالاستمتاعفيحصرهامنوالحذرمخالفتها

،اللذةلصورةطلباالنكاحفيالانهماكالأمورأقبح"ومن:الجوزيابن

")4(.بالعقوبةالحرامفيويزيد،القوةانحلالمنذلكيجنيماناسيا

الحيويةالطاقةهذهلتصريفالضوابطبعضالجوزيابنوضعوقد

شهواتإلىمال"إن:فقال،شرهدونالاعتدالمنهاعليها،والمحافظة

عدمفيسببأوكانتحرارتةوفنيتالتذاذهقلمنها،واكثرالنكاح

كانويحتملةالعقليجيزهمابمقدارذلكاستعملومنمنها.مطلوبه

.(")الحرارةلبقاءالترددوامكنه،الجماعينبينمالبعداكثر،التذاذه

كثر"كلما:فيقول،الجماعفيالشرهاضرارالجوزيابنيبينثم

بنضيج،ليسغذاءإليهافانجذبالذر،منالمنياوعيةامتنعتاستعماله

124.ص،السابقالمرجع)1(

26.ص،السابقالمرجع)2(

.124ص،السابقالمرجع)3(

453.ص،السابقالمرجع)4(

045.ص،السابقالمرجع)5(
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الحرارةفتبردوالكبد،والقلبالدماغوهيالأصولقوىواستلبت

النفوسعنهاتنبوالوطءصورةإنثم،الهلاكلذلكويسرع،الغريزية

يصيرأنفاماالولد،يطلبأو،محتقنشربهيدفعأنإلا،الشريفة

")1(.البهائممزاحمةفتلك،الفعلبنفسبالتمتعويكون،عادة

:فيقول،الطاقةهذهعلىبالمحافظةالشابالجوزىابنينصحثم

ذلكفيفيده،جوهرهليبقىالجماعكثرةيحذرأنبلغإذاللصبي"ينبغي

فكيف،حزمللجائزوالاستعداد،كبرهالجائزمنلأنهالكبر،في

الحاصلانفقومتى.هجومهقبلللشتاءيستعدأنينبغيكما؟للغالب

")2(.الفاقةوقتإليةبالفقرتاذىالقدرةوقت

قدر"وان:فقالغيرهانكحوالاواحد؟،منبالزواحينصحهكما

الغرضعلىكانتفان،أولىالواحدةعلىالاقتصارفإنالاقتصار،على

المجتمع،الماءيستفرغالمحبوبةالمراةونكاح،استبدلتكنلملمان،قنع

")3(.بكمالهالوطروقضاءوتمامهالولدنجابةفيوجب

:التداويفيالجوزيابنراي:ثالثأ

جوارحمنفيهمابكلبدنهعلىللمحافظةالإنسانيحتاحكما

أصابةإذايحتاحف!نة،بالوقايةالعنايةدمالى،متكاملغذاءالى،وحواس

العلاح.إلىمرض

كاندمالا،بالأوهاميتعلقولا،بالأسبابياخذأنللإنسانولابد

قولفيالتداويعلىالإسلاميالتربويالمنهجحثوقدتواكلأ.هذا

عزاللهبإذنبراالداءدواءاصيبفاذا.دواةداء"لكل:-لمجم!الرسول

ولابنالجوزيابنعلىفضلالنبويالمنهجلهذاوكانوجل!)4(.

منوطةالأمورالشرعجعل"فاذا:فقال،ونشرهتاكيدهفضلالجوزي

99.ص.الروحانيوالطباللّطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

348.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.05ص،السابقالمرجع)3(

كتاب،9172ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابورى،سابقمرجع)4(

22(.0)4-96رقمحديث،التداويواستحبابدواءداءلكلباب،السلام
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ارىولهذا.للحكمةدفعاالأسبابعنإعراضيكان.بالأسباب

بناحمدالإمام]يقصدمذهبيصاحبذهبوقد،إليةمندوبأالتداوي

هذا،فياتباعهمنالدليلومنعني،افضلالتداوىتركانإلى[)1(حنبل

لهوانزلالاداةاللهانزل"ما:قال-لمجي!النبيأنالصحيحالحديثفإن

واواجبأيكونأنإماوالأمرالأمر،اللفظةهذهومرتبةقتداووا".دواة

")2(.إباحةامرهوةفيقالحظر،يسبقهولمندبا.

باعتبارهاالنظافةقيالجوزيابنراي:رابعا

:الأمراضمنللوقايةوسيلة

والنظافةعاميما،بصفيمابالنظافةالإسلاميالتربويالمنهجاهتم

ولها،الإسلاميةالشخصيةمنجزءأتعتبرلأنهاخاصبما،بصفيماالشخصية

،الإيمانمنالإسلامعدهاولهذا،الأمراضمنسلامتهافيمهمدور

الطباثبتوقدالإفمان")3(.شطر"الطهورى!:الكريمرسولنافقال

في:تتمثلصحيةفوائدللنظافةانالحديث

بتلوثتنتقلالتيالمعديةالأمراضمنكثيرانتقالمن"الوقاية-ا

.القذارةبامراضيسمىمااهمهاوالتي،الأيدي

بتنبيةالجسمحيوتةوتجديدالعامةالدمويةالدورةتنشيط-2

الأعضاء.وتدليكالأعصاب

تتعلقالتيالأوساغمنالبدنمنالمكشوفةالأجزاءتخليص-3

.")تتعطلانمنالجلدوظائفتحفظثمومن،باستمرايىبها

إهمالمنالناتجةوالدنيويةالدينيةالأضرارالجوزيابنذكرلذا

فمنهم،ابدانهمإهمالالناس!منكثييرخلتيعلى"تلمحت:فقالالنظافة

علىاعتمادهاجلمنالمسالةهذهفيحنبلبنأحمدللإمامالجوزيابنمخالفة)1(

.الفكريواستقلالهالعلميمنهجةعلىتدل،الدليل

87.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

كتاب،302ص،الأولالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)3(

)223(.-ارقمحديثالوضوء،فضلباب،الطهاره

.122-121ص.الكرالطبعنهصالقران.وقرقوز،دياب،سابقمرجع)4(
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فييديهينقيلامنومنهم،الأكلبعدبالخلالفمةينظفلامن

يكتحل،لامنوفيهم،يستاكيكادلامنومنهم،الزهممنغسلهما

فيبالخللالإهمالهذافيعود،ذلكغيرإلىالإبطيراعيلامنوفيهم

والدنيا")1(.الدين

منالإنسانتصيبالتيالدينيةالأضرارالجوزيابنفضلثم

-!م،الكريمرسولنااحاديثمناقوالهعلىمستدلا،النظافةإهمالجراء

بالتنظفالمؤمنأمرقدفإنةالدين"إما:فقالبها،يستشهدلموان

إذاالمسجددخولعنونهى،بالناساجتماعةلأجلللجمعةوالاغتسال

،والسواكالأظفاروقمق،البراجمبتنقيةالشرعوامر،الثومأكل

")2(.الادابمنذلكوغيروالاستحداد

الجوزيابنمنهااشتقالتي-جرو،الرسولأحاديثبعضوهذه

كلعلىلله"حق:عامةبصفةالاغتسالفيلمجفالرسولقال.أقواله

وقوله")3(.وجسدهراسهيغسل،ابامسبعةكلقيبغتسلان،مسلم

علىالجمعةيوم"غسل:وغيرهللمحتلمالجمعةيومالاغتسالقيلمجف

"منجمد:وقولة")4(عليهقدرماالطيبمنوبمسوسواك.محتلمكل

"من:الثوماكلفي-لمج!رقولهكذلك(.فليغتسل")الجمعةمنكمجاء

(والكراثوالثومالبصلكلمن:مرة)وقالالثوم،البقلةهذهمنكل

وقولهادم")6(.بنومنهيتاذىمماتتأذىالملاتكةف!نمسجدنا.تقربنقلا

اللحية،واعفاء،الشاربقمق:الفطرةمنعشر:الفطرةسننفي-لمجف

ونتف،البراجموغسلالأظفار،وقصالماء،واستنشاق،والسواك

98.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

98.ص،السابقالمرجع)2(

باب،الجمعةكتاب،582ص،الثانيالجزء.!.النيسابوري)3(
)984(.-9رقمحديث،الجمعةيوموالسواكالطيب

والسواكالطيبباب،الجمعةكتاب،581ص،الثانيالجزء،السابقالمرجع)4(

)846(.-7رقمحديث،الجمعةيوم

.2رفمحديث،الجمعةكتاب،957ص،الثانيالجزء،السابقالمرجع)5(

باب،الصلاةومواضعالمساجدكتاب593،ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)6(

74.رقمحديثنحوها،أوكراثاأوبصلأأوثوماأكلمنضهي
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ونسيت:مصدبئ:قال:زكرياقال.الماءوانتقاص،العانةوحلق،الإبط

")1(.المضمضةتكونانإلا.العاشرة

إلىيتعداهابل،الصحةعلىالشخصيةالنظافةإهمالائريقتصرولا

،الشرعمسنونتركذلكأهمل"ف!ذا:الجوزيابنفيهاقالوقد،العبادة

تحتةفيجمعاظفارهيهملأنمثل،العبادةفسادإلىذلكتعدىوربما

يصل")2(.أنالوضوءفيللماءالمانعالوسخ

ووثقها،الطهارةأنواعبعضبيانفيالجوزيابنفضلوقد

نجس،منالطهارة:هيانواعئلائةوقسمهاشريفيما،نبويةباحاديث

مفتاحلأنهاوذلك.الوضوءذكرثم،الفطرةوسنن،حدلثمنوالطهاره

.العباداتمنولغيرها،للصلاةالدخول

المجالهذافيوعرضةالجوزيابنذكرهمابجمعالباحثةقامت

الاتيةةالنقاطةفيوذلكالتربويةالوجهةمنمناقشتهثم

النجاسةمنالبدنتطهير-ا

عنها،يتنزهانالمسلمعلىيجبالتيالقذارة"هي:النجاسة

البولنجاسةعلالجوزيابناقتصروقدمنها")3(.اصابهماويغسل

وقيءوالخنزيروالميتةالدم:مثلالأخرىالنجاسةانواعيذكرولم.فقط

استشهدوقد.الخ..والمني،والمذي،والودي،وبولةورجيعةالادمي

لرسولنامنهاواحدبحديثنستشهد،الأحاديثمنبعددالجوزيابن

فييعذبانوما.ليعذبانإنهمااما:فقالبقبرينمرعندماجميمالكريم

منيستترلافكانالآخرواما.بالنميمةيمشيفكاناحدهمااما.كبير

واالبولعنديستنزهلاالآخر"وكان:قالأنهاخرىروايةوفى".بوله

"،4(.البولمن

،الفطرةخصالباب،الطهارةكتاب،223ص،الأولالجزء،السابقالمرجع()1

)261(.-56رقمحديث

98.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

23.ص،الأولالمجلد،العربيالكتابدار،بيروت.السنةفقه.السيد،سابق)3(

،241-245ص،الأولالجزء!رر..النيسابوري،سابقمرجع)4(

حديث،منهالاستبراءووجوبالبولنجاسةعلىالدليلباب،الإيمانكتاب

292(.-1)11رقم
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:الحدثمنالبدنتطهير-2

وعيدفيهاالتفريطففيالأحداثطهارة"وأما:الجوزىقالوفية

والأصغر.الأكبرالحدئمنمنالطهارةالجوزيابنبهويقصدشديد")1(

وهذا.الخ...والنفاسوالحيضالجنابة:هوالأكبروالحدث

أبيبنعليئبحديثالجوزيابناستشهدوقد،الغسليوجبالحدث

منشعرةموضعترك"من:-لمجي!الرسوللقول،عنةاللّهرضيطالب

النار")2(.منوكذاكذابهقعليغسفهالمجنابة

"اذا:بقوله!كفحالرسولعنةعبرالذيفهو:الأصغرالحدثأما

فلالا.امشيءمنهاخربم3.عليهقاشكلشيئأبطنهفياحدكموجد

.رتحأ"يجداوصوتأيسمعحتىالمسجدمنبخرجن

رسولنابحديثالأحداثمنالطهارةفيالجوزيابناستشهدوقد

بناللةعبدحديثمنالصحيحين"ففي:فيةيقولالذيع!ي!الكريم

ونحنفأدركناسافرناها،سفرةفي-لمجيراللهرسولعناتخلف:قالعمرو

وامرتين،صوتهباعلىفنادى:قالارجلنا،علىنمسحفجعلنانتوضا

النار")4(.منللأعقاب"ويلثلائأ:

،()مسلمصحيحفيالحديثهذاشرحإلىالباحثةرجوعوعند

أنةاتضح،بةوالاستشهادالأحداثمنبالطهارةعلاقتهمنوالتاكد

موضوععنيختلفالأحداثطهارةفموضوعبينهما،علاقةهناكليست

الجزء،مصطفىد.الواحد،عبد)تحقيق(.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع()1

.172ص،الثاني

الدين،محيي،محمد،الحميدعبد()تحقيق.داودابسنن.الازدي،سابقمرجع)2(

.924رفمحديث،الجنابةمنالغسلباب،الطهارهكتاب،65ص،الأولالجزء

كتاب،276ص،الأولالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)3(

يصليانفلةالحدثفيثتكثمالطهارةتيقنمنانعلىالدليلباب،الحيض

361(.-)89رقمحديث،تلكبطهارتة

.217ص،الشاني"الجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

،214-213ص،الأولالجزء.!.النيسابوري،سابقمرجع)5(
27.رقمحديثبكمالهما،الرجلينغسلوجوبباب،الطهارةكتاب
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بإسباغيتعلقوهوبكمالهماالرجلينغسلوجوبوهوالحديث

.الوضوء

:الفضلاتمنالبدنتطهير-3

الفضلات"أما:بقولهالفضلاتمنالمقصودالجوزيابنوبئن

فقمقالأجزاء،:والثاني.والاسنانالبراجمتعترياوساخ:فنوعان

الأظافر")1(.وتقليمالعانةوحفقالإبطونتفالشارب

،الجوزيابنذكرهاالتيالفضلاتمنوالطهارةالأظفارتقليم

فيوردتوقد،الفطرةاوخصالالفطرةبسننالإسلاميالفقهفيتعرف

واعفاء،الشاربقص:الفطرةمن"عشر:-س!الكريمرسولناحديث

.ذكرهسبقالذي..الحديثاخرإلى")2(،والسواك،اللحية

البراجمتعتريالتيالأوساخفيالجوزيابناستسهدوقد

الاتي:بالحديثوالأسنان

اتاه،ثم-ش!،اللّهرسولعنالملكأبطأمجاهد:"قال:فقال

لاوأنتمافعللاومالي:قال.فعلتقد:قالأبطات؟لعفي:فقال

ابنبئنثمإ")3(براجمكمتنقونولا،أظفاركمتقصونولاتتسوكون

ظهورفصولفيالتيالفصوص:"البراجم:فقالالبراجممعنىالجوزي

بينما:والرواجب.بسطتإذاوتغمضجمعتإذاتبدو،الأصابع

بحديثالجوزيابناستشهدوقدراجبة")4(.رجمتينكلبين،البراجم

واامتيعلىاشنان"لولا:السواكعلىالحثفيءسح!الكريمرسولنا

.921-218ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزىابن،سابقمرجع()1

كتاب،223ص،الاولالجزء.خص.النيسابوري،سابقمرجع)2(

261(.-)56رقمحديث،الفطرةخصالباب،الطهارة

وقد،243ص،الأولالجزء.المسند.أحمدالإمام،حنبلابن،سابقمرجع)3(

الله:رسوليالةفيلانة-يخينالنبيعنعباسابنعن:اللفظبهذاالحديثورد

حولى!!أ:فقال.الس!م!كليهجبريلعنكأبطألقد
."رواتنقونولاشوارتقفونولاأظفارتقلمونولاتستنون

.218ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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:قالحذيفةوعنصلا")1(.كلعندبالسواكلأمرتهمالناس!،على

")2(.بالسواكفاهيشوصليتهجد،قامإذا-لمجي!اللّهرسول"كان

الوضوء:إسباغ-4

مدح"وقد:فقالالطهارةفيالوضوءموضوعالجوزيابنذكر

وهو-الوضوءأثناءفيالمسلميستشعرحتىوذلكالوضوء")3(إسباغ

محسوستنظيفمجرديكونفلا،لةالإيمانيةالمعاني-للصلاهالمدخل

ارتكبتهاالتيوالآثامللذنوبتطهيرأيضأهووانما،الظاهرةللأوساخ

الوضوء،أثناءالمعانيهذهتستحضروهي،البشريةالنفسفتتهيأالجوارح

.وظاهرةباطنةكامليما،طهارةفيتعالىاللّهمنللتقرب

فضلفيجم!للرسولمتعدد؟باحاديثالجوزيابناستشهدوقد

امرهكماالوضوءاتم"من-جز:الرسولقال:الانيمنهاناخذالوضوء،

"اذا-!ز:وقوله")4(.بينهنلماكفارةالمكتوباتفالصلوات،تعالىالله

خطيئةكل.وجههمنخرج،وجههفغسل،اوالمؤمنالمسلمالعبدتوضأ

منخرجيديهغسلفاذاالماء،قطراخرمعاوالماءمعبعينيهاليهانظر

ق!ذاالماء،قطراخرمعاوالماء،معيداهبطشثهاكان،خطيئةكلبديه

قطراخرمعاوالماء،معرجلاهمشتهاخطيئةكلخرجترجليهغسل

.(")الذنوبمننقيأيخرجحتىالماء

الطهارةأنواعبعضبذكرالكتابهذافيالجوزيابناكتفىلقد

التيالفوائدالجوزيابنيحددولم-!ز،الكريمرسولناباحاديثووثقها

كتاب225،ص،الأولالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)1(

252(.-)42رقمحديث،السواكباب،الطهارة

حديث،السواكباب،الطهارهكتاب،022ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)2(

.25(5-)46رقم

.217ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

كتاب،802ص،الأولالجزء.!يه!.النيسابوري،سابقمرجع)4(

.11رقمحديث،عقبهوالصلاهالوضوءفضلباب،الطهاره

معالخطاياخروجباب،الطهارهكتاب،215ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)5(

244(.-)32رقمحديثالوضوءماء
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منلهاوما.نفسهالشخصعلىالشاملبمفهومهاالطهارةأثرمنتجنى

نشاطمنفيهاوماالطهارة"فعمليات،البشريةالنفسفيتربويأثر

مقاومتهمنوترفعوتنشطهالجسمتقويعضليةوأفعالوحركالب

سيبهاالتيالأمراضمنالوقايةفيتساهمأنهاكما،المختلفةللأمراض

المدنية"امراضتسمىالتيوهي،الجلوسوكثرةوالكسلالخمول

وتصلب،الكهليالسكرومرض-البدانة-السمنةرأسهاوعلى"،الحديثة

دمويه،خثراتمنيسببهوما،الشريانيالضغطوارتفاعالشرايين

سواهما")1(.أوالدماغأوالقلبتضربشريانيةوصمامات

خاشع،بقلبالإنسانفيهاتفكرإذاوغيرها،التربويةالفوائدهذه

وفي،الصلاةفيللدخولنفسهتتهيالأنكافيأ،ذلككان،واعوعقل

وتؤتي،تعالىباللهالقويةالصلةلتتم،رحبةنورانييماافاق%لىمنطفقة

.والبدنوالروحللنفسالمباركةثمارهاالصلاة

الإيمانيةوالثمرات،التربويةالنواحيهذهأغفلالجوزيابنإن

فقيهكايالفقهيةالمعلوماتهذهوعرض،الشاملبمفهومهاللطهارة

التربويةبالاثارالاهتمامدون،فقطالشرعيةالأحكامتهمةإسلامي

الفقهيةالأحكامهذهمننستخلصأنيمكنذلكمعولكن،والنفسية

.ل!نسانالعامةبالصحةالمتعلقةالتربويةالمبادىنفسها،

التربيةفيالجوزيابنلاراءعرضناخلالمن..وأخيرأ.

الشريعةلمقاصدالدقيقفهمةعنلنايكشففانة،والصحيةالجسمية

،والعرض،والعقل،والنفس،الدين"حفظ:وهيالخمسةالإسلامية

لترب،البشريةالنفسبطبيعةالمقاصدهذهربطعلىوقدرته")2(،والمال

الأسلوبالجوزيابناستخدامثم،الإنسانفيالجسميالجانب

اثيرمنلهاوما-رفاهيتهكقصة-الذاتيةالتجربةعلىالمعتمد،القصصي

الخاطئة،بالسلوكياتواستبدالها،الصحيحةالسلوكياتتغييرفيفعال

للنشرالمجتمعدار،جدة.ووقالةالملاثصحة.فارس.د،!وان()1

.915ص،ام879-!ا704،الأدلىالطبعة،والتوزبع

.991ص.هالفقه.الوهابعبد،خلآف،سابقمرجع)2(
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الصحيةالتربيةمعالجتةفيأغفل-عليهاطلعتماحدودفي-إنهإلا

الآتية:الأمور

اساسعلىيعالجهاولم،عامةبصفةالصحيةالتربيةتناولانه-ا

وما،مرحلةلكلمناسبةتوجيهاتمنتتطلبهوماالإنسانيالنمومراحل

حكيمة.تربويةأساليبمنيناسبها

يعالجهاولم،عامةمعالجةالصحيةالتربيةموضوععالجوقد-2

الأكلضوابطعنتكلمبل"،الصحية"التربيةمثلتربويةعناوينتحت

ولم،عامةبصفةالدينفيالنظافةواهمية،الصحيةوالجنسوالشرب

المسلم.الإنسانشخصيةفيوالنفسيةالتربويةاثارهايذكر

فيالنربيةهذهمنالمستخلصةالتربويةالاراءاهمانيظهروبهذا

هي:الجوزيابننظر

اللهطاعةعلالبدنلإعانة،الفطريةالحاجاتإشباعوجوب-ا

وجل.عز

الحاجاتهذهإشباععندالفرديةالفروقمراعاةوجوب-2

فيهميؤثرلاحتى،ذلكفيالأفرادجميعبينالتسويةواجتناب،الفطرية

سيئا.تاثيراذلك

.البدنيؤذيعماوالابتعاد،الذاتيحفظماتناولوجوب-3

للنظافةوأنالشخصيةوالنظافةبالتداويالاهتماموجوب-4

لمايمانه.الإنسانقوةفيأثرها

الصحية.المبادئعلالأطفالتنشئةوجوب-5

الصحية.السلوكياتباهميةالوعيتكوبن-6

أضراربيانمعالأكلفيالاعتدالعلالأطفالتعويد-7

فية.والتفريطالإفراط

الإسلامفيوالمعنويةالماديةالنظافةخصالعلالأطفالتعويد-8

منوسلامتهماوالروحالبدنصحةعلىالمحافظةفيالأساسلأنها

.الأمراض
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ألثانيألفصل

الحفليةاللربية

والسنةالكريموالقراناللفةفيالعقلمفهوم-:اولا

الجوزيابنعندودرجاتهوتعريفهالنبوية

الجوزيابنعندالعقلدرجاتتعريفات-:ثانيا

الجوزيابنعندالعقليةالقدراتانواع-:ثالثا

الجسميةبالصفاتوعلاقتهاالعقليةالقدرات-:رابعا

الجوزيابنعندوالسلوكية

الجوزيابنعندوالتعليمالعلم-:خامسا
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الثانيالفصل

الحقليةالتربية

فيالحيويةالجوانبمنالثانيالجانبالمبحثهذافيسنتناول

التيالمخلوقاتجميععنالإنسانتميزبةالذيوهوالإنسانيالكائن

العقل.بةونعني،تعالىاللّهخلقها

بإيجازسنعزف،الجانبهذافيالجوزيابناراءعرضوقبل

،المطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرانفيثم،اللغةفيالعقلمعنى

جوانبها،جميعمنوالعلميةالعقليةالتربيةفيالجوزيابنرأيوأخيرأ

بالنسبةبالتحديدالجوزيابنرأييقعأينمعرفةنستطيعحتىوذلك

الاخربن.لاراء

النبويةوالستةالكريموالقراناللغةفيالعقلمفهومأولا:

الجوزيابنعندودرجاتهوتعريفه

اللنة:قيالعقلمعنىأ-

يناسبمامنهاسنختار،عدةبمعايئاللغةفيالعقلمعنىورد

الحجر:"العقل:المعانيبهذهالعربلسانفيجاءفقد،البحثهذا

قوممنوعقولعاقلفهو،وعقل.عقولوالجمع،الحمقضدوالنهي

العقل،والقلب،القلب:والعقل.الأمورفيالتثبت:والعقل.عقلاء

يأالمهالكفيالتورطعنصاحبةيعقللأنةعقلأ:العقلوسمي

سائرمنالإنسانيتميزبهالذيالتمييزهوالعقل:وقيل.يحبسة

.")1(الحيوان

.945-458ص،عشرالحاديالجزء.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع)1(
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الكريم:القرانفيالعقلمفهوم-ب

يوضحلمولكنة،الإنسانيالعقلشانمنالكريمالقرانأعلىلقد

والتأمل،والتدبرالتفكروهيوظائفهبئنإنهبل،ومكوناتهماهيتة

منذلكغيرإلى..والتخيلوالتذكر،والإدراك،التعلمعلىوالقدرة

العقلية.العمليات

فعل"بصيغة،عقل""مادةفيهاالتيالقرانيةالاياتوردتوقد

تعقلونلعلكم"الترجي"اوتعقلونافلا"الاستفهامسبيلعلىالمضارع

)1(.يعقلونلا"النفي"أويعقلونلقومالتقريرا"او

"الألباب"أولي:مثلالقرانفيللعقلمرادفالبهناكانكما

مختلفلطرحالصيغبهذهوردتالتيوالايات.الخ..دا.النهيو"أولي

بتحكيمفيهاويطالب،حياتهفيالإنسانيحتاجهاالتيوالأحكامالقضايا

وأالشهوةعليهتغلبلاحتىتشريعها،منالحكمةإلىللوصولالعقل

رنج!ئمحزمماأتلتعالؤا"قل:تعالىاللهقال.الشيطاناوالهوى

نىاؤلد-تقعلواولاإخشناوباتؤلدتينشئابهءت!ثركوأالألجن!غ

ومامنهاظهرماائفوحشتقربواولافىائاهتمنررق!ئمنخنإمئق

لعقكزبهوضئكمذلكزبال!إلآاللهحرئمالتىالنفسىتفنلوأولابطف

)2(صبر-2
."ن

لاكثيرة،بمعناهلفطاوالعقللفظفيهاوردالتيالقرانيةوالايات

البحث.يطوللاحتىلذكرهامجال

المطهرةالنبويةالسنةفيالعقلمفهوم-ص

"رفع!ي!:قولهمنها،وفضلةالعقلفينبويةأحاديثوردت

يشب،حتىالصبيوعن،يستيقظحتىالنائمعن:ثلاثةعنالقلم

")3(.يعقلحتىالمعتوهوعن

دار،بيروت.والستةوالقلب-!تالقرانالعقل.علي،محمد،الجوزو(1)

55.ص،ام.89،ولىاالطبعة،للملايينالعلم

151.الاية،الأنعامسورة)2(

الرابع،الجزء.الترمديسننوهوا!.اب.الترمذي،سابقمرجع)3(

عليةيجبلافيمنجاءماباب،-كيماللهرسولعنالحدود،كتاب32،ص

.1423رقمحديثالحد،
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النار.اهلكثراريتكنفافيتصدقنالنساءمعشر"يا:جم!وقولة

رايتماالعشير،وتكفرناللعنتكثرن:قالاللة؟رسولياوبم:فقلن

وما:قلنإحداكنمنالحازمالرجللل!تاذهبودبنيعقلناقصاتمن

نصفمثلالمراةشهادةاليس:قال؟اللهرسولياوغقلناديننانقصان

إذااليسعقلها،نقصانمنفذلك:قال،بلى:قلن؟الرجلشهادة

دينها")1(.نقصانمنفذلك:قال،بلى:قلنتصنم؟ولمتصللمحاضت

ابنأنالا،الشريفةالنبويةالأحاديثهذهصحةمنالرغموعل

رسولعن"المنقول:بقولةبالعقلالمتعلقةالأحاديثصحةنفىالجوزي

فيذكروقد")2(.الثبوتبعيدأنةإلاكثيرالعقلفضلفيجمي!الله

بهااستشهدالتيوالضعيفةالموضوعةالأحاديثوالأذكياءالهوىذمكتابية

هذامنالتقويمباتبفيساذكرهاالأحاديثوهذه،العقلفضلفي

البحث.

:الجوزيابنعندالعقلمفهوم-د

ماهيةتحديدفيالعلماءبيناختلافأهناكأنالجوزيابنبئن

وقدكثيرأ")3(.اختلافاالعقلماهيةفيالناس"اختلف:فقال،العقل

بالاشتراكيطلق"العقل:قولهفيمجمليماعدةمعايئفيالجوزيابنحدده

الذيوهوالبهائمالإنسانبهيفارقالذيالوصفاولهامعايئاربعةعلى

وهو،الفكريةالخفيةالصناعاتوتدبيرالنظريةالعلوملقبولاستعدبة

بةيستعدالقلبفييقذفنوروكانهغريزههوقالمنأرادهالذي

الأشياء.لإدراك

واستحالةالجائزاتتبجوازالعلممنالطباعفيوضعما:والثاني

والرابع:.عقلأتسمىالتجاربمنتستفادعلوم:والثالث.المستحيلات

اللذةإلىالداعيةالشهوةتقمعأنإلىالغريزيةقؤتةمنتهىان

فإنهالعقلموهبةالأشياءأجل"ف!ن:العقلفيأيضاوقولة")4(.العاجلة

،الأولالجزء.فثر!ابخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع()1

403..رقمحديث،الصومالحاتضتركباب،الحيضكتاب،504ص

.7ص.اتلهوى.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.هص،السابقالمرجع)3(

.هص.الأذكياة.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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العواقب،وتلحظ،المصالحتضبطوبه،الإلةمعرفةتحصيلفيالة

")1(.الفضائلوتجمع،الغوامضوتدرك

المعاني:لهذهتفصيلوهذا

:الجوزيابنفيةوقال،ل!دراكالفطريالاستعداد:الأولالمعنى

لقبولاستعدبهالذيوهو،البهائمالإنسانبهيفارقالذي"الوصف

فالمنأرادهالذيوهو،الفكريةالخفيةالصناعاتوتدبيرالنظريةالعلوم

الإشياء")2(.لإدراكبهيستعذالقلبفييقذفنوروكانهغريزههو

الاستعدادوهو،الحيوانعنالإنسانبهتميزالذيهوالعقلانبهويقصد

شيء.كلمنبهيحيطماإدراكمنالفرديمكنالذيالفطري

الطباعفيوضع"ما:فيةوقالالتمييز،علىالقدرة:الثانيالمعنى

العلمبهوالمقصود")3(.المستحيلاتواستحالةالجائزاتبجوازالعلممن

.والإدراكللتمييزالبشريةالنفسفيتعالىاللهوضعةالذي

"علوم:فيةوقال،التجاربمنالمستفادةالعلوم:الثالثالمعنى

العالعبدحسند.صححوقدعقلا")4(.تسمىالتجاربمنتستفاد

الكريمالقرانفي"وردت:بقولةالجوزيابناوردهالذيالمعنىهذا

والتدبرالتفكرمثلعامةبصفةالعقليالنشاطعلىتدلالتيالألفاظ

يعرفلاالحقيقةوفي.المراتمئاتوالتذكروالتبضروالنظروالعلوم

وأعليةالتجاربإجراءيمكنعقلأيسمىبذاتهموجودأكائنأالعلم

.العلوموبينالتعلمعلىالقدرهبينفرقاهناكلأن(،ملاحظتة")

قوته"منتهى:فيةوقال.الشهوهتقمعالتيالغريزة:الرابعالمعنى

بهاويقصد")6(.العاجلةاللذةإلىالداعيةالشهوةتقمعأنإلىالغريزية

.اص،السابقالمرجع)1(

.هص،السابقالمرجع)2(

.هص،السابقالمرجع)3(

.هص،السابقالمرجع)4(

!.إبراهيم،حسند.،العالعبد،سابقمرجع()ه
.115ص.الإسلامية

.هصالأذكياء..الرحمنعبد،الفرجأبو،الجوزيابن،سابقمرجع)6(

282



الأمور،لعواقبوالوعيبالإدراكتميزتالتي،الفطريةالعقلقدرة

الوقتيةاللذةتيارفيالانجرافمنودوافعةالإنسانلشهواتالضابطة

العاجلة.

في"الالةهو:فيةوقال،تعالىاللهلمعرفةالوسيلة:الخامسالمعنى

وتدرك،العواقبوتلحظ،المصالحتضبطوبة،الإلةمعرفةتحصيل

والوسيلةالأداةهوالعقلأنبمعنىالفضاتل")1(.وتجمع،الغوامض

نهية.واجتناب،شرعهاتباعثم،وجلعزاللهلمعرفة

فيالجوزىابننظرفيالعقلعلتدلالتيالمعانيجمعويمكن

التيالفطريةوالطاقةالقوههو:العقلأنوهو،عليةيدلموجزتعري!

المعرفةهذهعلىيترتبوماتعالىلئهمعرفتةفي،الحيوانعنالإنسانتميز

علالمترتبةالعواقبوإدراك،الشرعيةوالتكاليفبالأحكامالإلماممن

المميز،المدركالواعيالعقلأنكما.وتنفيذهاللهشرعتحكيمعدم

الإنساندوافعويضبط،الفاضلةالسلوكياتويكتسبيتعلمأنيستطيع

الزلل.منوشهواته

:الجوزيابنعندالعقلدرجات!-

وسيلةيعتبرالذي،البشريبالعقلالإنسانتعالىاللهكرملقد

.الكونفيبةيحيطوما،حياتةفييدورمالكلواستقباليإرسالي

وقد،تعالىاللهأعطاهماحسبكل،العقليةقدراتهمفييختلفونوالناس

ومقداروجوهرهالعقلفييتفاوتون"الناس:ذلكفيالجوزيابنقال

العقلموهبةفييتفاوتون"العقلاءأيضا:وقولهمنة")2(أعطواما

")3(.والعلمالتجاربمنيثقفهماتحصيلفيويتباينون

ابنراىفقد،الناسبينالفرديةالفروقهذهوجودإلىونظرأ

العظيمةالمخاطرات"من:فقالالتعليمفيمراعاتهاضرورةالجوزي

نفوسهمفيرسخقدبماأوقلوبهمتحتملةلابماالعوانمتحديث

.1ص،السابقالمرجع)1(

25.ص.والمغفلينالحمقىأخبار.الجوزيابن،صابقمرجع)2(

.1صكياء.الأ.الجوزيابن،صابقمرجع)3(
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معبالإعرابالنحويينمنقومتكلم"وقد:ايضأوقولهضده")1(،

ينبغيلالأنةصوابا،كانلىان،التغفيلجنسمنذلكفكان،العواتم

")2(.يفهمونبماإلاقومكليكقمأن

الاتي:الوجهعلىالمرتفعةالعقلدرجاتالجوزيابنحددوقد

علالمنخفضةالعقلودرجات.الذهنثم،الفهمثمالذكاء،ثم،الفطنة

ابنيكتفولم.الجنونثم،البلةثم،التغفيلثم،الحمق:الآتيالورجه

الفروقوبئنعزفهابلوالمنخفضةالمرتفعةالدرجاتهذهبتحديدالجوزي

،اليومالنفسعلماءيبينهاكماالعدديةبالأرقاميبينهالمولكنهبينها،

ذلك.بتوضيحوساقوم

الجوزيابنعندالعقلدرجاتتعريفات:ثانيأ

ا-الفطنة:

عليها.تدلقصصأسردولكنة،الفطنةالجوزيابنيعزفلم

"معلوم:فقال،الفطريةالفطنةبقوةالمتميزينالأفرادمنالأنبياءواعتبر

علتدلالتيالأنبياءقصصقمقوقد")3(،الفطنفوقالأنبياءفطنأن

إليهاالرجوعويمكن،البحثيطوللاحتىلعرضهامجالولا،فطنتهم

الأذكياء.كتابهفي

:لذكاءا-2

القوةهذهمنحدسيىجودة"الذكاء:بقولهالجوزيابنعزفهوقد

عندالقولمعنىالذكيفيعلم،ممهلغيرقصيرزمانيفىتقع

"،4(.سماعة

اللغةفيالذكاء:الزخاح"قال:بقولهاللغويمعناهاوضحثم

الفهمفيالذكاءومنةالسنتماموهو،السنفيالذكاءومنةالشيءتمام

.941ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.125ص.والمغفلينالحمقىاخبار.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

كيا!صا.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.6ص،السابقالمرجع)4(
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إشعالها.اتممتايالناروذكيت،القبولسريعتافأفهمأيكونأنوهو

الفطنةكاملمعناهذكيئ"فلان:قولهمقالالأنباريبنبكرأبيوعن

:ويقالوقودها،تمإذاتذكوالنارذكتقد:العربقولمنتامها

الطيب،تائمكانإذاذكيئمسك:ويقالوقودها،اتممتإذااذكيتها

الفطنة.مندرجةأعلىوهوفطنةالذكاءإذا")1(.الريحنفاذكامل

الفهم:-3

")2(.القوةلهذهتتهيا"جودةبأنه:الفهمالجوزيابنعزفلقد

")3(.المخاطبلفظمنالمعنىتصؤر:بقولةالجرجانيالإمامعزفهاوقد

الذهن:-4

المستعدةالمهياةالنفس"قوة:بانهالذهنالجوزيابنعزفوقد

الذهنعرفالذيالجرجانيالإمامرايهفيووافقةالاراء")4(.لاكتساب

لاكتسابمعدةوالباطنةالظاهرةالحواسقتشملللنفس"قوة:بقوله

.(بالفكر")والمعارفالعلوملإدراكالتامالاستعدادوهو،العلوم

المرتفعة،العقلدرجاتفيالجوزيابنبرأيالباحثةاكتفتلقد

مجالةوهذا،يقولهماوتؤكدتدعمالغرب!نالعلماءأقوالوجدتلأنها

درجاتالجوزيابنعزفكذلك.هناأذكرهلملذلك،المقارنةبابفي

الاتي:الوجهعلىالمنخفضةالعقل

الحمق:-ا

فيأوالعقلفيفساد"الحمق:بقولةالجوزيابنعرفةوقد

:الجوهري.العقلضد:"الحمق:هواللغويوالمعنى")6(.الذهن

إذاالسوقانحماقمنماخوذوالأحمق.العقلقلةوالحمقالحفق

.6ص،السابقالمرجع)1(

.6ص،السابقالمرجع)2(

.217ص.التعريفاتكتاب.الجرجاني،صابقمرجع)3(

.6ص.الأدكياء.الجوزيابن،صابقمرجع)4(

.431ص.التعريفاتكتاب.الجرجاني،صابقمرجع)5(

.25ص.والمغفلينالحمقىأخبار.الجوزيابن،صابقمرجع)6(
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مناسبالجوزيابنوتعريفكسد")1(.حتىعقلهفسدفكانهكسدت

.اللغويللمعنى

التففبل:-2

إلىوالطريقالوسيلةفيالغلط"هو:بقولهالجوزيابنعرفهوقد

المقصود")2(.صحةمعالمطلوب

صاحبكيكفيكام:"إلتغفيلفهو:للتغفيلاللغويإلمعنىأما

لاالذي:والمغفل.عقلةفيختل:والتغفلبشيء.تعنىلاغافلوانت

يرضعهافصيلمنتمتنعلاالتيالبلهاء:الإبلمنوالغفول.لةفطنة

ولاخيرهيرجىفلاأغفلالذيالمقيد:والغفلحلبها.منتباليولا

5،)3(

.سره"يخشى

لاالذيوهو:بالأبلةالمغفلالنفسعلماءبعضعرفوقد

بمشقيما")4(.حياتهعلىيحافظأنيستطيعولكنة،رزقةيكسبأنيستطيع

:الجنون-3

والمقصودالوسيلةفيالخللعن"عبارة:بقولهالجوزيعزفهوقد

جميعا")5(ة

يمنعبحيثالعقلاختلال"هو:بقولةالجرجانيالإمامعرفهوقد

نادرأ")6(.إلاالعقلنهجعلىالأقوالوالأفعالجريان

بمستواهفينحدرالفرديصيبعقليأ"مرضأالنفسعلمواعتبره

العقل،ضعفعلىيدلانفانهماوالتغفيلالحمقاماشديدأ")7(انحدارأ

سابق،مرجع)1(

سابق،مرجع)2(

سابق،مرجع)3(

فؤادد.)4(السيد،

ص،ام769

سابق،مرجع)5(

سابق،مرجع)6(

سابق،مرجع)7(

68.-67ص،العاشرالمجلد.العربلسان.منظورابن

22.ص.والمغفلين.؟الحمقىالجوزيابن

894.ص.عرالحاديالمجلد.العربلسان.منظورابن

الرابعةالطبعة،العربالفكردار،القاهرة.الذكاء.البهي،

.423

22..ص.والمغفينالحمقىاخبار.الجوزيابن

.571ص.التحريفاتكتاب.الجرجاني

.224ص.الذكاء.البهي،فؤاد،السيد
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.كثيرةأموروتمييزإدراكعنقاصراالفرديجعلالذكاءفينقصوهو

الجوزيابنعندالعقلدرجاتبينالفروق

أطوالهم"فتختلف،البدنيةصفاتهمفييختلفونالناسانكما

العقليةوالقدراتالذكاءفيأيضايختلفونبشرتهموألوانوأوزانهم

فيهيالعقليةالصفاتمنصفةأيةفيالفرديةوالفروق،الاولية

فالفرق.النوعمنفروقاوليستالمستوىأوالدرجةفيفروقجوهرها

نوعفيفرقاوليس)الدرجة(المستوىفيفرقوالعبقريةالغباءبين

.(الذكاء")1

العملياتلحدودفروقأفوضع،الحقيقةهذهالجوزيابنادركوقد

حذ:فقالدرجاتها،بينللتمييزوذلكالعقلبهايقومالتيالعقلية

الذكاء:حد:بعضهموقال،سماعهعندالقولبمعنىالعلم:الفهم

")2(.جمودهوالبلادة،وحدتهالفهمسرعة

العقليةالعملياتمنالفهماعتبرأنة،الجوزيابنقولومعنى

فدرجتةالذكاءأما،السماعبمجردالفهموحدودهالذكاء،منالمتفرعة

فهيالبلادةأما،وحدتةالفهمسرعةعلىيدللانة،الفهممنأعلى

المراد.استيعابفيوبطؤهالفهمضعف

"الأحمق:فقالوالمجنونالأحمقحدودبينالجوزيابنميزوقد

الواصلالطريقفيورويتةفاسد،الطريقسلوكهولكنصحيحمقصوده

لامايختارفهوفاسد،اختيارهاصلوالمجنون،صحيحةغيرالغرضإلى

يختار")3(.

العقليةالقدراتانواع:ثالثا

الفطرية.العقليةالقدرات-ا

المكتسبة.العقليةالقدرات-2

24.ص،السابقالمرجع)1(

.6ص.كياءالأ.الجوزىابن،سابقمرجع)2(

22.ص.والمغفلين؟الحمقى.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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الفطرية:العقليةالقدرات-ا

،الإنسانمعيولدفطري"الذكاءأنالنفسيةالدراساتاثبتت

والرشد،البلوغحتىالسنبهتقدمتكلمااثارهوتنضجأنماطهوتتفتح

.الحياةطيلةتبقىالتي،التجربةأوالخبرةأمامالمجالليفسحيقفحيث

الجوزيابنوضحوقد")1(.والمعارفالمهاراتكسبفيبدورهالتقوم

العقلإنفقالالفرد،فيفطريةوالمنخفضةالمرتفعةالعقليةالقدراتأن

الأشياء")2(.لإدراكبهيستعدالقلبفييقذفنوروكانه،"غريزة

:فقالمكتسبةاوفطريةتكونأن-ممكن-والغفلةالحمقأنبينكذلك

الجوهرأصلفيموضوعأكانوما،الذهنأوالعقلفيفساد"الحمق

أصلمنوالتاديببالرياضةينتفعدهانما،التاديبينفعهالاغريزةفهو

الغفلةفيوقال")3(.المفسدةالعوارضالرياضةفتدفع،سليمجوهره

تقبلتكادلافإنها،الطباعفيمجبولةالغفلةكانت"إذا:الفطرية

التغيير")4(.

الحمقأنيرىالجوزيابنأنلنايتبثنالقولينهذينومن

التربيةحيحئذينفعةفلاالفرد،فيفطرةيكونقدالغفلةوكذلك

العواملمنالحمقواكتسب،سليمفطرتهأصلمناما،والتهذيب

التربيةطريقعنالداءهذامنعلاجةيسهلفإنه،بهالمحيطةالبيئية

المناسب.والتوجيهوالتعليم

المكتسبة:العقليةالقدرات-2

وتنموبها،الفرديولدالتيهيالفطريةالعقليةالقدراتكانتإذا

فانالسديد،والتوجيه،المناسبوالتعليم،الثقافيةالبيئةحسبوتزيد

ابنيقولهذاوفي،والتجربةبالتعلموتنموتزدادالقدراتكلك

التيكالجارحة،والمرانوالدربةوالتحصيلبالتعلمينمو"العقل:الجوزي

.151ص.الفرديةالفروق.الهاشمي،سابقمرجع()1

.هص.الأذكياء.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

25.ص.والمغفلينالحمقىاخبار.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.16،ص،السابقالمرجع)4(
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العقلتنفيالتيالأمورمنكذلك")1(.العملدواممنالمهارةتكتسب

،الأحوالعواقبفيوالنظر"بالتفكر،-الجوزيابنقالكما-شغلة

")2(.الغائبعلىبالشاهدوالاستدلال

والغفلةالحمقأن-الجوزيابنرأيخلالمن-ذكرناوكما

طريقعنعلاجهايمكنفهذهالمرء،فطرةأصلمنتكنلمإذامكتسبة

.يحثالمغفلينذكرإن:الجوزيابنفقال،والتوجيهوالتعليمالتربية

وعاملهالكسبتحتداخلأذلككانإذا،الغفلةاسباباتقاءعلىالمتيقظ

اصلمنوالتاديببالرياضةينتفع"وانما:أيضاوقوله")3(.بالرياضةفيه

")4(.المفسدةالعوارضالرياضةفتدفع،سليمجوهره

والسلوكيةالجسميةبالصفاتوعلاقتهاالعقليةالقدرات:رابعأ

عليهم،بهايستدلصفاتوالحمقىللأذكياءانالجوزيابنيرى

قسمين:قسمهاوقد

.الصورةحيثمن:الأولالقسم-ا

.والأفعالالخصالحيثمن:الثانيالقسم-2

:الصورةحيثمن:الأولالقسم-ا

وقد،والذكيالأحمقمنكلبهايتصفالتيالصفاتبهاويقصد

الإنسانشكلبينربطواالذينالحكماء،باقوالالجوزيابناستشهد

فيرداءةعلدلالشكلرديءصغيرأالراسكان"إذا:فقال،والحمق

واللحم،الفطنةوقلةالحمقعلدليلالصوتوحسن...الدماغهيئة

الطوالفيوالجهلوالغباوة،والفهمالحسغلظعلىدليلالصلبالكثير

يخلولاصاحبهافان،اللحيةطولتخطئلاالتيالعلاماتومنأكثر.

.(")الحمقمن

.941ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.941ص،السابقالمرجع)2(

.16ص.والمغفلينالحمقىأخبار.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

25.ص،السابقالمرجع)4(

92.-28ص،السابقالمرجع)5(
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استشهدفقدالأذكياء،علىبهايستدلالتيالجسميةالصفاتأما

قوةعلىدليلالمتناسبةوالبنيةالمعتدل"الخلققائلا:الحكماءباقوالبشانها

ووفوره،،الدماغقوةعلىدلتالرقبةغلظتهـاذا،الفطنةوجودةالعقل

وأحمد،لصمحتالمكارفهووحدةبسرعةتتحركعينةكانتومن

عليهايظهرولا،البريقشديدةالشهلاءتكنلمهـاذا،الشهلالعيون

غائرةصغيرةالعينكانتلىاذاجيد،طبععلىدلتحمرةولاصفرة

بالأمور،فهيمفهوالوجةنحيفكانومنحسود،مكارفصاحبها

صالحوالطولفيوالمعتدلوناظهر،والقصارالنحاففيواللطف

")1(.الحال

علاقةهناكأنعلىيؤكد،الصفاتبهذهالجوزيابناستشهادإن

الدراساتاثبتتهلمامخالفوهذا،رأيهفيالجسميةوالصفاتالذكاءبين

الإنسانذكاءقضية"بحثالباحثونفيهاحاولالتي،التجريبيةالنفسية

اتساعاوالجمجمةوتضارشىالذكاءبينالربطالبعضفحاول،وقياسه

السماتبعضقياسطريقعنقياسةالآخرالبعضوحاول،الجبهة

ثم،الحسيالتمييزعلىوالقدرة،للألمالحساسيةدرجةمثل،الشخصية

"دلتكذلك")2(.الاعتباراتهذهخطأعنكشفواانالعلماءلبثما

فراسةعلىجولتوناجراهاالتيالإحصائيةالتجريبيةالأبحاثنتائج

التشوهاتعلىوجورنج،الوجهفراسةمقاييسعلىوبيرسونالجمجمة

الذكاءقياسفيوفشلهاالوسيلةهذهخطأعلىالمجرمينبينالخلقية

")3(.الأخرىالعقليةوالمواهب

تردلمفإنه،ذلكالنفسيةوالدراساتالأبحاثهذهتؤكدأنوقبل

بينوثيقينوارتباطاعلاقةهناكانتبين،نبويةاحاديثاوقرانيةايات

الجسمية.والصفاتالعقليةالقدرات

:والأفعالالخصالحيثمن:الثانيالقسم-2

يستدلالتي،والخلقيةالسلوكيةالصفاتالجوزيابنفيهاذكروقد

.8ص.الأذكياء.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

168.ص.الحدفثوقماتا!هالنف!الإفلا.السمالوطي،سابقمرجع)2(

.801ص.الذكاء.البهيفؤاد،السيد،،سابقمرجع)3(
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ولايعرفةلابمنوثقته،العواقبفينظره"ترك:فقالالأحمقعلىيها

كذلك")1(،الكلاموكثرةالعجبومنها،لهمودةلاأنةومنها،يخبره

إلىيحركأنلابدالعقلفاناصلأ،العلمعنخلؤهالأحمق"علاماتمن

منشيئأيحضلولمالسنعلافاذا،قلل!انالعلممنشيءاكتساب

")2(.الحمقعلىدلالعلم

تصرفاتهخلالمنالعاقلعقلعلىبهايستدلالتيالعلاماتأما

العاقلعقلعلى"يستدلبشانهاالجوزيابنفقالواحوالةوافعالة

بها،اللائقةأماكنهافيوحركاتة،بصرهوخفضوسكوتةبسكونة

فيينظروتراهضرر،عقباهاعاجلةشهوةتستفرهفلا،للعواقبومراقبتة

وقولوملبسومشربمطعممنعاقبةوالأحمدالأعلىفيخيرالقضاء

")3(.وقوعهيجوزلماويستعد،ضررهيخافماويترك،وفعل

صانحالرحمنعبدد.وافقةقدنقول،الجوزيابنلرايوتاكيدا

علىللحكمصادقةمعاتيرالمرءعنالصادرةوالأفعالالأقوال"إن:بقولة

والنتائجالموقففيالماثلةالعوامليدركفالذي؛عقلةرجحانمدى

بظواهريغترمنبخلافعاقلانسانلذلكوفقاوتتصرفعليها،المترتبة

")4(.الراهنةللمشكلةالمناسبالحلاختيارعنديتريثولاالأمور

الجوزيابنعندوالتعليمالعلمخامسا:

بالعلمأشادواالذينالمسلمينالعلماءمنكغيرهالجوزيابنإن

التربويللمنهجالعميقفهمهخلالمنوذلكوالعلماء،والتعليم

فيارائةلبعضسنعرضالسطور،هذهوفي.الإسلامفيوالتعليمي

.المجالهذا

والعلماء:العلمفضل-أ

منزلتةتدانيهأ،لا،عظيمةمنزلةالإسلامفيوالعلماءللعلمإن

التيالنبويةوالأحاديثالقرانيةالاياتوردتوقد.الأديانمنغيرهفي

32.ص.والمغفينالحمقىأخبار.الجوزيابن،سابقمرجع()1

33.ص،السابقالمرجع)2(

.9ص.الأذكياء.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

33.ص.ا!لالجوزتولربيهالن.الرحمنعبد،صالح،سابقمرجع)4(
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أوتوأوائذينمنكغءامنوأائذينالله"يرخ:تعالىاللهقال،المكانةهذهتظهر

الئياحبالعلم"فضل:-كي!وقال.")1(خبيرتفم!ونبماواللهدرختائع!

:العلماءفضلفي-جيدوقال.")2(الورعدينكموخير،العبادةقضلمن

الله"ان:-لمجيداللهرسولقالثم،ادناكم"علىكفضليالعابدعلىالعالم"قضل

وحتى،جحرهافىالنملةحتى،والأرضينالسمواتواهل،وملائكته

.الخير")3(الناسمعفمعلىليصقون،الحوت

هذامنوالعلماءالعلمفضلفياراءهالجوزيابناستقىوقد

وانه")4(،العلمالعقليةاللذات"غايةأنوبئن،الإسلاميالتربويالمنهج

وبنقصانهلهمسجودأادمصاربزيادته،العلممناشرفخصيصة"لا

العلمشرفبالدليلثبت"قد:ايضأوقال(")ساجدةالملاتكةصارت

..)6(
.وفصلة"

العلماءرتبةيعرفأنأراد"من:فيةقالفقدالعلماءفضلاما

الملائكةمنخصومن،وميكاثيلجبريلرتبةفيفلينظرالزهاد،على

فيالرهبانمراتبفيللتعبدقيامالملائكةوباقي،بالخلقتتعلقبولاية

،انواعالعلماءانبئنتمالعلماء")7(.اللهمنالخلقفاقرب..الصوامع

يقصدخبيثةنيةذيإلىينقسمونمنهمفالمبتدئونالعلماء"واما:فقال

دمانما،عنةيدفعالعلمانظناالفسقإلىويميل،العمللاالمباهاةبالعلم

)8(ا-

."عليةحجههو

.11آية،المجادلةسورة()1

للحافظالتلخيصوبذيلهالصحيحينعلىالمستدرك.النيسابوري،سابقمرجع)2(

،39ص،ولاالجزء،الرحمنعبد،يوصف.د،المرعشلي)إشراف(.الذهبى

.الورعالدينوخيرالعبادهفضلمنأحبالعلمفضلباب،العلمكتاب

الخامس،الجزء.الترمذيشنوعصهواالجا.الترمذي،سابقمرجع)3(

رقمحديث،العبادهعلىالفقةفضلفيجاءماباب،العلمكتاب55،ص

.2685

175.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

.157ص،السابقالمرجع)5(

.935ص،السابقالمرجع)6(

.157ص،السابقالمرجع)7(

342.ص،السابقالمرجع)8(
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فاكثرهم،والمشهورونالمتوسطون"واما:فيهمقالالثانيوالنوع

تسلممنالعلماءمنوقليلالمنكر،إنكارعنويسكت،السلاطينيغشى

")1(.قصدهويحسننيتهله

وقد،بعلمةتعالىاللهوجةقصدمنالعلماء،منالثالثوالنوع

طلبفيالقصدحسنرزقهخيرابةاللهاراد"فمن:الجوزيابنفيةقال

العلم.عليةيدلهممابعمليباليولاوينفعبةلينتفعيحضلهفهو،العلم

خوفأبالقليلويقنعالعواتممخالطةويحذرالدنيا،اربابعنيتجافىفتراه

مذكرافليس؛العزلةويؤثرالكثير،تحصيلفيالدنيافيالمخاطرةمن

فانه،السلاطينعلالدخولمناضزالعلمعلوليسمثلها.للاخرة

المنكر")2(.عليةويهونالدنياللعالميحسن

العالم"علمتجعلالتيهي،الجوزيابنيحبذهاالتيوالعزلة

فيوالتفكر،مقومةالسلفسيرفيوالنظر،محذتهوكتبة،مؤنسة

فرجتة")3(.السابقالزمانحوادث

"ترقى:الجوزيابنقالكما-فانة،الطريقةبهذهالعزلةفهمفاذا

محبته،باذيالوتشبث،سبحانةللخالقالكاملةالمعرفةمقامإلىبعلمة

وعملبحبيبةفخلافيها،وماالأكوانعنبهاواشتغل،لذاتةفتضاعفت

علمة")4(.بمقتضى.معة

:الجوزيابننظرفيمنهوالهدتالعلممفهوم-ب

يترجملمماللعلمقيمةولا،بةالعملهوالعلممنالهدفإن

ولابن.والمجتمعالفردحياةفيايجابيأثرلهويكون،عمليسلولإلى

هوصورتةبمجردالعلم"ليسمنها:عدةاقوالالمعنىهذافيالجوزي

وقوله:(.بة")للعملتعلمهمنمعناهينالوإنما،معناهبل،النافع

342.ص،السابقالمرجع)1(

342.ص،السابقالمرجع)2(

263.ص،السابقالمرجع)3(

263.ص،السابقالمرجع)4(

.157ص،السابقالمرجع()ه
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العلمكذلكوليس،وتحرميحلمابهايعرفونألفاظصورعندهم"وانما

والنظر،يستحقةوماوعظمتةالمعبودومعرفةالأصولفهمإنما.النافع

عنهم،نقلماوفهم،بآدابهموالتادب،وصحابتة-!الرسولسيرفي

أجهلمننفسةعندأحقرالعلماءأعظمياعالذيالنافعالعلب!هو

.")الجهال

فيالناسواختلاف،العلمحقيقةفيرأيهالجوزيابنوليؤيد

دونالعلمبصورهاشتغلواالذبنالعلماءلبعضامثلةأورد،ومعناهفهمة

،بالرواياتمشغول"فالقارى:المقرئينفيفقال.ومقصودهحقيقتةفهم

عظمةيتلمحولا،التلاوةنفسالمقصودأنيرىالشواذ،علىعاكف

عنة،يدفعالقرانحفظأنظنوربما.ووعدهالقرآنزجرولا،المتكلم

لمممنأقوىعليةالحجةانلعلمفهمولو،الذنوبفييترخصفتراه

يقرأ")2(.

فيهم:فقالالمحدثونوهمالعلماءمنثانلنموذجعرضثم

لأ،المنقولمقصوديتاملولاالأسانيد،ويحفظ،الطرقيجمع"وائحدث

السلامة،بذلكيرجوفهو،الأحاديثالناسعلىحفظقدأنهويرى

يدفعالشريعةخدمةفيفعلماأنمنةظنأالخطايافيترخصوربما

)3(?
لهوقعقد"والفقيه:فيةفقال،الفقيةلنموذجعرضواخيرا.عنه"

التيالمسائلأو،خصامهعلىبهيقوىالذيالجدالمنعرفقدبماأنه

ظتاالخطاياعلىهجمفربماذنيةويمحو،قدرهيرقعماالناسبهايفتي

ولم،الحديثيعرفولمالقرانيحفظلموربما.عنهيدفعذلكأنمنة

بهماالجهل4معإليهوينضاف.ورفقبزجرالفواحشعنينهيانأنهمايدر

ونتيجة.قلبة"قسوةفتزيد،الحدلفيالغلبةوإيثار،الرياسةحب

:الجوزيابنقالكماوالحماقةالكبريكسبهمفإنهالخاطىء،الفهملهذا

الكبرتكسبهمفهي،صناعةعندهمالعلمصور،الناساكثرهذا"وعلى

313.ص،السابقالمرجع)1(

436.ص،السابقالمرجع)2(

436.ص،السابقالمرجع)س!(

437.-436ص،السابقالمرجع)4(
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منيزيدفانةومقصودهالعلملحقيقةالصحيحالفهمأما")1(،والحماقة

العلم،معنىيفهموالم"وهؤلاء:الجوزيابنقال،تعالىدلهالفردإيمان

يورثوذاك،منةالمرادفهمالمقصودإنما،الألفاظصورالعلموليس

علىلةالحجةوقوة،بالعلمللمنعمالمنةويرى،والخوفالخشية

")2(.المتعلم

جقيقةفهمإلىوصلأنةادركنا،الجوزيابنرأيتاملناوإذا

علىركزالذيالمعاصر،تعليمناواقعفيتماماندركهالمالتي،العلم

منأكثر،الوظيفيةوالدرجة،العلميةالشهادةوعلى،الكيفلاالكم

علىركزالجوزيابنأننلاحظةوالذي،وحقيقتةالعلمبفهماهتمامه

التيالكونيةالعلوموأهمل،النافعةالعلوممنواعتبرهاالشرعيةالعلوم

بعلماهتمامهعداماتعالىاللهيرضيبماالأرضعمارةتتمطريقهاعن

معظمعليةسارالذيالفهمهذاونتيجة،فيهألفبلافائدتهوذكرالطب

العلومهذهتعلمعنالناسابتعد-اللّهرحمهم-الأجلاءالسلفعلماء

علىاعتمادهاإلىأدىخطيرأتخلفاالإسلاميةالأمةفتخلفت،المفيدة

.الحضاريالتقدممواكبةعنوعجزها،الغرب

:الجوزيابننظرقيالنافعالعلمسمات%-

بالعلمالمقصودمعرفةمنلابد،النافعالعلمسماتنحددأنقبل

لخشيتةالمقتضيوأفعالهوصفاتةوأسمائةتعالىبالنه"العلموهو،النافع

ونحوعليهوالتوكلودعائةورجائةومحبتةلةوالخضوعوإجلالهومهابتة

بعلميعرفالذيالعلمهووهذا")3(.النافعالعلمهوفهذا،ذلك

اللهمعرفةإلىيؤديالذيهوالنافعالعلمأنالجوزيابنويرى.القلب

هذهخلالومن،الحياةجوانبجميعفيوتشريعاتةواحكامهتعالى

الإسلامعليهاحثفضيلةبكلللتمسكالإنسانيسعى،المعرفة

فيالغايةيطلبان"ينبغي:فقالعنها.نهىرذيلةكلعنوالابتعاد

تحصيلهايمكنفضيلةيتركلا،الجملةوفي،ومعاملتهتعالىاللهمعرفة

437.ص،السابقالمرجع)1(

438.ص،السابقالمرجع)2(

.003ص.العلو!لم!وا.الدينزين.البغدادى،سابقمرجع)3(
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العلمبينالجمعإلاالكاملةالفضائل"فليست:وقالحضلها")1(.إلا

سبحانهالخالقمعرفةتحقيقإلىصاحبهمارفعاحصلافإذا،والعمل

الغايةفتلك،إليةوالشوقوخشيتهمحبتهإلىوحركاه،وتعالى

دتهالمعاملةوهوالعلوممقصودفيينظر"ثم:ايضاوقال")2(.المقصودة

له")3(.والحمثبهوالمعرفةسبحانه

تعالىاللهمعرفةوهي،العلممنللغايةالصحيحالفهملهذاونتيجة

تحديدالجوزيابناقوالبعضفيوردفقدوواجباتها،مقتضياتهابكل

المسلم،نفسفيتمراتمنينتجةوما..النافعالعلموصفاتسمات

أهمها:

تعالى:الثهخشية:الأولىالسمة-ا

إلى،تعالىدتهالحقيقيةمعرفتهمادتالذينالعلماءتعالىاللهمدح

إذاءقبلهمنالعقمأوتوأالذين"إن:فقالجلالةجلمنةوخشيتهمخوفهم

لمفعو،رثناوعد؟نإنربنآسبحنتيتقولونسجهاللأدفانعيهيقليخزونيتك

خشوعا")4(.ويزتدهزيتكوتللأذقانويخزوبئ

العلممنهيتعالىاللهمنوالخشيةالخوفوهيالثمرةوهذه

منعنديذلك"واثمر:نفسةعنالجوزيابنيقولذلكوفي،النافع

ووقتالصبوةزمانفياذكرأننيحتى،بالعلميدرىلاماالمعاملة

العطشانتوقانإليهاتتوقالنفسكانتاشياءعلقدرتيوالعزبةالغلمة

اللهخوفمنالعلمعنديأثمرماإلاعنهايمنعنيولم،الزلالالماءإلى

)5(
فهمالمقصودإنما،الألفاظصورالعلم"وليس:وقولهوجل"عز

وقوة،بالعلمللمنعمالمنةويرى،والخوفالخشيةيورثوذاك،منهالمراد

")6(.المتعلمعلىلهالحجة

.016ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

43.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

0.31ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.901-701الايات:الإسراءسورة)4(

235.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

438.ص،السابقالمرجع)6(
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السريرةاصلاح:الثانيةالسمة-2

تعالى،اللهوجهابتغاءعلمهمنالمتعلمهدفيكونانبهاويقصد

لقولة.وسلوكهنفسفياثارهيجدحتىدنيويأ،مغنمأالعلميتخذولا

واالسفهاءبهليمارياوالعلماءبهليجاريالعلمطلب"من-شم!:

كما-تعالىاللهلأنالنار")1(،اللهادخله،إليهالناسوجوهبهيصرت

")2(.وجههبهوابتغيخالصأكانماإلايقبل"لا-جميمالرسولقال

وجل،عزللهوقلوجهمعقولهمسقموا،سرائرهمصلحتوالذين

قلوبه!م،ورقت،نفوسهموطهرت،ارواحهمفسمت،للهواخلصوا

وعبقت،فضلةعبيرفاحسريرتةاصلح"فمن:الجوزيابنيقولوفيهم

طيبه")3(.بنشرالقلوب

الفضائلاكتساب:الثالثةالسمة-3

واكتساب،الصالحللعملبصاحبةيدفعالذيهوالنافعالعلم

إلاالكاملةالفضائل"فليست:الجوزيابنيقولذلكوفي،الفضائل

")4(.والعملالعلمبينالجمع

العلم-لمجحالمصطفى"فطريق:لقولهمج!،الرسولطريقةوهذه

.(")والعمل

يعطيالخلقمنكاملأراى،لمجي!الرسولحالةتأمل"ومن:وقوله

حقة")6(.حقذيكل

،عوض)تحقيق(.الترمذيسننوهوا!الجا.الترمذي،سابقمرجع()1

فيمنجاءماباب،العلمكتاب32،صالخاس!،الجزء،عطوة،إبراهيم

2654.رقمحديثالدنيا،بعلمةيطلب

25،ص،السادسالجزء،الشالثالمجلد.اثلنسا.النسائي،سابقمرجع)2(

والذكر.الأجريلتمسغزامنبابالجهاد،كتاب

.702ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

43.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

222.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

222.ص،السابقالمرجع)6(؟
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:الجوزيابننظرقيوالمتعلمللعالمالأساسيةالمقومات-د

بثمارهوليأتي،والأخلاقالإيمانمنجوفيالعلميتمحتى

لكلمتعددةمقوماتالجوزيابنحددوالمتعلمالعالممنلكلالمرجوه

وهي:منهماء،واحد

.الجوزيابننظرقيللعالمالأساسيةالمقوماتاولاة

تؤكدالتيالنبويةوالأحاديثالقرانيةالاياتمنالكثيروردلقد

منبالكثيريتحلىانالعالمعللذلك،الإسلامفيالرفيعةالعلماءمنزلة

الذيالعلمشرفمعتتناسب!التيوالأخلاقياتوالادابالصفات

ناينبغيالتيالأساسيةالمقوماتأهموهذه.ينالهاالتيوالمنزلة،يبلغة

بها:يتحلى

الروحيةالمقومات-ا

كلفيالمؤمنالإنسانوجهةيحددالإسلاميالتربويالمنهجإن

رثلئهوممافومحياىولشكلصلاقىإن"قل:تعالىاللهقال،حياته

يخلصأنلابدوالعالم.")1(المشالينأولواناأمزتوبذلكل!شرتكلاالعانين

لمجح:لقولة،والثوابالأجرينالحتى،تعالىاللهلوجهتعليمهونشرعلمةفي

منعرضأبهليصيبإلاتتعلمهلأ،اللهوجهبهيبتغىمماعلماتعلم"من

الجوزيابنيقولالمعنىهذاوفي.")2(القيامةيومالجنةعرفيجدلم،الدنيا

والذي،بةوألزمعليةفرضماوهي،اللهحدوديراعيالذي]العالم["هو

ولاالخلقبهيريدولا،تعالىدلهخالصأوقولةعملةويكون،القصديحسن

.")3(لةتعظيمهم

الشخصية:المقومات-2

الخارجي:بمظهرهالعالماهتمام-ا

بالمظهرالاهتمامفيوالقدوةالمثلىلمجيماللهرسولضربلقد

.163-162الايتان،الأنعامسوره)1(

العلم،كتاب323،ص،الثالثالجزء.داودأبسنن.الأزدي،صابقمرجع)2(

3664.رقمحديث،تعالىاللّةلغيرالعلمطلبفيباب

.042ص.انطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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الجوزيابننصحوقد.الناسإلىويحببهبالفرد،يجملالذيالمناسب

:فقالذلكفي-لمجي!بالرسولمقتدياوزينتةونظافتهبمظهرهيهتمأنالعالم

بريحمجيئهيعرفجمنه!النبيكانوقد.الزينةونهايةالنظافةغاية"ويطلب

")1(.والنزاهةالنظافةفيالغايةفكانالطيب

:قدوةالعالميكونان-ب

تعلمفيهمةويجعل،الدنيويةالأعراضعنيترفعأنللعالمينبغي

فيالجوزيابنقالوقد،-سي!الرسولقدوتهيجعلوأن،وتعليمهالعلم

فإن،الناسليتبعةالدنيافضوليتركأن:العالماداب"من:ذلك

أمرإذاالطبيبفإن،بالقولالاستدلالمناقوىبالفعلالاستدلال

خصائصتأمل"ومن:وقوله")2(.قولهإلىيلتفتلمخقطثمبالحمية

الحجةوهوالاقتداءيكونفبة،والعملالعلمفيكاملأرأىيك!ي!الرسول

")3(.الخلقعلى

:المالجمعمنالعالمموقف%-

الدنيافي"ليس:فقالالمالجمعمنالعالمموقفالجوزيابنبئن

العلمإلىضنمإذافانه،الناسعنللاستغناءالمالجمعمنللعلماءأنفع

فاحتاجوا،الكسبعنالعلمشغلهمالعلماءجمهوروإن.الكمالحيز

إلافيها،تاولواوإنشانتهممداخلفدخلواالصبروقل.منةلابدماإلى

"ينبغي:فقالذلكإلىالطريقلهمبئنثملهم!)4(أحسنكانغيرهاأن

غيرهيفضلولاغيرهعلليفضلوالكسبالتجارةفييجتهدانله

يطلبانلةينبغيثم،العلمعنتمنعهلاغايةذلكمنوليبلغ.عليه

.(")العلمفيالغاية

فقالللدنياركنواالذينالعلماءمنامثلةالجوزيابنبثنوقد

وابن،الحسينبنطاهرمععبيدةوابو،الملكعبدمع"فالزهري:فيهم

.915ص،السابقالمرجع)1(

.402ص،الثانيالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.09ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.161ص،السابقالمرجع)4(

016.ص،السابقالمرجع)5(
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زالوماالوزير.بمدحكتابةصدرقتيبةوابنالمعتضد،مؤدبالدنياأبي

بالظلم.المعروفينمنجماعةظلفييعيشونوالزهادالعلماءمنخلف

قلوبهممنفقدوافإنهمالتأويلمنطريقأسلكواكانواوإنوهؤلاء

قالفقدالثانيالصنفاماالدنيا")1(.مننالواممااكثردينهموكمال

العمالعنالبعدفييكونإنماالرياءوبعدالعزكمالان"فعلمنا:فيهم

ماللهكانمنإما.رجليناحدفيإلاهذالهصحمننرولم.الظلمة

لهكانتالثوريوسفيان،وغيرهالزيتفييتجركانالمسيببنكسعيد

لموإنرزقبماقنوعاالصبرشديدكانمنوإما.المباركوابن،بضائع

هذين،كصبرالإنسانيجدلمومتى.حنبلبنواحمد،الحافيكبشريكفة

تلفوربما،والافاتالمحنفيتقلبةفالظاهر،اولئككمالولا

الوقت:استغلالحن-د

وقتهكليقضني،بةمنتفعأوقتهعلىحريصأيكونأنالعالمعلى

الأكلضرورةاقتضتةماإلا،الناسبينونشرهبهوالعملالعلمبين

كانمدىأيإلىيبينالجوزيابنوهذا.والراحةوالنوموالشرب

زيارةاثناءفيحتى،استغلالةوحسنالوقتمنالاستفادةعلىحرصه

فيقصرتغلبتفاذا،جهدياللقاءأدافع"فصرت:فقال،لةالناس

لأوقاتالمحادتةمنتمنعلااعمالااعددتثم.الفراقلأتعجلالكلام

قطعللقائهمالاستعدادمنفجعلتفارغا.الزمانيمضيلئلآلقائهم

لابدالأشياءهذهفإن،الدفاتروحزم،الاقلاموبزي)الورق(الكاغد

لئلازيارتهملأوقاتفأرصدتها،قلبوحضورفكمإلىتحتاحولامنها،

.")وفتيمنشيءيضيع

الرسولقولالىالوقتعلىحرصةفيالجوزيابناستندوقد

يسالحتىالقيامةيومعبدقدمأتزول"لابة(:يستشهدلم)وإن،جم!

اكتسبهاينمنمالهوعن،قعلفيمعلمهوعن،افناهفيمعمرهعن

161.ص،السابقالمرجع)1(

.162ص،السابقالمرجع)2(

228ص،السابقالمرجع)3(



ابلاه")1(.فيمجسمهوعن،انفقهوفيم

العلمية:المقومات-3

ءاشوأصلماتذتن"يأيها:تعالىاللهلقولبعلمةعاملاالعالميكونأن

.تفعدوت")2(لاماتقولوأأناللهعندمفتا!برتفعدونلامامقولوت

العالم،علمفييزيديومكلالعلمتصفحإن":الجوزيابنذلكفيقال

منكثيرعيبويريةومعرفتهإيمانةويقوي،عنهخفيكانمالهويكشف

اثروللعلئم")3(،والصحابة!لمجوالرسولمنهاجتصفحإذاخصوصأ،مسالكة

ابنذلكفيقالوقد،بهاوالسمووتزكيتهاالبشريةالنفسإصلاحفيعظيم

بالقرانتشاغلواوانما..السلفسيرفيوانظر.بالعلم"فعليك:الجوزي

.)4(وتصفيتها"البواطنإصلاحعلىفدتهموالعلم

التعليمية:المقومات-4

ينالحتىشاء،لمنوتعليمهالعلمبذلفييترددلاأنالعالمعل

،هدىإلىدعا"من.مجيهحمالرسوللمول،تعالىاللهمنوالمثوبةالأجر

شيئا.اجورهممنذلكلاينقص!،تبعهمناجورمثلالأجرمنلهكان

ينقصلا،تبعهمنآثاممثلالإثممنعليةكان،ضلالةإلىدعاومن

.(شيئا")اثامهممنذلك

الطالبينتعليم"وأما:بقولهذلكأهميةالجوزيابنبينوقد

بعضفيهوقعالذيالخطأمنلىان،العالمعبادةفإنة،المريدينوهداية

علبمتعليمأو،كتابتصنيفعن،والصومبالصلاةالتنفلإيثارهالعلماء

الرابع،الجزء.الترمذيسننوهو.ا!الجا.الترمذي،سابقمرجع()1

فيبابيخبر،اللهرسولعنوالورعوالرقائقالقيامةصفةكتاب612،ص

2417.رقمحديث،القيامة

.3-2الايتانالصفسورة)2(

79.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

344.ص،السابقالمرجع)4(

كتالث،ضلالة؟اكقان!لرابع!هيه!منلمجرعأ.النيسابوري،سابقمرجع()

ء-وحسطسنةسنمنباب،العلم

-)2674(.16رقم
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نفعة")1(.زمانويمتد،ريعهيكثربذرذلكلأن،ينفع

الوعظية:المقومات-5

أئناءفيمراعاتهاينبغيادابا،الناسوتعليموالإرشادللوعظإن

القضاصآدابمناخذتالادابوهذه،وإلقائهالدرسإعداد

علىبانذلكويقضى.نفسهاالعلماءادابتقريباوهي،والمذكرين

والتادب،الاجتماعيةالمعاشرةواداب،التعلمادابالمتعلمينتعليمالمعلم

والإداريين:الأساتذةمع

المناسب:الموضوعاختيار-ا

-ويبدا،والحاضرينيتناسبالذيالموضوعيختارانللعالمينبغي

الحياتية،ومشكلاتهمبواقعهمربطهامع،اهميةالأقلئمالمهمةبالأمور

وأن،الواجباللازمفيينظرأن"ينبغي:الجوزيابنيقولذلكوفي

إلىيجتذبهمثم،الطعامفيالملحقدراللفظفيالمباحمنيعطيهم

")2(.الحقالطريقويعرفهم،العزائم

تعالى:اللهذكر-ب

عليه،والثناءتعالىاللّهبذكرمجلسهيبدىأنللعالميستحب

ذكرغيرعنفتفرقواقوئماجتمع"ما:لقوله-جم!،تحمدنبيناعلىوالصلاة

عليهمالمجلسذلكوكانحمابى،جيفةعنتقرقواكلأنماإلا،الله

الواعظحمدالقراء،فرغ"فإذا:الجوزيابنيقولذلكوفي")3(.حسرة

عادةمنوكانواصحابه")4(.مجنفرسولهوعلىعليهوائنىوجلعزاللّة

قبل،الكريمالقرانمنشيثأأحدهميقرأانيك!ب!ماللهرسولصحابة

:فقال،ذلكمنالوعظفيمنهجةالجوزيابناستقىوقد،الموعظة

الموعظةارادواإذاكانواجم!،النبيأصحابأنفيعلموعظةكيفية"اما

.(")سورةعليهميقرأأنرجلاأمروا

42.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.001ص،السابقالمرجع)2(

938.ص.الثانيالجزء.المسند.احمد،حنبلابن.سابقمرجع)3(

361.ص.والمذكرينالقصاصكتاب.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

036.ص،السابقالمرجع)5(
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:الصوتقيالموازنة-ص

يخفضةأوصوتةيرفعانفيلمجير،بالرسوليتاسىأنالعالمعلى

يرفعأنبأس"ولا:الجوزيابنيقولذلكوفي،لذلكالحاجةحسب

الجوزيابناستشهدوقدووعظة")1(.تحذيرهفيالجدويظهرصوتة

وا،عينيهاحمرارأوصوتةرفعمنينتابةوماخطبةعندجم!بالرسول

إذاكانجم!اللهرسولاناللةعبدبنجابرعنوردفقد،غضبهاشتداد

جيشمنذروكانةغضبهواشتدصوتةورفععيناهاحمرتالناسخطب

")2(.م!اكماوصئحكم:يقول

الفردية:الفروقمراعاة-د

بمافيخاطبهم،للسامعينالعقلىالمستوىيراعيانالعالمعلى

أتحبون،يعرفونبماالناس"حدتوا:عنهاللهرضيعليلقول.يفهمونة

انت"مامسعود:بناللةعبدوقولورسولة؟")3(اللةيكذبأن

هذاوفي")4(فتنةلبعضهمكانإلاعقولهمتبلغةلاحديثاقومابمحدث

لابماالعوامتحديثالعظيمةالمخاطرات"من:الجوزيابنقالالمعنى

"لاأيضأ:وقولة(.ضده")نفوسهمفيرسخقدبمااو،قلوبهمتحتمله

")6(.يفهمونبماإلاقومكليكفمانينبغي

الموعظة:فيالاقتصاد-ص

فيالاقتصاداسلوبوالإرشاد،بالوعظالمتعلقةالأساليبمن

363.ص،السابقالمرجع)1(

كتاب،295ص،الثانيالجزء.!.النيسابوري،سابقمرجع)2(
)867(.-43رقمحديث،والخطبةالصلاةتخفيفباب،الجمعة

،الأولالجزء.فثر!ا!اريالباري.الورني،سابقمرجع)3(

لاأنكراهيةقومدونقومابالعلمخصمنباب،العلمكتاب225،ص

.94رقمحديث،يفهموا

باب،المقدمة،اصا،الأولالجزء.صيه!.النيسابورى،صابقمرجع()4

سمع.مابكلالحديثعنالنهي

.941ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،صابقمرجع)5(

125.ص.والمغفلينالحمقىاخبار.الجوزيابن،صابقمرجع)6(
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اقتدىوقد،البشريةالنفستمللاحتىمحددةأيامفيوجعلهاالموعظة

فيالناسيذكرمسعودبناللةعبدفكان،لمج!بالرسوذالكرامالصحابة

كلذكرتناانكلوددت!الرحمنعبدأبايا:رجللهفقال،خميسكل

أتخولكمهـاني.أمفكمأنأكرهانيذلكمنيمنعنيإنهأما؛قال.يوم

ومنعلينا")1(.السامةمخافةبها،يتخولناكي!النبيكانكمابالموعظة

فيواحدمجلسعلى"وليتقصر:قولةالجوزيابناشتقالمعنىهذا

علىيزيد!لامجلسينجعلهاالزيادةإلىمتشوقةالهممرأىفانالأسبو!،

ناتلبثلاثمالبشريةالنفستستجيبذلكعلزادلولأنه.هذا")

الوعظية.المجالسهذهعنفتنصرفتمل

الإفتاء:مقومات-6

يتأكدأنالعالمفعل،عليمدونالفتوىاجتنابالإفتاءمقوماتمن

نأفعليةالإجابةيعرفلمهـاذا،يفتيأنقبلودقتهامعلوماتهصحةمن

فيالوقوعمنأسلمهذالأنالإجابةمنيتأكدحتىادريلا:يقول

العالمقصدصح"إذا:الجوزىابنقالالمعنىهذاوفي.الفتوىوزر

لاقولمنيانفونالعلماءمنكثيرافان،التكلفكلفمناستراح

جهلوا:يقاللئلا،الناسعندجاههمبالفتوىفيحفظون،أدري

ثم")3(،الخذلاننهايةوهذاقالوا.ممايقينغيرعلىكانواوإن،الجواب

علىأحدكميقدم"تم:فقالالعلماءمنكثيرحالالجوزيابنبين

يتدافعونها")4(.السلفكانوقدأهلها،منوليسالفتوى

تخدمعدةتربويةاراءنستخلصأننستطيع،المقوماتهذهمن

هي:الاراءهذهوأهم،للمعقموالتربويالعلميالإعدادبرنامج

تعالى.اللهلوجهبهوالعملالعلمإخلاص-ا

،الأولالجزء.دثر!الشاريالباري.العسقلاني،ساسقمرجح()1

رقمحديث،معلومةاياماالعلملاهلجعلمنباب،العلمكتاب،163جم!

936.ص.والمذكرينالقصاصكتاب.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.602ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

946.ص،السابقالمرجع)4(
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لأنوبساطتةونظافتةاللباسفيالخارجيبالمظهرالاهتمام-2

والمتعلم.العالمشخصيةفيأثرلهذلك

والتعليم.العلممجالفيالقدوهاهمية-3

الناسبينونشرهالعلمطلبمعللعالمبالكسبالاهتمام-4

نفسة.يذللاحتىوذلك

والتعلمالعلمعلىوالحرصيفيد،فيماالوقتاستغلالاهمية-5

وقت.كلفي

.الاخلاقوتقويم،السلوكتهذيبفيالعلماتر-6

شاء.لمنوتعليمهالعلمببذلالاهتمام-7

يحققحتى،.للحاضرينالمناسبالدرسموضوعاختيارأهمية-8

المطلوبة.الاستفادة

وأساليبها.الموعظةفيلمجيربالرسولالاقتداءضرورة-9

الأفراد.بينالفرديةالفروقمراعاةضرورة-15

الشرعية.وضوابطهاالفتوىبآدابالتأدبضرورة-11

للعالم،الإسلاميةبالأخلاقالتخلقضرورةإضافةوتمكن

أخرىمواضعفيالجوزىابنذكرهاوهذه،الاجتماعيةبادابهوالتجمل

تراثه.من

الجوزيابننظرقيللمتعلمالأساسيةالمقومات:ثانيأ

الكاملة،والفضائل،الكريمةبالصفاتيتحلىانللمتعلمينبغي

نظرفيبالمتعلمالخاصةالآداببعضوهناكمثمرأ،علمهيكونحتى

الاتي:الوجةعلىساوردها،الجوزيابن

الروحيةالمقومات-ا

في:وتتمثل

بعلمةيبتغيأنللمتعلمينبغيالعلمطلبفيتعالىدتهالإخلاص

إلىالطريقهوالنافعالعلملأندنيؤيأ،مغنمأيجعلةولا،تعالىاللهوجة
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نأالعلملطالب"وينبغي:الجوزىابنقالالمعنىهذاوقي.الجنة

")1(.الأعمالقبوليمنعالإخلاصفقدانإذ،قصدهيصحح

الشخصية:المقومات-2

وتنظيمهبالوقتالانتفاع-ا

يفيدفيماواستثماره،الوقتاستغلالأهميةالجوزيابنيرى

حتى،للمتعلمزمنيأبرنامجاوضعوقد.تحصيلةمنويزيد،العلمطالب

بة.والعملالعلمبينجامعأ،نهايتهإلىاليومبدايةمن،وقتةمنيستفيد

تتحدثولاالفجر،طلوععندالانتباهبنييانفسك"فالزم:فقال

ذلكفييتكلمونلااللهرحمهمالصالحالسلفكانفقدالدنيا،بحديث

الضحىوقتإلىدرسكأعدتف!ذاالدنيا.أمورمنبشيءالوقت

إلىنسخاوبمطالعةتشاغلثم،ركعاتثمانيالضحىفصل،الأعلى

وصل،المغربوقتإلىالعصربعدمندرسكإلىعدثمالعصر،وقت

ثم،دروسكإلىفعدالعشاء،صليتف!ذا،بجزئينركعتينالمغرببعد

وثلاثين،ثلاثأواحمد،وثلاثينثلاثافسنح،الإيمنشقكعلىاضطجع

".عبادكتجمعيومعذابكقني"اللهم:وقل،وثلاثيناربعأوكنر

حطها،أخذتقدالنفسأنفاعلم،النوممنعينيكفتحتواذا

بركعتينواستفتح،أمكنماالليلظلامفيوصلالوضوء،إلىفقم

درسإلىتعودثم.القرانمنبجزئينركعتينبعدهماثم،خفيفتين

")2(.نافلةكلمنأفضلالعلمفلا،العلم

للكسب:وقتتخصيص-ب

ينبغي،العلمبتحصيلالعلمطالبانشغالأنالجوزيابنيرى

فقال،للسؤاليعرضهملاحتى،أهلةورزقمعيشتةكسبينسيةلاأن

عنللغنىالمالجمعفيبالاجتهادالعلمطالبيا"فعليك:ذلكفي

التدبنفيمنافقأالأغلبفيرأينافما...دينكلكيجمعفانه،الناس

وغالبالدنيا،بحبإلاعالمعلىطرأتافةولا،والتخشعوالتزهد

311.ص،السابقالمرجع)1(

53.-52-51صالولد.نصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)2(
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،الزيادةالمخالطةبتلكيطلبتم،يكفيةماللةكانفإن.الفقرذلك

العلماء")1(.حئزعنخارح،الشرهأهلفيمعدودفذلك

يجعلانبالتلطفلة"وينبغي:بقولةالاكتسابطريقةلةيبينتم

غيرفيها،مستنيباوالتجارةالاكتسابتوفيرإلىمصروفازمانهمنجزءا

والتبذير")2(.الإسرافمنالممتنعالعيشفيالتدبيرمعلهامباشر

لمفإنة؛بالاكتسابالعلملطالبالجوزيابننصيحةفيوقفةولنا

منبدلأالعلملطلابدراسيةمنحبتخصيصوالأغنياءالحكاميوص

،العلوموتقدمالعلمطلبحسابعلىيكونالذيبالكسبالاشتغال

عليهميعتمدلاحتىبذلكوالأغنياءالحكامالجوزيابنيوصلملعلة

العلم.طلببحجةوزينتهابالدنيافيفتنمعيشتةفيالعلمطالب

النكاحمداقعة-ص

الزوجةالعلمطالبيهملانالجوزيابنذلكمنيقصدولا

العلم،تحصيلعنالأمورهذهتشغلةألايريدبل،والرزقوالأولاد

نأالعلمطلبفيللمبتدى"وأختار:فقالفيها.وقتةكلويصرف

لهتمتحتىيتزوحلمحنبلبناحمدفان،أمكنمهماالنكاحيدافع

واجتهدتزوحالأمرعليةغلبفلا.الهنمجمعلأجلوهذا،سنةاربعون

منيحفظمالينظزثم.العلمإعادهعلىالقوةلتتوافربالفعلالمدافعةفي

غزير")3(.والعلمعزيز،العمرفان،العلم

التعليمية:المقومات-3

بجد:العلمطلبعلىالمثابرة-ا

للتحصيلالدائبالسعيعلىالعلمطالبالجوزيابنيحث

امهاتفيالمستمرالاطلاعطريقعنقويةوعزيمة،عاليةبهمةالمستمر

العلم،طلبفيالكمالطالب"فسبيل-:ذلكفيفقال،المفيدهالكتب

.162ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

176.ص،السابقالمرجع)2(

178.ص،السابقالمرجع)3(
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المطالعة،منفليكثر.المصنفاتمنتخقفتقدالتيالكتبعلىالاطلاع

عزيمتةويحرك،خاطرهيشحذماهممه!وعلؤ،القومعلوممنيرىفإنه

طلابالجوزيابنينصحثم.")1فائدةمنكتابيخلووماللجد،

تصانيفهمومطالعةالسلفسيربملاحظة"وعليكمقائلأ:العلم

ضربثم.")2(.لهمرويةكتبهممطالعةمنفالاستكثار،وأخبارهم

عشرينطالعتإني:قلت"ولو:فقال،الارولاعسعةفيمثلأبنفسة

الاطلاعهذاحصيلةوكان")3(،الطلبفيبعدواناأكثركانمجلدالف

منفيهابالنظر"فاستفدت:بقولهعنهعبرما،الجوزيابنمنالواسع

علومهموغرائبوعباداتهموحفظهمهممهموقدر،القومسيرملاحظة

ممواحتقر،فيهالناسماأستزريفصرت.يطالعلممنيعرفهلاما

..")4(الطلاب

:بطرفعلمكلمنالالمام-ب

فقال،بطرفعلمكلمنالعلمطالبياخذأنالجوزيابنيرى

كلمنياخذأنلهينبغي،العلمطلبفيالمبتدى"الشاب:ذلكفي

فبه،النقلمعرفةفييقصرولا،الأهمالفقةعلمويجعلطرفا،علم

إليهااضيفثبم،الوضعحيثمنفصاحةرزقدماذا.الكاملينسيرتبين

.(مسن")اجودعلىلسانهشفرةشحذتفقدوالنحواللغةمعرفة

المقوماتعلىالمتعلمادابفيالجوزيابنركزفقدوبعد،

والاجتماعية.الأخلاقيةالمقوماتوأهمل،والتعليميةوالشخصيةالروحية

-:وهيالعلمطالبتفيدالتيالتربوتةالاراءاهمنستخلصانويمكن

العلم.طلبهمنوجلعزاللهوجةالعلمطالبقصدوجوب-ا

استغلاله.وحسنللمتعلمالوقتتنظيموجوب-2

.044ص،السابقالمرجع()1

445.ص،!السابقالمرجع)2(

441.ص،السابقالمرجع)3(

441.ص،السابقالمرجع)4(

176.ص،السابقالمرجع)5(
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.الرزقوكسبالعلمطلببينالمتعلموقتتنظيموجوب-3

العلم.طلبفيوالجدالمثابرةوجوب-4

لاذلكأنالعلممع،علمكلمنبطرفيالأخذضرورة-5

العلم.فيوالتخصصالتعمقإلىيؤدي

:الجوزيابننظرفيالعلومأنواعتعلمطريقة-ج

فيذكرهاسبقلأنه،العلومأنواعفيالجوزيابنرأيسأجمل

ابنركزوقد.للأطفالالتعليميالمنهجعنالحديثعندالثانيالفصل

النبويةوال!ئةالكريمبالقرانالمتعلقةالإسلاميةالعلومعلىالجوزي

العلم،وكثرةالعمرقصرعلم"وقدفيها:فقال،العربيةواللغة،المطهرة

عليهيخفىلامتوسطانظرأتفسيرهفيوينظر،وحفظةبالقرانفيبتدى

النحومنوأشياء،السبعةالقراءاتقراءةلهصحوإنشيء،منةبذلك

والمسانيدكالصحاحالنقلحيثمنالحديثباصولوابتدأ،اللغةوكتب

فيفلينظروالأسماء،الضعفاءكمعرفةالحدتثعلمحيثومن،والسنن

كنسبعنهلايستغنىماليعرفالتواريخفيولينظر...ذلكأصول

فلينظر،الفقةعلىليقبلثم.لةجرىوماوأزواجةواقاربةلمجرالرسول

فيفلينظر،الخلافمسائلعلىاعتمادهوليكنوالخلافالمذهبفي

وكلمةوحديثايةكتفسيرمظانةمنفيطلبه،عليهتحتويوماالمسألة

مدارعليةالفقهأنوليعلم،وبالفرائضالفقهباصولويتثاغل.لغة

")1(.العلوم

الحفظ:طريقةفيالجوزيابنراي-د

هذه،نحتلفةعقليةعملياتفيهاتدخل،معقدةعملية"التعلمإن

فيةتحدثالذيالنفسيللمستوىتبعاتعقيدهافيتختلفالعمليات

التعلمأنماطفيضروريالحفظانفيشكولا،التعلمعملية

التذكرمثلالأخرىالعقليةالعملياتإلىبالإضافةوهذاالدنيا")2(.

علىالحفظعلىفقطركزالجوزيوابن.والاستدعاءوالتعرفوالتفكير

.916ص،السابقالمرجع)1(

.805ص.النفس!الترلوي.زكي،أحمد.د،صالح،سابقمرجع)2(
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ذلككانوربما،الأخرىالعقليةالعملياتوأهمل،عقليةعمليةانة

منالحفظقدرةذكرفإنه،مستقلأنهعلىالتعلمإلىنظرتهتحديدلعدم

الذهن.فيوتثبيتهاالمعلوماتحفظعلىالقدراتمنقدرةهيحيث

هيبل،شاملةليستالجوزيابنذكرهاالتيالتربويةوالاراء

الدراسة.مقتضىحسببتصنيفهااقوموانا.معينةنقاطفيمحددة

الحفظ:علىالقدرةفيالفرديةالفروقمراعاة-ص

مامدىفيفرديةفروق"توجدانةالتربويالنفسعلمأثبت

بكلتحيطالتيالمختلفةالشروطح!سب،المختلفونالأفراديحفظة

فييتفاوتون"والناس:بقولةالجوزيابنأكدهماوهذا")1(،منهم

يحفظلامنومنهمالتكرار.قلةمعالمحفوظمعةيثبتمنفمنهم:ذلك

معهليثبت،الحفظبعديعيدانللإنسانفينبغيالكثير،التكراربعدإلا

ابنحددفقد،الحفظعلىالقدرةفيالتفاوتهذاعلىوبناء")2(المحفوظ

الجيد،التعلمعلىالمتعلمتساعدالتيالعامةالتربويةالاراءبعضالجوزي

هي:عدةنواحإلىصنفتالاراءوهذه.المثمروالتحصيل

الجيد:التعلمعلىالمساعدةالعوامل-ا

فيوالجهدالوقتتوفيرعلىالمتعلمتساعد،العواملهذهمعرفة

والتشتتالتخبطمنبدلأ،فغالمثمروتحصيل،وسريعصحيحتعلم

هي:الجوزيابناراءخلالمنالعواملهذهوأهم.الذهني

بنوعيةالاهتمامطريقعن،للمتعلمالعامةالصحةتحقيق-ا

يقوىحتى،البشريالجسميحتاجةماكلالمحتوي،المتكاملالجيدالغذاء

"وإصلاح:الجوزيابنقال،التحصيلويسهل،الذهنوينشط،العقل

")3(.الحفظفياثرأللمأكولاتفان،العظيمةالأصولمنالمزاح

المعلوماتتثبتحتى،للحفظالمناسبةالزمنيةالأعماراستغلال-2

فافضلهاالعمر،منأوقات"وللحفظ:الجوزيابنقال،المتعلمذهنفي

.994ص،السابقالمرجع()1

حفظعلىالحث.الجوزيابن،سابقمرجع)2( .21ص.الحفاظكباركراثو

178.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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نأللعاقل"ينبغيأيضأ:وقوله")1(الزمانأوقاتمنيقاربةوماالصبا

المحفوظيستقرفانه،والشابالصبيخصوصأللإعادةزمانهجليكون

السيدالبهيفؤادد.ذلكفيوافقةوقد")2(.يزوللااستقراراعندهما

نموهاطرادفيالذكاء"يخضع:بقولهالمعاصرينالنفسعلماءمنوهو

المختلفة،العقليةالعملياتنموعلىلاعتمادهالمعرفيالعقليالنمولسرعة

الطفولةفيسريعأينمولذلكفهوللنمو،الكليةللسرعةأيضأويخضع

علىوتستقر،المراهقةعندسرعتهتبطؤثمالمهد.سنيفيوخاصة

فينحدرالشيخوخةبدءإلىكذلكويظلالرشد،فيمعينثابتمستوى

الرشد")3ع.طوالثابتاظلالذيمستواهعن

وقد،التحصيلفيكبيرأثرمنلهلما،الحفظاوقاتتنظيم-3

الأولىالساعاتفي:وهيللحفظالمناسبةالأوقاتالجوزيابنحدد

فيالحفظمدحوقد:قال،الليلمنتصفوفي،اليوممنوالأخيرة

)بعدالبكروفي،الهنمجمعلموضع(الليلمنالأخيرة)الساعاتال!حر

الأوقاتهذهتخصيصفيوالسبب")4(.الليلنصفوعندالفجر(،1

الدنيا"تكون:فقاليالجند.وضحهكماالفجر،وقتولاسيماللحفظ

متفتحا،صافياالذهنويكونوثرثرتهاالحياةضوضاءمنخاليةهادئة

..-)5(
.بسرعه"فيةوترسح،بسهولةالمعلوماتيقبلومستريحا

يسهلحتى،المتعلمفيهايكونالتيالنفسيةالأحوالمراعاة-4

ابنقال.النفسوقلق،البالانشغالبسبب،حفظةيعاقولا،تحصيله

يبتعدكذلك")6(.التحفظتركالقلبمشغولنفسهرأى"ومتى:الجوزي

الشبع،مثل،الحفظأثناءفيالتركيزعنتشغلةالتيالأموربعضعن

:الجوزيابنذلكفيفقالالأنهار،وشواطئالخضراء،والأماكن

177.ص،السابقالمرجع)1(

262.ص،السابقالمرجع)2(

167.ص.للنموالنفسيةالأسس.البهيفؤاد،السيد،،سابقمرجع)3(

حفظمحلىالحث.الجوزيابن،سابقمرجع)4( 22.ص.الحفاظكباكراثو

ضوفىا.مقداد.د،يالجن)5( ،الرياض.الإسلامىالتربويا!!لتفكير

73.ص.م20148291!-،الاولىالطبعة،المريخدار

حفظمحلىالحث.الجوزيابن،سابقمرجع)6( 22.ص.الحفاظكباكراثو
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خضرةبحضرةالحفظيحمدولا،الشبعأوقاتمنخيرالجوع"وأوقات

منخيرللحفظالعاليةوالأماكن.يلهيذلكلأننهر،شاطئوعلى

أكدوقد")1(الأصولاصلالهموجمع،أصلوالخلوة،السوافل

قدالمعدةتكون"أن:ينبغيفقال،الحفظعندالشبعضرريالجند.

والنشاطبالخفةذلكعندالإنسانفيشعر،وكثرتهالطعامثقلمنخفت

")2(.وعقلةجسمةفي

المهمةالعلومحفظفيالمختلفةالعفليةطاقاتهمنالاسنفادة-5

لافيماالقدراتهذهالمتعلميبذدلاحتىوذلك،اهميةالأقلثمأولأ،

عزيز،العمرفان،العلممنيحفظمالينظر"ثم:الجوزيابنقاليفيد.

منة،أولىغيرهماحفظإلىالزمانيصرفونأقوامأوإن.غزيروالعلم

)3(.والأفضلالأهمتقديمالأولىولكنحسنأ،العلومكلكانوإن

منويتأكديتقنهاحتى،اخرىإلىمادةمنالانتقالعدم-6

حتىفنفييشرعلا"وان:الجوزيابنقال،المتعلمذهنفيثبوتها

")4(.ماقبلةيحكم

المتعلم،قدرهحسبمناسبةاجزاءإلىالعلميةالمادةتقسيم-7

فتراتتوزيعأنعلىالتجارب"دلتوقد،الموزعبالتمربنتسمىوهذه

الأخصوعلى،التعلمأنواعمنكثيرفيتركيزهامنفاثدةأكثرالتمرين

المعنى،عاملعلىكثيرأترتكنلاالتيوالخبراتالمهاراتتعلمفي

مللةإلىوإما،المتعلمتعبإلىإمايؤديقدالمتصلالتمرينلأنوذلك

الرجعي،الك!ظاهرةحدوثإلىوإما،التحصيلفيرغبتةونقص

فيعرقلالأخر،البعضفيبعضهاالمتعفمةالخبراتعناصرتتداخلحيث

نا"والصواب:الجوزيابنيقولالمعنىهذاوفي(.")البعضبعضها

178.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

الأسلاالتربويالتفكيرضوا.يالجن،سابقمرجع)2(

.74

178.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

178.ص،السابقالمرجع)4(

952.-528ص.اف.رمزية.د،الغريب،سابقمرجع)5(
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وقولة:،)1(،والليلالنهارمنوقتينفيويعيدهيطيقماقدرياخذ

وقوله")2(،يحصللاوالكثيريثبتالقليلفانيمكنماقدر"ويحفظ

")3(.عظيمأصلالدواممعالمحفوظ"وتقليلأيضا:

لأنهوذلكالجيد،التعلمعلىالمساعدةالعواملمنالتكرار-8

المتعلم،الشخصعندوالاستقراروالنموالثبوتتمننوعا"الأداءيكسب

بطريقةالأعمالأداءعلىتساعدوبالتالي،الاليةمننوعاتيسرفالممارسة

")4(.صحيحةدقيقةسريعة

:فقال.فيةالناسوتفاوتالتكراراهميةالجوزيابنبينوقد

فييتفاوتونوالناس،الإعادةكثرة]للمحفوظ[.إحكامهفي"الطريق

يحفظلامنومنهمالتكرار،قلةمعالمحفوظمعةيثبتمنفمنهم:ذلك

معةليثبت،الحفظبعديعيدأنللإنسانفينبغيالكثير.التكراربعدإلا

"تعاهدوا-!ير:الرسولبقولالجوزيابناستشهدوقد(.")المحفوظ

عقلها،)6(.منالنعممنالرجالصدورمنتفضيأاشدف!نهالقرآن

ويكثرالحفظيحكمان"فينبغيةفقالالحفظطريقةبينوقد

النفسعلىالتكرارلصعوبةوذلك")7(الحفظقاعدةليثبتالتكرار

والتكرارللعلمالحفظمنالنفسعلىأصعبرأيت"ما:فقال،البشرية

يحفظهاالتيالعلميةالمادةحسبتتفاوتتالأمرهذاوصعوبةلة")8(.

تكرارهفيلهالي!ماتكرار"خصوصا:ذلكفيقالوقد،الإنسان

لذةلهافإن،والسجعالشعربخلاف،الفقهمسائلمثل،حظوحفظة

صابق،مرجع)1(

صابق،مرجع)2(

صابق،مرجع)3(

صابق،مرجع)4(

صابق،مرجع)5(

سابق،مرجع)6(

كتا97،ص

5533.

صابق،مرجع)7(

السابقالمرجع)8(

177.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن

حفظعلىالحث.الجوزيابن 22.ص.الحفا!كبار!اثو
178.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن

.954ص.النفس!سالترلوى.زكي،أحمد.د،صالح

حفظعلىالحث.الجوزيابن .21ص.الحفاظكباركراثو
التاسع،الجزء.البخاريالباري.العسقلاني

رفمحديث،وتعاهدهالقراناستذكارباب،القرانفضائلب

262.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن

261.ص،
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")1(ومرتينمرةبهتلتذلأنهاصعبأ،كانلىانإعادتهفي

:الجوزيابننظرقيالنسيانالىتؤدـيالتيالأسباب-ب

الحثكتابهفيالنسيانإلىتؤديالتيالأسبابالجوزيابنذكر

علىالمعينةالأدوية"فيعنوانتحت،الحفاظكباروذكرالعلمحفظعلى

.الأسبابمنذكرهللذيمخالفالعنوانوهذا"،الحفظ

معنىسنعزف،الموضوعهذافيالجوزىابناراءعرضوقبل

اكتسبةقدماعلىتعرفأو،استرجاععنالإنسان"عجزوهو،النسيان

كليفقدانانه.مهاراتاوذكريأتاوأفكاراومعلوماتمنالماضيفي

والنسيانالفرد")2(.إليهيحتاجالذيالوقتفيذكرهسبقلماجزئياو

:نوعان

إنسانأ.الإنسانكونبحكمالنسيانوهذا.طبيعينسيان-ا

فيأصابهمرضيىأوانفعاليةصدمةمنناتج.مرضينسيان-2

.الذاكرةففقد.دماغه

ابنحصرهاوقد-لذكرهاداعيلا-عديدةاسبابوللنسيان

هي:أسبابارنجعةفيالجوزي

.الدماغأمراضمنناتجةمرضيةأسباب-ا

منمعينةأنواعكلعلىالتركيزمنناتجةغذائيةأسباب-2

الأطعمة.

الهنم.مثلنفسيةأسباب-3

الدائمالماءفيوالنظرالقبور،ألواحقراءةمثلأخرىاسباب-4

جملينبينوالمشي،القملونبذالمصلوبإلىوالنظر،فيهوالبول

الفأر.سؤروأكل،مقطورين

منالشتة،ثمالنسيانأسبابفيالجوزيابنرأيبعرضوساقوم

262.ص،السابقالمرجع)1(

!ار:!رة.العا!النفى.محمد،الحميدبد.د،الهاشمي)2(

.216ص،ام869-اكل704،الثانيةالطجة.الشروق
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:الأسبابمنعدهماخطاأوصحةمدىلمعرفة

ابنفيهاقالوقد،الدماغامراضمنناتجةمرضيةأسباب-ا

منغالبأيكونوذلك،الدماغأمراضمنالمحفوظنسيان"إن:الجوزي

يولدماكلمنيكونوذلك،الدماغيرطب،رطببارد،مزاحسوء

أكلوكثرةوالتخمالبصلأكلمنكثيرأويتولدتبخير،وفيةبلغمياخلطا

يحفظلافصاحبةرطوبةمنكانفإنالبرد،الذكرفسادوسبب.الفواكه

دونالماضيةالأموريحفظلافإنهيبوسةمنكانل!ان،فيهيطبعما

ماواكثر،الذهناختلاطمعحركانمعيبسمنكاند!ان،الحادثة

يجفف،مفرطيبسعنيكونوقد.ورطوبةبردعنالنسيانيعرض

شيء")1(.فيهاينطبعأنتقبللاالتيكالصخرةويجعلة،الدماغ

"ناتجالنسيانأنمنالحديثالطبأئبتهمايخالفالسببوهذا

كبتأو،انفعاليةصدمةأو،دماغيةكضربةعصبيةعضويةإصابةمن

صاحبهاويفقدمفاجئنسيانمعهايحدثالحالاتفهذه،قويمزمن

الأمراضبعضمعالحالهوكماتدريجيأالنسيانيكونوقد.الذاكرة

وأغميبرأسةسيارةصدمتهكمنفجائيأ،نسيانأأو،كالذهانالعقلية

الطبمنفهذا،الدماغأمراضمنالجوزيابنذكرهماأما.")2(.عليه

.الجوزيابنعصرفينفسةفرضالذي)3(،القديماليوناني

بقولة:الجوزيابنذكرهافقد،النسيانتسببالتيالأطعمةأما

لاالفواكةهذهأنفاعتقد")4(.الحامضوالتفاحالرطبةالكزبزة"وأكل

الإعياء.وتزيلالعقلتنشطالأطعمةبعضكانتد!ان،النسيانتسبب

فيسيئأتاثيرألهاف!ن،كالهنمالنفسيةالحالةمنالناتجةالأسبابأما

.الاسترجاعصعوبةفيسببأوتكونالتركيز،منتمنعةفانهاالشخص

النفسي،والاكتئابالداخليالصراعمنيعانيالذى"فالإنسان

الإنسانمنأكثرالتحصيلفيالصعوبةمنيلاقيالعصبيوالاضطراب

حفظعلىالحث.الجوزىابن،صابقمرجع)1( 18.ص.الحفاظكباكراثو
.217ص.العا!مماالنفس.الهاشمي،صابقمرجع)2(

البار.عليمحمدد.المعلومةبهذهأفادني)3(

حفظعلىالحث.الجوزىابن،صابقمرجع)4( 18.ص.الحفاظكباركراثو
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مقبولةغيرانهافاعتقدالأخرىالأسباباما")1(.الشخصيةالمتزن

)2(.الخرافاتتاثيرمنوهيمنطقيأ،

:النسيانمقاومةفيالمتبعةالطرق-ص

دونوتحول،التحصيلتعترضالتيالعوائقمنالنسيانيعتبر

ابنذكرهاالتيالمبادىمنالعديدوهناكالمتعلمذهنفيالمعلوماتثبات

ينسىلاحتى،المذاكرةوثراماستمرارية:وهيالنسيانلمقاومةالجوزي

")3(الدراسةدوامإلىيفتقرالمتعلم"إن:الجوزيابنقال.العلمالمتعلم

فيطويلزمنفضاعالحفظبعدالاستذكارتركممن"فكم:وقال

فيهايتوافرانلابد،الاستمراريةوهذهنسي")4(.قدمحفوفياسترجاع

الآتي:

قال.تضزهولاالمتعلمترهقلابطريقةالإعادةاوقاتتنظيم-ا

يلبثلافانةونهارأ،ليلأالإعادةفيالانهماكالغلط"ومن:الجوزيابن

.(")يمرضأويفترثمأيامأإلاالحالهذهصاحب

فلا،القلبعلىيثقللاحتى،يحفظهالذيالقدرتحديد-2

حفظالقلبتحميلالغلط"ومن:الجوزيابنقال.يحفظةمايستوعب

وكما،الجوارحمنجارحةالقلبفإن،شتىفنونمنالحفظاوالكثير

رطلأ،عشرينعنيعجزمنومنهم،رطلالمائةيحملمنالنأسمنان

إذافانهودونها،قوتهقدرعلىالإنسانفليأخذ.القلوبفكذلك

اوفات")6(.منةضاعتوقتفياستنفدها

العقليستوعبحتى،النشاطاوقاتفيالحفظمراعاة-3

والنفسيالجسميالتعباثناءالحفظوترك،بسهولةويتقبلهاالمعلومات

الأصلامى.التربويالتفكيرضوء.-اتوجيه.يالجن،سابقمرجع()1

29.ص

التقويم.بابفيالمعلوماتهذهصحةمدىسابين)2(

177.ص.الخاطرصد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

177.ص،السابقالمرجع)4(

177.ص،السابقالمرجع()ه

177.ص،السابقالمرجع)6(
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فليتركه،للحفظنشاطأيجدلم"ومن:الجوزيابنقالينساها،لاحتى

")1(.تصلحلاالنفسمكابرةفان

فييومينأويومبمعدلللراحةزمنيةمدهالمتعلماعطاء-4

نأإلىبالإضافة،المتعلمذهنفيالمعلوماتتثبيتعلىيساعد،الأسبوع

الإرهاقعنوتبعده،النشاطوللذاكرةللاعصابتعيدالراحةهذه"مثل

منالنفس"وترفية:المعنىهذافيالجوزيابنقالوقد")2(.والملل

كالبنيانقوةالنفسوتاخذ،المحفوظليثبتالأسبوعفييوماالإعادة

")3(.عليةيبنىثميستقر،حتىأيامايترك

الجيد،للحفظالصحيحةالطرقواتباعبالتعلمالمتعلقةالاراءوهذه

نأسبقكما-أنهرغم،العلملهذاالجوزيابنوفهمعلمعلىتدل

لمسمىالدقيقالتحديدهذاالقدماء،المسلمينالعلماءلدىيكنلم-ذكرنا

هذهمعرفةفيالنفسلعلماءسبقةيؤكدوهذا.واالنفسيةالتربويةالعلوم

.الاراء

فيالجوزيابنذكرهاالتيالتربويةالاراءأهماستخراجويمكن

وهي:المجالهذا

وأكانتفطريةالعقليةالقدراتفيالفرديةالفروقمراعاة-1

مكتسبة.

الأثرلهالمعلمإعدادعندالأساسيةبالمقوماتالاهتماموجوب-2

.الرجالإعدادفيالفعال

فيالتقدمعلىيساعدالجيدالتعلمطرقإلىالمتعلمتوجيه-3

التحصيل.

فيالنسيانمقاومةأساليبإلىالطلابإرشادوجوب-4

التعليم.

178.ص،السابقالمرجع()1

صوفىا.يالجن،سابقمرجع)2( ص.الإسلامىالترفويا!لتفكير

178.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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ألفصلىألثال!

الاعتقاديةالتربية

:الجوزيابننظرافيالأعتقاديةالتربيةووصائلطرق

الإسلاميةللمبادئالصوريالتلقينعنالابتعاد-:اولأ

المؤثرهالعقيدةجوانبعلىالتركيز-:ثانيأ

للإقناعالفطريةالأدلةاصتخدام-:ثالثا

للسلوكدافعةقويةاتمانيةعاطفةتكوين-:رابعأ

والملحدينالإلحادباصاليبالتبصير-:خامسأ
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ألفطألثالب

الاعتقاديةالتربية

كانتسواءفكرةبايوالإيمانللاعتقادفطرتالبشريةالنفسإن

منيتبعهاوما،العقيدةمعنىأولأسنعزفلذلك،خاطئةاوصحيحة

اراءخلالمنالعقائديالجانبهذاتربيةإلىنصلحتى،وعملإيمان

.المجالهذافيالجوزيابن

بهايؤمنالتي"الأفكارمجموعةبانهاعامةبصفةالعقيدةتعزف

الإمامعزفهاوقد")1(.وسلوكهتصرفاتهفيعنهاويصدر،الإنسان

وتطمئن،قلبكبهايصدقأنيجبالتيالأمور"هي:بقولهالبناحسن

يخالطةولا،ريبيمازجةلا،عندكيقيناوتكون،نفسكإليها

شك")2(.

الذيالعاموالإطارمعأ،والشريعةللعقيدةالجامع3"والأصل

الكريمالقرانصريحفيوردمابكلالراسخ(،الإيمانهويضمهما

"الإلهياتمن،الأربعةالعقيدةباقسامعلاقةلةمما،الستةوصحيح

باليومكالإيمان")4(والسمعيات(والجن)كالملائكةوالروحانياتوالنبوات

الاخر.

ص.واساليبهاالأسلاميةالتربيةاصول.الرحمنعبد،النحلاوي،مابقمرجع()1

.96

للطباعةالإسلاميةالمؤسة،بيروت.البناحسنالشهيدالإمارصائلمجموعة)2(

937.ص،م8391-ص3014،الثالثةالطبعة،والنشروالصحافة

،بيروت.واالفرحياوالرهماخفشفىوالأخلاقالعقيد.محمد.د،بيصار)3(

89.ص،م7391،الرابعةالطبعة،اللبنانيالكتابدار

382.ص.البناحسنالشهيدالإمارسائلمجموعة.مابقمرجع)4(
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"اصل:بقولهالإيمانتعالىاللّهرحمهعياضالقاضيعزفوقد

")1(واللسانالقلبتصديقالشرعوفيالتصديقاللغةفيالإيمان

رجلفأتاه،للناصيومابارزالمجي!النبي"كان:"فالهرير"أببلحديث

وبلقائه،،وملائكتهباللهتؤمنانالإيمان:قال؟الإيمانما:فقال

اللهتعبدانالإسلائم:قال؟الإسلامما:قال.بالبعثوتؤمن،ورسله

.رمضانوتصوم،المفروضةالزكاهوتؤدي،الصلاةوتقيم،بهتشركولا

فانهتراهتكقلمفان،تراهكانكاللهان+قعبد:قال؟الإحسان2ما:قال

السائل.منبأعلمعنهاالمسؤولما:قال؟الساعةمتى:قال.نراك

الإبلرعاةتطاولواذارثها،الأفةولدتاذا:أشراطهاعنوساخبرك

"إدط-لمج!النبيتلاثم.اللهإلايعلمهملاخمسفي.البنيانفيالبهم

شيئا.يروافلم.ردوه:فقال،ادبرثم.الآية")2(الئماعةعقمعند؟الله

كفةذلكجعل:اللهعبدأبوقال.دينهمالناصيعلئمجاءجبريلهذا:فقال

.")3(الإيمانمن

-:علىيشتملالذيهوالحقوالإيمان

شك.يخالطهالاالتيالثابتةالعقيدة-"ا

ثمرتها")4(.وهوالعقيدةيصدقالذيالعمل-2

تمكنفاذا،والجوارجاللسانوعمل،القلبعمل:أنواعوالعمل

-يئ:الرسوللقول،أعمالهجميعصلحتفقدالانسانقلبمنالإيمان

احمد،،اللةعبد،زينةابو()تحقيق.النووى5-.النيسابوري(1)

شعبعدد،الإيمانكتاب902،صولاا!صحبملمجلدالشعبمكتبه،القاهرة

54.-53رقمحديثشرح،الإيمان

34.الاية،لقمانسورة)2(

وأبوابةكتبة)رقم.بثر!!البخاريالباري.العسقلاني،مابقمرجع)3(

علىوأشرفوصححهب!خراجةو)قامفؤاد،عمد،،الباقيعبد(وأحاديثه

باب،الإيمانكتاب،411ص،الأولالجزء،الدينمحب،الخطيب(طبعة

الساعة.وعلم،والإحسان،والإسلام،الإيمانعن.-لمجضالبيجبريلسؤال

05.رقمحديث،لهكضالنبيوبيان

الرابعة،الطبعة،القلمدار،دمق.الأيمان.واخرونالمجيدعبد،الزنداني)4(

.15ص،م8691-ص6014
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قسدت!واذا،كلهالجسد!لحصلحتإذامضغةالجسدقيوان"الا

")1(.القلبوهيألاكله،الجسدقسد

اللهمخلوقاتفيوالتفكربالطاعاتيزيد،وينقصيزيدوالإيمان

تعميقمنلابدلذلك.بالمعاصيوينقص،والحياةالكونفيتعالى

وذلكالتربيةجوانبأهممنباعتباره،الإنسانفيالإيمانيالجانب

اللّهأدلةرويةيستطيعونبحيثالمتعلمينأعينفيإيمانيمنظار"بوضع

المبادىجملوفي")2(،العلميةالافاقفيويدرسونهيحللونهشيءكلفي

كلفيوجلعردئهالربانيالإعجازيستشعرواحتى.الإسلاميةوالقيم

بهم.يحيطما

والإيصان:للعقيدةموجزتعريففيكلهذلكنلخصانويمكن

وهذاللعباد،وشرعأنزلماوبكلباللّهالإيمانهيفالعقيدة

بالتهالجازمالإيمانيتحققوحتى،وهمأوشكيخالطةلاصادقالإيصان

الشريف.والنبويالقرانيالمنهجوفقالجادالعملمنلابد

والوسائلالطرقأهم،العقائديالجانبهذانجيوسأتناول

وتعميقلتنمية-نظرهوجهةمن-الجوزيابنلهاتعرضالتي،التربوية

الأساسيةالإسلاميةالتربيةجوانبكتابجعلتوقد.الجانبهذا

المبحثهذاعناوينمنهاقتبستالذيالأصلهويالجنمقدادللدكتور

التربيةمجالفينفسةبالمسمىالجوزيابناراءعلىالحصوللصعوبة

الاعتقادية.

ووسائلهاالجوزيابننظرقيالاعتقاديةالتربيةطرق

-:تعالىاللهلقول،تعالىاللهبوجودالإيمانعلىفطرالإنسانإن

ألستتأنفسهتمعلوأشهدغذئينهغظهورهرمنادمبيمنرنك"!بأضذ

البشرية،النفسفيالإيمانهذانعمقوحتى.")3(شهذ3بلىقالوابرفيهم

،الأولالجزه.البخاري-بثرالباري.-.العسقلاني،سابقمرجع)1(

52.رقمحدتثاستبرجم!كه!لدتنه،الإيمانكاب،126ص

.147ص.الأساسيةالإسلاميةالتربيةجوانب.يالجن،سابقمرجع)2(

172.الاية:الأعرافسورة)3(
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الفغالة،الإيجابيةوالوسائلالطرقبكافةتوجيهةمنلابد،صحيحةبطريقه

العقيدةتكونمافبقدر،الإسلاميةالأقةبناءوفي،الدبنفيالأساس"لأنه

تقتضيةالذيبالسلوكملتزمةمتماسكةقويةالأمةهذهتكون،الأمةفيقوية

أعمالإلىوالموجهةالعملإلىالدافعةالقوههيالعقيدةإنإذ،العقيدةهذه

الأعمالإلىوالجماعاتالأفراديندفعالعقيدةقوةوبقدر،ساميةوغايات

وبقدر،والجماعاتللأفرادتنفدلاطاقةالناحيةهذهمنفالعقيدة،الإيجابية

.")1(بالأعمالويلتزمون،المسؤولياتالناسيتحملالطاقةهذه

الطرقاتخاذمنلابدمؤثرأ،فعالأقويأالإيمانيالبناءيكونوحتى

ذلك.فيالجوزيابناراءوسنعرضالاعتقاديةللتربيةوالوسائل

الإسلاميةللمبادئالصوريالتلقينعنالابتعاداولا:

الناشئة،لدىالإسلاميةالعقيدةضعففيالرئيسيالسببإن

التلقيضعفمنناتج،المسلمينوخلقسلوكفيتاثيرهاوانعدام

فيالمؤثروجوهرهاروحهابذلكفتفقدومبادئها،العقيدةلهذهوالتلقين

إلىالحيويةالعباداتفتتحولالجامد،الاليالطابع4عليهاويغلب،النفوس

الناسأكثرعلى"تاملت:الجوزيابنقالفيها.روحلاتقليديةعادات

غلبتقدالناسعادات"رأيت:ايضأقال")3(.عاداتهيفاذاعباداتهح!

العادةجريانلعدمالشيءفعلمنيستوحشونفهمبالشمر!،عملهمعلى

."الشرعلهيلا

الحقيقيةالمعانيمنالخالي،الصوريالتلقينانتشارأسبابأهمومن

الشعائرتلكأبناءهميلقنونالذبنالآباءهم،الإسلاميةوالقيمللعبادات

ذلكوفي،البليغةوالحكم،الساميةالمعانيمنفيهالمااستشعاردونمن

ينشاحينولدهيشغلالعوامأحد"ورايت:بقولةالجوزيابنينتقدهم

الولدفيتقلب،المعاملاتولوازمالعباداتواجباتيعفمهولا،بالمعاش

.144ص.الأساسيةالأسلاميةالتربيةجوانب.مقداد.د،يالجن،سابقمرجع()1

793.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

023.ص،السابقالمرجع)3(
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منفرضايعرفولا،الاخرهاخباريعلمولاالدنيا،طلبفي

.")1(الفرائض

وانحصاره،كلةالإسلاميالمنهجلظاهرالقاصرالفهمهذاونتيجة

الأفةفينشأت،سلوكولاخلقولافيها،روحلاتقليديةعباداتفي

،الاهتماماتتافهةالتفكير،سطحية،الإيمانضعيفةاجيالالإسلامية

هذهتغييرمنلابدلذلكوخواء.واضطرابحيرةفيحياتهاتعيش

الاستمتاعوتسلبهمالأفراد،طاقاتتعطلالتي،العقيمةالتقليديةالطريقة

،القلوبتوقظفعالةعمليةطريقةبهايستبدلأنويجب،الإيمانبنعمة

الهممأصحابمنإلايتملنوهذا،السلوكوتهذب،العقولوتحرك

وعظمةحيويةمنفيةماواستشعرواالإيمانحقيقةفهمواالذينالعالية

وسمو.

المؤثرةالعقيدةجوانبعلىالتركيز:ثانيا

الدافعةالسليمةالعقيدةبفهمالإسلاميالتربوىالمنهجاهتمامإن

لأنة،انجانبهذالتربيةالأساسهو،القويموالسلوك،الصالحللعمل

بالأمورالاهتمامأما.الفضائلإلىالناشئويدفعويقؤيهالإيمانيزيد

فيالشكوكتئيرلأنهاعنهافمنهي،تعالىاللهصفاتحولالجدلية

فيالتفكيرطريقةالجوزيابنبئنوقدالكفر.إلىتؤديوقدالنفوس

دليلعلىإثباتهفييوقفأن"فينبغي:بقولهالعقائديةالأمورهذه

كتبةمناوصافهتتلقىثم،رسلهبعثهجوازعلىيستدلثم،وجوده

بارائهمصفاتهعنكثيرخلقبحثولقد.ذلكعلىيزادولا،ورسله

المرءتدعوالتيالأسبابالجوزيابنبئيئثم")2(.عليهمذلكوبالفعاد

مناقنعالشرع"إن:فقالوتاويلها.العقائديةالأمورفيالخوضعدمإلى

غباريفيرفيماالخوضعنونهىالظواهر،وبتعظيم،جملةبالإيمان

عننهىقدلاكاندىاذا.الفهمأقدامطريقهقطععلىتقوىولا،شبهة

!!ذاكواماالمقدر؟صفاتفيالخوضيجوزفكيفالقدر،فيالخوض

وأالعقائد،تزلزلشبهةإثارةلخوفإماذكرخهما:اللذينالأمرين-لأحد

.3ص.احكاثالنسا.الجوزيابن،سابقمرجع()1

76.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(
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التربويفالمنهجلذلك")؟(.الحقائقإدراكعنتعجزاليشرقوىلأن

تجعلالتي،العقيدةفيالمؤثرةالحيويةالجوانبعلىيركز،الإسلامي

تعالى،اللهيرضيبماالأرضعمارةوأهمية،وجودهحقيقةيدركالناشئ

وتسخيرها،الكونخيراتلاستغلال،وقدراتهطاقاتهذلكفيمستخدما

تعالى.اللهلعباده

هي:المؤثرةالعقيدةجوانباهم

والمالكوالرازقالخالقلأنه،باللّهالإيمان:الأولالجانب-ا

اللّهمخلوقاتفيبالتفكريزيدالإيمانوهذا.والمميتوالمحيوالواهب

الهائلة،الجبالمن"فرأيت:الجوزيابنقال.الائهفيوالتدبر،تعالى

فيوجلعزالخالقعظمةوزادت،أذهلنيما.العجيبةوالطرق

.")2(صدري

بالحياهالإنسانامنإذا.الاخرةبالحياةالإيمان:الثانيالجانب-2

رابحةمزرعةالدنياوأن.والخالدةالدائمةالإقامةداروانها،الاخرة

والطاعات،الصالحةالأعمالفياستغلالهاارءاحسنإذا،للاخره

شكلافإنةالدنيا،فييصيبةبماالاخرهحياتةوربط.والنافلةالواجبة

تعالى.اللّهللقاءتامواستعداددقيقةومحاسببمادائميما،يقظيمافيسيكون

منوتقلل،خلقةوتهذب،سلوكهوتقؤم،شهواتهتضبطالمراقبةوهذه

المؤمن"همة:المعنىهذافيالجوزيابنقالبالدنيا.وتعلقةارتباطه

منوكل،الآخرهذكرإلىيحركهالدنيافيمافكل،بالاخرةمتعلقة

وانالقبر،ظلمةذكرظلمةراىاذاوالمؤمن..شغلةفهمتهشيءشغلة

وانالصور،نفخةذكرفظيعاصوتاسمعوان،العقابذكرمؤلماراى

قهمته،الجنةذكرةلذةراىوانالقبؤر،فيالموتىذكرنيامأالناسراى

دائم،ذكرفيوالمؤمن")3(ماتمكلعنيشغلهوذلك،بماثثممتعلقة

طريقة،تسددالتيهياليقظةوهذه.والنارالجنةبينحائر،وشوق

نأعندهما"واعظم:الجوزيابنقال.اعمالةوتصلحاتجاههوتصحح

184.ص،السابقالمرجع)1(

.154ص،السابقالمرجع)2(

-993ص،السابقالمرجع)3(
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يعتريةولا،يزولولاينقطعلابقاءهوان،الجنةفيالبقاءدواميتخايل

لاالتياالدائمةاللذاتتلكفيمتقلبانفسهتخايلإذافيكاد،منغص

ومرضألممناليهاالطريقفيماعليهويسهلفرحا،يطيش،تفنى

يتخايلثم..غصصةومعالجةالموتوهجوم،محبوبوفقدوابتلاء

بالحالينفعنده،قلقهويقوى،عيشةفيتنغصوالعقوبةالناردخولالمؤمن

وفي،تارةالشوقبيداءفيهائمفقلبهفيها،وماالدنياعنشغل

الدنياالحياةارتباطوهكذا")1(.البنيانيرىفما،اخرىالخوفصحراء

.القلوبتحيالتي،الإيجابيةالعواملمنبالاخرة

التشريعيةالأحكامبشموليةالصادقالإيمان:الثالثالجانب-3

المشرعوهو،تعالاللّهعندمنالشريعةوانالدنيويةالحياةجوانبلجميع

انزلهماوان.جم!الأميننبيةوسنةالكريمقرانةفيأنزلمالكلالوحيد

التشريعاتهذهوأنبها،خلقهمالتيالناسفطرةمعيتلاءموشرعه

الدارين.سعادةلهميكفلبمامصالحهموتدبير،حياتهملتنظيمجاءت

افعاله،فيلهيسفمأنتعالبالثهامنلمن"ينبغي:الجوزيابنقال

قييتدبرأنعليةثم")2(.يعبثلاوأنه،ومالكحكيمانهويعلم

لملناخلقماكان"فاذا:الجوزيابنقال.دمايجادهخلقةمنالحكمة

وجدناقدتكليفةومجالمعرفتةمواطنونحن..نحنأفنكونعبثا،يخلق

يحكمالتيالعقولقضايافيينظرممنيصدرإنماالجهلهذاومثلعبثأ؟

يرىلابمجردهوالعقل.ينقض)بناء(مبنيايرىأنمثلالظواهرعلىبها

لموسىكشفكما.صوابأنةلعلمحكمةلهكشفتولوحكمةذلك

،الحيوانذبحانومعلوم.الغلاموقتلالسفينةخرقفيالخضرمراد

فاذا.الإطلاقعلىفائدةلهيظهرلاالطعامومضغ،الرغيفوتقطيع

الفعل.ذلكحسن،المذبوحمنبدناأشرفهومنلبدنغذاءأنهعلم

تعجزالذي،الحكيمطاعةبوجوبالعقولتقضياوماإ!واعجبا

؟")3(.افعالهفيتعارضهفكيف.مخلوقاتةحكمةمعرفةعن

504.ص،السابقالمرجع)1(

465.ص،السابقالمرجع)2)

.204ص،السابقالمرجع)3(
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للأقناعالفطريةالأدلةاستخدام:ثالثا

بالإدراكزوده،بوجودهالإيمانعلىالإنسانتعالاللهفطرعندما

يالجن:د.هذافييقول،البديهياتمنتعتبرالتيالأموربعضلمعرفة

حسية،اومرئيةدلاثلبوجودمرئيغيرشيءوجودعلى"الاستدلال

الصنعةودلالة،مرهأولإيجادهمناسهلالشيءإيجادإعادهانومثل

وغيرموجودايكونلاالشيءوانالمؤثر،علىالأثرودلالة،الصانععلى

منذلكوغير.متساويانلثالثالمساويينوانواحد،انفيموجود

يقينيةمبادىانهاالمثاليونالعقليونيدعيالتى،العقليةالفطريةالمبادئ

")1(.يقينيةحقائقإلتؤدي

اللهقال،القرانيةالآياتايدتة،الفطريالبديهيالإدراكوهذا

أدئهعلىذلثإنيعيدم!ثزالنققالهيثدئ!يفيرؤا"أولتم:تعال

وألنهارالئلوأخنفيوالأزضألشنؤتلحقفى"ان:وقوله."ميم
)2(ء

ما:منألشمافيمنأدنهاتزلوهآألاسينفعبمابهبشفىتحرىالئوالفنك

وألشعات!أؤسخوتشرتبداصئهصلمنفيهاوبثئركائعدالأزضتهفأجا

منذلكغيرال")3(.يفقلونلقؤمي!ننزوالأزسقالشما،بينأفسشو

.الآيات

اللهبوجودالايمانفطريةتؤتدعدهأقوالالجوزيابناوردوقد

لاأشياءالنفوسفيوضعوجلعزالله"إن:قولةمنهاننتقي،تعالى

التعبيريحسنونلاالخلقوأكثر،ضرورةتعلمهافالنفوس.دليلإلىتحتاح

المبنيوأن،صانعمنلهلابدالمصنوعانالنفسفيوضعف!نةعنها،

لاالواحدالجسموانالواحد،منأكثرالاثنينوان،بانمنلهلابد

إلىتحتاحلاالأشياءهذهومثلواحد؟.حالةفيمكانينفييكون

موضوعة،والأرض،مرفوعةالسماءراى"من:وقولة")4(.دليل

للصنعةلابدانةعلم،نفسةجسدقيخصوصأ،المحكمةالأبنيةوشاهد

.158.//عىالأماسيةالإسلاميةالتربيةجوانب.يالجن،سابقمرجع()1

.91الاية،العنكبوتموره)2(

.164الاية،البقرهمورة)3(

924.صالحاطر.صيد.الجرزكطابن،سابقمرجع)4(
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تعالىاللهوجودأنالجوزيابنبئينتمبافي")1(.منوللمبني،صانعمن

جل.بالمعبودالمتعلق"وأما:ذلكفيفقال،مخلوقاتهخلالمقيتاكد

فقال،وصفاتهوجلعزاللهذاتفيالتفكيرمنالشرعمنعفقدجلالة

تقدروالنفانكم،اللهفيتتفكرواولااللهخلقفي"تفكروا:-لمجي!

."قدره

وجميع.المؤثرعلىتدلالتيالاثارفيالنظرإلايبقفلم

فيتفكرتإذافانك،الآدمياتارهواعجب.قدرتهاثارمنالموجودات

منقطرةفيفعلقداليس.شفىخلقكفينظرتواذا،كفىنفسك

وفت")2(.ماحكمتةشرحفيالأعمارانقضتلوماماء

ابنأنمنالرغمعلى-تعالىاللّهلقولمصداقالقولوهذا

طبيعةفيللتفكراللّهيدعوناعندما-طالعتهفيمابهيستشهدلمالجوزي

تعالى:اللهقال.مهينماءمنالإنسانخلقفيثم،البشريةالنفس

")3(.الحقأتهلفغيتبينحتئأنفسهموفىالأفاقفىءايختا"سزيهؤ

الضلم!بينمنيخرجدافقم!منضلقضلقمئمالالنمئن"ففنبهر:تعالىوقوله

")4(.الئراترتبنئؤملقادرر!كأإنمدوألئزآش

وجودعلىالدليلأكبر"من:الجوزيابنقالالمعنىهذاوفي

مقتضىعلللبدنالمحركةالمميزةالناطقةالنفسهذه،سبحانهالخالق

ماواكتسبت،الأفلاكمعرفةإلىوترقتمصالحها،دبرتفقدإرادتها،

فيوقوله(،")المصنوعمنالصانعوشاهدت،العلوممنتحصيلةأمكن

الفهمورزقةفطر؟،أعجبعلوبناهقطر؟،من"انشاه:الإنسانخلق

والريح،الماءلةوأجرىالمهاد،لةوبسط.والعلمواليقظةوالذهن

الشمسمصباحلةفاوقدالسماء،فوقةمنلهورفع،الزرعلةوانبت

ينطقوكلة.يخفىلامما،ذلكغيرإلى،ليسكنبالظلمةوجاءبالنهار،

.44ص.الولدنصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع()1

الجزء،مصطفى.د،الواحدعبد)تحقيق(.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.95ص،الأول

53.الاية،فصلتسورة)3(

.9-5منالايات،الطارقسورة)4(

253.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

932



")1(.خالقهعلىيدلفصيحبصوب

ملكوتفيوالتفكرالتأملإلىوتعالىسبحانهاللّهدعاكذلك

ظقتصئفافيبلإلىينظرون"أفلا:تعالىاللهقال.والأرضالسموات

كتفالأزضتلنصبتكعفالحبالل!لىرثعتيهفالمحاوإلى

فىوماألشمؤتفىمالكمسخرأدلهأن!ؤأ"الز:تعالىوقوله.سطحث")2(

علربغيزاللهفيخدلمنالاسومنوتإطنةطهزهنعمهعلتكئموأشبغالأرض

")3(.نيركثثولاهدكىىولا

السمواتفيوالتفكرالنظرحقيقةانالجوزيابنبئنوقد

الإنسانإيمانمنيزيدالذي،تعالىاللّهقدرةفيالتدبرهو،والأرض

السمواتفيماإلىبالنظرالمراد"لي!:قال.وجلعزبالخالقويقينة

ثم")4(.الصانعقدرةفيالتفكرهود!انمابالبصر،ملاحظتهوالأرض

التاملإلىالدعوةفينفسةالكريمالقرآنأسلوبالجوزيابنيستخدم

عجائبإلىفكركبصر"ارفع:فيقول،تعالىاللهمخلوقاتفيوالتفكر

بردانخفضتفإذا،منزلفييومكلفيالشمسفتلمح،السموات

المنزلتينبينكانتواذاالحر،قويارتفعتوإذاالشتاء،وجاءالهواء

اخفض"ثم:فقالالأرضعجائبفيللنظردعاهثم(.")الزماناعتدل

مناكبهافيفامشواللتسخير،مذللةفجاجهاترىالأرضإلىبصرك

يرفلالنباتخروحوتلمحالقطر،بكاسجدبهابعدشربهافيوتفكروا

دعاهثموالأراييحى")6(.والطعومالصوراختلافعلىالحللألوانفي

"وانظر:فقالالمطرنزولعندوجلعزالخالققدرةفيوالتفكرللنظر

فيويجريفروعهاإلىينجذبعادثمالشجر،عرقإلىالقطرنزلكيف

اللهحكمةفيللنظردعاهثم")7(.كلفةإلىتفتقرلابعروقتجاويفها

368.ص،السابقالمرجع)1(

-52-17الايات،الغاشيةسورة)2(

.02الاية،لقمانسوره)3(

57.ص،الاولالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

.06ص،الأولالجزء،السابقالمرجع()ه

6.رص،الأولالجزء،السابقالمرجع)6(

.06ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)7(
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إلىالبشرلحاجاتالمعادنإلىانظر"ثم:فقالالمعادنفيالعظيمةوقدرته

،غيرهبسببمصنوعومنهاوالحديد،كالرصاصموعفمنها،المصالح

إلىنظرهيلفتثمملحا")1(.فيصيرالمطرماءفيهايجمعالسبخةكالأرض

وماشطائبربينماالحيواناتانقسامإلى"وانظر:فيقولالحيواناتخلق

السماءبينمااتساعإلىللنظريدعوهثميصلحهاإء2(.مالهالهامها

ذلكملأكيف،والأرضالسماءمابينبعدإلى"وانظر:فقالوالأرض

إذاتيارهفيالطيروتسبح،الأرواحمنةلتستنشقهواءالفراغ

اللّهقدرةعجائبفيوالتفكرالتاملإلىأخيرايدعوهثم")3(.طارت

وتسخيرالبحر،سعةإلىبفكرك"واتظر:فقالالبحر،مخلوقاتفيتعالى

")4(.دابةمنفيةوما،فيةالفلك

للسلوكدافعةقويةللمانيةعاطفةتكوينرابعا:

معنى،الثالثالبابمنالأولالفصلفيحددناأنسبق

تغييرفيالإنسانيةالعواطفأهميةسنوضح،المبحثهذاوفي،العاطفة

"إن:فهميمصطفىد.يقولذلكوفي.وضبطةوقوجيهةالسلوك

عنعبارةنظرنافيفهي،السلوكتوجيهفيكبرىأهميةللعواطف

السلوكلتغييرإيجابيةقويةالعواطفتكونوحتى(.")الخلقوحدة

باعتبارهما،وجلعزاللّهمنوالخوفالحبعاطفتيمنلابد،وتوجيهة

،الخيراتعملفياستخدامهايمكنالتيوالحوافزالدوافعأكبر"من

")6(.والمنهياتالشروروتركالماموراتوتنفيذ

منوالخوفالحبعاطفتيالإسلاميالتربويالمنهجاستخدموقد

شرعه.واتباعطاعتةاللّهحبمنفالهدف،واعتدالبتوازنتعالىاللّه

.06ص،الأولالجزء،السابقالمرجع()1

.06ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)2(

.06ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)3(

65.ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)4(

الثانية،الطبعة،الخانجيمكتبة،القاهرة.النفسيةالصحة.مصطفىد.،فهمي)5(

934.ص،م70148791!-

171.ص.الأساميةالاسلاهيةالتربيةجوانب.يالجن،سابقمرجع)6(
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وقال")1(.ألئهيخبئكمفائيبونياللهفخونكنتران"قل:تعالىاللهقال

")2(.ائفإتوننهمفاؤلحكويئقهاللهويخشورشول!اللهيطع"ومن:تعالى

اللهيكونان،الإنمانحلاوةوجدقيهكنمن"ثلاثع!:الرسولوقال

نايكرهوان،للهالايحبهلاالمرءيحبوان،سواهماممااليهاحبورسوله

اللهمنالخوفمنوالهدف.النار")3(فييقدفانفكرهكماالكفرفعودـقي

الوقوجمنالإنسانتحمىالعاطفةوهذه،معاصيةوترك،نواهيةاجتنابتعالى

وتتعدورسولهاللهيغص"ومف:تعالىاللّهقال.والمعاصيالرذيلةفى

")4(.مهبعذالهبولافيهاخأيمنارايدخلهصوده

اللّهمنوالخوفالحبعاطفتيفيرايالجولميلابنكانوقد

ومحبتهتعالىاللهبطاعةوضبطةالسلوكتوجيةفيالفعاللتاثيرهما،تعالى

"يحئهم:تعالىقوله"تاملت:تعالىاللهمحبةمعنىفيفقال.منةوالخوف

محبتة:وقالت،قلقاتوجبللخالقمحبةإثباتتابىالنفسفاذا.(ومجئؤس")

نإ:هذاوبيان.الحسقلغلبةذلكجهلتقدبهاف!ذا،ذلكفتدبرت،طاعته

المعنويةالصورترىوالعملالعلمومحبة،الذاتيةالصورتتعدىلاالحسمحبة

.فتحبها")6(

:فقال،الناسنفوسفيالمحبةتقعكيفالجوزيابنبئنثم

ابببنعليايحبونوخلقأ،عنةاللّهلارضيبكرأبايحبونخلقانرى"ف!نا

وقوما،حنبلبنلأحمديتعصبونوقومأ،عنةاللّهرضيطالب

صوررأىممنوليسوا.ذلكفيالنفوسويبذلونفيقتتلون،للأشعري

المعانيلهمتصورتئاولكن.المحبةتوجبالقومصورولا،القوم

التيالصورلتلكالحبوقع،العلومفيالقولكمالعلىفدئتهم

حقيقةإلىليصلالجوزيابنيتساءلثمالبصائر")7(.باعينشوهدت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

).6(

)7(

31.الاية،عمرانا!سوره

52.الاية،النورسورة

،الأولالجزء.البخاريء205البار.-.العسقلاني،سابقمرجع

.16رقمحديث،الايمانحلاوةباب،الإيمانكتاب،06ص

14.الايةالنساء،سوره

54.الآية،المائدهسوره

.44ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع

.44ص،السابقالمرجع

332



الاوابتدأها؟")1(المعنويةالصورتلكصنعبمن"فكيف:تعالىدلّهالمحبة

جلوجهةعملبكلويقصد...لهكلةالحبيكونأني!تحق

جلالة.

:فقال،النفوسفيتعالىاللهحبتعمقب!جابة،سؤالةعلىفيرذ

علمي؟ملذوذاتوعرفنيحسيملذوذاتليوهبمنأحبلا"وكيف

فهو،الحسيةاللذاتجميعمنأولىالعلوموإدراكبالعلمالتذاذيفإن

ابنيواصلثمأدركتة")2(.ماإلىوهدانيإدراكأليوخلقعلمنيالذي

"ثم:فيقول.القلوبفيالمحبةتثمرالتيتعالىاللهنعمسردفيالجوزي

ذلكباتقانفيهاراهجديد،مخلوقفيلحظةكلفيلييتجلىإنة

الحسية،وبه،وعنة،منهتحبوباتيفكل.المصنوعذلكوحسن،الصنع

لذ؟كلمنوألذ،منةوالمدركات،بهالإدراكسبلوتسهيل،والمعنوية

وبقاتي،بهانامناحبلاوكيف.عرفتةماتعليمةفلولا،لهعرفاني

صنعههومحبوبمستحسنوكل،إليةورجوعي،بيدهوتدبيري،منة

مقاماتالجوزىابنبئنثم.")3(..إليةالنفوسوعطفوزئنهوح!نه

اوجبقويفان.لهالحبيقعالصانعرؤيةقدر"وعلى:فقال،المحبة

صهانخوفا.أوجبالهيبةمقامإلىبالعارفمالوإنوشوقا.قلقا

ابناستقىوقدقويأ")4(.رجاءأوجبالكرمتلمحإلىبةانحرف

الله،إلىوالسيرالسلوكأساستعتبرالتي،الثلاثةالمقاماتهذهالجوزي

الذفيادعوأ"قلهنا(:الايةبهذهيستشهدلم)وهوتعالىاللهقولمن

الذينأؤلبهك-ولاصتلاعنكئمالضزكثئفتملكوتفلادونيهمنزعمتر

هـنحافؤترخمتهويزصنأقرتيأتهتمالوسيلةرئهرإكئئنغوتيدعوت

.(")ئخذل!ا؟نرئكعذابإنعذابمما

تعالىاللهمحبةلغرسالسليمةالتربويةالطريقةالجوزيابنبينثم

قدرتهوعجائب،تعالىاللهمخلوقاتفيالتفكرطريقعن،القلوبفي

.44ص،السابقالمرجع)1(

.44ص،السابقالمرجع)2(

45.ص،السابقالمرجع)3(

.04ص،السابقالمرجع)4(

57.-56الابتانالإسراء،سوره)5(
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حفظإلىبالإضافةوذلك،وحدهدتهوالعملبالعلموالاشتغال،العظيمة

دواممع،جلالةجلبهاامرالتيالإلهيةوالتكاليف،الشرعيةالحدود

"كلما:ذلكفياقوالةفهذه.الأحوالكلفيإليهواللجوءودعائهذكره

تاهت،ورفعتةولطفةعظمتةفشاهدت،الخالقمعرفةفيالفهومأوغلت

سيرفي"ولينظر:وقولة")1(.الثبوتحدعنفخرجتمحبتةفي

الأمريحملةفحيمئذ.الدليلفانةبالعلموليتشاغل،السلفمنالكاملين

لانضجةثمرةمنةظهرمافيكون،بحبهوالاشتغال،بربهالخلوةعلى

.-.)2(-
وقد.اجلةومنومعهدلّهكلةالعمليكونان"ينبغي:ولحال.قجه"

هوىبموافقةعنةتميلاندماياكخير.كللكوجلبمخلوقكلكفاك

وفيالمقصود،ويفوتكالحالعليكيعكسفإنه،مخلوقوإرضاء

ذامأ".الناسمنحامدهعاداللهبسخطالناسأرضى"من:الحديث

ابنيتابعثم")3(.سبحانهالخالقمعيعيشمنعيشالعيشواطيب

قيل:"فان:فيقولتعالىاللهلمحبةالجالبةالأسبابعرضفيالجوزي

،حدودهومراعاة،نهيةواجتناب،امرهبامتثال:قلتمعه؟يعيشكيف

وسلامة،ذكرهوكثرة،الخلوهفيالأدبوحسن،بقضائهوالرضى

وإلااعطىفان،سالتةاحتجتفإن.أقدارهفيالاعتراضمنالقلب

تنقطعولا.لكنظرأوإنمابخلأ،يمنعلمأنهوعلمت،بالمنعرضيت

وصدقمحبتهرزقكذلكعلىدمتومتى،بهتتعبدلأنكالسؤالعن

محبتهلكواثمرتالمقصود،علىتدلكالمحبةفصارت،عليةالتوكل

")4(.الصديقينعيشةفتعيش،إياك

الأسلوبيستخدم،تعالىالنةلمحبةارائةفيالجوزيوابن

التربوتةوالوسائلللطرقالمعرفةحبالنفسفييثيرالذي،الاستفهامي

عنوالابتعادامر،مابكلالالتزامإلىالدافعةالمحبةهذهلتعميقالمفيدة

،الوجدانومخاطبة،النفسإثارةفيفعالالأسلوبوهذا.نهىماكل

جلالة.جلالخالقمحبةبضرورةالعقللماقناع

.417ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،صابقمرجع)1(

433.ص،السابقالمرجع)2(

451.ص،السابقالمرجع)3(

451.ص،السابقالمرجع)4(
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معرفةانمؤكدأ،تعالىاللهمنالخوففيرايهالجوزيابنبئيئثم

ذلك:فيفقال.البشريةالنفسفيمنهالخوفتولدالتيهي،تعالىالله

")1(المعرفةأهلمنفليسالمطمئنفاما،منةخافمنإلاعرفه"ما

ثمبمخالفتة")2(.ك!انبسطتماوهيبتهعظمتةتاملواانهم"ولو:وقال

:فقالتعالىاللّهمنالخوفهذاتوتدالتيللطريقةالجوزيابنارشد

نفسةعلخائفأ،طاعاتهمنللكثيرمحتقرأ،انزعاجعلىالمتيقظ"وليكن

اسباب"وملاحظة:قائلأينصحةثمفية")3(.الأقدازونفوذ،تقلباتهمن

اخذفالخاتفالرجاء.أسبابملاحظةمنالأمنإلىادنىالخوف

")4(.الظنيخلفوقد،طمعبحبلمتعلقوالراجي،بالحزم

يستشهدلم)وانتعالياللهقولمنرأئةالجوزيابناستقىوقد

أدئهـإلأمري!منفلاالئؤمر"أفأمنوا(:عليةأطلعتفيمابذلك

طريقسلوكإلىخونهدنعةنيمنتعالىاللهوتول.(")ائخسرونائقؤم

ورهمارغباويذعوشاالخئزتفىيشرعوت!انوأ"إنهتم:المتقين

خشعين")6(.لاو!انوأ

والملحدينالإلحادباساليبالتبصير:خامسا

عصرناعنالجوزيابنفيهاعاشالتيالزمنيةالحقبةاختلافمع

إلىالإسلاميةالدعوةبدايةمنممتدةجذورلهالإلحادأنإلاالحاضر،

نشرواالذينالملحدينمنالجوزيابنعصريخللملذلكهذا.يومنا

فيالتشكيكوالأساليبالطرقبشتىوحاولوا،للإسلامالمخالفةالافكار

افكارهمالجوزيابنناقشوقد.وأحكامهشرعةوفيجلالهجلالخالق

والمنطق.والعقلبالحجةودحضهاونقدها.إبليستلبيسكتابهفي

مقنعأردهكانفقدعليها،الجوزيابنردثمافكارهمبعرضوساكتفي

افكارهم.بخطا
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إبليساوهم"قد:الخالقوجودعنفكرتهمفيالجوزىابنقال

مكؤن")1(.بلاكانتالأشياءهذهوأن،صانعولاإلهلاأنهكثيرأخلقأ

يستعملواولمبالحسالصانعيدركوالمتا"وهؤلاء:بقولهعليهمردثم

فان؟!صانعوجودفيعقلذويشكوهل.جحدوهالعقلمعرفتةفي

لابدأنهعلممبنياحائطأفراىعادثمبنيانفيةليسبقاعمرلوالإنسان

الأبنيةوهذه،المرفوعالسقفوهذا،الموضوعالمهادفهذا،بناهبانمنله

وما،صانععلىتدلأما،الحكمةوجهعلىالجاريةوالقوانينالعجيبة

علويفهيكلالبعير،علىتدلالبعرةإن:العرباحدقالهمااحسن

الخبير،اللطيفعليدلاناما،الكثافهبهذهسفليومركز،اللطافةبهذه

هذافيفانغليلأ،ولشفتدليلأ،لكفتنفسةالإنسانتأمللوثم

.")2(...كتابفيذكرهيسعلاماالحكممنالجسد

قلةإبليسراى"لما:الجوزيابنفيهاقالفقدالثانيةالشبهة

منللمصنوعلابدبأنهشاهدةالعقوللكونالصانعجحدعلموافقتة

شيء"منماوقالالطبيعةفعلالمخلوقاتهذهأنلأقوامح!نعنصانع

ورد")3(.الفاعلةأنهاعلفدذ.فيةالأربعالطبائعاجتماعمنإلايخلق

قدثمفعلها،عللاوجودهاعلدليلالطبائع"اجتماع:بقولهعليهم

يخالفوذلكوامتزاجها.باجتماعهاإلاتفعللاالطباتعأنثبت

عالمةولابحيةليستأنهاسلمواوقد.مقهورةأنهاعلىفدلطبيعتها،

حكيم،عالممنإلايكونلاالمنتظمالمتسقالفعلأنومعلومقادرةولا

الفاعلكانولوقالوافانفادرأ،وليسعالماليسمنيفعلفكيف

انهفعلمالمضرةالحيواناتهذهوجدتولا.خللبنائهفييقعلمحكيما

المحكمةالمنتظمةالأمورمنمنةصدربماعليكمهذاتنقلبقلنا.الطبع

نافيمكنإليهالمشارالخللفأما.طبععنمثلهايصدرأنيجوزلاالتي

اينثمنعلمها،لامنافعطيهفيأو،والعقوبةوالرحللابتلاءيكون

فترطبالحبوبمنأنواععلنيسانفيتطلعشمسمنالطبيعةفعل

الكللايبستطبعأفعلتولووتيبسهاالبرةوتنشف،والخلالةالحصرم

.41ص.ابليسئلبيس.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

42.-41ص،السابقالمرجع)2(
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هذهيبسفيبالمشيئةاستعملهاالمختارالفاعلانإلايبقفلم،رطبتةأو

إليهااوصلالذيأنوالعجب،للتناولهذهفيوالنضجللادخار،

انهاثمجرمها،يلقىرطبهاوالذيجرمها،يلقىلااكتةفياليبس

العنب،وتحتن،الرمانوتحفض،الشقائقوتحمر،الخشخاشوردتبيض

ونفضلوصدبما"يستئبقولههذاإلىالمولىأشاروقدواحد")1(،والماء

درالتيالملحدةالاقوالمنذلكوغير.")2(الاثحلفىبعنه!عكبغضها

.الأقوالجميعفيفضلنالوالمبحثهذابناوسيطول،الجوزيابنعليها

الأجيالنرببأن.والملحدبنالإلحادباساليبالتبصيرمنوالهدف

التياراتمنونحضنة،وباحكامهتعالىبالثهالعميقالإيمانعلىالحاضرة

عقيدتهبكلوجههافيفيقف،إسلامهمنإخراجهتحاولالتيالملحدة

بل،تعالىبالتهإيمانهتزعزعولافيهتؤثرفلا،تعالىباللهوثقتةوإيمانه

بدينه.وتممتمكاورسوخأقوةتزيده

في،الاعتقاديةالتربيةفيالجوزيابناراءاهتمتلخيصيمكن

الاتي:

فيثمارهاتؤتىحتى،الصحيحةالاعتقاديةالتربيةضرورة-ا

.والعبادةوالسلوكالخلق

مجالفيالجامدهالتقليديةالصوريةالتلقيناتعنالابتعاد-2

الاعتقادية.التربية

الاعتقادية.التربيةفيالكريمةالقرانيةالأساليباستخدام-3

السلوكياتإلىوالدافعةالمؤثرةالإيجابيةالجوانبعلىالتركيز-4

الصالحة.

دائمأ.تعالىاللهمنوالخوف!الحبعاطفتيتنمية-5

العقليةوالحججبالأدلةالإسلاميةبالعقيدهالتامةالقناعةتكوين-6

والعلمية.

الباطلة.العقاتدضداعتقاديةحصانةتكوين-7

43.ص،السابقالمرجع)1(

.4الايةالرعد،صورة)2(
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لأأو

ثانيا

ثالثأ

أوابعألفصل

الروحيةالتربية

الجوزيابنعندالروحماهية-:

الروحصفات-:

الجوزيابنعندالروحيةالتربيةاساليب-:
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ألرأبعألفصل

الروحيةالتربية

محركأيعتبرالذي،الروحيالجانبتربيةالمبحثهذافيسنتناول

ابناراءخلالمنوذلك،الإنسانيالكيانفيالجوانبلجميعومغذيا

الجانب.هذافيالجوزي

الجوزيابنعندالروحماهيةاولا:

عدموهي،الروحامرفيالصالحالسلفطريقةالجوزيابنإتبع

الكريمالكتابفيوردبماوالاكتفاء،تعالىاللهيظهرهلمفيماالخوض

اولئكانتفدوقد.تعطيلأوتشبيةاوتاويلدونالشريفةالنبويةوال!تة

منكثيرأ"رأيت:فقال،الروحماهيةلمعرفةيخوضونالذينالعلماء

التيالأشياءأصولعنالبحثعنينتهونلاالعلماء،منوعالماالخلق

اللهفانمثلأ؛كالروححقائقها،عنبحثغيرومنجلها،بعلمامروا

واخذوا،يقنعوافلم")1(،ربئأمرمنالراخ"قل:بقولةسترهاتعالى

ماعلبرهانمنهملأحديثبتولا،بشيءيقعونولاماهيتهاعنيبحثون

بلاموجودةالروحأنكما،شكبلاموجودفانه،العقلوكذلك،يدعية

.")2(ذاتةبحقيقةلاباثارهيعرفكلاهما،شك

الجوزيابنبئنفقدالعلماء،لأولئكانتقادهمنالرغموعل

لاوهيحدود.لةليس،غامضمبهمشيءانهاوهي،الروحماهية

85.الايةالإسراء،سورة)1(

.19-09ص.الخاطرصيد.)الطنطاويان(الجوزيابن،سابقمرجع)2(
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باثارهاتعرفوهي،تعالىاللهعندحقيقتهاوعلم،المجردةبالعينترى

"ولا:الجوزيابنذلكفيقالوقد،وتصرفاتهالإنسانسلوكفي

يفهمولاتحقها.ولاجوهرهاولاكيفيتهاولاماهيتها،هذامعيعرف

بهذاتعلقتكيفولا،تذهبأينيدريولا،جاءتأينمن

الروحانكما،بلاشكموجودفإنه،العقل"وكذلك:وقالالجسد")1(.

")2(.ذاتهبحقيقةلاباثارهيعرفكلاهما،شكبلاموجودة

الروحصفات:ثانيا

يتجزألا،مخلوقجوهرانهافذكرالروحصفاتالجوزيابنبين

"إن:فقالللسيد،الخادموبمثابةالبدنلجميعالمحركوهو،يموتولا

لة)3(،قيمةلاجوهروقدره،يموتولايتجزالاجوهرذاتهفيالروح

السفر")4(.علىتعينلةخادمالبدنالاتوإنما

منفيهاقيلوما،الروحموتحقيقةالجوزيابنتوضحثم

الحقأهلومذهب،الموتبعدمصيرهاعليهماشكل"ثم:فقالاراء،

.(")تعذبأوتنعموانهاموتهابعدوجودالهاأن

بظواهرالجهلةبعضاخذ"وقد:بقولهالقولهذافضلثم

وينكحون.القبورفيياكلونالموتىإن:فقال،النعيمأحاديث

وأنها،عذابأونعيمإلىالموتبعدتخرحالنفسأنذلكمنوالصواب

ليتكاملالجسدإلىاعيدت،القيامةكانتفإذا.القيامةيومإلىذلكتجد

علىدليلخضر".طيرحواصل"في:لمجي!وقولة،بالوسائطالتنعملها

")6(.بواسطةإلالذةتناللاالنفوسأن

-جرو:الرسولبقولالجوزىابناستشهدفقدالمعنىهذاولتاكيد

253.ص،السابقالمرجع)1(

76.ص،السابقالمرجع)2(

فيمة.كلفوقهوأي:معناه)3(

81.ص.الوعظفىاللطفكتاب.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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")1(،الجنةشجرفيتعلقخضيرطيرحواصلفيالمؤمنينارواح"ان

انهاالشهداءأحاديثفيجاء"وقد:بقولةاللفظفياختلافمعولكن

")2(.الجنةشجرمنتعلقخضرطيرحواصلفي

نا"والصواب:فقالالروحموتمسألةالجوزيةقيمابناكدوقد

أريدفانمنها،وخروجهالأجسادهامفارقتهاهوالنفوسموتيقال

وتصيروتضمحلتعدمأنهااريدوإن،الموتذائقةفهيالقدرهذابموتها

نعيمفيخلقهابعدباقيةهىبلالاعتبار،بهذاتموتلافهيمحضاعدما

.(جسدها"شفياللهيردهاحتى...عذابفيأو

الجوزيابنعندالروحيةالتربيةاساليب:ثالثا

جوانبجميععلىوالمهيمنةالحيويةالطاقاتاكبرمنالروحأنبما

التربويةالأساليببعضحددقدالجوزيابنفإن،الإنسانيةالشخصية

عدةطرقمنةيتفرعالاولوالأسلوب،تعالىباللّهالإيمانيةالروحلتعميق

هي:

تعالىاللهوجودعلىالدالةالكونيةبالاياتالناشئتبصير-ا

العظيمة.وقدرته

البشرية.الأنفسفيالعظيمةبالاياتالناشئتبصير-ب

.بعدهوماالموتظاهرةفيالتفكر%-

التربيةفيمعالجتهماسبقتفقدو)ب()1(بفقرتييتعلقففيما

الفقرةفقطوسأناقشللتكرارمنعأهنالذكرهماداعيفلا،الاعتقادية

ياتي:بماالطريقةهذهتحقيقويتم)%(

ماجه.ابنسنن.القزوينيبنمحمد،اللةعبدأبو،ماجةابن،سابقمرجع)1(

،الاولالجزء،مصطفى،محمد،الأعظميبالكمبيوتر(فهارسةووضع)حققة

.1448رقمحديثحضر،إذاالمريضعنديقالفيماجاءماباب267،ص

35.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

الرشددار،الرياض.الر-و.اللةعبدابو،الدينشمس،الجوزيةقيمابن)3(

34.ص،وتاريخطبعةدون،والثوزيعللنشر
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:بعدهوماالموتظاهرهفيالتفكرتعميق-ص

منلابدلذلك،المسلمحياةفيالعقائديةالامورمنالموتيعتبر

المعيشية،والأعباءبالمصاعبمليئةحياةبعدالمرءمصيرفيوالتفكرالتدبر

،الحياةهذهغمرةفيينسىفلااليوميةوالمعاناة،الأسريةوالالتزامات

الجوزيوابن.الداتمةوالإقامةالبقاءلداراعذوماذا،الموتبعدمصيره

نأعزيز،أوقريبلةماتإذاالإنسانطبيعةمنانهإلىنظرنايلفت

علزلت"ما:فقال،الموتمنالعظةفييتفكرولا،فراقهعليحزن

إلااتخايلولاوالأولاد،الأهلمنيموتمنعلالحزنفيالخلقعادة

والعبرةالعظةاخذينبغيولكن")1(.لذلكفاحزنالقبورفيالابدانبلى

نأقبل،والأصحابالأحبابحالإليةالفيماوالتفكر،الموتمن

ذلك:فيفقال،لغيرهعظةويصبح،الموتفيدركه،الأوانيفوت

وقبورالإخوانوأحوالالأقرانديارترىانمنابلغموعظة"واي

الغيرينتبةحتىانتباهيفعلاثم،مثلهمأيامبعدانكفتعلم،المحبوبين

.")2(...بك

:فيقول،للموتتدبرهفيالمؤمنحالالجوزيابنيبينثم

،العقابرأىمؤلمارأىهـانالقبر،ظلمةذكرظلمةراىإذا"والمؤمن

ذكرنياماالناسرأىوإنالصور،نفخةذكرفظيعاصوتاسمعوإن

وذلك،بماثئممتعلقةفهمته،الجنةذكرلذةراىوإنالقبور،فيالموتى

الجنةنعيمفييتفكروهوحالهيصفثمماتئم")3(.كلعنيشغله

إذا"فيكاد:ذلكفيفقال،المشاقوتحملللصبرذلكفيدفعه،الدائم

فرحا،يطيشتفنىلاالتيالدائمةاللذاتتلكفيمتقلبانفسهتخايل

محبوبوفقدوابتلاءومرضألممنإليهاالطريقفيماعليةويسهل

إذاأنه.المؤمنصفاتمنكذلكغصصة")4(.ومعالجةالموتوهجوم

سوءمنوقلقخوفانتابه،عظيمةذنوبمنارتكبةوما،الموتتذكر

والعقوبةالناردخولالمؤمنيتخايل"ثم:الجوزيابنقالالمصير،

272.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

323.ص،السابقالمرجع)2(
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.054ص،السابقالمرجع)4(
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وماالدنياعنشغلبالحالين)1(فعنده،قلقهويقوى،عيشةفيتنغص

")2(.أخرىالخوفصحراءوفي،تارةالشوقبيداءفيهائمفقلبةفيها،

يدفعهإيجابيا،للموتتذكرهيجعلانالمرءمنفالمطلوبلذلك

فيقالوقد،الكثيرةوالحسنات،الصالحةالأعمالمنرصيدهلزيادة

شأنذلكف!ن،البلىبذكرجزعيقعأنينبغي"ولا:الجوزيابنذلك

الاهتماميقعأنينبغيل!انما.النارفيأوالجنةففيالراكباما،المركب

منفالسعيدعنها.المعؤقنزولقبلالفضائلدرجاتفييزيدبماالكلي

.الاغتنامزمنفيفالأفضلالأفضليختارثم،العافيةلاغتناموفق

ههنا،الفضائلمنالتزيدقدرعلىالجنةفيالمنازلزيادةانوليعلم

دوامتخايلومتىالبدار.فيفليبالغ.كثيرةوالفضائلقصير،والعمر

وشد؟")3(.بلاءكلعليةهان،قاطعولامنغصغيرمنالجنةفياللذة

منؤالمكثرين،الصالحينبمصاحبةالجوزيابنينصحثم

فيوطملوكهمبتفكيرهمالمؤثرونلأنهم،للاخرةوالمتشوقين،الفضائل

"فالنظر:ذلكفيفقالوزينتها،الدنيامحبيمخالطةعنوالبعد،الاخرين

والتوفيقالفضائلشتىمنهاللفكرمستجلبايعودفإنه،المجدينسيرفي

منفهوالعاجلةإلاخبرعندهمليسالذينمخالطةفأما.ذلكوراءمن

")4(.العقلوعللالفهممرضأسبابأكبر

وحدهدنهوالإخلاصالطاعةروحتكوين-د

فيالفعالةالأساليبمن،وحدهدلهوالعملالعباداتإخلاصإن

عنبهاوالسمؤ،والاثامالشرورمنوتطهيرهاالبشريةالنفستزكية

الروحيالرقيفيالفعالالأسلوبهذاأهميةوتبرز،والرذاتلالدنايا

لاخفيةالصلةوهذه،وربهالعبدبينربانيةصلةكونهافي،للإنسان

لاوحدهدتهالعبوديةصفةالأعمالعلىفتضفي،تعالىاللهإلايعلمها

قال.السمعةوحمثوالرياءالنفاقالإنسانعنوتنفي،لهشريك

بالنار.يذكرهماوحال،بالجنةيذكرهماوجودحالاي)1(

.004ص.انطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

277.ص،السابقالمرجع)3(

932.ص،السابقالمرجع)4(
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كانتفمن،نوىمالامرفيوإنما،بالنيةالأعمال"إنما-لمج!:الرسول

إلىهجرتهكانتومن،ورسولهاللهالىفهجرته،ورسولهاللهالىهجرته

فالنية")1(.إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجها،امرأةاويصيبها،دنيا

وتصبغها،تعالىللّهوقرباتطاعاتالىالعاداتتحولتعالىدلّهالخالصة

،للشرعموافقعمليصحبهاأنلابدالحسنةوالنية،الإيمانيةبالصبغة

منفقبللاتعالىالله"ان:-!م!الرسولقالوقد،يقبلولمحبطوإلآ

الجوزيابنأكدوقد")2(.وجههبهوابتغيخالصأ،كانماالاالعمل

فالأفضلالأفضل"ويقدم:فقال،الإيمانزيادةفيلأثرها،النيةأهمية

يعجزبمافتورغيرمن،قائمةالخيرفينيتةولتكن.والعملالقولمن

إ)3(.العملمنالبدنعنة

المؤمن"نية:-!ي!الكريمرسولنابحديثالجوزيابناستشهدوقد

)4(
."عملهكاخير

تمشينولا،بنيةإلاتعظن"فلاقائلا:ابنةالجوزيابننصحثم

ينكشفالسلفأخلاقمطالعةومعبنييما،إلالقمةتاكلنولابنييما،إلا

تقديمبعدإلاعملأتعملي"ولا:نفسةمخاطبأأيضأوقال(.الأمر")لك

")6(.النية

يخلصانالإنسانعلىأن،النيةفيباقوالهالجوزيابنوتقصد

إذأ"فالعبرةعليها.يؤجرعبادةويصبح،عملهيقبلحتى،تعالىدلّهنيتة

مذموموصفكلمنالنيةوتطهيرالقصد،وتصحيح،القلببحال

الحاديالجزء.البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع()1

.الإيمانفيالنيةبابوالنذور،الأيمانكتاب،572صعشر،

الجزء،الثالثالمجلد.اثلنسا.الرحمنعبدأبو،النسائي،سابقمرجع)2(

والذكر.الأجريلتمسغزامنبابالجهاد،كتاب،25ص،السادس

.02ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

كتاب.الشافعي،الثيبانيعمر،بنمحمدبنعليبن،الرحمنعبد،الأثري)4(

دار،بيروت.الحدفثهنالناصألسنةعلىفدورفيماالخبيثهنالطيبتمييز

185.ص،وتاريخطبعةدون،العربالكتاب

95.صالولد.نصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

83.صالحاطر.صيد.الجوزيابن،سابقمرجع)6(
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القلبباصلاحالاعتناءلأن،مسلمكلعلىواجب،تعالىاللهعنيباعد

أما،الشرعيةللاعمالمصححالقلبوعمل،الجوارحعملعلىمقدم

خالصةالنيةكانتوإذاقطعا")1(.عليهاالمعولفليسوالمظاهرالأجسام

حؤلت،وافكارهومشاعرهالمرءتصرفاتلجميعومصاحبة،تعالىلته

لموإن-تعالىاللّهلقولتحقيقوهذا،تعالىدئهدائمةعبادةإلىحياته

لئهوسافومحياىولشكلصلاقىإن"قل-:.هناالجوزيابنبهيستشهد

")2(.العانينرث

وربة،العبدبينالدائمةالصلةتصبح،المفهومبهذاالصادقةوالنية

.الروحتربيةتكونالصلةهذهطريقوعن

ورهبأرغبأالمفروضةالعباداتممارسة-ص

أداءالإنسانفيالروحيالجانبتربيةفيالحيويةالأماليبومن

ولا.والحجوالزكاةوالصومالصلاةعلىالمقصوربمفهومهاالعبادات

منوالعبادة.الحياةجوانبلكلالشاملالعبادةمفهومهنانقصد

وقدالنور،عالمإلىوانطلاقهاوتزكيتها،وحالتربيةفيالفعالةالاساليب

يحئةمالكلجامع"اسمإنها:بقولهالعبادةتيميةابنالإسلامشيخعرف

والزكاهفالصلاه:والظاهرةالباطنةوالأعمالالأقوالمنويرضاهاللة

وصلة،الوالدينوبر،الأمانةوأداء،الحديثوصدق،والحج،والصيام

والجهاد،المنكرعنوالنهي،بالمعروفوالأمر،بالعهودوالوفاء،الأرحام

منوالمملوكوالمسكينواليتيمالجارإلىوالإحسان،والمنافقينللكفار

.العبادةمنذلكوامثال،والقراءة،والذكر،والدعاء،والبهائمالادميين

لة،الدينوإخلاص،إليةوالإنابة،اللّهوخشية،ورسولهاللهحبوكذلك

والرجاء،عليهوالتوكل،بقضائهوالرضاء،لنعمةوالشكر،لحكمةوالصبر

للّة")3(.العباداتمنهي،ذلكوأمثال،لعذابةوالخوف،لرحمتة

المحابةمكتبة،الكويت.1ا!لفلص.صفوكبنمحمد،،العلي)1(

47.ص،ام859-كل5014،الأولىالطبعة،الإسلامية

.162الآية،الأنعامصورة)2(

كل4514طبعة،المعارفمكتبة،الرياض.العبودـفة.احمد،الدينتقي،تيميةابن)3(

.4ص،م8491-
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وا،والحجوالزكاةوالصومكالصلاةالفعليةكانتسواءوالعبادة

استحضاريصحبهاأنلابدوالدعاء،الاستغفاراوكاللأكرالقولية

الصلةتتمحتى،واعوعقل،خاشعقلبمنلمعانيها،واستشعار

التقوىمنعاليةمدارجإلىالروحفترتقي،وربهالعبدبينالحقيقية

الخلقفيوتثمرأكلها،النفسفيفتؤتي،وآلخشوعوالسكينةوالطمأنينة

.والسلوك

اكثرعلى"تاملت:فقالالناسعباداتالجوزيابنانتقدوقد

عبادةفعاداتهماليقظةاربابفاما.عاداتهيفاذا،عباداتهمالناس

فيفكرهيزاللاوالمتيقظ،عادةاللهسبحانيقولالغافلفان.حقيقية

:فيقولذلكفيالفكرفيحركه،الخالقعظمةفياوالمخلوقاتعجائب

سنركزولكننا،الهامالتعبديالجانبهذافيوسنفصلاللّه")1(.سبحان

والسلوكيةالنفسيةواثارها،للعباداتالتربويالجانبعلىدراستنافي

بهذهالمتعلقةالفقهيةالأحكامعلىالتركيزدون،الروحتزكيةفيوالخلقية

ومبطلاتهاوسننهاوشروطهاوواجباتهاوأركانهافضلهاحيثمنالعبادات

دورالفقهيجانبهامنالأحكاملهذهكاندهان.الخ..ومكروهاتها.

السلوكيةالعاداتتكسبهمبطريقة،الناسحياةتنظيمفيكبيرتربوي

تصبحلها،الممارسةاستمرارمعالتي،والخلقيةالاجتماعيةالصالحة

شخصياتهم.منجزءأ

الجوزيابناراءخلالمنللعباداتالتربويةالاثاروسنظهر

ابنناقشهاوقدهذا.الإسلاميالتربويبالمنهجنربطهاثم،التربوية

هيعدةنقاطمنالجوزي

الرذائلمنوتزكيتهاالنفستطهير-و

للنظافةالمتضمنالظاهريبمعناهاالطهارهفياقوالالجوزيلابن

وتزكيتة.الباطنلإصلاحالداخليةوبمعانيها،والغسلوالوضوء

الإسلامي.التربويالمنهجضوءفينناقشهاثمارائةلأهموسنعرض

793.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،مابقمرجع)1(
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الجوزيابنعندالتطهيرانواع

:اضرباربعةعلىالطهارة"إن:الجوزيابنقال

منفضلةاوحدثأونجسمنالبدنتطهير:الاولالضرب

.البدن

الآتام.منالجوارحتطهير:الثانيوالضرب

الحرصمنالمذمومةالأخلاقمنالقلبتطهير:الثالثوالضرب

ذلك.وغيروالكبروالحسدوالحقد

وهذه.وجلعزاللهسوىعماالسرتطهير:الرابعوالضرب

دائرةفيفدخلالحبيبأوصافلهتجلتلمنإلاتحصلولمالعليا،المرتبة

")1(،المحبة

منفضلةاوحدثأونجسمنالبدنتطهيرمن:الأولالنوع

البدن

لارتباطة،الصحيةالتربيةفيمناقشتةسبقتالتطهيرمنالنوعهذا

هنا.نذكرهلنالتكرارمنومنعأبها،الوثيق

الاثاممنالأعضاءأوالجوارحتطهير:الثانيالنوع

الجوارح"تطهير:الطهارةمنالثانيالضربفيالجوزيابنقال

وائفؤادوالبصرالشغإن":وجلعزبقولةاستشهدوقدالاثام")2(..

")3(.مئولاعنه؟نأؤلبهككل

وعوامل،اعضاؤه:الإنسان"وجوارح:اللغةفيالجوارحمعنى

والشر،الخيريجرحنلأنهن،جارحةواحدتها،ورجليةكيديه،جسده

يكسبنة")4(.أي

022.-217ص.الثافيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،صابقمرجع()1

.921ص،السابقالمرجع)2(

36.الايةالاسراء،سوره)3(

423.ص،الثافيالمجلد.العربلسان.منظورابن،صابقمرجع)4(
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كفهو،الجوزيابنقولمنفالمقصود،اللغويالمعنىعلىوبناء

ارتكابعنورجلويد،ولسانوبصرسمعمنالإنسانأعضاء

النبويةالاحاديثبعضوردتوقد.الإسلامعنهانهىالتيالمعاصي

قال،تعالىاللّهمعصيةمنالجوارحهذهتنزيةعلىتحثالتي،الشريفة

محالة.لاذلكمدركالزنىمننصيبهادمابنعلى"كتب:جم!الرسول

.الكلامزناهواللسان.الاستماعزناهماوالأذنان.النظرزناهمافالعينان

ويتمنى.يهوىوالقلب.الخطازناهاوالرجل.البطشزناهاواليد

فيالحديثهذاشرحفيوردوقد")1(.ويكذبهالفرجذلكويصذق

الحقيقي.وليسالمجازيالزنى،بالزنىالمقصودان،نفسةمسلمصحيح

ويدينوذوقولمسوشمولسانوبصرسمعمنللجوارحإن

جيدموصلفهياجتنابها،اوالشهواتاتباعفيكبيرأاثرأ،ورجلين

تحملالتيبالسواقيالجوزيابنشبههاوقد،القلبإلىالإنسانلرغبات

القلبإلىتوصلكالسواقيالجوارح"إن:فقالشيء،كلالماءمع

منفيهابماالقلبمعدةجلتالشرعنكفهافمنوالكدر،الصافي

محلأصادفالدواءجاءفاذا،حميةبذلكوكفىفاذابتها،الأخلاط

،المحرماتعنوتهذيبوك!ضبطدونالجوارحتركمناماقابلأ")2(.

"ومن:ذلكفيالجوزيابنقال؛والآثامالمعاصيفياوقعهافقد

فلو،المعاصيوظلمالخطاياوسخالقلبإلىاوصلتالذنوبفياطلقها

علىنحافظوحتى")3(.حجابالقلبوبينبينةكانالدواءوضع

النافعةبالعزلةالجوزيابننصحفقد،الذنوبمنمبراةعفيفةالجوارح

فمن،بالعزلةإلاالخطايامنتسلمالجوارحتكاد"فلا:فقاللها،علاجا

النفس،بمجاهدةفعليهبالعزلةيستطعلمفمناحسنة")4(،فماأمكنة

ابنقال،نهىماواجتناب،اللهامربماالالتزامعلىالجوارحوتدريب

كتاب،4702ص،الرابعالجزء!-..النيسابوري،سابقمرجع(1)

.21رقمحديث،وغيرهالزنىمنحظةادمابنعلىقدربابالقدر،

.912ص.الثانيالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.921ص،الثانيالجزء،السابقالمرجع)3(

.921ص،الثانيالجزء،السابقالمرجع)4(
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المجاهدتحفظللخلقمخالطتةفيتحقظيمكنةلم"ومن:ذلكفيالجوزي

")1(.الحربفي

ولكن،الجوارحهذهعلىالمحافظةكيفيةالجوزيابنيبينولم

القلب،علىمنقسمةالعبودية"إن:بقولهالجوزيةقيمابنالإمامفضلها

التيوالأحكام.تخصةعبوديةمنهاكلوعلى.والجوارح،واللسان

وهي،ومباح،ومكروهأ،وحرا،ومستحب،واجب:خمسةللعبودية

اللسانلجارحةوسامثل(.")والجوارح،واللسان،القلبمنواحدلكل

البحثيطوللاحتى،الجوزيةقيمابنقولمنالمرادلتوضيح،فقط

مدارجكتابإلىالرجوعيمكنالاستزادةأرادولمنالجزء،هذافي

الخمس.اللسانعبوديات"وأما:الجوزيةقيمابنقال.السالكين

ومن..القرانمنتلاوتهيلزمهماوتلاوة،بالشهادتينالنطق:فواجبها

الجاهل،وتعليمالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمر.ال!لامرد:واجبة

الحديث.وصدق،المتعينةالشهادةوأداء،الضالوإرشاد

العلمفيوالمذاكرة،اللهذكرودوام،القرانفتلاوة:مستحئهواما

ذلك.وتوابع،النافع

كالنطق،-!ي!ورسولهاللهيبغضةمابكلالنطقفهو:محزمهواما

وتقويتها،وتحسينهاإليها،والدعاءرسولةبهاللهبعثلماالمخالفةبالباع

الزور،وشهادة،والكذب،قولبكلواذاه،المسلموسمتوكالقذف

تحريمأ.اشدهاوهو.علمبلااللّهعلىوالقول

العقوبةعدممع،بهالكلاممنخيرتزكهبماالتكفم:ومكروهة

علية.

")3(.الاخرةفيعليهمضرةولا،لهمنفعةفيهفيما:والمباح

بهاللاستعانة،الخمسالعبودياتبهذهالجوارحبقيةقياسيمكنوهكذا

التنظيفللإنسانتمفاذا.تعالىاللهمرضاةعلىابخوارحتدريبفي

.921ص،الثانيالجزء،السابقالمرجع()1

صالح،،اللنعمعبد،العربي)هذبة(.ار!السافي.الجوزيةقيمابن)2(

84.صص،2014محرم،الحديثةالمطبوعاتدار،جده

87.ص،السابقالمرجع)3(

351



التيالكاملةالطهارةشطرتمفقد،الجوارحتطهيرثم،المحسوسالبدني

الإسلامي.التربويالمنهجإليهايدعو

المذمومة:الأخلاقمنالقلبتطهير:الثالثالنوع

من،المذمومةالأخلاقمنالقلب"تطهير:الجوزيابنفيةقال

ادوائهمنمعالجتةيمكنولا،ذلكوغيروالكبروالحسدوالحقدالحرص

كليعالجثم،الجوارحكففيوصفناهاالتيالحميةتقعحتىبدوائة

.(")1بدوائهداء

العبادىللمنهج،الصحيحالجوزيابنفهمعلىيدلالقولوهذا

ابنكلاموإن.الفاضلةبالأخلاقالعباداتارتباطواهمية،الإسلامفي

سالعندما-بهيستشهدلموإن-،-لمجي!الرسوللقولموافقهذاالجوزي

ولالهدرهملامنفيناالمفلسقالوا:؟المفلسما"أتدرون:اصحابه

وصيامبصل!القيامةيوميانيمن،امتيمنالمفلسان:فقال.متاع

هذا.وضربهذا،دموسفكهذا،وقذتهذا،شتمقددباني،وزكاة

ناقبل،حسناتهفنيتفان.حسناتهمنوهذا،حسناتهمنهذاقيعطى

قيطرحثم.عليهفطرحثخطاياهممناخذ،عليهمايقضى

المعنى.هذافيالنبويةالأحاديثمنذلكغيرإلىالنار")3.

الحقيقيالمعنىعنغفلالذيالمتعبد،الجوزيابننقدوقد

:فقال،الفضائلوغرس،الأخلاقتهذيبفيالإيجاببواثرها،للعبادات

القلب،صلاحيعانيولاوالصومالصلاةكثرهفييبالغمتعبدمن"وكم

يحسقولابالعلموالجهلوالنفاقوالرياءالكبرعندهيكونوقد

الزورقوليدغ41"من:-لمجتنالرسوللقولمصداقوهذا")3(،بذلك

.(وضرابه"طعامهيدعانقيحاجةللهفليس،بهوالعمل

.022ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع()1

كتاب،7991ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابوري،صابقمرجع)2(

2581(.-)95رفمحديث،الظلمتحريمباب،والادابوالصلاهالبر

.022ص،الثانيالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

الرابع،الجزء.بشر!البخاريالباري.العسقلاني،صابقمرجع4()

،الصومفيبةوالعملالزورقوليدعلممنباب،الصومكتاب،116ص

.5391رقمحديث
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فيالخاطىءالفهملهذاالتربويالعلاحأنالجوزيابنبئيئثم

علىالمرءوتدرتبتربيةطريقعنيتمإئما،الأخلاقعنالعباداتفصل

جميعيستشعربحيث،تعالىاللّهفرضهاكماصحيحةبطريقةالعباداتاداء

هذهوراءمنيجنيهاالتي،والاجتماعيةوالخلقيةوالنفسيةالإيمانيةالمعاني

،لعبادهوالتواضع،تعالىدلّةوالتعظيمالحبنفسةفيفتنبت،العبادات

منإلايتذوقهالا،جليلةثمارمنعليهمايترتبماإلىبالإضافةوذلك

ذلك:فيالجوزيابنفقال.تعالىاللهيديبينالوقوفبحلاوةشعر

باصلاحالتهذيبليقع،بالعلمالرياضةإلالهادواءلاافات"وهذه

امراضإصلاحمعلذاتهاوتبيناثارهاوتظهرالعبادةتنفعدهانما،داته

")1(.القلب

الله:سوىعفاالقلباوالسرتطهير:الرابعالنوع

وجل.عزاللهسوىعماالسز"تطهير:الجوزيابنفيهقالوقد

داترةفيفدخلالحبيبأوصافلهتجلتلمنإلاتحصللمالمرتبةوهذه

التي،الإحسانمرتبةهي،الجوزيابنقصدهاالتيوالمرتبة")2(.المحبة

المنزلةوهذه.وكمالهوروحة،الإيمان"لمث:الجوزيةقيمابناعتبرها

رسولنافيهاقالوقدفيها")3(.منطويةفجميعها.المنازلجميعتجمع

")4(.يراكقانهتراهتكقلمقاق،تراهكانكاللهتعبد"ان:-لمجي!الكريم

وجل.عزاللهمعالحضور"كمالإلىبصاحبهاتصلالمرتبةوهذه

له،والإخلاص،إليهوالإنابة،ومعرفتةوتحبتة،لخشيتةالجامعةومراقبتة

.(")الإيمانمقاماتولجميع

وإيثار،المستمرةالمجاهدةالفرد،منتحتاج،العاليةالمرتبةوهذه

.022ص،الشانيالجزء.التصرة.الجوز!ابن،سابقمرجع()1

0.22ص،الثانيالجزء،السابقالمرجع)2(

481.ص.ار!السافي.الجوزيةقيمابن،سابقمرجع)3(

،الأولالجزء.بثر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع)4(

والإسلامالإيمانعن-جموالنبيجبريلسؤالباب،الإيمانكتاب،114ص

.05رقمحديث،لهي!النبيوبيان.الساعةوعلم،والإحسان

481.ص.ار!السافي.الجوزيةقيمابن،سابقمرجع)5(
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بروحهاالبشريةالنفسترتقيحتىشيء،كلعلىتعالىاللهمحبة

منضبطأ،الإنسانفيسيروزينتها،الدنيارغباتعنوشهواتها،وسلوكها

الإسلاميةالشخصيةفسكون،تعالىاللهمرضاةنحوعفيفأ،طاهرأ،قويأ،

علمعليةينئةماوهذا.الإسلاميالتربويالمنهجارادهاكما،المؤمنة

الحالي.الوقتفيالمعاصرةالإسلاميةالتربية

الظاهريبمفهومهاالطهارةمنالأربعةالأنواعهذهطريقوعن

دلهالخالصةالعبوديةعلىالمسلمالفردونربينبنيأننستطيع،والباطني

تعالى.

التربوية:بالروحوتاثيرهاالمفروضةالعباداتاداء-ز

هذافيسنناقش،العباداتلبعضالطهارةعلىتكلمناأنبعد

والحج،والزكاةوالصيامالصلاةفيالمتمثلالتعبديالجانبالمبحث

،محددةاوقاتفيبادائهاعبادهاللّهأمر،مفروضةشعاترباعتبارها

وسنقتصر،وتربويفقهيجانبانلهاالعباداتوهذه،مخصوصةوبصفات

البشرية.للنفسالتهذيبيالتربويالجانبعلىدراستنافي

والأسبوعيوالشهريالسنويوتعددهابتنوعهاالعباداتوهذه

،الروحيغذيالذيللزادومتجددةدائمةأساسيةروافدتعتبر،واليومي

عنبالنفسويسمو،البدنويقوي،الخلقويقؤم،السلوكويهذب

بقلوبالابتلاء،وتحمل،العقباتتخطيعلىويعينهاالدنيا،شهوات

وتكاليفها.اللّهالىالدعوهأعباءتحملعلىقادرة،صابرة،مؤمنة

وما،العباداتهذهفيالتربويةالجوزيابناراءبعرضوسنقوم

علىالجوزيابنركزوقد.المؤمنشخصيةفيواضحةاثارمنتتركة

ولكن،اليسيرةالتربويةالاثاربعضوذكر،للعباداتالفقهيالجانب

الفقهي،عرضهخلالمنالمتعددةالتربويةالمبادىاستخلاصيمكن

المبحث.هذانهايةفيالمبادىهذهوساذكر

الصلاة-ا

.وعبدهوجلعزاللهبين،المتجددةوالحيةالداتمةالصلةهي

دونمباشرةباللهوتربطه،اللهلغيرالعبوديةمنالعبدتحررالعبادةوهذه
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الجوانب،جميعمنالإنسانتربيةتتمالصلاةخلالومن.شفيعأووسيط

اثناءفي-العبدفيكون،والخلقيةوالنفسيةوالروحيةوالصحيةالعقلية

منوجوارحةبدنهفيخشع،وجلعزدتهتائمخضوعحالةفي-الصلاة

منفيهاوما،اللهاياتفيعقلةويتدبروالسجود،والركوعالقيامخلال

وترضى،وجدانةويطمئن،قلبةوشمكن،روحهفتهدأ،ونهيأمر

مشهإذاهلوعاخلقاقيدنسن"إن:تعالىاللّهقال.خلقةوشمتقيم،نفسة

صحلاكت!عكهئمائذينالمصلل!إلامنوعاالحئرمشهوإذاجزولمحاال!ثز

")1(.دايمون

وجلعزالله"إن:الجوزيابنيقول،التربويالصلاةمعنىوفي

وهيالتعبد،العبدمنوالمرادالعبد،خدمةأولنىلأنهاالصلاةقدرعطم

تعالىاللّهوإن،قلبةوحضور،لسانةونطق،بدنةخضوعبينجامعة

فيمجموعوذلكوذكر،وركوعسجودبينملائكتةعبادةجعل

النهعندالصلاةقبولشروطمنانالجوزيابنبئنثم")2(.الصلاة

استحضار،القلبيةوالطمانينة،النفسيةالسكينةمنثمارهاتؤتيان،تعالى

لأن،إليهوالشوقوحبةوخشيتةاللهرقابةواستشعارفيها،مامعاني

اللهطاعةحلاوةيذوقلابدفإنه،الصلاةمعانيفيتدترإذاالمصلي

فييشاهدونالسلفمنالتفكرأرباب"كان:الجوزيابنقال،تعالى

تطهيراليدنوبطهاره،العرضنداءبالأذانفيذكرون،عبرةشيءكل

وباستقبال،الباطنعيوبمنالقبائحسترطلبالعورةوبستر،القلب

فقلبههكذاصلاتهتكنلمفمن،المققبإلىالقلبصرفالقبلة

")3(.غافل

أدائهمعندالصالحالسلفمنلنموذجالجوزيابنعرضثم

منللمغزىالعميقفهمهمخلالمنوتفكر،وخشوعبخضوعللصلاة

جميعقطعبعد،جوارحهمبكلوجلعزاللهئعظيموهو،الصلاة

تعظيمهوإنمابالصلاةالمقصود"إن:فقال،نفوسهممنالدنياعلائق

23.-91الايات،المعارحسورة()1

231.ص،الشانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

235.ص،الثانيالجزء،السابقالمرجع)3(
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فيكانوقد،الخدمةفيالقلببحضورإلايكونلاوتعظيمهالمعبود،

أريدمنيديبيناترون:ويقولالصلاةحضرتإذايتغيرمنالسلف

أقفاأن

يديهبينفحضرسلطانهتعظيمفيقلبهحضرمنانتعلموأنت

حضوراستجلاباردتفاذا،المعالمبهيبةامتلأ،جانبيهإلىيعرفمن

الصلاةفانوهكذا")1(،استطعتمهماالشواغلمنففزغهالغائبقلبك

ومصاعبها،الحياةمتاعبمواجهةعلىالفردتعين،ونفسيةروحيةقوه

وجميع،والاطمئنانوالسكينة،النفسيالهدوءظلالهافيالمؤمنويجد

وكمالأ.قوةوتزيدها.المؤمنشخصيةتصقلوغيرهاالأمورهذه

لزكاةا-2

خمس:علىالإسلام"بني:ىلمجي!لقولهالخمسةالإسلامأركاناحد

طتناءالصلا6.واقام.ورسولهعبدهمحمداواناللهإلاإلهلاانشهادة

")2(.رمضانوصوم.البيتوحبئ.الزكاه

بحدودمقيدةوهي،مسلمكلعلىالمفروضةالعباداتمنوالزكاة

تعالى:اللّهقال،المطهرةالنبويةوال!تةالكريمالقرانفيثابتةوشروط

عندعدوضييمنيانقس!ئقلأهواوهاألزكؤهو.اتواالضلّؤه"وأقيعوا

علتهاوالعملينوالمسبهينلففقراءالمحدقت"انما:تعالىوقالأدل!")3(.

فردصثةألشيلو!!تنأدلهسبيلوفوائفرهينألرقابوفىفلوبهموألمؤلفة

")4(.!يرعليروألئهألتهمف

"وتجؤت:تعالىاللهلقولكثيرأ،حتأالماليحببفطرتهوالإنسان

والمنهج.")6(لشديدالخيرلحمث"وإنه:تعالىوقوله.(")جضاحئاائمال

235.ص،الثانيالجزء،ال!ابقالمرجع)1(

كتاب،45ص،الأولالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)2(

.21رقمحدبث،العظامودعائمةالإسلاماركانبيانباب،الإيمان

.011الاية،البقرةسوره)3(

.06الاية،التوبةسوره)4(

.02الايةالفجر،سوره)5(

.8الاية،العادياتسورة)6(
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ويوجهها،البخلعنبهاليسموالفطرةبهذهاعترفالإسلاميالتربوي

تعالىاللهطاعةعلىالمرءبهايستعينوسيلةالمالوجعل،الصحيحللإنفاق

:الجوزيابنيقولالمعنىهذاوفي.وكنزهالمالجمعالغايةوليست،ومرضاتة

فيحبةيزيدلكنة،الأبدانبقاءسببلأنة،المالتحمتالطباعانينكر"لا

فترى.المقاصدإلىبهللتوصللا،لذاتةمحبوبايصيرحتىالقلوببعض

.المالجمعفيلذاتةوتصيراللذاتويمنعها،العجائبنفسةعلىيحملالبخيل

كثير")1(.خلقفيجبفةوهذه

وتطهيرهاالبشريةالنفستهذيبفيجليلةمعانلهاالزكاةوعبادة

الجوزيابنبئينوقدوالاستبداد.والطغيانوالأثرةوالبخلالشخمن

"وينبغي:فقال،العبادةهذهمننستخلصهاانيمكنالتيالمعانيبعض

اشياء:ثلاثةوذلك،الزكاةمنالمراديفهمانللمتيقظ

المحبوبباخراحالابتلاء:احدها

المهلك.البخلصفةعنالتنزه:والثاني

المعطيهوإذ،عليهاللهإنعامفليتذكر،المالنعمةشكر:والثالث

")2(.المعطىلا

فقالتربويا،الجوزيابنذكرهاالتي،المعانيهذهبتحليلوسنقوم

الجوزيابنيخالفلاهنا"،المحبوبباخراح"الابتلاء:الأولالمعنىفي

وانة.عليهوحرصة،للمالالعظيمالإنسانحبمن،القرانيةالحقيقة

حتىفرد،كلعلىإلزاميةفريضةالزكاةجعلفيتعالىاللّهحكمةتجلت

والحرصالمالكنزواجتنابوالعطاء،البذلعلىالبشريةالنفسيربي

والاختبارالابتلاءمنالفريضةهذهالجوزيابناعتبروقد.علية

صعبا،منهاإخراجهفصار،قلبةفيالمالحبتمكنبسبب،للأنسان

ورضى.طواعيةعنتبذلحتى،ومصابرةمجاهدةإلىويحتاح

البخلصفةعن"التنزه:الجوزيابنفيهفقالالثانيالمعنىأما

292.-192ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

الجزء،مصطفىد.الواحد،عبد)تحقيق(.التبصرةالجوزىابن،سابقمرجع)2(

.052صالثايخا،
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قد،عليهالشديدوحرصهللمالالإنسانحبلأنوذلك".المهلك

،المحرماتفيالوقوعاو،الأعراضانتهاكأوالدماء،سفكإلىيدفعه

لعقوبةفيعرضها،نفسهإهلاكإلىيتعداهبل،ذلكعلىبخلةيقتصرولا

السرقةاوالتشردإلىوعيالهاهلةوتعريض،والآخرةالدنيافيتعالىالله

.والاحتيالالنصبأو

فليتذكر،المالنعمة"شكر:الجوزيابنفيةفقالالثالثالمعنىأما

حقيقةالجوزيابنيقرروهنا")1(.المعطىلاالمعطيهوإذعليهاللّهإنعام

المالكهووجلعزاللهانوهييدركها،أنللإنسانينبغي،مؤكدة

سبلهوميسروخالقهالمالواهبوهو،الكونفيمالكلالحقيقي

وتولةءاتمكئم")2(ائذئالنهمالمن"وءاتؤهم:تعالىاللهتال،للإنسان

مما"أنفقوأ:تعالىوقولة")3(،فيهطشئشففينجعككرمما"وأنفقوأ:تعالى

،المالفيهبماشيءلكلوالواهبالمالكهوتعالىأئهوبما.")4(لزقنبهم

وهذا،عليهومنتهبفضلةوالاعتراف،النعمهذهعلىتعالىاللهشكرمنفلابد

بالإنفاق،تعالىاوامرهتنفيذخلالمنيترجمولكن،باللسانيكونلاالشكر

القرانيةالاياتقررتهماووفق،تعالىاللهيرضيماكلفيالمالهذامن

هذافيالجوزيابنبهايستشهدلملمانبعضهانذكر-النبويةوالأحاديث

ولبهنوالمغربالمشرققبلوجوهكختولوأأنالبزليس":تعالىاللهقال-الموضع

عكانمالوءاقوالنيتنىوانكنفوانملمحةالأخروالؤرباطهءامنمناقي

الرقابوفيوالشابلينالشبيلوائنوافس!بهينواليتمئأفزفيذوىحبهء

ابأسافىوالفنبرينعفدواإذابعهدهموانموتوتالزكؤةوءاقىالضلؤةوأتار

.(")انممقونهموأؤلعكصحدقواالذينأؤلبهكانجأمنوصينوال!ا

عزاللهلان،الحلالالطيبالمالمنالزكاةإخراجيكونأنينبغي

مضاتنفقواحتىالبزننالوا"لن:تعالىوقالطيبأ،إلايقبللاطيبوجل

الزكاةعليقعالإنفاق"إن:الجوزيابنقالالمعنىهذافي")6(تحئون

سابق،مرجع)1(

ا،النورسورة)2(

الحديد،سورة)3(

البقره،سورة)4(

،البقرةسورة()ه

عمراالسورة)6(

025.ص،الثافيالجزء.التبصرة.الجوزيابن

33.لاية

.7الآية

254.الاية

177.الاية

29.الاية،ن
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فمن،للإخوانوالمواساةالإيثاروعلى،النافلةالصدقةوعلىالمفروضة

")1(.المضاعفةوليوقن،مالهأطيبمنفليكنشيئا،وجلعزلئهاخرح

الإنسانلأن،والبخلالشحمنالبشريةالنفستهذيبفيكبيرأثرللزكاة

،ويدهنفسةذاتمنويبذل،المعروفويصنعالخير،يسدي"الذي

بامتداديشعر،عليهاللهبحقوليقوم،والإنسانيةالدينفيباخوانهلينهض

فيانتصرمنبهيحسبماوتحس،صدرهفيواتساعوانشراح،نفسةفي

فهذا.وهواهشحةوشيطانواثرتهضعفهعلىانتصرقدفعلاوهو،معركة

الذيالبخيلعكسالمزكيويكون")2(.المعنويةوالزكاةالنفسيالنموهو

،فقدهأوالمالضياععلىخائفاقلقأ،يكونفانة،تعالىاللهحقيمنع

طيباتمنوعيالهواهلهنفسةفيحرمالحدود،اضيقفيإنفاقهعلىحريصا

والشفاء.التعسلهمفيسبب.الدنياالحياة

الصيام-3

فيتعالىاللهقال،الإسلامأركانمنالرابعالتهذيبيالركن

وبينتهدهـللناسانائفؤفيهأنزلانذىرضان"شنهر:فرضيته

ؤأصيضما!انومنفقيصمهالثئئهرممكمشهدفمنوائفرقاقائهدىمن

ب!ميرلدولاالئئمترب!ماللهيرتدأخرائايرمنفعذبرسفرعك

ابنذكرها،العباداتمنغيرهعنبهاينفردميزةوللصيامالعمئرلا!ك!(.

عنبهاينفردفضيلةولة،العباداتأشرفمنالصوم"إن:قائلاالجوزي

وأنالىالصوم":بقولةوجل")4(عزاللهإلىإضافتةوهي،التعئداتجميع

به")5(.أجزي

لمج!:الرسولبقولالصيامفضيلةعلالجوزيابناستشهدوقد

.256ص،الثافيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع()1

الطبعة،الرسالةمؤسسة،بيروت.العبادـفى!صماالأسلا.يوسفد.،القرضاوي)2(

925.ص،م8391-اص304.عشرةالحادية

185.الاية،البقرةسورة)3(

261.ص،الثافيالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

الثالثالجزء.البخاري-بشرالباري.-.العسقلافي،سابقمرجع)5(

يذلواأنيريدوت:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتاب،464صعشر،

2974.رقمحديث"،الله!فى

935



لا،القيامةيومالصائمونمنهيدخل،الريانلهيقالبابأالجنةقي"ان

منهتدخللا،فيقومون،الصائموناين:فقال،غيرهماحدمنهيدخل

احد")1(.منهيدخلقلم،اغلقدخلوافاذا،غيرهماحد

الأكلعنوامتناعك!بانه،الأخرىالعباداتعنيختلفوالصوم

نيةمعالشمسغروبإلىالفجرطلوعمنالنساء،ومباشرهوالشرب

،مظهرهفيسلبيأبداوإن،والتركالامتناع"وهذا.الشهرطوالالتعبد،

بنيةتشتهيةعماالنفسكفهوإذا،وروحةحقيقتةفيإيجابيعملفهو

الحقميزانفيثقلةله،إرادينفسيعملبهذافهوتعالىاللهإلىالقربة

الحاجاتعنوالامتناعالكفهذايقتصرولا")2(.اللهعندوالقبول

تعالى.اللّهحزمماكلعنالجوارحكفإلىيتعداهبل،للإنسانالفطرية

واقاتلهامرؤوان،يجهلولايرفثفلاجنةأ"الصيايخيد:الرسوليلقول

"إن:المعنىهذافيالجوزيابنقالوقد.صائثم")3إنيفليقل،شاتمه

علىوالإفطار،الفضولعنواللسانالنظركفمنها:اداباللصوم

تمر")4(.علىيفطروان،وتعجيلةالحلال

الاثار-مؤلفاتهمنعليةاطلعتفيما-الجوزيابنيذكرولم

الإرادةوتقوية،دئهالعبادةإخلاصمثل،الصياممنالعظيمةالتربوية

بالفقراءوالإحساس،الغيظوكظم،والحلمالنفسوضبطوالصبر،

الجسمتقويالتيالصحيةالفوائدإلىبالإضافة،والمحرومينوالمساكين

.الأمراضمنوتقيه

4-الحج

مرةالحجتعالىاللهفرضوقدالإسلاآ،اركانمنالخامسالركن

أشتالماعمناتبئتحبئالناسعلى"ولئه:تعالىاللهقالالعمر،فيواحدة

للصائمين،الريانباب،الصومكتاب،111ص،الرابعالجزء،السابقالمرجع)1(

6918.رقمحديث

271.ص.فى!صماالإسلاالعبا.القرضاو!،سابقمرجع)2(

الرابع،الجزء.الشاريالبارى.العسقلاني،سابقمرجع)3(

4918.رقمحديث،الصومفضلباب،الصومكتاب،301ص

263.ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزىابن،سابقمرجع)4(
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")1(.ألعابينعنغقاللهفانكفرومنسبيلأإليؤ

والقلوبالأقدامتقطعها،مقدسة،جهادية،إيمانيةرحلةوالحج

"والحج:-سي!الرسوللقول،الجنةثوابهاليكون،اللّهلمرضاةوالأرواح

قلمالبيفتهذاحج"من:-سحوقولة")2(،الجنةالاجزاءلهليسالمبرور

علىالحجفريضةاشتملتوقدامه")3(.ولدثهكمارجعيفسقولميرفث

،صلاةمن،عبادهعلتعالىاللهاوجبهاالتيالتعبديةالأمورجميع

وتربويةروحيةواثاراسرارلةالحجكذلك.وذكروصدقة،وصيام

"وينبغي:بقولةأسرارهبعضيبينالجوزيوابن،جمةوخلقيةواجتماعية

عزدئهالتجردإلىبهيشارفإنه،الحجمعنىيفهمأنالحجأرادلمن

الموتبعدالأهوالالطريقبأهوالوليتذكر.المحبوباتومفارقة،وجل

قلبةوليحضر،الداعيإجابةوبالتلبية،الكفنوبالإحرام،القيامةوفي

الطوافوبالطواف،المذنبالتجاءإليهبالالتجاءوليتذكر،البيتتعظيم

فناءإلىالتردد،والمروةالصفابينوبالسعي،ليرضىالسيددارحول

واستشعر،المعانيهذهتدبرفاذاالعدؤ")4(.رميالجمار،وبرميالدار،

العظيمةالحكمعلىويقف،تعالىاللهطاعةحلاوةيذوقفانهفيها،ما

هي:الجانبهذامنالمستخلصةالتربويةالاراءفاهموبعد:

وربطها،الصحيحةالإسلاميةالعقيدةبغرسالاهتمام-ااولا:

البشرية.النفسجوانببجميع

تكوينعندوالظاهرللباطنالروحيةالتربيةأهمية-2

المؤمنة.الشخصية

79.الاية،عمرانالسوره()1

الثالث،الجزء.لشر!البخاريالباري.العسقلافي،صابقمرجع)2(

1773.رقمحديثوفضلها،العمرهوجوبباب،العمرهكتاب،795ص

"فلاتعالىاللّهقولبابالمحصر،كتاب،02ص،الرابعالجزء،السابقالمرجع)3(

9181.رقمحديث"رفث

281.ص،الثافيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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والخلقيةالتعبديةبالنواحىالروحيةالتربيةارتباط-3

والجسمية.والنفسيةوالاجتماعية

ابننظرفيالعباداتمننوعلكلالمستخلصةالتربويةالاثارثانيا:

:الجوزي

للصلاةالتربويةالاثار-ا

.وعبدهوجلعزاللهبينالصلةتقوية-ا

الصلاةمعانياستحضارخلالمنالإيمانحلاوةتذوق-2

المشاغل.منالقلبوتفريغ

للزكاةالتربويةالاثار-2

والبخل.الشخمنالبشريةالتفستزكية-ا

والعطاء.البذلإرادةتقوية-2

وجل.عزدتهالتجردإخلاص-3

للصومالتربويةالأثار-3

.الشهواتعنالامتناعإرادةتقوية-ا

تعالى.دتهوالتقوىالإيمانزتادة-2

الصبر.علىالنفستدريب-3

للحجالتربويةالأثار-4

وجل.عزدثهالتجردإخلاص-ا

المختلفة.الإيمانيةبالمعانيوربطهاالحجمناسكتدبر-2
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لااو

نيأثا

افامهىالفصل

الأخلاقيةالتربية

.وغيرهالجوزيابنعندوطبيعتهالخلقمفهوم-:

ابنعندالأخلاقيةالأمراضبعضعلاجاساليب-:

.الجوزي
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افامدىألفط

الأخلاقيةالتربية

الجوانبمنكغيره،الخلقيبالجانبالإسلاميالتربويالمنهجاهتم

مفهومعلالجوزيابنركزوقد.المسلمالإنسانشخصيةفيالأساسية

الباحثةستقوملذلك،الأخلاقيةالتربيةعللا،الإسلامفيالأخلاق

بهذهالمتعلقةالتربويةالاراءمنهاتستخلصثمهيكماارائهبعرض

مراحلضوءفيالطفلتربيةفصلفيسبقوقد،الأخلاقيةالأمور

بالطفل،الخاصةالأخلاقيةالنواحيبعضالباحثةوضحتأنالنمو،

للتكرار.تجنبألذكرهاداعيلالذلك

وغيرهالجوزيابنعندوطبيعتهالخلقمفهوماولا:

اللفة:فيالخلقمعنىأ-

وسكونها:اللامبضم:"الخفق:العربلسانفيالخلقمعنىورد

وهي،الباطنةالإنسانلصورةانهوحقيقته،والسجيةوالطبعالدينهو

الظاهرةلصورتهالخفقبمنزلةبهاالمختصةومعانيهاواوصافهانفسة

")1(.وقبيحةحسنةأوصافولهماومعانيها،وأوصافها

هيئةعنعبارة:"الخلق:بقولهعزفةفقدالجرجانيالإمامأما

فكرإلىحإجةغيرمنوتسيربسهوليماالأفعالعنهاتصدرراسخةللنفس

وشرعاعقلاالجميلةالأفعالعنهاتصدربحيثالهيئةكانتفانورويإ،

الأفعالمنهاالصادركانوإنحسنا،خلقا:الهيئةسميت،بسهولة

86.ص،العاشرالمجلد.العربلسان.منظورابن،سابقمرجع()1
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سيئأ")1(.خلقأالهيئةسميت،القبيحة

تعالى:اللهقولفيالخلقمعنىتفسيرفيالجوزيابناوردوقد

أفوال:ثلاثة")2(عظيرظقلعك"وإنك

.عباسابنقالة،الإسلامدين-"احدها:

الحسن.قالة،القرانأداب-:والثاني

الإنسانبهيأخذما:"الخلق"وحقيقتة.الكريمالطبع-:والثالث

مافأما.صاحبةفيكالخفقةيصيرلأنهخلفا،فسمي،الآدابمننفسة

والخلق:،الغريزيالطبع:الخيمفيكون،"الخيم":فيسمى،عليهطبع

")3(.الماورديقولهذا،المتكلفالطبع

استشهادهخلالمن،للخلقاخرمعنىالجوزيابنأوردوقد

ء!رخلقهعنسئلتعندماعنها،اللهرضيعائشةالسيدةبحديث

فيبةاللهأمرهماعلىكان:"تعني.القرانخلقهكان:فقالت

.)4("القران

اتباعالفاضلةالأخلاقمقياسأن،الجوزيابنقولمنونستنبط

الذيالأولالمصدرالكريمالقرانلأن،بادابةوالتأدب،بةاللهأمرهما

التيالألفاظبعضبينالجوزيابنميزوقد.الفاضلالخلقمنةنستقي

وبين،والطبعالخلقوبين،والخلقالخلقبينففرق،الخلقعلىتدخل

والخلق:الخلقبينالفرقفي:أولافقال.الباطنوصورةالبدنصورة

دليلأما(.خفقا")تسمىالباطنوصورةخفقا،تسمىالبدن"فصورة

صورةكمال."ودليل:بفولةعنهعبركمافهووالباطنالبدنصورةكمال

الباطنصورةودليل،الأدبواستعمال)السمت(،الصمتحسنالبدن

136.ص.التعريفات.الجرجاني،سابقمرجع()1

.4الاية،القلمسورة)2(

ص،الثامنالجزء.!ىخم!التفسيرالمسيرا.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.328

932.ص،الثامنالجزء،السابقالمرجع)4(

928.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)5(
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")1(.والأخلاقالطبائعحسن

اما،الخلقعرفنافقد؛ياتيممافيتضحوالطبعالخلقبينالفرقأما

:بالسكون،الطنع:وقيل،إرادةبغيرالإنسانعلىيقع"ما:فهوالطبع

فيهما:الجوزيابنقالوقدعليها")2(.الإنسانخلقالتيالجبلة

.الشرهومباعدة،الجهلمنوالأنفة،والنزاهةالعفة"فالطبائع

والحلم،المعروفوابتداء،العيوبوستر،والإيثار،الكرم:والأخلاق

مندرستفيماالقولفيهماالجوزيابنيفضلولم")3(.الجاهلعن

كتبه.

والاكتسابية:الفطريةالناحيةمنالخلقطبيعة-ب

الخلقاننرى،للخلقالبيانيوالتفسيراللغويالمعنىخلالمن

والأخرىفطريةالأخلاقبعضأنالجوزيابنفبين،ومكتسبفطري

فيهاينجحلمطبعاالدنيةالهمةكانت"إذا:ذلكفيفقال،مكتسبة

والهوىالطبعلغلبةأوالأدنياءبصحبةمكتسبةكانتفان،العلاج

")4(.قريبفعلاجها

فطرياوخلقاطبعأكانتإذاالدناءةأنيبينالرأيهذاوفي

فممكن..وغيرهالأدنياءبصحبةمكتسبةكانتإذاأما،علاجهفصعب

اللهقوليعارضفطريخلقالدناءةانفيالجوزيابنورأيعلاجها.

فالدناءة(")شفلل!أشفلدنهرثزتقوتيرأحسنفىاقيلنشنظفنا"لقذ:تعالى

الأخلاقمنتعتبرلذلك.بهااللهخلقةالتيالإنسانطبيعةمنليست

المكتسبة.

وحسنالأدبأن"فرأيتالخلقفطريةفيالجوزيابنقال

تلتفت"ولا:أيضاوقال")6(.الروحوصفاءالبدنلطافةيتبع،العشرة

السابقالمرجع)1(

سابق،مرجع)2(

سابق،مرجع)3(

سابق،مرجع)4(

التين،سورة)5(

سابق،مرجع)6(

255.ص،الطنطاويانوتحقيق928.ص،

182.ص(،ابراهيم،الأبيارى)تحقيق.التعريفات.الجرجاني

928.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن

.912ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيأبن

.ه-4الايتان

465.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن
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علىتقدرلمبكاءهرحمتإنفانك،غرضهلفواتالطبعطفلبكاءإلى

فقيرأ")1(.جاهلأ،فيبلغ،تأديبهيمكنكولم،فطامه

فيالجهدببذلإلا،الإنسانيكتسبهافلا،الحسنةالأخلاقأما

فيالجوزيابنقال،لذلكالمستمرةوالمجاهدةلسلوكها،نفسةتطويع

وجةيشينالتفريطيسيروأنبالهوينا،تناللاالفضائل"إن:المعنىهذا

جهادإلىيفتقرفانهوالجود،بالكرمالشرف"نيل:وقال")2(.المحاسن

"وكذلك:وقالالفقر")3(.إلىالوربما،المحبوببذلفيالنفس

")4(.بالنفسبالمخاطرةإلاتحصللافإنها،الشجاعة

:الجوزيابننظرفيالأخلاق-%

ولكنه،والسيئةالحسنةالأخلاقموضوعفيالجوزيابنيتوسعلم

الباطنيةالأخلاقومن،فقطالكذبخلقالسيئةالأخلاقمنذكر

وهذه،والعجبوالكبر،والحقد،والغضب،الحسد:المذمومة

البابمنالأولالفصلفىلهاعرضنا،المذمومةالباطنيةالأخلاقيات

هذافيمعالجتهانكررلنلذلكالانفعالاتمنوعدذناهاالثالث

المبحث.

منعدهفقدالكذبوهوالجوزيابنذكرهالذيالسيئالخلقأما

من"هذا:فقالالدنيا،وحبالهوىإليهايدعوالتيالعوارض

الرياسة،لمحبتةالإنسانأنوذلك،الهوىإليهايدعوالتيالعوارض

.(المخبر")علىالمخبربفضللعلمةمغلمأ؛مخبرأيكونأنيؤثر

الجوزيابنعندالخلقيةالأمراضبعضعلاجأساليبثانيأ:

فيذكرهاالتيالخلقيةالأمراضبعضبعلاجالجوزىابناهتم

عالجوقدوغيرها،..والغضبوالحقدالحسدمثلالانفعالاتباب

433.ص،السابقالمرجع)1(

.444ص،السابقالمرجع)2(

926.ص،السابقالمرجع)3(

926.ص،السابقالمرجع)4(

.401ص.الروحانيوالطباللطاثف.الجوزيابن،سابقمرجع()ه
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والنفسيالخلقيالمرضهذالعلاح،عدةأمورووضعالكذبخلقأيضأ

وهي:،الخطير

الثهمنوالأخرويةالدنيويةالكذبعقوبةالكاذبيعلمان-ا

اللّةعقوبةيعلمانالمرضهذا"علاح:الجوزيابنقال.تعالى

.")1(للكاذب

الحياءعنةتخلعكذبهاستمراريةان،الكاذبيعلمأن-2

نألابد،الكذباستدامةمعانهيتيقن"وان:الجوزيابنقال.والخجل

")2(.وخجلةحياوهفيذهب،يتلافىلانقصأفينقص،حالةعليطلع

:الجوزيابنقال.بهثقتهموقلةللكاذبالناساحتقار-3

ماعلىبةثقتهموقلة،الصدقفيإياهوتكذيبهم،لهالناس"واحتقار

.)3("اكتذبة

يزال"ما:ءسمالكريمرسولنابحديثالجوزيابناستشهدوقد

كذابا")4(.اللهعنديكتبحتىالكذبويتحزىيكذبالرجل

وهوالتربيةمنالجانبهذامنالمستخلصةالتربويةالاراءوأهم

الخلقية:التربيةجانب

نعومةمنذعليهاالنشئتربيةفيالإسلاميةالاخلاقأهمية-ا

اظافرهم.

ادبيوافقبماتقويمهامنولابد،ومكتسبةفطريةالأخلاق-2

الكريم.القران

تصبححتىالصغرمنذالإسلاميةالاخلاقعلىالتدريبأهمية-3

.541ص،السابقالمرجع)1(

.401ص،السابقابرجع)2(

.401ص،السابقالمرجع)3(

كتاب،1302ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)4(

رفمحديث،وفضلهالصدقوحسنالكذبقبحباب،والآدابوالصلةالبر

.155
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الفرد.شخصيةمنجزءأ

دراسةأنهانلاحظ،الخلقيةالتربيةفيالجوزيابنرأىعرضبعد

شاملة،بصفةعنهاتكلمالتيالأخرىالتربويةللدراساتبالنسبةتسيرة

الخلقيةللتربيةالجوانبجميعتشمللامحدودةنقاطفيأوجزفاوقد

ابنلأنربماوذلكوغايتها،وفلسفتهاوطرقهاووسائلهاالإسلامية

بالدراسةيشبعهالملذلكالجانبهذافيالتربويةالكتابةيقصدلمالجوزي

والبحث.

وإرشادهوعظةخلالمنالخلقيةالتربيةموضوععالجوإنما

شاملة.بصورةومؤلفاته

لمانه-مؤلفاتهبعضعلاطلاعيحسب-باختصارالقولويمكن

ينبغي.كماواسهاببتفصيلالخلقيةالتربيةموضوعيعالج
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ألفصلىألساوهـلم

الإراديةالتربية

وطبيعتها.الإرادةمفهوم-:أولا

.الجوزيابنعندالإراديةالتربيةشروط-:ثانيا

.الجوزيابننطرقيالإراديةالتربيةوسائل-:ثافا

والصبر.بالتحملالخاصةالتدريبانواعممارسة-:رابعا

ضعفها.منالإرادةإنقاذوسائل-:خامسا

.الإرادةلتقويةالإيحائيةالنفسيةالوسائل-:سادسأ
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ألساوهـلمألفصل

الإراديةالتربية

منلابد،الإراديةالتربيةفيالجوزيابناراءنعرضأنقبل

وتعريفها.،اللغويالإرادةمعنىتحديد

وطبيعتهاالارادةمفهوم:اولا

؛شاءهالشيء:"أراد:يأتيمانوردللإرادةاللغويالمعنىفلبيان

وعنيأحبة:الشيءوأراد.محئةوغيرمحبةعنتكونالإرادة:ثعلبقال

عدهتعريفاتوردتوقد")1(.المشيئة:والإرادة.الزيدوالاسم.بة

ابنبآراءربطهايسهلحتىمعناها،لتوضيحمنهابعضاسأذكر،للإرادة

الجانب.هذافيالتربويةالجوزي

النفع،اعتقاديعقب"ميل:بأنهاالإرادةالجرجانيالإمامعرف

طيبمنالروحغذاءالقلبمطالبة:"الإرادة:فقالاخرتعريفاواورد

اللةاوامرعلىوالإقبالمراداتها،عنالنفسحتالإرادة:وقيل.النفس

ليست"الإرادة:بقولةبيصارمحمدد.عرفهوقد")2(.والرضىتعالى

نزوعهيهـانماشعور،أوتفكيردونالأشياءمنشيءنحومانزوعا

اولافهو،بالحجةمدعمةتكونماكثيرأنظر،وجهةعلقائثممعين

")3(.الغاياتمنغايبماإلىمتجةتانياهوثم.والنظربالتاملمسبوق

191.-188ص،الثالثالمجلد.العربلسا!منظورابن،سابقمرجع)1(

31.ص.التعريفات.الجرجاني،سابقمرجع)2(

اوالفرحياوأترهماخفشفىوالأخلاقالعقيد!مار.محمد،سابقمرجع)3(

62.ص
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علية،يعزمثمالشيء،الإنسانيعتقدان"الإرادةالجنيد:ويقول

")1(.النيةصدقبعدوالإرادة،يريدهثم

ومحركةباعثةقوةالإرادةبأن:القوليمكنالتعريفاتهذهومن

بها.امنالتيالفكرةأو،الشخصبهاقتنعالذيالعملأو،للسلوك

لتربيةالمناسبةالطريقةيحذدولمالإرادةيعزفلمالجوزيوابن

وساحاول،التربيةلهذهعامةإشاراتقدمولكنة،مباشرةالإرادة

كتابجعلتوقد،الموضوعهذافيومجالهاتتناسببطريقةتصنيفها

الذيالأصلهويالجنمقدادللدكتورالأساسيةالإسلاميةالتربيةجوانب

الجوزيابناراءعلىالحصوللصعوبةالمبحثهذاعناوينمنةاقتبست

الإرادية.التربيةمجالفينفسهابمسمياته

الجوزيابنعندالإراديةالتربيةشروط:ثانيا

حيثمنالإرادةموضوعالإسلام"تناول:يالجنمقدادد.قال

عبارةفانهاطبيعتهاحيثمنوأماتدرتبها.وميادينوروافدهاطبيعتها

المباشرالنزوعهيالإرادةوعلامة،تركهاوشيءلفعلوتصميمعزمعن

اللهبقولمقدادد.استشهدتماسبابها")2(،اتخاذإلىأوالمرادالفعلإلى

لابذفالإرادةهذاوعلى.")3(عذصلرلاثكذواآتخروجأرادو("ولؤ:تعالى

منالفعلهذاقيمةوتظهر،السلوكأوالعمللأداءيدفعهاباعثمنلها

والعلماءالفقهاءعرفوقد.بالنيةعنهانعبرالتىوهي،تعالىبالثهالإيمان

منها:عدةبتعريفاتالنية

مقترناالشيءقصد:وشرعأالقصد،:"لغة:الفقهاءتعريف-ا

")4(.بفعله

عباراتوالقصدوالإرادةالنية"إن:الغزاليالإمامتعريف-2

.447ص.الأساسيةالإسلاميةالتربيةجوانب.يالجن،صابقمرجع()1

.456ص،السابقالمرجع)2(

46.الاية،التوبةسوره)3(

،الرياض.الشرصها!-لأحكاوألرهاالنية.غانمبن،صالح.د،السدلان)4(

19.ص،ولاالجزء،ام849-اص404،الأولىالطبعة،الخريجيمكتبة
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علم:أمرانيكتنفهاللقلبوصفةحالةوهوواحد،معنىعلىمتواردة

وعمل.

وشرطه.اصلة:لانهيقدمةالعلم

كلاعني،عملكللأنوذلك،وفرعةثمرتة:لأنةيتبعةوالعمل

،وإرادة،علم:اموربثلاثةإلايتملافانه،اختياريوسكونحركة

مايعملولا،يعلموأنفلابديعلمةلاماالإنسانيريدلالأنه؛وقدرة

موافقايراهماإلىالقلبانبعاث:الإرادةومعنى.إرادةمنفلابديردلم

"إنما:!شي!اللهرسولقال،)1(.المالفيأوالحالفيإماللغرض

اللهإلىهجرتهكانتفمن؛نوىمالامرىوإنما،بالنيةالأعمال

وايصيبهالدنياهجرتهكانتومن.ورسولياللهإلىفهجرته،ورسوله

")2(.إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجها،امراة

قبولفىتعالىللهالنيةإخلاصأهميةالجوزيابنأدركوقد

التفاتوهو،يفوتهيقصدهالذيأنالمرائي"وليعلم:فقال،العمل

أحد،إليةيلتفتولمالقلوبمحبةحرميخلصلممتىفإنه.إليةالقلوب

منبيديرائيهمالذينقلوبانالمرائيعلمفلو؛محبوبوالمخلص

يلتفتلاالنسكويظهر،الصوفيلبسمنرايناوكم.فعللمايعصيه

")3(.تحبهوالقلوب،ويبتسمالثيابجيديلب!سواخر،إلية

الالتزامعلالإنسانح!ثفيالخيرةالنيةدورالجوزيابنبئنكما

وقدر،زمانهشرفيعرفأنللإنسان"ينبغي:فقال،الصالحةبالأعمال

منفالأفضلالأفضلوتقدم.قربةغيرفيلحظةمنةيضيعفلا،وقته

عنهيعجزبمافتورغيرمن،قائمةالخيرفينيتةولتكن.والعملالقول

")4(.العملمنالبدن

385.-384ص،الرابمالجزء.علوتالدلنإحيا.الغزالي،سابقمرجع()1

،1516-1515ص،الشالثالجزء.صحي!ص.النيسابوري،سابقمرجع)2(

وغيرهالغزوفيةيدخلوأنة"،بالنيةعمالانمابماع!مقولةباب،الإمارةكتاب

)7091(.-155رفمحديث،الأعمالمن

387.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

05ص.الطنطاويان)تحقيق(.الخاطر!يد.وفي25،ص،السابقالمرجع)4(

".العملمنالبدنعنةيعجزلا"بما
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تعالىدلهالخالصةالنيةاستحضارعلىالمرءتدريبأهميةبئنأنةثم

ولا،بنيةإلاتعظن"فلا:فقال،وسكناتةوحركاتةتصرفاتهكلفي

السلفاخلاقمطالعةومعبنيبما،إلالقمةتأكلنولا،بنيةإلاتمشين

الامر")1(.لكينكشف

فاننا،اعمالةجميعفيالطيبةالنيةاستحضارعلىالفرددربوإذا

الإيمانيةالوجهةووجهناه،الإنسانفيالخيريةالناحيةعفقناقدنكون

التربيةوشروطالاعتبار،فيالإراديةالتربيةشروطأخذبعد،الصحيحة

ياني:فيمانذكرهاالإرادية

تدريبه:عندالطفلطاقةمراعاه-ا

لأن،طاقتةفوقالتدريبميادينفيالطفلتكليف"تجنبينبغي

المربينضدعقدأنفسةفييكؤنكما،العامالطبيعينموهفييؤثرذلك

إلانفسااللهيكف"لا:تعالىاللهيقول")2(.الإسلاميةالقيموضد

العلممناحتملوما":الجوزيابنيقولالمعنىهذاوفي.")3(وشعها

.)4("الزرعموسمفإنة؛المكارمعلىويحثانه،القبيحعنوينهيانة،بةيامرانه

يعقله:ماالطفلبتكليفالاهتمام-ب

لاالتيالتكليفيةبالأمورنشأتةبدايةفيالطفلتكليفعدمفينبغي

عنالقلم"رفع-لمجي!:الرسوللقول،والحجوالصومالصلاةمثليعقلها

المعتوهوعن،يش!ثحتىالصبىوعن،يستيقظحتىالنائمعن:ثلاثه

ء)5(ص
الإرادةتربيةإلىيهدف،الإسلاميالتربويالمنهجلان."يعقلحتى

الطفلبتعليمالجوزيابننصحوقد.الغافلةالإرادةلا،الواعيةالعاقلة

:فقال،الإسلاميةالشريعةقررتهماحسبعليها،وتدريبةالصلاة

95.ص.الولدنصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزىابن،سابقمرجع()1

.945ص.الأساسيةالإسلاميةالتربيةجوانب.يالجن،سابقمرجع)2(

286.الاية،البقرةسورة)3(

58.ص.العمر"مواالنمر!ئه!علىالنا.الجوزىابن،سابقمرجع()4

الرابع،الجزء.الترمديسننوهو.ا!الجا.الترمذي،سابقمرجع)5(

الحد،عليةيجبلافيمنجاءمابابع!ماللهرسولعنالحدودكتاب32،ص

.1423رقمحديث
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")1(.سنينسبعبلغإذاتركهماعلىويضربانةوالصلاةالطهارة"فليعلمانة

"مروا-بةيستشهدلموإن-جم!الرسولقولمنذلكاقتبسوقد

عشرابناءوهمعليهاواضربوهم،سنينسبعابناءوهمبالصلاةاولادكم

مايعرفانعلية"يجب:وقال")2(.المضاجعفيبينهموفرقوا،سنين

وغيروالحج-ماللهكانإن-والزكاةوالصلاةالوضوءمنعليةيجب

بة")3(.قامالواجبقدرعرففاذا،الواجباتمنذلك

الصالحة:والادابالفضائلعلىالطفلبتنشئةالاهتمام-ص

الفضائلعلى،نشأتةبدايةمنذالطفلتدريبيتمانينبغي

سلوكةمنجزءأتصبححتى،الصالحةوالآدابوالأخلاقيات

فيكانماالتقويم"اقوم:الجوزيابنيقولالمعنىهذاوفي.وشخصيتة

صعبأ،رذهكان،ومرنعليةفنشأ،وطبعةالولدتركإذافأماالصغر،

ذلكفان،الصبيانحقفيعظيماصل)4(الرياضةعلىالمواظبةثم

.(")عادةالخيريصيرأنيفيدهم

الجوزيابننظرفيالإراديةالتربيةوسائل:ثالثأ

منلابذ،البشريضعفةأماموتتصلبالفرد،إرادةتقوىحتى

.واقتناعوإيمالبوعزيمبما،بقو؟يعترضةمالمواجهةإرادتهلتربيةوسائل

التربيةجوانب،كتابمنالوسائلهذهعناوينالباحثةاقتبستوقد

ابنانسابقأ،ذكرتكمالأنة،يالجنمقدادللدكتورالأماسيةالاسلامية

وامسقاهاتحديددونعامةبصفةالإراديةالتربيةفيكتبالجوزي

العديدةمؤلفاتةفيمتناثرأكتبةمابتصنيفالباحثةقامتولكنعناوينها،

هي:الوسائلهذهواهم.درستهاالتي

58.ص.العمر"مواالنمر!ئه!هلىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع()1

ته.وزياالجا!الصغير.الدينناصرمحمد،،الألبافي،سابقمرجع)2(

5868.رقمحديث،2201-2101ص،الشافيالمجلد

.44ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزىابن،سابقمرجع)3(

الخلقي.والتوجيهوالتدريبالتربية:هناالرياضةمعنى)4(

.133ص.الروحافيوالطباللطائف.الجوزىابن،سابقمرجع)5(
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:الفطريللسلوكالإراديالتدريبأنواعممارسة-أ

والجنس،والشربكالأكلالفطريةالدوافعإشباعطريقعنوذلك

الغضبمثلالمختلفةالانفعالاتوتهذيب،الشرعيةبالضوابطوضبطها

الغيظ.وكظمالنفسوضبطالهوىومغالبة،بالأحسانالإساءةودفع

،والانفعالاتالفطريةالدوافعهذهعنالجوزيابنتكلموقد

.الإنسانوفطرةتتفقبطريقةوإعلاءها،ضبطهاثمإشباعهاطريقةمبينا

لالذلك،الثالثالبابمنالاولالفصلفيذلكتحليلسبقوقد

للتكرار.اجتنابأهنالذكرهاداعي

والعطاء:بالبذلالخاصةالإراديالتدرببأنواعممارسة-ب

منلابذوإعلائها،شهواتهاضبطعلالبشريةالنفستدريببعد

تقوىحتى،تملكماوكلوالجهدوالمالالنفسبذل،البذلعلتدريبها

العطاءوكذاالبذلعلىوالتدريبلصاحبهاالنفسقيادويسلسإرادتها،

ابنيقولهذاوفي،الالاموتحملالجهد،مضاعفةإلىيحتاجانالمثمر

فيالتعبويكثرطريقةيطولخطيرنفيسشيءكل"إن:الجوزي

مجاهدةإلىتحتاحالتيالأموربعضالجوزيابنعددوقدتحصيلة")1(.

أشرفكانلما"العلم:فقال،البشريةالنفستنالهاحتى،ومصابرة

اللذاتوهجروالتكراروالسهربالتعبإلايحصللمالأشياء

إلىيحتاحفانه،المالتحصيلهذا"ونحو:المالفيوقال(.")والراحة

نيل"وكذلك:الكرمفيوقالالكثير")3(.والتعبوالأسفارالمخاطرات

،المحبوببذلفيالنفسجهادإلىيفتقرفإنةوالجود،بالكرمالشرف

لافانها،الشجاعة"وكذلك:الشجاعةفيوقالالفقر")4(.إلىالوربما

.(([)بالنفسبالمخاطرهإلاتحصل

طاعةعلنفسةيدربأنلابدفانة،الاخرةثوابأرادمنكذلك

268.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

268.ص،السابقالمرجع)2(

926.ص،السابقالمرجع)3(

926.ص،السابقالمرجع)4(

926.صر،السابقالمرجع()ه
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ويجاهدوتصبرعنةنهىماواجتناب،شرعهباتباعومرضاتةتعالىالله

تحصيلالفنهذا"ومن:الجوزيابنقال.ذلكسبيلفيويصابر

قدرعلىأووالتعبد،الاجتهادقوةعلىيزيدفانة.الاخرةفيالثواب

،المحبوبفقدعلىالصبرقدرعلىأو،النفسفىالمالمنالمبذولوقع

"،1(.الجزعمنالنفسومنع

الزهد"وكذلك:الجوزيابنقال،مشقةإلىيحتاجالزهدكذلك

إلايكونلا"والعفاف:العفاففيوقال")2(،الهوىعنصبرإلىيحتاج

أيهالهقيلماالسلامعليةيوسفعانىماولولا.الشرهكفبكف

بنفوسهم،الرقيئفيالساعينالجوزيابنيمدحثم")3(.الصديق

منرضواماأقوام"ودته:قائلا..المجاهدةأثناءفيحالهمويصف

فيويجتهدون،علمكلفييبالغونفهمجميعها،بتحصيلإلاالفضائل

بعضعنأبدانهمضعفتفاذا.فضيلةكلعلىويثابرون،عملكل

عنإعراضهمأحوالهموأكمل.سابقونلهاوهمنائبةالنياتقامتذلك

منومنهم.التقصيرمنوتعتذرونالتماممعيحتقرونهافهم؛أعمالهم

مايرىلامنومنهم،لذلكالتوفيقعلبالشكرفيتشاغلهذاعليزيد

")4(.لسيدهوعملهنفسهترىلأنةأصلأ،عمل

النفسيةالنواحيمختلففيالبذلعلىالتدريبكانولهذا

ضعفهامنالنفستتخلصحتى،ومصابرةصبرإلىيحتاج،والخلقية

وإقامة،تعالىاللهكلمةإعلاءسبيلفيللتفانيقيادهاوتسلس،البشري

وتعالى.تباركاللهارتضاهكما،الحنيفالشرع

والصبربالتحملالخاصةالتدريبانواعممارسة:رابعا

نفسةتدريبللمرءينبغيالتيالفاضلةالأخلاقمنالصبريعتبر

الصابرينتعالىاللهوعدوقد.ودينيةدنيويةضرورةفالصبرعليها،

926.ص،السابقالمرجع)1(

926.ص،السابقالمرجع)2(

926.ص،السابقالمرجع)3(

926.ص،السابقالمرجع)4(

937



ائغرنةتحزويت"أولبهف:تعالىاللهتال،الداريننيالعظيمبالأجر

كثيرةاياتاللهكتابوفي.")1(وسئماتحئةيخهاو!طفؤتصصمبر%بع!

علية.اللهوجزاءوفضلةالصبربشان

متعلقةانهااعتبارعلىالصبراقسامالجوزيةقيمابنبينوقد

وصبريؤديها،حتىوالطاعاتالأوامرعل"صبر:فقال،الثلاثةبانواعة

والأقضيةالأقدارعلىوصبرفيها.يقعلاحتىوالمخالفاتالمناهيعن

"ورأيت:الجوزىابنقالالمعنىهذاوفييتسخطها")2(.لاحتى

نفسة،مداراةحملمااتقلومن،صعبةامورأالتكليفحملقدالإنسان

في"ليسايضأ:وقوله")3(تكرهماوعلى،تحبعماالصبروتكليفها

الرضىمنافضلفيةولاالقضاء،علىالصبرمناصعبالتكليف

..)4("

تحبلمامخالفأيعونانةمنالبشريةالنفسعلالصبرمشقةوتاتي

فييجريالقدرلأنالصبرصعب"وإنما:الجوزيابنقال.وتهوى

والأذىالمرضعلىيقفالنفسمكروهوليس،النفسبمكروهالأغلب

.(القدر")جريانحكمةفيالعقليتحيرحتىيتنوعهوبل،البدنفي

موقنأيكونوأن،وشمهخيرهبالقدرالإيمان،الصبريتطلبلذلك

ذاكوليس.خيركلةامرهإن:المؤمنلأمر"عجبأ!ي!:الرسولبقول

اصابتهوإن.لهخيرافكانشكرسراءاصابتهإن.للمؤمنإلالأحد

مطمئنةراضيةالبشريةالنفستنقادحتىله")6(.خيرافكانصبر،ضراء

ابنيقولذلكوفي.وجلعزبالتهالإيمانيواليقينالمعرفةهذهضوءفي

75.الاية،الفرقانسوره)1(

الجديدةالآفاقدار،بيروت.الثاكرينوذخيرةالصابرينعده.الجوزيةقيمابن)2(

32.ص،م0891-ص5041،الرابعة،الطبعة

89.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

19.ص،السابقالمرجع)4(

19.ص،السابقالمرجع)5(

كتاب،5922ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)6(

9992(.-)64رقمحديث،خيركلةأمرهالمؤمنباب،والرقائقالزهد
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رضيتعرفتةفإذا،المعرفةثمراتجملةمنالرضى"إن:الجوزي

طعمهابعضيجد،مراراتالقضاءضمنفييجريوقد،بقضائه

ترقىفاذا.المعرفةحلاوةلقوةالمراراتعندهفتقلالعارفاما.الراضي

")1(.حلاوةالأقدارمرارةصارت،المحبةإلىبالمعرفة

وتحقلالصبرعلالواعيبالتدريبالجوزيابنينصحلذلك

حتى،منهوالحكمةوقدرهتعالىبالئهالعميقةالمعرفةخلالمن،المشاق

ذلك:فيفيقول.الإيمانحلاوةفيجد،الإنسانقلبفيالمحبةتنبت

المعرفةبمقتضىالعملثم،بالأدلةالمعرفةطلبفيالاجتهاد"فينبغي

بقولاستشهدوقد")2(.المحبةيورثذلكلعل،الخدمةفيبالجد

العبديزال"لا:جلالةجلاللهعنالقدسيالحديثفيلمجي!الرسول

به،يسمعالذيسمعهكنتاحببتهفاذا،احئهحتىبالنوافلالييتقرب

به")3(.يبصرالذيوبصره

الصبر:علىالمعينةالوسائل

ومساعدتها،الإرادةلتقويةالجوزيابنذكرهاعدةوسائلهناك

هيةالوسائلوهذهالصبر،عل

الأللىالوسيلة-ا

الصبر،باحاديثوالتبقعر،فيةالصبرواياتالكريمالقرانتدئر

مدغما،بالتفصيلالنقطةهذهالجوزيابنوضحوقد.للإرادةالمقوية

علالصبريقوي"ومما:فقال،النبويةوالأحادتثالقرانيةبالاياتإياها

وال!تةالكريمالقران:إلىالنقلقسموقد")4(.والعقلالنقلالحالتين

"بيان:الأولالقسم:قسمينالكريمالقرانقسمثم.الشريفةالنبوية

لمئمنملى"إنما:تعالىقولةذلكفمن.والعاصيالكافرإعطاءسبب

49.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

59.ص،السابقالمرجع)2(

الحاديالجزء.بضر!البخاريالباري.العسقلافي،سابقمرجع)3(

2065.رقمحديث،التواضعباب،الرقائقكتاب341،-034ص،عشر

29.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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يكفرلجعفناصلمنوحدصأمةالئاسيكونأن"ولؤلا")1(.أكمأليزدادوا

")2(.فضؤفنسقفالبيو-تهح!لإلرخمق

حسبتم"أش:تعالىكقولة،يلقىبماالمؤمنابتلاء:الثانيوالقسم

أنحستتض"أتممنكغذ")3(.بخهدوأالذيناللهئعلىولمااتجنةتذظوأأن

والض!إءاتاسامستهمقتلكممنخلؤأالذينقثليآتكمولمحاانجتةتدخلوا

وزئزلوأ")4(.

"اما:فيهمافقال.وحالقولإلىالسنةالجوزيابنقسمثم

عمرفبكى،جنبةفيتؤثرحصيررمالعليتقلبكانلمجي!فانه:الحال

لمجي!:لهفقال،والديباجالحريرفيوقيصركسرى:وقال.عنهاللهرضي

.(الدنيا")ولهمالآخرةلناتكونانترضىالاعمر؟ياانتشك"افي

بعوضةجناحاللهعندتساويالدنيااق"لو:لمجم!فكقوله)6(:القولواما

ماء")7(.شربةمنهاكافراسقىما

يقويفانه:العقل"واما:الجوزيابنفيهقالفقدالعقلاما

حكمةالقاطعةالأدلةعنديثبتتقد:يقولأنمنهابجنودالصبرعساكر

ابنبينثمخللا")8(.الجاهليظنهلماالثابتالأصلاتركفلاالمقدر.

بالئهالمؤمنأنثبت"قدقائلا:نفسهيقنعأنالمرءعلىأنالجوزي

فيللمستعملينبغيولانهار،كبياضالتكليفزمنوانكالأجير،

178.الاية،عمرانالسورة)1(

33.الآية،الزخرفسورة)2(

.142الاية،عمرانالسورة)3(

.214الاية،البقرهسوره)4(

الحافظسنن.القزوينييزيد،بنمحمد،اللةعبدابو،ماجةابن،سابقمرجع)5(

الزهلىسةاكعابو.ص!حققه4اماجهابنأ%بنمحمل!!ظمىاللهاابالكمثيو

5024.رقمحديث-يخؤ،محمدآلضجاع

39.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)6(

ال!ابع،الجزء.الترمذيسننوهوا!!.الجا.الترمذي،سابقمرجع)7(

حديث،وجلعزاللهعلىالدنياهوانفيجاءمابابالزهد،كتاب،056ص

2325.رقم

39.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)8(
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فإذا،العملساعاتيصابرأنينبغيبل،الثيابنظيفيلبسانالطين

تفريقوقتندم،العملوقتترفهفمن.ثيابهأجودولبستنظففرغ

ازرتقؤيالنبذةفهذه،كلففيماالتوانيعلوعوقب،الأجرة

الصبر")1(.

الثانية:الوسيلة-2

ابتلاءاتمنلهتعرضواوما،السلامعليهمالأنبياءقصصقصق

النفستدريبفيتؤثرالقصصهذهعليها،وصبرهموثباتهممختلفة

ابنهفيسال"ونوح:الجوزيابنقالالبلاء.وتحملالصبرعلىالبشرية

بفقدويعقوب،بالذبحوإسماعيلبالنار،ابتليوالخليل،مرادهيعطفلم

وسليمانوداودبالبلاء،وايوب.الهوىبمجاهدةويوسف.الولد

الجوعمن-سمدمحمدنبينالقيماوأماهذا.علىالأنبياءوجميع.بالفتنة

")2(.فمعلومالعيشوكدروالأذى

الخلق،صفوةوهمتعالىاللهأنبياءأنفيالإنسانتفكرفاذا

تعالى،اللهمنالعظيمالأجرالصبر،ذلكثماروجنواللبلاء،تعرضوا

للبلاء،الدنياوضعتعالىاللهانأيقنإذاولاسيماسيصبر،شكلافإنه

للبلاء،وضعت"فالدنيا:الجوزيابنقال،وصبرهالإنسانإيمانليختبر

منحصلماأنيعلموأنالصبر،علىنفسهيوطنانللعاقلفينبغي

قيل:كماللدنياوالجبفةالخلقاصلفعليحصللموما،فلطفالمراد

والأكدارالأقذاءمنصقوأتريدهاوأنتكديىعلىطبعت

نارجذوةالماءفيمتطل!ثطباعهاضدالأيامومكفف

هذاادويةمنالمؤمنفليستعمل،وضعفةالإيمانقوةتبينوهاهنا

")3(.لحكمتهوالتحكيمللمالكالتسليمالمرض

الثالثة:الوسيلة-3

تعالى،اللّهيرضيبمابشغلهابهاوالتلطفالبشريةالنفسمدارة

39.ص،السابقالمرجع()1

388.ص،السابقالمرجع)2(

388.ص،السابقالمرجع)3(
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"فرايت:الجوزيابنقال.حملتقدماعلىلتصبرالجميلووعدها

استشهدوقد")1(.للنفسوالتلطفبالتسليةالصبرطريققطعالصواب

رجلومعة"سارانهاللّهرحمةالحافيبشرعنيحكىبما،الجوزيابن

بشر:فقالالبئر؟هذهمننشرب:لهفقال،صاحبةفعطشطريقفي

فما،الأخرىالبئر:لهقالإليها،وصلافلما،الاخرىالبئرإلىاصبر

الدنيا")2(.تنقطعهكذا:لهفقالإليةالتفتثم...يعقلةزال

الرابعة:الوسيلة-4

وجلعزاللهتعويضمنيتبعهوما،تعالىاللهمنالأجراحتساب

يوفى"إشا:تعالىقولهفيكما،للصابرينومدحه،والاخرةالدنيافيله

ذلكومن":الجوزيابنيقولهذاوفي.")3(حسا!بغئرأتجرمالصعنر،يئ

بتصويرالتلذذومنة.الاخرةفيالاجرتلمحومنة.الدنيافيالعوضرجاء

ومن،وجلعزالحقمنوالأجرعليةيمدحونفيماالخلقمنوالثناءالمدح

التيالأشياءمنذلكغيرإلى،صاحبةيفضحبل،يفيدلاالجزعانذلك

ناللصابرفينبغي.سواهانفقةالصبرطريقفيفليس.والفكرالعقليقدحها

")4(.المنزلصثحوقد،ابتلاتهساعاتبهاويقطع،نفسةبهايشغل

الخامسة:الوسيلة-5

منوالمثوبةالأجروطلبعليها،والصبرالبلاءأسبابفيالتفكر

عنلي!المنعبأننفسةليسل"ئم:الجوزيابنقال.وجلعزالله

أغراضه،عنالصابروليؤجريعلمها،لالمصلحةهووإنما،بخل

يسير،مقدارالابتلاءزمنإنثمورضوا.سفمواالذيناللهوليعلم

وبفجر،انجلتقدبالظلمةوكانة،قليلبعدتلقىمدخرةوالاغراض

سبحانه،الحقمرادجرىماأنإلىفهمةارتقىومتى.طلعقدالأجر

كذلكيكنلملوإذيقدر،بماويرضىيريد،مايريدأنإيمانةاقتضى

.(")المعنىفيالعبوديةحقيقةعنخارجاكان

89.ص،السابقالمرجع)1(

99.ص،السابقالمرجع)2(

.01الاية،الزمرسورة)3(

.156ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

388.ص،السابقالمرجع()ه
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السادسة:الوسيلة-6

منأنواعثلاثةعلىيحصلالصبر،طريقعنأنهالصابريعلمان

تعالى.اللهعنددرجتةمنوترفع،بروحةوتسمو،إرادتهتقويالعبادات

،الذنوبمنالتوبةوبينالاستغفاربينجمعت"فإذا:الجوزيابنقال

،العبادةمنفنونتلاثةحضلت،الفرجوسؤالالقضاءعلىوالصبر

منها")1(.كلعلىتثاب

ضعفهامنالإرادةإنقاذوسائل:خامسا

الضعفوهذا")2(،ضعيفااقيدن!ئن"وظق:تعالىاللهقال

ضعيفوالإنسان.بهاللهخلقهاالتيالبشريةالنفسخصائصمنالبشري

دوافعةوأمام،البشرمنمنهأقوىهومنوامام،وجلعزخالقهامام

تعالى.اللهقبلمنبهاالقيامالمكلفوالواجباتالمسؤولياتوأمام،وشهواته

تيسرتإذاويتجبريتسلطالإنسانفان،البشريالضعفهذاومع

إذاحتى،تعالىاللهإلىلجاضزاءأصابتةفاذا،والقوةالسلطةاسبابله

صى"وإذاتعالىاللهقال،وطغيانةعصيانهإلىرجعضرهعنةكشف

برئهممهمفريقإذارخمةنهأذاقهصإذآتزإلةمنيين!3دعؤأضرالتاس

قالماأوقاعداأؤلجئبهـءحاناالمحزالالشندفق"واذا:وقولة")3(.يمثركون

زئنكذلكمشهضحئنإكئذعنآئز!انمزضزلمعنهكشفنافلئا

")4(.يعملوتكانوأماللممتصفين

ثمالإرادةلتقوية،بواقعيتهالإسلاميالتربويالمنهججاءلذلك

فيالسقوطقبلوشهواتهرغباتهأمامالإنسانضعفعلىللتغلبتربيتها

لابنكانوقدفيها،وقعإنفيهاالوقوعبعدثم،والمعاصيالرذاتل

الإسلامي.التربويالمنهجهذامنمشتقرأيالجوزي

393.ص،السابقالمرجع)1(

28.الايةالنساء،سوره)2(

33.الاية،الرومسورة)3(

.12الاية،يونسسورة)4(
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المعاصيارتكابمنللوقايةالإرادةتربية-ا

لارتكابمعرض،الفطريالبشريضعفةنتيجةالإنسانإن

فيالخيرةالإرادةتربيةأسلوبالإسلاماستخدملذلك،والآثامالمعاصي

النفسبةتوسوسماشملبل،وسلوكياتةالإنسانتصرفاتجميع

ماانفسهابهحدثتمالأمتيتجاوزالله"ان:-سي!الرسوليقول،البشرية

فيما:لمجصلقوله،بالمعصيةهئمإذاوكذلكبه")1(.يعملوااويتكلموالم

.والسيئاتالحسناتكتبالله"ان:قال،وتعالىتباركربهعنيروى

كاملة.حسنةعندهاللهكتبهايعمفهافلمبحسنةهتمفمن:ذلكبينثم

سبعمائةإلىحسناتعشرعندهوجلعزاللهكتبهافعملهابهاهنم!ان

عندهاللهكتبهايعمفهافلمبسيئةهنملىان.كثيرةاضعاتإلىضعف

")2(.واحدةسيئةاللهكتبهافعملهابهاهموإن،كاملةحسنة

تعديلفيالقوينمالإسلاميالتربويالمنهجهذاخلالومن

الخيرةالإرادةتقوىالمسار،وتصحيح،الاعوجاجوتقويم،السلوك

المؤمنةالنفسوتحث،المعصيةإلىالداعيةالشريرةالإرادةعلىالصالحة

فيها.الوقوعقبلالتمهلعل

عليةاطلعتفيماالجانبهذافيرأيالجوزيلابنيكنولم

الجوزيابنلهاتعرضالتيالثانيةالنقطةإلىننتقلحتىفيةكتبتولكن

وهي:

المعصية:فيالوقوعبعدالإرادةتربية-ب

أماموضعفها،البشريةالنفسبطبيعة-أعلم-تعالىاللهإن

ذلكفيقال،المعصيةمنللتنفيرالعاطفيالجانبنئةلذلك،الشهوات

]السيئة[الأشياءفعلمناشمأزإذاالإنسان"إن.يالجنمقدادد.

عنهاوالابتعادفعلهاعدمإلىإرادتهعاطفتةتدفعمنها،نفسةوتقززت

كتاب،161ص،الأولالجزء.خح!.النيسابوري،سابقمرجع()1

تستقر،لمإذابالقلبوالخواطرالنفسحديثعناللهتجاوزباب،الإيمان

)127(.-102رقمحديث

العبدهمإذاباب،الإيمانكتاب،118ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)2(

-)131(.702رقمحديث،تكتبلمبسيئةهمهـاذاكتبتبحسنة
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بعضائعضكميغتبولاتجئشوأ"ولا:تعالىبقولهاستشهدثمنهاتيأ")1(،

فكرقتموه")2(.متتاأخيهلخميآ!لانأصد!رأمجب

منللتنفيرالعاطفيالاسلوبهذاالجوزيابناستخدموقد

"إنه:الزنىمنالتنفيرفيفقالعنها.العاصييبتعدحتى،المعصية

"فكم:وقال")3(،أقبحبالجارةوهو،الأنسابويغير،الفرشيفسد

هتكمنها،لحظةبلذةعشرهامعشاريفيلامحنمنبالزنىيتعلق

فيالمسلمالأخوخيانة.المحرمةالعوراتوكشفالناسبينالعرض

بنت.اولهكاختوهيبهاالمزفبوفضيحة،متزوجةكانتإنزوجته

فيسببأالزانيهذاوكان،الزوجبذلكألحقتهزوجولهامنةعلقتفان

إلمماولدمنذلكيتسلسلثم.يستحقمنومنعيستحقلامنميراث

الزفى+ئقربوأ"ولا:تعالىقالدا)4(.فمعلومسبحانةالحقسخطواما.ولد

شربمنالتنفيرفيالجوزيابنوقال.(")سبيلأوسآهفحثمةكانإنه

عندمعلومةوتأثيراته،للعقلوإبعاد،والثوبللفمتنجيسفإنه":الخمر

وربما،جاهوذهابعقاباتجنيساعةلذةيؤثرممنفالعجب.والمخلوقالخالق

.")6(القتلإلىبالعربدةخرح

المعاصي،فيالعاصيانغماسسببانبينالجوزيابنإنثم

عيوبمنفيهاماعنةتحجبالتيشهواتههوبها،إحساسةوعدم

فوجههاحقيقتها،علىالشهواترأىالغشاوةهذهانجلتفإذا،ونقائص

بعينيالمعصيةرأى"ومن:قالالمعنىهذاوفي.تعالىإلئهيرضيبما

اجلة،عقوبةثمرتهاتمشئتماالعيوبمنفيهاإذراها؛فماالشهوة

")7(.عاجلةوفضيحة

المعاصي"كل:فقالى،مراتبلهاالمعصيةانالجوزيابنبئنوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

474.ص.الأصاسيةالأسلاميةالتربيةجوانب.يالجن،سابقمرجع

.12الاية،الحجراتسورة

028.ص.الخاطرصيد.الجوز!ابن،سابقمرجع

.416ص،السابقالمرجع

32.الايةالإسراء،سورة

426.ص.الخاطرصيد.الجوز!ابن،سابقمرجع

415.ص،السابقالمرجع
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وفقالمعاصيمنبعضأعددثمبعض")1(.منأقبحوبعضها،قبيحة

ويغير،الفرشيفسدفإنة،الذنوباقبحالزنى"فان:فقالدرجتها

"فقد:فقالالحديثبهذااستشهدوقداقبح")3(،بالجارةوهو،الأنساب

الله:رسولياقلت:قالمسعودابنحديثمنالصحيحينفيروي

،ايثم:قلت.خلقكوهوندأللهتجعلان:قال؟اعظمذنباي

نا:قال،أىثم:قلتمعك؟يطعماناجلمنولدكتقتلان:قال

")1(.جاركحليلةتزاني

،الجارةمعالزنىعقوبةتشديدمنالحكمةالجوزيابنبئنوقد

حقانتهاكوجلعزاللهمعصيةإلىيضثملأنههذا،كان"وإنما:بقوله

استشهدوقد،"الشيخيزنيانالذنوبقبائحفيذلكيليثمالجار")4(.

وذلك(.")الزانيالثيخيبغضالله"إنلمجد:الكريمرسولنابحديث

ويبالغ،يحركهافهو،تغلبقوةفيهاوليس،ماتتقدالطبعشهوة"لأن

"ومن:فقال.أيضأالمعاصيبعضوذكرعنادأ")6(.معصيتهفكانت

الذهبخاتمخصوصا،والذهبالحريرلبسالمعاندةتشبةالتيالمعاصي

:وقالالخطايا")7(.وأقبحالأفعالابردمنوانه،الشيخبهيتحلىالذى

")8(المالالكثيرالغنيمنخصوصا،الصريحبالرباالمعاملة"وكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

285.ص،السابقالمرجع

028.ص،السابقالمرجع

الثامن،الجزء.البخاريءبشرالباري.!.العسقلاني،سابقمرجع

وأنتم(نداك!دئهتخعلو(فلا:تعالىقولهبابالتفسير،كتاب،163ص

.4477رفمحديث"،تعلموت

الذنباي-كيمالنبيسألت:فالمسعودبناللةعبد!حديث:بلفظوردوقد

لعظيم،ذلكإن:قلت".خلقكوهوندألنهتجعل"ان:فال؟اللهعندأعظم

:قالاكب؟ثم:قلت.وان!حصمعك:قالأفي؟ثمفلت

".جاركحليلةتزانيأن

281.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع

281.ص،السابقالمرجع

281.ص،السابقالمرجع

281.ص،السابقالمرجع

281.ص،السابقالمرجع
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يتوبولاالكبير،بالشيخالمرضيطولأنالاشياءاقبح"ومن:وقال

حقباخراحيوصيولادينا،يقضيولازلبما،منيعتذرولا،ذنبمن

الظالماوالسارقيتوبانالذنوبقبائح"ومنايضأ:وقال")3.علية

ومن.يقضيولاالصلاةفيأوالزكاةفيوالمفزط،المظالميردولا

")2(.المرأةمعيقيمثمطلاقهيمينفييحنثأناقبحها

قبائحمنيعتبرهاالتي،المعاصيبعضالجوزيابنعددأنوبعد

يعزمولميقصدهالمهفوةهفا"من:فقال،المغفرةمعنىبئن،الذنوب

فاستغفرفعللماانتبةثم،الفعلبعدالعودعلىعزمولاالفعلقبلعليها

المعنىلهذامثلثمخطا")3(.مقامفيعمدأدخلةوإنفعلةكان،الله

ويتشاغلالنظرفيطلق،الطبعفيغلبةمستحسنلهيعرضأن"مثل:بقوله

وأكالغائبفيكون،النهيمعنىتلفحعنالطبعبالتذاذنظرهحالفي

تلكبغسلالنذمفقام،فعلهعلىندملنفسةانتبةفاذا،كالسكران

"إذا:تعالىقولهمعنىفهذاتقصد.!غلطةكانهاكانتالتيالأوساخ

علىالمداومفاما")4(.مئصرونهمفإذاتذ!رواالشئطنمنطعفممئهئم

مبارفي،للنهيمتعمدمقامفيفكأنه،عليهاالمصز،لهاالمرذدالنظرةتلك

علىالجزاءيرىلاانالبعدومن.إصرارهبمفدارعنةيبعدفالعفو،بالخلاف

.")5(ذلك

يحسلا"أنالمعاصيعلىالإصرارعقوبةأنالجوزيابنويرى

كالفرحعقوبةهوبماالسروريقعأنذلكمنوأشد.بالعقوبةالمعاقب

")6(.الذنوبمنوالتمكن،الحرامبالمال

المعصية،إلىالإنسانتدعوالتيالأسبابالجوزيابنعددثم

وعلاجها،اسبابثلاثةفذكر،المعاصيهذهمنالتوبةإلىالمبادرةوترك

فيها:فقال

281.ص،السابقالمرجع)1(

281.ص،السابقالمرجع)2(

917.ص،السابقالمرجع)3(

.25الاية،الاعرافسورة)4(

917.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،سابقمرجع()ه

.14ص،السابقالمرجع)6(
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فيماالفكرعنتشغلرؤيتهفانالعاجلالهوىرؤية"احدها:

افاتمنلحذرالعقلحضرفلو،بالتوبةالتسويف:والثاني

سلبيجوزممنوالعجب.التوبةتحصلولمالموتهجمفربماالتأخير،

يطيلالهوىأنغير،الحزمعلىيعملولاساعةمضيقبلروحه

نهايةوهذامودمح!".صلاة"صل:لمجي!الشرعصاحبقالوقدالأمد،

.جذأخرىصلاةإلىيبقىلاانةظنمنفانهالداء؛لهذاالدواء

.واجتهد"

انةوينسى،رحيمربي:يقولالعاصيفيرىالرحمةرجاء:والثالث

لماكذلككانتلوإذ؛رقةليسترحمتةانعلمولو.العقابشديد

اليدقطعشزعفانة،مأمونغيروعقابةطفلا،المولاعصفورأذبح

واناب")1(.لجذ،دراهمخمسةبسرقةالشريفة

بالقلبمضرةمذمومةاثاراللمعاصيانالجوزيابنبينوقد

فاذا،القلوبعلتغطي"الذنوب:فقال،والاخرةالدنيافيوالبدن

معصيةمن"كم:وقال")2(الهدىوجةفيهايبقلمالقلبمراةأظلمت

وحسراتهفقرهوشدة،أقدامةتعثيرمعابداهبوطفيصاحبهايزاللا

العجب"من:وقولةنالها")3(.لمنوحسدهالدنيا،منيفوتةماعل

وتنسى.إلحاحكزادتعويقهازادوكلما،اغراضكطلبفيإلحاحك

وإما،اذىمعجلفربمالمصلحتكإما:امرينلأحدتمتنعقدأنها

")8(ءالإجابةمنبعيدالذنوبصاحبفانلذنوبك

الصادقةالتوبةهو،والآثامالمعاصيلهذهالتربويوالعلاج

،للشهواتالمحبةالنفسوتقمع،الخيرةالإرادةتقويالتي،النصوح

تعالى،اللهلمرضاةالنفسفتندفع،الآثاممنوالجوارحالقلبوتطهر

.بالطاعاتمنهوالتقرب

351.ص،السابقالمرجع)1(

25.ص،الأولالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.391ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

191.ص،السابقالمرجع)4(
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القرانية،بالاياتكلامةموثقأ،التوبةفيالجوزيابنقال

"وتولبرا:فقال،بالتوبةوتعالىسبحانهاللهأمر"قد:النبويةوالأحاديث

عنالنؤتةيقبلالذى"وهو:فقالبالقبولووعد.")1(جمعااللهإلى

.")4(أدثهزخةمننقنطؤا"لا:فقالالرجاء)3(بابوفتح.")2(عباده

نزلرجلمنالمؤمنعبدهبتويةافرحلله":لمجمبقولةالجوزيابنواستشهد

أرجع:قال.الموتادركهإذاحتىفطلبها،راحلتهمعه)مهلكة(دوتجةبارض

فاذافاستيقظ،عيناهفغلبتهمكانهفاتى،قيهفاموتفيهاضللتهاالذ!مكانيإلى

بتوبةفرحأاشدفالله،يصلحهوماوزادهوشرابهطعامهعليهاراسهعندراحلته

.(")وزادهبراحلتههذامنالمؤمنعبده

عرضةخلالمنالنصوحالتوبةمعنىالجوزيابنوضحثم

العبديتوبأنالنصوحالتوبة:الخطاببنعمر"قال:التاليةللاقوال

عنالبصريالحسنوسئليعود.لااننفسهيحدثوهوالذنبمن

،الجوارحوترك،باللسانواستغفار،بالقلبندم:فقالالنصوحالتوبة

كلتكفرالنصوحالتوبةمسعود:ابنوقاليعود.لاانوإضمار

نصوصا")7(.تؤبهيراللهإلىتوبوأءامنواائذيف"يايها:الآيةوقرأ."سيئة
-)6(

"ليست:قالكمافهي،الجوزيابننظرفيالتوبةحقيقةاما

وقديعود")8(.لاأنوعزمه،القلبندمهيإنما،اللساننطقالتوبة

نارالتوبةإنما،باللسانقولالتوبةان"اتعتقدحقيقتها:فيأيضاقال

حلةحفهثمالاعتذار،البسهثمالأقذار،منقلبكجرد.الإنسانتحرق

الدار")9(.بابعلىاقمهثمالانكسار،

اسورة)1(

اسورة)2(

مرجع)3(

اسورة)4(

مرجع()ه

عشر،

مرجع)6(

اسورة)7(

مرجع)8(

المرجع)9(

31.الايةلنور،

25.الاية،لشورى

.24ص،الأولالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابق

.53الاية،لزمر

الحاديالجزء.بشر!ابخاريالباري.العسضلاني،سابق

8063.رقمحديث،التوبةباب،الدعواتكتاب،201ص

5.36-935ص،الأولالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابق

.8الاية،لتحريم

932.ص،الأولالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابق

2.36ص،الأولالجزء،السابق
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الجوزيابنقاللصحتها،شروطمنلهالابد،التوبةتقبلوحتى

،الاخرةأمورمعاينةقبلتكونأنصحتها:شروط"ومن:ذلكفي

قبلفاستدركوا،القبولموسمفاتفقدعاينةأوالعذابباشرهفمن

")1(.يؤمنلاالذيبالفواتالمفاجأة

فردمنتوبتهاثممعصيتهادرجةفيالبشريةالنفسوتختلف

قالالاول،الناسمنفريقينإلىالتائبينالجوزيابنصنفوقد.لآخر

زلتة،قبحعلىلنفسةمقتةزادندمهاشتدكلماالصادقالتائب"إن:فيه

الأحوالبعضفيمباحاللقتلتعريضهاورأىلها،مقتهقويمنفمنهم

كلامهالجوزيابنوثقوقدوالغامدية")2(.ماعزفعلكما،لهفعزضها

الرسولوقول،الموتحتىرجمهثم،بذلكواعترافهماعززنىبقصة

وقولةلو!سعتهم")3(.أمةبينقسمثلوتوبةتاب"لقد:توبتهفيلمجت

تابهالوتويةتابت"لقد:فرجمتبالزنىاعترفتعندماالغامديةفيلمجفه

له")4(.لغفرمكسصاحب

مقتإلى"فانظر:بقولةالتائبينمنالفئةهذهالجوزيابنفمدح

.(")فعلتلماعليهاغضباالهلاكإلىأسلموهاحتىانفسهمهؤلاء

لممنالتائبين"ومن:فيهمقالفقد،التائبينمنالأخرىالفئةأما

الجوزيابنقصوقدعيشها")6(.ينغصفكانبقتلها،التعريضلهيجز

ضيغمارأيت:السلفبعض"قال:فقال،قولهلتاكيدالقصةهذه

932.ص،الأولالجزء،السابقالمرجع()1

036.ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)2(

.النيسابوري،سابقمرجع،وكذلك361ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)3(

علىاعترفمنبابالحدود،كتاب،1322ص،الثالثالجزء.!!

5916(.-)22رقمحديث،بالزنىنفسة

مرجع،وكذلك361ص،الأولالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

الحدود،كتاب،1324ص،الثالثالجزء.!ص.النيسابوري،سابق

6916(.-)24رقمحديثبالزنىنفسةعلىاعترفمنباب

361.ص،الأولالجزء.التبصره.الجوزىابن،سابقمرجع)5(

361.ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)6(
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فقلت،غيرهواكتالالحمتفيفصبةبارد،ماءمنكوزأاخذقدالعابد،

ألانفسيعلفجعلت،شابوانانظرةنظرت:فقال،ذلكفيله

")1(.الحياةأيامعليهاانغصالبارد،الماءاذيقها

المنهجتخالفالتيالقصةلهذهقضةالجوزيابنعلىيؤخذ

تعالى،اللهأباحهاالتيالطيباتتحريميجيزلاالذي،الإسلاميالتربوي

جعلالتيالمباحاتمنالحرمانحذإلىوعقابها،البشريةالنفسلزجر

حرئممن"قل:تعالىاللهقال.وطاعتةعبادتةعلللعبدعونافيهاالله

اثحيؤؤفىامنوأللذتين!قلالرزقمنوألظئبتلعباد،ءأخرجالتىاللةزينة

ناسبق،جليلعالموهوبةالأحرىوكان.")2(ائقئمهيؤمضالصةألائا

نا،الاعتدالمبداعلوتربيتهاالبشريةالنفستهذيبفيالسديدرايهوضحنا

والمجاهدةالمحاسبةطريقعنيكونانينبغي،العيشتنغيصانإلىيرشد

إلىثماللوامةالنفسإلىتصلحتى،بالسوءالأفارة،العاصيةالنفسلهذه

.الطاعاتعلتقوىفلا،المباحاتمنحرمانهامنبدلأ،المطمئنةالنفس

الإرادةلتقويةالإيحائيةالنفسيةالوسائل:سادسا

انتقالأوآخر،إلىشخصمنالأفكارانتقال"هو:الإيحاء

الشخصمنالإيحاءيك!نوقدمتاثر")3(.إلىمؤثرمنوالآراءالأفكار

قوية،شخصيةوتملك،الإرادةقويإنك:لنفسةيقولكان،نفسةإلى

الإيحاءوطبيعة.الإنسانإرادةتقوىيومكلفيمراراذلكتكرارفمع

تعالىاللّهقوةمنالروحيةقوتةيستمذ،الإسلاميإلتربويالمنهجفي

"ان:وقولة")4(.جميعادئهالقؤة"أن:تعالىاللهقال،وتشريعةوهديه

.(")المعيناتقؤهذوال!زاقهوالله

تعالىبالتهبالإيمانالاعتزاز،بالقوةالذاتيالإيحاءمصادرومن

362.-361ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)1(

32.الاية،الأعرافسورة)2(

.191ص.والتربويةالمصطلحاتبالنفسية.زيدان،سابقمرجع)3(

.165الاية،البقرةسورة)4(

58.الاية،الذارياتسورة)5(
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")1(.جميعأاتع!ؤفلئهاتعزهترمدكان"من:تعالىالثهقال.عليةوالتوكل

منأفضلالقويفالمؤمنلذلك.")2(جميعاللهالعزه"فان:وجلعزوقال

اتباعهومن،تعالىبالئهصلتةمنوعزتهقوتهيستمذلانه،الضعيفالمؤمن

لنواهية.واجتنابةوجلعزاللهلأوامر

رايتالتقوىصحت"ومتى:الجوزيابنيقولالمعنىهذاوفي

ومن،دينهيؤذيلمايتعرضولا،الخلقيرائىلاوالمتقيخير،كل

لابن!يدالرسوليوصيةكلامهوثقثم(،"شاللهحفظةاللهحدودحفظ

تجذهاللهاحفظ.يحفظكالله"احفظعنهماةاللهرضيعباس

أنقذهعندما،السلامعليةيون!اللهلنبيمثلأضربثم")4(.امامك

بسببهلكفرعونأما،الحوتبطنفيسجنةمنتعالىبالتهإيمانه

لماالسلامعليةيون!"إن:الجوزيابنذلكفيفقال.وطغيانهكفره

أئ!"فلؤلآ:وجلعزاللهقال.الشدةمنبهانجاخيرأذخيرتهكانت

تكنلمفلمافرعونأما(.")يخعثونيؤرإكبظهءفىللبثافسبص!ن؟ن

عصتتوقدإلن":لهفقيلمخفصا،شدتهفييجدلمخيرذخيرةله

ابنويقصد.)7(تاتيرها"تجدتفوىمنخيرذخائرلكفاجعل.قتل")6(

تطبيقمراعاةقوتهمنهاويستمدالإنسانبهايتمسكالتيبالذخائرالجوزي

غض:الذخاترأوفىأنواعلم":ذلكفيفقال،واحكامةتعالىاللهشرع

اللهوايثار،لحدومراعاة،كلم!فضولعناللسانوإمساك،محرمعنالطرف

دخلواالذينالشلاثة)9(بقصةاستشهدثم.")8(النفسهوىعلوتعالىسبحانة

حديثعرفتوقد":فيهافقال،أعمالهمبصالحتعالىللهوتوسلوا،الغار

اللهم:أحدهمفقال،صخرةعلهيمفانطبقت،غابىإلىدخلواالذينالثلاثة

.01الاية،فاطرسورة()1

913.الايةالنساء،سورة)2(

55.ص.الولدنصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.392ص،الاولالجزء.المسند.أحمد،حنبلابن،سابقمرجع)4(

.144-143الايتان،الصافاتسوره)5(

.19الايةيون!،سورة)6(

55.ص.الولدنصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)7(

56.ص،السابقالمرجع)8(

56.ص،السابقالمرجع)9(
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قبلأسقيهماأبوقيعلبالحليباقففكنت،واولادابوانليكانإنه

.الصخرةثلثفانفرح،عنافافرفيلأجلكذلكفعلتكنتفان،أولادي

فجاء،بةفاتجرت،أجرهفتسخطاجيرااستاجرتإنياللهم:الاخروقال

البقرتلكإلىانطلق:فملت؟أجرتيوتعطينياللهتخافالا:فقاليوما

ثلثافانفرحعنافافرحلأجلكذلكفعلتكنتفان،فخذهاورعاتها

قالت:،منهادنوتفلماليعمبنتعلقتإنياللهم:الاخرفقال.الصخرة

ذلكفعلتكنتفان.غنهافقمت،بحقةإلاالخاتمتففقولااللهاتق

الإنسانفانذلكوعل.وخرجوا)1("،الصخرةفرفعت.عنافافرحلأجلك

المجاهدوكذلك،اللهمنالفرحوينتظرالشدائداماميصبرالتقيالصالح

سبيلة.فييجاهدلأنهتعالىاللهمنوالشخصيةالإرادةقوةيستمد

قوتةيستمدأنلابد،المسلمالإنسانأنالجوزيابنبئنوهكذا

نورألهتكونحتى،أحكامهوتطبيق،تعالىبالتهإيمانهمنالروحية

لموتربيتهاالإرادةلتقويةأخرىتربويةأساليبوهناك.حياتهفيوهدى

كتبة.مندرستفيماالجوزيابنيذكرها

الإرادةتربيةجانبالجانبهذامنالمستخلصةالتربويةالآراءأهم

هي:

جميعفيالخيرةالنيةاستحضارعلىالإنسانتدريبأهمية-ا

وتصرفاته.أقواله

لهوأفعالهأقوالهجميعفيالخيرةنياتةالإنساناستحضارإن-2

القوية.الإرادةبناءفيدور

تقوىحتى،الإراديةوالوسائلالأساليباستخدامفيالتنوع-3

.الإنسانشخصية

وانفعالاته،الفطريةدوافعةضبطعلىالفردتدريبأهمية-4

.صغرهمنذالنفسية

كتاب،9902ص،الرابعالجزء!..النيسابوري،سابقمرجع()1

والتوسل،الئلاثةالغارأصحابقصةبابوالاستغفار،والتوبةوالدعاءالذكر

عمامختلفبلفظوردتوقد)2743(.-001رقمحديث،الأعمالبصالح

والمعنى.نفسهاالقصةهيولكن،الجوزيابناورده
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،الإرادةتدريبعندوالمعنويةالماديةالحوافزاستخداماهمية-5

ورسولهجلالهجلاللهيحبهماإلىراضيةثم،مرغمةالنفستنقادحتى

-جير.

وضع!قوةمنفيهاوما،البشريةالنفسطبيعةمراعاةأهمية-6

إرادتها.تدريبعند
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البا!افاص!رلم

التربويةالجوزيابناراءتقويم

ومقارنتها

القرانضوءفيالجوزيابناراءتقويم:الأولالفصل-

ضوءوفي،المطهرةوالسئةالكريم

.أخرىونواحالفقهيةالقواعد

بعضضوءفيالجوزيابناراءمقارنة:الثانيالفصل-

التربويةالاراءضوءوفيمعاصريهاراء

.المعاصرة
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الفمثلالؤول

القرآنضوءفيالجوزيابنآراءتقويم

ضوءوفيالمطهرةوالسنةال!ريم

اضرىونواحالفقهيةالقواعد

الكريم.بالقرانالموثقةالتربويةالاراء:اولا

النبوية.الأحاديثعلىالمعتمدةالتربويةالاراء:ثانيا

الفقهية.بالقواعدوثقهاالتيالتربويةالاراء:ثالثأ

الكلامبعلمالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالاراء:رابعأ

والمنطق.

.الأخرىالتربويةالاراء:خامسا

للمنهجالمخالفةالجوزيلابنالتربويةالاراء:سادسا

.التربوي
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ألفطألؤول

القرآنضوءفيالجوزيابنآراءتقويم

ضوءوفيالمطهرةوالسنةال!ريم

اخرىونواحالفقهيةالقواعد

الثالثالبابينفيالتربويةالجوزيابناراءتحليلخلالمن

مصادرعلى،التربويةكتاباتةفياعتمدقدأنهالباحثةرات.والرابع

التربويةارائةصنفتالمصادر،هذهأساسوعل،فرعيةوأخرىاساسية

إلى:

الكريم.بالقرانموثقةتربويةاراء-ا

النبوية.بالأحاديثموثقةتربويةاراء-2

الأصولية.بالقواعدموثقةتربويةاراء-3

بالقصص.موثقةتربويةاراء-4

بالشعر.موثقةتربويةاراء-5

الذاتية.والخبراتبالتجاربموثقةتربويةاراء-6

مطابقتهامدىلمعرفة،التربويةالآراءهذهبتقويمالباحثةقامتوقد

الأصولية،القواعداو،النبويةالتعثةأو،الكريمللقرانمخالفتهااو

التربية.مجالفيوغيرهماوال!تةالقرانعلاعتمادهمدىلمعرفةوذلك

الكريمبالقرانالموثقةالتربويةالاراءاولا:

والقران.كلةالإسلاميللتشريعالأولالمصدرهوالكريمالقران

محمدكيداللهرسولقلبعلىالأمينالروحبهنزلالذيالله"كلامهو



أنهعلللرسولحجةليكون،الحقةومعانية،العربيةبالفاظهاللةعبدبن

بتلاوتة")1(.يتعبدونوقربة،بهديةيهتدونللناسودستورأ،اللهرسول

بالكتاب"عليكم:ذلكفيفقالبةالتمسكعلىالجوزيابنحثوقد

فهمه،ثم،ألفاظه"تقويمقائلأ:منهالمرادبئنثمترشدوا([)2(،والمنمئة

اخلاقها")3(.ويطهر،النفسيصلحماعلىالإقبالثم،بةالعملثم

أثرمناول!والرسول،البشريةالنفسفيعظيماثرمنلهلماوذلك

عائشةسئلت"وقد:بقولةالجوزيابنذلكوضح،الكريمالقرانفية

.القرانخلقهكان:فقالت:ءس!اللهرسولخلقعنعنهااللهرضي

فيالتربويأثرهيبينثم")4(.القرانفيبةاللهأمرهماعلىكان:تعني

الكريمالقرانمنللمرادالصحيحفهمهمخلالمن،الصالحالسلف

البواطنإصلاحعلفدلهم،والعلمبالقران"تشاغلوا:فقال

وتصفيتها")5(.

وثقهاالجوزيلابنرأيأ)27(-درستفيما-هناكأنلوحظوقد

اراته،بعضومعناهالفظهامناستقىاو،الكريمةالقرانيةبالايات

..هناوأعرض

القرانية:بالاياتوثقهاالتيالآراء-ا

،الهوىبهيأمرمما"التبذير:التبذيرفيالجوزيابنقال-ا

سبحانةالحقتاديبالبابهذافيالأدبوأحسن)6(،العقلعنهوينهى

")7(.تجذترا"ولالذز:قالحينوتعالى

فضلفييتفكر"ثم:فقالالغيظكظمفضلالجوزيابنوثق-2

سابق،مرجع)1(

سابق،مرجع)2(

سابق،مرجع)3(

سابق،مرجع)4(

-.932

سابق،مرجع)5(

سابق،مرجع)6(

الإسراءسورة)7(

23.ص.الفقهاصو!ل.الوهابعبد،خلأف

947.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن

.112ص.ابليستلبيس.الجوزيابن

328ص،الثامنالجزءفى:هالتفسير.المسيرا.الجوزيابن

344.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن

.301ص.الروحافيوالطباللطائف.الجوزيابن

.26الاية،
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الغيظ"وال!ظمذ:فقالالقومسمحانهاللهمدفقد،الغيظكظم
..")بخالئاسنعنوائعانين

أهميةفيللطفلالتعليميالمنهجفيرأيهالجوزيابنووثق-3

جمي!الرسولسيرةفيالنظرالعلوم"وأنفع:فقالالنبويةالسيرة

أ!ده")2(.فبهدلهماللههدىالذتيئ"اؤل!ك.وأصحابة"

فقالمحمدلابنهالتربويةالوصيةأسلوبالجوزيابناستخدم-4

هذهلةفكتبت،العلمطلبفيالجذعنتواننوعمنهرايت"ثمفيها:

علىوأدله،العلمكسبفيطريقيسلوكعلىواحرضةبهااحعةالرسالة

ولا،وفقلمنخاذللاانهعلميمع،وتعالىسبحانهالموفقإلىالالتجاء

")3(،بالفئنوتواصؤأبالحق"وتوا!ؤا:تعالىقالقد،أضللمنمرشد

")4(.الذبهرىنفعتإن"فذكر:وقال

نفسفيتعالىاللهمراقبةغرسفيرأيهالجوزيابنوثق-5

اللهمعرفةعليةوجبتقدبلوغهيوممنانهالبالغ"وليعلم:بقولةالبالغ

أعضائة،وترتيبنفسةرويةالدليلمنويكفيةوالتقليدبالدليلتعالى

بافي،منالبناءلهذاولابد،مرتبمنالترتيبلهذالابدأنهفيعلم

ويعرضانة،عملهيكتبان،عمرهطوليصحبانهملكاننزلقدانهونيعلم

مايغالونكتبينكرامالحفظينعلتكتم"ت!ن:وتعالىسبحانهقال.اللهعلى

")5(.!عدن

منكثيرأ"رأيت:بقولهالروحماهيةفيرأيهالجوزيابنو!-6

التيالأشياءأصولعنالبحثعنينتهونلاالعلماءمنوعالمأالخلق

لاسورة،901ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

.413الاية،عمران

.09الاية،الأنعامسورة،66ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

سورة،42صالولد.نصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.3الاية،العصر

،9الاية،الأعلىسورة)4(

،95ص،العمرمواالغمر!صلىالنا،الجوزيابن،سابقمرجع)5(

12.-01الايات،الانفطارسورة
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اللّهفإنمثلا13(،كالروححقائقها،عنبحثغيرومنجلهابعلمامروا

واخذوا،يقنعوافلم")2(،ربئأمرمنالزاخ"قل:بقولةسترهاتعالى

بشيءلا.يقعونولاماهيتهاعنيبحثون

فيالوقوعمنللوقايةالإرادةتربيةفيرأيهالجوزيابنوثق-7

بلذةعشرهامعشاريفيلامحنمنبالزنىيتعلق"فكم:بقولهالمعصية

وخيانة.المحرمةالعوراتوكشفالناسبينالعرضهتكمنها،لحظة

كاختوهيبهاالمزنيوفضيحةمتزوجةكانتإنزوجتةفيالمسلمالأخ

الزانيهذاوكان،بذلكالحقتةزوجولهامنةعلقتف!ن.بنتأولة

منذلكيتسلسلثم.يستحقمنومغ،يستحقلامنميراثفيسببأ

"ولا:تعالىقال)3(.فمعلومسبحانهالحقسخطواماولد.إلىولد

")4(.سبيلأوسآءفحثمهكانإنوالزفى+نقربوأ

"مثل:ندممنيتبعهاوماالمغفرةمعنىفيالجوزياينقال-8

حالفيويتشاغلالنظرفيطلق،الطبعفيغلبةمستحسنلهيعرضان

واكالغائبفيكون،النهيمعنىتلمحعنالطبعبالتذاذنظره

تلكبغسلالندمفقام،فعلهعلندملنفسهانتبةفإذا،كالسكران

"إذا:تعالىقولهمعنىفهذاتقصد.أغلطةكأنهاكانتالتيالأوساخ

علالمداومفأما.(")متصرونهمفإذاتذئحرواالشئطنضنطعفمشهم

مبارز،للنهيمتعقدمقامفيفكانه،عليهاالمصر،لهاالمرددالنظرةتلك

علالجزاءيرىلاانالبعدومن.إصرارهبمقدارعنةيبعدفالعفو،بالخلاف

.")6(ذلك

والمعاصيللذنوبالتربويالعلاجفيرايهالجوزيابنوثق-9

:فقالبالتوبةوتعالىسبحانهاللهامر"قد)7(:قولهفيوذلكبالايات

75.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

85.الآيةالإسراء،سوره)2(

.416ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

32.الاية،الإسراءسوره)4(

.102الاية،الأعرافسوره)5(

917.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)6(

.24ص،الأولالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)7(



النؤتةيفبلائذى"وهو:فقال،بالقبولووعد")1(.جمعااللهإلى"وتوبرا

.")3(أدتهزخةمننقنطؤا"لا:فقالالرجاءبابوفتح.")3(عادهعن

تعالى:اللهبقولالإنسانخلقفيرايةالجوزيابنوثق-01

عل!ادمهماظبالإنسانالمراد")4(0طينفنسنلةمنافي!من!قنا"ولقذ

.")5(...السلام

فيبالايةالضازللفرحالتربوىعلاجهالجوزيابنوثق-11

قولةهذاومنوالبطر،الأشرإلىحملتالفرحغفلةقويت"ومتى:قولة

بالفرحخرجواالذينالأشرينيعني")6(،ائفرصين!مثلاالئه"إن:تعالى

.البطر")7(إلى

الفطريةالحاجةمنللإعلاءالتربويرأيهالجوزيابنوثق-12

"قل:تعالىاللهقال)8(؛طرفهويغض:فقالالكريمةبالايةللبالغ

")9(.أتصرهتممنيغضوأنفمؤنين

قوله"تأملت:والخوفالحبعاطفتيفيالجوزيابنقال-13

توجبللخالقتحبةإثباتتابىالنفسفاذا.")01(ويحئونه،"يحئهئم:تعالى

لغلبةذلكجهلتقدبهافإذا،ذلكفتدبرت،طاعتةمحبتة:وقالت،قلقا

العلمومحبة،الذاتيةالصورتتعدىلاالحسقمحبةأن:هذاوبيان.الحسق

.فتحبها")11(المعنويةالصورترىوالعمل

سورة(1)

سورة(2)

سورة(3)

سورة(4)

جعمر(ه)

سورة(6)

جعمر(7)

جعمر(8)

لنحفةا

سورة(9)

سورة(01)

جعمر(11)

31.الايةالنور،

25.الاية،الشورى

.53الآية،الزمر

.21الاية،المؤمنون

.158ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابق

76.لايةا،القصص

.126-125ص.الروحافيوالطباللطائص.الجوزيابن،سابق

كتابمن.العمر"مواالغمر!صلىالنا.الجوزىابن،سابق

.06ص.الشهيةوالطرقةالبهية

35.الايةالنور،

.54الاية،المائدة

.44ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،سابق



الصانعرويةقدر"وعلى:المحبةمقاماتفيالجوزيابنقال-14

مالوإنوشوقأ.قلقأاوجبقويفان،لهالحبيقعالمصنوعفي

الكرمتلمحإلىبهانحيفوإنخوفأ.أوجبالهيبةمقامإلىبالعارف

")2(.ف!ثربهضأناسصلع!"قذقويأ")1(رجاءأوجب

اللهوجودبشأنالكافرينشبهةعلىالرذفيالجوزيابنقال-15

يلقىلااكنةفياليب!إليهااوصلالذيأنوالعجب...":وجلعر

وتحفرالخشخاشوردتبيضأنهاثمجرمها،يلقىرطبهاوالذيجرمها،

أشاروقدواحد)3(،والماءالعنبوتحتن،الرمانوتحفضالشقائق

فىتغف!عكبقضهاونفضلؤصدبئآ"يستتئ:بقولةهذاإلىالمولى

الانحلأ")4(.

الثاني:"والضرب:المعنويةالطهارةفىالجوزيابنقال-16

والبصرالستع"إن:وجلعزاللهقال(.الاثام")عنالجوارحتطهير

مشولا")6(.عنه؟نأؤلبهكفيوانفؤاد

لعك"د!نك:تعالىالله"قال:الأخلاقفيالجوزيابنقال-17

:أقوالثلاثةفية")7(عظيرظق

.عباسابنقاله،الإسلامديناحدها:

الحسن.قاله،القرانادب:والثاني

")8(.الكريمالطبع:والثالث

يقوي"ومماالصبر:علىالمعينةالوسائلفيالجوزيابنقال-18

القراناما،وال!نمتةفالقرانالنقلأما.والعقلالنقلالحالتينعلىالصبر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

السابقالمرجع

،البقرةسوره

سابق،مرجع

الرعد،سوره

سابق،مرجع

الإسراءسوره

القلم،سوره

سابق،مرجع

45.،ص

.06لايةا

43.ص.إبلّيستلبيس.الجوزىابن

.4الاية

.921ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن

36.الاية،

.4الاية

328.ص،الثامنالجزء.المسير!هالتفسيراد.الجوزيابن



فمنوالعاصى)1(،الكافرإعطاءسبببياناحدهما،قسمينإلىفمنقسم

ليهونأن"ولؤلا")2(،إثمأليزدادوالمئمنمل"إنماةتعالىقولهذلك

")3(.فضةمنسقفااليو-تهتمتإلرخمقيمفرلمنلجعفناوحدةأمةالئاس

ابتلاء:الثانيوالقسم")4(.فبهاففسقوأمزفبهاأمرناقزتهضفلكأنأزنا"وءاذا

اللهيعلرولخاالجنةتذظوأأنحسبغ"أر:تعالىكقولهيلقىبماالمؤمن

ئثليآتكمولمحاائشةتدخلوأأنحسئتص"أتم(،")منكحجهدواالذين

أنحستنز"أر")6(،وزدزلوأوالض!اانبأسآءمسنهمقتدكممنضدؤاالذين

")7(.منكغجفدوأالذينأطهيعدمولضاتزكوا

التوبةمسعود:ابنبقولالتوبةفيبرأيهالجوزيابناستدل-91

اللهإلىتوبوأءامنوأالذيف"يايها:الايةوقرأ.)8(سيئةكلتكفرالنصوح

)91?،ءصءص
.*نصوصا!رتوبة

الإرادةلتقويةالإيحائيةالوسائلفيرايهالجوزيابنوثق-25

ذخيرتهكانتلماالسلامعليهيونس"إن:قولهفيوذلككريمتينبايتين

ا!سئحينمن؟نأل!"فلؤلا:وجلعزاللّهقال.الشدةمنبهانجاخيرا

لمخيرذخيرةلهتكنلمفلمافرعونأما.")01(يعثونيؤمصإكتبظنهفىللبث

لكفاجعلقتل")11(،عصئتوقدابهن"5:لهفقيلمخلصاشدتةفييجد

)12(.تأثيرها"تجذتقوىمنخيرذخائر

)1(مرجع

سوره(2)

سورة(3)

سورة(4)

سورة(5)

سورة(6)

سوره(7)

جعمر(8)

سورة(9)

سورة(01)

سوره(11)

مرجع(21)

29.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،سابق

178.الاية،عمرانال

33.الاية،الزخرف

.61لايةا،الإسراء

.142الاية،عمرانال

.412لايةا،البقرة

.61لايةا،التوبة

036.-935ص،الأولالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابق

.8لايةا،الخريم

.441-431الايتان،الصافات

19.الايةيون!،

55.صالولد.نصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابق

704



القرآنيةالاياتمنالمستقاهالتربويةالاراء-ب

"وقد:المتنوعالدنيابمتاعالتمتعحبفيالجوزيابنقال-ا

المسؤمة،والخيل،المنقوشةالأبنيةمنبةيلتذمافنونفيالشرهيقع

")1(.الهوىموافقةأصلةمرضوهذا.ذلكوغير،الفاخرةوالملابس

الشهؤتحمثللناس"زتين:تعالىاللهقولمناستقاهالمعنىوهذا

والخيلواتفضةالذهبمفائمقنطوهوالقتطيروالبنينالنسامف

ح!فعندهواللهالذتياالحيوةمتعذلثواتحرثوالأتفصالمسؤمة

.")2(انماب

البشرية:النفسوتقويمتهذيبأسلوبفيالجوزيابنقال-2

علىعقلهامبنيالتيكالزوجةالمداراةمقامفي-النفسيقصد-"ويحبسها

تصلحلمفان،بالوعظنشوزهاعندتدارىفهي،والقلةالضعف

مناجودالتأديبسياطفيوليس،فبالضربتستقملمفانفبالهجر،

)3(
.عزم"سوط

قولمنالبشريةللنفسوالتهذيبيالتربويالمعنىهذااشتقوقد

ائمفحاجعفىوأهجروهننعالوهننلنثموزهفظنؤن"وائتى:تعالىالله

علئاكاتأدلهانصسبيلاعلثهنتبغوأفلاالمحنحئمفانواضربوهن

!بلإ")4(.

:الكونفيوالتفكرالتأملإلىالدعوةفيالجوزيابنقال!-3

فيفامشواللتسخير،مذللةفجاجهاترالأرضإلىبصركاخفض"ثم

خروجوتلقحالقطر،بكاسجدبهابعدشربهافيوتفكروامناكبها

والطعومالصوراختلافعلىالحللالوانفييرفل،النبات

.()"والأراييح

.001ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

.14الاية،عمرانالسوره)2(

67.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

34.الايةالنساء،سورة)4(

.06ص،الأولالجزء.التبصرة.الجوزيأبن،سابقمرجع)5(

804



التأملإلىالدعوةفيالقرافبالأسلوبالجوزيابناستخدموقد

قولمنمشتقاقولهفجاء،تعالىاللهنحلوقاتوفيالكونفيوالتفكر

ززياب!صمن3!وأنابههافىنامشوأذلو،الازضقلكمجعلائذى"هو:تعاليالله

نهل!ماالشمامفأنزلانذى"هو:تعالىوقوله")1(.النشوروإلة

والئخيلوالزئؤنالز!عبهلكرتنهتقصيمونفيهشجروفهشراب

ونحو")2(ينفروفيلقو/لايةذلففىإنألثمزت!لومنوا،غتمب

الكريمة.الآياتمنذلك

الله:نحلوقاتفيالتفكرإلىالدعوةفيالجوزيابنقال-4

ماوإلهامها،وماشطائرمابينالحيواناتانقسامإلى"وانظر
)3(

قيظق"والله:تعالياللهقولمنالمعنىهذااشتقوقد.[(

يتمثىمنومنهمرتجلينفىيت!ثىمنومنهمبظن!عكيمثييمنفنهمئاصمندابؤ

تعالمط:وقبىله")4(..قديرشئص!لفىاللهانيشاءهاالئهيخلقأزبمفى

فىفرظناهاأمثالكمأمئمإ"لابجناحيهيطيرطرولاالأزضفىدائؤمن"وها

الكريمة.الاياتمنونحوهما.(")شئمنالكتنى

"وانظر:الكونفيالتفكرإلىالدعوةفيالجوزيابنقال-5

وقد")6(.دابةمنفيةومافيةالففكوتسخيرالبحرسعةإلىبفكرك

الففذلتجرىالبخرلكرصسخرائذى"الده:تعالىاللهقولمنالمعنىهذااشتق

ضققفى"إن:تعالىوقوله")7(.قمثكرريئولعف!ففحدءصمنولننغؤابانرويخه

بمااكبخرفىتخرىالتىوألفقكوالنهارالنلواضتنفوألازضالنصنؤت

وبثموكابغدالأزضبهمأضامامنالشعآمنأدلهأنزلوهآالناسيخفع

والازمقالشعابينالسخربوالنطآلريحوتضريفداصبهص!لمنفيها

")8(.يفقلونصتفؤ/لأيعئ

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

.15الاية،الملكسورة

.11-01الايتان،الخلسورة

.65ص،الأولالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع

45.الايةالنور،سورة

38.الاية،الأنعامسورة

.06ص،الأولالجزء.التبصرة.الجوزيابن،السابقمرجع

12.الاية،الجاثيةسورة

.164الاية،البقرةسورة
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النفسخلقفيالتفكرإلىالدعوةفيالجوزيابنقال-6

النفسهذهوتعالىسبحانهالخالقوجودعلىالأدلةأكبر"من:البشرية

مصالحها،دترتفقدإرادتهامقتضىعلىللبدنالمحركةالمميزةالناطقة

،العلوممنتحصيلةامكنماواكتسبت،الأفلاكمعرفةإلىوترقت

")1(.المصنوعفيالصانعوشاهدت

خلقفيللنظرالناستعالىاللهدعوةمنالمعنىهذااشتقوقد

الأفاقفىءايختنا"سزيهر:الكريمةالايةهذهفىكماالبشريةالنفس

شئءصعكأنهبريكيكفاولتمالحقأتهلهغيبينحتىأنفسهتموفى
برء)2(لمص

المعنى.هذافياخرىاياتوهناك.!شهيد

الأبدانالله"أنشا:الإنسانخلقطبيعةفيالجوزيابنقال-7

الدعج،تركيبهافيفاحسنالعيونونؤر،المهجفيهاوحفظ،النطفمن

فإذا،البيانالإنسانوعلم،ونهجالمرادسبلفأبان،اللسانوأنطق

فلج")3(.خاصم

مقكفرلممآا!لنق"فل:تعالىاللهقولمنالمعانيهذهاشتقوقد

انائقزعنم"الرخمن:تعالىوقوله")4(.فقدر"ظقهتطفلأمنظقيشئءأئ

الكريمة.الآياتمنونحوهما(")التيانعلمهافيلمحمنظف

الأنبياء:قصصمنالمستقاةالتربويةالاراء-%

والخليل،مرادهيعطفلمابنةفيسأل"ونوح:الجوزيابنقال

بمجاهدةويوسفالولد،بفقدويعقوب،بالذبحواسماعيل،بالنارابتلي

علىالأنبياءوجميع،بالفتنةوسليمانوداودبالبلاء،وايوب،الهوى

هذا")6(.

قصقالذي،القرانيالقصصعلىهذاقولهالجوزيابنبنىوقد

253.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

53.الآية،فصلتسوره)2(

.157ص،الثانيالجزء.التصره.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.91-17الاياتعب!،سوره)4(

.4-االايات،الرحمنسورة)5(

388.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)6(



9:السلاعليةنوحفيتعالىاللهقال.السلامعليهمالأنبياءابتلاء

أمجموأنتالحقوغدك!نأفلىمناتنى!طإنربفقالرت!نوع"ونا!ى

لكلتسماكئلنفلا!لحعترعلإنيأقلثمنلتسإنهينوحقالالحبهيئ

الخهلد")1(.منتكونأنأعظكافئبهءعقخ

ءاصلهتكتموانصروأحرقؤ"قالوأ:السلامعليهابراهيه!فيتعالىوقال

")2(.إبرهيرعكوسبمابزدمكوفىيخنارقلناقعلين!نخإن

الشغى"فائافيمعه:السلامعليةاسماعيلذبحفىتعالىاللهوقال

ماأفغليأتجاقالتر!ثماذافانظرأذبحكأقائمنارفىأرئإفىيننىقال

أنونديخهلفجبينوتف!أسلمافلماالفنبه!عبناللهشآءإنستجدقتؤمر

أتج!والموهذاإتالمخسنينتجزىكذلكإناألرؤي!صحذقتقدتإترصص

")3(.المبين

يوسففىيأسفئ"وقال:السلامعليهيعقوبفيتعالىاللهوقال

فهوكظيص")4(.اتحرقمفعئناهواشضت

أحمثالشبزرب"قال:للهوىيوسفمجاهدةفىتعالىاللهوقال

ئنواكنإلئهنأضبفيهنعنىتقرفوإلاإلتهئذعوك!مئاإك

لحهللإ")5(.

اقرلهبنادئإذ"وأيؤب:السلامعليةايوبفىتعالىاللهوقال

")6(.الرخمينأزحمالضزوآشامشنى

بسؤالظلمكلقذ"تال:السلامعليهداودنتنةنيتعالىاللهوتال

وعملوأءاشواائذينالابحضبض!دلىعكلعثنىالخلطامنكثيمااوإنلحاجهاكنجك

راكعاصوخزرتهفاستغفرفئئةانماداودوظنهتمهاوقليلالضلخمث

")7(.وأناب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

46.-45الايتانهود،سوره

96.-68الآيتانالانبياء،سورة

.601-201الايات،الصافاتسوره

84.الاية،يوسفسورة

33.الاية،يوسفسورة

83.الآيةالانبياء،سورة

.24الآية،صسوره
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تإئعثىعلةعرض"إدالسلامعليهسليمانفتنةفىتعالىوقال

بالحعابتوارتحئئربكرعنالحيرحمتأحبئتإقفقاذالحيادالفئفئئ

كزسئهءعكوألقيناسيمقفتناوثقذوالأعناقبالشترم!ئافالفقعكردوها

.")1(أنابثمجسدا

اسلوبهفيالقرانيةالجوزيابنثقافةبرزتكيفرايناوهكذا

وسائلمنوسيلةالقرانيةالاياتظهرتحيث،متلونةواضحة

بحللهاالقرآنألفاظلناتبرزفتارةوعمقها،الفكرةصحةعلىالاستدلال

منيستقيوتارة،وصريحمباشربشكلالكلامسطوربهاتزدانالقشيبة

عنوالإجمال،العبارةعنألإشارةفيةتغنيماالقرآنيالقصصروح

الأنبياء،قصصإلىمقتضبةلإشارابذكرهفي-بنامركما-التفصيل

الفكروتوجيةالنظر،لفتفيبديعةقرانييمابطرقياسلوبهيكونورابعة

إلىالإشارةاو،والأرضالسمواتفيالتاملإلىالتوجيةفيرايناكما

لاالآياتروحمناستقاءذلككلالناشز،الزوجةمعالتعاملمناحي

بسيط.واضحباسلوبذلكوكلصريحأاستدلالأ

النبويةالأحاديثعلىالمعتمدةالتربويةالاراء:ثانيا

وتعريف،الإسلاميللتشريعالثانيالمصدرهي:النبويةالستة

من-!فهاللهرسولعنصدرماهي:الشرعيالاصطلاحفي"ال!تة

خفقية.أوخفقيةصفةاوتقرير")2(.أوفعل،أو،قول

شريعة"تعرف:بقولةتقريبأنفسةبالمعنىالجوزيابنعرفهاوقد

الرسولاتباعأهميةبئنأنةثم")3(.اقوالهاو،بافعالهإمالمجي!اللّهرسول

العلمفيكاملأراى-!فهالرسولخصائصتامل"ومن:فقاللمج!

ابنوقال")4(الخلقعلىالحجةوهوالاقتداء،يكونفبة،والعمل

ولا،القدوةفانهم،وصحابتة-!فهاللهرسولطريقفي"ولينظر:الجوزي

34.-31الايات،صسوره)1(

36.ص.هالفقه.خلآف،صابقمرجع)2(

931.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

09.ص،السابقالمرجع)4(

412



")1(.الطريقبنئاتإلىيلتفت

بأحاديثالتربويةاراتةمنالكثيرفيالجوزيابناستشهدوقد

التربويةالاراءبعرضالباحثةوستقوم.العطرةبسيرتهأو،لمجي!الرسول

الاستشهادعلالمعتمدةالاراءعرضثم،لمجي!الرسولبأحاديثالموثقة

التقسيموهذاجمي!أحاديثةومعانيالفاظمنالمستقاةالاراءثم،بأفعالة

.والأفعالالأقواليشملالأحاديثمصطلحلأن،فقطللدراسة

ابنبهااستشهدالتيلمج!الرسولاحاديثوتخريجمناقشةوقبل

أحدد،والرابعالثالثالبابينفيالتربويةارائهعرضعندالجوزي

الحكمئموتخريجهاالأحاديثهذهدراسةفيعليةساسيرالذيمنهجي

ياتي:فيماذلكويتلخصعليها،

الآتي:النحوعلىيتنمالاحاديثتخريج-أ

وا(ومسلم)البخاريالصحيحينفيالحديثكانإذا-ا

ابناوردهالذيالنصحسبأحدهمااومنهمابذكرهفساكتفياحدهما،

بذكرساكتفيموضعمنأكثرفيمذكورأالحديثكانوإذا.الجوزي

الإمامعنداللفظفيهيتطابقالذيالموضعوهو،فقطواحدموضع

.الجوزيابنأوردهالذياللفظمعالبخاري

منفأخرجة،الصحيحينفيموجودأالحديثيكنلموإذا-2

وابنوالئسائيوالترمذيداودابيسننوهيالأربعةالسننكتباحد

"روى:بقولهراويهيذكربان،الجوزيابنتخريجحسبوذلك،ماجة

فيعنةالبحثدون،بةوأكتفيداودابيسننمنفاخزجةداود"أبو

وهكذا.الأخرىالسننكتب

أصلمراديفانماغيرهمااوالشيخينمنالحديثأخرجتإذا-3

المخزجة.والروايةالجوزيابنروايةألفاظبينالمطابقةلاتمامالحديث

تخريجةإلىأعمدفانني،الستةالكتبفيالحديثيكنلمإذا-4

للحديثواحدموضعبذكروأكتفي،حنبلبنأحمدالإماممسندمن

432.ص،السابقالمرجع)1(
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.الجوزيابنذكرهلمامطابقتهبشرطأوردهالذي

أخرجهكفهاالسابقةالكتبمنشيءفيالحديثيكنلمإذا-5

عدممع،المستطاعبقدرالحديثةوالمراجعالمصادرمنالفهارسبواسطة

الحاجةدعتإذاإلابقيتها،عنالكتبهذهمنبالأشهرالالتزام

تحدود.إطارفيمامعنىلإضافةعنةللخروج

الحديث:حكمبيان-ب

انهفمعلوماحدهمااوالصحيحينفيالحديثكانإذا-ا

منالحديثعلماءمنالأئمةعرفعليةجرىماعلىبناء،صحيح

عامة.بصفةالشيخيناحاديثبصحةالجزم

تصحيحعلىفساعتمد،الصحيحينغيرفيالحديثكانإذا-2

فاوردمنإفضأ،أومعارضألهاجدلمما،لهالحديثعلماءتضعيفاو

علية.الحكمإلىأصلحتى،فيهذكرما

الكتبفي،الجوزيابنبهاستشهدالذيالحديثاجدلمإذا-3

اجده.ولمعليةاقفلمأننيفسأذكرفيها،بحثتالتي

الشريفةالنبويةالأحاديثبتصنيفقمت،التخريجمنهجبيانوبعد

الاتي:النحوعلىالجوزيابنبهااستشهدالتي

ومسلم.البخاريللشيخينالصحيحةالأحاديثذكر-أ

الأربعة.السننكتبفيوردتالتيالأحاديثذكر-ب

حنبل.بنأحمدالإماممسندفيوردتالتيالأحاديثذكر%-

علماءوأقوالوالموضوعةوالضعيفةالصحيحةالأحاديثذكر-د

التفصيل.منبشيءالموضوعاتتلكاتناولوالانفيها،الحديث

حدودفي-الشيخينباحاديثالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالآراء-ا

:-الجوزيابنمؤلفاتمندرستهاالتيالكتب

الجوزيابنوثقالتيالشريفةالنبويةالأحاديثبعرضالاناقوم

التربوية:اراءهبها

دونالدنيافيالرياسةحبفيالتربويرايهالجوزيابنوثق-ا



افراد"وفي:فيةقالالذيع!الرسولبقولعواقبها)1(،فيالتفكر

:قالتيشعملني؟الا،اللهرسولياقلت:قالذرأبيحديثمنمسلم

أمانة،وانها،ضعيفانكذر،أبايا:قالثممنكبيعلبيدهفضرب

عليهالذيوأدىبحقهاأخذهامنالآ،وندامةخزيالقيامةيوملىا!ها

تامرقلا،لنفسيأحبمالكأحبانيذرأبايا:اخرلفظوفيقيها.

رذأبا"يا:بلفظمسلمرواهوقد"يتيممالعلىتولينولا،اثنينعلى

اثنين.علىتامرنلا.لنفسيأحبمألكأحب!افيضعيقا،أراكإني

تتيم")2(.مالتولينولا

بقولالحسد)3(لانفعالالتربويعلاجهالجوزيابنوثقوقد-2

القرانوجلعزاللةاتاهرجل:اثنتينفيإلاحسد"لا:لمج!الرسول

الحقفيينفقهفهومالااللهأتاهورجلوالنهار،الليلاناءبهيقومفهو

)4(.الصحيحينفياخرجوالنهار"الليلآناء

منبعدد()وعلاجهالغضبانفعالالجوزيابنوثقوقد-3

:قالهريرةأبيإلىبسنده"فذكر:ذلكفيفقالع!،الرسولاحاديث

مرارأ،فرذد،تغضبلا:فقال،أوصني:فقالرجلع!النبياتى

.201-101ص.الروحافيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1

كتاب،1457ص،الثالثالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)2(

وحديث(،)1825-16رقمحديث،ضرورهبغيرالإمارةكراهةباب،الإمارة

.()1826-17رقم

.801ص.الروحانيوالطباللطائف.-الجوزيابن،سابقمرجع)3(

الثالثالجزء.تثر!ا!خاريالباري.الحسظني،سابقمرجع-أ()4

فهوالقراناللهاتاهرجللمجب!النبيقولبابالتوحيد،كتاب،552صعشر،

الجزءفيايضأوذكر9752.رقمحديث.النهارواناءالليلاناءبهيقوم

،القرانصاحباغتباطباب،القرانفضائلكتابفي73،ص،التاسع

.2605-2505رقمحديث

-558ص،الاولالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع-ب)5(

ويعقمةبالقرانيقوممنفضلبابوقصرها،المسافرينصلاهكتاب،955

-266رقمحديثوعلمها،بهافعملغيرهاوفقةمنحكمةتعلممنوفضل

.268

.011ص.الروحافيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)6(
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")1(.البخاريرواه.تغضبلا:فقال

الشديدإئمابالضرعةالشديد"ليس:لمجي!اللهرسولوقال-4

")2(.الغضبعندنفسةيملكالذي

النبيمعجالسأكنت:قالصردبنسليمانحديث"ومن-5

فقال.اوداجهوانتفخت،وجهةاحمرقدوأحدهما،يستبانورجلانلمجر

اعوذقاللويجد،ماعنهلذهبقالهالوكلمةلأعلم"إني:لمج!النبي

جمفالنبيإن:لهقالوايجد،ماعنهلذهب،الرجيمالشيطانمنبالله

؟")3(.جنونبيأو:قال.الرجيمالشيطانمنباللهتعوذ:قال

)4(،الموتمنللخوفالتربويعلاجةالجوزيابنوثقوقد-6

اللهرسولقال:قالهريرةأيى"وعن:يكيمالرسولحديثمنبقولين

.(")عليهمتفق.بعبديظنعندانا:وجلعزاللهقال:جمف

إلااحدكميموتن"لا:لمج!اللهرسولسمعت:قالجابر"وعن

")6(.مسلمأخرجه".الظنباللهتحسنوهو

العاشر،الجزء.لشر!البخاريالبارى.العسقلاني،صابقمرجع()1

6116.رقمحديث،الغضبمنالحذرباب،الأدبكتاب،951ص

منالحذرباب،الادبكتاب،518ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع-أ)2(

.1461رقمحديث،الغضب

،4152ص،الرابعالجزء.!يه!.النيسابوري،سابقمرجع-ب

ضيءوباي،الغضبعندنفسهيملكمنفضلبابوالادابوالصلةالبركتاب

)9026(.-701رقمحديث،الغضبيذهب

العاشر،الجزء.فثر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع)3(

6115.رقمحديث،الغضبمنابر--بم--الحذركتاب951،-518ص

.124ص.الروحافيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()4

الثالثالجزء.البخاري-.8الباري.-.العسقلاني،سابقمرجع-1)5(

يذلؤاأنترتدرت:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتاب،466صعشر،

5075.رقمحديث"،ألنه!!م

،6102ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع-ب

حديث،تعالىاللةذكرعلىالحثباب،والاستنفاروالتوبةوالدعاءالذكركتاب

)2675(.-2رقم

نعيمهاوصفةالجنةكتاب2256،-5022ص،الرابعالجزء،السابقالمرجع)6(

-81رقمحديث،الموتعندتعالىبالتهالظنبحسنالأمربابوأهلها،

.)بدون(-82و)2877(
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نفخمرحلةومنها،الإنسانيالنمومراحلالجوزيابنذكر-7

ثنتانبالنطفةمز"اذا:لمجحالرسولبقولفاستشهد)1(،الجنينفيالروح

وبصرها،سمعهاوخلققمؤرهاملكأإليهااللهبعث،ليلةواربعون

ماربكفيقضي،انثىاماذكزرفييا:قالثموعظامها،ولحمهاوجلدها

وتكتبماشاءربكفيقضي؟رزقهرقييا:يقولثم،الملكويكتبشاء،

")3(.ينقصولاامرماعلىيزيدفلا،يدهفيبالصحيفةبخرجثم،الملك

علىللمحافظة)3(التداويأهميةفيرأيهالجوزيابنوثق-8

النبيانالصحيحالحديث"فإن:فقال،جميمالرسولبقولالإنسانجسم

قتداووا")4(.دواءلهوانزلإلاداءاللهانزلما:قاللمجيم

تدرتسة،اثناءفيالعالمادابمنبعضأالجوزيابنذكر-9

يخفضهأوصوتةيرفعأنفي!بالرسولالعالميتأشىانأهميةومنها

عن..".:فقالبالحديثاستشهدوقد(.)التعليميالموقفحسب

عيناهأحمرتالناسخطبإذاكانجمتاللّهرسولأناللةعبدبنجابر

واصئحكميقولجيشمنذركانهحتى،غضبهواشتدصوتهورفع

مساكم")6(.

علىالمساعدهالعواملمنالتكرار)7(انالجوزيابناثبت-01

صالخاس!،الجزءالمشر!هالتفسير.ا.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

462-.463

كتاب،3702ص،الرابعالجزء.:ص.النيسابوري،سابقمرجع)2(

وعملة،وأجلةرزقهوكتابةأمةبطنفي،الادميالخلقكيفيةبابالقدر،

2645.رقمحديث،وسعادتهوشقاوته

87.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

العاشر،الجزء.العخاري8الار.-.العسقلاق،سابقمرجع)4(

رقمحديثشفاء،لهنزلالااالله،الطعبكتاب134،ص

.5678

عمد،،الصباغ)تحقيق(.والمذكرينالقضاصكتاب.الجوزىابن،سابقمرجع)5(

363.ص،لطفي

باب،الجمعةكتاب،295ص،الثانيالجزء.خح!.النيسابوري)6(

)867(.-43رقمحديث،والخطبةالصلاةتخفيف

حفظعلىالحث.الجوزيابن،سابقمرجع)7( .21ص.اللفاظكباركراتو
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فانهالقرآن"تعاهدوا:جم!الرسولبقولرأيهوثقوقدالجيد،التعلم

عقلها")1(.منالنعممنالرجالصدورمنتفصيأأشد

القدراتفي)2(الفرديةالفروقمراعاةأهميةالجوزيابنذكر-11

بماالناس"حدتوا:عنةاللهرضىعليبقولرأيةوثقوقد،العقلية

"،3(.ورسولهاللةيكذبأنأتحبون.يعرفون

التعبديالجانباهميةالروحيةالتربيةفيالجوزيابنذكر-12

الماديةالطهارةمنلابدتتحققوحتى،البشريةالنفسفيالتربويوأثره

)4(،البولوهونجسمنالطهارة،الماديةالطهارةفيفذكر،والمعنوية

مزأنهلمج!النبيعنعباسابن"عن:فقال!الرسولبقولوتقهوقد

أحدهمااما:كبيرفييعذبانوماليعذبان"إنهما:فقاليعذبانبقبرين

.(.")..البولمنيستنزهلافكان

ص،الأولالجزءصحيحهفيمسلمالإمامأوردهاالروايةهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التالع"الجزء.فثر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع-ا

رقمحديث،وتعاهدهالقراناستذكارباب،القرانفضائلكتاب97،ص

نفسيفوالذيالقران"تعاهدوا:بلفظالحديثهذاالبخاريروىوقد33.5.

عقلها".فيالإبلمنتفصيأاشدلهوبيده

كتاب،545ص،الأولالجزء!ص..النيسابوري،سابقمرجع-ب

الأمربابمن،بةيتعلقوماالقرانفضائلبابوقصرها،المسافرينصلاة

رقمحديثانسيتها،قولوجوازكذا،ايةنسيتقولوكراهة،الفرانبتعهد

231-.)197(

125.ص.والمغفلينالحمقىاخبار.الجوزيابن،سابقمرجع

،الأولالجزء.بشر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع

لاانكراهيةقومدونقومابالعلمخصمنباب،العلمكتاب225،ص

94.رفمحديثيفهموا،

.217ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع

الثاك،الجزء.بشر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع-أ

1361.رقمحديث،القبرعلىالجريدةبابالجنائز،كتاب223،-222ص

كتاب،024ص،الأولالجزء.!.النيسابوري،سابقمرجع-ب

رقمحديث،منةالاستبراءووجوبالبولنجاسةعلىالدليلباب،الطهارة

111.)292(-
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ووجوبالبولنجاسةعلالدليلباب،الإيمانكتاب241،-024

الخمسالبخاريرواياتأما292(،-)111رقمحديث،منهالاستبراء

مسلم.الإمامبتخريجسنكتفيلذلك."البولمنيستتر"لاكلها

:قالوفيها)1(،الحدثمنالطهارةالجوزيابنذكركذلك-13

رسولعناتخلف:قالعمروبناللةعبدحديثمنالصحيحين"ففي

أرجلنانمسحفجعلنانتوضأونحنفأدركناسافرناهاسفرهفي!الله

النار")2(.منللأعقاب"ويلتلاثأ:أومرتينصوتهبأعلفنادى:قال

بسننالاعتناءأهمية،الروحيةالتربيةفيالجوزيابنذكر-14

الرسولأحاديثمنبحديثينلهاستشهدوقدالسواكومنها)3(الفطرة

أبيعنالأعرحعنالزنادأبيعنبسندهالأولعبد"أخبرنا:فقال.لمج!

واامتيعلىاشقان"لولا:قالجمي!اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرة

")4(.صلاةكلمعبالسواكلأمرخهم،الناسعلى

وأخرجا:أيضاالسواكفيالجوزيابنقالالثانيوالحديث-15

.(")بالسواكفاهيشوصلمج!اللهرسولكان:فالحذيفةحديثمن

كح!للرسولحديثينالوضوءإسباغفي)6(الجوزيابنذكر-16

.217ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

،الأولالجزء.بشر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقضرجع-1)2(

القدمين،علىيمسحولا،الرجلينغسلبابالوضوء،كتاب265،ص

163.رقمحديث

كتاب،412ص،الأولالجزء.!.النيسابوري،سابقمرجع-ب)3(

27.رقمحديثبكمالهما،الرجلينغسلوجوبباب،الطهارة

.921-218ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزىابن،سابقمرجع)4(

الثاني،الجزء.ش!ر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع-ا)5(

887رقمحديث،الجمعةيومالسواكباب،الجمعةكتاب374،ص

كتاب،022ص،الأولالجزء.!.النيسابوري،سابقمرجع-ب)6(

)252(.-42رقمحديث،السواكباب،الطهارة

"الأولالجز".ضخكيه!البخاريالبارى.العسقلاني،سالقمرجع-أ)7(

988.رقمحديث،الجمعةيومالسواكباب،الجمعةكتاب375،ص

كتاب،022ص،الأولالجزء.!.النيسابوري،سابقمرجع-ب)8(

.)255(-46رقمحديث،السواكباب،الطهارة

.218-217ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)9(
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المكتوباتفالصلواتوجلعزاللهامرهكماالوضوءاتتم"من:ففال

")1(.بينهنلماكفارات

المؤمن،اوالمسلمالعبدتوضا"إذا:لمجي!قولهالثانيوالحديث-17

معاوالماءمعبعينيهاليهانظرخطيئةكلوجههمنخرج"وجههفغسل

بطشتهاكان،خطيئةكليديهمنخرجيديهغسلفاذاالماء،قطرآخر

خطيئةكلخرجترجليهغسلفاذاالماء،قطراخرمعاوالماءمعيداه

مننقيايخرجحتىالماءقطراخرمعاوالماء،معرجلاهمشتها

.")2(الذنوب

عللمجمالرسولأحاديثمنبحديثينالجوزيابناستشهد-18

الأمثالوضربالصلاةأمرعظمالشرعأن"وأعلم:فقال)3(الصلاةأثر

وأبو،الأزديعامزابوانبانا،القاسمأبيبنالملكعبدأخبرنابفضلها،

العباسأنبانا.أبو،الجراحيمحمدأبوأخبرناقالا،الغورجيبكر

عنالهاديابنعنالليثحدثنا،قتيبةحدثنا،الترمذيأنبانا،المحبوبي

:قاللمجراللهرسولأنهريرةأبيعن.سلمةأبيعنإبراهيمبنمحمد

يبقىهلمراتضيومكلفيهينتسلاحدكمببابنهرأانلوارايتم

اللهيمحوالخمسالصلواتمثلفذلك:قال.لا:قالواشيء؟درنيمن

([)4(.الصحيحينفياخرجاه.الخطايابهن

عنعنةاللهرضيهريرةأبيحديثمنمسلمأفراد"وفي-91

إلىورمضان،الجمعةإلىوالجمعة،الخمسالصلوات:قالأنهلمجرالنبي

كتاب،802ص،الاولالجزء.!يه!.النيسابوري،سابقمرجع()1

.11رقمحديث،عقبةوالصلاهالوضوءفضلباب،الطهاره

معالخطاياخروجباب،الطهارةكتاب،215ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)2(

)244(.-32رقمحديثالوضوءماء

232.ص،الثانيالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

الثاني،الجزء.بمشر!!ابخاريالباري.نيالعسظ،سابقمرجع-1(4)

528.رقمحديث،كفارةالخمسالصلواتباب،الصلاةمواقيتكتاب،11ص

كتاب،462ص،الجزءالأول.!.النيسابورى،سابقمرجع-ب

بهوترفعالخطايابهتمحىالصلاةإلىالمشيباب،الصلاةومواضعالمساجد،

6(.إ)7-283رقمحديث،الدرجات

042



الكبائر")1(.اجتنبتاذابينهنمامكفراترمضان

الزكاةأنعلجمي!الرسولبحديثالجوزيابناستشهد-02

الاسلام"بني:جمي!اللهرسولقال:فقال)2(،الإسلامأركانمنركن

")3(.الزكاةمنهنفذكر..خمسيىعلى

المالمنللإنفاقالتربويةالمعانيبعضالجوزيابنذكر-21

ةفقال،المتصدقاجريبين!سي!للرسولبحدي!ثكلامهموثقأ)4(،الحلال

اللةرضيهريرةأبيعنيساربنسعيدعنبسندهالحصينابن"اخبرنا

طيبكسمبمنتمرةبعدلتصدقمنجمير:اللهرسولقال:قالعنة

يربيهاثمبيمينهيتقبلهااللةفان-الطيبإلأاللةإلىيصعدولا-

.(")الجبلمثلتكونحتىفلؤهاحدكميربيكمالصاحبها

ولة،العباداتاشرفمن"إنةالصومفيالجوزيابنقال-22

وجل)6(عزاللهإلىإضافتةوهىالتعبداتجميععنبهاينفردفضيلة

به"،7(.اجزيوانالي"الصوم:وجلعزبقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

!6(

)7(

الصلواتباب،الطهارهكتاب،902ص،الأولالجزء)ب(،السابقالمرجع

اجتنبتمابينهنلمامكفراترمضانإلىورمضانالجمعةإلىوالجمعةالخمس

.16رقمحديث،الكبائر

0.25ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزىابن،سابقمرجع

،الأولالجزء.بشر!!-!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع-أ

.8رقمحديث،إيمانكمدعاوكمباب،الإيمانكتاب،94ص

كتاب،45ص،الأولالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع-ب

.21رقمحديث،العظامودعائمةالإسلامأركانبيانباب،الإيمان

.256ص،الثانيالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقجمرجع

ادالر!حالبخاتحرجيالملأب!ةتعالىا!للهاتتوكتا!،415ص،عشر
العا.العسفلاى،سابىمرجع-ا

7435.رقمحديث"،إفي

كتاب207،ص،الثانيالجزء.!يه!.النيسابوري،سابقمرجع-ب

-63رقمحديثوتربيتها،الطيبالكسبمنالصدقةقبولباب،الزكاه

14(0.)1

261.ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع

الثالثالجزء.البخاريءبث!رالباري.-.العسقلاني،سابقمرجع-أ

!طميذلؤاأنيريدوتتعالىاللهقولبابالتوحيد،كتاب464،صعشر،

2974.رقمحديث"،الله
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"الحج!:الرسولبقول)1(الحجفضيلةالجوزيابنوثق-23

")3(.الجنةإلاجزاءلهليسالمبرور

معرفةمنهاعدةطرقالكذبلعلاحالجوزيابنوضع-24

وقد،الكذبلتركذلكفيدفعة،بهثقتهموقلةلهالناساحتقارالكاذب

ويتحرىيكذبالرجليزال"ما:جممالرسولبقول)3(كلامهوثق

كذابا")4(.اللهعنديكتبحتىالكذب

على(الصبر)بشأن،الإراديةالتربيةفيالجوزيابناستشهد-25

حتىبالنوافلإلتييتقربالعبديزال"لاالقدسيبالحديثالأقدارمرارة

يبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتاحببتهفاذا،احبه

.)6("

فيالوقوعبعدالإرادةتربيةفيالجوزيابناستشهدوقد-26

ابنحديثمنالصحيحين"ففي:بقولةجممالرسولبقول)7(المعصية

نداللةتجعلان:قال؟أعظمذنبأياللهرسولياقلت:قالمسعود

يطعماناجلمنولدكتقتلان:قالافي؟ثم:قلت.خلقكوهو

")8(.جاركحليلةتزانيان:قالأى؟ثم:قلت.معك

كتاب708،ص،الثانيالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع-ب

165.رقمحديث،الصيامفضلباب،الصيام

028.ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع()1

الثالث،الجزء.لشر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع-ا)2(

1773.رقمحديثوفضلها،العمرةوجوبباب،العمرهكتاب،795ص

كتاب،839ص،الثانيالجزء.!ص.النيسابورى،سابقمرجع-ب

)9134(.-437رقمحديث،عرفةويوموالعمرةالحجفضلباب،الحج

.451ص.الروحانيوالطباللطائ!.الجوزىابن،سابقمرجع)3(

كتاب،1302ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)4(

رفمحديث،وفضلةالصدقوحسنالكذبقبحباب،والادابوالصلةالبر

501.

59.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

الحاديالجزء.!!البخاري.العسقلاني،سابقمرجع)6(

2065.رقمحديثالتواضعباب،الرقاقكتاب341،-034ص،عثر

028.ص.الخاطرصيد.الجوزىبن،سابقامرجع)7(

الثالثالجزء.بشر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع-1)8(



المعصيةفيالوقوعبعدالإرادةتربيةالجوزيابنوثق-27

منالصحيحين"وفي:فقال،لمجمالرسولبقول،النصوح)1(بالتوبة

المؤمنعبدهبتوبةافرح"لله:قالأنهجمرالنبيعنمسعودابنحديث

ادركهحتىفطلبها،راحلتهمعه)مهلكة(دونجةبارفينزلرجلمن

مكانهفاتى،فيةفاموتفيهاضللتهاالذيمكانيإلىارجع:قال.الموت

وزادهوشرابهطعامهعليهاراسهعندراحلتةفاذافاستيقظ،عيناهفغلبتة

براحلتههذامنالمؤمنعبدهبتوبةفرحأاشدفالله،يصلحهوما

.")2(وزاده

الصنف،الناسمنصنفينفيالتائبينالجوزيابنصنف-28

للقتلتعريضهافرأى،لنفسهمقتهوقوي)3(،ندمهزادالذيهوالأول

)1(

)2(

)3(

دئهتخعلوأ"فلا:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتاب،194ص،عشر

0.752رقمحديث،أندادا"

كتاب،09ص،الأولالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع-ب

141رقمحديث،بعدهاعظمهاوبيانالذنوبأقبحالشرككونباب،الإيمان

-.)86(

عبدعن.-!صففياخربلفظالصحيحينفيالحديثهذاروىوقد

نأ:قال؟اللهعنداعظمالذنبأي:جمباللهرسولسألت:قالمسعودبناللة

أي؟ثم:قلتقال.لعظيمذلكإن:لهقلتقال.خلقكوهوندأدئهتجعل

نأثم:قالأي؟ثم:قلتقال.معكيطعمأنمخافةولدكتقتلأنثمقال

".جاركحليلةتزافي

25.ص،الأولالجزء.التبصرة.الجوزىابن،سابقالمرجع

الحادىالجز!.ض!البخاريابري.العسقلاني"سالقصجع-أ

8063.رقمحديث،التوبةباب،الدعواتكتاب،201ص،عشر

،3021ص،الرابعالجزء.خح!.النيسابوري،سابقمرجع-ب

)2744(.-3رقمحديثبها،والفرحالتوبةعلىالحضباب،التوبةكتاب

مقاربة.بألفاظالصحيحينفيوالحديث

دوبةأرضفيرجلمن،المؤمنعبدهبتوبةفرحأاشد"دئه:فيهقالمسلمولفظ

حتىفطلبها.ذهبتوقدفاستيقظفنام.وشرابهطعامهعليها.راحلتهمعهمفلكة

.اموتحتىفأنام.فيهكنتالذيمكافيالىارجع:قالثم.العطشأدركه

وطعامهزادهوعليهاراحلتهوعندهفاستيقظ.ليموتساعدهعلىرأسهفوضع

".وزادهبراحلتههذامنالمؤمنالعبدبتوبةفرحاأشدفالنه:وشرابه

036.ص،الأولالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع
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فيالواردةبقصتهالجوزيابناستشهدوقدماعز،فعلماوهذامباحا،

كنت:قالابيهعن،بريدةبناللةعيدعن..".فيها:فقالالحديث

نبييا:فقالمالكبنماعزلهيقالرجلجاءهإذجم!النبيعندجالسأ

-جبئ:النبيلهفقال،فطفرنيتطهرنيأناريدوانازنيتقدإنياللة

النبيلهفقال.بالزنىعندهفاعترفأيضأأتاهالغدمنكانفلما.ارجع

تعلمونما:فقالعنهفسالهمقومةإلىجمفالنبيارسلثم.ارجع:جمف

عقلهمنتنكرونوماباسأبهترونهل؟الأسلميماللثبنماعزمن

ثمشيئأ.عقلهمنننكرولاباسا،بهنرىما.اللهنبيياقالوا:شيئأ؟

طفرني.اللهنبييا:وقالبالزنىعندهفاعترفالثالثة!يرالنبيإلىعاد

المرةفيقالواكمالهفقالوا.عنهفسالهمايضأقومةإلى-ش!النبيفارسل

ءيخ!النبيإلىرجعثمشيئأ.عقلةمنننكروماباسأ،بهنرىما:الأولى

فيهافجعلحفيرةلهفحفر-لمج!النبيفامر،بالزنىعندهفاعترفالرابعة

وحديثالحديثهذافيوقاليرجموه".انالناسامرثمصدرهإلى

")1(.مسلمالحديثينباخراجانفرد:الغامديةالمراة

ابنوثق،الإرادةلتقويةالإيحائيةالنفسيةالوسائلوفى-92

إلى،غار،دخلواالذينالثلاثةعنجمفالرسولبحديثكلامة)2مالجوزي

وأولاد،ابوانليكانإنه"اللهم:احدهمفقال،صخرةعليهمفانطبقت

فعلتكنتفان،اول!!قبلاسقيهماابويعلبالحليبأقففكنت

إنياللهمالاخر:وقالالصخبرلآةثلثفانفرجعنا،فافرجلأجلكذلك

تخاتالا:فقاليومافجاء،بهفاتجرت:اجرهفتسخطاجيرأاستأجرت

فانفخذها،ورعاتهاالبقرتلكإلىانطلق:فقلتاجرتي؟وتعطينيالله

الاخر:فقال.الصخرةثلثافانفرحعنافافرجلأجلكذلكفعلتكنت

تفضولااللهاتق:قالتمنهادنوتفلماليعمبنتعلقتإنياللهم

عنا،فافرجلأجلكذلكفعلتكنتفانغنها.فقمت،بحقةإلاالخاتم

وخرجوا")3(.الصخرةفرفعت

كتاب،1323ص،الثالثالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع()1

23.رفمحديث،بالزنىنفسةعلىاعترفمنبابالحدود،

56.ص.الولدنصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

العاشر،الجزء.بثرخكك!-البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع-ا)3(



"وقدةبقولهرايةالجوزيابنوثق)1(،الأخلاقيةالتربيةفي-03

خلقةكان:فقالتلمج!اللهرسولخلقعنعنهااللهرضيعائشةسئلت

أحمد)3(.الإماماللفظبهذااخرجةوقد)3(.مسلمصحيحفيوهو.القران

فيالجوزيابنبهااستشهدالتيالصحيحةالأحاديثعلىالتعليق

التربوبة:ارائه

،الجوزيابنبهااستشهدالتيالسابقةللأحاديثعرضناخلالمن

وقدأحدهما،أو(ومسلم)البخاريالصحيحينعلىاعتمدانهنلاحظ

وذلك،بحثأونظرإلىتحتاجولاصحتهما،علالعلماءجمهورأجمع

نظيفةبأسانيدالصحيحةالأحاديث"باخراجالتزماقدالإمامينلان

العللمنخاليةأنهاكما،متروكيناوضعفاءرجالأتحويلا)سليمة(

أحدفيالحديثفوجود.الحديثصحةفيتقدحالتيالخفيةالقادحة

فيالبحثإلىحاجةولا،الحديثصحةعلللحكميكفيالصحيحين

معرفةإلىالوصولهيإنماالإسنادفيالبحثمنالغايةلأن،إسناده

صحتة")4(.عدمأوالحديثصحة

قدالجوزيابنأن-بحثناحدودفي-نرىفانناذلكوعلى

7495.رقمحديث،والديهبزمندعاءإجابةباب،الأدبكتاب،404ص

،9902ص،الرابعالجزء.!.النيسابوري،سابقمرجع-ب
الثلاثة،الغارأصحابقصةباب،والاستغفاروالتوبةوالدعاءالذكركتاب

)2743(.-001رقمحديث،الأعمالبصالحوالتوسل

328ص،الثامنالجزء.قىخم!التفسيرالمسيرا.الجوزيابن،سابقمرجع()1

-.932

كتاب،513ص،الاولالجزء.خح!.النيسابوري،سابقمرجع)2(

،مرضاوعنةنامومن،الليلصلاهجامعبابوقصرها،المسافرينصلاة

)746(.-913رقمحديث

أنبئيني!المؤمنينأميا:أفلحبنحكيمفال:مسلمأخرجةطويلحديثففي

فان:قالت.بلى:قلت؟القرانتقرأألست:قالت،!ي!اللهرسولخلقعن

الحديث.هذااخرإلى"...القرانكانجمتناللهنبيخلق

.163ص،السادسالجزء.المسند.أحمد،حنبلابن،سابقمرجع)3(

الرشد،مكتبة،الرياض.الأسانيدالتخربودراسة.محمود.د،الطحان()4

.802ص،ام839ا!-304،الخامسةالطبعة
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انةإلاأحدهما،أوالشيخينإخراجمنصحيحأحديثأ)03(باستشهد

الأحاديث.ألفاظنقلفيدائمأدقيقايكنلمأنةيلاحظ

وردتنبويةباحاديثالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالآراء-ب

الأربعة:السننكتبفي

اراءهالجوزيابنبهاوثقالتيالنبويةالأحاديثبعرضسأقوم

وجامعداود،ابيسننوهيالأربعةالسننكتبمنوخرجها،التربوية

وفيبحثيحدودفيوهذاماجهابنوسنن،النسائيوسنن،الترمذي

وبعد.الكثيرةالجوزيابنمؤلفاتمنإليهارجعتالتيالكتبنطاق

هذهفيالأحاديثوجودمجرديكفيلالأنة،درجتهسأبينالحديثذكر

وحدهالصحيحباخراجيلتزموالممؤلفيهالأن"بصحتهاللحكمالكتب

فيها")1(.

"وقد:بقوله)2(الإنسانخفقطبيعةفيرأيهالجوزيابنوثق-ا

ادمخلقالله"ان:قالأنهلمجي!النبيعنعنةاللهرضيموسىأبوروى

."...الأرضجميعمنقبضهاقبضهمن

،،الترمذيواخرجهسننة)3(،فىداودأبوالحديثهذاأخرج

")4(.صحيححسنحديثهذا:فيه"وقال

(الحسد)لانفعالالتربويعلاجهالجوزيابنوثقوقد-2

داءاليكم"دلث:لمجي!اللهرسولقال:قالالعؤامبنالزبير"فعن:بقوله

لاالدينحالقة،الحالقةهيوالبغضاءوالبغضا!،الحسدقبلكمالأمم

انبئكمافلاتحانجوا،حتىتؤمنوالابيدهمحمدنفسوالذيالشعر،حالقه

الحديثهذاأخرج."بينكمالسلامافشوا:تحابيتمفعلتموهإذابشيء

.215ص،السابقالمرجع)1(

.158ص،الشانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

القدر،كتاب،67ص،الخاصالجزء.داوداببسنن.الازدب،سابقمرجع)3(

3946.رقمحديثالقدر،فيباب

،الخاصالجزء.الترمذيسننوهو.ا!الجا.الترمذي،سابقمرجع)4(

5592.رقمحديث،البقره"سورة"ومنباب،القرانتفسيركتاب،402ص

.701ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)5(
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أبيبنيحيىعنروايتهفياختلفواقدحديث"هذا:فيةوقالالترمذي

مولىعنالوليدبنيعيشعنكثيرأبيبنيحىعنبعضهمفروىكثير.

هذااخرحوقدالزبير")1(.عنفيةيذكرواولم،لمجي!النبيعنالزبير

عنالوليدبنيعيشطريقعنالمسندفيحنبلبنأحمد"الإمامالحديث

بنيعيشطريقعنموضعين"فىأخرجةوكذلك")2(،العوامبنالزبير

كلاعلىضعيف"والحديث")3(.العوامبنالزبيرلالموئىعنالوليد

،العوامبنالزبيريدركلميعيشلأنمنقطعالأولفالإسنادالحالين

فيالهيثميوقال")4(.مجهولوهوالزبيرالمولىفيةالثانيوالإسناد

فيالبرارإسناد"ولكن(،جيد")وإسنادهالبرار"رواه:الزوائدمجمع

مر")6(.كمامجهولوهوالزبيرالمولىسنده

رذأبيحديثالغضبعلاحفي)7(الجوزيابنذكروقد-3

أنهجم!النبيعنذرأبيحديثمنسننهفيداودأبو"وروى:فقال

الغضبعنهذفبفان،فليجلسققائموهواحدكمغضب"إذا:قال

وقالستنه")8(،فيداودأبوالحديثهذاأخرجفليضطجغ".هـالآ

رواه-الأسودأبيذكردونالقصةباختصارداودأبورواه:فيةالهيثمي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

االجا.الترمذي،سابقمرجع ص،الرابعالجزء.الترمديسننو!هو

0251.رقمحديث،56باب،القيامةصفةكتاب664،

.164ص،الأولالجزءالمستد..احمد،حنبلابن،سابقمرجع

167.ص،الأولالجزء،السابقالمرجع

وطبعةناشردونمحمد،أحمد،،شاكر)تحقيق(.المسند.أحمد،حنبلابن

.(41)12رقمحديث،6ص،الثالثالجزء،وتاريخ

)تحرير.الفواتدالزوالدمجكثبى.بكرأبيبنعلي،الديننور،الهيثمي

العربي،الكتابدار،لبنان،بيروت،حجروابنالعراقي(الجليلينالحافظين

فيجاءماباب03،ص،الثامنالمجلد،ام829اهـ-452،الثالثةالطبعة

لىافشائه.السلام

علىالبزارزوائدعنالأستاركشف.بكرابيبنعلي،الديننور،الهيثمي

الطبعة،الرسالةمؤسسة،الرحمنحبيب،الأعظمي)تحقيق(.الستةالكتب

.941صالشانيالجزء،ام849-اص404،الثانية

.011ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزىابن،سابقمرجع

كتاب،141ص،الخامسالجزءداود.ابيسنن.الازدى،سابقجع!

4782.رقمحديث،الغضبعنديقالماباب،الأدب
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")2(.الصحيحرجالورجالةأحمد)1(

عندالموتمنللخوفالتربويالعلاحالجوزيابنوثق-4

عناليسرابيحديثمنداودأبونقل"وقد:بقولة)3(الشيطانمداخلة

عندالشيطانيتخبطنيانبك"اعوذ:يقولكانانهلمجيرالنبي

منهجةبيانعندولكن،الحديثهذادرجةداودابويبينولم")4(.الموت

ألفخمسمائة!سماللهرسولعن"كتبت:قالالاحاديثتخريج!ي

الافأربعةفيةوجمعت،الكتابهذاضمنتةمامنهاانتخبت.حديث

فيةكانوما،يقاربهومايشبهةوماالصحيحذكرت،حديثوثمانمائة

منأصحوبعضها،صالحفهوشيئأفيةأذكرلموما،بينتهشديدوهن

)5(
إسحاقبنإبراهيموفيةاحمد"رواه:فيةالهيثميقالوقد.بعض"

)7(.الألبانيالشيخصخحةوقدتقات")6(رجالةوبقية.وثقةمناجدولم

اللهمراقبةالموتمنالخوفعلاحضمنمنالجوزيابنذكر-5

عباسابنحديثوفي:بقولةكلامةوتقوقدالأمور)8(،كلفيتعالى

فياللهإلىتعرت،تجاهكتجذهالله"احفظ:قالأنةلمجنيالنبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)8(

.152صالخام!،الجزء.المسند.احمد،حنبلابن،سابقمرجع

-07ص،الثامنالمجلد.الفوالدالزوالد!ثو.الهيثمي،سابقمرجع

..غضبإذاويفعليقولماباب،الأدبكتاب71،

.123ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزىابن،سابقمرجع

الىداودابرسالة.الازديالأشعثبن،سليمانداود،ابو،السجستاني-ا

،بيروتمحمد،د.،الصباغعليها(وعلق)حققها.سننهوصففىمكةاهل

27.صاص،145،الثالثةالطجة،الإسلاميالمكتب

كتاب،29ص،الثانيالجزء.داوداب!سن.الأزدي،سابقمرجع-ب

.1552رقمحديث،الاستعاذهفيباب،الصلاة

المقدمة.من،1.ص،الأولالجزء)ب(،السابقالمرجع

،318ص،الثانيالمجلد.الفوالدالزوالد!ثو.الهيثمي،سابقمرجع

الموتات.منفيةيستعاذفيمابابالجنائز،كتاب

المجلد.الكبير(.-)اوريادتهالصغيرالجا.الألباني،سابقمرجع

1282.رقمحديث275،ص،الأول

.123ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع
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الشده".فييعرقكالرخاء

حسنحديث"هذا:فيةوقالالترمذيالحديثهذااخرجوقد

)1(
."صحيح

قالالأكبر،الحدثمنالبدنتطهيرفىالصحيةالتربيةوفي-6

رضيعليحديثمنداودابوفروى)2مالجنابةغسل"وأما:الجوزيابن

كذابةفعليغسلهالمجنابيمامنشعر؟موضعتركمن:قالأنةعنهالله

النار".منوكذا

هذافيالأثيرابنوقال)3(،سننهفيداودابوالحديثهذااخرج

زاذان،عنالسائببنعطاءعنسلمةبنخمادرواية"منإنةالحديث

قبلعطاءمنسمعحمادألأن،صحيحوإسناده،عنهاللهرضيعليعن

قدوعطاءضعيفالنووي"وقال:الشوكانيفيةوقال")4(.اختلاطه

وفيةزاذانأيضاإسنادهوفي،أوهامولحماد،اختلاطةقبلضغف

قبلرواههل"اختلفواالعلماءولكن:الألبانيالشيخوقال(")خلاف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الرابع،الجزء.الترمذيسننوهو.ا!الجا.الترمذي،سابقمرجع

حديث،الحوضاوانيصفةفيجاءماباب،القيامةصفةكتاب667،ص

2516.رفم

.218ص،الثانيالجزء.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع

الطهاره،كتاب،65ص،الأولالجزء.داودأبيسنن.الازدي،سابقمرجع

924.رقمحديث،الجنابةمنالغسلباب

الرصول.فىخكفأحادلثالأصول.الأثيرابن،الدينمجد،المجزري-أ

التوزيع،والنشرللطباعةالفكردار،بيروت،القادرعبد،الأرناؤوط)تحقيق(

فيالسادسالباب،.28ص،السابعالجزء،ام839ا!-453،الثانيةالطبعة

كيفية:فيالأولالنوع،انواعستةوفيهوسننةفرائضةفيالثانيالفرع،الغسل

5317.رقمحديث،الغسل

".والأفعالالأقوالانتظاموعدم،العقل"فساد:الاختلاطمعنى

الفكر،دار،دمشق.الحدلثالنقد!تعلو.الديننور.د،عتر-ب

133.ص،ام819ا!-104الثالثةالطبعة

الأخيار.سيدأحاديثمنالأوطارنيل.محمدبن،عليبنمحمد،،الثوكاني

كتاب،247ص،ولاالمجلد،تاريخدون،العلميةالكتبدار،بيروت

نقضها.فيجاءوماالشعورباطنتعاهدباب،ابطهارة
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الوقفوالحق،وتضعيفهتصحيحةفياختلفوافلذا،بعدهأوالاختلاط

"قال:الشوكانيوقالفية")1(.الحاليتبينحتىوتضعيفةتصحيحةعن

منةسمعوقدالسائببنعطاءرواتهمنلأنصحيحوإسنادهالحافظ

")2(.الاختلاطقبلسلمةبنحماد

الروحصفاتمنان،الروحيةالتربيةفىالجوزيابنذكر-7

:فقاللمجيمالرسولبقولكلامهموثقأ)13،بواسطةإلالذةتناللاانها

فيجاءكما".الجنةشجرمنتعلقخضرطيبرحواصلقي"انها

الشهداء.أحاديث

الشيخفيةوقال.سننهفي)4(ماجةابنالحديثهذاأخرجوقد

.(")صحيح"حديثالألباني

وتقويةالصبرعلالمعينةالوسائلفيالجوزيابنذكر-8

جناحاللهعند)تعدل(تساويالدنياان"لو:لمجيمالرسولقول)6(الإرادة

ماء".شربةمنهاكافرأسقىمابعوضة

صحيححديث"هذا:فيةوقال،الترمذيالحديثهذااخرج

الخزاعيسليمانبنالحميدعبدسندهوفيالوجة")7(.هذامنغريب

ال!يئ.واثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة.الدينناصرمحمد،الألباني(1)

0.39رقمحديث،332ص،الثانيالمجلد،ص8913عامطبعة،ناشردون.الأمة

،الاولالمجلد.الأخيارص!يداحاديثمنالأوطارنيل.الشوكاني،مابقمرجع)2(

نقضها.فيجاءوماالشعورباطنتعاهدباب،الطهارةكتاب،247ص

53ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،مابقمرجع)3(

الحافظسنن.القزوينييزيد،بنمحمد،،اللةعبدابو،ماجةابن،سابقمرجع)4(

بالكمبيوتر(فهارسةوصنع)حققة.ماجهابنالقزوبنىيزيدبنعمداللةعبداو

ماجاءفيمايقالباب267،صولاالجزمحمدحمه!مصطفئىعظميا

.1448رقمحديث،حضرإذاالمريضعند

المجلد.الكبير(-.)1وزيادتهالصغيرالجا-.الألباني،سابقمرجع)5(

.0156رقمحديث325،ص،الأول

39.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،مابقمرجع)6(

الرابع،الجزء.الترمذيسعنوهو.ا!الجا.الترمذي،سابقمرجع)7(

حديث،وجلعزاللهعلىالدنياهوانفيجاءمابابالزهد،كتاب056،ص

0232.رقم
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قولنقلأنبعدالمناويوقال")1(.ضعيفوهوفليحأخووهو"الضرير

عبدففيةقالكما"وليس:غريبصحيحبأنةالحديثعنالترمذي

ثقة،غيرداودأبووقالالضعفاء،فيالذهبياوردهسليمانبنالحميد

فيالذهبيقالمنظور،بنزكرياعندهوفيةايضأماجةابنورواه

الذهبيفرده،وصححةايضاالحاكمعنةورواهالحديثمنكرالضعفاء

الزوائد:مجمعفيالهيثميقاللكن")2(.ضعفوهمنظوربنزكريابأن

رجالهوبقيةاختلطولكنةثقةوهوالتوأمةمولىصالحوفيهالبزار"رواه

")4(المختارةفىالمقدسىالضياءاخرجةقدانهالمناويوذكر.ت"
-8)3(

"وبالجملة:فيهالألبانيوقال،وشواهدهطرقةبمجموعصحيحفالحديث

.(ريب")بلاصحيحالطرقهذهبمجموعفالحديث

للمعصية،الإنسانتدعوالتيالأسبابالجوزىابنذكر-9

وقد،الصالحةبالأعمالالمبادرةوعلاجها)6(،بالتوبةالتسويففمنها

الحديثهذامود!".صلاة"صل:جممالرسولبقولكلامةوثق

الطبراني"رواه:فيةالهيثميوقال)7(،سننهفيماجةابناخرجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،الوهابعبد،اللطيفعبد)تحقيق(.التهذيبتقريب.حجرابن،العسقلاني

468.ص،الأولالمجلد،وتاريخطبعةدون،المعرفةدار،بيروت

أحاديثمنالصغيرالجاشرالقديرفيض.الرؤوفعبدمحمد،،المناوي-أ

الجزء،وتاريخطبعةدون،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار.النذيرالبشير

932.صالخام!،

()إشراف.الصحيحينعلىالمستدركبذيلالتلخيص.الحافظ،الذهبي-ب

وتاريخ،طبعةدون،المعرفةدار،بيروت،الرحمنعبد،يوسف.د،المرعشلي

.ضقبلخمسااغتنممنباب،الرقاقكتاب603،ص،الرابعالجزء

288،ص،العاشراللجلد.الفواتدالزواتد!و.الهيثمي،سابقمرجع

الله.علالدنياهوانبابالزهدكتاب

البشيرأحاديثمنالصغيرالجاشرالمديرفيض.المناوي،سابقمرجع

328.ص،الخامسالجزء.النذير

،بيروت،دمشق.الصحيحةالأحاديثسلسلة.الدينناصر،محمد،الالباني

703.ص،الثانيالمجلد،ام979اهـ-993،الثانيةالطبعة،الإسلاميالمكتب

351.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع

ابنالقزوبنىيزيدبنمحمداللهعبدأبيالحافظسنن.ماجةابن،سابقمرجع

رقمحديث،الحكمةبابالزهد،ابواب،042ص،الثانيالجزء.ماجه

.4223
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")1(.ثقاتورجاله

)2(تعالىالثهمحبةإلىالموصلالطريقأنالجوزيابنبئن-01

وقد،تعالىاللهمعصيةفيالخلقإرضاءواجتنابالهوىمخالفةفييكون

اللهبسخطالناسارضىمن:الحديث"وفي:فقالبالحديثاستشهد

ذاما".الناسمنحامدهعاد

"من:بقولهعنهااللهرضيعائشةعنالترمذيالحديثهذاأخرج

رضاءالتمسومن،الناسمؤنةاللهكفاهالناسبسخطاللهرضاالتمس

مجمعفيالهيثميوقال")3(.الناسالىاللهوكلهاللهبسخطالناس

الناسمحامدطلبمن:لمج!اللهرسولقال:قالتعائشة"وعنالزوائد:

رضاالتمسمنالترمذىعندلهقلت-ذامالهحامدهعاداللهبمعاصي

منالبزاررواه،عليهالناسواسخطعليهاللهسخطاللهبسخطالناس

الشيخصححوقد")4(.ضعيفوكلاهماابيهعنالعلاءبنقطبةطريق

اللهرضيعائشةعنالحفيةفي،نعيموأبيالترمذيحديثالألباني

عنها")5(.

ارائهفيالجوزيابنبهااستشهدالتيالأحاديثعلىالتعليق

التربوتة:

الجوزيابنبهااستشهدالتيالسابقةللأحاديثعرضناخلالمن

236،ص،العاشرالمجلد.الفواسدالزواسد!و.الهيثمي،سابقمرجع()1

المواعظ.فيمنهبابالزهد،كتاب

451.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

،عوض)تحقيق(.الترمذيسننوهو.ا!الجا.الترمذى،سابقمرجع)3(

فيجاءمابابالزهد،كتاب،615ص،الرابعالجزء،عطوة،ابراهيم

.2414رقمحديث،اللسان

-224ص،العاشرالمجلد.الفوالدالزواسد!و.الهيثمي،سابقمرجع)4(

الله.بسخطالناسيرضيفيمنبابالزهد،كتاب225،

المجلد.الكبير(.-)1وزيادتهالصغيرالجا-.الألبافي،سابقمرجع)5(

0106.رقمحديث،4501ص،الثافي

أسخطومن،الناسالىاللهوكلهاللهبسخطالناسأرضىإمنبلفظوردوقد

".الناسمؤنةاللهكفاهاللهبرضاالناس
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أنهانلاحظبصحتها،والحكمتخريجهاوبعد،الاربعةالسننكتبمن

حسنان،وحديثان،صحيحةمنهااحاديثسبعة،احاديثعشرةبلغت

ضعيف.واحدوحديث

فيوردتنبويةباحاديثالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالاراء-ص

احمدالإماممسند

مندرستهاالتيالكتبمناستخرجتهماحدودفيوذلك

مؤلفاتة:

اراءهالجوزيابنبهاوتقالتيالنبويةالاحاديثبعرضساقوم

الحديثدرجةأذكرثم،حنبلبناحمدالإماممسندفيوهي،التربوية

بقوله:المسند.شأنكثيربنالحافظذكرفقد،والضعفالصحةحيثمن

يوازيمماشيء.كثيروالمتونالأسانيدمناحمدالإماممسندفي"يوجد

عندولاعندهماوليستأيضا،والبخاريبل،مسلمأحاديثمنكثيرا

ابو:وهم،الأربعةالكتبأصحابمناحديخرجةولمبلأحدهما،

فيأحاديثةعلىعلقثم")1(.ماجةوابن،والنسائي،والترمذيداود،

بكرابيبنمحمدموسىابيالحافظقول"واما:بقولهنفسةالكتاب

فيهفان؛ضعيففقول:صحيحإنهاحمد:الإماممسندعنالمديني

،وعسقلانمرو،فضاتلكأحاديث،وموضوعةبل،ضعيفةأحاديث

منطائفةعليةنبهقدكما،ذلكوغير،حمصعندالأحمروالبزث

الأحاديثعددبإحصاءشه،كرمحمدأحمدالشيخقاموقد")2(.الحفاظ

المجلدثلثمنواقلالمسندمنالأولالمجلدفيوالضعيفةالصحيحة

التسعةالأجزاء"وهذه:ذلكفيفقال،القديمةالطبعةمنالثاني

القديمة،الطبعةمنالثانيالمجلدثلثمنوأقلالأولالمجلداستوعبت

حديثأ،6511الدقيقبالإحصاءالأحاديثمنفيهامامجموعوكان

نسبةانأيحديثا.778والضعيفحديثا،5733منهاالصحيح

)شرح.الحديثعلواختصارشرالحثيثالباعث.الحافظكثير،ابن)1(

الطبعة،واولادهصبيحعليمحمدومطبعةمكتبةمحمد،أحمد،،شاكرالاختصار(

هـ27.صى،ام519-ص0137،الثانية

33.-32ص،السابقالمرجع)2(
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ضئيلةنسبةوهيا%.2منأقلالأحاديثمجموعإلىفيهاالضعيف

محتملضعفمنهاالضعيفضعفأكثرانلاحظناإذاخصوصا.محتملة

لاالذيالنادرالقليلفيإلا،الضعفمنالقصوىالدرجةبالغغير

يذكر")1(.يكاد

ولاأحمد،الإماممسندفيقيلتالتيالآراءمنالكثيروهناك

عنالبحثويكفيني،البحثموضوععنأخرحلاحتىلذكرها،داعي

ادرسها.التيالجوزيابنكتبفيوردتالتيالأحاديثصحةدرجة

يعرفأنالنظروبعدالعقلكمالمنأنالجوزيابنبئن-ا

ظروفوتوافقيومةضروراتتسدبطريقيما)2(مالهينفقكيفالإنسان

فقةمن:مرفوعاالدرداءابي"وعن:بقولهكلامةوثقوقد،مستقبلة

موقوفا".رويوقد.معيشتهقيالنظربعدالرجل

الدرداءأبيحديثمنمسندهفياحمدالإمامالحديثهذاأخرج

")3(.معيشتهفيرفقهالرجلققة"من:-لمجمالنبيعن

وقدمريمابيبنبكرابووفيةأحمد"رواه؛فيةالهيثميقال

أبيبناللهعبدبنبكر"ابوهو:مريمابيبنبكروابو")4(.اختلط

عبدوقيلبكير،اسمةقيل،جدهإلىينسبوقد،الشاميالغ!انيمرتم

مريم(ابيبنبكر)ابووكان.ضعيفحجر:ابنالحافظقال.السلام

")6(.وديانةعلمله،"ضقفوه:الذهبيوقال(.")فاختلطبيتةسرققد

28.ص،السابقالمرجع)1(

الروحاني.والطباللطائف.الرحمنعبد،الفرحابو،الجوزيابن،سابقمرجع)2(

.401ص،احمد،القادرعبد،عطا)تحقيق(

.491صالخام!،الجزء.المسند.احمد،حنبلابن،سابقمرجع)3(

الزو!-اتدو.بكرأبيبن،علي،الديننور،الهيثمي،سابقمرجع)4(

74،ص،الرابعالمجلد،حجروابنالعرافي(الجليلينالحافظين)تحرير.الفوائد

المعيشة.فيالرفقباب

اللطيف،عبد)تحقيق(.التهذيبتقرفب.حجرابن،العسقلاني،سابقمرجع)5(

893.ص،الثانيالمجلد،الوهابعبد

الكتبدار،بيروت.الستةالكتبروايةلهمنمعرفة.الكاشف.الذهبي)6(

275.صالشالثالجزام839ا!34ولى11،العلمية
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أخرىعلةإلىالألبانيالشيخنبهوقد")1(.الأئمةمنواحدغير"وضعفة

منيسمعلمضمرةلأنمنقطعهو"ثم:فقالالانقطاعوهيالحديثفي

سنة")2(.مائةنحووفاتيهمابينفإن.الذهبيأفادهكماالدرداءابي

التفكردونالدنيافيالرياسةحبفيرايةالجوزيابنوثق-2

منما:جم!النبيعنامامةأبيعن"وروي:بقولةعواقبها)3(،في

يوممغلولأوجلعزاللهأتىإلاذلكفوقفماعشرةأمريليرجل

وأوسطها،ملامةأولها،إثمهأوبقهأو،برهقكه،عنقهإلىيدهالقيامة

فيأحمدالإمامالحديثهذاأخرح".القيامةيومخزفيواخرها،ندامة

وغيرهحبانابنوتقةمالكابيبن"يزيد:فيهالهيثميوقالالمسند)4(،

.(")ثقاترجالهوبقية

مالكأبيبنالرحمنعبدبن"يزيدهو:مالكأبيبنوتزيد

يهم")6(،ربماصدوق:حجرابنالحافظعنةقال.الدمشقيالهمذاني

له")7(.حاتم%بيتوثيقعلىالذهبيونص.الحسنقبيلمنفحديثة

حسن")8(.حديثالألبانيالشيخوقال

)تحقيق(.الرجالاحوال.يعقوببن،ابراهيم،إسحاقابو،الجوزجاني-1()1

الأولى،الطبعة،الرصالةمؤسسة،بيروت،البدري،صبحي،السيد،السامرائي

.172ص،الثانيالجزء،م8591-!5041

المحدثينمنالمجروحين.التميميأحمد،بن،حيانبنمحمد،،البستي-ب

المعرفةدار،بيروت،ابراهيم،عمود،زايد()تحقيق.والمتروكينوالضعفاء

.146ص،الثالثالجزء،تاريخدون،والنثرللطباعة

الضعيفةالأحاديثسلسلة.الدينناصر،محمد،الألباني،سابقمرجع)2(

الروحاني.الرخم!ضالنطائفحدوالطببولأآلفرجلم!عبداها!د-"لجوزىفىاالحعصوص!ابقوا)3(

.151ص،أحمد،القادرعبد،عطا()تحقيق

.267ص،الخامىالجزء.المسندمم!حنبلابن،صابقمرجع()4

ص،انمساللجلد.الفوافدالزوافد!ثو.الهيثمي،سابقمرجع(5)

شيئا.لل!فيمنباب،الخلافةكتاب502،

368.ص،الثانيالمجلد.التهذفبفقرفب.العسقلاني،صابقمرجع)6(

الجزء.الستةالكتبفىروايةلهمنمعرفة.الكاشف.الذهبي،صابقمرجع)7(

.472ص،الثالث

المجلد.الكبير(.-)1وزفادتهالصنيرالجا-.الألباني،صابقمرجع-1)8(

5718.رقمحديث،799ص،الثاني
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فيالرياسةحبفيالتربويرايه-أيضأ-الجوزيابنوثق-3

"ويلمرفوعأ:هريرةأبي"وعن:بقولةعواقبهافيالتفكردونالدنيا

ذوائبهمانالقيامةيوماقوامليتمنينللأمناء،ويلللعرفاء،ويلللأمراء،

علىعملوايكونواولموالأرضالسماءبينيتذبذبونبالثريامعلقةكانت

شيء".

الشيخوقال)1(،مسندهفياحمدالإمامالحديثهذاأخرج

الحديث،ضعفبيانفيالقولوفصل")2(.ضعيفإسناده:الألباني

رهمابيمولى:حبانابنقالكماوهو،عليابيبنعبادعلىيدورلأنه

ووافقة!الإسناد""صحيح:الحاكم"وقال:تخريجةفيفقال."الغفاري

الحديثلهذاالميزانفيهذاعبادأاوردفانه،عجائبةمنوهذا!الذهبي

بنحمادعنةوحدثالبخاريلهعلقوقدمنكر،حديث"وهذا:وقال

ظننتكنتهذاحازموابو."عدالتهتثبتلم:القطانابنقالزيد.

الحفيثعلىوقفتفلما،الكوفيالاشجعيحازمأبوسلمانأنهقديمأ

رجالمنوليس،غيرهوأنهواهمأ،كنتأننيليتبين،حبانابنعند

بلالحافظيوتقةولم.البرعبدوابنحبانابنغيريوثقةلمبل،الشيخين

ومما.الحديثفلينصمالا،المتابعةعنديعني.مقبول:التقريبفيقال

طرقمناحمدرواه)1/927(:الترغيبفيالمنذريقولانتعلمسبق

المجمع:فيالهيثميقولوكذا،الصوابعنبعيد".ثقاتبعضهارواة

يعلىأبوورواه،اربعةمنطريقينفيثقاتورجالةاحمد"رواه

مع،هريرةابيعنواحدطريقمناكثرلهأنيوهمانفإنهماوالبزار")3(

الطريقغيرعنهخرجناممنغيرهعندولااحمدعندلهليسانه

جهالةمنعلمتمامع،بهيعتدممارجالهثقةانيوهمانكما،المذكورة

ص،الأولالمجلد.الصحيحةالأحاديثسلسلة.الألباني،سابقمرجع-ب

934.رقمحديث74،

352.ص،الثانيالجزء.المسند.حنبلابن،سابقمرجع)1(

محمد،الألباني)تحقيق(.ا!-لمصامثكا.الخطيب،اللةعبدبنمحمد،،التبريزي)2(

،ام859هـ-ا504،الثالثةالطبعة،الإسلاميالمكتب،بيروت،الدينناصر

8936.رقمحديث،والقضاءالإمارةكتاب،3951ص،الثانيالجزء

ص،الخامىالمجلدالفوالد.الزوالد!حمثو.الهيثمي،سابقمرجع)3(

تستحب.ولمنالولايةكراهةباب،الخلافةكتاب،502
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،حبانابنغيريوتقةلم:فاقولهناوأزيد،عليأبيبنعبادحال

لينأنهيعنيانهعرفتوقد"مقبول":فيهفقالبهالحافظيعتدلمولذلك

..ضعيففالحديثهذاوعلىهنا")1(الشأنهوكماالتفردعندالحديث

عباسابنبحديث)2(الغضبانفعالعلاجالجوزيابنوثق-4

".فليسكتاحدكمغضب"إذا:قالأنهلمجي!النبيعن

عنليثعنشعبةطريقمنأحمدالإمامالحديثهذااخرج

منبالسماعليثتصريحالروايةهذهوفي،عباسابنعنطاووس

اينحديثمناحمدوأخرجهطاووسأ")3(،"سمعتقالفقدطاووس

،عباسابنعنطاووسعنليثعنسفيانطريقمنأيضاعباس

البزارأخرجةوكذا)4(،بالسماعتصريحفيهماليسموضعينفيوذلك

الأدبفيالبخاريواخرجه(،)بالسماعتصريحغيرمنليثطريقمن

مجمعفيالهيثميقال)6(.بالسماعتصريحفيةأحدهماموضعينفيالمفرد

بالسماعصرحليثالأنتقاتأحمدورجالوالطبرانياحمد"رواهالزوائد:

ء)7(
ضعفةقدبلضعففيةليثالأننظرفيةوهذا."طاووسمن

احمد"رواه:اخرموضعفىنفسةالحديثعنقالحيثنفسةالهيثمي

")8،.ضعيفوهوسليمأبيبنليثوفيةوالبزار

فىاللرا.الدينناصرمحمد،،الألباني،سابقمرجع)1( الحلاللثتخر!تاحا

ص،ام859اهـ-504،الثالثةالطبعة،الإسلاميالمكتب،بيروت.اثلحرا

.128

.011ص.الروحافيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

923.صولالجز-اا.حنيابن،سابقمرجع)3(

365.،283ص،الأولالجزء،السابقالمرجع)4(

الستة.الكتبعلىالبزارزوائدعنالأستاركشف.الهيثمي،سابقمرجع)5(

09.ص،ولاالجزء،الرحمنحبيب،الأعظمي)تحقيق(

دار،بيروت.المفردالأدب.اسماعيلبن،محمد،البخاري،سابقمرجع)6(

38،وص.غضبإذايسكتباب191ص،تاريخدون،العلميةالكتب

.الناسعنوالصفحالعفوباب59وص

،07ص،الثامناللجلدالفواتد.الزواتد!ثو.الهيثمي،سابقمرجع)7(

غضب.إذاويفعليقولماباب،الأدبكتاب

علمواقولةفيباب،العلمكتاب،131ص،الأولالمجلد،السابقالمرجع)8(

.وشروا
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")1(.اختلطكانليث،ضعيفسند"وهذا:الألبانيوقال

يتميزولمأخيرأاختلط"صدوقحجر:ابنالحافظعنةقالوليث

")2(.فتركحديثة

")3(،الناسعنةحدثولكنالحديث"مضطربأحمد:وقال

النسائيوكذابثبمب")4(ليسحديثه"يضغف:فقالالجوزجانيوضغفه

،بذاكحديثة"ليس:معينبنيحيىوقال(،"ضعيف"):قال

.)6(
.ضعي!"

وقالحسنبإسنادشاهدأالالبانيلةذكرلكنضعيففالحديث

صحيحومراده")7(،تعالىاللهشاءإنصحيح"فالحديث:كلامةاخرفي

والشواهد.الطرقبمجموع

)8(،الموتظاهرةفيالتفكرأهميةفيرأيهالجوزيابنوتق-5

يرذهحتىالجنةشجرفيتعلقطائرالمؤمننفس"إنماكيد:النبيبقول

."...يبعثهيومجسدهإلىوجلعزالله

الصحيحة.الأحاديثسلسلة.الدينناصرمحمد،،الألباني،سابقمرجع()1

ص،الثالثالمجلد،ام889-ا!804الرابعةالطبعة،المعارفمكتبة،الرياض

1375.رقمحديث363،

138.ص،الثانيالمجلد.التهذيبتقريب.العسقلاني،سابقمرجع)2(

بكيت،فوح.د(وحواشي)تعليقات.الرجالومعرفةالعلل.أحمد،حنبلابن)3(

للطباعةالإسلاميةالمكتبة،استانبول،اسماعيل.د،أوغليوجراح،طلعت

.004ص،الأولالجزء،م8791،والتوزيعوالنشر

.19ص،الثانيالجزء.الرجالأحوال.الجوزجاني،سابقمرجع)4(

)تحقيق(.والمتروكونالضعفاء.شعيببناحمد،،الرحمنعبدابو،النسائي)5(

الطبعة،الثقافيةالكتبمؤسسة،بيروت،كمال،والحوتبوران،الضتاوي

.902ص،م8591-!5041،الأولم!

الدكنآبادحيدر.الجرتوالتعدلل.التميمي،المنذر،الرحمنعبد،الرازي)6(

اهـ-372،الاولىالطبعة،العثمانيةالمعارفدائرهمجلسمطبعةالهند،-

.178ص،السابعالمجلد،ام529

364،ص،الثالثالمجلد.الصحيحةالأحاديثسلسلة.الألباني،سابقمرجع)7(

1375.رقمحديمف

272.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،سابقمرجع)8(
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المسلمنسمة"إنمابلفظالمسندفيأحمدالإمامأخرجهالحديثهذا

مجمعفيالهيثميوقال)1(،ما!كبنكعبحديثمن."،.طير.

وقال")2(.الصحيحرجالورجالهالكبيرفيالطبراني"رواهالزوائد:

")3(.الشيخينشرطعلىصحيح"إسناده:فيهالألباني

)4(الفطرةسننفيرأيةالجوزيابنوثق،الروحيةالتربيةوفي-6

لعفي:فقالأتاهثم!اللهرسولعنالملكأبطأمجاهد:"قال:بقولة

ولاتتسوكونلاوانتمافعللاومالي:قال.فعلتقد:قال؟أبطأت

.(براجمكم")تنفونولااظفاركمتقصون

النبيعنعباسابنحديثمنمسندهفيأحمدالإمامأخرجه

عليهجبريلخبرعنكأبطالقداللهرسوليالةقيل"أنه:بلفظ!سي!)6(

تقفمونولاتستتونلاحوليوانتمعنييبطئلاولم:فقالالسلام

.رواجبكم")7(.تنفونولاشواربكمتقضونولااظفاركم

كعبأبووفيهوالطبرانيأحمد"رواهالزوائد:مجمعفيالهيثميقال

رواه.الحديثهذافيإلايعرف"لا:حاتمابوقال،عباسابنمولى

.455ص،الثالثالجزءالمسند..حنبلابن،سابقمرجع)1(

932،ص،الثانيالمجلدالفواتد.الزواتد!و.الهيثمي،سابقمرجع)2(

.الأرواحفيبابالجناتزكتاب

073،ص،الثا،نيالمجلد.الصحيحةالأحاديثسلسلة.الألباني،سابقمرجع)3(

شجرفييعلقطائرالمؤمننسمةوقد!انما،599رقمحديث

".القيامةيومجسدهإلىاللهيبعثةحتى،الجنة

.218ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

البراجممعنىأخذ.كلهاومفاصلهاالأصابععقدوهي،برجمةجمع:البراجم)5(

223،ص،الاولالجزء.!.النيسابوري،سابقمرجعهامش!من
الفطره.خصالباب،الطهارهكتاب

.243ص،الأولالجزء.المسند.حنبلابن،سابقمرجع)6(

تليالتيالاصابعأصولمفاصل:"الرواجب-:رواجبكممعنى،سابقمرجع)7(

"ألا:الحديثوفي...،الأصابعأصولمفاصلبواطنهي:وقيل،الأنامل

ابن.راجبة"وأحدها،داخلمنالأصابععقدبينماهيرواجبكم؟تنقون

.413ص،الأولالمجلد.العربلسان.منظور

943



")1(.ثقاتورجالهالطبراني

أبو.حسن"إسناده:شاكرأحمدالشيخالحديثهذافيوقال

حالةتابعيفهوتعديلأ،ولاجرحأفيةاجدلم:عباسابنمولىكعب

")2(.الحديثح!ئافلذلك،يتبينحتىالستر،عل

ارائهفيالجوزيابنبهااستشهدالتيالأحاديثعلىالتعليق

التربوية:

ابنبهااستشهدالتيالسابقةالستةللأحاديثعرضناخلالمن

والحكمالأحاديثتخريجوبعد،حنبلبنأحمدالإماممسئدمنالجوزي

وحديثان،حسنانوحديثان،صحيحانحديثان:كالاتيكانتبصحتها،

.ضعيفان

تكونقدباحاديثالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالاراء-د

نطاقخارجاحاديثوهيموضوعةاوضعيفةاوحسنةاوصحيحة

غالبا:السابقةالسبعةالكتب

التربويةاراءهالجوزيابنبهاوثقالتيالنبويةالأحاديثساعرض

هذهمناستخرجتهماحدودفيبلدرستهاالتيكتبهحدودفيوذلك-

إلىأهتدلماحاديثهناكبلجدا،كثيرةكتبةانالمعلومومن-الكتب

بينماوهيالسابقةالسبعةالكتباحدفيتذكرولملها،مرجعأي

.موضوعاوضعي!اوحسنأوصحيح

يتفكرأنمنها،الهوىلعلاجأمورسبعةالجوزيابنذكر-ا

الهوىعينوإنمابشيءليسانهالعقلفسيخبرهاللذاتمنيطلبةفيما

اللهرضيمسعودابنعنالحديث"وفي:بقولةاستشهدثمعمياء)3(،

فينفسةالحديثوذكر.مناتنها"فليذكزامراةأحدكمأعجبث"اذاعنة

ص،الخاصا!لد.الفواتدالزواتد!ثو.ال!شمي،سابقمرجعء(1)

ذلك.وغيرالاظفارتقليمفيباباللباسكتاب،167

.2181رقمحديث32،ص،الرابعالجزءالمسند..حنبلابن،سابقمرجع)2(

.15ص.اتلهوى.الجوزيابن،سابقمرجع)3(



وهذامثالبها".فليذكزامراةاحدكماعجبث"اذا:بقولهاخرموضع

المراجعةرغمالحديثكتبفيعليةأقففلم،عنةبحثتالحديث

وغيرها)1(.الحديثكتبمنالموسوعيةوالمجاميعللأمهاتوالتتغ

الحنرن)2(انفعالعلاجفيالتربويرايهالجوزيابنذكر-2

فيهيستدركلمإنلهقيمةلاالمؤمنعمربقية:الحديثفي"وجاء:وقال

الحديث.كتبفيعليهأقففلم،عنةبحثتالحديثهذافات".ما

أجلمنالتربويالعلاجشريفبحدي!ثالجوزيابنوثق-3

فقال،الشرعيالزواجطريقعنوذلكللبالغالجنسيالدافعإعلاء

فاحدثيفعلفلميزوجهانأمكنهولدلهبلغمنالحديثفيجاء"فقد

في:الهنديالمتقيعزاهالحديثهذابينهما")3(.الاثمكاناثمأالولد

)4(،بلفظعباسابنحديثمنالديلميمسندإلىالعمالكنزمنتخب

أبيحديثمنالخطاببماثورالفردوسكتابفيالديلميوذكره

.أمامة)5(

فاذا،واسمهأدبهفليحسقمولودلهولد"من:بلفظالألبانيأورده

فيه:وقالباثمه".باءاثمأفاصابتزوجهولمبلغفان،فليزوجهبلغ

-:الكنبسماءأ(1)

فىالصغيرالجاكتاب-1 للسيوطي.النذدر.البشيريثأ!تحا

لابن.الحديثمنالناسألسنةمحلىيدورفيماالخبيثمنالطيبتمييزكتاب-2

الشيباتي.الربغ

للكناني..الموضوعةالشنيعةالأخبارمنالمرفوعةالثريعةتنزيهكتاب-3

للشوكاني..الموضوعةحاديثافىالمجموعةالفوائدكتاب-4

للألباني..الضعيفةحاديثاسلسلةكتاب-5

.181ص.الروحافيوالطباللطائ!.الجوزىابن،سابقمرجع)2(

ضمنالمطبوع.العمر"مواالغمر!محلىالنا.الجوزىابن،سابقمرجع)3(

95.ص.الشهيةوالطرقةالبهيةالتحفةكتابباسمرسائل

والأفعالالأقوالسننفىالعمالكنزمنتخب.المتقي،الهندي،سابقمرجع)4(

435.ص،السادسالجزءأل!د.الإطاش!م!مسضد

الفردوس.الهمدافي،شيرويةبن،شهرزادبن،شيروبة،شجاعأبو،الديلمي)5(

الكتبدار،بيروت،بسيوني،السعيد،زغلول()تحقيق.اططاببمأثور

حديث،486ص،الثالثالجزء،م8691هـ-6014،الأولىااطبعة،العلمية

.7055رقم
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منومحمد،احمداسمةمنفضائلفيالصيرفيبكيرابنرواه.ضعيف

سندهفيلأنوضعفهمرفوعاالخدريسعيدوأبيعباسابنحديث

"قال:عنةفقالالعقيليذكرهوقد")1(.الراسبيسعيدبنشدادا

قالالشيء،بعضحفظةفيصدوقولكنةالصمدعبدضعفة:البخاري

منها")2(.شيءعلىيتابعلاحديثغيرولة:العقيلي

بنيحيىوعن،تقةشيخشدادطلحة"ابواحمد:الإماموقال

أحمد"وثقة:الذهبيوقالثقة")3(.الراسبيسعيدبنشداد:قالمعين

.(")يخطئ"صدوق:حجرابنوقال")4(.يعلملامنوضغفةوغيره

ضعيفأ.يعتبرفالحديث

لةيتيسرلمإذا،البالغعلالمحافظةفيرأيهالجوزيابنوثق-4

مسمومسهمالمراةالى"النظر:قيل:فقال)6(،بصرهيغضان،الزواج

يجدقلبهفيايمانأاللهاعطاهاللةمرضاةابتفاءتركهمنابليسسهاممن

".حلاوته

حذيفة.حديثمن،المستدركفي"الحاكمالحديثهذااخرج

الذهبيوتعقبه([)7(.يخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا:فيهوقال

.ءاواثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة.الألباني،سابقمرجع()1

737.رفمحديث،164-163ص،الثانيالمجلد.الأمة

الكبير.الضعفاءحماد.بن،موسىبنعمرو،بنمحمد،جعفر،ابو،العقيلي)2(

الطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت،امين،المعطيعبدد.،قلعجي)تحقيق(

185.ص،الثانيالجزء،ام849ا!-404،الأولم!

التميمي.المندر،بن،ادرشبن،محمدبن،الرحمنعبد،الرازي،سابقمرجع)3(

0.33ص،الرابعالمجلد.اسبر!كتوالتعدسل

الجزء.الستةالكتبفىروايةلهمنمعرفةفىالكاشف.الذهبي،سابقمرجع)4(

.6ص،الثاني

347.ص،الأولالمجلد.التهذيبتقريب.العسقلاني،سابقمرجع)5(

.06ص.العمر"مواالفمر!علىالنا.الجوزيابن)6(

،431ص،الرابعالجزء.الصحيحينعلىالمستدرك.النيسابوري،سابقمرجع)7(

قمنمسمومةإبب!سهاممنسهم"النظرة:بلفظوردوقد.الرقاقكتاب

".قلبهقيحلاوتةيجدإيمانأاثابةاللهخوفمنتركها
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فيوجاء")1(.ضعفوهالواسطيهوالرحمنوعبدواهإسحاق:بقوله

وأورده")2(.ضعيف.الواسطيإسحاقبنالرحمنعبد"هو:التقريب

الطبراني"رواه:وقالمسعودابنحديثمنالزوائدمجمعفيالهيثمي

بلفظ:وردوقد.ضعيفوهوالواسطيإسحاقبنالرحمنعبدوفيه

يجدايمانأأبدلتهمخافتيتركهامنابليسسهاممنمسمومسهثم"النظرة

")3(.قلبهفيحلاوته

المعصيةفيالوقوعقبلالإرادةتربيةفيرايهالجوزيابنوثق-5

")4(.الزانيالثينيبغضالله"ان:كي!الرسولبقول

علىالمستدركفيالحاكماخرجةطويلحديثمنجزءهذا

فيه:وقال."،..اللهيبغضهموثلاتةاللهيحبهم"ثلاتة:وأولهالصحيحين

الإمامووافقه(.")يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا

.6شرطهما"على"صحيح:فيةفقال،الذهبي

ابنقال:بقولهوالعقابالثوابفيرأيهالجوزيابنوثق-6

ذكرهوفد")7(كبرهفيعقلهفيزيادةصغرهفيالصبي"عرامة:عباس

بنعمروعن"الحكيم:فيهوقالالعمالكنزمنتخبفيالهنديالمتقي

الجزء.الصحيحينعلىالمستدركبذيلالتلخيص.الحافظ،الذهبي،سابقمرجع()1

مسمومة.إبليسسهاممنسهمالنظرباب،الرقاقكتاب314،ص،الرابع

472.ص،الأولالمجلد.التهذيبتقريب.العسقلاني،سابقمرجع)2(

،63ص،الثامنالمجلدالفوافد.الزوافد!ثو.الهيثمي،سابقمرجع)3(

البصر.غضباب،الأدبكتاب

281.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،سابقمرجع)4(

،174ص،الأولالجزء.الصحيحينعلىالمستدرك.النيسابوري،سابقمرجع)5(

ولفظة.يبغضهمالذينوالثلاثةتعالىاللهيحبهمالذينالثلاثةباب،الزكاةكتاب

والغنىالمختالوالفقيرالزانيالثيخاللّهيبغضهمالذين"الثلاثة:الحاكمعند

."الظلوم

،الأولالجزء.الصحيحينعلىالمستدركبذيلالتلخيص.الذهبي،سابقمرجع)6(

الذينوالشلاثةتعالىاللهتحبهمالذينالشلاثةباب،الزكاةكتاب،417ص

يبغضهم.

.134ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)7(
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السيوطي:فيةوقالأنس")1(عنأماليهفيالمدينيموسىأبومعديكرب

)3(.الألبانيالشيخضعفهوفد."صحيح"حديث
)2(-

خلالمنيتجلىتعالىاللهوجودأنالجوزيابنبثن-7

ولااللهخلقفي"تفكروا:جمييهالرسولبقولرأيهووثق)4(،مخلوقاته

".قدرهتقدروالنفانكم،اللهفيتتفكروا

اياتفيبالتفكرالأمرباب،العظمةكتابفيالشيخ"أبواخرجة

حديثمن،ووحدانيتهوعظمتةوسلطانةوملكةوقدرتهوجلعزالله

.(")ضعيففهووجهالةانقطاعسندهوفيعنهما،اللهرضيعباسابن

مرسلوهووالترهيبالترغيبفيالأصبهانيالقاسم"أبوواخرجه

.)6(
.ضعي!"

جميعمنوتضعيفةتخريجةعرضبعدالألبانيالشيخفيةقالوقد

يظهرولم")7(.عنديحسنطرقةبمجموعفالحديث"وبالجملة:الجوانب

شديد.ضعفهاالطرقجميعلأنالتحسينوجةلي

،الإيمانزيادةفيلأثرها)8(،النيةاهميةالجوزيابنأكد-8

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

الأقوالسننفىالعمالكنزمنتخب.المتقي،على،الهندي،سابقمرجع

923.ص،ولاالجزء.حنبلبناحمدالأمامسندهامث!فىوالأفعال

المجلد.النذيرالبشيراحاديثفىالصغيرالجا.السيوطي،سابقمرجع

151.ص،الثاني

اللجلد.الكبير()1فهالصغيرخكلتف-وفلاالجا.الألباني،سابقمرجع

9936.رفمحديث،28ص،الرابع

.95ص،الأولالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع

الثيخ.أبو،حيانبنجعفر،بنمحمد،بن،اللةعبدمحمد،ابو،الاصبهاني

دار،الرياض،ادري!،محمد،اللهرضاء،المباركفوري)تحقق(.العظمة

.216ص،الأولالجزء،ا!804،الأولىالطبعة،العاصمة

ءالجوزي،الفضلبن،محمد،اسماعيل،القاسمابو،الأصبهاني،سابقمرجع

السعيد،،محمد،زغلول(الاحاديث)خزج.للأصبهانيوالترهيبالترغيب

الخدماتمؤسسة،لبنان-بيروت،ابراهيممحمود،زايد،و)راجعة(،بسيوني

928.ص،الأولالجزء،وأولادهدرغامحشبالطباعية

-693ص،الرابعالمجلد.الصحيحةالأحاديثسلسلة.الألباني،سابقمرجع

1788.رقمحديث793،

.02ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع
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".عملهمنخيزالمؤمن"نية:لمج!الرسولبقولمستشهدا

العسكري"رواه:بقولهالأثريالشافعيالشيبانيالربيعابناخرجه

دحيةابنوقالمرفوعا،بهأنسعنالشعبفيوالبيهقي،الامثالفي

الشيخضعفةكذلك")1(ضعيفإسنادهالبيهقيوقاليصح!،لا

الألباني

التربويةالاراءمناقشةعندالأحاديثهذهعلىالتعليقوسيتم

صحيحة.غيرباحاديثالموثقة

العقل:احاديث

التيالأحاديثمنبعددالعقليةالتربيةفياراءهالجوزيابنوثق

لأنغيرها،عنمستقلةصنفتهالذلك،الستةالكتبمنايفيتردلم

الموثقةالآراء.التربويةمناقشةعندسأوضحةفيها،رأىلهالجوزيابن

وتخريجها!الأحاديثهيوهذه.للتكراراجتنابأ،صحيحةغيرباحاديث

فأدبرأدبزلهقال.العقلاللةخلقلما:قالعباسابن"عني-9

منك؛احسنقطخلقاخلقتماوعزتيقال.فأقبلأقبللهقالثم

فينفسهالجوزيابنذكرهاعاقب")3(.وبكاخذوبكأعطيفبك

ابن"قال:فيةوقال،الأثريالشافعيالشيبانيوذكره)4(،الموضوعات

.(")باتفاقيكذبموضوعأنهغيرهواتبعةتيمية

بنالفضلوفيةالأوسطفيالطبراني"رواه:فيةالهيثميوقال

الناسالسنةعلىيدورفيماالخبيثمنالطيبتمييزكتاب.الاثري،سابقمرجع)1(

185.ص.الحديثمن

المجلد.الكبير()1،الصغير!هـوزياالجا.الألباني،سابقمرجع)2(

.8895رقمحديث،17ص،السادس

.3ص.الأذكياء.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

للطباعةالفكردار،محمد،الرحمنعبد،عثمان()تحقيق.الموضوعات.الجوزيابن(4)

.174ص،الأولالجزء،ام839-ص3041،الثانيةالطبعة،والتوزيعوالثر

الناسألسنةعلىيدورفيماالخبيثمنالطيبتمييزكتاب.الأتري،سابقمرجع)5(

43.ص.الحديثمن
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")1(.ضعفهعلىمجمعوهو،الرقاشيعيسى

:فقالعنها،اللهرضيعالشةعلىدخلانةعباسابن"عن-01

قيامةيكثرواخر،رقادهويكثرقيامةيقلالرجلارأيتالمؤمنينأميا

عما!حي!اللهرسولسالتةقالت؟إليكاحبأيهما.رقادهويقل

عناسألكإنما.اللهرسوليا:فقلتعقلأ.أحسئهما:فقال.سألتني

عنيسالانإنماعبادضهما،عنيسالانلاانهماعائشةيا:فقالعبادتهما،

ابنذكزهوالاخرة")2(.الدنيافيأفضلكانأعقلكانفمنعقولهما..

يصح")3(.لاحديثهذا:فية"وقال،الموضوعاتكتابهفيالجوزي

وهو،مسندهفيالحارث"رواه:فيةوقالمختصرأالشوكانيوذكره

)4(
."موضوع

ومحجةوثيقةمطيةسبيللكل"ان:!ححاللهرسولقال-11

الواضحةبالمحجةومعرفة،دلالةواحسنهممطيةالناسوأوثق،واضحة

.(عقلا")افضلهم

فيةوقال،العقلكتابفيالمحبربن"داودالحديثهذااخرج

موضوعةوكلها،مسندهفىأسامةابببنالحارثطريقةومن:الكناني

"،6(.العاليةالمطالبفيحجرابنالحافظقالهكما

ليكونالرجل"إن:جمي!اللهرسولقال:قالعمرابن"عن-12

يوميجزىقماالجهاد،واهلالحجوأهلالصلاةوأهلالصياماهلمن

28،ص،الثامناللجلدالفواتد.الزواتد!ثفي.الهيثمي،سابقمرجع)1(

والعقلاء.العقلفيجاءمابابالأدبكتاب

.6ص.ا!لهوى.الجوزيابن،صابقمرجع)2(

.176ص،الأولالجزء.الموضوعاتكتاب.الجوزيابن،صابقمرجع)3(

)تحقيق(.الموضوعةالأحاديثفىالمجموعةالفوائد.علي،محمد،الشوكاني()4

الإسلامي،المكتب،دمشق،بيروت،المعلمي،مجيى،الرحمنعبد،اليماني

.4134برقم،477ص!،اص204،الثالثةالطبعة

.7ص.اتلهوى.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

الأخبارعنالمرفوعةالشريعةتنزية.عراقبن،محمدبن،علي،الحسنأبو،الكناني)6(

محمد،،اللةوعبد،الوهابعبد،اللطيفعبد()تحقيق.الموضوعةالشنيعة

،الاولالمجلد،ام979هـ-ا993،الأولىالطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت

.132ص
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")1(.عقلهبقدرالاالقيامة

وقال،بنحوهالموضوعاتكتابةفيالجوزيابنذكرهالحديثهذا

يرويمنصور:حبانابنقال.بصحيحليسحديث"هذا:فيه

به")2(.الاحتجاجيجوزلاالمقلوبات

الصغيرفيالطبراني"رواهالزوائد:مجمعفيالهيثميوقال

وسقط،بالقويليس:معينابنقالصقير،بنمنصوروفيهوالأوسط

")3(.متروكوهوفروةأبيبناللةعبدبنإسحاقالإسنادمن

بكثركانواما،اقوامعدفيجناتالىسبق"لقد:لمجيهموقوله-13

عزاللهعنعقلواولكنهماعتمارأ،ولاحخأولاصيامأولاصلاةالناس

وخشعت،النفوساليهواطمانت،قلوبهممنهمقوجلت،مواعظهوجل

فيالناسعندالدرجةوحسنالمنزلةبطيبالخليقةففاقوا،الجوارحمنهم

الاخره")4(.فياللهوعندالدنيا،

شاهينوابنالسني"ابنإلىالهنديالمتقيعزاهالحديثوهذا

.(")العمالكنزممفخبفيكما،عليعنوالديلمي

وذكره)6(،الخطاببماثورالفردوسكتابفيالديلميوذكره

بنسليمان"أخرجة:فيةوقالالمرقوعةالشرفعةتنزيهكتابصاحب

")7(.وضعهمنوهو،العقلفيكتابهفيالسجزيعيسى

شيءاول:يقولكي!اللهرسولسمعتقالهريرةأبي"عن-14

.7ص.اتلهوى.الجوزىابن،سابقمرجع()1

172.ص،الاولالجزء.الموصوعاتكتاب.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

28،ص،الثامناللجلدالفواتد.الزواتد!ثو.الهيثمي،سابقمرجع)3(

والعقلاء.العقلفيجاءماباب،الأدبكتاب

.7صسابقمرجع.اتلهوى.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

والأفعالالأقوالسننفىالعمالكنزمنتخب.المتقي،الهندي،سابقمرجع)5(

036،؟7ص!ألر!"لجرحنبلا!فطألجزءبنوحملإأ!ثىتلمى!فلعالفرعليالمطو)6(

3507.رقمحديث

الموضوعة.الشنيعةالأخبارعنالمرفوعةالشريعةتنزيه.الكناني،سابقمرجع)7(

.224ص،الأولالمجلد
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:قال.اكتب:قالثم،الدواةوهي،النونخلقثم،القلماللهخلقه

خلقثم.القيامةيومالىكائنهوومايكونمااكتب:قال.كتبوما

ممنولأنقصتكاحببتفيمنكملئكوعزتي:فقال.العقل

،)1(
.بغض!"

افتةمنكر،باطل:عديابن"قال:فيةوقالالشوكانيوذكره

صدق:الميزانميزانكتابهفيالذهبيوقال.الدمشقيوهببنمحمد

الغرائبفيالدارقطنيأخرجهوقد.باطلالحديثهذاانفىعديابن

)2(ث6
."طريفةمن

ارائهفيالجوزيابنبهااستشهدالتيالأحاديثعلىالتعليق

التربرية:

وعددها)د(،الفقرةفيالواردةالأحاديثتخريجمنلنايتضح

كالآتي:انهاضعفها،اوصحتهادرجةمعرفةبعدحديثا،عشرأربعة

احاديثستةإلىبالإضافةضعيفةأحاديثوخمسةصحيحواحدحديث

تخريجهما.علىأقففلمعنهمابحثتوأثروحديث،موضوعة

ابنبهااستشهدالتيالنبويةالأحاديثلجميعالعامالتقويمهـ-

إليها:رجعتالتيالكتبحدودوفيدراستناحدودفيالجوزي

سأعطي،صحيحةعلميةحقائقإلىمستندأالتقويميكونحتى

فيمنها،بكلالعملوحكمالحديثأقسامعنموجزأمفيداتعريفأ

التقويم.سيتمالتعاريفهذهضوء

الحديث:اقسام

يتصلالذيالمسند"الحديث:هوةالصحيحالحديث:الأولالقسم

.3ص.الأذكياء.الجوزيابن،سابقمرجع()1-

-478ص.الموضومةفثالمجمومةثالأحاالفواتد.الشوكاني،سابقمرجع)2(

.947
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شاذأيكونولامنتهاهإلىالضابطالعدلعنالضابطالعدلبنقلإسناده

معفلأ")1(.ولا

يتصلالذيالمسند"الحديثهو:بقولهكثيرابنالحافظوعزفه

شاذأيكونولا،منتهاهإلىالضابطالعدلعنالضابطالعدلبنقلإسناده

معقلأ")2(.ولا

بالعدولسندهاتصل"مافهو:السيوطىالإمامعندتعريفةأما

علىتنطبقالقسمهذاوشروطآ.علة")3ولاشذوذغيرمنالضابطين

ومسلم.البخاريصحيحي

بنقلسندهاتصلما"هو:وتعريفة:الحسنالحديث:الثانيالقسم

كلاممنمستفادهو")4(.والعلةالشذوذمنوسلم،الضبطخفيفعدل

وبكثرة،لذاتةفالحسن،الضبطخف"فان:فيهقالالذيحجرابن

كالصحيحبهالاحتجاجفي"هوكثير:ابنفيةوقال(.يصخح")طرقه

الجمهور")6(.عند

الصحيحالحديثبينالفرقالصالحصبحيد.وضحوقد

الصحيحفيهوبينما،الضبطخفيفالحسنفيالعدل"ا:بقولةوالحسن

بةيحتجوكلاهما.والعلةالشذوذمنسالمالتقسيمينوكلا.الضبطتام

ابنمقدمة.الشهرزوري،الرحمنعبدبن،عثمان،عمروأبو،الصلاحابن()1

اهـ-893عامطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت.الحدلثالصلا!تعلو

.8-7ص،ام789

ابنللحافظالحديثعلواختصارشرالحثيثالبامحث.محمدأحمد،،شاكر)2(

.21ص،ام519-ص0137،الثانيةالطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت.كثير

،الاولالجزء.النواويتقر!بفى!عث!رالراوي.السيوطي،سابقمرجع)3(

63.ص

دار،بيروت.ودراسةعرضومصطلحهالحديثعلو.صبحي.د،الصالح)4(

.156ص،ام979عشر،الحاديةالطبعة،للملايينالعلم

الفكرنخبةشرالنظر.حجربن،عليبنأحمد،،العسقلاني)5(

33.صاص،456عامطبعة،جدةمكتبة:جده.الأثراهل

ابنللحافظالحديثعلواختصار"الحثيثالبامحث.شاكر،سابقمرجع)6(

37.ص.كيير
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السننكتبعلىتنطبقالحديثهذاوشروطبمضمونة")1(.ويستشهد

الصحيحفيهالأنالغالبفيحنبلبنأحمدالإمامومسئدالأربعة

الضعيف.وبعضوالحسن

صفةيجمعلم"ماهو:وتعريفة:الضعيفالحديث:الثالثالقسم

شروطمنشرطأفقد"مااخربمعنىاو")2(.الحسناوالصحيح

الضبط،"العدالة:هيستةالمقبولالحديثوشروط")3(،المقبولالحديث

العاضد،القادحةالعلةفقدالشذوذ،فقد،الاتصالتامأ(،يكنلم)ولو

إلية")4(.الاحتياحعند

مابذكرسنكتفي،متعددةأنواعالضعيفالحديثمنويتفرع

وهي،الجوزيابنبهااستشهدالتيالأحاديثتخريجاثناءإليةتوصلنا

كالاتي:وتعريفهاوالمنكر،والمتروكوالمنقطعالمرسل:أنواعاربعة

(")التابعيبعدمنإسنادهاخرمنسقط"ما:هوالمرسلالحديث

وهوالقبولشروطمنشرطألفقدهمردودضعيفالأصلفيو"المرسل

يكونانلاحتمالالمحذوفالراويبحالوللجهلالسند،اتصال

")6(.صحابيغيرالمحذوف

وا،رجلإسنادهمنسقطالذي"الحديث:هو:المنقطاالحديث

الراويبحال"للجهلضعيفالمنقطعوالحديث(."مبهمرجلفيهذكر

.)8("المحذوف

.156ص.ودراسةعرضومصطلحهالحديثعلو.الصالح،سابقمرجع()1

،الاولالجزء.النواويتقرفبفى!مفشرالراوي.السيوطي،سابقمرجع)2(

.917ص

286.ص.الحدفثقى!علوالنقد.الدبننورد.عتر،،سابقمرجع)3(

286.ص،السابقالمرجع)4(

الأثر.أهلفىالفكرنخبةشرالنظرنزهة.العسقلاني،سابقمرجع()ه

.41ص

الطبعة،اللعارفمكتبة،الرياض.فالحلإفث.محمود.د،الطحان)6(

72.ص،ام879-اص704،الثامنة

.168ص.ودراسةعرصومصطلحهالحديثعلو.الصالح،سابقمرجع)7(

78.ص.فالحديث.الطحان،سابقمرجع)8(
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فيبالكذبمتهمواحدرواهالذيالحديث"هو:المتروكالحديث

كثيراو،الغفلةكثيرأو،قولاوبفعلالفسقظاهرأو،الحديث

.)1("الوهم

لروايةمخالفأالضعيفيرويهالذي"الحديثهو:المنكروالحديث

المنكرراويبينما،ثقةالشاذراويإنإذالشاذ،يباينوهو.الثقة

...--8)2(

..الثقاتنحالفاالثقةرواه"ماهوبالشاذوالمقصود.تفه"عيرصعي!

الثقةيرويأنالحديثمنالشاذليس:بقولهالشافعيالإمامعرفةوقد

")3(.الناسروىمايخالفحديثايرويأنالشاذإنما،غيرهيرويلاما

به:والعملالضعيفالحديثروايةحكم

بينكبيراختلافيمثاركانوعملا،روايةالضعيفالحديثحكم

:بشروطضعفةبيانغيرمنالضعيفروايةبعضهمأجاز"وقدالعلماء،

فياو،المواعظفياو،القصصفيالحديثيكوناناولأ:

لهيجوزوماتعالىاللهبصفاتيتعلقلامماذلكونحو،الأعمالفضاتل

كالحلالبالأحكامولا،القرانبتفسيرولا،سبحانهعليةويستحيل

وغيرهما.والحرام

منانفردمنفيخزجشديد،غيرفيةالضعفيكونأنثانيا:

الرواية.فيغلطهمفحشوالذين،بالكذبوالمتهمينالكذابين

به.معمولأصلتحتيندرجأنثالثأ:

)4(.الاحتياطيعتقدبل،ثبوتهبهالعملعنديعتقدلاأنرابعأ:

بقولة:الشروطهذهعلىشاكرأحمدالشيخالمؤلفعلقوقد

،حالكلفيواجبالضعيفالحديثفيالضعفبيانأنأراه"والذي

.602ص.ودراصةعرضومصطلحهالحديث-علو.الصالح،سابقمرجع()1

.302ص،السابقالمرجع)2(

36.ص.الحدتثعلوالصلا!تفىالن.الصلاحابن،سابقمرجع)3(

الحديثعلواختصارشرالحثيثالباعث.محمدأحمد،،شاكر،سابقمرجع)4(

19.ص.كثيرابنللحافظ
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كانإذاخصوصأ،صحيححديثانهعليهالمطلعيوهمالبيانتركلأن

لاوانه،ذلكفيقولهمإلىيرجعالذينالحديثعلماءمنلةالناقل

بالروايةالأخذعدمفيونحوهاالأعمالفضائلوبينالأحكامبينفرق

منلمجو،اللهرسولعنصحبماإلالأحدحجةلابل،الضعيفة

بنالرحمنوعبدحنبلبناحمدقالةماواما.حسنأوصحيححديث

وإذاشذدنا،والحرامالحلالفيروينا"إذا:المباركبناللةوعبد،مهدي

واللّه،ارجحفيما-بةيريدون"فإنماتساهلناونحوهاالفضائلفيروينا

إلىيصللمالذيالحسنبالحديثالأخذفيهوإنماالتساهلأن-أعلم

يكنلموالحسنالصحيحبينالتفرقةفيالاصطلإحفإن،الصحةدرجة

الحديثيصفلاالمتقدمينأكثركانبلواضحا،مستقزأعصرهمفي

فقط")1(.الضعفاوبالصحةإلا

بة،والعملالضعيفالحديثروايةحكممنتقدمماعلىوبناء

ماهناككانإذاصحيحاالجوزيلابنالتربويالرأيعلىحكميفيكون

التيالضعيفةالاحاديثبقيةمعبةاستشهدصحيححديثمنيدعمه

مخالفأالرأيوكانضعيفبحديثوثقإذاضعيفاويكون،رأيةبهاوثق

التربويوالرأيضعيفأالحديثكانإذاأما.الإسلاميالتربويللمنهج

صحيحا.الرايهذافيكونصحيحا

باحاديثبهااستشهدالتيالتربويةالآراءعرضعندالقولوأفضل

عليها.اعلقثمضعيفة

الكذابونيختلقهالذي:الموضوعالحديثوهو:الرابعالقسم

-!ث.الرسولإلىوتنسبونة

روايتةوتحرمالضعيفشزوهو،المصنوعالمختلق"هو:وتعريفة

مبئنا")2(.إلاكانمعنىايفيبهالعلممع

فيالبحثيطوللاحتىلذكرهاداعيلااخرىاقساموهناك

ابنبهااستشهدالتيالاحاديثتخريجأثناءتردلمالتياقسامةبيان

.الجوزي

29.ص،السابقالمرجع()1

،الأولالجزء.النواويفى!تتقرفبالراوي.السيوطي،سابقمرجع)2(

274.ص
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النبويةالأحاديثوعرض،الحديثباقسامالتعريفيةالنبذةهذهبعد

درجةومعرفةتخريجهاثم،التربويةارائهفيالجوزيابنبهااستشهدالتي

حديثأستونالأحاديثهذهمجموعأنوجدتضعفها،اوصحتها

بمناقشةالانأقوم،الأحاديثلهذهالنهائيةالنتيجةإعطاءوقبل).6(.

بهااستشهدتالتيالأحاديثتخريجخلالمنثبتالتيالتربويةالاراء

أحددحتى،التخريجكتبفيأجدهالمأوموضوعةاوضعيفةأحاديث

لاأمالإسلاميالتربويللفكرالموافقةالتربويةالآراءمناعتبارهاإمكانية

الإسلاميةللشريعةالتربويالرايومخالفةالحديثضعفبسببيمكن

صحيحةباحاديثالموثقةالتربويةالآراءاما،والفقهيةالأصوليةوقواعدها

الإسلامي.التربويللفكروموافقةصحيحةلأنهامناقشةإلىتحتاحفلا

صحيحة:غيرباحاديثالموثقةالتربويةالاراءمناقشة-و

قولهمنهانبويةباحاديثالحسددافععلافيالجوزيابنوثق-ا

هيوالبغضاءوالبغضاء،الحسدقبلكمالأممداءاليكم"دب:لمج!

تؤمنوالابيدهمحمدنفسوالذي،الشعرحمالقةلاالدينحالقة،الحالقة

السلامافشوا:تحابيتمفعلتموهإذابشيءانبئكمافلاتحابوا،حتى

")1(.بينكم

ابنعلاحأنهذايعنيفهل.ضعيفالحديثهذاأنثبتوقد

صحيح؟وغيرمرفوضالحديثبهذااستشهادهحسبللحسدالجوزي

منيقلللا،الضعيفالحديثبهذاالجوزيابناستشهادإن

صحيحبحديثكلامهوثقلأنهالحسدعلاحفيالتربويرأيهصحة

الغبطة(هنابة)المقصودحسد"لا:لمجي!الرسولقولوهوالشيخانرواه

الليلآناءبهيقومفهوالقرانوجلعزاللهاتاهرجل:اثنتينفيالا

والنهار".الليلاناءالحقفيينفقهفهومالااللهآتاهورجلوالنهار،

الصحيح،بالحدتثونستشهدالفحيفالحديثنستبعدفانناذلكوعلى

علية.غبارولاصحيحأيعذالتربويوالرأى

.701ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع()1
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ببيان،المالحبدافععلاجفيالتربويرايهالجوزيابنبئن-2

الكسب،مناقلالنفقةتكونأن"ينبغي:فقال،الصحيحالإنفاقكيفية

العقلبهيامرماوهذا،تؤمنلالحادثةمعذايكونماالفضلمنليقتني

وعن.الحاضرةالحالةإلىالناظرالهوىبةيباليولا،العواقبفيالناظر

")1(.معيشتهفيالنظربعدالرجلفقهمن:مرفوعاالدرداءابي

ضعيف،الجوزيابنبةاستشهدالذيالحديثأنمنالرغمعل

المفهوممعيتعارضلاوالإنفاقالكسبكيفيةفيالتربويرأيهأنإلا

الأولالفصل،الثالثالبابفيفصلناهانسبقوقد،الإسلامي

صحيحا.رايهنعدفانناذلكوعل،الكتابهذامنبعدهاوما137ص

وضرورةالعنيدالطفلمعاملةكيفيةفيرأيهالجوزيابنأورد-3

صغرهفيالصبي"عرامةعباسابنبقولوثقةوقد،معةوالليناللطف

رايهأنرغم.ضعيفالحديثهذاانثبتوقد"كبرهقيعقلهفيزيادة

الضعيفالحديثنستبعدفاننالذلك،عليةغبارولاصحيحالتربوي

.التربويبالرأيونقبل

الحاجةمنللإعلاءعدةخطواتللبالغالجوزيابنوضع-4

سهمالمراةإلى"النظر:قيلبقولهوثقةوقدالبصر،غضمنها،الجنسية

فيلىلمانااللهاعطاهاللهمرضاةابتغاءتركهمن،إبليسسهاممنمسموم

حلاوف")2(يجدقلبه

ئفمؤهنين"قل:تعالىاللهبقولايضاالرايهذاالجوزيابنوثق

صحيحاالتربويالراىسنعتبرفانناذلكوعلى.")3(أبصرهتممنيغفح!!

ضعيف.بحديثاستشهادهرغم

يتأكدتعالىاللهوجودأنفيالتربويرأيهالجوزيابنوثق-5

ولااللهخلقفي"تفكروا:جمحالرسولبقول،مخلوقاتةخلالمن

.401ص،السابقالمرجع()1

.65ص.العمرمواالفمو!ئه!ثصلىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

35.الايةالنور،سورة)3(
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")1(.قدرهتقدروالنفانكم،اللهفيتتفكروا

لاالجوزيابنرأيانإلا،ضعيفالحديثأنمنالرغمعلى

إلىالرجوعويمكن،إليةذهبمااكدتالتيالقرانيةالحقيقةيخالف

رأيهفانهذاوعلىبعدها(.وما331)صالرابعالبابفيذلكتفصيل

صحيحأ.يعد

بقولالنيةأهميةفيالجوزيابناستشهادمنالرغمعل-6

نأإلا،ضعيفحديثوهو")2(عملهمنخيرالمؤمن"نية:لمجفالرسول

الصالحة،الأعمالمنللاستزادةالإنسانحثفيأثرهافيالتربويرايه

بالعمل،النيةاقترانمنلابدولكنالإسلاميالتربويالمنهجيخالفلا

صحيحا.يعدرأيهفإفىذلكوعلى

الضعيفةالاحاديثببعضالعقليةالتربويةالجوزيابنوثق-7

كتابةفيالأحاديثهذهوذكر،بذلكمعرفتهمنالرغمعلى،والموضوعة

أنة،الأحاديثهذهذكرفيالعذرالجوزيلابنيكونوقد،الموضوعات

الأحاديث،هذهمنبينةعليكونحتىللقارىوإيضاحهابيانهاأراد

صحةنفىالجوزيابنأنإلىبالإضافةبها،الاستشهادمنفيحذر

المنقول":بقولةصحيحةغيرجميعهاأنهاوذكر،بالعقلالمتعلقةالأحاديث

وقول")3(.الثبوتبعيدأنةإلاكثير،العقلفضلفيجم!اللهرسولعن

عنوردتصحيحةأحاديثهناكلأن،المبالغةمننوعفيةالجوزيابن

الفصل،الرابعالبابفيمنهابعضاالباحثةاتبتت،العقلفيلمجفالرسول

بالأحاديثسنكتفيفانناذلكوعلبعدها(.وما028)صالثاني

ابنذكرهاالتيالأحاديثونستبعد،الباحثةبهااستشهدتالتيالصحيحة

عنها،بحثتالتيالأحاديثإنكما.وضعهاأوضعفهابسببالجوزي

ابنبقول،الهوىعلاحفياستشهادههيلها،تخريجعلأقففلم

الجزء.مصطفى.د،الواحدعبد)تحقيق(.التبصره.الجوزيابن،سابقمرجع()1

.95ص،لأولا

.02ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،سابقمرجع)2(

مصطفى..دالواحد،عبد)تحقيق(.ا!لهوى.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

.7ص،محمد،الغزالي()مراجعة
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مناتنهافليذكرامرأةأحدكمأعجبت"إذا:عنةاللهرضيمسعود

فإنلذلك.السديدوالعقلالمنطقيخالفلاالتربويورأيه)مثالبها(")1(.

صحيحأ.يعدرأيه

واصحتهادرجةومعرفةالأح!اديثتخريجبعدلنايتضحفانهوبعد

الاتي:الو!علىموزعةأنهاضعفها،

)03(عددهااحدهماأوالصحيحينمنالصحيحةالأحاديث-ا

صحيحأ.حديشأ

()01عددها،الأربعةالسننكتبمنالمخرجةالأحاديث-2

منها:أحاديث

صحيحة.أحاديث-7

حسنان.حديثان

ضعيف.حديثا

)6(عددهاحنبلبناحمدالإماممسندمنالمخرجةالأحاديث-3

منها:أحاديث

.صحيحانحديثان

حسنان.حديثان

.ضعيفانحديثان

عددهاالسابقةالسبعةالكتبغيرمنالمخرجةالأحاديث-4

منها:حديشأ)14(

صحيح.حديث-ا

ضعيفة.احاديث-5

".العقل"احاديث.موضوعةاحاديث-6

تخريج.علىلةأقفلمحديث-ا

15.ص،السابقالمرجع)1(
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تخريج.علىلهاقفلممسعودبناللةعبدكلاممناثر-ا

فيالجوزيابنبهااستشهدالتيالأحاديثمجموعيصبحوبذلك

واالحديثصحةحسبوتوزيعها.حديثأ)06(التربويةارائةتوتيق

كالاتي:ضعفة

صحيحأ.حديثا-04

حسنة.أحاديث-4

ضعيفة.احاديث-8

موضوعة.احاديث-6

تخريجهما.علىاقفلمحديث-2

حديث.06=المجموع

الأحاديثإلىوالموضوعةالضعيفةالأحاديثنسبةأننجدوهكذا

يغفلكيفالمرءيتساءلقدذلكمنالرغمعلى،ضئيلةنسبةالصحيحة

العللوكتابا!لوضوعاتكتابمؤلفوهوالجوزيابن)1(الحافظ

يوثقأنوالمتروكينالضعفاءوكتاب،الواهيةالأحاديثفيالمتناهية

وهوموضوعةاوضعيفةباحاديثفيستشهد،صحيحةباحاديثكتاباتة

فيوقلبه-منة-العلمطالبجلدلهيقشعرالمنكرالحديث"إن:القائل

هذهمنالحذرعلتحثالتيأقوالهمنذلكوغير")2(،الغالب

الاحاديث؟

فياسقطتةالتيالمسوغاتبعضالجوزيلابنتجدقدوالباحثة

وهي:السهوهذا

الحديثعلمفيكافيةدرايةلهجليلا،عالمأالجوزيابنكون-ا

.والنسيانوالغفلةالقصورشأنهامنالتي،البشريةصفةعنةينفيلا

وأرفعدرجةاعلىوهي،الحديثرواةمراتبمنمرتبةعلىالحافظلقبيطلق)1(

.مقام

.301ص،الأولالجزء.المو!وعاتكتاب.الجوزيابن،سابقمرجع)2(
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بسبب،كتبوهمايراجعونلاالذينالعلماءمنالجوزىابن-2

فيماالغلطكثير"وكانالذهبىالإمامذلكفيوقال،مؤلفاتهكثرة

الجوزيابنراجعفلو"أا(،يعتبرهولاالكتابمنيفرغكانفانهيصنفة

وتجنبوموضوعةضعيفةأحاديثمنكتبةمالاستدرك،ماكتبة

بها.الاستشهاد

وأضعيفةبأحاديثاستشهادهمنالرغمعلىأنهالملاحظمن-3

الإشلامي،التربويالمنهجيخالفلاالتربويرايهأنإلا،موضوعة

قدالأحاديثبهذهواستشهاده،الصحيحةالإسلاميةثقافتهعلىيدلوهذا

كتب.لمامراجعتهعدموبسببسهوا،منةحصل

الأجلاءعلمائنافضلننسىلافاننا،ذلكمنالرغموعلى

دسقمنالإسلاميالدينعلالمحافظةفي-الجوزيابنومنهم-

الإلهيالتشريعمنالغايةتخدمصحيحةبطريقةوعرضة،المغرضين

الحقوبيانتصويبةوعن،عنهغفلوافيماالعذرلهمونلتمس،العظيم

بهم.التشهيرأو،شانهممنالتقليلدون،فية

ع!يم:الرسولبافعالالموثقةالتربويةالاراء-2

ثم-حي!بافعالةايدهاالتيالجوزيابنأقوالبعرضسأقوم

الحديث:علمضوءفيمناقشتها

وتلقح،إقامتهمقدارفينظرمن"فالعاقل:الجوزيابنقال-ا

يؤويه،بماالبنيانومن،يواريهبماالثيابمنيقنعفحيحئذ،نقلتةبيت

إلاسنةألفشعربيتفيلبثالسلامعليةنوحاأنالحديثوفي

ثوبفيوكان،لبنةعلىلبنةوضعما-!ي!اللهرسولوانعامأ،خمسين

")2(.رقعةعشراثنتاعمر

علىلبنةوضعماوأنة،-لخي!الرسولبفعلالجوزيابناستشهاد

وكان،باللبنالمنورةالمدينةفيمسجده-حي!بنائهمنوردلمامخالف،لبنة

.1347ص،الرابعالجزء.الحفاظتدكره.الذهبي،سابقمرجع()1

.051ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(
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ةويقولبنفسةوالحجارةاللبنوينقلأصحابة"معيبنيلمجتنالرسول

والمهاجرةللانصارفاغفزالاخرةعيشالعيشإناللهم

باب:أبوابثلاثةلهوجعل،المقدسبيتإلىقبلتةوجعل...

رسولمنةيدخلالذىوالباب،الرحمةباب:لةيقالوباب،مؤخرهفي

تسقفة؟الا:لةوقيلالجريد،وسقفة،الجذوععمدهوجعل.لمجفالله

الحجربيوت،جانبيةإلىنسائهبيوتوبنى"موسىكعريش"عريش:قال

والجريد")1(.بالجذوعوسقفها،بالفبن

لمجفالنبيكان"وقد:الجسميةالتربيةفيالجوزيابنقال-2

وأحبأالدجابملحموياكل،أكلةاللحموجدفانوجد،ماياكل

."مباحمنامتغأنهعنةنقلوما،والعسلالحلوىإليةالأشياء

فيوردفقد،لمج!سنتةعنيخرحلاالجوزيابنرايومجمل

:الوداعحجةفيجم!اللبمارسولمولىلثوبانقالأنة،مسلمصحيح

بلغحتىمنةيأكليزلفلم.فاصلحتةقال،اللحمهدااصلح

.")3(المدينة

"كانعنها:اللهرضيعائشةقولوالعسلللحلوىأكلةوعن

")4(.والعسلالحلوىيحبلمخفاللهرسول

فقدنفسةكرهتةإذاإلامباحعنامتنعأنهعنةنقلما:قولهاما

قط،طعامالمجي!النبيعاب"ما:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنورد

.(")تركهكرههدمان،اكلةاشتهاهإن

)تحقيق(.-جمن!الرسولسيرةمختصر.محمد،الوهابعبدابن،سابقمرجع()1

.051-99صحامد،محمد،،الفقي

27.ص.الخاطرصيد.الجوز!ابن،سابقمرجع)2(

كتاب،1563ص،الثالثالجزء.!ص.النيسابور!،سابقمرجع)3(

في،ثلاثبعدالأضاحيلحوماكلعنالنهيمنكانمابيانباب،الأضاحي

36.رقمحديثشاء،متىإلىلهاباحتةنسخةوبيانالإسلاماول

التاسع،الجزء.بشر!البخاريالباري.الحسظني،سابقمرجع)4(

5431.رقمحديث،والعسلالحلو!باب،الأطعمةكتاب،557ص

النبيعابماباب،الأطعمةكتاب،547ص،التاسعالجزء،السابقالمرجع)5(

90.54رقمحديثطعاما،-لمجين
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بالطعامالجسمتقويةعندالاعتدالأهميةالجوزيابنوثق-3

ءيخمالرسولكان"إنما:فقالالكراموأصحابه-لمجمالرسولبفعلالمناسب

")1(.ضرورةفصبروااترواوربماجاعوا،يجدوالمإذاوأصحابه

رضيهريرةأبيحديثومنهاالأحاديثمنالفعلهذااشتقوقد

بكبربابيهوفاذاليلبما.اويومذات-ج!اللهرسولخرج:قال.عنةالله

يا.الجوع:قالا؟"الساعةهذهبيوتكمامناخرجكما"ما:فقال.وعمر

أخرجكما.الذيلأخرجنيابيدهنفسيوالذيوأنا:قال!اللهرسول

بيتة.فيليسهوفإذاالأنصار.منرجلأفأتى.معهفقامواقوموا".

أين:-ج!اللهرسوللهافقالواهلا!مرحبأ!:قالتالمرأةراتهفلما

إلىفنظرالأنصاريجاءإذالماء.منلنايستعذبذهب:قالت؟فلان

أضيافاأكرماليومأحدما.دلهالحمد:قالثم.وصاحبيةلمجراللهرسول

منكلوا:فقال.ورطمثوتمربسزفيةبعذقيفجاءهمفانطلققال.مني

فذبح،والحلوب"!لتاكجميد:اللهرسوللةفقال.المديةوأخذ.هذه

شبعواأنفلماوشربوا..العذقذلكومن.الشاةمنفاكلوا.لهم

لتسالنبيدهنفسيوالذي:وعمربكرلأبيلمجي!اللهرسولقالورووا،

ترجعوالمثم.الجوعبيوتكممناخرجكم.القيامةيومالنعيمهذاعن

")2(.النعيمهذااصابكمحتى

الرسولباحوالالاستعانةذكرالصبرعلىالمعينةالوسائلوفي-4

يتقفبكان!رفإنه:الحال"اما:بقولهذلك)3(الجوزيابنفوثق،ءلمجم

كسرىوقال.عنةاللهرضيعمرفبكى،جنبهفيتؤثرحصيررمالعلى

ألاعمر؟ياانتشكافى:ىيخملةفقال،والديباحالحريرفيو!حر

الدنيا؟")4(.ولهمالآخرةلناتكونأنترضى

165.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

،0161-9016ص،الثالثالجزء.!يه!.النيسابوري،سابقمرجع)2(

ويتحققة،بذلكبرضاهيثقمندارإلىغيرهاستتباعةجوازباب،الأشربةكتاب

)2538(.-145رقمحديث،الطعامعلىالاجتماعواستحبابتامأ،تحققا

39.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،سابقمرجع)3(

ابنالقزو.يريدبنعمداللهمحبدببا-لحافظ.ماجةاين،سابقمرجع)4(

حديث!،محمدالضجاعالزهد،ابواب،417ص،الثانيالجزء.ماجة

5024.رقم
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العلمءجينالمصطفى"فطريق:قولهفيالجوزيابناستندوقد-5

الخلقمنكاملأراىءج!الرسولحالتامل"ومن:وقولة")1(والعمل

مجيئةيعرفجممالنبيكان"وقد:وقولةحقة")2(.حتيذيكليعطي

وسيرتهشمائلةعلى")3(،والنزاهةالنظافةفيالغايةفكان،الطيببريح

نحتاحالسيرةهذهولتوضيحوصفاتها،وتقريراتهابافعالهاوسنتهالعطرة

مفضل.عرضيىإلى

-!ح:الرسولأحاديثمنالمستقاةالتربويةالاراء-3

احاديثوالفاظمعانيمنالتربويةارائهبعضالجوزيابناستقى

الاراء:هذهمننماذحالفقرةهذهفيوساورد،!ي!الرسول

البيض،الثياب"وليلبسه:الأطفاللباسفيالجوزيابنقال-ا

والمخانيث")4(.النساءملابستلك:لهقالالملونطلبفان

رواهالذيالصحيحالحديثمنالمبداهذاالجوزيابناشتقوقد

ثيابكم،خيرفانها،البياضثيابكممن"البسوا،سننهفيداودأبو

وبنبتالبصر،يجلوالإثمد:كحالكمخيروإن،موتاكمقيهاوكفنوا

الشعر")5(.

يمكنمدىأيإلىتفيدوقفةإلىيحتاحالجوزيلابنالرايوهذا

المناخيةالظروففيواضحااختلأفأهناكأنالملاحظفمنذلك؟تطبيق

جبالمنالتضارشميةالمظاهروفي،لأخرىدولةمنوبرود؟حرار؟من

الأبيض،اللونلبسدائمايناسبهالاالظروفوهذه،ووديانومزارع

إلاصحتةرغمرأيةتطبيقيمكنلالذلك،الجوزيابنبهينصحالذي

سبيلعلهوحالايوعلالأبيضاللونيناسبهاالتيالأحوالفي

واجبأ.وليسالندب

222.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

222.ص،السابقالمرجع)2(

.915ص،السابقالمرجع)3(

.134ص.الروحانيوالطباللّطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

الباس،كتاب51،صالرابعا!لمحلداوسنن.الأزدي،سابقمرجع)5(

.6104رقمحديث،البياضفيباب
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"خلقت:والشياطينالملائكةخلقفيالجوزيابنوقال-2

فيها،نورلاظلمةمنالشياطينوخلقت،فيةظلمةلانورمنالملاتكة

")1(.الضدينمنالبشروركب

"خلقت:لمجيمالرسولقولمنالقولهذامعنىأخذوربما

وصفمماآدموخلق.نارمنمارجمنالجانوخلق.نورمنالملافكة

لكم")2(.

استخدم،الإنسانقلبفيإليهوماالدنياحبعلاجوفي-3

الحساب"إن:فقالتعالىاللهعقابمنالترهيبأسلوبالجوزيابن

منإلىينظرلاتعالىاللهوأن،ممنوعوالتبذيرعسير.الحلالكسبعلى

البناء")3(.إلاعليهالمؤمنيؤجرشيءكلوأنخيلاء،توبهجز

ينظر"لا:لمجحمالرسولقولمناستقاهوالكبرالمباهاةمنوالتحذير

خيلاء")4(.ثوبهجرمنإلىالله

مناستقاهفقد،البناء"إلاعليهالمؤمنيؤجرشيء"كل:قولةأما

إلاكلهانفقتهفيالرجل"يؤجر:الصحيحالحديثفيلمجي!الرسولقول

شرحفيحجرابنالإمامالبناءموضوععلىعلقوقد(،")الترابفي

:قالرفعهخنابحديثمطلقاالبناءذم"وفي:بقولةالبخاريصحيح

أخرجة"البناء"،قالأو"الترابفيإلاكلهانفقتهفيالرجليؤجر

خيرفلاالبناء"إلابلفظأنسعنشاهدالهوأخرجوصححهالترمذي

لةخضرشرابعبداللهاراد"إذا:رفعهجابرحديثمنوالطبرانيفيه"

31.ص.الوعظفىاللطفكتاب.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

كتاب،4922ص،الرابعالجزء!..النيسابوري،سابقمرجع)2(

6992(.-)06رقمحديث،متفرقةاحاديثفيباب،والرقائقالزهد

.001ص.الروحافيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

كتاب،1651ص،الثالثالجزء.!يه!.النيسابوري،سابقمرجع)4(

إليه،إرخاؤهيجوزماحدوبيانخيلاء،الثوبجرتحريمباب،والزينةاللباس

)8502(.-42رقمحديث،ئستححتوما

احاديثفىالصغيرالجا.بكرابيبن،الرحمنعبد،الدينجلال،السيوطي)5(

ولم!اا!يهمهىلطبعةالتوزتعوالنثرللطباعةالفكردار،بيروتالنذير.البشير

0999.رقمحديث975،ص،الثانيالمجلد،ام819ا!-104
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وزنأح!نبمعجمتينخضر:ومعنى"فبنيحتىوالطيناللبنفي

"إدابلفظالأنصاريبشراببحديثمنالأوسطفيشاهدوله.ومعنى

حديثمنداودأبوواخرج"البنيانفيمالهانفقسوءابعبداللهاراد

حائطااطينوأناجم!النبيببمز:قالالعاصبنعمروبناللةعبد

كلةوهذا.حبانوابنالترمذيوصححة،ذلكمناعجلالأمر:فقال

البرديقيوماللتوطنمنةلابدمماإليةالحاجةتمسقلاماعلىمحمول

كلاناما،"رفعةأنسحديثمنأيضاداودأبواخرجهوقدوالحر،

منة")1(.لابدماإلا"ايلا،ماالاصاحبهعلىوبالبناء

ماالبناءمنبتحذيرهقصدالجوزيابنأننجدالتوضيحهذاومن

واالمدارساوالمساجدبناءهذافييدخلولا،الإنسانحاجةعلزاد

يؤجرالفردلأن،للناسالعامالنفعبهقصدبناءكلأوالمستشفيات

علية.

سكت،ناطقأكان"فان:الجوزيابنقالالغضبعلاجوفي-4

")2(.الفورةتلكليسكق،اضطجعقاعداكانوإنقعد،قائماكانوإن

"اذاءجد:الرسولقولمنالعلاجمنالأنواعهذهاشتقوقد

وإلا،الغضبعنهذهبفان،فليجلسقائموهواحدكمغضسب

.ونحوه.")3(فليضطجع

في"الأصل:فقالالطفلعلىالفطرةأثرالجوزيابنبين-5

)4(.الفطرةعلىيولدمولودوكل،طارئةوالعلل،الصحةالأمزجة

إلامولودمن"ما-جد:الرسولقولمنالمعنىهذااشتقوقد

البهيمةتنتجكما،ويمخسانهوينضرانهيهودانهفابواه.الفطرةعلىيولد

الحاديالجزء.لشر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع()1

حديثشرحالبناء،فيجاءماباب،الاستئذانكتاب39،-29صعشر،

3063.رقم

.901ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

كتاب،141ص،الخامسالجزءا.داودابيسنن.الأزدي،سابقمرجع)3(

4782.رقمحديث،الغضبعنديقالماباب،الأدب

131.ص.الروحانيوالطباللطائ!.الجوزيابن،سابقمرجع)4(
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جدعاء")1(.منفيهاتحسونهلجمعاء.بهيمة

السنةإلىالجوزيابنفيهااستندالتيالتربويةالاراءعرضوبعد

اعتمادأعليهااعتمدانهإلىوصلتوافعالها،بأقوالهاالشريفةالنبوية

وهذا،الإسلاميللتشريعالثانيالمصدرباعتبارهاعليهااراءهوبنىكبيرا،

وتبرز،الإسلاميالتربويالفكرإغناءفيالنبويةالسنةأهميةعلىيدل

التربويةارائهبلورةفيالحديثيةثقافتةتوظيفعلىالجوزيابنقدرة

باستقائهااو،أخرىتارةالمعنىباقتباسأو،تارةالحديثبألفاظموشحة

كلعرضوقدوتقريراتها.بافعالهاالمطهرةالنبويةالسنةروحمنعامة

مي!ر.واضحاسلوبفيذلك

الفقهيةبالقواعدالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالاراء:ثالثأ

بالقواعدالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالاراءعرضقبل

منأداةاعتبرناهاولماذاالقواعد؟بهذهالمقصودمامعرفةمنلابد،الفقهية

.التربويالفكرفيواهميتها،التربويةالجوزيابناراءتقويمأدوات

الشرعي:الاصطلاحفيالفقةاصولعلمبتعريفكلامناونبدا

الأحكاماستفادةإلىبهايتوصلالتيوالبحوثبالقواعدالعلم"هو

والبحوثالقواعدمجموعةهيأو.التفصيليةادلت!منالعمليةالشرعية

أدلتهامنالعمليةالشرعيةالأحكاماستفادةإلىبهايتوصلالتي

المعروفة:الشرعيةالأدلةالتفصيليةبادلتهاوالمقصود")2(.التفصيلية

المرسلة،المصلحة،الاستحسان،القياس،الإجماع،السنة،القران

الصحابي.مذهبقبلنا،منشرع،الاستصحاب،العرف

منعليةتدلفيماولا،الجزئيةالأدلةفييبحث"لا:والأصولي

حكممنعليةيدلوماالكليالدليلفييبحثوإنما،الجزئيةالاحكام

الأدلاجزئياتعلالفقيةيطبقهاكيالأدلةلدلالةكليةقواعدليضعكليئ

كتاب،4702ص،الرابعالجزء.!.النيسابوري،سابقمرجع(1)

واطفالالكفاراطفالموتوحكمالفطرةعليولدمولودكلمعنىبابالقدر،

2658.رقمحديث،المسلمين

.12ص.الفقهاصو!ل.خلأف،سابقمرجع)2(
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منها")1(.التفصيليالحكملاستثمار

والسنةالكريمالقراناضلهاالتيالفقهيةالقؤاعدمنالكثيروهناك

،واحدةقرانيةبايةقاعدةكلموثقةمنهابعضأسأذكر،الشريفةالنبوية

للإطالة.اجتنابأواحدنبويحديثأو

".بالنيةإلاثواب"لا:الأولىالقاعدة

كبن:قولهفيهماالأصلبمقاصدها")2(0"الأمور:الثانيةالقاعدة

اللهالىهجرتهكانتفمن،مانوىلامرىوانما.بالنيةالأعمال"إئما

وأيصيبهالدنياهجرتهكانتومن.ورسولهاللهإلىفهجرتهورسوله

")3(.اليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجها،امرأة

الإمامرواهماودليلهابالثك")4(يزوللا"اليقين:الثالثةالقاعده

الرجلئحر:اللهرسولإلىشكاانةعمةعنتميمبنعبادعنالبخاري

ينصرفلاأو-ينفتللا:فقال،الصلاةفيالشيءيجدأنةإليةيخيلالذي

)6(.مسلمرواهالحديثوهذا(.رتحأ)يجدأوصوتأيسمعحتى-

قولهفيهاوالأصلالتيسير")7(.تجلب"المشقة:الرابعةالقاعدة

.14ص،السابقالمرجع)1(

حنيفةأبمذهبعلىوالنظائرالأشباه.ابراهيمبن،العابدينزين،نجيمابن)2(

27.ص،ام089-اص504سنةطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت.النعمان

،1516-1515ص،الثالثالجزء.-.النيسابوري،سابقمرجع)3(
وغيرهالغزوفيةيدخلوأنة.بالنيةعمالانماححه!ا-لمجحقولهباب،الإمارةكتاب

)7091(.-155رقمحديث"،الأعمالمن

ص.النعمانحنيفةأبمذهبعلىوالنظائرالأشباه.نجيمابن،سابقمرجع)4(

.56

،الأولالجزء.بشر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع)5(

رقمحديث،يستيقنحتىالشكمنيتوضألابابالوضوء،كتاب237،ص

.137

كتاتب،276ص،الأولالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)6-(!

يصليأنفلةالحدثفيشكثمالطهارةتيقنمنانعلىالدليلباب،الحيض

361(.-)89رقمحديث،تلكبطهارتة

ص.النعمانحنيفةأبمذهبعلىوالنظائرالأشباه.نجيمابن،سابقمرجع)7(
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وقوله")1(.انعسربصميرندولاانيشرب!مأدنه"ترتد:تعالى

")2(.حرخمنالدينفىعلئكزجعل"وما:تعالى

ولاضرر"لا:-لمجيهقولةاصلها".يزال"الضرر:الخامسةالقاعدة

مرسلا.أبيةعنيحيىبنعمروعنالموطافيمالكاخرجهضرار"

سعيدأببحديثمنوالدارقطنيوالبيهقيالمستدركفيالحاكمواخرجة

الصامتبنوعبادهعباسابنحديثمنماجةابنواخرجة،الخدري

")3(.عنهماللهرضي

إلىالقاعدههذهاستندتوقد")4(محكمة"العادة:السادسةالقاعدة

سبحانةوقولة(.")بألمع!سققعلئهنالذىمثل"وفن:تعالىاللهقول

،والعادةالعرف:بالمعروفوالمقصود")6(لائمعرونق"وعاشووهن:وتعالى

خصلةكل:والعارفةوالمعروف"العرف:بقولهالقرطبيالإمامعرفهاوقد

.")7(النفوسإليهاوتطمئن،العقولترتضيهاحسنة

عليهايتخزحالتيالاجتهاديةالأخرىالكليةالقواعدبعضوهناك

منها:الجزئيةالصورمنلاينحصرما

بالاجتهاد.ينقضلاالاجتهاد:الأولىالقاعدة

.الحرامغلبوالحرامالحلالاجتمعإذا:الثانيةالقاعدة

؟بالقربالإيثاريكرههل:الثالثةالقاعدة

تابع.التابع:الرابعةالقاعدة

185.الاية،البقرةسورة)1(

78.الاية،الحجسورة)2(

.النعمانحنيفةأ!مذهبمحلىوالنظائرالأشباه.نجيمابن،سابقمرجع)3(

85.ص

39.ص،السابقالمرجع)4(

228.الاية،البقرةسوره)5(

91.الايةالنساء،سورة)6(

الجا!لأحكا.الانصاري،محمد،اللةعبدأبي،القرطبي،سابقمرجع)7(

.634ص،السابعالجزء،العليمعبدأحمد،البردوني)تحقق(.القران
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بالمصلحة.منوطالرعيةعلىالإمامتصزف:الخامسةالقاعدة

.بالشبهاتتدراالحدود:السادسةالقاعدة

ولوبالغصبيضمنفلااليدتحتيدخللاالحز:السابعةالقاعدة

يختلفؤلمواحدجنسمنامراناجتمعإذا:الثامنةالقاعدة

الاخر.فيأحدهمادخلمقصودهما

إهماله.منأولىالكلامإعمال:التاسعةالقاعدة

.بالضمانالخراح:العاشرهالقاعدة

.الجوابفيمعادالسؤال:عشرةالحاديةالقاعده

.قولساكتإلىينسبلا:عشرةالثانيةالقاعدة

النفل.منأفضلالفرض:عشرةالثالثةالقاعدة

إعطاوه.حرماخذهحرمما:عشرةالرابعةالقاعدة

عوقبأوانهقبلالشيءاستعجلمن:عشرةالخامسةالقاعدة

بحرمانه.

العامة.الولايةمنأقوىالخاصةالولاية:عشرةالسادسةالقاعدة

.خطؤهالبييئبالظنعبرةلا:عشرةالسابعةالقاعدة

كله.كذكريتجزالامابعضذكر:عشرةالثامنةالقاعدة

الحكماضيفوالمتسببالمباشراجتمعإذا:عشرةالتاسعةالقاعدة

.المباشر")1(إلم!

قاعدةفمثلأ.عدةقواعدتحتهاتندرحالقواعدهذهمنقاعدةوكل

الاتية:القواعدمنهاتتفرع"يزال"الضرر

.المحظوراتتبيح"الضرورات-ا

بقدرها.يقدرللضرورةابيحما-2

ص.النعمانحنيفةأبمذهبعلىوالنظائرالأشباه.نجيمابن،سابقمرجع)1(

501-165.
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بالضرر.يزاللاالضرر-3

بارتكابضررأأعظمهماروعيمفسدتانتعارضتإذا-4

أخفهما.

المصالح.جلبمناولىالمفاسددرء-5

")1(.خاصةاوكانتعامةالضرورةمنزلةتنرلالحاجة-6

)الدليل(.النصوجودمعاجتهادلا:العشرونالقاعدة

وبوسائلهابالتربيةصلةلهاالتيالأخرىالقواعدبعضوهناك

مثل:

واجب.فهوبهإلاالواجبيتملاما-ا

.حرامفهوالحرامإلىيؤديما-2

جلة.يتركلاكفةيدركلاما3-

احمزها.الاشياءأفضل-4

الإباحة.الأشياءفيالأصل-5

التربية،مجالفيتفيدناالتيالأصوليةالقواعدمنذلكغيرإلى

التربوية.الجوزيابناراءلتقويمكافيةلأنهاالقواعدبهذهواكتفي

أدواتمنالأصوليةالقواعدهذهلاعتباردفعالذيالسببإن

ضمنالآراءهذهانإلىنطمئنانهو،التربويةالجوزيابناراءتقويم

الشرعيةضوابطهاعنتخرجولا،الاحكاملهذهالعامالشرعيالإطار

.المحددة

الكتبحدودفي-التربويةالجوزيابنلآراءعاماستقراءوبعد

أصولبعلميتعلقمايبينلمأنةلنايتضح-مؤلفاتهمندرستهاالتي

انةعلىتدلاراءهولكن،صراحةالفقهيةالقواعديذكرولم،الفقه

ماوهذا،الإسلاميةالشريعةمقاصدوفهم،الفقهيةالقواعدهذهاستخدم

حينه.فيسأوضحة

فإن،التربويالفكرفيالأصوليةالقواعدهذهلأهميةبالنسبةأما

.بتصرف،29-85ص،السابقالمرجع)1(
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حياتهفيالفرديحتاجهاالتيللأحكامالتشريعيةالأدلةمنالقواعدهذه

يجدأنفيالتربويامامواسعأالمجالتفتحفإنهاولذلك،والخاصةالعامة

الإطارضمنالتربيةمشكلاتأوالتربويةللمبادىمتعددةوبدائلحلولأ

الإسلامية.الشريعةلمقاصدالعامالشرعي

القواعدهذهيوظف،الإسلاميةالتربيةمجالفيالتربويفإنلذلك

عامةواحكامضوابطمنفيهابماالتربويالفكرخدمةفيالفقهية

الشرعية.الأدلةمنمستنبطة

القواعدمنالجوزيابناستنبطهاربماالتيالتربويةالاراءاما

يأتي:فيمامنهانماذحفنوردصراحةالقواعدفيهايذكرولم،الفقهية

فيخلققدالميل"وهذا:الدوافعفيالجوزيابنقال-ا

المشربوإلى،اكلماالمطعمإلىميلهلولافانه،بقائةلضرورةالإنسان

فالهوى،يشتهيةماكلوكذلك،نكحماالمنكحوإلى،شربما

مذيصلحفلا،يؤذيماعنهدافعالغضبانكمايفيد،مالةمستجلب

منالتربويالرايهذاالجوزيابناستنبطوقد")1(.الإطلاقعلىالهوى

ثلاثةإلىالعلماءقسمهاوقدالمصالحتحقيقإلىتعودالتيالشريعةمقاصد

نأوالثالث،حاجيةتكونانوالثاني،ضروريةتكوناناحدها":أقسام

ومعناها:،الحاجياتتحقيقعلىمبنيالرأيوهذا")2(.تحسينيةتكون

إلىالغالبفيالمؤديالضيقورفعالتوسعةحيثمنإليهامفتقر"أنها

المكلفينعلىدخلتراعلمفاذا،المطلوببفوتاللاحقةوالمشقةالحرج

المتوقعالعاديالفسادمبلغيبلغلاولكنه،والمشقةالحرج-الجملةعلى-

العامة.المصالحفي

.والجناياتوالمعاملات،والعادات،العباداتفيجاريةوهي

الصيدكاباحةالعاداتوفي..(.العاداتهوالرأيبهذايتعلق)والذي

.12ص.ا!لهوى.الجوزيابن،سابقمرجع()1

المالكي.،الغرناطي،اللخمي،موسىبن،ابراهيم،اسحاقأبو،الشاطبي)2(

ووضعوفصلةو)ضبطة،اللةعبد،دراز)حققة(.الثرلعةأتصولالموافقات

-ص5913،الثانيةالطبعة،المعرفةدار،بيروت،اللهعبد،محمد،دراز(تراجمه

.8ص،الثافيالمجلد،ام759
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ومركبأ،ومسكنأوملبسأومشربأماكلأ،حلالهوممابالطيباتوالتمتع

ذلك")1(.أشبةوما

نأالعاقلعرف"وإذا:الهوىذمفيالجوزيابنوقال-2

العقل،حاكمإلىحادثةكليرفعأنعليهوجبغالبأ،يصيرالهوى

الشبهةوقوععندويامره،الاجلةالمصالحفيبالنظرعليهسيشيرفإنة

فيالشرمنالسلامةيتيقنانإلى،الهوىك!فيالأحوطباستعمال

")2(.العاقبة

ماالحسنهلوهوتساولأالقارىفييثيرهذاالجوزيابنوراي

يدركانالعقليستطيعوهل؟العقلقئحهماوالقبيح،العقلح!نه

؟للشرعاعتباردونوالقبيحالحسن

فيةاختلف"العقلحاكمإلىحادثةكل"يرفعالجوزيابنقولإن

للأفعالوالقبحالحسن"مقياسأنرايهموخلاصة"،المسلمينعلماء

أمرفما.بالاتفاقعقولهمتدركةمالاشريعتهمفيوردمالهمبالنسبة

الشارععنةنهىوما،فاعلةويثابفعلهومطلوبحسنفهوالشارعبه

")3(.فاعلهويعاقبتركةومطلوبقبيحفهو

إلىالأمر)يرفع:يقولأنالجوزيبابنالأولىكانذلكوعلى

منيتضحوذلك،فقطالعقلحكمإلىوليس(،والعقلالشرعحاكم

"كيف:لهفقالاليمنإلىقاضيأجمي!الرسولأرسلةعندمامعاذحديث

تجدلمفإن:قالاللهبكتابأقضي:فقالقضاء؟لكعرضإذاتقضي

سنةفيتجدلمفان:قالع!ي!اللهرسولفبسنه:قال؟اللهكتابفي

فضرب،الوولارايياجتهد:قال؟اللهكتابفيولا-لمجيم،اللهرسول

اللهرسولرسولوفقالذيللّهالحمد:وقالصدرهعلىلمج!اللهرسول

")4(.اللهرسوليرضيلماجم!

.11-01ص،الثانيالمجلد،السابقالمرجع)1(

13.ص.اتلهوى.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

99.ص.الفقهاصو!ل.خلآف،سابقمرجع)3(

كتاب353،ص،الثالثالجزء.داودابيسنن.الأزدي،سابقمرجع)4(

2935.رقمحديثالقضاء،فيالرأياجتهادباب،الأقضية
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الأمورالشرعجعل"فاذا:التداويفيالجوزىابنقال-3

ارىولهذا.للحكمةدفعأالأسبابعنإعراضيكان.بالأسبابمنوطة

التداوىتركأن"إلىمذهبيصاحبذهبوقد،إليةمندوبأالتداوي

ناالصحيحالحديثفإنهذا،فياتباعةمنالدليلومنعني،افضل

هذهومرتبة.فتداووا"دواءلهوأنزلإلاداءاللهأنزل"ما:قاللمجي!النبي

ندبأ")1(.أوواجبايكونأنإماوالأمرالأمر،اللفظة

مذهبي-صاحبذهب"وقدرأيهفيالجوزيابناستندوقد

منالدليلومنعني،أفضلالتداويتركأنإلى-حنبلبنأحمدالإمام

وجودمعاجتهادلاأنةتؤكدالتيالفقهيةالقاعدةإلىهذا".فياتباعه

الواقعةكانت"فان؛بقولةخلأفالشيخأكدهماوهذا)الدليل(،النص

صريحدليلفيهاالشرعيالحكمعلىدذقدحكمهامعرفةيرادالتي

مافيهاينفذأنوالواجبفيها،للاجتهادمجالفلاوالدلالةالورودقطعي

اللّهعنوصدورهثبوتةفليسالورودقطعيداممالأنة،النصعليةدذ

جهد")2(.وبذلبحثموضععني!رسولهأو

نأإماوالأمرالأمر،اللفظةهذه"ومرتبة:الجوزيابنقولأما

فيالشرعيةالأحكاممرتبةعلمعتمدةفهذهندبأ"أوواجبأيكون

فيعليهنص،الوجوبالامرفي"الأصلأنتؤكدوهي،الأصول

،وغيره،والثافعيالفقهاء،وجمهور،المالكيةعامةقالوبه،مواضع

نأنجدوبذلك")3(.الندبفيةالأصل:الشافعيةوبعضالمعتزلةوقالت

الفقهية.القواعدمنعبارتهاستقىالجوزيابن

الجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالاراء:رابعا

المنطقوعلمالكلامبعلم

علمطرقمنالجوزيابناستماهاالتيالتربويةالآراءبعضهناك

87.صالحاطر.صيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.216ص.!الفقه.خلآف،سابقمرجع)2(

فىالمسودة.واخرون،الحراني،الحنبلي،العباسأبو،الدينشهاب،الدمشقي)3(

الكتابدار،بيروت،الدينمحي،محمدالحميد،عبد)تحقيق(.الفقهاصول

.هص،وتاريخطبعةدون،العربي
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والاستقراء،،القياس:هيطرقأربعةوهي.الكلاموعلمالمنطق

.والحدسوالتمثيل

قانونإلىمنهاوالارتفاعالجزتيةالظواهر"ملاحظةهووالاستقراء

داخلةكثيرةجزئياتنتصفح"ان:الغزاليالإماميقولكمااوعام")1(،

علىحكمتالجزئياتتلكفيحكمأوجدتإذاحتى،كليئمعنىتحت

إلى،الجزتيةالمحسوسةالحقائقمنانتقالفهوبه")2(.الكليئذلك

")3(.والتعليلالتفسير

الجزءمنالوصولوهوالاستقراء،منهجمتبعاالجوزيابنقال

ومعلوم،بالدليلتعالىاللّهمعرفة:فيهالنظرينبغيما"واول:الكلإلى

الأبنيةوشاهد،موضوعةوالأرض،مرفوعةالسماءرأىمنان

صانع،منللصنعةلابدانهعلم،نفسةجسدفيخصوصأ،المحكمة

بان")4(.منوللمبني

بالمنطقالبعفنعنهعبر)الذيالمحسوسالاستقراءاستخدمكذلك

إلىتحتاجلااشياءالنفوسفيوضعوجلعزالله"إن:فقال(الفطري

فانه.عنهاالتعبيريحسنونلاالخلقواكثرضرورةتعلمهافالنفوس،دليل

منلهلابدالمبنيوان،صانعمنلهلابدالمصنوعانالنفسفيوضع

فييكونلاالواحدالجسموأنالواحد،مناكثرالاثنينوان،بان

.(")واحدةحالةفيمكانين

اكبر"من:العقليالاستدلالمنهجمتبعاايضا،الجوزيابنوقال

والغزاليالمسلمينعندالنفسيةالدراسات.الكريمعبد،العثمان،سابقمرجع()1

352.ص.خاصبوجه

)حققه.المنطقفناخم!فى.محمدبنمحمد،محمد،حامد،أبو،الغزالي)2(

عامطبهعة،الجنديمكتبة،القاهرة،مصطفىمحمد،العلا،أبوأحاديثة(وخزج

912.ص،ام729-ص2913

والغزاليالمسلمينعندالنفسيةالدراسات.الكريمعبد،العثمان،سابقمرجع)3(

352.ص.خاصبوجه

.44ص.الولدنصيحةإلىالكبدلفتة.الجوزىابن،سابقمرجع)4(

.924ص.الخاطرصد.الجوزيابن،سابقمرجع)5(
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للبدنالمحركةالممئزةالناطقةالنفسهذهسبحانهالخالقوجودعلىالدليل

،الأفلاكمعرفةإلىوترقتمصالحها،دبرتفقدإرادتها،مقتضىعلى

،المصنوعفيالصانعوشاهدت،العلوممنتحصيلهامكنماواكتسبت

ولاكيفيتهاولاماهيتهاهذامعيعرفولاتكاثفدىانستريحجبهافلم

تذهب،اينيدريولا،جاءتاينمنيفهمولاتحلها.ولاجوهرها

مدبرالهاانعليهايوجبكلهوهذاالجسد؟بهذاتعلقتكيفولا

خفيتلمابهاوجدتكانتلوإذ.عليهدليلابذلكوكفىوخالقا،

.(احوالها")1

الأخرىالتر!يةالاراء:خامسا

بالآياتوثقهاالتيتلكالجوزيلابنالتربويةالاراءعرضبعد

الاستقراء.طريقةاو،الفقهيةالقواعداو،النبويةالأحاديثاو،القرانية

السلفاوالسلامعليهمالأنبياءبقصصوثقهاتربويةأراءهناكفان

قوةالرأيعلىيضفيالذيالتربويبالشعراستشهدكذلك،الصالح

وخبراتهتجاربهحصيلةالتربويرأيهعلىاضافكما،واصالةووضوحأ

الآراء:هذهوساعرض.المجالهذافيالشخصية

واقوالهمالأنبياءبقصصالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالاراء-ا

"يا:لابنةلقمانبقولالعقابفائدةعلىالجوزيابناستشهد-ا

")2(.للزرعالسمادمثلللولدالوالدضرب.بني

الزواحطريقعنالجنسدافعإشباععلىالجوزيابناستشهد-2

عليهموسىانفق"وقد:فقالالسلامعليهموسىبفعلالحلالالشرعي

نأفلولا.شعيببنتمهرفيسنينعشرالشريفعمرهمن،السلام

فية")3(.الأنبياءزمانمنكثيرذهبلماالأشياءأفضلمنالنكاح

الأنبياءبقصصالإراديةالتربيةعلىالجوزىابناستشهد-3

253.ص،السابقالمرجع)1(

لهأجدلم.134ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

مصدرأ.

.26ص.انطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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عيشةطابادم"هذا:فقالالمختلفةابتلاءاتهمتبينالتي،السلامعليهم

ابتليوالخليل،مرادهيعطفلمابنةفيسألونوحمنها.واخرجالجنةفي

بمجاهدةويوسفالولد،بفقدويعقوب،بالذبحوإسماعيلبالنار،

هذا.علىالأنبياءوجميع،بالفتنةوسليمانوداودبالبلاء،وأيوب،الهوى

العيشوكدروالأذىالجوعمنجمي!محمدنبينالقيماوأما

")1(.فمعلوم

توسفبقصةالإراديةالتربيةعلىالجوزيابناستشهدكذلك-4

والعفاف.الهوىعنصبرإلىيحتاحالزهد"وكذلك:فقالالسلامعلية

ماالسلامعليةيوسفعانىماولولا.الشرهكفبك!إلايكونلا

")2(.الصديقأيهالهقيل

الصالحالسلفبقصصالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالاراء-ب

واقوالهم

بعضالتربويةارائهبعضإبداءأثناءفيالجوزيابنعرض

أخلاقهمفيالقارىبهميقتديحتىالصالحللسلفالواقعيةالقصص

التطبيق.علىحافزألهوتكون،وتصرفاتهموسلوكهم

القصص:بهذهوثقهاالتيالآراءبعضوهذه

السلفبحالالغيظكظمفضيلةبيانعندالجوزيابناستشهد-ا

لفضيلةطلباوصفحواغفرواغضبواإذاالسلفكان"وقد:فقالالصالح

نفسة،ذنوبإغضابهفيالسببيرىمنومنهم،الغيظوكظمالعفو،

مختبر")3(.أنةيرىمنومنهم

سألهلمنالثوريسفيانبجواباستشهدالطفلتربيةوفي-2

")4(.بشرهمبل:سفيانقال؟الصلاةعلىاولادنانضرب:بقوله

388.ص،السابقالمرجع)1(

926.ص،السابقالمرجع)2(

.111ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

133ص،السابقالمرجع)4(
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التربيةفيالفرديةالفروقمراعاةبشأنالجوزيابنوقال-3

فيضعف،غيرهعليةيقوىبماالإنسانيطالبأنينبغي"ولا:الجسمية

كانإن:العدويةرابعةقالت.نفسةبصلاحأعرفالإنسانفان؛عنةهو

رابعة.بقولفاستأنسفكلة")1(الفالوذحفيقلبكصلاح

الصالحالسلفبموقفالعالمادابفيالجوزيابنواستشهد-4

وقداهلها،منوليسالفتوىعلىأحدكميقدم"تم:فقالالفتوىمن

يتدافعونها")2(.السلفكان

بنأحمدبالإمامالعلمطالبادابفيالجوزىابناستشهد-5

ناالعلمطلبفيللمتبدى"واختار:فقالالزواجتاخيرهفيحنبل

تمتحتىيتزوحلمحنبلبنأحمدالإمامفان،أمكنمهماالنكاحيدافع

تزوجالأمرعليهغلبفان.الهتمجمعلأجلوهذا،سنةأربعونله

")3(.العلمإعادةعلىالقوةلتتوافربالفعلالمدافعةفيواجتهد

فيالتفكربأهمية،الروحيةالتربيةفيالجوزيابناممتشهد-6

منالتفكراربابكان"وقد:فقالالصالحالسلفبفعلالصلاةمعاني

ألعرض،نداءبالأذانفيذكرون،عبرةشيءكلفييشاهدونالسلف

عيوبمنالقبائحسترطلبالعورةوبستر،القلبتطهيرالبدنوبطهارة

صلاتهتكنلمفمن،المقفبإلىالقلبصرفالقبلةوباستقبال،الباطن

")4(.غافلفقلبةهكذا

اللهيديبينالصالحالسلفوقوفكيفيةالجوزيابنبئن-7

المعبود؛تعظيمهوإنمابالصلاةالمقصود"إن:فقالالصلاةفيتعالمط

السلففيكانوقد.الخدمةفيالقلببحضورإلايكونلاوتعظيمة

نأأريدمنيديبينأترون:ويقولالصلاةحضرتإذايتغيرمن

اقف؟إ")5(.

34.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع()1

946.ص،السابقالمرجع)2(

178.ص،السابقالمرجع)3(

235.ص،الثانيالجزء.التبصرة.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

235.ص،الثافيالجزء،السابقالمرجع)5(
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عنبقصةالصبرعلىالمعينةالوسائلفيالجوزيابناستشهد-8

فعطشطريقفيرجلومعه"سارفيها؛فقالعليةاللةرحمةالحافيبشر

البئرإلىاصبربشر:فقالالبئر؟هذهمننشرب:لةفقال،صاحبة

ثم..يعللةزالفما.الأخرىالبئر:لهقالإليهاوصلافلما،الأخرى

الدنيا")1(.تنقطعهكذا:لهفقالإليةالتفت

بشعرهالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالآراء-ص

وقد،السلوكلتغييرالبشريةالنفسفيفغالأتاثيرأللشعرإن

والأخلاقياتالقيمغرسعلتساعدوسيلةالمسلمينالمربينبعضاعتبره

وساتلمنوسيلةباعتبارهالشعرالجوزيابنيستخدمولم.الصالحة

تمامأويدرك،ويتذوقهالشعريقولممنكانص!انما،فقطالخلقيةالتربية

فيفعالاثرمنلهلماللغير،إيصالهالمرادالمعنىوتدعيمتقويةفيأثره

البشرية.النفس

:بشعرهالجوزيابنوئقهاالتيالتربويةالآراءبعضوهذه

وشعرأ:نثرأبقولهالشبابمرحلةفيرايهالجوزيابنوضح-ا

وغلبةوالهوىالنفسجهادفيهيقعالذيالأعظمالموسمهو"وهذا

يقعفيةوبالتفريط،اللّهمنالقربيحصلالموسمهذاوبصيانة.الشيطان

الخ....العظيمالخسران

المعنى:هذافيالشعرمنقلتة"ومما:الجوزيابنقالثم

المتمردالجاهلضلالوبهللمهتديفظلمةالشبابأما

كالمنردفانهالطويلالصومعلىودنمالجميلبالصبرفاقمغه

المتبددالجوهرحفظواحفظهكلامهفضولعنلسانكواكفف

غدتحمذفيماحضلتبحلالواقتنغحرامعنلحاظكواغضض

الخ..فتزودي!موسئمهذانفسياصابرايحمدفاللهالضباودع

"وهذاوشعرا:نثرأبقولهالكهولةمرحلةفيرأيةبئنكما-2

99.-89ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،مابقمرجع)1(

كتابمن.العمر"مواالنمر!علىالنا.الجوزىابن،سابقمرجع)2(

.61-06ص.الشهيةوالطرفةالبهيةالتحفة
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جهادوفية،الشهوةإلىميلفيةوللنفسالشبابمنبقيةفيةالزمان

اللهو،جهادفيوترغبتزعجالشيبطاقاتكانتوإن،حسن

بالبقيةوليعاملالرحيلسبيللهأضاءالذيالشيببنورالكهلوليكتف

:الشابكربحلاولكنيربحالهوىإلىالمائلة

تعدىإنماثمالطرقنؤرتبذىنوراالمشيبرأيتقد

استرداحتىالمعيرفجاءرريعفعاريةالشبابنورإن

جذاالأمرارانيببياضنذيراتانيناصحجاءني

لسعدىواسعسعدئاونجدأروالغوورامةالضباحديثدغ

دعدادعوكلثيمومساعونعمليلىحديثخليثم
الوردابهضيعتربيعتفافقدالشتاءزادوتزوذ

عبدا)1(يرحميزالإنفماكمولاعفوسائلأالبابعلىقص

نثرأبقولهالنافعالعلمسماتبيانعندالجوزيابناستشهد-3

وفي،ومعاملتةتعالىاللهمعرفةفيالغايةيطلبانينبغي"ثموشعرأ:

حالةالقنوعفانحضلها.إلاتحصيلهايمكنفضيلةيتركلاالجملة

.الأرذال

الثريا)2(فيهمتةوهامةالثرىفيرجلةرجلأفكق

وشعرأ:نثرأبقولهالشيخوخةمرحلةفيرايهوضحكذلك-4

،صبرهقدرعلالشيخفيثابهوىبغتةالشيخوخةاولفييكون"وقد

الخ....الشهوةضعفتالكبرقويفكلما

الخمارعنبالمشيبوقعناالمستعاربالشبابغزرنا

العذارخلععلىوندمنارشدسبيلالمشيبلناأنار

عارقبحوابقتلذاذتةتوتتعميرعلىأسفيفوا
خسارفيوقعناوكموكيففعفنامانبكياليومفنحن

وانكسارخضوعفيوندبوخوفيحزدبسوىلناوليس

باعتذارالدياجيفيوقوموامناكانقدمانبكتعالؤا

الغزاروالدمعالأحزانمنأولىالذنبلمحوشيءوما

62.ص،السابقالمرجع)1(

016.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(
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الصحاريبطنفيغودرتإذاقوليصدقمفزطياستدري

القفارفيالندامةترافقكقفراسيرالصديقوخلآك
وافتقارذلرهينوانتجميعاحازوابمافازواوقد

الديار")1(تلكإلىلرحلتةتكتفيهوزادأحذرأفخذ

التكلف،وتركبالسهولةيتميزأنهالجوزيابنشعرعلىيلاحظ

النفسفييربيالذيوالدينيالأخلاقيالطابعبوضوحشعرهيتميزكما

امرالتيالشرعيةالأحكامعنيخرحولا،الصالحةوالادابالقيمالبشرية

الإسلامي.التربويالمنهجبها

منغيرهبشعروثقهاالتيالتربويةالاراءبعضوهناك-ب

الشعراء

ماالتقويم"اقوم:بقولهالطفلتربيةفيالجوزيابناستشهد-ا

صعبا،رذهكانومرنعليهفنشأوطبعةتركإذافاماالصغر،فيكان

الشاعر:قال

الخشبقومتةإذايلينولااعتدلتقومتهاإذاالغصونإن

")2(الأدبالشيبةذيفيينفعوليسمهلفيالأحداثالأدبينفعقد

شكاوإنحتىالطفلتاديبأهميةفيالجوزيابنواستشهد-2

عنوينهيانهبهيامرانهالعلممناحتمل"وما:بقولهعليهالتأديبثقل

الشاعر:قال.الزرعموسمفانه،المكارمعلىويحثانهالقبيح

التعحتالمبكىوإنسالصغبأدبعنتسةلا

الأدلت)3(عنالكبيركبرلشانهالكبيرودع
بقوله:الناشئفيالصالحةالصحبةباثرالجوزيابناستشهد-3

ضىبعلمتشتغلولا،السلفسيرفيوالنظرالكتبجلساوك"وليكن

تقنعولا،والعملالعلمفيالكاملينسيروتلقخ،قبلهماتحكم

الشاعر:قالفقد،بالدون

-63ص.العمر"مواالفمر!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

.64

133.ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزياين،سابقمرجع)2(

58.ص.العمر"صاالفمر!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)3(
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)1(التمامعلىالقادرينكنقصشيئاالناسعيوبفيأرولم

فيالوقتاغتناماهميةعلايضابالشعرالجوزيابناستشهد-4

يحتاجماأخذالكليسعلاالعمرأنعلملما:فقالالمفيدبالعلمالتزود

العمرينتهبفتراه،بمقتضاهللعملونهض،لمسيرهزادأالكلمنإليه

ويناقش،مهمغيرفيلحظةيضيعولاالمراد،نالومايذهبأنخوف

قالكما،المدةبقصرلعلمة،والنومالمطعمزمانفينفسة)يحاسب(

الشاعر:

الأسفارمنسفزاعماركمإئماعجالأماربكمفاقضوا

")2(عواريفإنهنتستردأنوبادرواالسباقخيلوتراكضوا

فيماعمرهضيعمنفيرايةإبداءعندالجوزيابناستشهد-5

العلم،منالمهمعنبذلكاشتغالةصده"وقد؛بقولهالعلوممنيفيدلا

الحطيئة:قالكمافهم

الأباعركعلمإلابمثقلهاعندهاعلملاللأخبارزوامل

الغراثر")3(مافيأوراحباوساقهغداإذاالبعيريدريمالعمرك

العلملطالبوالمثابرةالجدباهميةرأيهالجوزيابنبينوقد-6

وأخبارهم،تصانيفهمومطالعة،السلفسيربملاحظة"وعليكم:بقوله

:قالكما،لهمرويةكتبهممطالعةمنفالاستكثار

")4(بسمعيالدي!ارأرىفلعليبطرفيالديارأرىانفاتني

"نيل:بقولةالأخلاقيةالتربيةفيرأيةالجوزيابنبئنوقد-7

،المحبوببذلفيالنفسجهادإلىتفتقرفإنةوالجود،بالكرمالشرف

بالمخاطرةإلاتحصللافإنها،الشجاعةوكذلك.الفقرإلىالوربما

الشاعر:قال،بالنفس

(")قتالوالإقداميفقرالجودكلهمالناسسادالمشقةلولا

53.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،صابقمرجع()1

.913ص.الروحانيوالطباللطائف.الجوزيابن،-صابقمرجع)2(

.168ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،صابقمرجع)3(

.044ص،السابقالمرجع)4(

926.ص،السابقالمرجع)5(
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"فالدنيا:بقولةالإراديةالتربيةفيرأيةالجوزيابنبئنكما-8

نايعلموانالصبر،علنفسهيوطنانللعاقلفينبغيللبلاء،وضعت

للدنياوالجبلةالخلقاصلفعلىيحصللموما،فلطفالمرادمنحصلما

قيل:كما

والأكدارالأقذاءمنصفوأتريدهاوانتكدرعلىطبعت

نار")1(جذوةالماءفيمتطلمثطباعهاضدالأيامومكفف

علالمعينةالوسائلعنحديثةفيبالشعرالجوزيابناستشهد-9

والتلطفبالتسليةالصبرطريققطعالصواب"فرايت:فقالالصبر

الشاعر:قالكما،للنفس

ضحى!)2(بالرواحوعذهاالصباحضوءمنالمجرةفعفلهاتشكتفإن

بالمعانيغنية"انهانظمهاالتيالجوزيابناشعارعلىيلاحظ

والتذوقالنقدبميزانوزناهاإذاأما.التربويةوالتوجيهات،الأخلاقية

إلىتفتقرفهي،فنيةجماليةاصولإلىجملتهافيتستندلانجدهاالجمالي

الصورلنايولدالذيالخيالوعمق،القوليةوالفنون،الفنيةالتراكيب

دلالاتمنوتزيد،النفسفيالإحساستثيرالتيالبارعةالفنية

الذيالنطامينبشعريكونمااشبهتعليميشعرفشعره،التراكيب

احتفاءغيرمنمعينأمعنىلتؤديبعضبعضهابجوارالكلماتيرصفون

")3(.الفنيةابخماليةبالناحية

الذاتيةبتجربتهالجوزيابنوثقهاالتيالتربويةالاراء-ص

منفيهايعيشوماوضراء،سراءمنفيهاوماالإنسانحياةإن

تكسبة،ومشاقمصاعبمنيواجهةوما،ونعيمترفياووشقاء،بؤس

والخبرات،المفيدةبالتجاربوالعمليةالعلميةحياتهفتغني،وقوةصلابة

ليستفيدلغيرهيقدمةالذي،كفةالزمنيعمرهحصيلةتكونالتي،المثمرة

388.صى،السابقالمرجع)1(

89.صى،السابقالمرجع)2(

المتوسطةالكليةفيالأدبأستاذهالظهارأحمدنجاحد.،ذلكعلىعلقت)3(

.بجدة
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المسلمين-علماءمنعالماوبوصفة-الناسمنكغيرهالجوزيوابن

لديهمابكلغمارهاوخاص،ونعيمشقاءمنفيهامابكلحياتهعاش

خبراتعمرهحصيلةفكانت،تعالىبالثهويقينوعلموصبيرإيمافيمن

يعترضةقدمابنجاحويواجةمنها،يستفيدحتىلغيرهقدمها،وتجارب

.وصعوباتعقباتمن

فييكونالذيالعظيمالأثرأدركالجوزيابنانإلىبالإضافة

وهوشير،أوخيرمنفيهاوماالغير،تجاربمعرفةبعد،البشريةالنفس

هذافيفقالمنهايستفيدانوحاول،غيرهمبتجاربتائرواالذينمن

اعمارهمأنفقواالذينعشيرتيإلىبالإضافةنفسيتاملت"ولقد:الشأن

العلم،طلبفىوالشبابالضبؤةزمنوانفقتالدنيا،اكتسابفي

")1(.عليهندمتليحصللوماإلانالوهممايفتنيلمفرأيتني

عاشهاالتيالشخصيةوالتجارب،الحياتيةالمواقفمنالكثيرهناك

فشعر،حياتهفيوالعمليةوالعلميةالروحيةثمرتهاولمس،الجوزيابن

تعالى.اللّهمنالجزاءحسنورجاالدنيا،بسعادة

العلميةتجاريه

لقيوما،معاناتةالجوزيابنفيهاحكىالتيالمواقفومن-ا

فيها:قال،العلميةتجربتة،الثمراتمنأئمرتوما،صعوباتمنفيها

طلبفيفاخرج،يابسةأرغفةمعياخذالصبازمانفي"كنت

فكلماالماء.عندإلااكلهاعلىاقدرفلاعيسىنهرعلىوأقعد،الحديث

العلم.تحصيللذةإلاترىلاهمتيوعينعليها،شربتلقمةاكلت

واحوالهجم!الرسوللحديثسماعيبكثرةعرفتأنيعنديذلكفاثمر

كابنطريقةمعرفةفيفصرت،وتابعيهمأصحابهوأحوال،وادابه

)2(ه
.جود

إننيحتى،بالعلمإلآيدرىلاماالمعاملةمنعنديذلكواثمر

كانتأشياءعلقدرتيوالعزبةالغلمةووقت،الصبوةزمانفيأذكر

235.ص.الخاطر!يد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

الرجل.هذامعرفةالىبعدأصلولمبحثتأجود:ابن)2(
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ماإلاعنهايمنعنيولم،الزلالالماءإلىالعطشانتوقانإليهاتتوقالنفس

وجل.عزاللّهخوفمنالعلمعنديأثمر

مننفسيعلأخافكنتلقدالبشر،منهايخلولاخطاياولولا

العلمأسرارمنواطلعني،وعفمني،صاننيوجلعزانهغير.العجب

وبشرمعروفمعيحضرلوإنهحتى،بهالخلوهوإيثار،معرفتةعلى

زحمة.لرايتهما

خيراالناسأقلرايتحتىوالتفريطالتقصيرفيفغمسنيعادثم

مني.

معذلكيحرمنيوتارة،مناجاتهولذةالليللقياميوقظنيوتارة

بدني.سلامة

إلىإمالخرجتوتأديبتهذيبنوعهذابأنالعلمبشارةولولا

الضى")1(....البطالةعتداليأسإلىوإما،العملعندالعجب

العلمية:تجربتهمنالتربويةالقوائداستخلاصويمكن

علىوالتغلبالشدائد،علىالعلمطلبعندالصبر-ا

.الصعوبات

والعملالعلمحبالإنسانوتكسبالعلمطلبعلىالمثابرة-2

العقولمغاليقيفتحالعلمطلبعندتعالىدلهالإخلاص-3

.لقلوبوا

منة.والخوفالخشيةيورثتعالىاللهلوجهالعلمطلب-4

وتحببوتقربهوتصونهتحفظه،العلملطالبتعالىاللهعناية-5

شيء.كلعلفيؤتره،إليهالله

والرجاء،الخوفبينالمؤمنيجعلتعالىاللهلوجهالعلمطلب-6

تعالى.مرضاتةفيراغبأمتواضعايجعلةكما

236.-235ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(
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لاالذين،الفراغأهلمنمعاناتةفهيالثانيةتجربتهأما-ب

يفيد.لافيمايضيعونهفهمالوقتوقيمة،الحياةمعنىيعرفون

اللهألهمةوما،الزمانوتضييع،الفراغأهلمعتجربتةيحكيفهو

يجرونكثيراخلقارايت"لقد:الجوزيابنقال،الأوقاتلاغتنامتعالى

خدمة،الترددذلكويسفون،الزيارةكثرةمنالناساعتادهقدفيمامعي

يتخللةوما،يعنيلاوماالناسأحاديثفيةويجرونالجلوسويطلبون

،..غمبه

الخير،بفعلانتهابهوالواجبشيء،أشرفالزمانأنرايتفلما

وحشةوقعتعليهمأنكرتإن.أمرينبينمنهماوبقيتذلككرهت

.الزمانضاعمنهمتقئلتةوإن،المالوفقطعلموضع

لاتعجلالكلامفيقصرتغلبتفاذاجهدياللقاءأدافعفصرت

.الفراق

يمضيلئلالقائهملأوقاتالمحادثةمنتمنعلاأعمالأأعددثم

،الأقلاموبريالكاغدقطعللقائهمالمستعدمنفجعلتفارغأ.الزمان

وحضورفكرإلىتحتاجولامنها،لابدالأشياءهذهفانالدفاتر،وحزم

-)1(
.ولتي"منشيءيضيعلئلازيارتهملأوقاتفأرصدتها،قلب

التجربة:هذهمنالآتيةالتربويةالفوائداستخلاصوفمكن

وشرفة.الوقتبقيمةالإحساس-ا

يعترضفيماوالبدائلالحلوللإيجادالجديالتفكيرأهمية-2

وغيرها.اجتماعيةمشكلاتمنالإنسان

يفيد.فيماالعمرلحظاتمنلحظةكلمنالاستفادة-3

ولاحقأ،تضئعلااعماليمنيناسبهابماكقهاالأوقاتشغل-4

واجبأ.تفؤت

التحصيلمجالفيالجوزيلابناخرىشخصيةتجربة-ب

ص،الطنطاويان)تحقيق(السابقالمرجع228.-227ص،السابقالمرجع()1
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منأشبعما،حاليعنأخبر"دماني:نفسهعنيقولفهو؛العلمي

كنز.علىوقعتفكأني،ارهلمكتابارأيتوإذا،الكتبمطالعة

بهفاذا،النظاميةالمدرسةفيالموقوفةالكتبثبتفينظرتولقد

وكتبحنيفةأبيكتبثبتوفيمجلد،الافستةنحوعلىيحتوي

بنتحمدأبيوكتبناصر،بنالوهابعبدشيخناوكتب،الحميدي

علية.اقدركتابكلمنذلكوغيرأحمالأ،وكانت،الخشاب

فيبعدوأناأكثركانمجلدألفعشرينطالعتإني:قلتولو

هممهموقدرالقومسيرملاحظةمنفيهابالنظرفاستفدت.الطلب

فصرت.ايطالع1منيعرفهلاماعلومهموغرائبوعباداتهموحفظهم

.(الحمد"ودئهالطلابهممواحتقر،فيةالناسماأستزري

التجربةهذهمناستخلاصهايمكنالتيالتربويةالفوائدإن

الواسعوالاطلاعالجاد،البحثعلوتحفزهالعلمطالبتفيد،العلمية

الكتب.أمهاتعلى

هي:التربويةالفوائدوأهم

والجدللتحصيلالعلمطالبهمميحفز،نفسةعنالعالمإخبار-ا

.والمثابرة

ثقافتة،زيادةأجلمنالعلملطالبالواسعالاطلاعأهمية-2

عبادته.وإتقان،سلوكهوتعديل

والمعرفة.العلممنبلغمهماالعلمطالبتواضع-3

والتأملللتدبرفكرهإطلاقفيالجوزيلابنتجربةهناككذلك-د

عرتعالىاللهلقدرةكبيروتقديرتعظيممنعندهأثمروما،الكونفي

خوفالحجطريقفيلي"عرض:الجوزيابنيقولذلكوفي.وجل

والطرقالهائلةالجبالمنفرأيتخيبر،طريقعلىفسرناالعربمن

فصمار،صدريفيوجلعرالخالقعظمةوزادت،أذهلنيماالعجيبة

غيرها.ذكرعندأجدهلاتعظيمنوعالطرقتلكذكرعندلييعرض

.441-044ص،السابقالمرجع()1
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عجائبةوإلىإليهوانظريالبحرإلىاعبريويحك:بالنفسفصحت

الكونعناخرجيثم،هذهمناعظمهياهوالأتشاهديالفكر،بعين

.فلاةفيكذرةوالأفلاكالسمواتإلىبالإضافةترينةفانك،إليةوالتفتي

الجنانفيماوتلمحي،العرشحولوطوفيالأفلاكفيجوليثم

والتدبرالتفكرمجالفيالذاتيةالجوزىابنوتجربةالخ")1(....والنيران

والإيمانية.العقليةالتربيةفيتفيد،الكونفي

هذهمناستخلاصهاتمكنالتيالتربويةالفوائداهموهذه

التجربة:

زيادةفيوالأرضالسمواتملكوتفيالفكرإطلاقاهمية-ا

البشرية.النفسفيوقدرتهتعالىاللهعظمة

سماءمنتعالىاللهخلقهفيماالتفكركيفيةللناسالعالمتعليم-2

اللهحبعلىنفوسهمتتربىحتى،الخ...وبحار،وجبال،وأرض

وعظمتة.تعالى

القدوةأثرالشخصيةتجربتهخلالمنالجوزيابنوببينهـ-

الأنماطي،الوهابعبد"ولقيت:فيقول،البشريةالنفسفيالحقيقية

أجرأيطلبكانولا،غيبةمجلسهفييسمعلمالسلفقانونعلىفكان

واتصلبكىالرقائقاحاديثعليةقراتإذاوكنت،الحديثسماععلى

ويبني،قلبيفيبكاوهيعمل-حينئذالسنصغيروانا-فكان.بكاوه

أوصافهمسمعناالذينالمشايخسمتعلىوكان،نفسيفيالأدبقواعد

الصمت،كثيرفكان،الجواليقيمنصورأباالشيخولقيت.النقلفي

التيالظاهرةالمسالةسئلوربماتحققأ.متقنا،يقولفيماالتحزيشديد

الصومكثيروكان.يتيقنحتىفيهافيتوقف،غلماتهبعضبجوابهايبادر

بغيرهما.انتفاعيمنأكثرالرجلينهذينبرويةفانتفعت،والصمت

")2(.بالقولالدليلمنارشدبالفعلالدليلأنالحالةهذهمنففهمت

التجربة:هذهمنالتربوتةالفوائداهماستخلاصويمكن

النشء.تربيةفيودورهاوأثرهاالقدوةاهمية-ا

.154ص،السابقالمرجع)1(

.144-143ص،السابقالمرجع)2(
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بالصالحين.للاقتداءيدفعةالإنسانفيالفطريالميل-2

.بالقولالتأثرمناقوىبالفعلالتأثر-3

التربيةمجالفيالشخصيةتجربتهالجوزيابنعرضكذلك-و

أمكنه.إذابنفسهيتلطفأنفينبغيالترفألف"فمن:فقال،الجسمية

فيابتدأتفلما،ترففيربيتفإني،نفسيمنهذاعرفتوقد

حتىالتعبد.منكثيرعنقطعنيمرضأمعيأثرالمشتهىوهجرالتقلل

لامايومافتناولت،القرانمناجزاءخمسةيومكلايامفيقرأتاني

قراءهتوفرلقمةإن:فقلتقراءتها.علىاليومذلكفياقدرفلم،يصلح

وإن.عظيمةلطاعةتنإولهاإن،حسناتعشرحرفبكلاجزاءخمسة

يهجر")1(.أنينبغيخيرفعلفيفوتةالبدنيؤذيمطعما

التجربة:هذهمنالاتيةالتربويةالفوائداستخلاصويمكن

حدودفي-والمشربالمطعممنيناسبهمانحتارفردكل-ا

.الإسرافمنذلكيعتبرولا-الشرع

حتى،إسرافولاتقتيرلامعتدلةمعاملةلبدنهالفردمعاملة-2

الله.طاعةعلىيتقوى

.البدنتغذيةعندالإسلاميةالشريعةلمقاصدالصحيحالفهم-3

ابنعاشهاالتيالشخصيةوالخبراتالتجاربهذهجميعفإنوبعد

علماءعليةتربىالذي،الإسلاميالتربويالمنهجعنتخرحلا،الجوزي

الإسلامية.الاقة

الإسلاميةوتربيتناتعليمنافيمنهاالاستفادةنستطيعفإننالذلك

.المعاصرة

سبقفيماذكرهايردلمالتيالتربويةالاراءمنمجموعةوهناك

ابنيوثقهالموإن،الإسلاميالتربويالفكردائرةعنتخرجلاوهي

نأكما،الفقهيةالقواعدأوالنبويةالأحاديثأوالقرانيةبالآياتالجوزي

.446ص،السابقالمرجع)1(
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هنا:ساذكرها-الإسلاميللمنهجمخالفةالتربويةالاراءمنمجموعةهناك

الجوزىلابنالتربويةالاراء:سادسأ

الإسلاميالتربويللمنهجالمخالفة

للمنهجموافقةالتربويةالجوزيابناراءمعظمانمنالرغمعلى

المخالفةالتربويةالاراءبعضهناككانفقد،الإسلاميالتربوي

ابنتاترمنناتجأذلككانوربماالإسلاميالتربويالفكرمعوالمتعارضة

لحياته.المعاصرةالمذاهباو،اليونانيبالفكر-قراءتةأثناءفي-الجوزي

كالاتي:وهي،الضعيفةالأحاديثعلىمبنيةالاراءبعضوهناك

وشكلالعقليةالقدراتبينعلاقةهناكأنالجوزيابنبئن-ا

ذلك:فيفقالالحكماءباراءوصدرها،الإنسان

هيئةفيرداءةعلدذالشكلرديءصغيرأالرأسكان"إذا

...الدماغ

الكثيرواللحم،الفطنةوقلةالحمقعلىدليلالصوتوحسن

أكثر.الطولفيوالجهلوالغباوة،والفهمالحسغلظعلىدليلالصلب

منيخلولاصاحبهافان،اللحيةطولتخطىءلاالتيالعلاماتومن

")1(.الحمق

وهي:،الموضوعةأوالضعيفةالأحاديثتؤيدهالرأيوهذا

...عليةأقفلمالمقاصدفيقالحكمبما.منقصيزخلا"ما-أ

يأبفتحتين-والهوجالبهاءجعلاللهإنرفعةعليبنالحسنوعن

طويلولا،حكمةمنقصيزخلامابعضهمورواه،الطوالفى-الحمق

2(."يحماقةمن

يروى.العقلقلةعلىدليلاللحية"طول:حديثوردوقد-ب

92.-28ص.والمففلينالحمقىأخبار.الجوزيابن،سابقمرجع()1

اشتهرعماالإلباسومزيلالخفاءكثف.محمد،اسماعيل،الجراحي،العجلوني)2(

التراثمكتبة،القاهرةاحمد،،القلاش)تحقيق(.الناسألسنةعلىالأحاديثمن

.162ص،الثانيالجزء،التراثودار،الإسلامي
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لحيتةطولفيثلاثفيالرجلعقل"اعتبروارفعةالعاصبنعمروعن

واه"،1(.وهوالديلميأسنده".خاتمهونقشوكنيته

جمي!الرسولفيةامرالذيالصحيحللحديثمخالفالحديثوهذا

")2(.اللحىواعفوا،الشوارب"انهكوا:فيهوقالاللحيةباعفاء

الدراساتاثبتتفقد،صحتةوعدم،الرايهذاضعفومع

ببحثالباحثينبعضقامعندماايضأ،خطأهالحديشةالتجريبيةالنفسية

وتضارش!الذكاءبينالربطالبعضفحاول،وقياسةالإنسانذكاء"قضية

بعضطريقعنقياسةالاخرالبعضوحاول،الجبهةاتساعاوالجمجمة

التمييزعلىوالقدرة،للألمالحساسيةدرجةمثل،الشخصيةالسمات

")3(.الاعتباراتهذهخطاعنكشفواانالعلماءلبثماثم،الحسي

وا،صحيحةنبويةاحاديثاوقرانيةاياتوجودعدمعلىوبناء

بينارتباطعلاقةوجودوصدقصحةتثبتعلميةدراساتحتى

الفكرفيبهيؤخذلارايهذافان،الإنسانوشكلالعقليةالقدرات

.خطاهعلىيعقبلمالذيالجوزيلابنالإسلاميالتربوي

بهايستدلجسميةصفاتهناكانالجوزيابنبثنكذلك-2

علىدليلالمتناسبةوالبنيةالمعتدل"الخلق:ذلكفيفقالالأذكياء،على

الدماغقوةعلىدلتالرقبةغلظتفاذا،الفطنةوجودةالعقلقوة

لصق،محتالمكارفهووحذةبسرعةتتحركعينهكانتومن،ووفوره

يظهرولا،البريقشديدةالشهلاءتكنلمفاذا،الشهلالعيونوأحمد

صغيرةالعينكانتدهانجيد،طبععلىدلتحمرةولاصفرةعليها

مهتمفهيمفهوالوجهنحيفكانومنحسود،مكارفصاحبهاغائرة

الناسرالسنةعلىيدورفيماالخبيثمنالطيبتمييزكتاب.الأثري،سابقمرجع)1(

.531ص.الحديثمن

العاشر،الجزء.بشر!البخاريالباري.العسقلاني،سابقمرجع)2(

اموالهم،وكثرتكثروا:وعفؤا.اللحىإعفاءباب،اللباسكتاب351،ص

3958.رقمحديث

النفسوفضا!ق!فاالإسلا.توفيقمحمدنبيل.د،السمالوطي،سابقمرجع)3(

.681ص.الحديث
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الطولفيوالمعتدلوناظهر،والقصارالنحاففيواللطفبالأمور،

.")1(الحالصالحو

هناكانتبئن،صحيحةنبويةاحاديثاوقرانيةاياتتردولم

بالعملالعبرةوإنماوالذكاء،الجسميةالإنسانصفاتبينوطيدةعلاقة

واموالكم.صوركمإلىينظرلاالله"انلمجيد:الرسوللقولالصالح

")2(.وأعمالكمقلوبكمإلىينظرولكن

الجسميةالصفاتبينالعلاقةبيانفيوردتالتيوالأحاديث

درجتهابيانمعسأذكرها،موضوعةاوضعيفةأحاديثكلهاوالذكاء،

ياتي:فيما

قانهسهر،اوعلةعنتكنلمانفانهالوجوهصفر"احذورا-أ

،عباسابنعنمسندهفيالديلمياورده.للمسلمينقلوبهمفيغلمن

النبويالطبفيقيمابنذكرهوإناصلعلىلهاقفلمالحجر:ابنفال

سند")3(.بغيرفذاكله

وخديعةمكزقدمهإلىقرنهمنق!نهالأزرقوالأشقر"اياك-ب

")4(.ولدهيسندهولممرفوعاعمرابنعنالديلميذكرهوغدز.

عنالضعفاءفيحبانابنأخرجة.يمنالعينفي"الزرقةصكا-

.(مرفوعا")بهعائشة

)ابنالموضوعةأوالضعيفةالأحاديثهذهكونإلىبالإضاقة

خطأالتجريبيةالدراساتاثبتتفقديذكرها(،أوبهايستشهدلمالجوزي

.الإنسانوشكلالذكاءبينعلاقةبوجودالقول

.8صكياء.الأ.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

كتاب،8791ص،الرابعالجزء.!ص.النيسابوري،سابقمرجع)2(

وعرضةودمهواحتقارهوخذلهالمسلمظلمتحريمباب،والادابوالصلةالبر

34.رقمحديث،ومالة

الناس!ألسنةعلىيدورفيماالخبيثمنالطيبتمييزكتاب.الأثري،سابقمرجع)3(

.15ص.الحديثمن

.51ص،السابقالمرجع)4(

86.ص،السابقالمرجع)5(
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التربوىللفكرمخالفأيعتبرهذاالجوزيابنرأيفإنهذاوعلى

الإسلاميالتفكيريخالفالعلميخالفوماللعلممخالفلأنه،الإسلامي

أصلأ.

وهي:النسيانتورثالتيالأسباببعضالجوزيابنعذد-3

بينوالمشي،الحامضوالتفاحالرطبةالكربرةوأكل،النقرةفي"الحجامة

الماءفيوالنظرالقبور،الواحوقراءه،الهموكثره،مقطورينجملين

سؤرواكل،القملونمذ،المصلول!الىوالنظر،فيةوالمولالدا"
.ء.ت!ا(.الفأ

المقاصدفي"قال:فقالالجوزيابنقولعلىالعجلونيعلقوقد

.(شيء")ذلكمنالمرفوعفييصحولا

النسيانتورثالراسنقرةفي"الحجامة:يقولحديثوردوقد

حكى:قال،واصلبنعمروحديثمنالديلميرواه.ذلكفتجنبوا

واصلوابنمرفوعا،انسعنديناربنمالكعنسوأةبنمحمدلي

يافوخهفي-لمج!احتجموقد،حكايةوهولاسيمابالوضعالخطيباتهمة

بة")3(.كانوجعمن

فيعديابنأورده.النسيانيورثالقمل"نبذ:القملفيوورد

اللةعبدبنالحكمسندهوفي.والضعفالوهيشديدمرفوعحديث

د!القاءالفأر،سؤرالنسيانتورثستولفظه،بالوضعمتهمالأيلي

العلك،ومضغالقطار،وقطعالراكد،الماءفيوالبول،حيةوهيالقملة

")4(.الحامضالتفاحوأكل

وأالضعفشديدةأحاديثإلىمستندرأيهأننجدهناومن

الفكرمناعتبارهيمكنولاذلكفيرايةأخذيمكنولا،موضوعة

.الأحوالمنحالباي،الصحيحالإسلاميالتربوي

حفظعلىالحث.الجوزيابن،سابقمرجع)1( 18.ص.الحفاظكبارفياثو
مناشتهرمحماالالباس!ومزيلالحفاءكثف.الجراحي،العجلوني،سابقمرجع)2(

434.ص،الثانيالجزءالناس!.السنةعلىالأحادـيث

الناسألسنةعلىيدورفيماالحبيثمنالطيبتمييزبمتابثري!ا)3(
68.ص.الحديثمن

مناشتهرمحماالالباس!ومزيلالخفاءكثف.الجراحي،العجلوني،سابقمرجع)4(

433.ص،الثانيالجزء.الناس!السنةعلىالأحادـيث



لااو

ثانيا

ثالثا

بعارا

ألثانيألفصل

الجوزيلإبنالتربويةالاراءموازنة

،عصرهفيالتربويةبالاراء

المحاصثرةالتربويةوبالاراء

والتربويةوالتعليميةالثقافيةالحياةجوانبموارنة

يقابلهاوماالمسلمينعندالجوزيابنعصرفي

منالممتدةالزمنيةالمدةوهي.الأوروبيينعند

(ام.12-اما16-795!-)515!سنة

منمعاصريهباراءالجوزيابناراءموازنة

نفسها.الزمنيةالمدةقيالمسلمين

الاراءببعضالجوزيابنآراءبعضموازنة

المسلمين.غيرعندالحديثةالتربوية

باراءالتربويةالجوزيابنآراءلعضموارنة

المعاصرين.المسلمينالمربين
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ألثانيألفصل

الجوزيلإبنالتربويةالإراءموازنة

،عصرهفيالتربويةبالإراء

المحاصرةالتربويةوبالآراء

التربويةالجوزيابناراءبعضمقارنةإلىيهدفالفصلهذاإن

وهذه،الحديثالعصروفيعصرهفيالتربويةوالاتجاهاتالاراءببعض

الغربيبالفكرالجوزيلابنالتربويالفكرمقارنةمجردتعنيلاالمقارنة

فيالسائدالإسلاميالتربويبالفكرفكرهموازنةأيضأتتناولبل،فقط

المربينبعضلدىالتربويبالفكرفكرهموازنةأيضأتتناولثمعصره

المعاصرين.المسلمين

عنالتراثداخلمن"النظروهوضروريأمرإلىالموازنةوتهدف

المتوافقة،الأصولمنوالمستمدةالصحيحةالاتجاهاتاهمإبرازطريق

النظرةتقديمأو،الواقعمشكلاتحلوللتقديممحاولةفي،الوحيمع

التراثاو،مكوناتةعلىالضوءوإلقاء،الواقعتنظيرأوالمف!رة

التربويالتفكيرمميزاتإبرازعلىتساعدالمقارنةأنكماومشكلاتة")1(.

كذلك،بغيرهممارنتةعندبوضوحتظهرخصائصةلأن،الإسلامي

وأتفوقةمدىحيثمنالجوزيابناراءتقويمعلىهناتساعدالمقارنة

.المعاصرةلأوضاعناالتربويةارائهصلاحيةومدى،لغيرهسبقة

معطياته..مصادره.الأصلامىالتربويالفكر.خليل،علي.د،العينينابو(1)

،الرياض،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب.ا!العرب.حركته

96.صعثر،السابعالعدد،ام869اهـ-604،السادسةالسنة
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أربعةخلالمنالتربويةالجوزيابناراءبمقارنةالباحثةوستقوم

هي:محاور

فيالسائدةوالتربويةوالتعليميةالثقافيةالحياةجوانبموازنةاولا:

المدةوهي،الاوروبيينعنديقابلهاوماالمسلمينعندالجوزيابنعصر

والسنةام116هـ795هـوالسنة)051السنةبين!الممتدةالزمنية

المسلمينمنمعاصريهباراءالتربويةالجوزيابناراءموازنةثانيأ:

بلادفيكانواالذينوهمفيها،عاشالتينفسها.الزمنيةالفترةفي

.والمغربوالأندلسبغدادمنكلأتشملالتيالإسلام

التربويةالاراءببعضالتربويةالجوزيابناراءبعضموازنةثالثأ:

المسلمين.غيرعندالحديثة

المسلمينالمربينباراءالتربويةالجوزيابنبعضموازنةرابعأ:

المعاصرين.

محاور،أربعةإلىالمقارنةتشعيبإلىالباحثةدعتأسبابوهناك

الاراءمنبغيرهاالجوزيابناراءمقارنةعندبذكرهاوساكتفي

للتكرار.اجتنابأهناأذكرهافلا،والاتجاهات

عصرفيوالتربويةوالتعليميةالثقافيةالحياةجوانبموازنةأولا:

المدةوهي،الأوروبيينعنديقابلهاوماالمسلمينعندالجوزيابن

(ام1.2-1116-ص795-)515سنةلينالممتدهالزمنية

الفترةفيأوروبا،فيالسائدةالتربويةالاتجاهاتطبيعةفرضت

يمكن،واضحةتربويةاراءوجودعدم،الجوزيابنعاشهاالتينفسها

.الجوزيابنباراءمقارنتها

منالممتدةالقرونعلغلبتالتيالمتعددةالمظاهرساعدتوقد

والتعليمالتربيةتميزإلى،الميلاديينعشرالخامسإلىعشرالحاديألقرن

العصورمنالأولالشطرفيالعقلية"الحياةفكانت،الفترةهذهفي

منالوثنيةالأفكارمجيءفمعشديدأ.خضوعاللكنيسةخاضعةالوسطى

الغربوتأثيرات،المقدسةالأراضيإلىالصليبيةالحملاتوذهابالشرق
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العقلي،الكنيسةسلطانعنوالتساولالتفكيرأثارتهذهكل،الفكرية

حركةوابرز")1(.الغربفيالعقليةالحياةعاشتهاالتيالعزلةوهزت

الكلاميةالحركةهي،السابقةللمظاهرنتيجةالفترةهذهفيظهرتفكرية

الاستعانة"المدرسيةالحركةهذهمنوالهدف35"،1513،30[هط"ولالمدرسية

طريقعنوالكنسيةالدينيةالحياةوتقوية،بالعقيدةعنالدفاعفيبالعقل

طريقعنوالهرطقةوالإلحادالشكعلوالقضاء،العقليةالمواهبتقوية

")2(.المناقشة

مناكثرالطريقةخصائصعليها"تنطبقالحركةهذهوطبيعة

للتدريسطريقةشيءكلوقبلأولأفهي...الفلسفةخصائص

والتوفيقعليهاوالتدليلوتدعيمهاوتمحيصهاالحقائقواختباروالتأليف

")3(.متعارضةتبدوالتيالدينيةوالتعاليمالأقوالبين

فلسفةشانمن"الإعلاءالحركةهذهبهاتميزتالتيالمميزاتومن

تعاليممصاتفييجعلهمامستوىإلىالقياسيومنطقة"أرسطو"

والدينالعقلبينالتوفيقمحاولةأيضأالمميزاتهذهومن.الكنيسة

فهمهماحقفهماماإذاصراعاوتناقضايبينهماليسبانهوالإيمان

ومحاولة،بالعقلالعقيدهوتبريربالفكرالدينيةالسلطةتدعيمومحاولة

اساسعلوتدعيمها،منطقيةعباراتفيالدينيةوالمبادىالعقائدصياغة

")4(.الأرسطوطاليسيالمنطقمن

ام(،ا90-)3401ولولول[!33انسيلمالحركةهذهعلماءأبرزومن

عع،ع!لمباردوبطرس،(ام421-1)970ول6غ4ء!سأول3أبيلاردوبطرس

ء!40!*ع[ول3!ا!ولهالسوالكسندر،م(1641-5511)4ء،6*هصأ

العقيدةبينالتوفيقإمكانيةعلىاتفقواوقدام(،235-)0118

اوالتر!ته.ايمماعكيل،سعيد.د،وعليمرسي،سعد.د،أحمد(1)

89.ص،ام739،الكتبعالم،القاهرة

89.ص،السابقالمرجع)2(

والأفكارالنظرياتتطور.التومي،محمد،عمر.د،الشيباني،سابقمرجع)3(

75ص.التربوبة

57.ص،السابقالمرجع)4(

594



انسيلمفذهبالآخر،علىاحدهماتقديمفياختلفوا"ولكنهم،والعقل

مقدمةقبولهيمكنلاالشكوأن،المعرفةتسبقأنيجبالعقيدةان:إلى

لكيالمعرفةعنأبحثلا"أنا:الشأنهذافيويقول،للعقيدةتمهيدأاو

يتقدمانبالمسيحي"احرى"،المعرفةإلىأصللكياومنولكنيأومن

المعرفة.طريقعنالإيمانإلىيصلانلا،الإيمانطريقعنالمعرفةإلى

سابقاومتقدم"العقل:انإلىذهبفقدابيلاردبطرساما

")1(.الكنيسةلعقيدةأساساجعلةيمكنوانهللعقيدة

بضيق"اتهامهامنها:،عدةانتقاداتالحركةلهذهوجهتوقد

العقائدالأعمالغالبفييتعدلمتطبيقهامجالفان،الفكريميدانها

والوقوف،الأرسطوطاليسيالمنطقتقديرفيوالمبالغة،الدينيةوالتعاليم

.المجردةالمعنويةوالأموروالشكلاللفظعلىوتركيزها،حدودهعند

مسائلوفي،ميتافيزيفيةامورفيبالبحثانفسهميجهدونرجالهافكان

قالكماكتبهموكانت.الحسيةالملاحظةتؤيدهاواقعيةحقائقلاوهمية

مفروضةقضاياوعلىلها،قيمةلاعقليةمجرداتعلى"تحتويهلاآ:

")2(.المزعجةالتبريريةبالألفاظمملوءةتعريفاتوعلىفرضا

لهافإن،الحركةلهذهوجهتالتيالانتقاداتهذهمنالرغموعلى

وإلى،الضيقةالدينيةالنظرةمنالمسيحيالعقل"تحريرمنهامتعددةمزايا

البحثاساليبمنوالتحسين،متناقضينليساوالدينالعقلبانالإيمان

منكبيرةمجموعةووضع،الدينيةوالتعاليمللعقائدوالشرحوالتاليف

والبحثالاتصالسبلسهلتوالعلميةالفلسفيةوالمصطلحاتالمفردات

مجموعةوترك،لهاللاحقةوالعصورالوسيطالعصرمفكريعلىالعلميين

وإنتاج،والفلسفةوالقانونالدينميادينفيالقيمةالمؤلفاتمنكبيرة

ذلكفيوالدينالعلمخدمواالذينالرجالمشاهيرمنكبيرةطاتفة

ذكرهم.سبقوقد)3(.الوقت

الأوروبية،الجامعاتنشاةهوالوسيطالعصرمنجزاتأهمومن

58.-57ص،السابقالمرجع)1(

58.ص،السابقالمرجع)2(

58.ص،السابقالمرجع)3(
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جامعةفرنسا،فيبارش!وجامعةإيطاليا،فيبولونياجامعةاهمهاومن

الحاديالقرننهايةفيالجامعاتهذهظهرتوقد.بريطانيافياكسفورد

الفكريللتحررنتيجة،الميلاديعشرالثانيالقرنومطلعالميلاديعشر

بمفاهيم"خرجتالتيالكنيسةموقفمنصاحبةومافيهاحدثالذى

فقد،المقدسينالرومانالأباطرةمعنضالهامنجديدةواهتماماتجديدة

شكلاتتخذبان،المحتدمةالدينيةوالمناقشاتالثائر،للفضولسمحت

ولاسيما،البلديةالحكوماتوظهورالتجارةنموإنثم.بالذاعلميا

فانوأخيرا،جديدةروحاالمدنيالتعليمفينفخت،الإيطاليةالمدنفي

بالعالماتصالعلىوجعلهااوروباعزلةعلىبقضائهاالصليبيةالحروب

وبالتالي،الجديدةالأفكاربدخولسمحت،المتمدينالإسلاميالعربي

")1(.الغربيينعندالفكريةالآفاقبتوسيع

الأوروبية،الدولفيوالعقليةالتعليميةالحياةجوانباهمهذه

.الجوزيابنفيهاعاشالتيالزمنيةالفترةفيكانتالتي

الثقافيةالحالةإبرازمنأيضألابد،موضوعيةالمقارنةتكونوحتى

الزمنيةالفترةوفي،الإسلاميةالدولةفيكانتالتيوالتربويةوالتعليمية

.الجوزيابنفيهاعاشالتينفسها

تلكبمناقشةسنكتفيلذلكذلك)2(،علىتكلمتأنسبقوقد

لهذهوهل.الجوزيابنعندالتربويةبالآراءارتباطهاومدىالمظاهر

وتاثرهتاثيرهمدىوما،الوقتذلكفيالأوروبيبالفكرعلاقةالاراء

بها.

الجوزيابنعصرعلىغلبتالتيالعلميةالمظاهراهم

.الثقافاتجميعحوتالتيالخصبةالعلميةبالبيئةبغداد"تميز-ا

والعلماء.والتعليمبالعلموالوزراءالخلفاءاهتمام-2

الطبعة،للملايينالعلمدار،بيروت.وحديثهاقديمهاالتريية.فاخر.د،عافل()1

33.صام،819الثالثة

.الكتابهذامنبعدهاوما53ص،الثانيالبابانظر)2(
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المختلفة.بالكتبالمليئةوالخاصةالعامةالمكتباتانتشار-3

والتعليم.العلمبمهمةالإسلاميةالجوامعقيام-4

الأربعة.المذاهبعلالتعليميةالمدارسانتشار-5

مؤلفاتهم.وكثرةوالتعليمللعلمالمتفرغينالعلماءكثرة-6

المختلفة.الفكريةوالاتجاهاتالكلاميةوالفرقالمذاهبتعدد-7

والفلكالطبعلومإلىبالإضافةالإسلاميةالعلومازدهار-8

والهندسة.

")1(.العربيةاللغةإلىوالمنطقالفلسفةكتبترجمة-9

الإسلامية،الدولةفيالسائدةالعلميةالمظاهرهذهوبمقارنة

الحياةازدهارلنايتضح،الأوروبيةالدولفيالسائدهالفكريةبالاتجاهات

منوالعلميةالإسلاميةالعلومانواعلجميعوشمولها،الإسلاميةالتعليمية

اللغاتجميعمنوالمنطقالفلسفةكتبترجمةوانجازوهندسةوفلكطب

العربية.اللغةإلىوالهنديةاليونانية

الإسلاميةفالدولةالعقائد،فيالواضحالاختلافإلىبالإضافةهذا

تدينالأوروبيةوالدولعليها،فكرهاوتبنيالإسلاميةبالعقيدهتدين

منالتحررالفترةهذهفيمحاولتهامععليها،فكرهاوتبنيبالمسيحية

ما.حدإلىالكنيسةسلطان

بينالتوفيقإمكانيةهيالأوروبيالفكرناقشهاالتيالنقاطوأهم

وايجازبتصرفعدةمراجعمنالمعلوماتهذهأخذت)1(

،القاهره.الإصلاميةوالحضارهالإسلامى.التارموصومة.أحمد.دشلبي-أ)2(

234.ص،الثالثالجزء،ام829،السابعةالطبعة،النهضةمكتبة

457ص.فالخلفا.الدينجلال،الحافظ،السيوطي،سابقمرجع-ب)3(

-804.

العالثر،المجلد.والأتار!تالمللوكقىا.الجوزيابن،سابقمرجع%-)4(

.214،284،255ص

.الجوزيافلابن.علي،عيسى،حسن،الحكيم،سابقمرجع-د)5(

.166ص
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ماإذاصراعأوتناقضايبينهمالي!وأنهوالإيمانوالعقلالعقيدة

يدينمسلمألكونهالجوزيابنيناقشهالمفكرةوهذه.الفهمحقفهما

البشريللعقلموافقةوتشريعاتهااحكامهاجاءتالتيالربانيةالعقيدة

وابالتناقضالمسلميحسلامثلأالغيبياتفيفحتى،الفطريوالإيمان

.البشريالعقليخاطبهـانماالصراع

الدينيةوالمبادىالعقائدصياغةبمحاولةالأوروبيالفكرقامكذلك

الأرسطوطاليسي.المنطقمنأساسعلوتدعيمهامنطقيةعباراتفي

الفلاسفةاراء-عامةبصفة-ناقشولكن،ذلكيناقشلمالجوزيوابن

وأفلاطونوأبقراطسقراطحكمة"منينقلونالذينوتابعيهم

لهم"كانتالفلاسفةهؤلاءانبينثم")1(،وجالينوسوارسطوطالي!

أنهمإلاخفيةأمورأبفطنهمواستخرجواوطبيعيةومنطقيةهندسيةعلوم

فييختلفواولمفيهااختلفواولذلكخقطواالإلهياتفيتكلموالما

والهندسيات")2(.الحسيات

بافكارهالجوزيابنعصرمقارنةنستطيعلااننانلاحظوبذلك

الواضحالأوروبيينلتركيز،وأفكارهالأوروبيبالعصرالإسلاميةالتربوية

وبذلك.الأولىخطواتهافيمنهاالتحررومحاولة،المسيحيةالديانةعل

مناستقاهلأنهمتميزأ،تربويافكرأالجوزيلابنالتربويالفكريكون

الإسلامي.التربويالمنهج

معاصريهبآراءالجوزيابنآراءموازنة:ثانيا

نفسهاالزمنيةالفترةفيالمسلمينمن

هو،المسلمينمنمعاصريةباراءالجوزيابناراءموازنةسببإن

مدىثم،بهموالتاثرفيهمالتاثيرأو،الاختلافأوالتشابهمدىبيان

والتقارب،المكانيالبعدرغم،المسلمينعلماءبينالفكريالترابط

الزمني.

العلميةالحضارةازدهارفترةهـ(795-)051منالمدةتمثل

.94ص.إبليستلبيس.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

94.ص،السابقالمرجع)2(
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علماءقبلمنالتاليفحركةولاسيماالإسلاميةالدولةفيوالثقافية

هـ(،543-)468المغربفيالعربيبنبكرابي:أمثالالمسلمين

الدولةشرقفيوالزرنوجيهـ(،562-)605بغدادفيوالسمعاني

في)المتوفىالأندل!سفيطفيلوابنهـ(،)571عامفيتوفيالإسلامية

595!(.-)052الاندل!فيرشدابنواخيرا581!(.عام

نبذهإعطاءبعدالعلماءهؤلاءلآراءمختصربعرضالباحثةوستقوم

بينةالاختلافاوالتشابهومدى،نشأتهومكانعالمكلاسمعنموجزة

عدمها.اومنهماستفادتهومدى،الجوزيابنوبين

543!(-)468العربيبنبكرابو-ا

المعافرياحمدبناللةعبدبنمحمدبناللةعبدبنمحمدهو

أحضانفيإشبيليةهـبمدينة468سنةشعبان22فيولد.الأشبيلي

عصرفيام(590)488!-عبادبنالمعتمدلدىحظوةلهاكانتاسرة

.ص543سنةفيوتوفيالطواتف([)1(.دول

الحضاريالفكريالتراثنقلواالذينمنالعربيبنبكرأبوويعتبر

بطريقالمغربإلىبالمشرقالمدارسوشتى،الثقافيةالمراكزنحتلفمن

؛مباشرةالمذاهبباصحابوالالتقاء،والطلبالرحلةطريقهومباشر،

بغداد،فيالمشاليةالفلسفةوأتباع،النبواتبمنكريمباشرةالتقىفقد

المذاهبأصحابعنأخذهبجانب،والاسكندرية،المقدسوبيت

وحملفيها،ونقدهمعليها،وناظرهممشافهةاراءهمفسمع،الإسلامية

وموقفةلها،نقدهعرضكما،تلاميذهعلىوعرضها،المغربإلىاراءهم

اليونانيةبالفلسفةيتعلقفيما،الرفضموقفهوالذيمنها،

نظراتمنيخللمنقدهإنبلتحقحأ،سلبياموقفةيكنولم،بالخصوص

")2(.واضحعقليومنهج،نافذةإيجابية

،أفكارهمنالتربويالجانبهوبحثنا،موضوعفييهمناوالذي

للنشرالوطنيةالشركة،الجزائر.الكلاميةالعربببنبكراىاراء.عمار،طالبي()1

25.ص،الاولالجزء،وتاريخطبعةدونوالتوزيع

64.ص،السابقالمرجع)2(



كبير.حذإلىبهمتاثرأوكان،الغزاليالإماممنمنهكبيراجزءاأخذوقد

السلاممدينةفيالغزاليبالإمامالعربيبنبكرابوالتقىوقد

الكثير.الشيءالعلوممنعنةواخذ094!سنةفيبغداد)1(

التربويةالعرببنبكرابباراءلبعضموجز

الكلاميةالعربيبنبكرأبآراءكتابمنالآراءهذهأخذت

طالبي:عمارللأستاذ

يبدأونأنهموهيلصبيانهمالمغرباهلتعليمطريقة"انتقد-ا

ثم،مالكالإمامموطاحفظثم،العربيةاللغةثم،الكريمالقرانبتعليم

فنفيالعطاءلابنالوثائقدراسةثمالقاسمابنبروايةالمدؤنةحفظ

سهل.ابناحكامبكتابدراستة-الطالب-يختمتموالعقود،التوثيق

بتعليميبدأأنوهيمنهاافضلاعتبرهاالتيالمشرقأهلبطريقةوقارنها

،القرانحفظتم،والعربيةوالحسابالكتابةاوالخطعقلإذاالصبي

".بذلكيكتفيأو،الأخرىالعلومتلقيفيويستمر

اللغةالصبيتعليم:منيتألفالعربيابنوضعةالذيالمنهج-2

إلىينتقلثموامثالها،العربأشعارويحفظ،الكلامومقاطعالعربية

الدين،أصوليتعلمأنيمكنكذلك.القرآندراسةثم،الحسابتعلم

بتعليمأوصىكما.وعلومةالحديثتم،الجدلتم،الفقةأصولتم

".الأنسابومعرفةالرويا،تعبيروتعليم،الطباصول

اذالطالبيكونأنإلاعلمينبينالتعليمفييخلطلاأن-3

ذهبالرأيوهذا.ذلكفيوقابلية،النشاطفيوقوة،الفهمفيجودة

الله.رحمهالغزاليالإمامإليه

إليةذهبماوهوشيء.كلمنخاليالطفلذهنأنيرى-4

الغزالي.

يفرد"ولاذلكفيويقول،التخصصالعربيابنيشجعلا-5

53.-52ص،السابقالمرجع)1(
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لافيمابهيمة،يعلمالذيفيإنسانافيكون،العلومهذهببعضنفسة

")1(.يعلم

التربوية.ارائهمنالكثيروهناك

أشرناكما،الغزاليبالإمامالعربيابنتاترواضحأيبدووالذي

بغدادالعربيابنتركثمهـ.051الجوزيابنولادةقبلالتاريخوهذا

عاممنبلدهفياستقرثممصر،ثم،المغربإلىعاتدأسنتينبعد

.ص543عامتوفيانإلىص535

بالعلماء،وصلتةالعربيابنلحياةالتاريخيالتتبعمنيبدووالذي

مؤلفاتهمنأيفياسمةيذكرولم،كتبةيقرأولمالجوزيابنيقابللمأنه

قدمنهماكلكانهـانبينهما،تاثرأوتأثيرهناكيكنلملذلك،الكثيرة

ابنمنأكثرالغزاليمناستفادالعربيابنولكن.الغزاليبالإمامتاثر

.التربويالجانبفيوخصوصأالجوزي

ص-)605السمعانيسعدأبومنصوربنمحمدبنالكريمعبد-ب

ص(563

تاريخهاوقرأببغداد،بالنظاميةوعظ،الحديثفرساناحد"كان

شيوخها،منبهافسمعهمدانإلمماارتحلثم،الأبنوسيابنمحمدأبيعلى

وطبقته.مردويةابنالحافظمحمدبنأحمدبكرابيمنوباصبهان

تسعسنةوبأخيبيرحل:وقالحسنةترجمةلهولدهذكر

وأربعينمائةاملىوقد،الشيرويمنفسمعنانيسابورإلمماوخمسمائة

وكانمثلها،إلىيسبقلمأنةلةاعترفراهامنوكلمروبجامعمجلسأ

")2(.بأسانيدهالحديثوعظةفيويروييعظ

:فقالحياتهمنطرفاالمنتظمكتابهفيالجوزيابنذكروقد

فيوسافر،المشايخعلىمعناوسمعوثلاثيناتنتينسنةبغدادإلى"دخل

)بتصرت(.923.-922ص،السابقالمرجع()1

ص،الرابعالجزء،الثانيالمجلد.للذهبىالحفاظتدكره.الذهبي،سابقمرجع)2(

1266-1267.
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الخ")1(...بغداد.تاريخعلىوذيل،الحديثطلب

البغداديالشيخيأخذ"كان:فقالبالتدليسالجوزيابناتهمهوقد

ويجلسالنهروراءمنفلانحدثنيويقولعيسىنهرفوقمعةفيجلس

لاالفنهذامنأشياءفيبالرقةفلانحدثنيويقولبغداد،رقةفيمعة

")2(.المحدثينعلىتخفى

الادابمنمجموعةوالاستملاء)3(الاملاءأدبكتابهضمنوقد

المساعدوالأستاذ)المعلم(الأستاذمنكلوادوار،العملوطرائق

وأهميتةالحديثبعلمخاصةوهي)الطالب(،والكاتبالمعيد(،)المستملي

التعليم.وأدوات.تعلمهوقواعد

هي:شديدبايجازفيةوردتالتيالآراءوأهم

واهدافة.العلمفضل-

؛أقسامأربعةإلىالادابق!م-

الأستاذ.وادابشروط:الأولالقسم

وتشمل:الشكليةالاداب-ا

للأستاذ.الخارجيالمظهر-ا

.السلامبادابويلتزمللدرسمشيهفييقتصدأن-2

ووضعيةالدخولبقواعدالدرساثناءفييلتزمان-3

.الجلوس

...بالتدريسالخاصةوالأوقاتالأماكنبتحديديلتزمأن-4

بالمواعيد.يلتزمان-5

224.ص،العاشرالجزء.والأفاهـخ!فك!الللوكفىا.الجوزىابن()1

225.صالعاشر،الجزء،السابقالمرجع)2(

زيعور،)تحقيق(.والاستملاءالإملاءأدب.محمد،الكريمعبد،السمعاني)3(

..م8491كلا4ولى؟14ااقرا،دار،لبنان،محمد،شفيق
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وتشمل:المنهجتدرشىقواعد-ب

.للنسيانتجنبأكتابةمنإلايحدثلاأن-ا

والمراجع.المصادرفيينؤعان-2

عنويبتعدبهاالموتوقوالمصادرالكتبيستعملأن-3

الضعيفة.

..التلاميذ.عندللاستيعابالفرديةالفروقيراعيأن-4

الخ.

وتشمل:الممليمساعدوواجباتشروط:الثانيالقسم

الفؤاد.علىخفيفابلثقيلايكونلاأن-ا

مرتفع.موضععلىيقعدانيستحب-2

.الصوتجهورييكونأنينبغي-3

الخ...مغفلأ.بليدأيكونولامتيقظأيكونأنينبغي-4

وتشول:الطالباداب:الثالثالقسم

لمجر.بالرسولباقتدائهغيرهعنيتميزأن-ا

العلم.لطلبالمجلسإلىيبكران-2

العامةبالقواعدالاهتماممعالخارجيبمظهرهيهتمأن-3

والمشي.للسير

...العلممجلسمنوالخروجالدخولبادابيلتزمأن-4

الخ.

وتش!:التعليمأدوات:الرابعالقسم

الحبر.استعمال-ا

.المحبرةاستعمال-2

القلم.استعمال-3

للخط.الأمثلالاستعمال-4
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الخ...والإملاء.للتصحيفتجنبأالكتابةطريقة-5

لمفانة،المنتظمكتابهفيللسمعانيالجوزيابنذكرمنالرغمعل

العالمبادابخاصةتربويةاراءمنفيةوماهذا،كتابةعلىيعلق

السمعانياراءبينالتشابةمنشيئأأوتشابهأهناكانوالملاحظ،والمتعلم

العالماداب:نفسةالموضوعفيالجوزيابنواراء،الادابهذهفي

يدينمنهماكلأانمننتجربماالتشابةوهذا.والقاصقوالمتعلم

حسبرأيةمنهماواحدكلفبنى،للحياةشاملأومنهجأفكرابالإسلام

نشاربمااو،الشريفةالنبويةوالأحاديثالقرانيةالاياتفيوجدهما

حياتة،ترجمةذكرلأنة،بالسمعانيالجوزيابنتأثرمنايضأالتشابةهذا

الدراساتلأنتاثرهيذكرولم،بةوتاترتراثهعلوقفانهذلكومعنى

.غيرهمنأخذمابكلالباحثيذكرأننظامناعلتكنلم

(ص175)الزرنوجي-ص

بلدوالسكونبالفتح)ززنوجالزرنوجيإبراهيمالدينبرهانهو

صاحبالدينبرهانتلاميذمنالحنفيخجند(بعدالنهروراءبما

ص.061سنةحدودفيالمتوفى،الهداية

يوميحددوأ)1(التعلمطريقالمتعلمتعليمالزرنوجيصنف

ومنهم(.ص571وفاتهسنةذكرمنفمنهم،وفاتةفيواختلف،ولادته

ص.195سنةذكرمن

الإسلاميةالدولةشرقفيعاشواالذينالحنفيةفقهاء"أحدويعتبر

وأوائل،الهجريالسادسالقرنمنالثانيالنصفوفيالنهر،وراءفيما

الذي،الكتابهذاسوىحياتهترجمواالذينلةيذكرولم،السابعالقرن

الفقةعلوممعرفتةإلىبالإضافة،عصرهثقافةعنواضحةفكرةيعطينا

واثارالمؤلفينأسماءالعارفينهدية.باشا،اسماعيل،البغدادي،سابقمرجع()1

.41-13ص،الخاصالجزء.المصنفين

للملالين،العلمدار،ليروت.مبر!شالتاراررسية.اللةعبد.د،الداسمعبد)2(

026.ص،ام849،الخامسةالطبعة
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")1(.الحنفيالفقةوبخاصة

طريقالمتعل!تعليمكتابهخلالمنالتربويلفكرهوسنعرض

هي:عدةفصولالىالكتابموضوعاتالزرنوجيقسموقد،التعلم

وفضلة.والفقةالعلمماهيةفيفصل-ا

علية.والثباتوالشريكوالأستاذالعلماختيارفيفصل-2

وأهله.العلمتعظيمفيفصل-3

والهمة.الجدفيفصل-4

.وقدرهوترتيبةالسبقبدايةفيفصل-5

التوكل.فيفصل-6

التحصيل.وقتفيفصل-7

والنصيحة.الشفقةفيفصل-8

.الادابواقتباسالاستفادةفيفصل-9

التعلم.حالفيالورعفيفصل-01

.النسيانيورثوفيماالحفظيورثفيمافصل-11

وماالعمرفييزيدوما،يمنعةوماالرزقيجلبفيمافصل-12

ينقص.

فاننا،المجالهذافيالجوزيابنباراءالزرنوجياراءوبمقارنة

بينهما.كبيراوتقارباتشابهاهناكأننلاحظ

نتيجةحدثهلبينهما،الكبيرالتقاربهذانتبينأنأردناوإذا

نستطيعلافانناالاخر،عنأحدهمانقلنتيجةأمبينهما،والتأثرالتأثير

،المطبوعاتوكالة،الكويت.الأسلامىالعربيالتربويالفكر.عمد.د،ناصر()1

343.ص،ام779،الأولىالطبعة

،صلاح،الخيمي)تحقيق(.اا!سطرتق.الدينبرهان،الزرنوجي)2(

،ام859هـ-ا604،كثيرابندار،بيروت،دمشق،نذير،وحمدانمحمد

.17ص
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العلمية،الزرنوجيحياةعنشيئأتذكرلمالتراجمكتبلأن،ذلك

السابقينالعلماءمنبغيرهوعلاقتة،وتلاميذه،وشيوخهورحلاته

.لعصرهواللاحقين

اراءهاستقىقدالإمامينكلاأننؤكدهأنيمكنالذيوالشيء

والسنةالكريمالقرانبمصدريه،الإسلاميالتربويالفكرمنالتربوية

هذانتجلذلكالعلماء،منغيرهمامؤلفاتومن،الشريفةالنبوية

بينهما.التقارب

ص()581توفىطفيلابن-د

واديفيولد.القيسيطفيلبنالملكعبدبنمحمدبكرأبو"هو

لمعامفي،قرطبةعنكم55مناكثريبعدلاحاليأ(4،ولك!)*أ"اش"

لمأسرةفيهـ.505هـوعام594بينمافذكروه،بدقةالمؤرخونيحدده

غيرمنعربيأصلمنقيسقبيلةإلىينتميشيئأ،عنهاالمؤرخونيذكر

)1(.اليمن

الفلسفة،لعلمالمحققينمنجماعةعل"قرأفقدالعلميةحياتهأما

طفيلابنتتلمذقدوسواء.باجةبابنالمعروفالصايغإبنبكرأبومنهم

وبفلسفتهبهتاترأنهفيةلاشكفمماذلكيصخلمأوباجةابنعلحقأ

العقليةوالعلوم،والفقهالدينيةالعلومدراستهجانبإلىهذابارزا،تأثرأ

فيتلقاهاهذهعلومةولعلبها،اثارأوتركجميعابهابرزوقد،والطب

")2(.طفيلابنوعصربيئةفيالعلوممركزيلكونهماواشبيليةغرناطة

قاضيا،لناالباحثونفقدمه،عدةوظائففيطفيلابنتقلبوقد

أبيالسلطانلدىطويلةلحقبةغرناطةفيبارعأطبيبالناقدموهكما

كمارشد،لابنالمهمةهذهعنتخفىأنإلى،القيسييوسفيعقوب

ووزيرأ.المؤمنعبدأبناءولأحد،غرناطةلأميركاتباالبعضلنايقدمة

اقرأدار،بيروت.طفيلابنعندالتربويالفكر.الأميرعبد.د،الدينشمس()1

11ص،ام849ا!-404،الاولىالطبعة،والطباعةوالتوزيعللنشر

12.ص،السابقالمرجع)2(
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تلكفيلسوفناحياةجوانبوأوضح.نفسة"يوسفيعقوبابيللسلطان

سلطانيوسفيعقوبأبيالسلطانبلاطفيقضاهاالتىالمرحلة

.11)"الموخدبن

يقظانبنحيقصةخلالمنالتربويطفيلابنفكر

واراد،يقظانبنحيوسماهاأفكارهضمنهاقصةطفيلابنالف

فيهاقسم،رمزيةفلسفيةقصةالقصةوهذهفيها،التربوىفكرهيبرزان

معيتناسببمامرحلةكلمعوتعامل،مراحلإلىونموه"حي"حياة

للانتقالتمهدومحركاتودوافعخبراتمنيناسبهامالهاوقدمطبيعتها،

فيوخلقةوجودهمنالغايةإلىللوصولتليها")2(.اخرىمرحلةإلى

الدنيا.هذه

جاءتكمامرحلةكلحققتةوماالنمومراحلعرضوساوجز

)3(.الباحثينأحدعرضهاوكما،القصةفي

العمر:منالثانيةحتىالولادةمن:الأولىالمرحلة

منعليهواغدقتمنها،ارضعتةظبيةاحضانفي"حي"ترتى

فييتطلبهاالتيالبيولوجية)الحيوية(الحاجاتهذهتوافرومعحنانها،

الضرر،عنهيدفعماوالمحاكاةالتقليدطريقعنتعلم،المرحلةهذه

انفعالاتهعنتعبرالتيالأصواتفقلدالاستمرار،علىالمقدرةلةويحقق

إلىبالإضافة،والرفضوالقبول،والألفة،والاستغاثة،كالخوفالأولية

الكلاممثلوالممارساتالعاداتبعضواكتساب،العواطفبعضتكون

والتنقل.والمشيوالنطق

العمر:منالسابعةحتىالسنتينمن:الثانيةالمرحلة

إلىالكاملوالعجزالذاتيالقصورمنالمرحلةهذهفي"حي"ينتقل

13.-12ص،السابقالمرجع،سابقمرجع)1(

56.ص،السابقالمرجع)2(

..بتصزف5.4-03ص،السابقالمرجع)3(
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والمقارنةالملاحظةطريقعنيصبحإذ،نفسةعلىالاعتمادمنشيء

عنانفصالهمثلالأموربعضيدرك،والتأملوالتفكروالمشاهدة

بعضيدركاصبحكما،لحياتهالضرورياتلتحقيقوالسعي،الاخرين

الفةمانحوعاطفينزوعذلكإلىيضاف،الحيواناتوبينبينةالمفارقات

.للحياةووسائلحمايةمنلهقدمتهلمانظراالطبيعةمن

العمر:منوالعشرينالحاديةحتىالسابعةمن:الثالثةالمرحلة

نمومن"حي"إليةوصلما،المرحلةهذهفيطفيلابنيبين

نااستطاع،الجسديالصعيدعلانهفذكر،وفكريوانفعاليجسدي

وعلاقتهمنهماكلوماهيةطبيعتهماويكتشف،والروحالجسدبينيفصل

،للإنسانتؤديةالذيوالدور،الحواسطبيعةاكتشفكمابالاخر،

بواسطتها.وإدراكاتمعارفمنللفردوماتحققهعملها،وطبيعة

عواطفة"حي"استمدفقد)العاطفي(الانفعاليالصعيدعلاما

كما،بقائةفيسببافكانتالحياةبأسبابأمدتةالتيالظبيةمنالايجابية

عليةاقديممامستحسنا،وخبرةدرساصاحبهدفنالذيالغرابمناخذ

علباعثا-الظبيةوفاةبعد-العاطفةتلككانتوكما.الطيرذلك

المساعدةوتقديموالشفقةالاهتمامعلباعثاكانت،والتعرفالكشف

يحتاجها.منلكل

يصلأنالفيلسوفطفيلابنارادفقد:الفكريالصعيدعلىاما

الجانبينفيبةوصلكما،ومتقدمةعاليةفكريةدرجةإلى"حي"ب

والانفعالي.الجسدي

انة:هيالمرحلةهذهفي"حي"بلغهاالتيالحقائقوأهم

متنافرةمتعددةأشياءبينالعلاقاتعنالكشفمنتمكن-"أ

الذينفسةبالجسدالجسدواعضاءبالجسد،الروح)علاقةمثلومتباعدة

(.واحدهوحدةهو

ربطفقدإليهاالمؤديةبالوسائلوالمعارفالإدراكاتربط-ب

تعطلتلعائقالحواستعرضتوإذا،بالحواسالحسيةالادراكات

.الإدراكات
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وأتسفل()اعلالحركةمبدايبينالفصلإلىتوصلجـ-

وغيرالمشتركةالخصاتصعنبالكشفوالوحدةالتعددوبين،والسكون

المجتزئة.الكائناتبينالمشتركة

الماء،:والعناصرالأجساموخصائصماهيةإلىتوصل-د

والفكر.(،والحيوانيمنة)النباتيالروحالجسد،النار،،الهواء،والتراب

منوتحولهاالعناصرتحفلوالفساد:الكونعالمفياكتشف-!

والناربخار،إلىالماءتحول،وخاصيةماهيةعنهاتختلف،اخرىإلىحالة

طين.إلم!والتراب،محرقةقوةإلم!

بين،والصورةالهيوليبينالأجسامفيالفصلمبداعرف-و

شكلإلىشكلمنالطينتحول،وماهيتةالعنصربين،والمضمونالشكل

والهواء.والترابوالماء،عنهيختلف

منجسمفيتحولفكل:السببيةأوالعليةمبداعنكشفز-

لابد،المتغيرةهيالصورة،واحدةالهيوليكونمنبالرغمحالةإلىحالة

")1(.مسبباوفاعلمنله

الثامنحتىوالعشرينالحاديالعام)من:الرابعةالمرحلة

:(والعشرين

عالمإلىوالمادةالحسعالممنتفكيرهمجال!يتسعالمرحلةهذهفي

المعرفة،درجاتأقصىيقظانبنبحيطفيلابنويبلغ،والعقلالروح

ويتفق،بالوحيالعيان،الشرعمعالعقليلتقيحيث،السعادةبل

عنةيعجزقدراويبلغالعقلدوربعدهالينتهي،المنقولمعالمعقول!

الإلهيالعلميبلغعندها.البشرمنالعقلاءبلغةبهوالتحدثالوصف

تعالى.اللهوجودإدراكمنغايتة

(:الخمسينحتىالعمرمنوالعشرينالثامنة)من:الخامسةالمرحلة

المجتمعفيالبشرمننموذجينطفيلابنيوضحالمرحلةهذهفي

باعتبارهماوالانفراد""العزلةطريقانتهاحإلىإما،الشريعةدعوةإزاء

36.-35ص،السابقالمرجع)1(
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"،الجماعةوملازمة"المعاشرةطريقانتهاجأو،والنجاةالخلاصطريقي

واعتزالالوحدةطريقواتباعالطبيعةإلىالعودةطفيلابنفضلوقد

الذيالوحيدالطريقأنهكما،ناحيةمنالخلاصطريقفهوالمجتمع

)1(.أخرىناحيةمنالإنسانينشدهاالتيالحقيقةإلىيؤدي

التي،يقظانبنحيقصةخلالمنالطفيلابنلفكرموجزهذا

للدكتور،طفيلابنعندالتربويالفكركتابمنوإيجازبتصرفنقلتها

طويلة،صفحاتمنالأخذالإسهابأردناولو.الدينشمسالأميرعبد

سبق.بماسنكتفيلذلك

منمدينةفيعاشأنهطفيلابنلحياةالتاريخيالتتبعمنوواضح

الجوزيابنيكنولم،الجوزيبابناتصالعلىيكنولم،الأندلسمدن

التربويطفيلابنفكرانذلكإلىيضاف،بةأومعرفةاتصالعلى

علىارائهمنكثيرفييعتمدالذيالجوزيابنفكرعنتمامأيختلف

متميزاتربويأمنهجأسلكفقدطفيلابنأما،العامةالتربويةالإشارات

حاجاتمنالنموهذايحتاجهوما،الإنسانيالنمومراحلعرضفي

ذلكفيمستخدمأالوجود،هذامنالغايةليحقق،ونفسية،فطرية

منوذلك،الغايةهذهإلىتوصلةالتيوالأساليبوالوسائلالطرق

الإسلاميةالنظرةعنمخالفأتصورأأعطىالذيالقصصيالعرضخلال

تاثيرطفيلابنأهملوقدالأمور،بعضفيوجودهمنوالغايةللإنسان

وتقويمالطفلتوجيةفيوالمعلمينوالمربينالوالدينمنكلودور،البيئة

عندهالإنسانأنيرىلأنه،المختلفةوالمهاراتبالمعارفوتزويدهسلوكة

فكرهولإبراز،اللهمعرفةإلىالوصولبهايستطجعوعقليةفكريةقدرة

الإنساننمومراحلخلالمنذلكإلىيصلحتىقصدأذلكأهمل

مرحلة.كلوخصائص

(ص595-052)رشدابن-ص

بنأحمدبنمحمدبنأحمدبناحمدبنمحمدبناحمدبن"محمدهو

..بتصرف04-37ص،السابقالمرجع()1

511



الحفيد")1(.رشدبابنالمشهورالوليدابورشدبناللةعبد

والدهتولىوقد..هـ.052سنةفيالحفيدرشدبنمحمد"ولد

وإيصالة،بنفسهتدريسةعلىفحرص،عليةترئىالذيالنحوعلىتربيتة

")2(.عصرهشيوخكبارإلى

الكريمالقران،الإسلاميةالعلوممنوافربنصيبأخذوقد

الفلسفةعلومومن،الرجالوتاريخ،النبويةوالسيرةوالفقةوالحديث

والطب.

التيوالفلسفةالطبمثلدرسهاالتيالعلوممعظمفيالفوقد

فهومبكرأ،الأنظارإليةيلفتانرشدابن"استطاعكماإمامها.يعتبر

لأهمواستيعابةنبوغهأنكما،الجماعةلشيعخوحفيداجلاءعلماءسليل

والفلسفة-الطبمجالاتفيلاسيماالخاصةلونمنفيهاالمرغوبالعلوم

دونلهالملوكولإيثارالقضاء،منصبلتوليوأفلاهالبروزلهأتاحا

.)3("اقرانة

بعد)595!(وخمسمائةوتسعينضسنةفيرشدابنتوفيوقد

الخليفة.منلمنزلتةالح!ادلمكايدتعرضأن

التربويةرشدابناراء

تلخيصكتابهمنالمستخلصةالتربويةرشدابناراءبعضهذه

التربيةاعلاممنكتابمنبتصرفنقلتوقد.افلاطونجمهوريةكتاب

السلامعبدالدكتورأعدهبحثمن،الثالثالمجلدالإسلاميةالعربية

الحفيد")4(.رشدبن!مدالوليد"أبوبعنوانالهراس

التربيةأعلامنالحفيد،رشدبنمحمدالوليدأبو.السلامعبدد.،الهراس)1(

،أم889أهـ-904عام،الخليجلدولالعرببالتربيةمكتب.الإسلاميةالعريية

65.ص،الثالثالمجلد

66.ص،السابقالمرجع)2(

96.ص،السابقالمرجع)3(

09.-81ص،السابقالمرجع)4(
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رشدلابنالتربويةالاراءأهم

ذلك:فيويقولالصغر،منالفضائلعلىالتنشئةوجوب-ا

فارغةحكاياتعلىانفسهمتعؤدالاوينبغيجذأ،مهمةشيءكل"بداية

يخربها")1(.مماأجسامهمنحميمماباكثرلهاوفقانربيهمفلا

ذلك:فيفقال:ومنحطسخيفهوماكلمحاكاةاستبعاد-2

الأشياءهذهمثلتتناولالتيالعربيةالقصائداستبعاديجبأنة"وعندي

عنحداثتهمفيالشبابإبعادعلىيلخفهويشابهها،ماتحاكياو

شرور")2(.منالعربقصاتدفيماسماععلىتعويدهم

"ولمارشد:ابنذلكفيويقول:التعليمفيالمواداولويات-3

نأالأولىفان،الانموجودة(المنطقعلمبها)يقصدالصناعةهذهكانت

الهندسةثمالحسابإلىينتقلواانينبغيذلكوبعدبها،تعليمهمنبتدى

ماواخيرأوالطبيعياتوالميكانيكالمناظرةوعلموالموسيقىالهيئةوعلم

")3(.الطبيعةبعد

هوالحقالعلمانرشدابنيرى:وعمليةعلميةالعلومأقسام-4

وبخاصةعليةهيماعلىالموجوداتوسائروتعالىتباركالله"معرفة

الحقوالعمل.الأخرويوالشقاءالأخرويةالسعادةومعرفةمنها،الشريفة

الافعالبهذهوالمعرفةالشقاء.وتجنبالسعادةتفيدالتيالأفعالامتثالهو

".العملي"العلمتسمىالتيهي

والعلمبدنيةافعال:إلىتنقسمالحقالعملتعكسالتيوالأفعال

عنهانهىأوالشرعإليهادعاوأخلاقيةنفسانيةوافعال،الفقةيسمىبها

متأترالرايهذافيوهو"الاخرة"وعلوم"الزهد"يسمىبهاوالعمل

)4(.الدينعلومإحياءكتابهفيالغزاليبالإمام

اراءعنبعضهافيتختلفأنها،التربويةرشدابناراءمنيبدو

81.ص،السابقالمرجع)1(

82.ص،السابقالمرجع)2(

.بتصرف83.ص،السابقالمرجع)3(

.بتصرف98.ص،السابقالمرجع)4(
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الاستشراقيةبالدراساتمتأثرأفيلسوفأيعتبررشدابنلأن،الجوزيابن

بالفلسفةوتأتره")1(،الأوروبيالفكرفيتأثيرهبينتالتيالمتأخرة

الفلسفيةبالصبغةالتربويةاراوهاصطبغتوقدروادها،منراتدأواعتباره

آراءعلذلكيبدلمبينما.العقليوالقياسالشرعيبالطابعالصلةذات

.الجوزيابن

الجوزيابناراءلعضموازنة:ثالثا

المسلمينغيرعندالحديثةالتربويةالاراءببعض

التربويةالاراءببعضالجوزيابناراءبعضمقارنةإلىالداعيإن

تبرزالمالسابقتينالمقارنتينأنفييكمن-الزمنيالبعدرغم-الحديثة

الحديثة.التربويةالاراءبينوموقعها،التربويةالجوزيابناراء

الفترةأوعصرهأوالتربويالعالمعلنركزلنالمقارنةهذهوفي

أوجةهوالأولالمقامفييهمناالذيبلفيها،عاشالتيالزمنية

وما،الجوزيابنأضافةوما،التربويةالاراءفيالاتفاقأوالاختلاف

ذلك.واسبابغيرهبهسبق

كلفيالواردة،التربويةالجوزيابناراءلبعضالمقارنةوستكون

ترتيبها.حسبوالرابعالثالثالبابينفيالسابقةالفصول!منفصل

الدوافعحقيقة-أ

الدافعتعريفذكرناان،الأولالفصل،الثالثالبابفيسبق

الادميفيوضعماجميع"انوهوفيةالجوزيابنورأيحقيقتةوبينا

ضررلدفعأوالمطعمكشهوةنفعلاجتلابإما،لمصلحتهوضعإنما

وإنالنفسعلماءبعضإليةذهبمايوافقبذلكوهو")2(كالغضب

ارجعهافقد،الغريزيةالدوافعهذهتحديدفيفهوخلافثمةكان

،السيطرةغريزةاو)فرويد(،الجنسيةالغريزية"هيواحدةإلىبعضهم

"ماكدوجل"فراىعددها؛فياختلفواوقد،متعددةراهامنومنهم

كلأيصحب،غريزةعشرةأربعانهاالغرائزفيالتقليديةالمدرسةزعيم

.بتصرف.8.ص،السابقالمرجع)1(

29.ص.الروحانيوالطباللطائ!.الجوزيابن،سابقمرجع)2(
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منأكثرانهاذكرفقد،"جيمس"وليماما،خاصةانفعاليةاستثارهمنها

.()1"غريزة42حوالى""ثورندايكوجعلها،غريزه32

الأصلالانجليزيالنفسعالمعندالدوافعنظريةعلىوسنركز

العالملأنهام(،389-)1871ص(.1357-اص)288ماكدوجل""وليم

ابرزهنقدمنفيهامارغمغيرها،مناكثرالقبولنظريتهلقيتالذي

الغراتزتصنيفهوفعلةمافكل.تفسيريةوليستتصنيفيةنظريةأنها

أنةهذامثال.معينةتصنيفيةأطرألنايقدمأندونمعينةأسماءتحت

تحتوأخرى،الطعامعنالبحثعنوانتحتمعينةسلوكيةأنماطاوضع

هذامنوانتقل.الخ...الاستطلاعحبأوالوالديةأوالقتالعنوان

تساءلنامافاذا.السلوكومحردسببوضعهالذيالاسمأناعتبارإلى

الاجابةفان،الطعامعنالبحثغريزةوجودعلىيدلالذيالدليلعن

"الدورفينقعوهكذا،نفسةالطعامعنالبحثسلوكفيتتمثل

يصفولم.المطلوبعلىالمصادرة،المناطقةعليةيطلقماأو،المنطقي

الغريزةمصطلحعنالعدولمنمؤخرأإليهلجاماالنقدمن"ماكدوجل"

الفطرى.الدافعاو")2(.الفطريالاستعدادبمصطلحواستبداله

أنة:نظريتةإلىوجهنقدأهملأن"فرويد"نظريةاستبعدناوقد

)الجنسالغرائزيالفطريالإنسانيللتكوينالأولالأساس"جعل

التيالعلياوالجوانبالقيمكلالإنسانمنسلبوبهذا(والعدوان

أوجهمنذلكغيرإلىسبحانة")3(،اللهعنالخلافةأجلهامناستحق

والاستعداداتالدوافعأنكرفقدالسلوكيالاتجاهأما.الأخرىالنقص

لسلوكالمشكلةهيالخارجيةبمؤثراتهاالبيئةوجعلأساسها،منالفطرية

.الإنسان

لتحقيقمدفوعةالحيةالكائنات"أنإلى"ماكدوجل"ويذهب

والغزاليالمسلمينعندالنفسيةالدراسات.الكريمعبد،العثمان،سابقمرجع()1

186.ص.خاصبوجه

79.ص.الحدلثوقضمالا!هالنفسالإسلا.السمالوطي،سابقمرجع)2(

ودعوتة،كتاباتةبعضفيذلكعنعدولةرغم89.ص،السابقالمرجع)3(

الإباحية.عنوالابتعادالغرائزعلىوالاستعلاءدتهللالتجاء
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السببولهذاتشعر،لمأوبهاشعرتسواءمرسومةمعينةأغراض

الغرائزوهيالموجهةالقوىاوالكامنةالدوافعمنمعينبعددزودت

()14بالغرائزعدد"ماكدوجل"حددوقد،الاهدافهذهتحقيقلأجل

)أوالوالدين،النفور،المقاتلة،الهرب،منها-اشرناكما-غريزة

القائمةهذهإلىأضافثمالخ")1(،..(.الكتببعضفيكماالوالدية

بسببغرائزهتعديلعلىقادرالإنسان"انبينتم.أخرىغرائزأربع

ويكون.الفهمعلىوقدرةذكاءمنبةيتمتعوما،التعلمعلىقدرتة

المظهروهماللغريزةالثلاثةالمظاهرمنفقطمظهرينفيقوياالتعديل

الخارجيبالمثيريتعلقالذيالإدراكيفالجانب.النزوعيوالمظهرالإدراكي

نمومعيتغيراأنيمكنوالفعلبالسلوكيتعلقالذيالنزوعيوالجانب

وهو-الوجدانيالجانبأما،الفهمعلىوقدراتةوخبراتةوتعلمةالإنسان

بينكذلك")2(.وتغييرهفيةالتحكمفيصعب-إراديغيرذاتيجانب

مكتسبة.ودوافعفطريةدوافعصنفانالدوافعان"ماكدوجل"

لا،الحديثالنفسعلماءبعضعندالدوافعأننلاحظوهكذا

الذيالمصدرفيالاختلافكانوإن،الجوزيابنإليهذهبماتخالف

الجوزيابنمنهااستقىالتيالأساسيةفالجذورمنهما.كلعنهاخذ

تعالى:اللهقال،النبويةوالأحاديثالقرانيةالاياتمنللدوافعتصوره

مفاتمقنطرةوالبتطيروالبنينايسامفالشهؤتحثلباس"زتيئ

ا!يوةمتعذلثوانحؤثوالألفصالمسؤمةوالخيلواتففمةصالذهب

وقولة:.")4(تسرقواولاواشربوا"وخملوأ:تعالىوقولة.")3(الذنيا

ألن!"وهو:تعالىوتولة.(")شعغأقحرثكتمنأتوأئغحرتد!اؤكم"

الخ.00")6(0لنمثوراالنهاروجعلسباتاوالؤمباسماألئللكمجعل

اجتهاداتهممناراءهماستقوافقدالمحدثونالنفسعلماءأما

39.ص،السابقالمرجع)1(

69.ص،السابقالمرجع)2(

.14الاية،عمرانآلسوره)3(

31.الاية،الأعرافسورة)4(

223.الاية،البقرةسوره)5(

47.الاية،الفرقانسوره)6(
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طريقعنأو،ومؤلفاتهمالعلماءمنبغيرهمالتاترعلالمعتمدةالبشرية

المعملية.والتجاربالاختباراتاو،المشاهدةاوالملاحظة

النمومراحلضوءفيالطفلتربية-ب

رأيالباحثةوضحتان،الثالثالبابمنالثانيالفصلفيسبق

الحديث،النفسعلمضوءفيالنمومراحلتقسيمفيالجوزيابن

فياختلافأثم،المراحلبعضتقسيمفيعامأاتفاقاهناكانواثبتت

.والهرموالشيخوخةالشبابمرحلةمشلالمراحلبعض

أما)1(،عامةتقسيماتالنمولمراحلالجوزيابنتقسيماتوتعتبر

مظاهرفييبحثمستقلأعلماالنمولمراحلأفردفقدالمعاصرالنفسعلم

الحركي،والنموالجسميلمنموحيثمنمراحلةمنمرحلةلكلالنمو

استعان"كذلك،الاجتماعيوالنمو،الانفعاليوالنمو،العقليوالنمو

الإنساني،والطب،التشريحعلمإليهمماتوصلبكثيرالنمونفسعلم

وأتتبعيةدراساتمنأنفسهمالنفسعلماءبةقامماثم،الجراحةوعلم

لاتوافرها،منالرغمعلتعتبرالتيالحقائقمنكثيرإلىهدتهمتجريبية

")2(.للإنسانالنفسيالتكوينحقائقمنالأدنىالنصيبتمثلتزال

النمو،نفسلغلمالمؤسسينمنالجوزيابنيعدذلكورغم

العمر،مواسمعلىالغمرالنائم"تنبيه:وهيلهذا،خاصةرسالةبافراده

ابنجاءثم،"يقظانبن"حيرسالةفيطفيلابنذلكفيويشاركة

إلىنطفةالإنسانكونمنذشموليةبصورةالمراحلفتناولالجوقتةقيم

المولود.بأحكامالمودودتحفةكتابةفيوذلك،النارأوالجنةفياستقراره

خلقأطوارعناللةكتابفيجاءمابفضلالسبقهذاكانوقد

.وشمولبدقةالإنسان

يقابلهامامعالجوزيابنذكرهاالتيالنمومراحلبعضوسنقارن

الغربي.التربويالفكرفييخالفهاأو

.الكتابهذامنبعدهاوما391ص،الثالثالبابفي)1(

ص.النف!عصالتكوينى.محمدالحميد،عبدد.،الهاشمي،سابقمرجع)2(

.34
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الميلاد:قبلمامرحلة-ا

إلاالميلاد،قبلمابمرحلةالإسلاميالتربويالمنهجاهتمامرغم

لأنةلا،الولادةقبلمامرحلةجانباتركنا"وقد:يقولأوبير""رونيهان

لالأنةبلفيها،النفسيةالحياةمننوعبوجودنقبلانعليناتحظور

لاولأنناالشعور،منخاليةتكونانإلاالنفسيةالحياةلهذهيمكن

ويرى")1(.النفسيةالحياةهذهطبيعةعنفرضياتسوىنقدمأننستطيع

اكثرليستالشعوريةالنفسيةالحياةأن7"د!همما!س!ا3"لامما"مينكوفسكي"

الشعوريةالنفسيةالحياةلأنوذلك،الرضيعولدىالوليدلدىوجودأ

بجسمةحتىالشعوريملكلاالوليدولأنبالأنا،الشعورحولتنتظم

")2(....الخاص

الوراتةعواملانالنفسوعلمالأجنةعلمدراساتأثبتت"ثم

المحيطةالبيئيةالعواملوكذلكالميلاد،قبلمامرحلةفيكبيرأثرذات

")3(.الرحمفيوهوبالجنين

المرحلة،بهذهيهتمالنمونفسعلمبداالدراساتهذهخلالومن

لمالجوزيابنبينما،الإسلاميالتربويالمنهجالاهتمامفيسبقهوقد

فيأهميتهارغم-اطلاعيحدودفي-وتجاوزهاوأهملهاصراحةيذكرها

التربية.

الغربية:التربيةفيالطفولةمرحلةاهمية-2

جميعمنالطفلتربيةفيتخصصتربوياعالمأنحددأننستطيعلا

منجانبفيرايهواحدكلابدىفقد؛لنموهيحتاجهاالتيالجوانب

منالكثيرعشر،السابعالقرنفيمماحهط"لوك"جونذكروقد،الجوانب

معاييرمعواتفاقهاوانواعهاودوافعةتكوينهاوكيفيةالطفلعادات

بيضاء".صفحةوعقلهيولدالطفل"إنوقال.الجماعة

دار،بيروت،اللةعبد.د،الدائمعبد)ترجمة(.العامةالتربية.رونيةاوبير،()1

915.ص،م8291الخامسةالطبعة،للملايينالعلم

.915ص،السابقالمرجع)2(

83.ص.تالنمو.السلامعبدحامد،.د،زهران،سابقمرجع)3(
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كتابهعشرالثامنالقرنفيولهول"33ح4ادلاروسو"جاك"جانوكتب

الطبيعيةنزعاتهعنللتعبيرالمطلقةحريتةالطفلباعطاءونادىعان!ل!اميل

الطفلانروسوويرى.إياهاالطبيعةحبتةالتيوقدراتهمواهبةوتنمية

تدخلسوىأحوالهيفسدولا،بطبيعتةخئروأنة،نبيلبدائيمخلوق

علىسلوكهميفرضواوألااراءهمالكباريقحمالايجبثئمومنالكبار،

والمجتمع.الفردمصلحهيالطبيعةإنوقال،الطفل

باراءتأتر)الذى""كتزه[،31!!""بستالوزي"نظرياتأثرتوقد

خيرالإنسانأنيرىوهو.عشرالتاسعالقرنفيالتربيةفيروسو(

غلقبسببيكونذلكفانشريراكانوإذاالخير.لتحقيقدائمأويسعى

وجهه.فيالخيرطريق

وأمس!النمواستمرارعناراوهوانتشرت"[ح؟ه!3""فروبل"وجاء

")1(.الحضانةمدرسةنظام

لصعوبة،صغرهمنذالطفلتأديبأهميةأكدفقدالجوزيابنأما

علماءذلكعلىوافقةوقدعليها،نشأالتيالسيئةالعاداتعنرده

يلازمةالذىالطابعيأخذالطفل"إن:قالالذي"أدلر"منهمومربون

")2(.الأولىالخمسالسنواتفيحياتةطول

الطفولةأحبوا..إنسانيةأشدكونواالناسأيها..":روسووقال

.")3(..اللطيفةوطبيعتهاوملذاتهالهوهامودةفيوارعوا

مبدأعلىالاعتماد،الجوزيابنبهانادىالتيالتربويةالآراءومن

قدالتيوالمشكلاتالمصاعبمواجهةالطفليستطيعحتىالخشونة

"جونالانجليزيالمربيذلكفيوافقهوقد،حياتهمستقبلفيتعترضة

،القصيرةالثيابارتداء"وجوبأكدالذيم(4017-)1632لوك"

الطلق،الهواءفيوالعيشالخشنةالفرشعلوالنوم،الفضفاضة

16.ص،السابقالمرجع)1(

التأليفلجنةمطبعة،القاهرة.الإسلاميةالتربيةمبادئ.حسنأسماء،،فهمي)2(

51.ص،م13664791!-عاموالنشر،والترجمة

والأفكارالنظرياتتطور.التومي،محمد،عمر.د،الشيباني،سابقمرجع)3(

175.ص.التربوية
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الترويضسبيلفيذلكوكل،البسيطالطعامعلوالاقتصار

")1(.القاسي

فطريةأمورأهناكأنالجوزيابنبهاقالالتيالاراءمنكذلك

هذاوفي"،إليهيلقىمايقبلفارغالطفلقلب"إن:مكتسبةوأخرى

نأبيضاءصحيفةالبشريالوليد"نفسانلوك""جونيرىالمعنى

وان،عاداتتكوينطريقعن،الخارجمنتكتسبوقواهافضائلها

")2(.الترويضطريقعنيكونإنماهذاالعاداتتكوين

والعقلي،بالأخلاقيالجسدي"الجانبلوك""جونربطوقد

تحقيقمنلابدكانالجسديةالقوةعلىالطفلحصل"فاذا:فقال

")3(.والمعرفة،والحكمةالفضيلة:التاليةالأهداف

نا"كما:فقالالخلقيبالجانبالجسديالجانبترابطوضحوقد

النفسقوةفكذلك،المصاعبتحملعلالقدرةفيتنحصرالجسدقوة

والقضاء،ذاتةإنكارهعلالإنسانقدرةفيتنحصرفضيلةكلأساس

عنتنالإنماالقدرةوهذه.عقلةبهايسمحلاالتيوميولهرغباتهعل

علالأطفاليعودبأنأشيرفاناولذلك.الباكروالتمرنالتعودطريق

بل،يسزهمماعللايحصلونإنماأنهمدهافهامهمالمهدمنذرغباتهمقهر

")4(.عليهيحصلواانيجبماعل

وعقلي،واخلاقيجسدي:ثلاثةالتربيةأوجةأن"لوك"ويرى

.(")والمعرفةوالفضيلةالجسدقوه:هيأيضاثلاثةأهدافهاوأن

اهتمالذي،الروحيالجانباغفلانة"لوك"اراءدراسةمنويبدو

الجوانب.منكغيرهالجوزيابنبة

منالمريضشخصيةيفهمالذيبالطبيبالمربيالجوزيابنشبة

136.ص.وحديثهاقديمهاالتربية.فاخر.د،عاقل،سابقمرجع)1(

135.ص،السابقالمرجع)2(

135.ص،السابقالمرجع)3(

136.ص،السابقالمرجع)4(

135.ص،السابقالمرجع)5(

525



منكثيرأ"إن:"روسو"يقولالمعنىهذاوفي،يعالجهحتىجوانبهاجميع

بماالأطفالياخذونإذالصحيحةالتربيةمواقعليخطئونالحازمينالمربين

فهمةالأحداثعقولتستطيععماويغفلون،معرفتةإلىالرجاليحتاج

عقولالأطفالجسومفييتطلبونحينكذلكليخطئونوإنهم،وإدراكه

رجلأ")1(.يصيرانقبلالطفلحقيقةفياصلأيفكرونولا،الرجال

الطفولةمرحلةفيالتعليممناهج-3

"دراسةعلمركزةالطفولةمرحلةفيالتعليميةالمناهجكانت

والرسموالموسيقيالطبيعيوالتاريخالبلدانوتقويمالحساب

عشرالتاسعالقرنفي"بستالوزي"للعالمالمنهجوهذاوالتصوير([)2(،

ابنركزوقد.المنهجوضععندواخرمرببينواضحاختلافوهناك

كريمقرانمنفيةوماالإسلاميالدينعلالتعليميمنهجةالجوزي

أثبتناوقد،الخ..و.عربيةلغةمنيقتضيهوما،شريفةنبويةوسئة

الدراسةماقبلمرحلة،الثالثالباب-الثانيالفصل-ثانيا)الفقرة.ذلك

.023()ص(النظامية

:الأطفالبينالفرديةالفروق-4

القدرةفيالأطفالبينفرديةفروقاهناكأنإلىالجوزيابنأشار

تظهرالتي"الطائفية"القدراتفيايضأتفاوتاهناكوان،التعلمعلى

الحسابية،العملياتإجراءعلالقدرةلديهمنالاطفالفمن،بينهم

بيناوقدالكتابةعلىالقدرةلديةوليسالحفظعلىالقدرةلديةمنومنهم

الفردية(الفروق،الثالثالباب-الثانيالفصل-ثانيأ)الفقرة.سابقأذلك

923(.)ص

القدراتوجودإلىإشار؟مجرديشيرهذارايهفيالجوزيوابن

الحديثةالنفسيةالدراساتانحينفيالافراد.فيالمختلفةالعقلية

والتقصيالبحثخلالمنبعمقودرستةالموضوعهذافيتوسعت

بمصر،الفجالةبشارعالمعارفمطبعة،القاهرة.تالتربية.مصطفى،امين()1

928.ص،ام1344269!-،الثانيةالطبعة

803.ص،السابقالمرجع)2(
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)1(:وهيالاوليةالعقلية"القدراتهذهوجودواثبتت،والاختبارات

معانيفهمعلى)القدرةاللغويةالقدرة)2(.اللفظيةالطلاقةعلىالقدرة

القدرة)5(.المكانيةالقدرة)4(.العدديةالقدرة)3((.الكلمات

القدرة)8(.الاستقرائيةالقدرة)7(.التذكريةالقدرة)6(.الإدراكية

.(")1الاستنباطية

التجاربمنالعديدواجريت،القدراتدراسات"اتسعتوقد

وقد.الاختباراتمنالعديدفيهااستعملتالأفرادمنالعديدعلى

التحليلمناهجمنمجموعةوضععلىالتجريبيةالدراساتهذهشجعت

نتائجمراجعةإمكانيةالباحثلدىأصبحبحيثوالمتعامد،المائلالعاملي

بنتائجمضاهاتهاطريقعنالعامليالتحليلطرقمنماطرتقةتطبيق

علماءتواجةالتيالأساسيةالمشكلةوأصبحتأكثر،اوأخرىطريقة

التي،السماتأوالقدراتأوالعواملهذهتصنيفمشكلةهيالنفس

أنواعمننوعأاستعملتالتيوالأبحاثللدراساتنتيجةظهرت

في"كاتل"رايموندمحاولاتفكانت.النفسيةوالاختباراتالمقاييس

)تكوينفي"فرنون"ومحاولاتم"4691وقياسهاالشخصية"وصف

،ام519العقلبناءفي"جيلفورد"ومحاولات.591(،الإنسانيةالقدرة
)2(

.وعيرهم"

النهائيالعددعلىيتفقوالمالنفسعلماءفانالدراساتهذهورغم

العامبمعناهاالطائفية"القدرةأناثبتوهالذيولكن،الطائفيةللقدرات

اللغويةفالقدرة.معيننوعمننشاطأساليبفيهاتتجمعوظيفيةوحدة

وأبالكلماتمنهالمتعلق،اللغويالنشاطاساليبجميعفيهاتتجمعمثلأ

إلىوماابداعيبنشاطاو،اليبحفظالمتعلقأو،وجملبعباراتالمتعلق

.القدراتجميعفيالحالوهكذاذلك")3(.

الغربب:التربويالفكرفيالتربيةجوانب-%

التربيةجوانببعضالرابعالبابمنبالموازنةالباحثةستتناول

636.ص.النفس!التربوى.زكي،أحمد.د،صالح،سابقمرجع(1)

964.-648ص،السابقالمرجع)2(

661.ص،السابقالمرجع)3(
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:الجوزيابنعندالإسلامية

الجوزيابنوعندالغربالتربويالفكرفيالعقلمفهوم-ا

هي:عدةمعانفيالعقلمفهومالجوزيابنحدد

.الحيوانعنالإنسانتميزالتيالفطريةالطاقة-

والتمييز.الإدراكعلىالقدرة-

شرعه.فيتبعتعالىاللهبهايعرفالتيالأداة-

والنظر.والعلموالتدئروالتخيلالتذكرمنالعقليالنشاط-

.والشهواتللدوافعالضابطةالقدرة-

.المهاراتواكتسابوالتعلمالعلمعلىالقدرة-

علماءعندتعريفأورأىيقابلةقدالمعانيهذهمنمعنىوكل

العقلية.القدراتأوالذكاءالعقلعلىاطلقواالذين،المحدثينالنفس

اختلفأوالجوزيابناتفقحدايإلىلناسيتضحذلكخلالومن

معهم.

الأولبالمعنىالقولالنفس!علماءمنأحديخصصلمحيث

)1(.الحيوانعنبالعقليتميزالإنسانأنأكدتكتاباتهمولكن،للعقل

الذيالتعريففيجاءفقدالإدراكيةالقدرةوهوالثانيالمعنىاما

عامعقلي"استعدادالذكاءبأنالمتحدةالولاياتفيالوطنيةالجمعيةذكرتة

تبداالتيالمستوياتجميععلىالمعرفيةالعملياتجمغفييشترك.فطري

المجرد")2(.الكليبالتفكيروتنتهيالحاسيبالإدراك

")3(.العلاقاتإدراكعلىالقدرة"بأنةعح["ه،"كهلر"عرفهوقد

اللهبهايعرفالتيالأداةهوالعفلأنوهوالثالثالمعنىاما

يؤمنونلاكانوا،مسلمينغيرلعلماءكثيرةكتاباتوردتفقد،تعالى

تعالى،اللّهوجودعلىالعلميةوأبحاثهمدراساتهمفدلتهم،اللهبوجود

وسأورد،شكولاالعقلطريقعنوذلكبةوامنوابذلكفاعترفوا

-162ص.الحدلثوفضاط!هالنف!الإسلا.السمالوطي،سابقمرجع)1(

.141ص.الفرديةالفروق.الهاشمي،سابقمرجع)2(

الإسلا.ضوالمعاصر!قىالنف!محمود.محمد،د.محمد،،سابقمرجع)3(

927.ص
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الثالث:المعنىتؤكدالتيالأقوالبعض

-النباتوفسيولوجياالتربةاختصاصي-"زمرمان"لسترجون"قال

الطبيعي،بعقلنانصلاننستطيعلاونحن؟الأولالنباتخلقكيف

نشاتأوبنفسها،نفسهاأنشأتقدالأشياءهذهانإلىالسليمومنطقنا

ويعتبر،مبدعخالقعنالبحثمنلناولابد،المصادفةبمحضهكذا

علينا")1(.عقولناتفرضهبديهياأمرأالخالقبوجودالتسليم

مننتحققأننستطيع-:الطبيعيةعالم-دافيز""جورح"وقال

الذيفالمنطق؟ونراهنتعلمهمماوالاستنباطالعقلباستخداماللهوجود

انةهو،الشكإليةيتطرقأنيمكنلاوالذي،بةناخذاننستطيع

نفسة")2(.يخلقانيستطيعماديشيءهناكليس

فكرةإن:الجيولوجيةالكيمياءفيمختصوهو-"اولت"دابن"وقال

نإبل،شكولاالمصادفةفكرةمنوالمنطقالعقلإلىأقرباللهوجود

إلهوجودإلىحتميةدلالةيدلالكونهذايسودالذيالبديعالنظامذلك

الخ..ء.عشواء")3(.خبطتخبطعمياءمصادفةوجودعلىولي!منطم

تعريفةفي"!!،*ولس!ول""ميومان"عنهعترفقدالرابعالمعنىأما

،الابتكاري،الاستدلاليللتفكيرالعامالاستعدادانه"علللذكاء

العلياالعملياتتدخل"يقتضيالاستدلاليوالتفكير")4(،الإنتاجي

والتصميموالتجريدوالاستبصاروالفهموالحكموالتخيلكالتذكر

.(والنقد")والتعليلوالتمييزوالتخطيطوالاستنتاح

للدوافعالضابطةالقدرةهوالعقلكونوهوالخامسالمعنىاما

.د!سرحان)ترجمة(.افىخم!عمر-جلىالله.كلوفر،جونمونسما،()1

الدين،جمال،محمد.د،الفندى(عليةوعلقو)راجعة،المجيدعبد،الدمرداش

ص،ام689،الثالثةالطبعة،والتوزيعللنشروشركاهالحلبيمؤسسة،القاهرة

.124

41.ص،السابقالمرجع)2(

132.ص،السابقالمرجع)3(

.302ص.الذكاء.الهيفؤادد.السيد،،سابقمرجع)4(

المصرىالمكتب،الاسكندرية.ثالنفس.عزت،أحمد.د،راجح)5(

283.صالتاسعةالطبعة،تاريخدون،التاسعةالطبعةوالنثر،للطباعةالحديث
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فيمباحثة"فاتحةفيقالالذي"لوك"،إليةذهبمافهذا،والشهوات

،المشاقاحتمالعلىبقدرتهتكونإنماالجسمقوةأنكما:الخلقيةالتربية

")1(.الشهواتومقاومةالنفسضبطفيتكونإنماالعقلقوةكذلك

ناالفضيلةأساسانعنديالبدهيات"من:اخرموضعفيوقال

يكنلمإذافيةوترغبإليةتميلمماكثيرأنفسةمنععلىالإنسانيقدر

علىالحمنولطريقاما.والرغباتالميولهذهفيوحاديهارائدهاالعقل

الصغر")2(.منبالتعوديكونفإنما،القدرةهذه

واكتسابوالتعلمالعلمعلىالقدرةوهو:السادسالمعنىاما

علىالقدرة"بأنه"!أ![هشأ""كلفن"تعريفالمعنىهذاوافقفقد،المهارات

الخبرةاكتسابعلى"القدرةبانه"+ه؟3،ح!"ديربورنوتعريف([التعليم

منها")س!(.والإفادة

فيعامةبصفةالغربيالتربويالفكرموافقةالموازنةمنونلاحظ

الحديثةالتعاريفعلىظهروإن.العقلفيالجوزيابنلرايالأموراكثر

نأرغم،النفسيةوالاختباراتالمقايي!سعلىالمعتمدة،العلميةالدقة

الذكاءتفسران"تحاول-صالحزكيأحمدد.ذكركما-الذكاءتعريفات

فهي،معالمهتبينولاالذكاء،وظيفةتحددانوتحاول،تشرحةولا

الناحيةغيراخرىنواحيفيتقبلقد،وظيفيةوصفيةمحاولات

التربويالفكرعلىبعضةفياعتمدالجوزيابنوراي")4(.العلمية

المسلمينعلماءمنلغيرهقراءتهمناستقاهالاخروالبعض،الإسلامي

.الموضوعهذافيورأيهم

العقلدرجات-2

ثموتعريفها،والمنخفضةالمرتفعةالعقلدرجاتالجوزيابنحدد

مندرجةلكلالعامةالمظاهربعضتوضيحمعبينها،الفروقبئن

الرابعالبابمن،الثانيالفصلفيذلكعرضتوقد.العقليةالدرجات

(.الكتابهذامنبعدها،وما283)ص

926.-268ص.تالترلية.مصطفى،امين،سابقمرجع(1)

926.ص،السابقالمرجع)2(

534.ص.النفس!التربوي.زكي،احمد.د،صالح،سابقمرجع)3(

535.ص،السابقالمرجع)4(
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ولكنة،الحديثةالنفسيةالدراساتمعهذافيالجوزيابنويتفق

النفسوعلم،بالالفاظالدرجاتبينالفروقوضحأنةفيعنهايختلف

النفسية،التجاربخلاصةكانتالتي،الرقميةالمئويةبالنسبوضحها

علىسأوردلذلكالعلماء،بينالتقديراتفياختلافاهناكانالعلممع

بينهما.للموازنةذلكيوضحانجدولين،المثالسبيل

)2(:الثانيالجدول)؟(:الأولالجدول

الذكاءنسبةالذكاءنسبة

.معتوه25او25مناقلالعقولضعافافرادفافل(-)07

أبلة.05-25او.2من(.ومعتوهأبله)بين

)احمق(.اهوك07-05مناغبياءأفراد08(-)75

العقل.ضعيف75منأقل.الوسطدونأفراد09(-)08

جذأ.غبي08-07من.الذكاءمتوسطواأفراد011(-)09

المتوسط.دون.9-08من.الوسطفوقافراد.12(-)011

.الذكاءمتوسط11.-09من.أذكياءافراد(012-041)

المتوسط.فوق012-011منجذأأذكياءافرادفاكثر(-14)0

جذأ.ذكي014-012منوالمعي(:)عبقري

المعي.41.فوق

هي:المرتفعةالعقلدرجاتعلىالجوزيابنأطلقهاالتيوالألفاظ

النفسعلمأطلقهاالتيوالألفاظ،والذهنوالفهموالذكاءالفطنة

الذكاء")3(.ومتوستل،وذكي،وألمعي،"عبقرىهيالحديث

درجةلكلمسمئإعطاءفيالنفسعلممعالجوزيابناتفقوقد

معانيبعضفيمعةواختلفوا،المنخفضةاوالمرتفعةالعقلدرجاتمن

غيرها.معمباشرةتتقابللاالتيالدرجاتهذه

.2اد!!اكفنأصو-ممأا.الهاشمي،سابقمرجع(1)
322.ص.!و.عزت،ا.د،راجح،سابقمرجع)2(

.925ص.العاأصول!النف!.الهاشمي،سابقمرجع)3(
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المنخفضةالعقللدرجاتالجوزيابنأطلقهاالتيالألفاظأما

النفسعلمأطلقهاالتيوالألفاظ.والجنونوالتغفيلالحمق:فهي

مسمىتحديدفيتتفقوهيوالمأفون")1(.والأبلة"المعتوه:هيالحديث

ماوهذا.درجةكلمعنىفيوتختلف،العقلدرجاتمندرجةلكل

وما285)ص،الرابعالبابمنالثانيالفصلفيالباحثةوضحته

استطاعوقد،العقليالضعفعلتدلالدرجاتوهذهبعدها(

العقليالضعفبينيفرقأنم1838سنة34!"ول"[هول"اسكيرول"

"الضعفانيؤكدوهو،العقليللضعفالمختلفةالمستوياتوبينوالجنون

يحولالذينموهنقصعلىيدلإنما،العقلمرضعلىيدللاالعقلي

المعنىبهذاالضعفأنأي،العاديالفردنشاطمستوىبلوغوبينبينة

عقليمرضالجنونوان.نهايتهاإلىحياتهباكورةمنالفردتميزصفة

شديدا")2(.انحدارابمستواهفينحدرالفرديصيب

علىالعقوللضعافتقسيماتةفيالحديثالنفسعلماعتمدوقد

فيهم:فقال،لسلوكهمالوظيفيةالمظاهر

نأولا،رزقةيكسبانيستطيعلاالذيوهو:"المعتوه-ا

حياته.علىيحافظ

يستطيعولكنة،رزقةيكسبانيستطيعلاالذيوهو:الأبلة-2

بمشقة.حياتهعلىيحافظان

حياتةعلىويحافظ،بصعوبةرزقهيكسبالذيوهو:المافون-3

")3(.بمشقة

لضعافالذكاءنسب.صأ".ول"!ءولعح+""ترمانوضعوقد"

:لعقولا

.المعتوه02مناقل

الأبلة.05إلى02من

.122ص.الذكاء.البهيفؤاد،.دالسيد،،سابقمرجع()1

422.ص،البعابقالمرجع)2(

423.،122ص،السابقالمرجع)3(
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المافون")1(.07إلى05من

الحديثوالفكرالجوزيابنبيناختلافأهناكاننلاحظةوالذي

عنيكشفلمانهذلكإلىيضافيحددها،لملأنةونسبهاالتقسيماتفي

النفسعلمفيالآنالمستخدمةالعلميةبالطرقالعقليةالمستوياتهذه

العقليالضعفعنالكشفعلىتعتمدالعلميةالطريقةانذلك،الحديث

الفرديةالذكاءاختباراتتطبيقتم،الجماعيةالذكاءاختباراتتطبيقعل

لتحديدالعمليةالاختباراتتطبيقثمدقيقأ،تحديدأالضعفهذالتحديد

والاجتماعية،النفسيةالوساتلإلىبالإضافة،الضعفهذامستوى

")2(.المدرسيالتحصيلمستوىوتحليل،الحياهتاريخودراسة

العقلية:القدراتانواع-3

منومكتسبةفطريةصنفانالعقليةالقدراتأنالجوزيابنأكد

التجاربخلالمنوالبيئةالوراتةعلماءاتبتهماوهذا،البيئةتاثير

الطبيعة.هبةمنفطرياستعدادالذكاء"انإلىذهبوافقد،والدراسات

فيتفيدإنماو"البيئةالمساعد")3(.الثانويالأترلهاالرعايةوأن

مشجعة.كانتإنحدودهاأقصىإلىالفطريةالذكاءمواهباستغلال

مشجعة.غيركانتإنالحدودأدنىإلىنشاصهاتعوققدأنهاكما

الذيفالفرد.الأفراد.بينالعقليةالفروقفييؤثرهاممصدروهذا

قدالذيوالفرد.ميسورةوالثقافةالعلمسبليجدمثقفةبيئةفييعيش

لوالذيالفطريذكائةرغمجاهلأينشأوالتهذيبالعلموسائليجدلا

تساعدفالبيئة.الفطريةمواهبةمنواستفادلأفادوالتشجيعالتنميةوجد

منشيئاتوجدأنتستطيعلاولكنهافعلأ،موجودهومانموعلى

")4(.العدم

.122ص،السابقالمرجع)1(

428.ص،السابقالمرجع)2(

.161ص.الفرديةالفروق.الهاشمي،سابقمرجع)3(

.115-114ص،السابقالمرجع)4(
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هذافيالمعاصرينوالبيئةالوراثةعلماءالجوزيابنيسبقوبذلك

.الراي

والصفاتالذكاءبينعلاقةهناكانالجوزيابنذكروقد

الأحاديثولاالكريمالقراناياتعليهتدللاالرايوهذا،الجسمية

أيضأ،ضعفةالحديثةالتجريبيةالدراساتأثبتتثم،الصحيحةالنبوية

السلوكية،والصفاتالذكاءبينعلاقةهناكانالجوزيابنذكركذلك

بطريقةفيتصرفونالأغبياءاما،حكيمةحسنةبطريقةيتصرفونفالأذكياء

وضحتوقد.عامةبصفةحكمتهموقلةوانحرافهمخطئهمعلتدل

بعدها(وما928)ص،الثانيالفصلمنالرابعالبابفيذلكالباحثة

.ذكرهتعدلمللتكرارواجتنابأ

الغربي:التربويالفكرفيوالتعليمالعلم-4

التربويالمنهجمنوالتعليمالعلمفيرايهالجوزيابناستقى

اتفقتفمهمالذلك،واخلاقياتوفضائلادابمنيحويةوماالإسلامي

الناحيةمنجذريأاختلافأعنهاتختلففانها،الغربيالفكرمعمبادئه

فيهدفهعنتمامأيختلفالإسلامفيالعلممنالهدفلأن،العقائدية

نظيرهعنيختلفالإسلامفيوالعلماءالعلمفضلكذلك.الغربيالفكر

والمعنويةالماديةالفائدةفيالغربيينلدىينحصرفانة،الغربعند

النصارىالعلماءعنديختلفولكن،الماديينلدىهذا،فقطالدنيوية

.الاخرةاجلمنويعملون،بالتهيؤمنونالذين

والتركيز،والمتعلمللعالمالأساسيةالمقوماتفيأيضأالأمرويختلف

تدرش!ها.وطريقةالإسلاميةالعلومعلى

الجيد:التعلمعلىالمساعدةالعوامل-5

علىالمساعدةالعواملفيالحديثالنفسعلممعالجوزيابناتفق

خلالمنالعواملهذهمنالكثيرالنفسعمماءاتبتوقدالجيد،التعلم

العوامل.هذهأيدتالتيوالميدانيةالمعمليةالتجارب

:النسيانإلىتؤديالتيالأسباب-6

أربعةفيالنسيانإلىتؤديالتيالأسبابالجوزيابنحصر
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وما314)ص،الرابعالبابمنالثانيالفصلفيناقشناها،أسباب

ابنلاعتهادالنقليةالعلميةالناحيةمنبعضهاخطاالباحثةوأتبتتبعدها(

لهتشهدلاالاخروتعضها،صحيحةغيرأحاديثعلىفيهاالجوزي

والنفسية.الطبيةالناحيةمنالحقائق

عنتماماتختلفللنسياناسباباذكرتالحديثةالنفسيةوالدراسات

"العوامل:هيالأسبابوهذه،الجوزيابنذكرهاالتيالأسباب

تداخل"تاثيرإلىبالإضافة..الدافعية،اللاحقةوالخبرة،العضوية

شعوريةلارغبةووجودالفرد،داخلفيالعضويةوالتغيرات،الخبرات

.)1(
.ن"-.

:النسيانمقاومةفيالمتبعةالطرق-7

وهي،النسيانلمقاومةالتربويةالمبادىمنالكثيرالجوزيابنذكر

منهابعضأوسأذكر.التعلمنفسعلمإليةذهبماتوافقمجملهافي

التكرار:أوللتطويلاجتنابافقط

وأيومبمعدلراحةفترةالمتعلمإعطاءأنالجوزيابنراى-ا

وهذا،المتعلمذهنفيالمعلوماتتثبيتعليساعد،الأسبوعفييومين

ويعقبهاالفرديتعلمهاالتيالخبرات"بقولة"س!قط،ولك!""جثري"اكدهما

ترتبطالتيالمنئهاتمنالتذكرفىعمرأأطولالراحةأوالنوم

")2؟.وعملنشاطيعقبهاباستجابات

لابطريقيماالإعادةأوقاتتنظيمأهميةالجوزيابنرأىكذلك-2

"التمرينأن/أتبتتالتيالتجاربأكدتهماوهذا،تضزهولاالمتعلمترهق

فيرغبتةونقصمللهإلىوإماالمتعلمتعبإلىإمايؤديقدالمتصل

عناصرتتداخلحيث،الرجعيالك!ظاهرةحدوثإلىوإما،التحصيل

البعف!")3(.بعضهافيعرقلالاخرالبعضفيبعضهاالمتعفمةالخبرات

التريوي.أساسيات!النفس.الرحمنعبد،وعدسالدينمحي.د،توق()1

276.-027ص(،وتاريخطبعةدون،وأولادهوايليجون:)نيويورك

.581ص.اخ!.رمزية.د،الغريب،سابقمرجع)2(

.952ص،السابقالمرجر)3(
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الغربب:المفهومنيالأخلاق-د

التربويالمنهجمناشتقهاالتيالأخلاقفيرايهالجوزيابنأوجز

فان،الحديثةالأخلاقيةالاتجاهاتمعذكرهماقارنالوولكن،الإسلامي

ووجوهوخصائصهاالأخلاقيةالاتجاهاتهذهكثرهبسببسيطولالبحث

.المستطاعقدرالإيجازالباحثةستحاوللذلكبينها.النزاع

ومنلآخر،قرنمنكثيرةأمورفيالأخلاقيةالاتجاهاتاختلفت

،مربكلبهايدبنالتيالفلسفةحسب،لأخرىمدينةومن،لعالمعالم

فيالتطورنظريةإلى،العامةالمنفعةمذهبإلىالفرديةالمنفعةمذهبفمن

فيالاجتماعيةالأخلاقفلسفةومن،الكمالمذهباوالأخلاق

إلىالماركسيالاتجاهومن.الأمريكيةالبرجماتيةإلى،الفرنسيةالوضعية

الأخلاقيالضميرإلىالخلقيةالحاسةمذهبومن،الحدسيالمثاليالاتجاه

المحدثة.المثاليةإلى،كانتعندالواجبمبدأومن،ونقادهبطلرعند

وحاولوا،الفلسفيةالناحيةمنالأخلاقالعلماءهؤلاءناقشوقد

وغيرها.النصرانيةالديانةعنوأبعدوها،الفكريللمنهجإخضاعها

رأيةلىابرازالميلاديعشرالثامنالقرنعلماءأحدعلىالباحثةوستركز

بحثإلىيحتاجذلكوراءمالأن،الجوزيلابنالمخالفأوالموافق

طويل.شامل

)4!!،()1()كانت(عندالأخلاقالياحثةستتناولهذاوعلى

مذهبةبوضعشرعانذى،4018(م-م9121(هـ)1724أهـ-)137

-م1785سنةفي"نشرالديوهوالأخلاقفيكتبةأولفيالاخلاقي

نواةبمثابةجعلةوقدالأخلاقميتافيزيقاتامي!:بعنوانتقريبااص002

بنقدالخاصةالموضوعاتبعضفيفيهينظرلأنة،العمليالعقللنقد

")2(.الباقيويترك،العمليالعقل

قوانينتستمدلنانه!الأخلاق)بميتافيزيقا"كانت"وتقصد

أكبرمنيعدأنةهو،الغربيينالتربويينمنغيرهدون"كانت"اختيارسبب)1(

خاصة.وفلسفةمذهبفيةوله،الأخلاقفيالباحشينالغربيينالفلاسفة

طبعة،المطبوعاتوكالة،الكويت.كنتعندالأخلاق.الرحمنعبد،بدوي)2(

32.ص،ام979سنة
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العقلمنبل،..الناسعاداتمنولا،الإنسانيةالطبيعةمنالأخلاق

الإنسانبعلمولاالنفسبعلمتستعينلنفإنهاولهذا،مباشرةذاته

لأن،الإنسانوعلمالتجريبيالنفسعلمبينمرارأيوخد)و"كانت"

نأهوذلكفيوالسبب(.الإنسانيةالطبيعةوهومعرفةواحدموضوعهما

والتشعبالغموضمنهي(الإنسانعلم)أوالنفسعلممعطيات

وفيها،مطلقةكليةقواعدمنهانستخلصأنيمكنلابحيثوالتشتت

علىالمستخلصةالنتائجتتوقفبحيث،الجزئيةوالأحوالالمبادىبينخلط

إلىتميلالتيالمذاهبوافة.الخاصةوالعواطفوالميولالفرديةالأحوال

وأ،الإنسانيةالطبيعةأوالإنسانيةالنفسبتراكيبالأخلاقتفسير

قواعدغيرتقدمانتملكلاأنهاهيالإنسانفيهايعيشالتيبالظروت

موضوعيةكليةقوانينتقدمأنمنبدلأ،ذاتية،العموممتفاوتة

.(1")للإرادة

والواجب)الواجب(:فكرةهوالأخلاقي"كانت"مذهبومحور

أمرهو،ضدهاستحالةإدراكمععقليبالزام"شعور:هونظرهفي

باعتباره-الإنسانيميزالذيالعمليالعقللطبيعةوفاقأنطيعهمطلق

نأالأخلاقيةاقتضتهذهاجلمن.الكائناتساترعن-ناطقأحيوانأ

جسمةبمطالبفيةيضحيبسلوكإرادتهبمحضنفسةالإنسانيلزم

نحوها،اوعاطفةأوبوجداناكتراثدونالعقللنداءطاعةودوافعة

الفعل"انهو:هذاقولةوتفسير")2(.الأخلاقيةقيمتةالفعلافتقدوإلا

بل،الواجبمعيتفقأنفقطليسفعلية،أخلاقيةقيمةلةماتكونلكي

ينجزالذيالفعلوان...الواجبأجلمنيفعلأنأيضأويجب

قيمةلهفليس،السعادةفيالرغبةمثلدافععناو،فقطالميلبحسب

")3(.أخلاقية

تكون"حينما:فيةقالالواجبلتعريفمثلأ)كانت(ضربوقد

مثلأواجبيفمنمباشر.ميلوعنواجبعنتؤدىلأنقابلةالأفعال

..يسيربتصرف33.ص،السابقالمرجع()1

النهضةدار،القاهرة.وتطورهانشأتها.الأخلاقفلّسفة.توفيق.د،الطويل)2(

.415ص،م9791،الرابعةالطبعة،العربية

51.ص.كنتعندالأخلاق.بدوي،سابقمرجع)3(
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،بالحياةأتعلقبطبعيولكني.سعادتيوتحقيقحياتيعلىالمحافظة

مثلفيالواجبطابعنحددفكيفسعيدأ.اكونأنإلىاسعىوبطبعي

السعادةفيوالرغبةالحياةحمثفيهايعتوراحوالاتفترضانلابدهذا؟

اقسىتنتابهالذيفالإنسانعكسيهما.إلىينقلبانتجعلهمامعاكسةظروث

هذا،الحياةعلىيحافظذلكوممالموتيطلبانهدرجةإلىالالام
)1(ء

.اخلاقيا"سلوكاهذاسلوكهيعدأنيمكنالإنسان

فيماافكارهوسأوجز،الأخلاقمتيافيزيقاأسس)كانت(وضعوقد

يأتي:

كمامعناهوهذا.الأخلاقمبادىوضعفيتفيدلاالتجربة-ا"

حالةكاملوبيقينبالتجربةنقررأنتماماالمستحيل"منانه)كانت(يقول

أخلاقيةمبادىعلى،الواجبذلكمعالمطابق،الفعلفيهاقامواحدة

بقولة:بدويالرحمنعبدد.المؤلفوعقق،"الواجبامتثالوعلىفقط

الأخلاقمبادىعلىشواهدالتجربةمننتخذأنيمكنلا"ولهذا

")2(.العالية

نأ"يجبالأخلاقانمعناهوهذا.كليةقبليةالأخلاق"مبادى-2

تجريبيةاعتباراتبايةالممزوجةغيرالقبليةالعقلمبادىمنتستمد

ونوازعها")3(.وميولهاالإنسانيةالطبيعةاحوالمنمستمدة

التيالخيرةالإرادةبهقصدالذي،العمليالعقلعلىاعتمد-3

جريأاولمنفعةوليس"،لذاته"الواجبلمبداوفقأالعملإرادةفيتتمثل

"الأمرالعمليالعقلخلالمن)كانت(بئنوقد.رغبةاوميلوراء

إلااتصرفألا"ينبغي:الآتيالمبدافيالسلبيةوصيغتةودلالاته"المطلق

جميعا")4(.للناسعاماقانونأتصرفيقاعدةجعلأرىاناستطيعبطريقة

عاقلكاتنوجوديفترض"الذيالأمرمعنى"كانت"حددوقد

.(المبادى")أوالقوانينعنلفكرتهوفاقايتصرفانعلىالقدرةلديه

48.ص،السابقالمرجع()1

62.ص،السابقالمرجع)2(

65.ص،السابقالمرجع)3(

.423ص.وتطورهانثاتها.الأخلاقفلّسفة.الطويل،صابقمرجع)4(

424.ص،السابقالمرجع)5(
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أوامرثلاثةإلىالأمرصنفثم.إرادةلديهإننقولحيننعنيةماوهذا

بعرضوقامالخير")1(،منصنوتوثلاثةموضوعيةمبادىثلاثةتقابلها

.الإنسانطبيعةمعمتوافقةأنهالبيانالخلقيةالناحيةمنمسوغاتها

ثلاثة(المطلق)الأمرللواجبحدد)كانت(إننقولهذاوعلى

هي:قواعد

نتصرتانعلينايوجبالمطلقالامران:التعميم"قاعدة-ا

،إنسانهوبماللإنسانصالحمبدأبموجبأى،عاملقانونوفاقأ

جعلهاتريداننفسهالوقتفيتستطيعلقاعدةطبقأ"افعل:هيوصيغته

.عامأ"قانونأ

")2(.الكاذبالوعداوالانتحار،:ذلكعلىامثلةضربوقد

...شخصيةبغايةيتعلقلاالمطلقالأمر"ان:الغائيةقاعدة-2

دائمأالإنسانيةتعاملبحيث"افعل:تقولعبارةفي"كانت"وصاغها

وسيلةمجردقطتعاملهاولا،غايةاخرشخصاياوشخصكفيممثلة

")3(.غايةتحقيقإلى

القاعدتينمفهوممن"كان!""استخلص:الحريةقاعدة-3

يسنمشرعبمثابةإرادتكتجعلبحيثافعل:تقولثالثةقاعدةالسالفتين

،القانونبموجبيعملالأولىالقاعدةفيفالإنسانعامأ،قانوناللناس

ومعنى.".ذاتها.فيغايةباعتبارهانفسةإلىينظرالثانيةالقاعدةوفي

نأتصلحلقاعدةوفاقأيتصرتالمذهبهذافيالإنسانأنالقاعدةهذه

فييستجيبوهو،ظروفهفيكانوامتىالاخرينلسلوكقاعدةتكون

يريدأنالأخلاقاقتضتهذاأجلومن،وحدهالعقللإملاءهذا

بمحضلةالخضوعفييرغبوأن،الأخلاقيالقانونالإنسان
)4(

."حريته

424.ص،السابقالمرجع)1(

.بتصرف427.،426ص،السابقالمرجع)2(

.بتصرف431.ص،السابقالمرجع)3(

.بتصرف433.-432ص،السابقالمرجع)4(
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فيمتمثلةميتافيزيقيةدينيةأسسعلىالواجب"كانت"اقاموقد

.(")اللّهووجود،النفسوخلود،"الإرادة

العملية،الأخلاق"كانت"وضعالأخلاقميتافيزيقاكتابهوفي

يمارسهاالتيالأخلاقية"القوةبانهاالفضيلةبتعريففبداهاوتقسيماتها،

من،المشرععقلةبهيقومأخلاقيقسروهي:واجبهاداءفيالإنسان

")6(.للقانونالمنفذةالقوةبدورالقياميتولىهذاإنحيث

بحسب"إما:قسمينإلىقسمهثمالفضيلةمذهبناقشوقد

)الموضوع(")7(.المادهبحسبأو،الشكل

:للأخلاقتقسيمين"كانت"قدمثم

ويشمل:وقوانينهاالموضوعاتلاختلافوفقا:"الأول

جباتوا

--

الإنسانغيرنحوالإنسانالإنساننحوالإنسان

--

نحونحوسائرنحوذاتةنحو
الموجوداتالموجوداتالناس

منالاعلىمنالأدنى9

الإنسانالإنسان

.بتصرف435.ص،السابقالمرجع)1(

175.ص.كنتعندالأخلاق.بدوي،سابقمرجع)2(

177.ص،السابقالمرجع)3(
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ويشمل:.العمليالمحضالعقلنظاملمبادىوفقأ:الثاني

الأخلاق

ل!

المناهجالأؤليالمذهب

يلل!
ز!ديإ)1(تعليميفتاوىدوجماتيقي

الانتحارمثلورذائلهافضاتلهاوبئنالأخلاقاصنافناقشوفد

والكذب،الطعامأوالشرابفيبالإفراطالوعيوذهابالشهوةودنس

وواجباتوالسخرية،والغيبةوالكبرياءالزائفوالتواضعوالبخل

مكتسبةالفضيلةأنفيةووضحالأخلاق"لمنهجياتعرضثم.الصداقة

يكونأنمثلالفضيلةلتعليممتعددةطرقاهناكوان،فطريةوليست

الرياضةطريقةبينثم،الحسنةبالقدوةالتعليمأوسؤاليا،اوسماعيأ،

")2(.للفضيلةالأخلاقية

للنقد.الفلسفيةالمذاهبمنكغيره"كانت"مذهبتعرضوقد

موازنتةوعند،الأخلاقي"كانت"لمذهبموجزأعرضاهذاكان

الاتي:نلاحظفإننا،الأخلاقيةالجوزيابنباراء

وفصلهاالعقليةالفلسفيةالناحيةمنالأخلاق"كانت"ناقش-ا

المنهجفيوردتكماذكرهافقدالجوزىابناما.والوجدانالميولعن

القراني"المفهومفيفالأخلاق،فلسفيتحليلدونالإسلاميالتربوي

حتى،تفكيرهوكل،مشاعرهوكل،الإنسانتصرفاتلكلشاملشيء

معينةبمساحةمحددةليستفهيالضمير،داخليهجسالذيالهاجس

يخرحأنيمكنواحدعمل-الإسلامفي-يوجدولا..معينبعملولا

")3(.الأخلاقدائرةعن

درورفض،الدينوحيعنبعيدةالأخلاقاقام"كانت"ان-2

.بتصرف224.-178ص،السابقالمرجع)1(

.بتصرف227.-225ص،السابقالمرجع)2(

طبعةدون،الشروقدار،القاهرة،بيروت.قرانيةدراسات.محمد،فطب)3(

.913ص،وتاهـتخ
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كلعنوإرادتهالإنساناستقلالعلحرصانبعد،اللهإلىالواجب

.اللاهوترجالمنةضاقحتى")1(،سلطة

القرانيةالاياتعلىالأخلاقيةاراءهاقامفقدالجوزيابنأما

خلقهالتيوطبيعتهالإنسانلفطرةالملائمة،الشريفةالنبويةوالأحاديث

عليها.الله

ابننظرفيعنهاتختلف"كانت"نظرفيالأخلاقاننجدوهكذا

الاختلافهذاعلىيترتبومابينهما،العقيدهاختلافبسبب،الجوزي

وقوانينمبادىمنيتبعهماوماوالوجود،والكونللإنسانتصورمن

.للإنسانتصاغواداب

البحث.يطوللاحتىالموازنةمنالقدربهذاوسأكتفي

:القولوخلاصة

ابنلاراءبهقمناالذيالاستقراءضوءوفي،الموازنةمنسبقمما

التربويللفكربهنقومأنامكنناالذيالتحريحدودوفيالجوزي

رغمانهنلاحظإننانقولانيمكن،محيطينولاتامينغيروهما،الغربي

ابنوافقفقد،والبيئيالعقائديوالاختلاف،والمكانيالزمنيالبعد

منالمستقاةالتربويةارائةمنالكثيرفيالغربيالتربويالفكرالجوزي

النبويةوالسنةالكريمالقرانوهماالحنيفالإسلاميالتشريعمصدري

الجوزيابناراءبينالاختلافوأما،الخاصةتجاربهمنثم،الشريفة

:عدةأسبابإلىفيعودغيرهواراء

منوغيرهالجوزيابنمنكلبهايدينالتيالعقيدةاختلاف-ا

الغربيين.التربويين

كتبولكنفيها،كالمتخصصالتربيةفيالجوزيابنيكتبلم-2

بطريقةالتربيةموضوعفيكتبواالذين،المسلمينالعلماءمنكغيره

المستخلف،الإنسانيحتاجهاالتيالعلوممنكغيرهافالتربية،عرضية

الغربيينمنالحديثةالتربيةعلماءأما.الإسلامرسالةحملعلىتساعده

.452ص.وتطورهانثأكا.الأخلاقفلسفة.الطويل،سابقمرجع()1
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علم،عندهموهيفيها،متخصصينالتربيةموضوعفقد.تناولوا

تستندلادولهمانولاسيما،وتعليمهمتربيتهمفيمتوافرإليةالاحتياح

قدالتيوالفلسفاتالمذاهبفيهاتتصارعولكن،ثابتةدينيةمبادىإلى

مبادئهامنالكثيرفي،تعالىاللّهخلقهاكماالإنسانطبيعةمعتتعارض

وازائها.

اراءهاستقى-الباحثةذكرتانسبقكما-الجوزيابنأن-3

وابالطبالاستعانةدونبعموميتةالإسلاميالتربويالمنهجمنالتربوية

بهذيناستعانوافقدالحديثالتربوىالفكرعلماءاما،الاجنةعلم

التربوية.ارائهمصياغةتسهلالتيالعلوممنوبغيرهماالعلمين

هذهصياغةفيالجوزيابنأسبقيةأنإلىنصلانيمكنوبذلك

صلاحيةمنالأولىبالدرجةتانيولكنهافقطفكرهمنتنبعلاالآراء،

الإنسانيةللطبيعةوموافقته،ومكانزمانلكلالإسلاميالتربويالمنهج

العامةحياتهفيالإنسانيحتاجةمالكلوشمولة،تعالىاللهخلقهاكما

والخاصة.

التربويةالجوزيابناراءبعضموازنة:رابعا

المعاصرينالمسلمينالمربينبعضباراء

المربينباراءالتربويةالجوزيابناراءموازنةإلىالداعيإن

تاثرمدىومعرفة،والاختلافالتشابهأوجةبيانهوالمعاصرينالمسلمين

منهمأخذوهوما،السابقينبعلمائناالحاضرالوقتفيالمسلمينالمربين

الطريقةوبيان،والأهدافالمفاهيملتوضيحاضافوهوماوروحا،نضأ

لهم.المعاصرةالحاجةحسب،والوسيلة

الجوزيابناراءلموازنةالمختارةالإسلاميةالتربويةوالشخصية

الأستاذ،الشيبانيالتوميمحمدعمرالدكتورشخصيةهيبارائهاالتربوية

الشيبانيد.ولدوقد.الليبيةبالجماهيريةالفاتحجامعةفيالتربيةبكلية

الدراسيةالمراحلفيتنقلوقد.ام039عامفيبليبيامصراتهمدينةفي

علىحصلثم،ام519عامفيالثانويةدراستهأتم:كالاتيالمختلفة

عاموفي،ام559عامفيالقاهرةجامعة-العلومداركليةليسانس

ثمشمس،عينجامعة-العاليالتربيةمعهددبلومعلىحصلام569
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عامفيالإسلاميالتاريخقسم-العلياالدراساتدبلومعلىحصل

بواشنطنالأمريكيةالجامعةمنالماجستيرشهادةعلحصلثم.ام569

جامعةمنالتربيةفيالدكتوراةشهادةعلحصلوأخيرأ،ام959عام

.ام639عامفيالمتحدةالولايات-بواشنطن،واشنطنجورج

محاضرأفعمل،العلميةالمناصبمنعدداالشيبانيد.تقلدوقد

مساعداثه!.ام649-ام629منالليبيةالجامعةوالتربيةالآداببكلية

لمجلسأميناثمام،659-ام649عاممنالعلياالمعلمينكليةلمدتر

لرعايةعامامديرأعملتم،ام679-ام659عاممنالأعلالتعليم

منالليبيةالجامعةرئاسةتولىثم.ام969-ام689عاممنالشباب

العلومبكليةأستاذدرجةتشغلحاليأوهو.ام749-ام969عام

ليبيا.-بطرابلسالفاتحجامعةفيالتطبيقيةالاجتماعية

اكيالتربويةالموضوعاتلاهممختصربعرضالباحثةقامتوقد

سنبدأها،كتبهمنثلاثةفيالشيبانيالتوميمحمدعمرالدكتوربحثها

الجوزيابنباراءتوازنهاثم،الإسلاميةالتربيةاسسمن)1(بكتابة

الموازنة.هذهضوءفيإليهتوصلتماوتحدد،التربوية

الكتابموضوعات

مباحث،إلىومنهافصولإلىالموضوعاتالشيبانيد.قسم

وهي،البحثيطوللاحتىفقطالفصولبذكرالباحئةوستكتفي

كالآتي:

مبادىمنأصولهاتستمدتربويةفلسفةبناءنحو:الأولالفصل

.الإسلام

الإسلامية.التربيةفيووظيفتةالمعلمفضل:الثانيالفصل

المسلم.المعلمشخصية:الثالثالفصل

شلعلىمنهاالإسلاميةالتربيةفيالمتخصصةالكتبمنالعديدالمؤلفلدى)1(

:المثال

النربوي.ال!!ف!صلاا-1

اوفنائخبنإفرالترفية-2



المسلم.للمعلمالإيمانيةالصفات:الرابعالفصل

المسلم.للمعلمالخلقيةالصفات:الخامسالفصل

فيهاالمرغوبوالبدنيةوالنفسيةالعقليةالصفات:السادسالفصل

الإسلامية.التربيةفيللمعلم

الإسلامية.التربيةفيوادابةالمعلمواجبات:السابعالفصل

الإسلامية.التربيةفيالمعلمحقوق:الثامنالفصل

الإسلامية.التربيةفيالمعلمإعداد:التاسعالفصل

الإسلامية.التربيةفيالتربويةالإدارةاسس!:العاشرالفصل

التربيةفيالمدرسيالنظاماسسمنعشر:الحاديالفصل

الإسلامية.

الإسلامية.التربيةفيالمدرسيةالعقوبةفلسفةعشر:الثانيالفصل

.الإسلامفيللأسرةالتربويالدور:عشرالثالثالفصل

.الإسلامفيالمراةتربية:عشرالرابعالفصل

التربيةاسسمنكتابهمنالأولالفصلفيالشيبانيد.تناول

أصولهاتستمدتربويةفلسفةبناء:"نحووهوفيهالأولالموضوعالإسلامية

المجتمعلتقدمبالنسبةالتربيةاهميةفيةبثيئوقد"الإسلاممبادىمن

فانهاالإسلاميالمجتمعفيللتعليمصالحةتربويةفلسفةوبناء،الإسلامي

للفلسفةالمناسبالمفهومبينميزثم،التعليمهذاإصلاحخطواتاولى

المجتمعفيالتربويةالفلسفةمنهاتشتقانينبغيالتيوالمصادر،التربوية

منالمستمدةالتربويةالفلسفةوشروطمقوماتوأهم.الإسلامي

الفلسفةعليهاترتكزالتيوالتربويةالفلسفيةالمبادىواخيرأ،الإسلام

الإسلامية.التربوية

منيعتبرلأنة؛الجوزيابنلهيتعرضلمالموضوعوهذا

المختلفةومتغيراتهالحاضرالعصرطبيعةفرضتهاالتيالتربويةالموضوعات

الإسلاميةالمجتمعاتاحوالإليةالتمابسبب،الحياةجوانبجميعفي

هذافيللكتابةدعاهسبباهمأنالشيبانيد.بينوقد،المعاصرة
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وأحكاملتعاليمالسليمالكاملالتطبيقعنالمسفمين"تخليهوالموضوع

حاضرفيوالتربويالفكريوتخلفهم،حياتهمشؤونكافةفيدينهم

نابعدإلاوتأخرمشكلاتمنفيهوقعوافيماماوقعوافهم؛حياتهم

دعوةمنوالعزةالقوةمعانيمنفيةماوأهملوادينهمتعاليمعنانسلخوا

تخقفواأنوبعد،اللهسبيلفيوالجهادالصالحوالعملالنافعالعلمإلى

التعليميةنظمهمكافةفيلغيرهممقلدينوأصبحواالتعليموأهملوافكريأ

دينهمقيمعنغريبةنظمأيطبقون،والتشريعيةوالسياسيةوالاقتصادية

وشخصيتهمهويتهمالتطبيقهذافأفقدهم،الأصيلةالإسلاميةوثقافتهم

")1(.أمتهموازدهارعظمةإبانلهمكانتالتيالمميزةالإسلامية

منأصولهاتستمدتربويةفلسفةبناءمنلابدذلكأجلومن

بالصبغةوالتعليمالتربيةوتصبغ،وقيمةوتعاليمهالإسلاممبادى

المؤمنة.الأجيالإعدادتكفلالتي،الإسلامية

الجانبفيالإسلامبتطبيقيتميزكانفقدالجوزيابنعصرأما

مستمدوالتعليمبالتربيةيتعلقماوكل،خاصةبصفةوالتعليميالتربوي

،الجوزيابنلهايتعرضلملذلك،وقيمهوتعاليمةالإسلاممبادئمن

مبادئمنأصولهاتستمدتربويةفلسفةلبناءماسةحاجةوجودرغم

العصرينلاختلافالموضوعهذامعالجةفيفرقوهناك،وقيمةالإسلام

.الفهم.واختلاف

الفصلإلىالثانيالفصلمنالفصولالشيبانيد.خصصوقد

التربيةفيوأهميتةووظيفتةدورهحيثمنالمعلمعنللحديثالتاسع

فيوالمعلمالعالمفضلعنكذلكوتحدثالإسلاميةوالتربيةالحديثة

الكريمالقرانمنذلكعلالدالةالنصوصوذكرالإسلاميالفكر

ومقؤماتتكوينها،وطريقةالشخصيةمعنىبئنثم.النبويةوالأحاديث

النفسعلممعطياتخلالمنالمسلمللمعلمالناضجةالمتكاملةالشخصية

التيالواضحةالصورةإطاروفي،الإسلاميالفكرومعطياتالحديث

الإيمانيةالصفاتأهمبيانمع،الصالحالمسلمللفردالإسلامرسمها

طرابلس،.الإسلاميةالتربيةأسسمن.التوميمحمد،،عمر.د،الشيباني()1

اهـ-204،الثانيةالطبعة،والإعلانوالتوزيعللنشرالعامةالمنثأةليبيا،

17.ص،ام829
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المسلمالمعلمفيفيهاالمرغوبوالبدنيةوالنفسيةوالعقليةوالخلقية

المربينبعضذكرهاكما،الإسلاميةالتربيةفيوادابهوواجباتهالمنشود،

الواجباتهذهتقسيماتوضحثم،والغزاليالماورديامثالالمسلمين

حيثمنالإسلاميةالتربيةفيالمعلملحقوقتعرضثمومستوياتها،

الحقوقواهم،المختلفةوتقسيماتهاوانواعهابالواجباتالحقوقعلاقة

المناسبالصالحالإعدادأهميةبينثم،للمعلمالإسلامكفلهاالتي

التربيةفيالإعدادهذاوسبلومناهجالعامةوأهدافةوفلسفتة،للمعلم

الإسلامية.

فقحلقد،الإسلاميةالتربيةفيالمعلممحورهاالتيالفصولوهذه

اختلفبطريقةالموضوعجوانبجميعوتناول،القولالشيبانيد:فيها

فيوالعلماءالعلمفضلعلىكلامهقصرالذيالجوزيابنعنفيها

والمقومات،النافعالعلموسماتمنةوالهدفالعلمومفهوم،الإسلام

تعلمها،ينيغيالتيالعلوموأهموادابهما،والمتعلمللعالمالأساسية

الجيد،التعلمعلىالمساعدةوالعوامل،العلومهذهحفظوطريقة

مقاومتة.وطرقالنسيانإلىتؤديالتيوالأسباب

الآراءبعضفيالجوزيابنمعيتفقبذلكالشيبانيفالدكتور

الموضوعاتبقيةفيمعةويختلف،والمتعلمالعالمبادابالخاصةالتربوية

القرانيةبالاياتموثقشاملبتوسعالشيبانيد.ناقشهافقد،التربوية

واقعخلالمن،المسلمينالمربينواراء،الشريفةالنبويةوالأحاديث

تكفلبطريقةعليهومالهوماالحاضر،الوقتفيومشكلاتهالمعلم

الإسلامية.الحصانةاجواءفيبارتياحعملةأداءمنوتمكنة.حقوقه

فابن،الموضوععرضطريقةأيضأ،بينهماالاختلافاوجةومن

عرضمنهدفةكانفقد،السلفعلماءنهجعلىسارالجوزي

حياتهم.فيوتطبيقهابهاالأخذهوموضوعاته

إذاإلايصلحأنيمكنلاالتعليم"حالانالشيبانيد.راىكما

وتوجيههوترتيبهالتعليميالموقفتنظيممنيمكنةوضعفيالمعلمكان

إذاوالمعلم،المتعلمعلىلسبيلهاوالميسرةالتعليميةللعمليةالنافعةالوجهة

منكثيرايعوضأنتاكيدبكليستطيع..النواحيجميعمنصالحاكان

كتابمنالتعليميللموقفالأخرىالعناصرفيالنقصجوانب
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فيللكتابةدفعةالذيالرايوهذاالخ")1(..تعليميةووسيلة،تعليمي

الوقتفيالمعلمواقعمننابعالإسلاميةالتربيةفيالمعلمموضوع

كالقرانالأصليةالمصادرضوءفيلإصلاحهالعودةوأهميةالحاضر،

المسلمين.علماءاراءذلكإلىيضاف،النبويةوالأحاديثالكريم

-ومبادتهالإسلاممناصولهاتستمدالتيالتربويةالفلسفةبناءإنثم

فيها.الرتيسيةالعناصراحدباعتبارهالمعلمإلىتحتاح

انتربيةفيالتربويةالإدارة"أسسوموضوعهالعاشرالفصلاما

العامة،وخصائصهاالتربويةالإدارةمفهومعنفيهتحدثفقد"الإسلامية

الإدارةمجالاتحددتمتحقيقها،إلىتسعىالتيالعامةواهدافهاواهميتها

ذكرواخيرأونظرياتهاالتربويةالقيادةوانماط،الأساسيةووظائفهاالتربوية

التربيةفيالتربويةالإدارةعليهاترتكزالتيالعامةالمبادىبعض

الإسلامية.

ولعل،التربويةارائهضمنالجوزيابنلةيتطرقلمالموضوعوهذا

اطلعنافيمانعثرلم"إننا:الشيبانيد.ذكرهكمايرجعذلكفيالسبب

تعريفعلىالعاموالتوجيةالتربيةمجالفيإسلاميةوكتباثارمنعلية

وممارساتهاثارهكانتوإنالإدارةمنالنوعهذالأن،التربويةللإدارة

مدارسهلهواصبحت،منظمةبصورةالتعليموجدأنمنذموجودة

فنااوعلمأيصبحلمفانه،عليةالمشرفةواجهزتهبهاتصةومعاهده

وطرقةوانماطهوأهدافهومفاهيمةونظرياتهوفلسفتةأيسسةله،يدرس

نشأتالذيالحديثالعصرفيإلاالخاصةووسائلهوتقنياتهوأساليبة

التعليميةالإدارةذلكفيويدخلالمختلفةبانواعهاالإدارةفيةوتطورت

.")3(التربويةاو

المبادىبعضذكرفكيف،الشيبانيد.ذكركماالحالكانهـاذا

الإسلامية؟التربيةفيالتربويةالإدارةعليهاتقومالتيالعامة

57.ص،السابقالمرجع)1(

934.ص،السابقالمرجع)2(
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بدءذيبادىنشيرأن"يجب:بقولةذلكالشيبانيد.وضحلقد

علىالتربويةللإدارةتفصيلاتعلىتحتويلاالإسلاميةالتربيةأنإلى

العديدتحويتاكيدبكلفإنها،الحديثةالتربويةالإدارةتحويهالذيالنحو

وتطورتقدمكلتسايريجعلهاماالمرونةمنلهاالتيالعامةالمبادئمن

وواقعيةويسرسهولةمنالمبادىهذهتحملةماإلىبالإضافةهذا،صالح

المصلحةومراعاةالفرصوتكافؤوالمساواةالعدللمبادىوتاكيدووضوح

")1(.والوجدانوالروحوالعقلالجسمبحاجاتوالعنايةالعامة

المبادىبعضالشيبانيد.اشتقالعامةالإسلاميةالمبادىهذهومن

الإيمانمبدأ:مثلالإسلاميةالتربويةالإدارةعليهاتقومالتيالعامة

ومبدأ،الرأيفيالشورىومبدأ،والمساواةالعدلومبدا،والأخلاق

الخ...الاختصاصاتوتوزتعالعملتقسيم

فيالمدرسيالنظامأسس"منفموضوعهعشرالحاديالفصلأما

وأنواعهالمدرسيالنظاممفهومحيثمنناقشهوقد"الإسلاميةالتربية

ثم،النظامهذااختلالوأسبابوعوامل،وأهدافهوأهميتهواتجاهاته

النظامهذاعليهايقومالتيالعامةالمبادىوأخيرا،تدعيمةوسبلعوامل

الإسلامية.التربيةفي

فيالمدرسيةالعقوبة"فلسفة:فموضوعهعشرالثانيالفصلوأما

العقوبةمفهومحيثمنالشيبانيد.ناقشهاوقد"الإسلاميةالتربية

التربيةفيعليهاترتكزالتيوالمبادىوشروطهامنها،والغايةوانواعها

ثم،الشريفةالنبويةوالأحاديثالقرانيةبالاياتذلكموثقأ،الإسلامية

المسلمين.علماءبعضبآراء

فلسفةيليهالذيوالفصلالفصلهذافيالشيبانيد.اعتبروقد

ذاتالرئيسةالتربويةالمشكلاتمنالإسلاميةالتربيةفيالمدرسيةالعقوبة

تهتمأنتعليكيةإدارةلكللابد":ذلكفيفقال،التربويةبالإدارةالصلة

الاسسلهماوتضع[المدرسيةالعقوبةومشكلةالنظام]مشكلةبهما

العقائديالإطارضوءوفي،التربويةفلسفتهاضوءفيوالمبادى

385.ص،السابقالمرجع)1(
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منيكونانلابدصالحةتعليميةإدارهفكل؛بهتلتزمالتيوالأخلاقي

هيتوجدالتيالمؤسسةفيالمدرسيالنظامحفظالأساسيةاهدافهابين

منلهالابداتهكما.العلملتحصيلالصالحوالمناخالأمنليتحققفيها،

منوتتخذ،المدرسيالنظاممشكلةلمعالجةالسليمةالأسستحددان

المشكلةهذهبحلكفيلهوماالعمليةوالاحتياطاتوالإجراءاتالوسائل

اختلالسببواللذبنوبالنسبة.وصيانتةالنظامحفظإلىيؤذيسليماحلأ

التيافعالهمتبعةتحميلهميستدعيقدالإداريالحزمفإن،بالذاتالنظام

تردعهمالتىالمناسبةالعقوبةانواعمنبنوعوعقابهم،النظايمبهااخفوا

"11(.والنظامالأمنحظيرةإلىبهموتعودبالنظامالمخلةالأفعالعن

لضبطالمقررةوالعقوبةالمدرسيالنظامبينالشيبانيد.ربطوقد

التلاميذ.لتعليمالصالحالأمنيالمناخوتهيئة،والتربويةالتعليميةالعملية

،الجوزيابنلهايتطرقلمالتيالتربويةالموضوعاتمنالموضوعوهذا

العقوبة.لموضوعتعرضولكنه

المقررةوالعقوبةالمدرسيالنظامبينالشيبانيد.ربطسببويعود

كتبفيواحدأحظهمايكنلمالمشكلتينهاتين"ان:منذكرهماهو

مشكلةنجدفبينما،الإسلاميالتربويالفكروفيالإسلاميةالتربية

التشريعكتبفيوالنقاشالمعالجةمنوافرأحطانالتقدالعقوبة

مشكلةاوالمدرسيالنظاممشكلةفان،الإسلاميةالتربيةوكتبالإسلامي

والمعالجةالنقاشمنقليلأحطاإلاتنللمالنظامهذاعلىالمحافظة

النظاممشكلةحظقلةولكن،الإسلاميةالتربيةكتبفيالمباشرة

نأتنافيلا،الإسلاميةالتربيةكتبفيالمباشرةالمعالجةمنالمدرسي

المبادىمنالكثيرمباشرةغيربطريقةتضقنقدالإسلاميالتربويالفكر

لحفها")2(.الفلسفيالإطاروتحددالمشكلةهذهلمعالجةاساساتصلحالتي

النظامعليهايقومالتيالعامةالمبادىالشيبانيد.اشتقلقد

فيالجوزيابنوافقحيث،الإسلاميالتربويالفكرمنالمدرسي

تركإذافاماالصغر،فيكانماالتقويم"اقوم:قولةذلكمثالبعضها.

.413ص،السابقالمرجع)1(

.414-413ص،السابقالمرجع)2(
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قالالمعنىهذاوفيصعبأ")1(رذهكان،ومرنعليةفنشأوطبعهالولد

الشيباني:.د

إلىوارشادهالطفلتوجيهفيالمبكرالبدءبضرورة"الإيمان-1

الواجب،تقديرعلىالصغرمنذوتعويده،الحميدهوالأخلاقالخلال

فيةليسفيماوالطاعةالنظامواحتراملسنةالمناسبةالمسؤوليةوتحمل

الخ")2(...لئةمعصية

الجزاروابنسيناابنأمثالالمسلمينالمربينباقوالرأيهوتقوقد

القيرواني.

منالأولالموسمفيالتربويالأشرةدورفيالجوزيابنقال-2

يرتيانفهمابالوالدينمعظمهيتعلقالموسمهذا"إن:المبكرةالطفولة

تاديبهعنيفتراأنينبغيفلا،مصالحهعلىويحملانهويعقمانهولدهما

الحجر")3(.فيكالنقشالصغرفيالتعليمفان،وتعليمه

الألسرةدورباهمية"الإيمان:الشيبانيد.قالالمعنىهذاوفي

وطبعهمالصالحةالتنشئةأولادهماتنشئةفيخاصةبصورةالأبوينودور

طريقإلىوتوجيههمالعاداتوحسنالخصالممدوحعلىالصغرمنذ

الخ")4(....وحكمةبوعيوالاستقامةالخير

الإمامرأيوأوردالنبويةوالأحاديثالقرانيةبالاياترأيهوثقوقد

ومراعاة،والعقابالثواب:مثلالتربويةالاراءمنالكثيرفيالغزالي

التعليميةالعمليةفيوأهميتةالمعلمودور،التعليمفيالفرديةالفروق

كالصلاةالمفروضةالعباداتمنوالاستفادة،الإرادةتقويةوفي،والتربوية

والعطاء.البذلعلىوتعويدهاالنفسلضبطوالزكاةوالحجوالصوم

الناحيةمنمفهومهامناقشةفيالشيبانيد.توسعفقدالعقوبةأما

.133ص.الروحانيوالطباللطائ!.الجوزيابن،سابقمرجع()1

434.ص.الإسلاميةالتربيةأسسمن.الشيباني،سابقمرجع)2(

كتابمن.العمر"مواالغمر!علىالنا.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

58.ص.الشهيةوالطرفةالبهيةالتحفة

435.ص.الإسلاميةالتربيةاصس!من.الشيباني،سابقمرجع)4(
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بصفةالتربويةالناحيةومن،عامةبصفةوالقانونيةوالشرعيةاللغوية

علماءبعض!واراء،الإسلاميالتربويبالمنهجذلكعلىمستعينأخاصة

هيكماارائهممعظمواخذ،كبيرةاستفادةمنهماستفادالذبنالمسلمين

المسلمين،التربيةبعلماءالشيبانيد.تأثرعلىيدلوهذاوروحا.نضأ

قدفانه،بقولةيستشهدلموإن،التربويرايهفيالجوزيابنمعواتفاقة

ابنمعاراوهماتفقتالذين،المسلمينعلماءمنغيرهباراءاستشهد

النبويةوال!تةالكريمالقرانمنالاراءهذهاقتبسواالجميعفإن،الجوزي

عناخذفيكونالجوزيابنعنأخذواعمنأخذيكونوربما.الشريفة

مباشر.غيربطريقالجوزيابن

فيللأسرهالتربوي"الدورفموضوعةعشرالثالثالفصلأما

،الإسلامفيالأسرةمفهوم:هيعدةنقاطمنتناولهوقد"صالإسلام

لها،التربويةالوظيفةوطبيعةوتماسكها،بتدعيمهاوالعنايةوأهميتها

.الإسلامفيعليهموحقوقهمااولادهمانحوالأبوينواجباتواخيرأ

بالاياتموثقمستفيضبتوسعالنقاطهذهالشيبانيد.ناقشوقد

المسلمين.المربينواراءالنبويةوالأحاديث،القرانية

ولم،للأشرةالتربويالدوربيانفياوجزقدالجوزيابنوإنهذا

الشيباني.د.فعلكماجوانبهجميعمنيتناولة

وقد"الإسلامفيالمرأة"تربيةفموضوعةعشرالرابعالفصلاما

الإسلامقبلالعربيةللمرأهالثقافيالوضع:هيعدةنقاطمنتناولة

معالحجابادبتعارضعدمموضوعناقشثم،الإسلامظلوفي

طبيعتهامعالمسلمةالمرأةتعليمتمشيوضرورة،التعليمفيالمراةحق

.الإسلامفيالمراةتربيةأهدافوفلسفةمفهومثم،الحياةفيووظائفها

الدورلتأكيد،المهتمالتربويالموضوعهذاالشيبانيد.ناقشوقد

بعهودمرتأنبعد،المؤمنةالأجيالتربيةفيالمسلمةللمرأةالحيوي

عزاللهإياهامنحهاالتيالإسلاميةبحقوقهاالتمتعمنحرمتهامظلمة

وجل.

المسلمة،للمراةالسائدةالنظرةيصححانالشيبانيد.استطاعوقد

معتعارضةوتوقمالحجابحقيقةعنالنفوسفيالموجودةالشبةويزيل
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.الإسلامفيالمراةتربيةاهداففلسفةوحدد،المراةوعملتعليم

الظروفوليدهو،الشيبانيد.لهتعرضالذيالموضوعوهذا

حجابهافيتحدياتمنتواجهةوماالمسلمةالمراةلوضعالمعاصرة

.المنزلخارحوعملهاوتعليمها

ظروفحسب-المسلمةالمراهموضوعتناولفقدالجوزيابناما

والصياموالزكاةوالصلاةكالطهارةدينهاامورتعليمهاناحيةمن-عصره

"رايت:ذلكفيفقالالأمور،بهذهلجهلهاوذلك،الزوحوحقوق

العلم،عنلبعدهن،الرجالمنالرقدةهذهمنالتنبيةإلىاحوحالنساء

لامخدعهافيتنشاالغالبفيالصبيةفان،بالطبععليهنالهوىوغلبة

اركانايضاتعلمولا،الحيضمنالطهارةتعرفولاالقرانتلفن

ولكيالخ")1(....الزوحبحقوقالتزويجقبلتحدثولا،الصلاة

اسماهالف-كتابأدينها،بامورالمسلمةالمراةتوعيةفيالجوزيابنيساهم

منالعلمإلىاحوجالنساءرايت"فلما:ذلكفيفقالالنساءاحكام

محتسبا،باحوالهنيتعلقالذيالكتابهذاتصنيففيشرعت،الرجل

.الأجر")2(

المرأةموضوععالجاقدالشيبانيد.والجوزيابنأننلاحظوبهذا

واحدكلعاصرهاالتيوالاحتياجاتوالظروفالوضعحسبالمسلمة

منهما.

الأسلامية.التربيةفلسفةكتابفهوالثانيالكتاباما

الكتابموضوعات

مباحث،إلىومنهافصولإلىالموضوعاتالشيبانيد.قسم

كالآتي:وهي،سبقكمافقطالفصولبذكرالباحثةوستكتفي

ومصادرهاماهيتها:الإسلاميةالتربيةفلسفة:الأولالفصل

وشروطها.

!ا.ص.حل!النسا.ابرزيابن،سابقمرجع()1

.4ص،السابقالمرجع)2(
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الإسلا

الإسلا

.الكونإلىالإسلامنظرةعليهاتقومالتيالمبادى:الثانيالفصل

.الإنسانإلىالإسلامنظرةعليهاتقومالتيالمبادى:الثالثالفصل

المجتمع.إلىالإسلامنظرةعليهاتقومالتيالمبادى:الرابعالفصل

الفكرفيالمعرفةنظريةعليهاتقومالتيالمبادى:الخامسالفصل

مي.

فيالأخلاقفلسفةعليهاتقومالتيالمبادى:السادسالفصل

الإسل!التربيةاهداف:السابعالفصل

الإسلامية.التربيةفيالدراسيةالمناهجفلسفة:الثامنالفصل

الإسلامية.التربيةفيالتدرش!طرقفلسفة:التاسعالفصل

التربوية:الجوزيابناراءضوءفيالكتابموضوعاتمناقشة

موازنةثموال!تةالكتابضوءفيالكتابموضوعاتمناقشةقبل

منلابد،كتابةفيالشيبانيالدكتورقدمهماامعالتربويةالجوزيابناراء

بئيئوقد،الإسلاميةالتربيةفلسفةأسماهالذيعنوانةعندوقفة

معمحتواهيتفقحتىعليهسارالذيالمنهج،المقدمةفيالشيبانيد.

وان،القولفياتبسطاناستطعتماحاولت"وقد:فقال،عنوانة

في-اقتصروأن،والمتكلمينالفلاسفةخلافاتفيالخوض.اتجنب

وان،المسلمينعلماءجمهورعليةاتفقماذكرعلى-الأعمالغالب

الإسلامي،التراثفيالتربويةوالأفكارالمبادىعنبحثيفي،اشمل

أعطيوانالسواء،علىالمسلمينعلماءمنوالمحدثينالقدماءكتابات

والتربويةالفلسفيةوالأفكارللمبادىوتدعيمياستشهاديفيوافرانصيبأ

ودقةعمقااكثرباعتبارهاالحديثةالإسلاميةللنصوصبهاأتيتالتي

روحإلىومضمونهااسلوبهافيواقربالإسلامفهمفينظرةوابعد

سارالذيالتاريخيالمنهجأتجنبانحاولتكما.فيةنعيشالذيالعصر"

إلىأقربهومنهجااتبعوأن،الإسلاميةالتربيةفيكتبمنأغلبعلية

تتفقالتيالتربويةأوالفلسفيةالفكرةأوالمبدااذكربحيث،المقارن-المنهج

بالتعليقذلكعلىاثنيئم،المعتدلالحديثوالتربويالفلسفيالفكرمع
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كما.الفكرةأوالمبدالذلكالمؤيدةالإسلاميةالنصوصوذكروالشرح

المبادىومناقشةذكرعلاركزانالكتابهذافيايضأحاولت

وطرقومناهجهاوأهدافهافلسفتهافيالإسلاميةللتربيةالعامةوالأصول

معوطبيعتهامضمونهافيمتفقةالكتابتحتوياتتكونحتىتدريسها،

)1(.الاسلاميةالتربيةفلسفةعنوانة

الدكتورأستاذناعليةسارالذيالمنهجعلىملاحظتينوللباحثة

الشيباني،

استشهاديفيوافرأنصيباأعطي"وأن:قولهفي:الأولىالملاحظة

للنصوصبهاأتيتالتيوالتربويةالفلسفيةوالأفكارللمبادىوتدعيمي

الإسلامفهمفينظرةوابعدودقةعمقاأكثرباعتبارهاالحديثةالإسلامية

فية".نعيشالذيالعصرروحإلىومضمونهااسلوبهافيوأقرب

رغمالشيبانيالدكتورانمنهايفهمالعبارةلهذهالقارىإن

سيعطيأنةإلا،المسلمينعلماءمنوالمحدثينالقدماءبكتاباتاستشهاده

للمعاصرين،الحديثةالإسلاميةللنصوص،استشهادهمنوافرأنصيبا

فهمفينظرةوأبعدودقةعمقاأكثربانهمالقدماءعنيتميزونلأنهم

نعيشالذيالعصرروحإلىومضمونهماسلوبهمفيوأقرب،الإسلام

فية.

الشيباني-الدكتورأستاذينظرفي-المعاصرونهلأتساءلوإنني

وابيمالكالأئمةمنالإسلاميفهمفينظرةوابعدودقةعمقأاكثر

منوامثالهمالجوزيةقيموابنتيميةوابنحنبلوابنوالشافعيحنيفة

؟!المسلمينعلماء

الكثيرفيالقدماءعلمائناباقوالالشيبانيالدكتوريستشهدألمثم

جزءهيتربويةاراءمنتركوهماواعتبرعرضها،التيالأفكارمن

استشهادهبعدبأقوالهميستشهدفكيفالخالد؟)2(،تراثنامناصيل

ودقةعمقاأكثرلأنهمالمعاصرينأقوالعليهايقدمثموال!ئةبالكتاب

منشورات،ليبيا.الإسلاميةالتربيةفلسفة.التومي،محمد،عمر.د،الشيباني()1

.8-7ص،ام789،الثانيةالطبعة،والإعلانوالتوزيعللنشرالعامةالشراكة

.251ص.الإسلاميةالتربيةأسسمن.الشيباني،سابقمرجع)2(
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فياعتمدواالمعاصرينهؤلاءأليسثم.الإسلامفهمفينظرةوأبعد

الفكريةاجتهاداتهمعليهعليوبنواالسابقونعلماوناخطةماعلكتاباتهم

فيةالفضلويرجعونذلكيثبتونالمعاصرونالعلماءوهؤلاء؟،والتربوية

السابقين.علمائنالجهود

الفضلهذايثبتأنالشيبانيالدكتورباستاذناالأولىكانلذلك

باقوالهم.واستشهادهالقيمةكتاباتهبذلكتشهدكماالسابقينلعلمائنا

الفكرةأوالمبدا"اذكر:الشيبانيد.قولفي:الثانيةالملاحظة

الحديثوالتربويالفلسفيالفكرمعتتفقالتيالتربويةاوالفلسفية

الإسلاميةالنصوصوذكروالشرحبالتعليقذلكعلاثنيثم،المعتدل

الفكره".أوالمبدألذلك

الخطواتفيسيتبعةالذيالمقارنالمنهجالشيبانيد.لخصلقد

الآتية:

الفلسفيالفكرمعيتفقالذيالتربويأوالفلسفيالمبدأذكر-ا

.المعتدلالحديثالتربوي

ذلكتؤيدالتيالإسلاميةوالنصوصوالشرحالتعليقإيرادثم-2

المبدا.

تناولفيوريادتهالشيبانيالدكتورلأستاذيتقديريومع

فيالصحيحالمنهجأنإلىأشيرأننيإلا،الإسلاميةالتربيةموضوعات

النبوية،والشتةالكريمبالقراننبداانهوالإسلاميةالتربيةمجال

واالمبدأنذكرثم،والبيانبالشرعنثنيثمعليهايدلانمافنستخرج

الإسلاميالتربويللمنهجالمخالفةأوالمتفقةالتربويةاوالفلسفيةالفكرة

وال!تة.الكتابضوءعلنقؤمهاثمونحللهافنفسرها

لموضوعاتعناوينالشيبانيد.حددفقدللعناوينبالنسبةأما

بعضحددفقدالجوزيابنأماوالمحتوى،المضمونمعمتفقةالكتاب

والطباللطائفكتابهفيكماللمحتوىمناسبةعناوتنفيالتربويةارائه

دوناخذت-التربويةارائهمعظموهو-الآخروالبعض،الروحاني

عرضةخلالمنالمختلفةمؤلفاتهثنايامنجمعتولكنهاعناوين

دونتربويرأياختيارلسببتحديدودون،عامةبصفةللموضوعات

آخر.
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التربيةفلسفةكتابهمنالأولالفصلفيالشيبانيد.تناولوقد

هي:نقاطأربعفيبهايتصلوماالفلسفةهذهمفهومفشرحالإسلامية

الإسلامتعاليممنالمستمدةالإسلاميةالتربيةفلسفةماهية-ا

العامة.الإسلاميةبالفلسفةوعلاقتها،التطبيقيومنهجه

التعليميةالعمليةسيرتحددوأنهاإسلاميةفلسفةبناءأهمية-2

الحاضر.وتعليمناتربيتناتخدمبحيثجوانبهاجميعمنوالتربوية

الإسلاميةالتربيةفلسفةمنهاتشتقانيمكنالتيالمصادراهم-3

ذلكإلىيضاف،والقياسوالإجماعالنبويةوالستةالكريمالقرانوهي

فيوالتقاليدوالقيم،المتعلمنموخصائصمثلالفرعيةالمصادربعض

الخ....الفعليةالمجتمعواحتياجات،المجتمع

تكونانلابدالتيالإسلاميةالتربيةفلسفةوشروطمقومات-4

المجتمعبواقعومرتبطة،جوانبةجميعمنالإسلاميالمنهجمنمستمدة

التناقضمنوخالية،الاخرينتجاربمنومستفيدة،ومشكلاتةوحاجاتة

-الموضوعوهذا.ذلكغيرإلى...والمعتقداتالمبادىبينوالتضارب

الموضوعاتمنلأنة،الجوزيابنلةيتعرضلم-)1(اشرتأنسبقكما

العلميةالروافدوكثرةالحاضر،العصرطبيعةفرضتهاالتي،الحديثة

علم.طالبلكلوالمتيسرة،مكانكلمنوالثقافية

للمبادىوالرابعوالثالثالثانيالفصولالشيبانيد.خصصوقد

موثقأ،والمجتمعوالإنسان،الكونإلىالإسلامنظرهعليهاتقومالتي

المسلمين،الفلاسفةاراءذاكرأالنبويةوالأحاديثالقرانيةبالاياتذلك

.للإسلامالمخالفةوالاراءالنظرياتبذلكمفتدا

التعاريفاهمعرضأنةالشيبانيالدكتورأستاذناعلىيؤخذوالذي

"حيوانوانةوطبيعتةالإنسانماهيةلتحديدوالفلاسفةالعلماءذكرهاالتي

حيوانأومتدئنحيواناومفكرحيواناومتكلمحيوانأوناطق

")2(.اجتماعيحيواناواخلاقي

الذيالتعريف-رأيهحسب-ورجح،التعريفاتهذهأيدثم

ناطق،حيوانالإنسانانوهوومميزاتةالإنسانخصائصجميعيشمل

.الكتابهذامن54،541.ص،الشانيالفصل،الخامسالباب)1(

82.-81ص.الإسلاميةالتربيةفلسفة.الشيباني،سابقمرجع)2(
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بهاتىالذيالتعريف"هذاإن:الشيبانيد.يقولكمالأنهوذلك

مافيةليسأخرىتعريفاتمنبةيرتبطاوتحتةيندرحوماالفلاسفة

فيعلماوهفهمةمامعولاتعاليمةمعولاالإسلامروحمعيتنافى

"يرا(.عصورهممختلف

مخالفةوالفلاسفةالعلماءتعريفاتان-أعلموالله-أراهوالذي

ءاديمبنىكرمنا"ولقذ:ذلكفيتعالىاللهقال،للإنسانتعالىاللهلتكريم

مئن!ثيرعلىوفضلتهزالطتنتمفورزقئهموائحرالبزفىعلت!

فىجاعلإقلقملابكةرئفقال"وإذ:تعالىوقولهتفضيلأ!)2(،خلقنا

جميععنالإنسانتميزتؤكدالتيالاياتمنذلكغيرإلى.")3(ظيفةالأرض

الخلافةرسالةحملمعتتفقلاالتيالحيوانيةصفةعنةوتنفي،المخلوقات

تعالى.اللهيرضيبماالأرضوتعمير

تعريفاتيناقشانالشيبانيالدكتورباستاذناالأولىكانلذلك

الإنسانتصفلمالتيالكريمالقرانألفاظضوءفيوالفلاسفةالعلماء

فىالامنسنخلقنا"لقد:تعالىاللهقال،إنسانأنةاكدتبل،حيوانبانة

،(")ءعنقهفىطبه!ألزمتهإدنسن"و!ل:تعالىوقال")4(،تقوتيرقسن

الايات.منذلكغيرإلى...")6(ظقمئمالالنمن"ففنبهر:تعالىوقال

الإسلاملنظرةالشيبانيد.عرضيكونانلاجلهذاونقول

خلالمنأنةولاسيماجوانبها،جميعمنوكاملةصحيحةنظرةل!نسان

تفزديؤكد،التعاريففيوردتالتيالإنسانلخصائص)7(تفصيله

اللهسخرلقدبل،حقوهذاشيءكلفيالحيوانعنوتميزهالإنسان

نطلقفكيف،ل!نسانالحيواناتومنهامخلوقاتمنفيهوماالكونتعالى

؟إ!الحيوانلفظعلية

ومميزاتةالإنسانخصاتصمعمتفقأمناسبأاراهالذىوالتعريف

83.-82ص،السابقالمرجع)1(

07.الآيةالإسراء،سورة)2(

35.الاية،البقرةسورة)3(

.4الاية،التينسوره)4(

13.الايةالإسراء،سوره)5(

.هالاية،الطارقسورة)6(

.114وص،29-83ص.الإسلاميةالتربيةفلسفة.الشيباني،سابقمرجع)7(
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هو:الشيبانيد.ذكرهاالتي

منقبضةمنتعالىاللهخلقةالذيالحيالكائنذلكهو:الإنسان

الواعي،المدركبالعقلالحيوانعنوميزه،اللّهروحمنونفحة،طين

التمييزعلىالقدرةووهبة،واضحةلغويةدلالاتذاتبالفاظوالنطق

والبناءوالتعليمالعلمعلىوالقدرة،والحراموالحلالوالشر،لاالخيربين

اللّهعبادةوهيوجوبهمنالغايةيحققالذيبالقدروالتغييروالتعمير

وجلعزاللهسخرهاوأساليبووسائلوقوةقدرةمناوتيمابكلتعالى

لة.

للكونالإسلامنظرةعليهاتقومالتيالمبادىالشيبانيد.ناقشثم

اغفلفقدالجوزيابنأما،التربوييحتاجهاالتيالجوانبمنوالمجتمع

كانتالنظرةهذهلأنربمالها،يتعرضولم،للكونالإسلامنظرة

عكسىعلىوهذا.الوقتذلكفيالناسأذهانفيوصحيحةواضحة

للإسلامالمخالفةالمذاهبوكثرت،المفاهيمفيهاختلطتالذيالعصرهذا

الإسلامنظرةإبرازمنلابدفكان،الإسلامنظرةعلىاراوهاوطغت

منللإنسانالإسلامنظرةعلالجوزيابنواقتصر،للقارىوتوضيحها

وانها،تعالىاللّهروحمنونفخةطينمنقبضةمنالمخلوقةطبيعتةحيث

فيالانغماسأسباببثنثم،والعواطفوالانفعالاتبالدوافعمزودة

كذلك،البشريةالنفسلتهذيبالمناسبةالتربوتةوالطريقة،الشهوات

والروحيةوالعقليةالجسميةالإنسانيهالنفسجوانبتربيةطريقةوضح

رأينا-كما-والإراديةوالأخلاقيةوالعقائدية

الشيبانيد.أما،عامةبطريقةالآراءهذهالجوزيابنعرضوقد

يعالجمبدأكل،منطمةمبادىخلالمنوتناولهافيهاالقولفضلفقد

التخصصتبرزوهيمقصودةبطريقةبالموضوعالمتعلقةالأفكارمنفكرة

الشيباني.للدكتورالدقيقالتربوي

نظريةعليهاتقومالتي"المبادىفموضوعهالخامسالفصلاما

وتحصيلهاالمعرفةاهميةعنفيةتحدثوقد"الإسلاميالفكرفيالمعرفة

ماكلهيالمعرفةبأنوالإيمان،للتربيةاساسيهدفهيحيثمن

وأالحدسطريقعننتلقاهأوعقولناأوحواشناطريقعنإليةنتوصل

فضلهافيتتفاوتالبشريةالمعارفأنبئنكذلك.الدينأوالإلهام
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لهاالمعارفهذهوانووسيلتها،وغايتهاموضوعهاحسبوقيمتها

الذيالعقلعنمستقلةالمعرفةأنوأكد،الإسلاميقرهامتعددةمصادر

اليقينفيةتوفرماهيالإسلامفيالصالحةالمعرفةوصفاتيدركها،

الدينروحمعوالتمشي،علمهوواسعاللهعظمةأماموالتواضعالجازم

والطمأنينةالأمنإشاعةعلىمساعدةساميةخلقيةمبادىمنرسمةوما

والموضوعية،والدقةالتثبتضرورةعلىالشيبانيد.ونبه،النفوسفي

المجتمعتقدمسبلوتيسير،الناجحةوالخبرةالصالحالعملوتدعيم

وقوته.

جميعمنالمعرفةعلىركزقدالشيبانيالدكتورانيبدو،والذي

ابنأما،الإسلامنظرفيواهميتةالعلمفضلفيواوجزجوانبها،

كماالمعرفةموضوعيعالجلمولكنةالموضوعهذافيفضلفقدالجوزي

وفلسفةالإسلاميةالفلسفةجوانبمناعتبرهالذي،الشيبانيد.عالجة

هذهخلفتكمنالتي"النظريةعلىالتعرفينبغيلأنه،الإسلاميةالتربية

")1(.الإسلاميةوالفلسفةالإسلاميالتراثفيالمعرفة

فلسفةعليهاتقومالتي"المبادىفموضوعةالسادسالفصلأما

،الحياةفيالأخلاقأهميةعنفيهتحدثوقد"،الإسلامفيالأخلاق

حقيقتهافيالإسلاميةالأخلاقوأن،البشريةالنفسفيراسخاتجاهوأنها

للفرد،الدارينسعادةتحقيقوغايتها،السليمةالفطرتسايرإنسانيةأخلاق

لاالخلقيةوالنظرية،للأخلاقمصدرأهمهووالدين،للمجتمعوالخير

الخلقي،كالضميرالأساسيةالمفاهيمبعضفيهاحددتإذاإلاتكتمل

الخلقي.والجزاء،الخلقيةوالمسؤولية،الخلقيوالحكم،الخلقيوالإلزام

عليهاتقومالتيالمبادىموضوععرضفيالشيبانيد.توسعلقد

تفسيرعلىاقتصرفقدالجوزيابنأما،الإسلامفيالأخلاقفلسفة

الأخلاقياتمنبعضاوعددومكتسبفطرىصنفانوأنه،الخلقمعنى

موثقا.والعجبوالكبروالحقدوالغضبوالحسدالكذبمثلالسيئة

الشريفة.النبويةوالأحاديثالقرانيةبالآياتذلك

183.ص،السابقالمرجع)1(
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وقد،"الإسلاميةالتربية"اهداففموضوعةالسابعالفصلاما

والمصادرومستوياتهالتربويالهدفمفهومعنالشيبانيد.فيةتحدث

التربيةأهدافوخصائصاهدافها،الإسلاميةالتربيةمنهاتستمدالتي

التيالمبادىوأهمتحقيقها،إلىتسعىالتيوالاجتماعيةالفرديةالإسلامية

.الاهدافهذهعليهاتقوم

بغيرالجوزيابنعالجهاالتيالموضوعاتمنالموضوعوهذا

الشيبانيد.ذكركمالأنةوذلك.الشيبانيالدكتوربهاعالجالتيالطريقة

فرصةلناأتيحتفيما-تتعرضلمالقديمةالإسلاميةالتربية"كتبان

وأالأقسامإلىلتقسيمهولاالتربويالهدفلتعريف-عليةالاطلاع

")1(.الثلاثةالأنواع

الفكرمنيستنبطاناستطاعالشيبانيد.فانذلك"ورغم

"ليس:ذلكفيقالوقد،وتقسيماتهالتربويالهدفمفهومالإسلامي

الهدفتعريفمنالإسلاميوالفكرالإسلاميةالشريعةفييمنعماهناك

يتعارضولاالمعنىفيمعةيتقارباخرتعريفبايأو،)عرفناهبما

الثلاثيالتقسيمبذلكالأخذومن،الإسلاميوالفكرالشريعةروحمع

العملمنالاستفادةمجالومن،التربويالهدفمجاليوشعمنانهطالما

يدلوذلكنفسها")3(.التعليمومهنةوالمجتمعالفردليشملالتربوي

يتعلقماكللاستيعابالإسلاميةالشريعةمرونةعلىواضحةدلالة

الإسلاميةالشريعةتوظيفعلىوقدرتها،والتربويةالتعليميةبالعملية

ومنهمالمسلمينعلماءانهذايعنيولا.المعاصرةالتربويةالعلوملخدمة

لقدبل،عامةبصفةالإسلاميةالتربيةاهدافاغفلواقدالجوزيابن

بعضوصنفهالمسماها،تحديددونمنالتربويةكتاباتهمفيذكروها

283.ص،السابقالمرجع)1(

الذيالمرغوبالتغيردا:انةهوالتربويللهدفالشيبانيد.ذكرهالذيالتعريف)2(

وفيالفردسلوكفيسواء،تحقيقةإلىالتربويالجهدأوالتربويةالعمليةتسعى

فيأوالفرد،فيهايعيشالتيالبيئةوفيالمجتمعحياةفياو،الشخصيةحياتة

المهنمنوكمهنةأساسيكنشاطالتعليمعملوفينفسهاالتربويةالعملية

282.ص.الإسلاميةالتربيةفلسفة.سابقمرجع"،المجتمعفيالأساسية

283.ص.الإسلاميةالتربيةفلسفة.الشيباني،سابقمرجع)3(
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فيظهرت"فقد:الشيبانيد.يقولذلكوفي،المعاصرينالتربويين

يحددواانأصحابهاوحاول،المتواضعةالدراساتبعضالاخيرةالسنوات

ومنالدينيةالنصوصمنفهموهحسبماالعامةللتربيةالعامةالأهداف

")1(.الإسلاميوالتربويالفكريالتراث

يمكنالتراثهذامنالمستنبطةالعامةالأهدافهذهولمعرفة

-692ص،الإسلاميةالتربيةفلسفة،الشيبانيد.كتابإلىالرجوع

.103

الجوزيابنبآراءوموازنتةالفصلهذاقراءةعنديبدووالذي

بصفةالتربيةعنكتبلأنه،الموضوعهذافييكتبلمأنه،التربوية

.التربويتخصصهبحكمفيةأفاضالذيالشيبانيد.بعكسعامة

التربيةفيالدراسيةالمناهج"فلسفةفموضوعهالثامنالفصلأما

الإسلامية،التربيةفيالدراسيةالمناهجأهميةعنفيةتحدث"،الإسلامية

وأهم،الحديثةالتربيةوفيالإسلاميةالتربيةفيالدراسيالمنهجومفهوم

التيالعامةوالمبادى،الإسلاميةالتربيةفيالمناهجلهذهالعامةالخصائص

تقومالتيالعامةالأسسمعرفةمع،الإسلاميةالتربيةمناهجعليهاتقوم

والنفسي،،والفلسفي،الدينيكالأساسالإسلاميةالتربيةمناهجعليها

التربيةمناهجتحقيقهاإلىتسعىالتيالأهداتمعرفةكذلك.والاجتماعي

المناهج.لهذهالممكنةالتقسيماتوأهم،الإسلامية

الدراسيةللمناهجالتاريخيتتبعةخلالمنالشيبانيد.استطاعلقد

بصفة-يحددان،الإسلاميةالعصورفيوالإسلاميةالعربيةالأقطارفي

والتقسيماتوالسسهومميزاتهوخصائصهالدراسيالمنهجطبيعة-عامة

بقولة:وضحهذلكمنوهدفه،الإسلاميةالتربيةفيللمناهجالممكنة

الإسلامروحمعمتمشيةانهاوالمميزاتالخصائصهذهفييهمنا"والذي

منةالمستمدةوالفلسفةوتعاليمةمبادئهوتستلزمها،فيةالتربيةوروح

المطبقةالدراسيةالمناهجتكونأنذلكبعديهمناولا،والإصلاحللتربية

غيراومعهاومتمشيةالخصائصلهذهعاكسةالإسلاميالعالمفيفعلأ

692ص،السابقالمرجع)1(
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التاريخفتراتمنفترةفيالخصائصهذهمعتمشيهاعدملان،متمشية

فيالخصائصهذهبوجوديخللااقطارهمنقطرفيأو،الإسلامي

")1(.يكونانيجبمامستوىفيالاقلعلى،الإسلاميالتربويالفكر

،يحبذهالذيالتعليميالمنهجذكرعلىاقتصرفقدالجوزيابناما

والكيمياءالنجومعلممنوالتحذير،الإسلاميةالعلومعلالتركيزوهو

منافعة.وذكرفيةألفقدبلالطبعلميهملولم،الكلاموعلم

التربيةفيالتدريسطرق"فلسفةفموضوعهالتاسعالفصلاما

وأهميتهاالتدريسطريقةمفهومعنالشيبانيد.فيهتحدث"،الإسلامية

فيالعامةالتدرش!طرقواهم،المختلفةوتقسيماتهاالإسلاميةالتربيةفي

الاستنباطية،اوالاستقرائيةالطريقةفيتتمثلوهي،الإسلاميةالتربية

الحلقةوطريقة،والمناظرةوالحوارالمحاضرةوطريقة،القياسيةوالطريقة

والرحلة.والدرايةوالحفظوالإملاءوالقراءةوالسماعوالرواية

التدريسلطرقالعامةوالأهدافالخصائصاهمعنتحدثكذلك

فيتتمثلوهيالطرقلهذهالعامةوالأسس،الإسلاميةالتربيةفي

والاجتماعي.والنفسيوالحيويالدينيالأساس

فيالتدرش!طرقعليهاتقومالتيالعامةالمبادىأهمذكرواخيرا

المتعلم،وميولوحاجاتدوافعمراعاةفيتتمثلوهيالإسلاميةالتربية

أهميةمع،المتعلمينبينالفرديةالفروقومراعاةنضجهمستوىومراعاة

بالفهموالاهتمام،العمليةالممارسةفرصوتهيئةالمتعلمغرضتحديد

واستقلاليةوالأصالةوالجذةواستمرارهاالخبرةوتكاملالعلاقاتوإدراك

التفكير.

هذافيالجوزيابنباراءالشيبانيد.عنهتحدثماوازناإذا

العامةومبادئهالتدريسطرقبعضفيكتبأنهنلاحظفاننا،المجال

لمسماها.تحديددونالإسلاميةالتربيةفيعليهايقومالتي

لرعايةوالتربويةالنفسيةالأس!كتابفهوالثالثالكتاباما

.الثباب

355.ص،السابقالمرجع)1(
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الكتابموضوعات

الابوابوقسمابوابخمسةإلىالكتابتحتوياتالشيبانيد.قسم

مجموعهافياشتملتوقد،مباحثفصلكلفيأوردثم،فصولإلى

كما-والفصولالأبواببذكروساكتفيفصلأ،وعشرينأربعةعلى

الاتي:الوجهعلىوهي-السابقينالكتابينبشأنفعلت

وفصوله.لمرحلتهالزمنيوالتحديدالشباباهمية:الأولالباب

هي:

العربي.مجتمعنافيرعايتةوأهميةالشباباهمية:الأولالفصل

.الشبابلمرحلةالزمنيالتحديد:الثانيالفصل

وحاجاتهم:الثبابخصائص:الثانيالباب

الجسميللنموالعامةوالمميزاتالخصائص:الثالثالفصل

.الشبابمرحلةفيوالانفعالي

مرحلةفيالعقليللنموالعامةوالمميزاتالخصائص:الرابعالفصل

.الشباب

.الشبابمرحلةفيالعقليةالميول:الخاصالفصل

فيالاجتماعيللنموالعامةوالمميزاتالخصاتص:السادسالفصل

.الشبابمرحلة

مرحلةفيوالاجتماعيةوالنفسيةالجسميةالحاجات:السابعالفصل

.الشباب

الشباببينتحولالتيوالبيئيةالذاتيةالعقبات:الثامنالفصل

حاجاتهم.وإرضاء

الثبابمشكلات:الثالثالباب

علاجها.وايمس!الشبابمشكلات:التاسعالفصل

الشبابمشكلاتوراءتكمنالتيالعوامل:العاشرالفصل

والجسمية.الصحية
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والانحرافاتوالاضطراباتالأمراض:عشرالحاديالفصل

الليبيين.والمواطنينالشباببعضمنهايعانيالتيالجسمية

الأخرىوالصحيةالجسميةالمشكلاتبعض:عشرالثانيالفصل

.للشباب

العربي.للشبابالنفسيةالمشكلاتعشر:الثالثالفصل

العربي.الشبابرعايةواهداففلسفة:الرابعالباب

.للشبابالعقليةالمشكلات:عشرالرابعالفصل

.للشبابالاجتماعيةالمشكلاتعشر:الخامسالفصل

رعايةعليهاتبنىانينبغيالتيالفلسفة:عشرالسادسالفصل

العربي.الشباب

لرعايةصالحةأهدافانبنيأنيمكنناكيفعشر:السابعالفصل

العربي.شبابنا

.الشبابلرعايةالمختلفةالميادينالخام!:الباب

العربي.للشبابالصحيةالرعاية:عشرالثامنالفصل

العربي.للشبابالعقليةالرعاية:عشرالتاسعالفصل

العربي.للشبابوالجماليالفنيالذوقرعاية:العشرونالفصل

العربي.للشبابالنفسيةالرعاية:والعشرونالحادىالفصل

العربي.للشبابالاجتماعيةالرعاية:والعشرونالثانيالفصل

العربي.للشبابالسياسيةالرعاية:!العشرونالثالثالفصل

العربي.للشبابالروحيةالرعاية:والعشرونالرابعالفصل

التربويةالجوزيابناراءضوءفيالكتابموضوعاتمناقشة

بالشبابيتعلقماكللبحثكاملاكتاباالشيبانيد.افردلقد

ضمنالمرحلةهذهعنتحدثفقدالجوزيابنأماوعلاجها،ومشكلاته

سنةإلىالبلوغزمنمنبالمرحلةوحذدها،الأخرىالإنسانيالنمومراحل
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"سنمنالشيبانيد.حددهاوقد")1(،الشبابزمنوهووثلاثينخمس

والعشربن")2(.الخامسةسنإلىعشرهالثانبة

تحديدفيالشيبانيود.الجوزيابنبينالاختلافسببويرجع

واحدكلعصرفيالإسلاميةالمجتمعاتفيالحياةطبيعةإلىالزمنهذا

المجتمعاتفي"فالفرد:بقولهالشيبانيد.المعنىصذاويؤكدمنهما.

بمجردكراشدمسؤولياتهويتحملاسرتةتكوينفييبداانيمكنالأولى

الشخصيتزوحمافكثيرا.والفسيولوجيالجسمينضجةوتحقق،بلوغه

سنفيالبسيطةالبدائيةالمجتمعاتهذهفيكراشدمسؤولياتةويتحمل

مدةتطوللاوبذلك،عمرهمنعشرةالسابعةأوعشرةالسادسة

تماما،الحاليختلفالمعاصرةالإسلاميةالمجتمعاتفيبينما.مراهفتة"
-)3(

فراغهملكثرةنظراوالتوجيةالرعايةإلىحاجةاشدفيهاالشباب"ويعتبر

لها")4(.يتعرضونالتيالخارجيةالمؤثراتوكثرةالمغرياتوكثرة

اما،وتوجيههمالشبابرعايةموضوعفيالشيبانيد.توسعوقد

الجنسية،الناحيةمنالمرحلةهذهاهميةبيانعلىاقتصرفقدالجوزيابن

خوفا،الفطريةالحاجةهذهمنللإعلاءالمتبعةالوقاليةالإجراءاتواهم

ضرورةاكدثم،الأخلاقيوالفسادالفاحشةمهاويفيالانزلاقمن

بمسؤولياتللقياموإعدادهطيبةمعاملةالمرحلةهذهفىالفردصمعاملة

أسرته.

هذاعرضفيالشيبانيد.إسهابانالموازنةمنيبدووالذي

ظروفطبيعةإلىيعودانفيةالجوزيابنوإيجازالخطير،الحيويالموضوع

وعقباتمسؤولياتمنالشبابلهيتعرضومامنهما،واحدكلعصر

منالشابتمكنالجوزيابنأيامالحياةفطبيعة،عصرهطبيعةتفرضها

المعاصرةالحياةطبيعةاما،اسرتهمسؤولياتتحملومنمبكراالزواح

58.ص.العمرموالفمر!علىاق.الجوزيابن،سابقمرجع(1)

.الشبابلرعايةوالتربويةالنفسيةالأ!سى.التومي،محمد،عمر.د،الثيباني)2(

37.-35ص،ام739اهـ-393عامطبعة،الثقافةدار،بيروت

34.ص،السابقالمرجع)3(

35.ص،السابقالمرجع)4(
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تقفالتي،الحياةجوانبمختلففيوالتعقيدوالنموبالتطورتمتازفإنها

ذلكإلىيضات،وسهولةبيسروامالهمالشباتبرغباتتتحقيقدونحائلأ

المؤثراتتوكثرة،ضروراتتاصبحتالتيوالكمالياتتالمغرياتتكثرة

حددتالعصرفطبيعةلذلكلها.يتعرضونالتيالخارجيةوالضغوط

سواءيعيشونهاالتيالحياةونمططريقة-العصرينكلافي-للشباب

.معقدةاوسهلةكانت

مجالاتفيالمباشرعملةبحكمأدركالشيبانيد.أننجدهناومن

لتربيتهموالتربويةالنفسيةالأسسوضعاهمية،ورعايتهمالشبابتربية

الجوزيابنأننرىبينمالها.يتعرضونالتيمشكلاتهموحلورعايتهم

للمشكلاتيتعرضأندونالمراحلمنكغيرهاالمرحلةهذهعنكتب

تواجههملمأعتقدماعلىلأنة،الوقتذلكفيالشباتبتواجةالتي

منوخلؤهاالحياةسهولةبسببحاليأالشبابمنهايعانيكالتيمشكلات

المختلفة.التعقيداتت

الموازنة:هذهمنبهنخرجالذيالقولوخلاص!

ابنمنكلبينأخرىجهةمنواختلافاجهةمنتشابهاهناكأن

اعتمادهمابينهماوالتقاربالتشابهأسباتبومن،الشيباني.ودالجوزي

وال!تةالكريمالقرانمثلالإسلامفينفسهاالتشريعيةالمصادرعل

علىالاعتمادهذاأدىوقد،الخ...والقياسوالإجماعالشريفةالنبوية

إلىوجدتها،الاراءهذهوحيويةوواقعيةثباتإلىهالأصيلةالمصادرهذه

الحاضر.وقتنا

الاتي:فيفتبرزبنيهماالاختلاتنواحياما

تحديددونعامةبصفةالتربيةفيكتبالجوزيابنأن-ا

فيمتخصصأستاذفهوالشيبانيد.أما.لذلكدفعتةالتيللاسباب

الشخصياهتمامهدفعةوقد،الدكتوراةدرجةفيهانالالتي،التربية

كتابةفيهاوالكتابةالتربيةهذهفيالتعمقإلىالإسلاميةللتربيةوحبة

العلمصقلتالتيالتربويةالمناصبتوليةذلكإلىيضات.المتخصص

لا.الوظيفةفيالعمليةبالتجربة
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فيللكتابةدفعتةالتيالاسبابهذهعنكشفالشيبانيد.إن

التربيةأسسمنكتابمقدمةفيقالعندما،المجالهذامثل

متواضعجهدمناليوماقدمهمايكونأنلأرجو"وإنني:الاصلامية

مجالفيالعميقوالبحثالواعيةالدراسةمنمزيدعلىلغيريحافزا

علالضوءإلقاءفيالمطلوبالشوطقطعلناليتسنىالإسلاميةالتربية

للتطبيقالصالحةالتربويةوالمبادىبالأفكارالمليءالخالدالتربويتراثنا)1(

ونقلةالتراثهذا)2(وتصفيةوتجديدإحياءوفي،ومكانزمانكلفي

بماضيناحاضرناربطبالتاليلناوليتحقق،والمقبلةالحاضرةأجيالناإلى

والحياهالفكرمجالاتكافةفيوتجديدتقدممنإليهنسعىماوربط

الإسلاميوتراثناالحنيفالإسلاميدينناوبتعاليمالفكريةباصالتنا

الخالد")3(.

-)051منالجوزيابنفيهاعاشالتيالفترةتميزت-2

الحياةجوانبجميعفيوالضعفالقوةنواحيمنبالكثيرهـ(،795

بيناان)وسبقوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالأخلاقيةوالسياسيةالعلمية

(.البحثهذامنالثانيالبابفيذلك

وقتنافيأعنيالشيبانيد.فيهايعيشالتيالزمنيةالفترةاما

وازدهارهالإسلامظهور"عصرفمنمتعددةعصوروليدةفهيالحاضر،

الاستعمارعصرإلىوالانحطاطوالانحرافالانحسارعصرثم،وامتداده

،البعثات"إيفادنتيجةواضحةاثارمنخلفةوما")4(الأجنبيوالغزو

مدارسناإلىوكتبةالتعليممناهجونقل،الأجانبالأساتذةواستقدام

لغاتإلىالغربيةالثقافةنتائجونقلبلادنا،فيأجنبيةمدارسوتاسيس

عمليةواستمراربتزايدأدىكلهذلكإن،الإسلاميةالشعوب

العلماءكتبةوماالنبويةوالسنةالكريمالقران:السياقهذافيبالتراثالمقصود)1(

.السابقونالمسلمونوالمربون

فقط.وا!لربونالعلماءكتبهماتخص:التصفية)2(

.8ص.الإسلاميةالتربيةأسسمن.الثيباني،سابقمرجع)3(

والنشرللطباعةالفكردار،بيروت.الإسعلاخ!المعاصرا.محمد،المبارك)4(

46.ص،ام979-9913،الرابعةالطبعة،والتوزيع

563



.(2)"(1)لتغريبا

)الغازيالمستعمروخروحالأجنبيالاستعمارمنالتحرروبعد

الفكريبالغزوالإسلاميةالأقةابتليت،الإسلاميةالدولمنالكافر(

كافة.حياتهاشؤونفيوالأخلاقيوالاجتماعيوالعقائدي

وتاترهولقائةاتصالهخلالالمعاصرالإسلاميالمجتمعمروقد

والدهشةالذهولمرحلةاولهامتعاقبة"بمراحلالغربيالأوروبيبالمجتمع

والتقليدالنقلمرحلةكانتثم،بالنقصوالشعوروالإعجاب

والقيمالغربيةالقيمبينالتوفيقبينتتراوحومرحلة،والاقتباس

مرحلةأخيراكانتثم،أخرىتارةبينهماوالصراع،تارةالإسلامية

للاتجاهبالنسبةتقابلالتيالإسلامياوالأصيلللاتجاهبالنسبةالذاتية

احدفيكلياوالاندماحالإسلاممنالنهائيالانسلاغمرحلةالاخر

.")3الغربيالفكرتيارات

لمسوقد،الأصيلالإسلاميبالاتجاهالملتزميناحدالشيبانيود.

علذلكخطورةوأدرك،والتعليميالتربويواقعنافيالداءموطن

حولتدورمؤلفاتةمعظمفكانت،الحاضرةالإسلاميةالأجيالتنشئة

الكريمالقرانمنالثابتةالإسلاميةالمصادرإلىوالعودةالتربويالإصلاح

الإسلاميةاصولةإلىالحاليالتربويالبناءلإعادة،الشريفةالنبويةوال!تة

الدخيل.الفكرشوائبمنوتنقيته،الأولى

يتناولانالشيبانيد.علىالحاضرالعصرطبيعةفرضتلذلك

تستمدتربويةفلسفةبناء"نحو:مثالالجوزيابنيتناولهالمموضوعات

ابنعالجهاموضوعاتيعالجقداو".الإسلاممبادىمنأصولها

الوجهةمن-الإسلاميةالتربيةفيووظيفتةالمعلم"فضل:مثل-الجوزي

ولمبالمعلمتتعلقالحاضرالوقتفيظروفمنتجددماوفقالإسلامية

.الجوزيابنعصرفيتكن

العقليةإلىالإسلاميةالعقليةمنالمسلمينانتقال:التغريببعمليةالمقصود)1(

الغربية.

صنةطبعة،الفكردار،بيروت.والأسلاميةالغربيةالثقافتينبين.عمد،المبارك)2(

78.ص،ام859-اص004

.201ص.المعاصرالأسلاخ!مىا.المبارك،سابقمرجع)3(



باراءالشيبانيد.تاثر-عامةبصفة-الموازنةمنيبدووالذي

التيالأفكارمنكثيرفيباقوالهماستشهادهبدليل،المسلمينالمربين

تربويةاراءمنتركوهماانموضعمنأكثرفيأكدلقدبليعرضها.

هولاءلناتركةما...":ذلكفيفقالالخالد،تراثنامنجزءهيقيمة

المعلمواجبات]يعنيالمجالهذافيمكتوبتراثمنوالمربونالعلماء

به")1(.نعتزالذيالإسلاميالتربويتراثنامنكبيرأجانبايمثلوادابه[

جعلاقدالشيبانيود.الجوزيابنانإلىالموازنةهذهمنونصل

وسثةواحاديثوجلعزاللهكتابهووالتربويالفكريثرائهمامصدر

كالإجماعأخرىمصادرمنعنهمايتفرعماثملمجز،محمدنبية

ونحو..الأسلافلناخلفهالذيالتربويتراثنافيالنظرثم..والقياس

ذلك.

التربويةبآرائهتناولالجوزيابنانهذايعنيهل..ولكن

؟المعاصرةالتربويةالدراسات

لابد،العلميةالوجهةمنوواضحةصحيحةالإجابةتكونولكي

تناولهاالتيالتربويةبالموضوعات-وسريعةعامةبصورةولو-الإلماممن

وقتنافيالإسلاميةالتربويةبالدراساتالمهتموناوالباحثوناو،المؤئفون

وتحديد،ذلكلمعرفةثمالتربويةالجوزيابنباراءبوازنتهاالحاضر،

المعاصرين.المربينبينالجوزيابنمكان

يالجنمقدادد.وضعهالذيللدليلالعامالاستقراءخلالومن

عمادةمنبتكليفاهـ،411لعامللتربيةالإسلاميالتاصيلدليلوهو

)2(،بالرياضالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعة،العلميالبحث

الاتية:الموضوعاتيشملالدليلهذاأننجد

.102ص.الإصلاميةالترييةاسسمن.الشيباني،سابقمرجع)1(

التاصيللجنةفييالجنمقدادد.عضويةاثناءالوجودإلىالدليلهذافكرةبرزت)2(

فيالإسلاميللتأصيلأدلةثلاثةعملعليهمافترحفقد،للتربيةالإسلامي

هذاتنفيذفيفعلأبداقدمقدادد.وكان.النفسوعلمالاجتماعوعلمالتربية

علىإلعلميالبحثعمادةووافقتأتمةانإلى،الاقتراحلهذاعرضةأثناءالدليل

يتمفسوفالنفسوعلمالاجتماععلمدليلاأما.مطبوعالانوهو.طباعتة

تعالى.اللهشاءإنالعامهذافيانجازهما
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المقدمة

الدراساتوبعض،واجهتةالتيوالمشكلاتالصعوباتفيهاوذكر

الدليل.هذالكتابةالمستخدموالمنهجالمفيد،التربويالعمللهذاالمشابهة

التربية.تاصيلوبخاصةبالتأصيلالجامعةاهتمامعننبذةاولا:

زالتماوالتيإنجازها،تئمالتيوالمؤلفاتالبحوثدليل:ثانيا

الحروفأساسعلمصنفة)وعناوينها(العربية)باللغةالإنجازتحت

(.الموضوعاتعلىالتعرفلسهولةالأبجدية

الأبجدية.الحروفاساسعلىمصنفوهوالباحثيندليلثالثا:

ويشمل:الأجنبيةباللغاتوالمؤلفاتالبحوثدليلرابعا:

والألمانية.والفرنسيةالانجليزيةباللغةالبحوثدليل-أ

التركية.باللغةالبحوثدليل-ب

الاسلامية.التربيةلبحوثمكتبيةلأعمالالنماذحبعضخامسا:

بعضإلىأيضآستقدموالتيقدمتالتيالبحوثدليلسادسا:

عقدها.المقرروالندواتالمؤتمرات

خريطةومشروع.للتربيةالإسلاميالتاصيلمجالاتسابعا:

المقترحة.التربويةالبحوث

وبالتربيةبالتأصيلالمهتمةوالهيئاتالمؤسساتدليل:ثامنا

.خاصبوجهالإسلامية

الخاتمة

الأعمالمنغيرهعنالدليلهذابةتتميزماأهثمفيهاذكروقد

هي:المميزاتوهذهالسابقة

لموهذا،والمؤلفاتالبحوثمنكميةاكبرعليحتوي"أنة-ا

المؤلف-علمحسب-المجالهذافيسابقةدراسةايةتحوه

المجالاتفيالتربويةالبحوثخريطةمشروععلىاشتملأنة-2

الباحثليختاروذلك..بحثمشروع)166(تضقنوقدالتأصيلية

ميولهأولاختصاصهمناسبةموضوعاتالتاصيلفي-الإسهاميريدالذي

تحتاجالتيالموضوعاتعنالبحثفيوقتإضاعةغيرمنواستعداده

والتاصيل.الدراسةإلى

المؤتمراتبعضإلىستقدمالتيالبحوثعلىاشتملانة-3
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هذهأنأساسعلى،التاصيلمجالاتفيعقدهاالمقزروالندوات

سبيلفيوتعتبر،معروفومالهاالمسخلةالبحوثبمثابةالبحوث

عليهاللحصولعنهاالمسؤولةالجهاتبتلكالاتصالويمكنالإنجاز،

بحثأ.67الخطةحسبوعددها،والندواتالمؤتمراتتلكانعقادبعد

بالتأصيلالمعنيةالمؤسساتوعناوينأسماءعلىاشتملأنه-4

إنتاجها..اوبحوثهاعلىوالحصولنشاطهاومتابعةمعها،للتعاون

العصريةوالبحوثالمؤلفاتعلىركزتعصريةدراسةانه-5

مجالفيسواء،التراثيةالدراساتعنتميزوبذلك،والمشروعاتالمنجزه

التربوية.الموضوعاتأو(المربين)أعلامالأعلام

بمنزلةهيالتيأوالمنجزهالموضوعاتعناوينأن-6

أساسعلىإما،عنوانتحتومصنفةمنظمةسواءحدعلى)مشروعات(

وذلكالمعج!(،كترتيب)مرتبةالهجاءحروفأساسعلىوإماالمجالات

1(."ممكنوقتأقربفيمطالبهمعلىالحصولللباحثينيسفلمما

قبلمننوقشتالتيالتربويةالموضوعاتلعناوينالاستقراءوبعد

(ودكتوراة)ماجستيرالعلياالدراساتفيوالباحثاتالباحثينأو،المؤلفين

الاتي:لوحظ

وكل،درستالتيالإسلاميةالتربويةالموضوعاتوتنؤعتعدد-ا

الإسلامي.التربويالفكرجوانبمنجانبعلىركزتمنهادراسة

الهويةإلىالعودةظاهرةتمثل،الحاليةالتربويةالدراساتإن-2

ثم،المنشودةالتربيةمعالملتحديدمنهامحاولةفي،الضائعةالإسلامية

الحاضرالعصرطبيعةوفقومي!رأمفيدأوجعلهالإسلاميالتراثإحياء

الشرعية.وضوابطهاالإسلاميةالحدودضمنالمتغيرةوظروفة

والتيأنجزتالتيالتربويةوالدراساتالبحوثأعدادإن-3

التربيةتاصيلفيوالجادةالصادقةالرغبةعلىتدلالإنجازطورفيهي

وكتابةالمؤتمراتبعقدالتعليميةالمؤسساتاهتماموكذلكإسلاميأ،

والحاجةالموضوعهذاأهميةمدىعلىيدلالمجالهذافيالبحوث

المجثسمادة،الرياض.للتربيةاتلإسلاالتأصيل.مقداد.د،يالجن()1

الثقافةإدارةمعبالتعاونالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعةالعلمي

692.-592ص،الأولالجزء1411!،الأولىالطبعةوالنشر،
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إليه.تدعوالتيالماشة

الإسلاميةالتربيةبأنتبشرودلالاتمؤشراتمنذلكغيرإلى

فيوالتعليمالتربيةوأزماتمشكلاتلكلالمنقذالنظاماللهبإذنستكون

كله.العالموفيبل،العربيالعالمومنةالإسلاميالعالم

الجوزيابنباراءالتربويةالدراساتمنلاحظناهماوازثافإذا

التربيةتاصيلتحاولالحاليةالتربويةالدراساتهذهأننجدفاننا،التربوية

ابناراءتحتاجلابينمالها،الأساسيةالمصادرإلىوالعودةإسلاميا،

الإسلامي،التربويالفكرمننابعةلأنها،إسلاميتاصيلإلىالجوزي

عليهيعتمدالذىالإسلاميالتربويالفكرمنوقيمأاصيلأجزءأوتعتبر

.تربويموضوعاىدراسةأوعرضعند

علميةقيمةيمثلالجوزيلابنالتربويالفكرأنمنالرغموعل

التربويةالدراساتموضوعاتيتناوللمالجوزيابنفان،وتربوية

:عدةلأسبابوذلك،المعاصرة

ولكن،التربيةفيمتخصصغير-ذكرناأنسبقكما-إنه-ا

عامة.بصفةالتربويةالموضوعاتمنكتبماكتب

عقائدتأثيردونالإسلاميةالوجهةمنالتربويةالاراءتناولإنه-2

طبيعةفرضتهاظروفاو،الإسلاميللمنهجمخالفةتياراتأومذاهباو

فيومثلهاالجسميةالذكاءبعلاماتيتعلقمافيذكرهماإلاالعصر،

الحمقى.

جميعيتناولانوالعلمالقوةمنأوتيمهمالبشريمكنلاإنه-3

")1(.قليلأإلاالعذفنأوتيتو"وماةتعالىاللهقال،العلمجوانب

الموضوعاتمنبكثيرأقلتناولهاالتيالتربويةالموضوعات-4

وبعض.المعاصرونالمسلمونالمربونتناولها،التيالإسلاميةالتربوتة

التربيةأهدافمثلالجوزيابنإليهايتطرقلمالمهمةالموضوعات

والابتكارية.الإبداعيةوالتربية،الإسلامية

منأخذهالأنهالجوزيلابنمرفوضةتربويةاراءهناكأن5--

موضوعة.أوضعيفةاحاديثعلىمبنيةلأنهاأو،الآخرينالمربين

85.الايةالإسراء،سوره)1(
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ألبا!ألساوهـلم

ابنعندالتربويةالآراءاهم

منالإستفادةووجوهالجوزي

التربويهوجهودهاجتهاداته

الجوزيابنعندالتربويةالآراءاهم:الأولالفصل-

منهاالاستفادةووجوه

ووجوهالتربويةاجتهاداتهطرتقة:الثانيالفصل-

منهاالاستفادة
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لوألةألفصل

الجوزيابنعندالتربويةالآراءاهم

منهاالاستفادةووجوه

لأاو

ثانيا

ثالثا

البشريةالطبيعةفيالتربويةالاراءاهم

ضوءفيالطفلتربيةفيالتربويةالآراءاهم

النمومراحل

عندالإسلاميةالتربيةجوانبمنيستفادمااهم

:الجوزيابن
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لوألؤألفصل

الجوزيابنعندالتربويةالاراءاهم

منهاالاستفادةووجوه

،الجوزيلابنالتربويالفكرفيالمطافنهاية..البابهذايمثل

منها.الاستفادهووجوه،التربويةوتوجيهاتهارائهأهمإجمالفي

الأساسيالهدفعنسؤاللدينايبرز..الاراءهذهعرضوقبل

؟.الإسلاميةالتربيةمن

دلهالخالصةالعبوديةهيأجلهامنالإنساناللهخلقالتيالغايةإن

إلآواقيدشاتجنظقت"وما:تعالىاللهقال،لةشريكلاوحده

الإنسانوتربيةتنشئةخلالمنإلاالعبوديةهذهتحقيقيتمولن.")1(لتغبدون

والاعتقاديةوالعقليةالصحيةالناحيةمن،نواحيهجميع"منالمتكاملةالتربية

مراحلجميعفيوالإبداعيةوالإراديةوالاجتماعيةوالأخلاقيةوالروحية

اساليبضوءوفي،الإسلامبهاأتىالتيوالقيمالمبادىضوءوفي،نموه

بينها")2(.التيالتربيةوطرق

اراءأننجد،الإسلاميةالتربيةمنالغايةهذهفيالنظردققناوإذا

القرانيةبالاياتموثقةووضحتهاعليها،ركزتقدالتربويةالجوزيابن

ذكرهاالتيالتربويةالاراءأهمحولوساركز.الشريفةالنبويةوالأحاديث

التالية:النقاطفيواوجزها،الجوزيابن

56.الاية،الذارياتسورة)1(

26.ص.الأساسيةالإسلاهيةالتربيةجوانب.يالجن،سابقمرجع)2(
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)1(البشريةالطبيعةفيالتربويةالاراءاهم-ااولا:

منفيهاوماالبشريةالنفسطبيعةبخفاياالمرببمعرفةضرورة-ا

بطريقةتوجيههايستطيعحتى،وعواطفوانفعالاتوميولدوافع

ومعرفة.علموعن،صحية

،وجودهمنوالحكمة،خلقةمنالغايةالمتعلمتعريفضرورة-2

غايةمنذلكمستمدأالحياةفياهدافةتحديدالمرءعلىيسهلحتى

تاخذالإسلاميةالتربيةلأن،بدقةوظيفتهاالتربيةتعرفوحتى،خلقة

تحقيقها.معةيستطيعنحوعلىفتعده،الإنسانخلقغايةمنغايتها

إشباعهاوضرورة،والعقلوالروحالجسمبحاجاتالاعتراف-3

دلّهالمطلقةالعبوديةتحقيقخلالهامنليتموذلكومتوازنةمعتدلةبطريقة

وجل.عز

المناسبةالطرقواتباع،وعواطفهالإنسانبانفعالاتالاعتراف-4

منها.والإعلاءومجاهدتهالتهذيبها

فيوالعواطفوالانفعالاتالدوافعوجودمنالحكمةمعرفة-5

وجودها.منالحكمةتتحققبحيثتسيروجعلهاالبشريةالنفس

النفسلتدريب،المناسبةوالأساليبالطرقمعرفةضرورة-6

بالضوابطوتهذيبها،الفطريةالحاجاتإشباعفيالاعتدالعلىالبشرية

الإسلامية.

فيوالنساءالرجالوبينالافرادبينالفرديةالفروقمراعاة-7

لهذهوضبطهممجاهدتهموفي،والشهواتوالانفعالاتالقدرات

وتهذيبها.وتأديبهاالشهوات

النفسوتهذيبمجاهدةعندالتدرحبمبداالأخذوجوب-8

البشرية.

الإسلامية،الشريعةمقاصدإدراكعلىالعقلتربيةوجوب-9

والتربيةوالعواطفوالانفعالاتالشهواتضبطفيدور،*لهيكونحتى

بموجبها.

بعدها(.وما501)صالأولالفصل،الثالثالباب)1(
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البشريةالطبيعةفيالتربويةالاراءمنالاستفادةوجوه-ب

الطبيعةبشانالجوزيابناراءمنالاستفادةوجوهبيانقبل

والتربوية،التعليميةالعمليةمحورهوالإنسانانتاكيدمنلابذ،البشرية

التيالصحيحةالوجهةتوجيهةمنلابد،وجودهمنالغايةتتحققوحتى

،وقدراتواستعداداتورغباتودوافعميولمنلديهمامعتتناسب

الداخلفيما"بمعرفةإلاالباحثينأحدقالكماالتوجيةهذايتمولن

وأالإنسانليستطيع،وموجهةمحركةوالاتوطاقاتواجهزةحقائقمن

كانتولهذايريد،وحيثمايشاءكيفماوتوجيههالإنسانتحريكالمربي

ترجعأهدافها،تحقيقفيالتربويةالنظرياتإخفاقفيالرئيسيةالأسباب

يكونأوالداخليةالإنسانطبيعةعنبعيدةأنهاإلىإليهترجعماضمن

الجوانبمنالطبيعةلهذهالداخليةللحقائقتصورهاوخطأجهلهاالسبب

تكوينطبيعةلحقيقةكاملأتصورأيعطيالإسلامنجدولهذا.المختلفة

ثم،الطبيعةهذهأغوارعنكاشفةأضواءذلكبعديلقيكما،الإنسان

الكاملةالمعرفةلتلكووفقأالكاملالتصورلذلكوفقاتوجيهةكان

هذهخالقمعرفةالمعرفةوهذه...الطبيعةلهذهالداخليةللجوانب

وهوظقمنيعلم"ألا:تعالىاللهبقولذلكالباحثأكدثم)1(.الطبيعة

")2(.الخبيرألفطيف

تعالى،اللهخلقهاكماالإنسانيةللطبيعةالتصوراتهذهخلالومن

بمراحلهللتعليموالخاصةالعامةالأهدافتحديدالمخططونيستطيع

لهذهالمناسبةالتعليميةالمناهجوضعثم،التصوراتلهذهوفقأالمختلفة

وأساليبوسائلمنيناسبهاوما،والاستعداداتوالميولالقدرات

بالناحيةيتعلقماكلتنظمإداريةولوائحنظممنيتبعهاوما،تربوية

إلى،البشريةوالإمكاناتوالأجهزةالمعاملمنبدءأ،والتربويةالتعليمية

الخ...الامتحاناتوأنظمةوالوسائلالمقررات

المناسبالتعليموتعليمةوتربيتةالإنسانلخدمةيوطف..ذلككل

وهذا.الإسلاميالتربويالمنهجوفق،منةالمرجوةالأهدافيحققالذي

27.ص.الإفلاالتر!آتويا!ض.ويالجنالقاضي،سابقمرجع()1

(.يالجند.كلاممنالمنقول)النص

.14الاية،الملكسوره)2(

575



تكونلكيوحدها،تكفيالإنسانيةللطبيعةالتصوراتهذهانيعنىلا

يحتاجها-متعددةأخرىنواحهناكبل،الأهدافلاشتقاقمصدرأ

وفلسفتةالمجتمعطبيعةالمثالسبيلعلىمنها-المسلمالتربويالمجتهد

يقدمهوما،فيةنعيشالذيالعصروطبيعة،ومشكلاتهوامالة

بناءعلتساعدالتيالأمورتلك،الدراسيةالموادفيالمتخصصون

متكاملة.إسلاميةحضارة

للطبيعةتصورهخلالمنالجوزيابنحددهاالتيالتربويةوالاراء

المعلمينمعاهدفيمنهاالاستفادةيمكن،تعالىاللهخلقهاكماالبشرية

تمدهمفهي،والمعلماتالمعلمينلإعداد،المتخصصةالتربويةوالكليات

للتلاميذ،تدريسهمأثناءبهاليستعينواالتصور،عناللازمةبالمعلومات

ابنتوجيهاتفيماوليطبقوا،الراهنةالتعليميةالمناهجسلبياتلتلافي

أنهذلكإلىويضاف.البشريةالنفسلتهذيبووسائلطرقمنالجوزي

نفسهيرببانيريدمنلكلالتربويةوالتوجيهاتالآراءهذهتعميميمكن

فيالتحكمأساليبوضحقدالجوزيابنلأن،مستمرةذاتيةتربية

بالتفصيل.والعواطفالانفعالاتتهذيبوأساليب،والشهواتالأهواء

النمومراحلضوءفيالطفلتربيةفيالترلويةالاراءاهمثانيا:

ضوءفيالطفلتربيةفيالجوزيلابنالتربويةالآراءتنوعت

إلى..مبكرةطفولةمنتناولها،التيالمراحلتعددبسببالنمو،مراحل

مناشطمنمرحلةكللةتتعرضوما،كهولةإلىشبابومن،بلوغ

لكلالتربويةالاراءساحددلذلك.فيهاالإنسانونموتتناسبنحتلفة

منها.الاستفادةأوجةاذكرثم،مرحلة

)1(:الولادةقبلمامرحلةفيالتربويةالآراء-ا

مهمدورمن(الزوجين)أيلهمالما،الصالحالشريكاختيار-ا

وتنشئتها.المسلمةالأجيالتربيةفي

الجسميةالجوانبكافةمنأمهبطنفيوهوالجنينرعاية-2

الفرد.تشكيلفيتاثيرمنلذلكلما،والنفسية

الجوزيابنعنهايتحدثلمالمرحلةهذه(691)ص،الثانيالفصل،الثالثالباب(1)
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المرحلة:هذهفيارائهمنالاستفادهوجوه

وضععند،التربويةالجوزيابنتوجيهاتمنالاستفادةاهميةتبرز

بعضفيتختلفالتي،المسلمةالمرأةلتعليموالخاصةالعامةالأهداف

وظيفتهافيعنةوتختلف،الرجلعنوالنفسيالجسميتكوينهاجوانب

التيالمناهجوتؤلفالأهدافتصاغانيمكنلذلك.الحياةفيودورها

رعايةوهيبهاالقياماللهكلفهاالتيالحقيقيةلوظيفتهاالمسلمةالمرصةتعد

إلىتحتاجالخطيرةالوظيفةوهذه،المؤمنةالأجيالوتربيةالأسرةشؤون

المناهجخلالمنيتموهذا،المربيةوالأم،الصالحةالزوجةإعدادحسن

الصحيةجوانبةجميعمنالتربويالإعدادهذاعلىتركزالتيالتعليمية

حقيقةعنالكافيةبالمعلوماتالمراةوتزود.والاخلاقيةوالنفسيةوالعقلية

،واجباتمنعليهماوماحقوقمنلهماوما،الزوجينبينالعلاقة

هيوما،حياتهنهايةإلىوتربيتةولادتهقبلبالطفلالاهتماموكيفية

التربية،علىلتعينهااستخدامهايجبالتيالتربويةوالوسائلالأساليب

تتعلقمتنوعةإسلاميةثقافةمنتحتاجةمابكلتزويدهاإلىبالإضافةهذا

منتنبعالاستفادهوهذه.الخ...الإسلاملنشروداعيةافأبوظيفتها

فيإلا-النساءوخواصالرجالخواصبينتفرق"لاالمناهجكون

بحكمللفتاةمنفصلأتعليمأتقيمفلا-بالمراةالخاصةاليسيرةالأموربعض

/مسؤوليتهاوبحكم،الحياتيوالجسميوالإجتماعيالنفسيتكوينها

فلاواحد،برنامجفيالرجالمعتشتركولكنهاوعملها،ورسالتها

الاهتماممنلابدلذلكمحددأ")1(.هدفاولاخاصةمهمةلهاتعرف

إعدادنضمنحتىالتعليميةالمناهجووضعالأهدافصياغةعندبذلك

.الحياةفيالحقيقيةلوظيفتهاالمناسبالإعدادالمسلمةالمراة

(سنوات6-)2)2(المبكرةالطفولةمرحلةفيالتربويةالآراءاهم-ب

تتمثلالمبكرةالطفولةمرحلةفيالجوزيلابنالتربويةالآراءأهم

-:الاتيفي

.491ص.الاسلاضوالأجيا!آلوبناالتربيه.الجندي،سابقمرجع)1(

(لكتاب.هذامن212()ص،الثانيالفصل،الثالثالباب)2(
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هذهفيالحسنةوالاداب،الطيبةالعاداتتكوينضرورة-ا

والتحبيب.الترغيباساليببشتىتاصيلهافيالاستمرارمع،المرحلة

منالأولىالسنواتفيوالادابالقيمبغرصالاهتماموجوب-2

الطفل.عمر

المرحلة،هذهفيالطفلنموبخصائصالمربيمعرفةضرورة-3

إسلامية.تربويةتطبيقاتمنيناسبهاوما

تميزطريقعن،والأنثىالذكرمنكلشخصيةعلىالمحافظة-4

منهما.نوعبكلخاصةأعمالعلىوالتدريبوالإعدادباللباصالفريقين

والاجتماعيةوالخلقيةوالصحيةالجسميةبالتربيةالاهتمام-5

.للأطفال

وتنشئتهم،الأطفالتربيةفيالعظيمبدورهماالوالدينتعريف-6

والتاديب.المعاملةفيالحكمةمراعاةمع

فيالعظيملأثرها،للطفلالصالحةالصحبةباختيارالاهتمام-7

الصالحة.والآدابالسلوكياتغرص

ووسائلها.الإسلاميةالتربيةأساليبباستخدامالاهتماميجب-8

النفسوطبيعةتتناسبحتىالتربيةاساليبفيالتنويعضرورة-9

البشرية.

علىوتقديمها،للطفلالأساسيةبالعلومالاهتمامضرورة-01

أهمية.الأقلالعلوم

العلميتقنانبعدإلاعلمإلىعلممنالانتقالعدم-11

.الأول

به.بالعملالعلماقترانضرورة-12

واحد.علمعلالاقتصاروعدم،العلومفيالتنوعضرورة-13

العقليةقدراتهمفيالأطفالبينالفرديةالفروق--مراعاة14

وسلوكهم.وتعلمهم

النظاميةالدراسةمرحلتيفيالتعليميةبالمناهجالعنايةضرولىة-15

الإسلامية.الأساسيةالموادعلوالتركيزقبلها،وما



المرحلة:هذهفيارائهمنالاستفادةوجوه

هذهفيالجوزيلابنالتربويةالاراءمنالاستفادةتنحصرلا

الأسرةركنيأيضاتشملبل،الأطفالرياضمعلماتعلىالمرحلة

التنشئةبعمليةالقيامكيفيةيعرفاانلهماينبغيأنةذلك(الأم،)الأب

الاتية:النقاطفيالاستفادةوجوهتصنيفويمكن.الصحيحةوالتربية

معلمواهمالذينالمربينوالاباء،المربياتالأمهاتتربية-ا

الأشرة.مدرسة،الأولىالمدرسة

وهذهبعدهاوماالنظاميةالدراسةقبللماالتعليميةالمناهجبناء-2

الموادتحديدعندالمناهجوضععلىالقائمونمنهايستفيدأنيستطيع

المرحلة.هذهفيالدراسية

وغيرهاوالعقابوالثواببالقدوةالتربيةأساليبمنالاستفادة-3

منلابدوهذه،الجوزيابنذكرهاالتي..الإسلاممةالتربيةأساليبمن

التربية،وكليات،الأطفالرياضمعلماتمناهجضمنإدراجها

منالاستفادةيمكنوعموما.وتربيتهمالأطفالتوجيهفيمنهاللاستفادة

والدراسةالثانويةالدراسةمرحلتيفيالجوزيلابنالتربويةالاراءجميع

دوروعليهما،المسلمةالأسرةلتكوينالأولىالنواةانهماباعتبار،الجامعية

والتوجيه.التربية

12-)12)1(والشبابالبلوغمرحلةفيالتربويةالاراء-.اهم%

سنة(:

البلوغمرحلةفيالجوزيلابنالتربويةوالتوجيهاتالآراءأهم

:والشباب

لخطورةيهاالتربويةوالعناية،البلوغبمرحلةالاهتمامضرورة-ا

البالغ.علالمرحلةهذه

البالغ.لدىالدقيقةاللهبمراقبةالقويالشعورتكوينضرورة-2

علفيعؤديستيلمهـاذا،للبالغالزواجطريقتسهيلضروره-3

.الكتابهذامن241()ص،الثافيالفصل،الثالثالباب)1(
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الأمور.وبمعاليبالعلمالاشتغالإلىويدفعوالصيامالبصرغض

وتضبط،إرادتةيقؤيحتىالصيامعلىالبالغتدريبضرورة-4

الزلل.فيالوقوعمننفسهفيحفظ،دوافعة

مننفسةعلىللمحافظةالواحدةبالزوجةامكنماالاكتفاء-5

التشتت.

بالنساء.البالغاختلاطمنع-6

،مشاعرهوتقديررايةاحتراممع،للبالغالكريمةالمعاملة-7

نفسه.فيالثقةوغرس

للبالغ.الرزقلكمسبالوظيفيالتاهيلضرورة-8

المرحلة:هذهفيارائهمنالاستفادةوجوه

التعاملوكيفية،للبالغالجنسيالجانبعلىالجوزيابنتركيزرغم

للوالدين،الأسريةالتربيةفيالاراءهذهمنالاستفادةنستطيعفاننا،معة

تربيةوتربيتةالمناسبةالمعاملةومعاملتةالبالغعلىالمحافظةحيثمن

كافيةتربويةمعلوماتلديةتوافرتممنإلايتملا)وهذا،إسلامية

بها،يمزالتيالحرجةوبالمرحلةالإنسانيةبكرامتةتليق(،مناسبةومهارات

بنفسه.ثقتةمنيزيداناللذين،والاحترامالتقديرإلىحاجةفيوهو

التربيةفيبالنساءاختلاطهمنعمبدامنالاستفادةنستطيعكذلك

منوتجنيتبيحةالتيالدولفيولاسيما،التعليمنظاموفي،الأسرية

نافاعتقد،الرزقلكسبوظيفيأالبالغتأهيلمبدااما.الويلاتورائه

يعتمدالبالغلأن-الحاضرالوقتفيولاسيما-المبدألهذاماسةالحاجة

ماإلىالأحيانمعظموفي،دراستةانتهاءحتىمعيشتةفيأسرتهعلى

تعودلأنة،المسؤوليةتحمليستطيعلافانةتزوجوإذا،الدراسةبعد

شؤونة.كلفياسرتهعلىالاعتماد

فيالبالغينوتوظيفتشغيلفيهذامنالاستفادةمنلابدلذلك

الزمنيوعمرهميتناسببما،كالحجالعملومواسم،الإجازاتأيام

الاعتماديتعودواحتى،والجسميةالعقليةوقدراتهم،العلميةومؤهلاتهم

والصلابةالقوةنفوسهموتكتسب،المسؤوليةوتحملأنفسهمعل
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الأعمالعلىفتدربالفتاةاما.والبناءالعطاءفيوالمشاركة،والرجولة

صالحة،زوجةلتكونبإعدادهاالاهتماممعالأساسيةبوظيفتهاالخاصة

فاضلة.ومربية

سنة(:06-)04)1(الكهولةمرحلةفيالتربويةالاراءاهم-د

الإنسانميلهما:جانبينعلالمرحلةهذهفيالجوزيابنركز

الجانبينهذينومن،والتاليفوالحفظالعلممرحلةثمالمختلفةلشهواته

التربوية:والتوجيهاتالاراءهذهنستخلص

التساميومحاولةشهواتها،عنالنفسضبطاستمرارضرورة-ا

منها.والإعلاء

للاخرين.وبذلهوتعليمةالعلمتعلمضروره-2

.المفيدةالكتبوتصنيفبالتأليفالاهتمامضرورة-3

المرحلة:هذهفيارائهمنالاستفادةوجوه

توجيةإلىتحتاح،الإنسانيالنمومراحلمنمرحلةكلإن

بكافةالمجتمعمنتحتاح-المراحلمنكغيرها-المرحلةوهذهيناسبها،

الأفراد،هؤلاءوتجاربخبرةمنبالاستفادةالاهتمامإلىمؤسساته

علىوتشجيعهم،والعلميالأدبيالإنتاحفيالعقليةطاقاتهمواستغلال

ويمكن،وقدراتهمميولهمتناسبالتيالمجالاتفيالجاذالبحث

وبقية،البحوثمراكزفيوالتاليفبالكتابةمنهميتميزممنالاستفادة

المهنيالتدريبمراكزفتكثرعليةويقدرإليةيميلماحسبكلالأفراد

اوقاتالمجتمعيمتصوبذلك،والفكريةوالاجتماعيةالثقافيةالنوادياو

وتجاربهمخبراتهممنالعملإغناءإلىبالإضافة،مفيدةأمورفيالفراغ

العملعلىالقادرةالمعطلةالطاقاتهذهواستغلال،المجالهذافي

لهم.المناسبةالمجالاتمختلففيوالعطاء

سنة(:07-)05)2(الشيخوخةمرحلةفيالتربويةالأراءاهم-ص

،الشهوةضعفهما:جانبينعلالمرحلةهذهفيالجوزيابنركز

.الكتابهذامن247()ص،الشانيالفصل،الثالثالباب)1(

.الكتابهذامن248()ص6الشانيالفصل،الثالثالباب)2(
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الأفرادبينيتفاوتالضعفوهذا-والعلميةالعقليةالقدرةوضعف

هذهنستخلصالجانبينهذينومن-ونهايتهاأواسطهاالمرحلةبدءبحسب

التربوية:والتوجيهاتالاراء

فيالابتذالمنومظهرهالشيخوقارعلىالمحافظةضرورة-ا

.بالشبابالتشبة

هذهفيوالتاليفوالتعليميةالعلميةبالنواحيالاهتمامضرورة-2

المرحلة.

اخرته.فيينفعةالذيالصالحالعملمنالاستزادةضرورة-3

المرحلة:هذهفيارائهمنالاستفادةوجوه

مرحلةفيالاستفادةوجوهمنذكرهسبقمماالاستفادةيمكن

ويضافنفسها،الاستفادةلأنها(الشيخوخة)مرحلةالمرحلةلهذهالكهولة

تعالمما،اللهومرضاةالصالحالعملفيالأوقاتجميعاستغلالذلكإلمما

معفمينأوللعلممتابعينوالذكرالعلممجالسحضورعلىالشيوخوحث

لة.

نهايةإلى-07بعد)ما)1(الهرممرحلةفيالتربويةالآراءاهم-و

العمر(:

نهايةبأنهاالإنسانتذكيرعلىالمرحلةهذهفيالجوزيابنركز

يمكنتربويرأيوأهمبالزاد.والتزؤد،للرحيلللتأهب،المطاف

هو:هنااستخلاصة

الجارية،والصدقة،الصالحالعملمنالاستزادةضرورة-ا

تعالى.اللهولقاءللموتللاستعدادالمستمز،والذكر

الاستفادةوجوههي،المرحلةهذهمنالاستفادةوجوهمنوكثير

للتكرار.داعيلالذلك،الشيخوخةمرحلةمنتقريبانفسها

:الجوزيابنعندالاسلاميةالتربيةجوانبمنيستفادمااهمثالثا:

منجانبكلفيالتربويةالاراءأهمبتوضيحهناالباحثةتقوم

.الكتابهذامن25(.)ص،الشانيالفصل،الشالثالباب)1(
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منها.الاستفادةووجوهالجوزيابنعندالإسلاميةالتربيةجوانب

:الجوزيابنعند)1(الصحيةالتربيةفيالآراءأهم-أ

علالبدنلإعانة،الفطريةالحاجاتباشباعالاهتمامضرورة-ا

وجل.عزاللهطاعة

الفطرية،الحاجاتهذهإشباععندالفرديةالفروقمراعاة-2

كيالأفراد،بينالفروقهذهيتجاهلواحدأنظامأتكليفهمواجتناب

سيئا.تأتيراذلكفيهملايؤثر

.البدنيؤذيعماوالابتعاد،الذاتيحفظمابتناولالاهتمام-3

الطيبلأثرها،الشخصيةبالنظافةوالعنايةبالتداويالاهتمام-4

وإيمانه.الإنسانقوةفي

الصحية.المبادىعلالأطفالتنشئة-5

الصحية.السلوكياتباهميةالوعيتكوبن-6

بيانمع،والشربالأكلفيالاعتدالعلىالأطفالتعويد7

فية.والتفريطالإفراطمنكلاضرار

فيالأساسلأنها)2(،الفطرةخصالعلالأطفالتعويد-8

الاجتماعيةاتارهاولهاالأمراضمنووقايتةالبدنصحةعلىالمحافظة

الصالحة.

الجانب:هذافيارائهمنالاستفادةوجوه

التربيةفيالجوزيابناراءمنعامةبصفةالاستفادةيمكن

المختلفة،الإعلاميةوالوسائلوالمدرسةالأشرةمجالفيوالصحيةالجسمية

الأتن!رةفيالصحيةوالسلوكياتالآدابالنشءتعويدخلالمن

المرئيةالإعلاميةالوساتلخلالمنالصحيالوعيبثثم،والمدرسة

.الكتابهذامنبعدها(وما2ه9)ص،الاولالفصل،الرابعالباب()1

الأظافر،وقص،السواك:مثللستهالمناسبةالفطرةخصالعلالطفليعؤد)2(

الزمني.لعمرهالمناسبةالأخرىالمراحلإلىالخصالبقيةوتؤجل،البراجموغسل
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.والمقروءةوالمسموعة

:الجوزيابنعندوالعلجة)1(العقليةالتربيةفيالاراءأهم-ب

الجوزيابنعندوالعلميالعقليالجانبفيالتربويةالاراءأهم

ياتي:فيماتتلخص

العقلية.القدراتفيالفرديةالفروقمراعاةضرورة-ا

الأفرادعندوالمنخفضةالمرتفعةالعقليةالقدراتتوجيةضرورة-2

يناسبها.بما

التربيةمجالفيوالمكتسبةالفطريةالعقليةالقدراتمراعاة-3

والتعليم.

الفعالالأثرلةالمعلمإعدادعندالأساسيةبالمقوماتالاهتمام-4

الإعداد.في

فيالتقدمعليساعدالجيد،التعليمطرقإلىالمتعلمتوجية-5

التحصيل.

.النسيانمقاومةعلىحقأالمساعدةالعواملإلىالطلابإرشاد-6

الجانب:هذافيارائهمنالاستفادةوجوه

التي،والعلميالعقليالجانبفيالجوزيلابنالتربويةالاراءجميع

فيترجمتهايمكن،الخامسالبابفيالتقويمخلالمنصحتهاثبتت

المعلمونمنهايستفيدعامةوانظمةولوائحتوجيهاتإلىالتعليميةالمناهج

لتوصيلها،التربويةوالكلياتالمعلمينإعدادمعاهدفيوالموتجهون

منها،الاستفادةعلىوتدريبهمالتعليميةالمراحلمختلففيللتلاميذ

اليومية.ودراستهمتدرشمهمفيوتطبيقها

الجوزيابننظرفي)2(الاعتقاديةالتربيةفيالاراءأهم-ص

تتلخصالجوزيابنعندالاعتقاديالجانبفيالتربويةالاراءأهم

ياتي:فيما

.الكتابهذامنبعدها(وما927)ص،الثانيالفصل،الرابعالباب)1(

.الكتابهذامنبعدها(وما321)ص،الشالثالفصل،الرابعالباب)2(
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فيثمارهاتؤتيكي،الصحيحةالاعتقاديةالتربيةضرورة-أ

.والعبادةوالسلوكالخلق

فيالجامدةالتقليديةالصوريةالتلقيناتعنالابتعادضرورة-2

الاعتقادية.التربيةمجال

الاعتقادية.التربيةفيالكريمةالقرانيةالأساليباستخدام-3

السلوكياتإلىوالدافعةالمؤثرةالإيجابيةالجوانبعلىالتركيز-4

الصالحة.

مراعاهمعدائمأ،منهوالخوفتعالىاللهحبعاطفتيتنمية-5

بينهما.التوازن

والحججالنقليةبالأدلةالإسلاميةبالعقيدةالتامةالقناعةتكوين-6

والعلمية.العقلية

والثقافة،الإسلاميةالعقيدةعلىالنشءتربيةضرورة-7

واهلة.الإلحادضدحصانةلهمتكونانأجلمن،الصحيحة

الجانب:هذافيارائهمنالاستفادةوجوه

علىيقتصرلا،منهللاستفادةالاعتقاديالجانببهذاالاهتمامإن

فيالفئاتجميعيشملهوبلالأفرادمنفئةاو،معينةتعليميةمرحلة

هذاتربيةعند-للأسفيا-المفقودوالشيء.التعليميةالمراحلمختلف

بطريقة،الجانببهذاالخاصةالمعلوماتتوصيلغيابهو،الهامالجانب

لإدراكالمناسبةوالعلميةالعقليةوالحججبالأدلةمدغمة،مؤثرةإيجابية

،السلوكتعديل،للعقيدةالصحيحالفهمهذانتيجةفتكون،الناشئ

تسعىمماوهذا.السيئةالأخلاقونبذ،الشهواتوضبط،العبادة!ماتقان

المبادىهذهمنالاستفادةولنضمنلذلك.الحقةالإسلاميةالتربيةإلية

والمربينالاباءتلقينمنلابد،الجانبهذافيالتربويةوالتوجيهات

القرانيالمنهجذلكفيمستخدمين،صحيحةبطريقةالاعتقاديةالمعلومات

هذهتثمرحتى،منةوالخوفدئهالحبعاطفتيتنميةمع،والنبوي

خلالمنإلايتملنوالمربينللاباءوالإعدادالتلقينوهذا،التربية

معتتناسبوبطريقة،المستوياتولجميعالمواد،لجميعالتعليميةالمناهج
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فيهمتستثيربحيثجوانبها،جميعمنمرحلةكلفيالنموخصاثص

نفوسهم.فيالعقيدةتثئتالتيالعقليةالأدلةمعالوجدانيةالناحية

:الجوزيابننظرفي)1(الروحيةالتربيةفيالاراءاهم-د

تتلخصالجوزيابنعندالروحيالجانبفيالتربويةالاراءأهم

ياقب:فيما

وربطها،الصحيحةالإسلاميةالعقيدةبغرسالاهتماموجوب-ا

البشرية.النفسجوانببجميع

الشخصيةتكوبنعندوالظاهرللباطنالروحيةالتربيةضرورة-2

المؤمنة.

والخلقيةالتعبديةبالنواحىالروحيةالتربيةارتباطضرورة-3

والجسمية.والنفسيةوالاجتماعية

مننوعلكلوالروحيةالتربويةبالائارالاهتمامضرورة-4

والحج.،والصيام،والزكاة،كالصلاة:المفروضةالعبادات

الجانب:هذافيآرائهمنالاستفادةوجوه

عمرمنمختلفةزمنيةمراحلعلالجانبهذامنالاستفادةتتم

.عامبوجهوالمجتمعالمسجدثمالمدرسةثمالأسرةبواسطة،الإنسان

باللهبتعريفة،طفلوهوللفردالروحيالجانببتربيةالأشرةوتبدأ

جميعوربطوالترغيبالتحبيبطريقعنثم،مخلوقاتهخلالمنتعالى

عمرهمنالسادسةلسنيصلأنإلى،تعالىباللهومتطلباتهحياتهجوانب

بها.فتلزمه،عمرهمنالعاشرةإلىباتقانالصلاةعلفتدربه

كامليومصوميتمانإلىبالتدريجعليةفتدربةالصيامأما

،إياهتعطيهمالمنالتصدقعلىتعودهالزكاةفيكذلكوهكذا.

فيالجانبهذاتتناولالتيالإعلاموسائلخلالمنالحجلةوتعزف

يقومانإلى،المختلفةالتعليميةالوسائلاستخدامذلكإلىيضاف،وقتة

.الكتابهذامنبعدها(وما341)ص،الرابعالفصل،الرابعالباب)1(
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-جرالرسولوبسيرة،الإيمانيةبالمعانيالحجمناسكفتربطفعلابالحج

وسئته.

منالعباداتلهذهوالمثنت،للمنزلالمكقلبالدورالمدرسةوتقوم

المدرسة.فيجماعياممارستهاخلال

:الجوزيابننظرفي)1(الأخلاقيةالتربيةفيالآراءاهم-ص

تتلخص،الجوزيابننظرفيالأخلاقيةالتربيةفيالآراءاهم

يلي:فيما

عليهاالنشىءتربيةفيالإسلاميةبالأخلاقالاهتماموجوب-ا

أظفارهم.نعومةمنذ

للمتعلمين.الإسلاميالخلقيالتقويمضرورة-2

حتىالصغرمنذالإسلاميةالأخلاقيةالقيمعلىالتنشئةضرورة-3

الفرد.شخصيةمنراسخاجزءاتصبح

الجانب:هذامنالاستفادةوجوه

للإنسانالعمريةالمراحلجميعفيالجانبهذامنالاستفادةيمكن

بعضعلىالطفلتعويدفياثرمنالمرحلةلهذهلما-الرضاعةمرحلةجمد

الاجتماعيةالمؤسساتجميعخلالومن-السلوكيالطابعذاتالأمور

المختلفة.ومؤسساتهبالمجتمعوانتهاءبالبيتبدءا

طريقينهناكأنوبين،ذلكأهميةيالجنمقدادد.أكدوقد

الأول"الطريق:فقال،المجتمعأفرادكلعلىالأخلاقيةالتربيةلتعميم

مادةوجعل،التعليميةالميادينجميعفيالأخلاقيةالتربيةتعميم،والأهم

الثاني:الطريق.الأخرىالعلومكتعليمإجباريةالأخلاقيةالتربيةتعليم

كتبوتاليفوالمسرحوالتلفزيونالراديومثلالأخرىالمؤسساتاتخاذ

بطرقالاباءلتزويد،تربويةوسيلةالأخلاقيةالتربيةميدانفيمختلفة

وبذلك.الأطفالنمومراحلمختلففيووسائلهاالأخلاقيةالتربية

.الكتابهذامنبعدها(وما36ه)صالخام!،الفصل،الرابعالباب)1(
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ابرارأ")1(.ويكونوا،الفضيلةعلىءيتربوالكيابناءنانساعداننستطيع

فيالأخلاقيةالتربيةتعميمنستطيعالطريقينهذينخلالومن

الأفراد.بينوالصلاحالخيرفينتشرالاجتماعيةالمؤسساتجميع

)2(:الإراديةالتربيةفيالجوزيابنآراءاهم-و

هي:الإراديالجانبفيالجوزيلابنالتربويةالاراءأهم

جمعفيالخيرةالنيةاستحضارعلىالإنسانتدريبضرورة-ا

وتصرفاته.اقواله

الإرادية،والوسائلالأساليباستخدامفيالتنويعضرورة-2

.الإنسانشخصيةتقوىحتى

وانفعالاتهالفطريةدوافعةضبطعلىالفردتدريبضرورة-3

.صغرهمنذالنفسية

الإرادةتدريبعندوالمعنويةالماديةالحوافزاستخدامضرورة-4

اللهتحبةماإلىراضيةتنقادثم،مكرهةالنفستنقادثم،عمليةبطريقة

جم!.رسولهويحئةجلالهجل

قوةمنفيهاوما،البشريةالنفسطبيعةمراعاةضرورة-5

إرادتها.تدريبعندوضعف

الجانب:هذامنالاستفادةوجوه

جميعفيالإراديةالتربيةفيالجوزيابناراءمنالاستفادةنستطيع

اراءمنيناسبهاماالمراحلهذهمنمرحلةولكل،الإنساننمومراحل

جسميقوىحتىبالتدريجذلكيكونوان،البشريةالطبيعةمعتتناسب

المؤسسةخلالمنوذلكوشخصيتةونفسةوروحهوفكرهالناشئ

الدوافعلإعلاءالعمليالتدريبطريقوعن،البيتوهيالأولىالتربوية

التربويةالأساليببشتى،البشزيةالانفعالاتوضبط،المختلفةالفطرية

0.32ص.الأساسيةالإسلاميةالتربيةجوانب.مقداد.د،يالجن،سابقمرجع(1)

.الكتابهذامنبعدها(وما373)ص،السادسالفصل،الرابعالباب)2(
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بالأعمالالطفلتكليفمع،المعنويةالتشجيعيةوالحوافز،والتهذيبية

والصلابةالقوةعلىوتعويده،الزمنيلعمرهالمناسبةوالمسؤوليات

والروحيةوالنفسيةالفكريةالجوانبجميعمنإرادتهفتتربى.والشدة

والجسمية.

مساعدةمعالتربيةهذهتدعيمفيالمدرسةدورياتيذلكوبعد

تثبيتها.فيالمنزل

ووجوه،الجوزيلابنالتربويةالاراءأهمعرضوبعدهذا

الاعتبار،فياخذتلوالاراءهذهإنةالقولنستطيعمنها،الاستفادة

المستوىمعتتناسببطريقةالدراسيةالمناهجضمنمقتضياتهاووضعت

للتربيةالصحيحةالمفاهيمغرسفيكبيرحدإلىلأسهمت،التعليمي

في-وساعدت،الإسلاميةالشخصيةبناءفيدورلهاوكان،الإسلامية

يحلانينبغيالذيالإسلاميالتربويالفكرتأصيلعلى-نفسةالوقت

الغربب.التربويالفكرمكان

تربيةوهي،الإبداعيةالتربيةعلىيتكلملمالجوزيابنأنرغم

علىقادرةأجيالإعدادلنستطيعبهاالاهتماممنولابدعصرنا،فيمهمة

جميعاستيرادنامنبدلأالإسلاميةأمتناإليةتحتاحماوتصنيعابتكار

غيرنا.ينتجهاالتيوالمبتكراتالمصنوعات
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لااو

ثانيا

ألتانيألفصل

الجوؤيابنطريقة

التربويةاجتهاداتهفي

منهاالاستفادةووجوه

شروطخلالمنالتربويةاجتهاداتهطريقة-:

وضوابطه.الاجتهاد

ابناجتهاداتطريقةمنالاستفادةووجوه-:

التربوية.الجوزي
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ألفطألثاني

التربويةاجتهاداتهفيالجوزيابنطريقة

منهاالاستفادةووجوه

الاجتهادشروطخلالمنالتربويةاجتهاداتهطريقةاولا:

وضوابطه

التربوية،الجوزيابناراءبتقويمالخاصالخامسالبابفيسبق

القرانعلىالتربويةارائةتوثيقعندالجوزيابناعتمادالباحثةأثبتتأن

وعلم،والفقهيةالأصوليةوالقواعد،الشريفةالنبويةوال!تة،الكريم

التربويوالشعربالقصصاستعانتهإلىبالإضافة،الكلاموعلم،المنطق

الاراء.لفذهالمناسب

ارائهكتابةفيمنهجهالمتعددةمؤلفاتهفيالجوزيابنيحددولم

التربويةالآراءعرضأنة،الباحثةوضحتانسبقكمالانة،التربوية

تخصيصدونالمعرفةفروعكلفيكتبواالذينالمسلمينعلماءمنكغيره

بل،كتاباتةفيمحددةبمنهجيةيلتزملمأنةيعنيل!وهذا.التربيةلعلم

بعدسنبينها،مختلفةوقواعدباصولالتزمأنةعلىتدلالتربويةكتاباتةإن

تظهرالتي،الإسلاميةالشريعةفيالاجتهادلشروطموجزعرض

شروطولماذا:سائليسألوقد.التربويةكتاباتهفيبوضوحبصماتها

غيرها؟.دونبالذاتالإسلاميةالشريعةفيالاجتهاد

باب،الشرعيةبضوابطةالاجتهادأنفيتتجلىذلكعنوالإجابة

ومتغيراتهالعصرظروفحسبالبشريةمتطلباتيستوعبواسع

للمنهجالعامالإطارضمنالطارئةالمشكلاتويعالج،المختلفة

الإسلامي.
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الاتية:النقاطفيفتتمثلالاجتهاد)1(شروطأما

ومنسوخه:وناسخهبهيتصلومابالقرآنالعلم-ا

المعجز"الكلامبانةالكريمالقرانواللغةالأصولعلماءعرف

المتعئدبالتواتر،عنهالمنقول،المصاحففيالمكتوبجمرالنبيعلىالمنرل

معواحكامها،القرانيةالآياتمعانيفهميقتضيوهذابتلاوتة")2(.

منة،والمنسوخالناسخومعرفة،التشريعومقاصدالنزولأسبابمعرفة

والعامالنصوإشارة،النصعبارةحيثمنالنصوصدلالاتومعرفة

ذلك.إلىوماوالخاص

فإننا،الشرطبهذاالجوزيابنالتزاممدىنرىانأردنالىاذا

السلف.علماءكعادة-طفولتهبدأانة،الخاصةسيرتةتتبعمننلاحظ

وفينجاصر،بنالفضلأبيمسجدفيالكريمالقرآنبحفظ-الصالح

القراء.ائمةمنجماعةعلىوقراهالقران"وحفظ:رجبابنيقولذلك

")3(.الباقلانيابنعلىبواسطكبرهفيبالرواياتقراوقد

والفتفسيرهعلمبلالكريمالقرانبحفظالجوزيابنيكتفولم

سابعالشتيوم"وفي:يقولذلكوفي،وعظهاثناءكفةفسرهبل،فية

فانيالمنبر،علىالمجلسفيللقرانتفسيريانتهىالاولىجمادىعشر

ناإلىالترتيبعلىالختمةأولمناياتمنهمجلسكلقيأذكركنت

فسرواعظأانعرفتما:وقلتالشكرسجدةالمنبرعلىفسجدت،تئم

.")4(...المنعملتهفالحمد،القراننزلمنذالوعظمجلسفيكفةالقران

وعشرين"سبعةوعلومهالقرانفيالجوزيابنصنفوقد

"."بتصرف938-038ص.الفقهأصول.محمد،زهرةأبو،سابقمرجع()1

للملايين،العلمدار،بيروت!هـالقرا!..صبحي.د،الصالح)2(

.21ص،م8291عر،الرابعةالطبعة

ص،الأولالمجلد.الحنابلةطبقاتمحلىالذيلكتاب.رجبابن،سابقمرجع)3(

104.

ص"العاشرالجز".والأطهـ!فالللوكفىا.الجوزيابن،سابقمرجع()!ا

251.
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التفسير.علمفيالمسيرزاد،كتاتبأسهرهاكتابأ")1(

القرانفيوالمنسوخالناسخبيانفيالجوزيابنحرصتجلىوقد

فألف،تعالىاللهشرعلتبديلمنعأمنةالصحيحإبرازخلالمنالكريم

الناسخفيالكتاتبهذاغيروله.القرآننواسخأسماهذلكفيكتابأ

.والمنسوخ

النبوية:بالننةالعلم-2

-سيرللرسولوالتقريريةوالفعليةالقوليةالنبويةال!تةمعرفةمنلابد

المستنبطةالأحكاموأهمفيها،قيلتالتيوالأحوالمناسبتهاحيثمن

الاصلية،مصادرهامنالأحاديثتخريجطرقمعرفةينبغيكمامنها،

والتعديل،الجرحكتبمنالرواةأحوالومعرفةعليها،الحكمومنهج

علىالشرطهذاانطباقمدىأما.وعلومةالنبويبالحديثيتعلقماوكل

علىالجوزيابنأقبلفقد،الحديثعلوممنتمكنةومدى،الجوزيابن

علىالبخاريصحيح"فسمع،الشريفةوستتة-سيدالرسولأحاديثفهم

.")2(..الأجزاء.منيحصىلاوما،بنزولمسل!موصحيح،الوقتأبي

اللههبةالإماميديعلىالأحاديثتلقىأنهالجوزىاابنذكروقد

علية"وسمعت:ذلكفيفقال،الطبريالحريريعمربناحمدبن

عنة:قالالذيالجواليقيمنصورأييوالإمام")3(.عليةوقراتتالحديث

وغريبالحديثمنكثيرأممهوسمعتال!تةأهلمن"وكان

")4(.الحديث

منها(،كتا!ا"،"42وعلومهالحديمهفيالجوزيإينصنفوقد

العللوكتاباجزاء،ثلاثةفيالموضوعاتكتاتب:المثالسبيلعلى

.223-222ص.الجوزيابنهؤلفاتفهرس.العلوجي،سابقمرجع()1

ص،الأولالمجلد.الحنابلةطبقاتعلىالذفلكتاب.رجبابن،سابقمرجع)2(

204.

ص،العاشرالجزء.والأطهـ!3الللوك01الجوزيابن،سابقمرجع)3(

71.

.118ص،العاشرالجزء،السابقالمرجع)4(

223.ص.الجوزيابنمؤلفاتفهرس.العلوجي،سابقمرجع)5(



الكشفوكتاب،مجلدينفيمطبوعوهوالواهيةالأحاديثفيالمتناهية

الخ...الصحيحينفيمامستورفي

العربية:باللغةالعلم-3

وقواعدها،العربيةاللغةمنمتمكنأيكونأنالمجتهدفييشترط

الكريمالقرانفهمبةيستطيعالذيبالقدروالبلاغيةالبيانيةباسرارهاعالمأ

الغزاليالإمامحددوقد.بدقةمنهاالأحكاماستنباطثمالنبويوالحديث

"القدرإنة:فقالالعربيةاللغةمنمعرفتهيجبالذيالقدرهذااللهرحمه

بينيميزحدإلىالاستعمالفيوعادتهمالعربخطاببةيفهمالذي

وخاصة،وعامه،ومجازهوحقيقتة،ومجملةوظاهرهالكلامصريح

ومفهومه،ولحنة،وفحواهونصة،ومقيدهومطلقة،ومتشابهةومحكمه

يعرفوأنوالمبزد،الخليلدرجةيبلغانيشترطلاانةفيهوالتخفيف

وال!تةبالكتابيتعلقالذيالقدربلالنحو،فيويتعمقاللغةجميع

منة")1(.المقاصدحقائقودركالخطابمواقععلبةويستولي

العربيةباللغةملمأوكان،الشرطبهذاالجوزيابنالتزموقد

فيشيوخأيديعلوادابهااللغةفقهتلقىوقد.ومدلولاتهاواسرارها

فقال،خاصبوجهالجواليقيمنصورأبيشيخةيديوعلوالأدباللغة

منوقطعةتصانيفهمنوغيرهالمعربكتابةعلية"وقرأت:ذلكفي

يتفاوت"وكذلك:قولةوهوتمكنةعلىيدلمثالوهذا")2(.اللغة

قائلهم:كقولالأحواللدقائقالتفطنشغلهمالذينالشعراء

دمانجدةمنيقطرنوأسيافنابالضحىيلمعنالغرالجفناتلنا

:قالولو،أبلغلكانالجفان:قالفلويسير،عددوالجفنات

...القلةعلدليلويقطرن،احسنلكانبالدجى

القاتل:قولوكذا

نزعاصادقهذاقلتإذاحتىفيتبعنيقلبيهجرهاإلىأدعو

الثبوث.5الرحموتفوا-وبذيلهالأصولمنالمستصفى.الغزالي(1)

352.ص،الثانيالجزء،وتاريخطبعةدون،الحديثةالعلومدار،بيروت.الفقه

.181ص،العاشرالجزء.والأناهـ!!-الللوكفىا.الجوزيابن)2(
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فيخاطبهوإذا.يخاطبهقلبلهكانلماالمحبةفيصادقأكانولو

القائل:هوالصادقالمحبإنما.يوافقةلمالهجر

قلوبللعاشقينوهلفقلتلارعوىقلبكعاتبتلويقولون

كثير")1(.نوقشإذاهذاومثل

وله.اللسانتقويماسماهاللغةفيكتاباالجوزيابنصنفوقد

.غيره

الخلات:ومواضعالإجماعمواضعمعرفة-4

"اجمعالتيالإسلاميةالأحكام،الإجماعمواضعبمعرفةالمقصود

منجاءومنالمجتهدينالأثمةعصرإلىالصحابةعصرمنالعلماءعليها

فييستظهرهحفظاالإجماعمواضعكليحفظأنالمرادولشى،بعدهم

علمعليكونلدراستهايتصدىمسالةكلأنالمرادبل،احوالهعامة

فانالخلافمواضعوأما،إجماعهناككانإنفيهاالإجماعبموضع

اجمعالتيالإجماعبمواضعالعلمومع.اختلافهناككان"إنيعرف

الفقهاء،باختلافعلمعلىيكونأنيجب،الصالحالسلفعليها

ومنهاجة")2(.العراقفقةعنومنهاجةالمدينةفقةاختلاففيعرف

منيلاحظفانه،الجوزيابنعلىالاجتهاديالشرطهذاطبقإذا

علىتدلبكلماتصراحةيحددلمأنهالتربويةلارائهالاستقراءخلال

انهتوضحالتربويةاراءهولكن،الخلافومواضعالإجماعبمواضعمعرفتة

بصفةالخلافمواضععنوابتعدالعلماء،جمهورعليهأجمعبماالتزم

عامة.

القليلالشرعيبالعلميكتفونالذينالفقهاءالجوزيابننقدوقد

فما،والحديثالقرانأهلهمالزمانقديمفيالفقهاء"كان:فيهمفقال

الأحكاماياتنعرفأنيكفينا:المتاخرونقالحتىيتناقصالأمرزال

داودابيكسننالحديثفيالمشهورةالكتبعلنعتمدوأن،القرانمن

لابايةيحتجاحدهموصارايضأ،الأمربهذااستهانواثمونحوها،

476.ص.الخاطرصيد.الجوزىابن،صابقمرجع()1

.التصرفمنبشيء384.-383ص.الفقهأصول.زهرةأبو،صابقمرجع)2(
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علاعتمدوربمالا،أمهواصحيحيدريلاوبحديثمعناهايعرف

النقل،معرفةإلىالتفاتهلقلةيعلمولاصحيححديثيعارضةقياس

لاشيءمنيستخرجفكيف.وال!تةالكتابمناستخراجالفقهوإنما

.(؟)1!يعرفه

وحفظه،بالقران"يبتدىانعليهالفقيهأنالجوزيابنراىوقد

شيء.منةبذلكعليهيخفىلامتوسطأنظرأتفسيرهفيوينظر

اللغةوكتبالنحومنوأشياءالسبعالقراءاتقراءةلةوانصح

ومن،والسننوالمسانيدكالصحاحالنقلحيثمنالحديثبأصولوليبدا

ذلك.أصولفيفلينظروالأسماءالضعفاءكمعرفةالحديثعلمحيث

التعب.عنالطالببهيستغنيماذلكمنالعلماءرتبتوقد

لمجيدالرسولكنسبعنةيستغنىلاماليعرفالتواريخفيولينظر

المذهبفيففينظرالفقةعلليقبلثم.لةجرىوماوأزواجهوأقاربه

وما،المسالةفيفلينظرالخلافمسائلعلىاعتمادهوليكن،والخلاف

ويتشاغل.لغةوكلمةوحديثايةكتفسيرمظائةمنفيطلبةعليهتحتوي

")2(.العلوممدارعليهالفقةأنوليعلم،وبالفرائضالفقةبأصول

ماوهذا،المذاهببأحديلتزمأنالفقيهعلىأنالجوزيابنويرى

ذلكسبببينوقد،حنبلبنأحمدالإمامبمذهبالتزمعندمالةحدث

أحوال!وسبرناالفقهوأصولالشرعادلةفينظرناأنا"إعلم:بقولة

")3(.العلومتلكمنحظاأوفرهمالرجلهذافرأينا،المجتهدينالأعلام

فييخالفهكانفإنه،حنبلبنأحمدشيخةتقليدمنالرغموعلى

ذلكمثال،قولةأومجج!الرسولفعلنحالفتهابالدليلصحالتيالمسائل

إلىمذهبيصاحبءذهبوقد،إليهمندوباالتداويأرى"ولهذا:قولة

الحديثفانهذا،فياتباعةمنالدليلومنعني،أفضلالتداويتركأن

.118ص.ابليستلبيس.الجوزىابن،سابقمرجع)1(

.916ص.انطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

العربي،التراثإحياءلجنة)تحقيق(.حنبلبنالإماتأحمد.الجوزيابن)3(

694.ص،ام829-اص204،الثالثةالطبعة،الجديدهالافاقدار
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دواءلهوانزلإلأداءاللهانزلما:قال!يرالنبيانالصحيح

.(")؟...قتداووا

ضفنهاالتيالفقهيةالفتاويمنالكثيرالجوزيلابنكانوقد

فيعدةمؤلفاتصنفوقد،وغيرهإبليستلبيسكتابمثلكتبهبعض

النظرجنةوكتاب.الخلافمسائلفيالإنصاف:منهاوأصولةالفقة

وآدابهن.النساءوكتابالم!مظروجنة

:القياسمعرفة-5

الإسلامية.الشريعةفيالمعتمدةالشرعيةالأدلةمنالقياسيعتبر

علىنصلاواقعةإلحاقهو:الأصوليين"اصطلاحفيالقياسوتعريف

النص،بهوردالذيالحكمفيبحكمها،نصوردبواقعةحكمها

الخمربتحريمنصورد:مثالدا)2(.الحكمهذاعلةفيالواقعتينلتساوي

شربة،ويحرمحكمةفيبالخمريسؤىيسكرمافكلالإسكار،لعفة

نفسها.للعلة

هي:أموربثلاثةالعلميقتضيبالقياسوالعلم

التيوالعللعليهايبنىالتيالنصوصمنبالأصول!العلم"اولها:

الفرعحكمإلحاقيمكنبهاوالتي،النصوصهذهأحكامعليهاقامت

إليها.

انةيثبتماعلىكالأيقاسوضوابطهالقياسبقوانينالعلمثانيها:

ويلتحقالقياسعليهايبنىالتيالعلةأوصافومعرفة،حكمةيتعدىلا

بالأصل.الفرعبها

تعزففي،الصالحالسلفسلكهاالتيالمناهجيعرفأنثالثها:

عليها،الأحكاملبناءأسسااعتبروهاالتيوالأوصاف،الأحكامعلل

الففهية")3(.الأحكاممنطائفةواستخرجوا

وإنأنة،التربويةالجوزيابناراءاستقراءخلالمنيبدووالذي

87.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)1(

52.ص.ثالفقه.الوهابعبد،خلآف،سابقمرجع)2(

385.ص.الفقةأصول.زهرهأبو،سابقمرجع)3(
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اراءهضبطولكنة،المعتمدةالأدلةمنالشرعيالدليلبهذايصرحلم

التقويم.بابفيذلكفيالباحثةوضحتأنسبقوقد.وفقةالتربوية

:الأحكاممقاصدمعرقة-6

وقد.والاخرةالدنيافيالعبادلمصالحالسماويةالشرائعوضعت

هما:أصلينعلىالاجتهادالشاطبيبنى

وفقاقسامثلاثةإلىقسمتوقد،الشريعةمقاصدفهم:احدهما

هي:والمصالح،للمصالحتحقيقها

الدينمصالحقيامفيمنهالابدأنها"ومعناها:الضروريات-ا

علىبل،استقامةعلىالدنيامصالحتجرلمفقدتإذابحيثوالدنيا،

والرجوع،والنعحمالنجاةفوتالأخرىوفي،حياةوفوتوتهاريجفساد

الدين،حفظ:وهيخمسةالضرورياتومجموع...المبينبالخسران

.()1"والعقل،والمال،والنسل،والنفس

ورفع،التوسعةحيثمنإليهامفتقزانها"ومعناها:الحاجيات-2

فاذا.المطلوببفوتاللاحقةوالمشقةالحرجإلىالغالبفيالمؤديالضيق

الفسادمبلغيبلغلاولكنه،والمشقةالحرجالمكلفينعلىدخلتراعلم

")2(.العامةالمصالحفيالمتوقعالعادي

،العاداتمحاسنمنيليقبماالأخذ"ومعناها:التحسينات-3

ذلكويجمع.الراجحاتالعقولتأنفهاالتيالمدلساتالأحوالوتجنب

")3(.الأخلاقمكارمقسم

احكامومعرفةالعربيةبمعرفةالاستنباطمن"التمكن:والثافي

اداةهذهفإن،القياسوأوجهالفقهاءوخلافوالإجماعوال!تةالقران

.")4(الاستنباط

)حققة(.الثريعةأصولقىالموافقات.اسحاقابو،الشاطبي،سابقمرجع()1

الجزء،اللةعبدمحمد،،دراز(تراجمهووضعوفضلةو)ضبطةاللةعبد،دراز

.01-8ص،الثاني

.11-001ص،الثانيالجزء،السابقالمرجع)2(

.11ص،الثانيالجزء،السابقالمرجع)3(

387.ص.الفقهأصول.زهرهأبو،سابقمرجع)4(



منعدديدعلىواصولهالفقةعلمالجوزيابنتلقىوقد

والجدلوالخلافالفقة"قرأوفاتةوبعد،الزاغونيابنأولهم،الشيوخ

وأبيالصغير،يعلىابيوالقاضي،الدينوريبكرأبيعلىوالأصول

منها:واصولهالفقةفيعدةمصنفاتوله.")1(...النهروانيحكيم

وكتابالمنتظروجنةالنظرجنةوكتابالخلاتمسائلفيالإنصاتكتاب

البلغة.

يحققالذيالشرعيبالضابطالتربويةاراءهالجوزيابنضبطوقد

فيالتقويمبابفيواضحأذلكويبدو،الإسلاميةالشريعةمقاصد

منمنعاإليهاالرجوعويمكن،الفقهيةبالقواعدوثقهاالتيالتربويةالاراء

.التكرار

التقدير:وحسنالفهمصحة-7

كلاستخداميكونبهاالتي"الأداةاوالقدرة:بهاالمقصود

ومعرفةالفقةواصولالنبويةوال!تةالكريمالقرانبفهمالمتعلقةالمعلومات

منوغثهاصحيحها،منالاراءزيفوتمييزوتوجيهها،،العربيةاللغة

سمينها")2(.

والبعض،بالمنطقعالماالمجتهديكونانالعلماءبعضاشترطوقد

يكونأنالمجتهدفياشترطالذيكالشافعي،المنطقيشترطلمالاخر

")3(.الحقائقلبإلىليصلالنظر،ونفاذالفهم"بحسنمتميزا

نلاحظ،الجوزيلابنالتربويةالاراءلمعظمالاستقراءخلالومن

الشاملةالإسلاميةوثقافتةالعقليةقدراتةتوظيفعلىبالقدرةيتميزانة

اللغةومعرفة،الفقةواصول،النبويةوال!تة،الكريمالقرانلعلوم

منمستوحاةإسلاميةتربويةاراءإلىالوصولفيالمنطقوعلم،العربية

التيالاراءبعضعداماالسديد،الإسلاميالمنهجلهذاالصحيحالفهم

التقويم.عندمواضعهافيذكرتهالأسبابرفضتها

ص،الأولالمجلد.الحنابلةطبقاتعلىالذيلكتاب.رجبابن،مابقمرجع()1

204.

387.ص.الفقهأ!ول.زهرةأبو،مابقمرجع)2(

388.ص،السابقالمرجع)3(
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الاعتقاد:وسلامةالنيةصحة-8

والقلب،العقلتنيرالاعتقاد،سلامةوكذاالنيةصحةإن

قلبفييلقيتعالى"والله،الضلالوتجنبهما،للصوابوترشدهما

أشرقمنإلايدركةلانوروالشريعة،ويجنبهفيهديه،الحكمةالمخلص

وا،هوىذاأوبدعةذايكونبأنالاعتقادفاسدوأما،بالإخلاصقلبه

يمنعةماتفكيرهعليسيطرقدفانه،سليمبقلبالمنصوصإلىيتجةلا

تجعلالمعوجةالنيةلأنتفكيرهقوةتكنمهماالصحيحالاستنباطمن

القلبصلاحفيالنيةاهميةالجوزيابنادركوقدمعوجأ")1(.الفكر

التفاتإلىالعاملنظر"ومتى:ذلكفيفقال،العملوقبولوالعقل

يعملمنبنظريقنعأنينبغيلأنه؛نيتةالشركزاحمفقدإليةالقلوب

!فذاك،إليةالقلوبالتفاتيقصدألأالإخلاصضرورةومن.له

يعلمهاكلهااعمالةانالإنسانوليعلم.لذلكبكراهتةبلبقصدهلا

،بالصلاحللصالحتشهدفالقلوبعليها.يطلعوالموإن،جملةالخلق

.")2(...ذلكمنهيشاهدلموإن

"وأما:ذلكفيفقالنياتهمحيثمنالعلماءمراتببينوقد

لاالمباهاةبالعلميقصدخبيثةنيةذيإلىينقسمونمنهمفالمبتدئونالعلماء

علية.حجةهووإنما،عنةيدفعالعلمأنظتاالفسقإلىويميل،العمل

عنويسكت،السلاطينيغشىفاكثرهموالمشهورونالمتوسطونواما

فمن.قصدهوتحسننيتةلةتسلممنالعلماءمنوقليلالمنكر.إنكار

لينتفعيحصلهفهو،العلمطلبفيالقصدحسنرزقهخيرأبهاللهاراد

.")3(...العلمعليةيدلهممابعمليباليولا،وينفعبه

جزاءهافلينتظر،نيةصححاوخيرأعملمن"كل:وقولة

،")4(...المدةامتدتوإن،الحسن

388.ص،السابقالمرجع)1(

363.ص.الخاطرصيد.الجوزيابن،سابقمرجع)2(

بعلمهالعاملالمخلصالعالمأنالجوزيابنيقصد342.ص،السابقالمرجع)3(

..يباليولا..الجهلاءخالفأوالعامةخالفولوالعلميوجبةمايعمل

25.ص،السابقالمرجع)4(
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أهميةعنالجوزىابنوأقوالوصايامنواضحأيبدووالذي

والمثوبةالأجرينالحتىواقوالهاعمالهفيإياهامستحضرأكانانة،النية

نإ-يلتزممناولفإنهيكتبحينالكاتبأنولاسيما.تعالىاللّهمن

تعالى:اللهقولعليةينطبقممنيكونلاحتىيقولهبما-اللهشاء

أنالئهعندمقتا!برتفعدونلاماتقولوتلمءاشواالذين"يأكا

")1(.تفعدوتلاماتقولوا

.الشرطلهذامحققأالجوزيابنيصبحوبذلك

العلمحةالروافدعلىالاجتهادشروطمطابقةمن،سبقومما

اشتغالهوحتىأظفارهنعومةمنذالجوزيابنمنهانهلالتيوالثقافية

لمعظمجامعةكانتثقافتهمصادرأننلاحظفإننا.والتصنيفبالوعظ

يحتاجهاالتيالإسلاميةالعلوممقدمتهاوفي،زمانهفيالمعروفةالعلوم

والذي.الشرعيةالحدودضمنواستنباطهاالأحكامإصدارعندالمجتهد

وثمانين"ممبعةعلىعلومةتلقىانهوالعلميالثقافيثرائهمنزاد

شيخا")2(.

قدثقافتةمنهااخذالتيوالكتبوالشيوخالعلومفيالتنوعوهذا

ناضج،وعقل،عاليةهمةمنبهتميزماإلىبالإضافةوذلك،أعانه

نفسةوصفكما،والتصنيفوالحفظالفهمعلىوقدرة،للعلموحب

الصبيانقرينواناسنينستابنالمكتبفيواناعاليةهمة"وليقائلأ:

")3(،الشيوخعقلعلىيزيدالصغرفيوافرأعقلأرزقتوقدالكبار،

ثم،بهفتشاغلتالطفولةزمنمنالعلمإلمبحببرجل"إني:قالوقد

الفهم"ورزقني:وقالكلها")4(،فنونهبل،منهواحدفنإلمقيحئبلم

القدرهذلككلأكسبةوقد(.")التصنيفوجودةوالخطالحفظوسرعة

التربويةارائةمنالكثيرعرضفيالمتنوعةالثقافاتهذهتوظيفعلى

.3-2الآيتان،الصفسوره)1(

ص،الأولالمجلد.الحنابلةطبقاتعلىالذفلكتاب.رجبابن،سابقمرجع)2(

104.

36.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)3(

37.صالحاطر.صيد.الجوزيابن،سابقمرجع)4(

47.ص.الولدنصيحةالىالكبدلفتة.الجوزيابن،سابقمرجع)5(

306



منكتبهاولكنة،النبويةالاحاديثأوالقرانيةبالآياتيوثقهالمالتي

خصائصةخلالومن،الإسلاميالتربويللمنهجالشاملفهمةخلال

003اوحدودفيالتربويةالاراءوهذه.عليهالاجتهادشروطوانطباق

ماحدودفيهذا.البحثهذاموضوعاتبينموزعةوهيتربويأ،رأيأ

.المتنوعالكثيرتراثهمنالباحشةدرستة

وقدرتةالجوزيابنفهمعلىيدلالتربويةالاراءمنالعددوهذا

الإسلامية.التربيةمنهجإدراكعلى

التربويةالجوزيابناجتهاداتطريقةمنالاستفادةوجوه:ثانيأ

المسلمالمربيذلك،الجوزيابنعلالمجتهدشروطانطباقإن

اراءإلىبلورتهافيمنهاوالاستفادةالشروطهذهتوظيفعلىوقدرتة

وشخصية،وخلقيةعلميةصفاتاستنباطإلىفيهاالمتأملتدعو،إسلامية

يكونحتى،الإسلاميةالتربيةفيالمعاصرالباحثفيتوافرهامنلابد

والتفسير،الفهمعلىالقدرةلديةتتكونولكي،العلميللبحثمؤهلأ

للمنهجالصحيحالفهمخلالمنوالتركيبوالتحليلوالاستنباط

جوانبة.جمغمنالإسلامي

ومنالجوزيابنشخصيةمناستنباطهايمكنالتيالصفاتوأهم

التربويالباحثفيوجودهاينبغيوالتي،التربويةاجتهاداتةطريقة

هي:الإسلاميةالتربيةفيالمعاصر

الناسخومعرفة،وعلومهالكريمللقرانالصحيحالفهم-ا

ومعناهانزولهاواسبابالقرانيةالاياتباحكاميتعلقماوكل،والمنسوخ

ومقاصدها.

تخريجطرقومعرفة،وعلومهللحديثالصحيحالفهم-2

ودرجةالرواةواحوالعليها،الحكموصحة،مصادرهامنالأحاديث

الفعليةالنبويةال!تةمعرفةإلىبالإضافةهذا.بهموالثقةصدقهم

فيها.قيلتالتيوالأحوالمناسبتهاومعرفةوالتقريرية

والصرفيةالنحويةقواعدهاحيثمنالعربيةاللغةإتقان-3

البيانيإعجازهاأوجةبعضومعرفة،الصحيحةللكتابةواللغوية

والبلاغي.
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المتعددةالشرعيةادلتهماحيثمنالفقهوأصولبالفقهالعلم-4

إيجادمنالباحثيتمكنحتى،الشريعةومقاصدالفقهيةوقواعدهما

للإطارمعرفتةضوءفيالمعاصرةالتربويةللمشكلاتوبدائلحلول

.العامالشرعي

/التربويالفكردراسةمع،وبعدهالإسلامقبلبالتربيةالاهتمام-5

.القرونعبرالمسلمينلعلماء

بصفةالتربويةوبالعلوم،عامةبصفةالمعاصرةبالعلومالاهتمام-6

نقدوأوجة،ووسائلأهدافمنبهايتعلقماكلمعرفةمع،خاصة

المنهجمعالتربويةالاتجاهاتاتفاقومدى،إيجابيةأوكانتسلبيةوتقويم

عنه.اختلافهاومدىالإسلاميالتربوي

والنظرةالعلميالبحثعلبالقدرةالتربويالباحثيتميزأن-7

التحليلعلىالقدرةمع،والهوىالتعصبعنالمتجردهالموضوعية

حدودوضمنوحديثأ،قديمأالتربيةمعطياتضوءفيوالنقدوالتفسير

الشرعية.الضوابط

علىوالعمل،تعالىدثهبالإخلاصالتربويالباحثيتميزأن-8

وأ،العلميةالدرجةهدفةيكونفلا،الصحيحالإسلاميالعلمنشر

.الماديالكسبأو،الاجتماعيالمركز

والروحوالمثابرةوالصبربالجديةالتربويالباحثيتميزأن-9

والتوجيه.للنقدالمتقبلةالعلمية

بهتميزوافيما،السابقينبالعلماءالتربويالباحثيتأسىأن-01

الفنونجميعفيمختلفةمؤلفاتمنأنتجواوبماوالجلد،الصبرمن

الإسلامية.العلومفيوبخاصة
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ألبا!ألسابع

ومقترحاته.البحثنتائج

الننائج-:الأولالفصل

المقترحات-:الثانيالفصل
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لوألؤألفط

النتائج

دراستهااثناءفيالباحثةإليهاتوصلتالتيالنتائجعرضقبل

..وقفةمنلابد،التربويةالجوزيابنلاراءومقارنتهاوتقويمهاوتحليلها

حتى،السابقةالأبوابفيقذمتالتيالمعلوماتلكلموجزلتلخيص

التلخيصهذاربطخلالهامنيستطيع،عنةواضحةفكرةالقارىتعطي

ومدى،إليةتوصلتوماواهميتهاالدراسةهذهابعادليدرك،بالنتائج

منها.الاستفادة

للطبيعةنظرتةوضحت،الجوزيابنلفكرالتربويةالدراسةفهذه

عبثأ،يخلقةلموانة،للكونخالقبوجودبفطرتهاتؤمنالتي،البشرية

.سواهدونوحدهلعبادتهخلقةوإنما

الله،روحمنونفخةطينمنقبضةمنالطبيعةهذهخلقتوقد

المختلفة.والعواطفوالانفعالاتبالدوافعوزودت

ناطقة،قوة:هيالبشريةالنفسقوىانالجوزيابنبئنوقد

وطريقةومميزاتهاخصائصهابئنكذلك،غضبيةوقوة،شهوانيةوقوة

وظيفتةولكل،والبدنوالعقلالروحتضمالبشريةالنفسوهذه.تهذيبها

تعالى.لئهالإنسانعبوديةفيودوره

الوالدين--ملازمةضرورةالتربويةالجوزيابناراءاكدتوقد

منمباشر،غيربطريقولادتةقبلبل،عمرهمراحلجميعفيالإنسان

إلىالأبناء،تربيةفيالمهملدورهاالمدركةالصالحةالزوجةاختيارلحظة

اهتماممنذلكعلىيترتبوما،امةبطنفيالجنينتكوينمراحل

ولادته.حتىبهوعناية
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جميعمنكبيرأاهتماماالطفولةبمرحلةالجوزيابناهتموقد

لهالما،والاجتماعيةوالنفسيةوالعلميةوالصحيةوالعقليةالخلقيةالجوانب

الوسائطاثربئيئثمالطفلشخصيةوتشكيلبناءفيعظيماثرمن

سلباوالصحبةالأتنمرةمنلكلالفغالوالدور،الطفلتربيةفيالتربوية

الطفللتهذيبالمناسبةالتربويةالأساليبمنالعديدذكركماوإيجابا.

وا،والعقابالثواببأسلوبالتربيةأو،بالقدوهالتربيةمثل،وتقويمة

ابنحددكذلكوالتاليف()الكتابةالتربويةالرسائلأسلوبطريقعن

النظامية،الدراسةقبلمامرحلةفيللطفلالتعليميالمنهجالجوزي

فيرعايتهاواهميةالاطفالبينالفرديةالفروقواهمالإلزاميةوالدراسة

.والسلوكالتعلم

الجانبعلىوالشبابالبلوغمرحلةفيالجوزيابنركزوقد

طريقعنعليةالمحافظةأهميةوأكد،البالغعلىخطورتهوذكرالجنسي

غضعلىوتعويده،لهالزواجطريقوتسهيلتعالىاللّهمراقبةغرس

طريقعنالرزقلكسبوإعدادهبالنساء،اختلاطهومنعوالصيامالبصر

بة.والثقةوالتقديرالاحترامعلىمبنيةتربيتهتكونوان،لهعملتامين

بضرورةالجوزيابننادىوالشيخوخةالكهولةمرحلتيوفي

والحفظبالعلموالاهتمامشهواتها،عنالنفسضبطفيالاستمرار

.الاخرةالدارفيينفعالذيالصالحالعملمنوالاستزاده،والتاليف

الصالح،والعمل،تعالىاللّهلذكرفالتفرغ،الهرممرحلةفيأما

.الصالحاتبالباقياتوالتزؤد،للرحيلوالاستعدادالجاريةوالصدقة

بئن،وجلعزاللهيرضيفيماعمرهمراحلالإنسانيستغلولكي

بطريقةالبشرىالكيانجوانبمنجانبكلتربيةكيفيةالجوزيابن

الجسميةفالتربيةبها.اللّهخلقهالتيالإنسانوفطرةتتفقومتوازنةمعتدلة

بالاستشفاءتعنىكما،والجنسوالشرابالطعامإلىبالدافعالعنايةتشمل

والتنشئة،الصحيةبالامورالبصيرةوتكوينوالرياضةوالنظافةالمرضمن

المنهجإطارفيتتمالمبادىوهذه،الأمراضضدالحصانةوتكوبنعليها،

،الناسبينالفرديةالفروقيراعيالذي،المعتدلالإسلاميالتربوي

وليستوجلعزالثهلطاعةوسيلةالفطريةالحاجاتهذهإشباعويعتبر

ذاخبا.فيغاية
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ستة،بمعانالعقلالجوزيابنحدد،والعلميةالعقليةالترتيةوفي

،الحيوانعنالإنسانتميزالتيوهيالفطريةالقوةأوالطاقة:أنةهي

الإلمامالمعرفةهذهعلىويترتبتعالىاللهيعرفبهاالتيالأداةوهو

والتمييزالإدراكعلىالقدرةالعقلولدى،الشرعيةوالتكاليفبالأحكام

وضبطوالمهاراتالمعارفواكتسابالتعلمعلىوالقدرةالأمور،بين

.والشهواتالدوافع

فيها،يختلفونوالناس،ومكتسبةفطريةالعقليةالقدراتوهذه

منقدرةكلبةتتميزوما،والمنخفضةالمرتفعةالعقلدرجاتوفي

.صفات

والتعليمبالعلمالجوزيابنأشادالعقليةالتربيةمجالوفي

النبوية،والأحاديثالقرانيةبالاياتقولةمؤكدأبفضلهمونؤهوالعلماء،

تعالى،اللهمنوالخشيةالخوفيورثالذيهوالنافعالعلمأنوموضحأ

لاكتسابالمرءوتدفع،تعالىاللهوجةتبتغيالتيالسريرةويصلح

والعمل.العلمتلازموجوبواكد،الفضائل

أثناءفيوالمتعلمللعالمالأساسيةالمقوماتمراعاةمنلابدوأنه

نأ،بالعالمالخاصةالمقوماتهذهومنعلمهما،ثمرةيجنياحتىتعلمهما

الخارجيبمظهرهويهتم،بهعاملأ،لةباذلأ،تعالىاللهوجهبعلمهيبتغي

ماالمالمنيكسبوان،لمجي!بالرسولذلكفيمقتدياالشخصيةونظافته

الادابمراعاةمع،يفيدهفيماوقتهويستغل،وعيالةاهلهحاجةيسد

المناسب،الموضوعاختيارمثلدمالقائهالدرسإعدادأثناءفيالوعظية

العقليةالفرديةالفروقومراعاة،الصوتفيوالموازنةلا،تعالىاللّهوذكر

.الفتوىفيوالورع،الموعظةفيوالاقتصاد،للسامعين

تعالى،اللّهوجهبعلمهيبتغيفانبالمتعلمالخاصةالمقوماتأما

علية،والمثابرة،العلمطلبفيأوقاتهوتنظيمبهالانتفاععلىويحرص

يسذالذيللكسبوقتتخصيصمع،بطرفعلمكلمنوالإلمام

وعياله.اهلهحاجة

الفغال،التحصيلعليساعدالذيالجيدللتعلمشروطوهناك

المناسبةالزمنيةالأعمارواستغلال،للمتعلمالعامةالصحةتحقيقمنها
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وتقسيمةالمحفوظمقداروتحديد،الحفظاوقاتتنظيممع،للحفظ

المتعلم،ذهنفيليثبتالتكرارأسلوبواستخدام،حفظةليسهل

المختلفةالعقليةطاقاتهمنيستفيدوان،للمتعلمالنفسيةالأحوالومراعاة

القدراتهذهيبددلاحتى،أهميةالأقلثمأولا،المهمةالعلومحفظفي

ناقبلأخرىإلىمادةمنالانتقالاجتنابمراعاةمعيفيد،لافيما

الأولى.يتقن

إلىالطلابإرشادمنلابدالجيد،للتعلمالشروطهذهومع

مع،المذاكرةودواماستمراريةفيتنحصرالتيالنسيانمقاومةأساليب

يكونوان،المتعلميحفظةالذىالقدروتحديد،الإعادةأوقاتتنظيم

وأيومبمعدلراحةفترةالمتعلمإعطاءمع،النشاطاوقاتفيالحفظ

ذهنة.فيالمعلوماتتثبتحتىيومين

الجامدالتقليديالأسلوبالجوزيابنانتقدالاعتقاديةالتربيةوفي

معالبمنفيهالمافهمدونالتعبديةالشعائرتلقينثماولاالعقيدةلتلقين

قلوبفيالإيمانضعفإلىأدىذلكوان،بليغةوحكم،سامية

خلق.ولافيهاروحلاجوفاءعاداتإلىالعباداتوتحؤل،الناس

والطرق،القرانيةالأساليباستخدامإلىالجوزيابندعاماوهذا

الصوريالتلقينمنفحذر،الصحيحةالإسلاميةالعقيدةلغرسالنافعة

جوانباستغلالاهميةأكدكمالها.فهمدونالإسلاميةللمبادىالجامد

الإيمانكذلكبهما،يتعلقوماالاخرواليومباللهكالإيمانالمؤثرةالعقيدة

جاءتوأنها،وجلعزاللهعندمنالمنزلةالتشريعيةالأحكامبشمولية

مصالحهم.وتدبيرالبشر،حياةلتنظيم

اللّهبوجودالإيمانفطريةتؤكدالتيالأدلةاستخدامعلىونئة

تعالى،اللهمنوالخوفالحبعاطفتيتنميةذلكإلىيضاف،تعالى

عماوالبعد،تعالىاللهبطاعةوضبطةالسلوكتوجيةفيالفعاللتاثيرهما

والحججبالأدلةالإسلاممةبالعقيدةالتامةالقناعةتكوينمع.عنهنهى

واهلة.الإلحادضدقويةحصانةللناشئينتكؤنحتى،والعلميةالعقلية

شيءالروحأنفيهاالجوزيابنبينفقد،الروحيةالتربيةأما

وعلم،المجزدةبالعينترىلاوهيحدود،لهليس،غامضمبهم
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الإنسانسلوكفيباثارهاتعرفوهي،تعالىاللهعندحقيقتها

،يموتولايتجزالا،مخلوقجوهرانهاالروحصفاتومن.وتصرفاتة

المحركبمثابةوهي،وتعذبتنقموانهاموتهابعدوجودألهاوان

نذكرهاالروحلتربيةمتعددةتربويةوسائلوهناك.البدنلجميعوالخادم

ياتي:فيما

خلالمنالصحيحةالربانيةالعقيدةغرس:الأولىالوسيلة-

والايات،الجليلةوقدرتهتعالىاللهوجودعلالدالةالكونيةالايات

وماالموتظاهرةفيالتفكرخلالومن،البشريةالأنفسفيالعظيمة

.بعده

دثهوالإخلاصالطاعةروحتكوينهيالثانيةالتربويةوالوسيلة-

بهاويبتغيالإنسانيؤديهاالتيالصالحةالأعمالجميعخلالمنوحده

تعالى.اللهوجه

رغبأالمفروضةالعباداتممارسةهيالثالشةالتربويةوالوسيلة-

منهاعبادةكلتثمرهماوتحصيل،والحجوالصوموالزكاةكالصلاةورهبا

جليلة.وروحيةوخلقيةنفسيةاثارمن

وتزكيتهاالرذائلمنالنفستطهيرهيالرابعةالتربوية!الوسيلة-

والمعاصي.والذنوبالاثاممن

الأخلاقمقياسأنبشانهاالجوزيابنبئنفقد،الخلقيةالتربيةأما

أهمالكريمالقرانلأن،بادابةوالتأدب،بةاللهامرمااتباعهوالفاضلة

فطريوالخلق.الفاضلالخلقعنهانتلقىالتيالمصادرمنمصدر

تدريبفيالجهدبذلمنلابدلذلك،الناسصحبةمنومكتسب

الذميمالخلقعنوالبعد،الفاضلةوالخصال،الكريمالخلقعلىالنفس

.وغيرهكالكذب

بينولكنة،للإرادةتعريفأالجوزيابنيحددفلمالإراديةالتربيةأما

بالأعمالالالتزامعلىالإنسانحثفيودورهاالخيرةالنيةاهمية

فيالطيبةالنيةاستحضارعلىالفردتدريبمنلابدلذلك.الصالحة

ذلكيؤترلاحتى،طاقتهفوقالطفلتكليفاجتنابمع،أعمالةجميع

لاالتيبالعباداتنشاتهبدايةفييكففلاوأن،العامالطبيعينموهفي
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الفضائلعلىنشاتهبدايةمنذيعؤدوان،والحجوالصومكالصلاةيعقلها

سلوكهمنجزءاتصبححتى،الصالحةوالادابوالأخلاقيات

وشخصيتة.

منها:متعددةوسائلالإراديةوللتربية

الفطريللسلوكالإراديالتدريبانواعممارسة:الأولىالوسيلة

معتدلة،بطريقةوالجنسوالشربكالأكلالدوافعإشئحفيالمتمثل

.بالإحسانالإساءةودفعالغيظوكظمكالغضبالانفعالاتوتهذيب

بالبذلالخاصةالإراديالتدريبانواعممارسة:الثانيةوالوسيلة

يملك.ماوكلوالمالبالنفسوالعطاء

والصبربالتحملالخاصةالتدريبأنواعممارسة:الثالثةوالوسيلة

ذلكفيمستخدمأوالضراء،السراءمنالإنسانيصيبماكلعل

النبويةوأل!ئةالكريمالقرانفيوردتكماالصبرعلىالمعينةالوسائل

بها،والتلطفالنفسمداراةخلالومنالأنبياء،وقصص،الشريفة

تعالى.اللهمنالعظيمبالأجروتذكيرها

قبلضعفها،منالإرادةإنقاذوسائلفيتتجلى:الرابعةوالوسيلة

المعصية.فيالوقوعبعدومعالجتها،المعاصيارتكاب

لتقويةالإيحائيةالنفسيةالوسائلفيتتجلى:الخامسةالوسيلة

.الإرادة

بتقويمالباحثةقامتوتحليلها،التربويةالجوزيابناراءدراسةبعد

الفقهية،والقواعدالنبويةوال!ئةالكريمالقرانضوءفيالاراءهذه

يأتي:كماالتقويملهذاالنهائيةالنتيجةوكانت

القرانية.بالاياترأيأ92حوالمطالجوزيابنوثق-ا

النبوية.بالأحاديثرأيأ06حوالىالجوزيابنوثق-2

الفقهية.بالقواعداراء3الجوزيابنوثق-3

والمنطق.الكلامبعلماراء3الجوزيابنوتق-4

الصالح.والسلفالأنبياءبقصصرأتأ12الجوزيابنوتق-5
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بالشعر.اراء3الجوزيابنوثق-6

الذاتية.والخبراتبالتجارباراء6الجوزيابنوثق-7

بالاياتموثقةغيراخرىتربويةاراءالجوزيابنذكر-8

الكلامعلمأو،الفقهيةالقواعدأوالنبويةالأحاديثأو،القرانية

.والتجاربوالشعروالقصص،والمنطق

للمنهجموافقةالتربويةالجوزيابناراءمعظمانمنالرغموعلى

التربويةالاراءبعضهناكأنالباحثةوجدتفقد،الإسلاميالتربوى

مناستقاهاولكنة،الإسلاميةالتربيةمصادرمنعليهاادلةلاالتي

القدراتبينعلاقةهناكأنمثل،عصرهفيالعامةالثقافةمصادر

علىبهايستدلجسميةصفاتهناكانأو،الإنسانوشكلالعقلية

،النقرةفيالحجامةالنسيانتورثالتيالأسبابمنانأوالأذكياء،

مخالفةالاراءوهذه،الخ..الحامضوالتفاحالرطبةالكزبرةوكل

الحديثة.التجريبيةوالدراسات،الإسلاميالتربويللمنهج

الجوزيابناراءبعضبموازنة-التقويمهذابعد-الباحثةقامت

هي:محاورثلاثةخلالمنالتربوية

فيالسائدةوالتربويةوالتعليميةالثقافيةالحياهجوانبموازنة-ا

الزمنيةالمدةوهي،الأوروبيينوعندالمسلمينعندالجوزيابنعصر

منوجدوقدم(.1012-1116هـ-795-)051سنةبينالممتدة

الحركةازدهاربسببالتربويةآرائةمنكثيرفيالجوزيابنسنقالمقارنة

علىالأوروبيينعندوتركيزها،الجوانبجميعمنالمسلمينعندالعلمية

خطواخهافيمنهاالتحررومحاولة،التحريفأصابهاالتيالنصرانيةالديانة

الأولى.

المسلمينمنغيرهباراءالتربويةالجوزيابناراءموازنة-2

بنبكرأبي:أمثالفيها،عاشالتينفسهاالزمنيةالفترةفيلهالمعاصرين

فيوالزرنوجيبغداد،فيوالسمعاني،والمغربالأندلسفيالعربي

منواتضح.الأندلسفيرشدوابنطفيلوابن،الإسلاميةالدولةشرق

بأيةالمسلمينالعلماءهؤلاءمنباحديتصللمالجوزيابنأنالموازنة

ماحدإلىتشابههناككانفقدذلكومع،الاتصالوسائلمنوسيلة
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التربويالفكرمصادراوينابيعوحدةمنناتجوهذا،اراثهمفي

جميعأ.تربطهمالتيالإسلامي

التربويةالاراءببعضالتربويةالجوزيابناراءبعضموازنة-3

ناوجد،الحديثالنفسعلمعلماءعندالدوافعمقارنةوعند.الحديثة

كانوإن،المحدثونالنفسعلماءإليةذهبمايخالفلامعظمها

استقىالجوزيفابنمنهما.كلعنهأخذالذيالمصدرفيالاختلاف

علمعلماءاما،النبويةوالأحاديثالقرانيةالاياتمنللدوافعتصوره

واالملاحظةطريقعناو،البشريةاجتهاداتهممنأخذوهافقدالنفس

المعملية.والتجاربالاختباراتاوالمشاهدة

جوانبمنكثيرفيالجوزيابنمعالحديثالنفسعلماتفقوقد

قبلمامرحلةالجوزيابنواغفل.الإنسانيالنمولمراحلالعامالتقسيم

معالجوزيابناتفقكذلك،الإسلاميالتربويالمنهجاهتمامرغمالميلاد

الجانبعداماالجوانبجميعمنالمبكرةبالطفولةالاهتمامفيالمحدثين

.الجوزيابنيغفلهولماغفلوهالذيالروحي

ابنلرأيموافقأجاءفقد،الغربيالفكرفيالعقلمفهوماما

علىالمعتمدة،العلميةالدقةالحديثةالتعاريففيظهردمان،الجوزي

للذكاءالجوزيابنلتعريفكاندمان.النفسيةوالاختباراتالمقايي!س

الحديث.الغربيالفكربهاسبقفريدةعلميةقيمةظواهرهوعرض

والمنخفضةالمرتفعةالعقلدرجاتفيالجوزيابنرأياتفقوقد

والدنيا،العليابالدرجةيقابلهاماأو،الحدتثةالنفسيةالدراساتمع

وعلم،بالألفاظالدرجاتبينالفروقوضححأنةفيعنهااختلفولكنه

العددية.المئويةبالنسبوضحهاالحديثالنفس

ومكتسبة،فطريةزمرتانالعقليةالقدراتأن-الجوزيابناكدوقد

التجاربخلالمنوالبيئةالوراثةعلماءأثبتهماوهذا،البيئةتاثيرمن

.المجالهذافيأجريتالتيوالدراسات

للعالمالأساسيةوالمقوماتالجوزيابننظرفيوالتعليمالعلماما

بسببالغربيالفكرعنواضحأاختلافأفيةاختلففقد،والمتعلم

فيمعهماتفقوقد،الطرفنلدىالتربويالفكرمصادربعضاختلاف
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مقاومةفيالمتبعةالطرقمنوطائفةالجيد،التعلمعلىالمساعدةالعوامل

.النسيان

مفهومعلىالجوزيابنركزفقد،الأخلاقيةبالتربيةيتعلقوفيما

بيناختلافاالباحثةكشفتكذلك،الأخلاقيةبالتربيةيهتمولم،الأخلاق

نظرفيفالأخلاق"كانت"الألمانيوالفيلسوفالجوزيابننظروجهة

بسببالجوزيابنعندعنهاكبيرااختلافأتختلف""هء،"،"كانت"

التصورفياختلافمنعليهايترتبوما،العقائديةالمنطلقاتاختلاف

فينظرهماوجهةاختلافمناساساناشئالاختلافوهذا،والسلوك

بينهما.الأخلاقاساسيات

الفكروافقالجوزيابنان،الموازنةلهذهالنهائيةوالمحصلة

التربويالمنهجمنالمستقاةالتربويةارائةمنالكثيرفيالحديثالتربوي

اختلاثبسببالتربويةآرائةبعضفيمعهمواختلف،الإسلامي

يضاف،المتخصصبصفةلاعامةبصفةالتربيةفيكتبلأنةاو،المنطلق

كماالأجنةاوالطببعلمالتربيةفيكتابتهعنديستعنلمانةذلكإلى

الحديث.النفسعلمعلماءفعل

العصرعلماءسبقفانة،الجوزيلابنوالزمانيالمكانيالبعدورغم

التربويةالمصادرصلاحيةعلىيدلوهذا،التربويةارائةبعضفيالحديث

كماالإنسانيةللطبيعةالإسلاموموافقة،ومكانزمانلكلالإسلامية

العامةحياتةفيالإنسانيحتاجهمالكلوشموله،تعالىاللهخلقها

والخاصة.

الت!ائج:مجمل

الجوزيابنلآراءوالمقارنةوالتقويموالتحليلالدراسةبعد

التيالنتاتجالباحثةاجملتفقدسبقفيماخلاصتهاذكربعدثم،التربوية

لاجزثياتمنفيهامايدركالمتعمقالقارىلأدطهنا،إليهاوصلت

كلنهايةفيذكرتالباحثةانولاسيما،أخرىمرةتفصيلإلىتحتاح

تكونانالباحثةحاولتوقد.منةالمستخلصةالتربويةالاراءأهمفصل

وتحقق،بتاءةمفيدهلتكوننفسها،الدراسةمنمستمدةالنتائجهذه

ملخصخلاصةتعتبرالتيالمجملةالنتائجوتلكمنها،المرجوةالأهداف
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الاتية:هيالأساسيةبعناوينهاالنتائج

المبادىواستخراج،الجوزيلابنالتربويالفكرعنالكشف-ا

لديه.التربويةوالأساليبوالتوجيهات

وال!تةالكريمالقرانضوءفيالتربويةالجوزيابناراءتقويم-2

لأنهاوثباتهاالاراءهذهأصالةمدىوبيان،الفقهيةوالقواعدالنبوية

الإسلامي.التربويالمنهجمنمستمدة

فيالحديثالنفسوعلمالتربيةلعلماءالجوزيابنأسبقية-3

والنفسية.التربويةاراتهبعض

لابنالتربويةوالمبادىالتوجيهاتمنالاستفادهإمكانية-4

.المعاصرةوتربيتناتعليمنافيالجوزي

منالمستمدةالتربويةاجتهاداتهطريقةمنالاستفادةإمكانية-5

ومن،الفقهيةالقواعدضوابطومن،النبويةوال!تةالكريمالقران

وتربيتناتعليمنافىالذاتيةوالخبراتوالتجاربوالشعربالقصصاستعانته

.المعاصرة

وتقديم،والسلبيةالإيجابيةوالانفعالاتللعواطفتحليلة-6

.فذةإسلاميةمعالجةالمرضيةالنفسيةالحالاتلبعضمعالجات

الاهتمام،التربويةالجوزيابناهتماماتسماتجوانبمن-7

الحديث.العصرفيالاهتمامهذامثلوغياب،والمتعلمالعالمبآداب

الكبار.ومعالاباءومع،المعلمينمعالمتعلمينأدبسوءظاهرةفنرى

مجالفىالجوزيابنآراءمنالاستفادةجوهمنالعديدهناك-8

مواضعها.فيبالتفصيلالباحثةذكرتها.المعاصرةالإسلاميةتربيتنا
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ألثانيألفصل

المقترحات

،الجوزيابنلفكرالتربويةالدراسةهذمنالمنبثقةالمقترحاتإن

التربويةوالتوجيهاتالمبادىهذهترجمةإلىوأساسيخاصبوجةتهدف

ثمالأشرةواقعفيالفعليالتطبيقإلىالنظريإطارهامنونقلهابالعمل

المختلفة.بمؤسساتهالمجتمعتمالمدرسة

مجردليستالدراسةهذهأنلتبين،المقترحاتهذهجاءتوقد

الجهدهذاليحفظثمفقطعلميةدرجةلنيلالباحثةتقدمةتربويبحث

وتترجمالدراسةهذهلتشمربل،الأخرىالعلميةالجهودكبعضالعلمي

وتعليمناتربيتناتخدمتهذيبيةووسائل،تعليميةومناهج،تربويةخططإلى

الحنيف.الإسلامومنهجيتوافقبماالمعاصر،

تصحيحفي-اللهشاءإن-الدراسةهذهتسهمأنلاملوإنني

الآراءهذهلأنالاخر،البعضوتعديلتغييرأو،المفاهيمبعض

الدراسةهذهإننعم،الإسلاميالتربويالمنهجصميممنوالتوجيهات

لجميعالتربويةتتضافرالاراءلمما،المطلوبالتغييرتحدثلنوحدها

مكتبةالدراسةهذهتغنيأناملكما.ذلكسبيلفيالمسلمينعلماء

التربويالتراثعنالباحثينمنكثيرأوتفيد،التراثيةالإسلاميةالتربية

الإسلامي.

التربوية،الجوزيابنلاراءدراستهاخلالمنالباحثةفانلذلك

يهتمبحثكلأنلاحظتالمسلمينالعلماءمنغيرهلاراءوقراءتها

للغربيينوسبقة،التربويةاراءهويبرز،المسلمينالعلماءمنعالمبدراسة

لاخر،عالممنقلتهاأوكثرتهافيتتفاوتالاراءوهذه،المعاصرين
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إلاجوانبةجميعمنوالتربويالتعليميالنظامتخدملامجموعهافيولكن

عنها.المنبثقةالاقتراحاتنفذتإذا

الاتي:فيالمقترحاتهذهإجمالويمكن

للعلماءالتربويةالاراءبجمعتهتم،علميةلجنةتشكلأن-ا

مجالاتفيالآراءهذهتصنيفثمالجوانبجمغمنودراستهاالمسلمين

وفقوالناشئينالأطفال"تربية،"الإسلاميةالتربية"اهدافمثلمتعددة

العالم"ادابواساليبها"،الإسلاميةالتربية"وسائلالعمر"مراحل

.وهكذا.."والمتعلم

لعلماءالتربويةالاراءوجمعوالتصنيفالدراسةهذهوبعد

قداللجنةتكون"،الأطفال"تربيةمثل،نفسةالمجالتحت،المسلمين

تقومثمالغلماء،لجميعالأطفالتربيةفيقيمةتربويةاراءعلىحصلت

فيللتلاميذمناسبةتربويةمبادىصورةفيوإخراجهاالاراءبينبالتوفيق

التعليمية.المراحلجمغ

لاشكفانها،التطبيقحيزإلىالعلميةالخطوةهذهظهرتوإذا

وفهموأصالةعمقمنفيهابماالعلموطالب،المسلمالقارىستغني

سبقماإلىويضافالأجلاء،علمائناقبلمنالإسلاميالتربويللمنهج

العالمفيالإسلاميالتربو!الفكرتأصيلفيكبيرحدإلىستسهمأنها

والمناهجالخططضمنبمقتضياتهاوالأخذوتعميمهانشرهاخلالمن

التعليمية.

ومن،منهالاستفادةوتيسيرعلمياتحقيقأالتربويتراتناتحقيق-2

.ونشرهمنهالمخطوطوتحقيقالجوزيابنمؤلفاتالتراثهذا

العلماءمنولغيرهالجوز!لابنالتربويبالفكرالاهتمام-3

الإسلاميالتربو!المنهجمنغالبألاستمدادهجادةمحاولةلأنه،المسلمين

فيالمنهجيالاجتهادثمالنبويةوال!تةالكريمالكتاببمصدريه

ضوئهما.

القائمينأوصيلذلك،التربويةالجوزيابناراءتطبيقإمكانية-4

المناسبةالتربويةالاراءباختيار،الحبيبةمملكتنافيالتعليميةالمناهجعلى

المقرراتضمنوفقهاوالعملالتعليميةالمراحلمنمرحلةلكل
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(.بالتفصيلالاستفادةوجوهبيانالسادسالبابفي)سبق.الدراسية

التربوية،للاراءعرضةعندالجوزيابنطريقةمنالاستفادة-5

والقواعدالنبويةوالاحاديثالقرانيةللاياتالصحيحفهمةخلالمن

الفقهية.

وأالعصورحسبوتصنيفةالإسلاميالتربويالتراثحصر-6

معينة.تاريخيةحقبة

هذهكلجمعطريقعنتراثيةإسلاميةتربويةمكتبةإنشاء-7

التراثية.التربويةوالبحوثالرسائل

التعديلاتإجراءبعدالتراثيةالتربويةالجامعيةالرسائلطبع-8

الضرورتة.

المناهجومعرفةومميزاتها،التراثيةالتربيةخصائصثراسة-9

كتابتها.عندالمستخدمةالعلمية

السابقة،العصورعبرالإسلاميالتربويالتفكيرتطوردراسة-01

فية.للتربيةالموجهةالمؤثراتوأهمالعصور،تلكمنعصركلوملامح

المسلمينالعلماءلدىالتربويالفكرخصائصدرايسة-11

للمتعلمين.الحاليبالواقعومقارنتها،السابقين

طرقعلىتركزالتيالتربويةوالندواتالمؤتمراتبعضعقد-12

دراستهاأنماطدمابراز،المسلمينللعلماءالإسلاميالتربويالتراثاحياء

سرعةعلىوتساعدالباحثونمنهايستفيدبحيث،فنيةمكتبيةدراسة

لها.تحليليةوفهرسةالبحوثلتلكادلةوتعمل،بحوثهمإنجاز

التربويالتفكيرمنالنسقهذامثلاندثارعواملدراسة-13

وضعدراسةثم،التربويواقعنافيالنسيانطيفيوبقائها،الإسلامي

الإسلامية،البلادفيوالتربويةالتعليميةالأنظمةفيالمنفذةالغربيةالتربية

المسلمة.الشخصيةتشكيلفيواثرهاوخطرها

علماءلدىالتعليميالتربوىالمنهجكشفعلىالعمل-14

سبقالتيالإسلاميةوالحضارةالعلمازدهارعصورفيوبخاصةالمسلمين

كانواماولذاالاقتصاديةوالصناعاتالعلومفيغيرهمالمسلمونفيها
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وما،الأجنبيةالدولإلىأبنائهمإرسالإلىولاغيرهمإلىفيهايحتاجون

إلىوماوالصناعاتالاقتصاديةالمعونةفيغيرهمإلىيحتاجونكانوا

ذلك.

التربيةكلياتمناهجفيالمناسبالتغييربادخالالاهتمام-15

للاجت!ادالاهليةلديةالذيالمسلمالتربويالمجتهدلتعدالمعلمينوكليات

الإعداد.هذاعلالمساعدهواللوائحالنظمتغييرمع،التربوي
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والمراجعالمصادرفهرس

الكريم.القران-ا

دار،عمان.تلريسهاوأساليبالإسلاميةالتربية.رشيد،طه،صبحي،ابراهيم-2

.ام869-اص604،الشانيةالطبعة،للكتبالأرقم

النجوتالزاهر.برديتغريبن،يوسف،المحاسنأبو،الدينجمال،الأتابكي-3

ايشدراكاتمعالكتبدارطبعةعنمصورهنسخة.!القاهر

للتاليفالعامةالمصريةالمؤسسة،القوميوالإرشادالثقافةوزاره،جامعةوفهارس

تاريخ.دونوالنشر،والطباعةوالترجمة

تمييزكتاب.الشافعي،العيبانيعمر،بنمحمد،بن،علي،الرحمنعبد،الأثري-4

الكتابدار،بيروت.الحدفثمنالناس!ألسنةعلىيدورفيماالخبيثمنالطيب

تاريخ.دون،العربب

اوالترخكببية.اسماعيل،سعيد.د.وعليمرسي،سعد.د،أحمد-5

.ام739،الكتبعالم،القاهرة

الترغيب.الجوزي،الفضلبن،محمد،إسماعيل،القاسمأبو،الأصبهاني-6

زايد،)راجعة(،بسيوني،السعيدمحمد،،زغلول(الأحاديث)خؤح.والترهيب

دون،وأولادهدرغامحسيبالطباعيةالخدماتمؤسسة،بيروت،ابراهيممحمود،

تارتخ.

الثخ.أبو،حيانبنجعفر،بنمحمد،بن،اللةعبدمحمد،ابو،الأصبهاني-7

العاصمة،دار،الرياضإدرش!،عمد،اللّهرضاء،المباركفور!)تحقيق(.العظمة

.اص804،الأولىالطبعة

،بيروت،دمثق.الصحيحةالأحاديثسلسلة.الدينناصر،محمد،الألباني-8

.ام979-ص9913عامفيالثانيةالطبعةوالثانيالمجلد!الأول،الإسلاميالمكتب

عام،الثالثةالطبعة،المعارفدارمكتبة،الرياضفيطغوالرابعالثالثوالمجلد

.ام889-اص804،الرابعةوالطبعة،ام879-اكل704
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ناشر،دون.الأمةعلىالسيىواثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحادفثسسلّة--9

كل.8913

11

12

13

14

15

16

17

18

91

21

22

23

لمكتبا،تبيرو.الكبير(-.1)تهوزيادلصنيراالجا--

.ام6014869!-عامالثانيةالطبعة،الإسلامي

المكتب،بيروت.الكبير(-.)1وزيادتهالصغيرالجاضعيف--

.م99139791!-،الثانيةالطبعة،الإسلامي

تخرا!لرا-- الإسلامي،المكتب،بيروت.والحراالحلالا!تحمادفث

.م8591-اص455،الثالثةالطبعة

دون،اللعارفدار،القاهرة.فى!صمماالإسلاالتريية.فؤاد،أحمد.د،الأهواني-

طبعة.

الطبعة،الفخالةبشارعالمعارفمطبعة،مصر.فالترلية.مصطفى،أمين-

.م6291-!4134،الشانية

دار،بيروت،اللةعبد.د،الدائمعبد)ترجمة(.العامةالتربية.رونية،أوبير-

.ام829،الخامسةالطبعة،للملايينالعلم

السعوديةالدار،جدة.والقرانالطببينالإنسانخلق.علي،محمد.د،البار-

.م0891ا!-004،الأولىالطبعة،والتوزيعللنشر

والتوزيع،للنشرالسعوديةالدار،جدة..الدماموتاوالقلبموت--

.م60148691!-،الأولمطالطبعة

والتوزيع،للنشرالسعوديةالدار،جده.القرانيالوجيزح!مىالأجنة--

.ام5014859!-،الأولمطالطبعة

دون.العلميةالكتبدار،بيروت.المفردالأدب.اسماعيلبنمحمد،،البخاري-

تارتخ.

،المطبوعاتوكالة،الكويت.كنتعندالأخلاق.الرحمنعبد،بدوي-

.م9891

والضعفاءالمحدثينمنالمجروحين.التميمياحمد،،حبانبنمحمد،،البستي-

للطباعةالمعرفةدار،لبنان،بيروت،ابراهيم،عمود،زايد)تحقيق(.والمتروكين

تاريخ.دون،والنشر

المصنفين.واثارالمؤلفينأسماء،العارفينهدية.باشا،اسماعيل،البغدادي-

.م8191سنةاستانبولفيطغ،الحديثةالعلومدار،بيروت

بنأحمد،بن،الدينشهاببن،الرحمنعبد،الفرحأبو،الدينزين،البغدادي-

تاريخ.دون،الثقافيةالكتبمؤسسة.واالعلوجا.الحنبلي،رجب
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24

25

26

27

28

92

والنشر،للطباعةالمعرفةدار،بيروت.الحنابلةطبقاتمحلىالذيلكتاب--

.ام529!-1372

أصولها،،المملكةفىالتعليميةالانطلاقة.المجيدعبد،اللةعبد،بغدادي-

.ام859-!ا604،الثانيةالطبعة،الشروقدار،جدة.أولياتها،جذورها

الرسالة،مؤسسة،بيروت.الشيطانمداتخلالبيان.الحميدعبد،البلالي-

.8591ا!-054،الأللىالطبعة

المؤسسة،بيروت.البناحسنالشهيدالإمارسائلمجموعة.حسنالبنا،-

.ام839ا!-304،الثالثةالطبعةوالنشر،والصحافةللطباعةالإسلامية

،بيروت.واالفروأفرهماص!فئحياوالأخلاقالعغيد.محمدد.،بيصار-

.ام739،الرابعةالطبعة،اللبنانيالكتابدار

التنزيلأنوار.الشيرازي،عمربناللهعبدسعيدأبو،الدينناصر،البيضاوى-

تاريخ.دون،الجيلدار،بيروت.التاويلوأسرار

الألباني،)تحقيق(.اتلمصامشكا.الخطيب،اللةعبدبن،محمد،التبرفيي-

اهـ-504عامالثالثةالطبعة،الإسلاميالمكتب،بيروت،الدينناصرمحمد،

31

32

33

34

35

36

37

38

.م8591

الطبعة،القلمدار،الكويت.الأنسانافرصفحياالألمان.حسن،الترابب-

.م7491-!4913،الأللى

الأسلامية.الترفبيةات.اسماعيل،بدر،وسمرينالدينعز،التميمي-

.ام859ا!-504،الأولىالطبعةالبشير،دار،عمان

الترتوي.أفاسيات!النض.الرحمنعبد،وعدسالدينمحيي.د،توق-

تاريخ.دون،وأولادهوايليجون،نيويورك

،المعارفمكتبة،الرياض.العبودية.الحليمعبدبنأحمد،الدينتقي،تيميةابن-

.ام849ا!-404،طبعةدون

اهـ-404والنشر،للطباعةبيروتدار،بيروت.جبيرابنرحلة.جبيرابن-

.ام849

اشتهرعماالألباس!ومزيلالخفاءكشف.العجلوني،محمد،اسماعيل،الجراحي-

التراثمكتبة،القاهرةاحمد،،القلاش)تحقيق(.الناس!السنةعلىالأحاديثمن

.التراثودارالإسلامي

فهارسه(ووضعلةوفدم)حققة.التعريفاتكتاب.عليمحمد،،علي،الجرجاني-

.ام859-!ا504،العرىالكتابدار،بيروت،إبراهيم،الأبياري

)تحقيق(.الىصوللثفى!تألحطالأ!ول.الأثيرابن،الدينمجد،الجزري-



الشانية،الطبعة،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار،القادرعبد،الأرناؤوط

.م8391-ص3014

للتوزيع،التونسيةالشركة،تونى.مؤهنةترييةنحو.فاضلمحمد،.د،الجمالي-93

.م7791،الأولىالطبعة

الكتابدار،بيروت.الأسلاضوءقىالأجيالوبناءالتربية.أنور،الجندي-04

.م7591،الأللىالطبعة،اللبناني

)تحقيق(.الرجالأحوال.يعقوببن،إبراهيم،إسحاقأبو،الجوزجاني-14

الأولى،الطبعة،الرسالةمؤيسة،بيروت،البدري،صبحيالسيد،،السامرائي

.م8591-اص504

دار،بيروت.والستةوالقلب!القرانالعقل.علي،محمد،الجوزو-42

.م0891،الأولىالطبعة،للملاببنالعلم

.ثالنسا..عليبن،الرحمنعبد،الفرحأبو،الدينجمال،الجوزيابن-43

.م8591-ص5014،الأولىالطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت

الخامسة،الطبعة،الجديدهالافاقدار،بيروت.والمغفلينالحمقىاخبار--44

.م8391-ص3014

تاريخ.دون،والتوزيعوالنشرللطباعةالإحسانمكتبة،دشق.الأذكياء--45

،جمالمؤيسعة،بيروت.مصطفى.دالواحد،عبد)تحقيق(.التبصره-46

.م.791-ص0913،الأولىالطبعة

.ص1378،الثانيةالطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت.ابليستلبيس--47

والطرفةالبهيةالتحفةكتابمن.العمرمواالغمر!على--48

.م8191-ص1014،الأولىالطبعة،الجديدةالافاقدار،بيروت.الشهية

حفظعلىالحث--94 العلمية،الكتبدار،بيروت.الحفاظكباركراتو
.ام859-ص5014،الأولىالطبعة

محمد،،الغزالي()مراجعة.مصطفى.د،الواحدعبد)تحقيق(.اتلهوى--05

.م6291-ص1381،الأولىالطبعة

للطباعةالإسلاميالمكتب،بيروت-دمقفى-هالتفسير.المسيرا--51

.م6491-ص1384،الأولىالطبعة،والنشر

و)حققةعلي،الطنطاوي(عليةوعلقمقدمتةووضع)راجعة.انطرصيد--52

الطبعة،الفكردار،دمق،ناجى،الطنطاوي(فصولهوعناوينفهارسهووضع

.م7891-ص8913،الثانية

دون،والنشرللطباعةالبازدار،العلميةالمكتبة،بيروت.انطرصيد--53

تارتخ.
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54

55

56

57

58

95

61

62

63

64

65

66

67

68

،بيروت،لطفي،محمد.د،الصباغ)تحقيق(والمذكريون.القصاصكتاب--

.ام839ا!-453،الأولىالطبعة،الإسلاميامتب

،القاهره،احمد،القادرعبد،عطا)تحقيق(.الروحانيوالطباللطائف--

تاريخ.دون،القاهرهمكتبة

الأولى،الطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت.اللطف!فالوعظ

.ام849ا!-504

دونومكتبتها،السلفيةالمطبعة،القاهره.الولدنصيحةإلىالكبدلفتة

تارتخ.

الغربدار،بيروت-)أئينا،محمد،محفوظ)تحقيق(.الجوزيابنهشيخة

.ام859-اكل004،الثانيةالطبعة،الإسلامي

،بيروت،العربالتراثإحياءلجنة)تحقيق(.حنبللنالأماتاحمد--

.ام829-اكل204،الثالثةالطبعة،الجديدةالافاقدار

علي،،عيسى،حسند.،الحكيم(وتحقيق)دراسة.!ا--

.ام859-اص504،الأولىالطبعة،الكتبعالم،بيروت

ا!انية،الملعارفدائرةمطبعةاباد،حيدر.والأطر!نهك!الللوكا--

كل*س!ا58

للطباعةالفكردار.عمد،الرحمنعبد،عثمان)تحقيق(.الموضوعات

.ام839-اص304،الثانيةالطبعة،والتوزيعوالثر

مكتبة،القاهره.الترتويلاهـ!تالفكراسات.ابراهيم،سيد،الجيار-

تاريخ.دون،غريب

.د،بكيتقوح(وحواشي)تعليقات.الرجالومعرفهالعلل.احمد،حنبلابن-

والنشرللطباعةالإسلاميةالمكتبة،استانبرل،اصماعيل.د،اوغليوجزاحطلعت

.م8791،والتوزبع

،بيروت.والأفعالالأقوالمننفيالعمالكنزمنتخبوبهامه.المسند

.ام859-اكل504،الخامسةالطبعة،صادردار،الإسلاميامتب

منالذصبثاخباراث.العمادبن،الحيعبد،الفلاحابو،الحنبلي-

تاريخ.دون،والتوزيعوالنثرللطباعةالتجاريالمكتب،بيروت.فعب

والنشرللطباعةالقلمدار،الكويت.!الفقة.الوهابعبد،خلأف-

.ام729-ص2913،العاشرةالطبعة،والتوزيع

اهلدـاودـإلىابرسالة.الأزدي،السجستاني،الأشعثبن،سليمانداود،ابو-

المكتب،بيروتمحمد،د.،الصباغعليها(وعلق)حققها!.

ا!.104،الثالثةالطبعة،الإسلامي

627



،عادلوالسيد،عبيد،عزت،الدعاس(وتعليق)إعداد.داودأبيسنن--

.م49137491!-،الأولىالطبعة،الحديثدار،سورية-حمص

الئتةاحياءدار،الدينمحييعمد،الحميد،عبد)تحقيق(.داودابيسنن--

تاريخ.دون،النبوية

)تحقيق(.المفسرينطبقات.أحمدبن،عليبنعمد،،الدينشمس،الداودى-

وهبة،مكتبة،الكتببدارالتراثتحقيقمركز،القاهرةمحمد،،عليعمر،

.م7291-2913!،الأللىالطبعة

والإصلامية.العربيةالحضارة.البحتةالعلو.اللهعبد،علي.د،الدقاع-

.م148391!-30،الشانيةالطبعة،الرسالةمؤسسة،بيروت

الفقة.ا!ولفىالمسودة.الحرانيالحنبليالعباسابو،الدينشهاب،الدمشقي-

دون،العريالكتابدار،بيروت،الدينمحييمحمد،الحميد،عبد)تحقيق(

تاريخ.

دمشق،.الكرالطب!3القران.أحمد.دوقرقوز،الحميدعبد.د،دياب-

.ام.01489!-0،الأولىالطبعة،القرانعلوممؤسسة

الفردوص.الهمداني،شيرويةبنشهرزاد،بن،شيرويه،شجاعأبو،الديلمي-

العلمية،الكتبدار،بيروت،بسيونيالسعيد،،زغلول)تحقيق(.الخطاببمأثور

.م8691ا!-604،الأولىالطبعة

دون،العربالتراثإحياءدار،بيروت.الحفاظتذكرة.الحافظ،الذهبي-

تاريخ.

يوسف.د،المرعشلي)إشراف(.الصحيحينعلىالمستدركبذيلالتلخيص--

تاريخ.دون،المعرفةدار،بيروت.الرحمنعبد

الكتبدار،بيروت.الستةالكتب.روايةلهمنمعرفة.الكاشف--

.ام839-ص3014،الأولىالطبعة،العلمية

المصريالمكتب،الاسكندرية.اصول!النفس.عزت،أحمد.د،راجح-

تاريخ.دون،التاسعةالطبعة،الحديث

الدكنآبادحيدر.ابرتوالتعدتل.التميمي،اللنذر،الرحمنعبد،الرازي-

.م5291-ص1372،الأولىالطبعة،العثمانيةالمعارفدائرهمجلسمطبعةالهند،-

،صلاح،الخيمي)تحقيق(.اا!تطريق.الدينبرهان،الزرنوجي-

اهـ-604،الأولىالطبعةكثير،ابندار،بيروت-دمثق،نذير،وحمدانمحمد

.م8591

الرابعة،الطبعة،القلمدار،دمشق.الإيمان.واخرونالمجيدعبد،الزنداني-

.م8691!-6014
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83

84

85

86

87

88

98

19

29

39

49

59

69

79

89

99

الطبعة،الكتبعالم،القاهره.فالنمو.السلامعبدحامد،.د،زهران-

.م7791،الرابعة

.ام589-كلا377،العربيالفكردار،القاهرة.الفقهاصول.محمد،زهرهابو-

.م6591-كلا385،الفكردار،القاهره.الأسلا!س--

دار،جدة.والتربويةالمصطلحاتبالنفسية.مصطفى،محمد.د،زيدان-

.ام9913979!-،الأولىالطبعة،والطباعةوالتوزيعللنشرالشروق

تاريخ.دون،العربيالكتابدار،بيروت.السنةفقه.السيد،سابق-

مكتبة،الرياض.الشرمحيةا!هـلأحكاوألرهاالنية.غانم،صالح.د،السدلان-

.ام849ا!-404،الأولىالطبعة،الخريجي

دار.الحدفثوقضالا!النفسالأسلا.توفيق،محمد،نبيل.د،السمالوطي-

.ام859ا!-004،الأولىالطبعة،القاهره،الشروق

عبد،الوكيل)تحقيق(.النافلينتنبيه.ابراهيمبنمحمدبننصر،السمرقندي-

.ام869ا!-704،الثالثةالطبعة،الشروقدار،جدةمحمد،،العزيز

زيعور،)تحقيق(.والاستملاءالأملاءادب.محمد،الكريمعبد،السمعاني-

.ام849-اكل404،الأولىالطبعةافرا،دار،لبنانمحمد،،شفيق

االجا.عيسىبنمحمد،،عيسىابو،صورةابن- .الترمذيسننو!ههو

البابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،القاهرة،عطوة،ابراهيم،عوض)تحقيق(

.ام759-كلا593،الثانيةالطبعة،بمصروأولادهالحلبي

الرابعة،الطبعة،ناشردون.للنموالنفسيةالأسى.البهيفؤادد.السيد،-

.ام759

.ام769،الرابعةالطبعة،العربيالفكردار،القاهرة.الذكاء--

الأبدانعناثلكلعهالمضار.اللةعبدبنالحسين،عليأبوسينا،ابن-

.م8591-ا!504،الثانيةالطبعة،العلومإحياءدار،بيروت.الأنسانية

الفكردار،بيروت.ثالخلفا.الرحمنعبد،الدينجلال،السيوطي-

تاريخ.دون،والتوزيعوالنشرللطباعة

عبدأصولة(وراجع)حققة.النواويتقريبشرفىالراويتدريب

عام،الثالشةالطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت،الوهابعبد،اللطيف

..ام989-اكل904

للطباعةالفكردار،بيروتالنذفر.البشيريثأ!ثحاالصغيرالجا--

.ام819-كلا104،الأولىالطبعة،والتوزيعوالنشر

المالكي.،الغرناطي،اللخمي،موسىبنابراهيم،إسحاقابو،الشاطبي-

ووضعوفضلة)ضبطة،اللةعبد،دراز)حققة(.الشرلعةاتصولاللوافقات
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هـ-5913،الثانيةالطبعة،المعرفةدار،بيروت،اللهعبدعمد،درازتراجمة(

.م7591

ابنللحافظالحديثعلواختصار"الحثيثالباعث.محمدأحمد،،شاكر-ا

.م5191-ص0137،الثانيةالطبعة،العلّميةالكتبدار،بيروت.كثير

،القاهره.الإسلاميةوالحضارةالإصلا.التارموسوعة.أحمد.د،شلبي-ا

.ام829،السابعةالطبعة،المصريةالنهضةمكتبة

اقرادار،بيروت.طفلابنعندالتريويالفكر.الأميرعبدد.،الدينشمس-ا

.ام849-اكل404،الأولىالطجة،والطباعةوالتوزيعللنشر

)تحقيق(.الموضوعةالأحاديثفىالمجموعةالفوائد.عليمحمد،الشوكاني-ا

الطبعة،الإسلاميالمكتب،دمشق-بيروت،المعفمييحي،الرحمنعبد،اليماني

.ص2041،الثالثة

العلمية،الكتبدار،بيروت.الأخيارسيدأحاديثمنالأوطارنيل--1

تاريخ.دون

.الشبابلرعايةوالتربويةالنفسيةالأسس.التوميمحمد،عمر.د،الشيباني-ا

.م7391-كل3913،الثقافةدار،بيروت

،للكتابالعربيةالدارتون!،-ليبيا.التربويةوالأفكارالنظرفاتتطور--ا

.ام779-ص7913،الثانيةالطبعة

والتوزيعللنشرالعامةالشركةمنشورات،ليبيا.الإسلاميةالتربيةفلسفة-ا

.م7891،الثانيةالطبعة،والإعلان

والتوزيعللنشرالعامةالمنشأة،طرابلس.الإسلاميةالتربيةأسسمن--ا

.ام829-ص1913،الثانيةالطبعة،والإعلان

المصرية،النهضةمكتبة،القاهره.النف!!الترفوي.زكيأحمد.د،صالح-ا

تاريخ.دون،عشرهالثالثةالطبعة

،بيروت(،ودراسة)عرض.الحدفث!ومصطلحه.صبحي.د،الصالح-ا

.ام979،عشرةالحاديةالطبعة،للملايينالعلمدار

الرابعةالطبعة،للملايينالعلمدار،بيروت.!م!القران--ا

.ام829،عثرة

ابنمقدمة.الشهرزوري،الرحمنعبدبنعثمانعمرو،أبو،الصلاحابن-ا

هـ-8913عامطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت.الحدلثفى!تعلوالصلا

.ام789

والإنجليزيةوالفرنسيةالعرليةبالألفاظالفلسفىا.جميل،صليبا-ا

الجزء،المصريالكتابدار،القاهرة،اللبنانيالكتابدار،بيروت.واللانينية
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.م9791عامالثانيوالجزء،ام789عامطبعالاول

للنشرالوطنيةالشركة،الجزائر.الكلاميةالعربيبنبكرابيآراء.عمار،طالبي-ا

تارتخ.دون،والتوزيع

مكبة،الرياض.الأسانيدراسةالتخربور.محمود.د،الطحان-ا

.ام839ا!-534الخامسةالطبعةالرشد،

الثامنة،الطبعة،اللعارفدارمكتبة،الرياض.فالحدلث-ا

.ام879-ا!704

النهضةدار،القاهرة.وتطورهانثأتها،الأخلاقفلسفة.توفيق.د،الطويل-ا

.ام979،الرابعةالطبعة،العربية

للملايين،العلمدار،بيروت.وحديثهاقديمهاالتربية.فاخرد.،عافل-ا

.ام819،الثالثةالطبعة

للملايين،العلمدار،بيروت.عبرتالتارالتربية.اللةعبد.د،الداتمعبد-ا

.ام849،الخامسةالطبعة

)التربيةالإسلاميةالتربيةفلسفةفىمقدمة.ابراهيم،حسن.د،العالعبد-ا

هـ-ا554،والتوزيعللنرالكتبعالمدار،الرياض.(الإنسانيةوالطبيعة

.ام859

للطبعالمعرفةدار،القاهرة.نح!النفس.واخرونحامد،القادرعبد-ا

.ام329-!1135،والنشر

المكرمة،مكة.العقلوتربيةالجوزيابن.صالح،الرحمنعبد.د،اللةعبد-ا

.ام869ا!-604،الأولىالطبعةوالنشر،للطباعةمكةشركة

محمد،،الفقي)تحقيق(.-بختالرسولسيرةمختصر.محمد،الوهابعبدابن-ا

والإفتاءالعلميةالبحوثإداراتوتوزيعنشر،السعوديةالعربيةالمملكةحامد،

.ام569-1375!والإرشاد،والدعوة

الطبعة،الفكردار،دمشق.الحدتثفى!تعلوالنقد.الديننور.د،عتر-ا

.م8191-!1041،الثالثة

.خاصبوجهوالغزاليالمسلمينعندالنفسيةالدراصات.الكريمعبد،العثمان-ا

.ام819ا!-104،الثانيةالطبعة،وهبةمكتبة،القاهره

الحدلث.وااسالقرانيرالأفف!محمد.،توفيقالدلن،-عزا

-اص704،الأولىالطبعة،والترجمةوالتوزيعوالنشرللطباعةالسلامدار،القاهرة

.ام869

السلّوكية.العلوفىالبحثإلىالمدخل.حمدبنصالحد.،العساف-ا

.ام989-اص904،الأولىالطبعة،والنشرللطباعةالبيكانشركة،الرياض
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عبد)تحقيق(.التهذيبتقريب.حجربن،عليبن،احمد،العسقلاني-128

تاريخ.دون،المعرفةدار،بيروت،الوهابعبد،اللطيف

عبدواحاديثة(وابوابهكتبة)رفم.بثر!كك!البخاريالبماري-912

محب،الخطيب(طبعةعلوأشرفوصححةباخراجة)قامفؤأد،محمد،الباقي

تاريخ.دون،المعرفةدار،بيروت،الدين

،جدهمكتبة،جدة.الأثرأهل.الفكرنخبةشرالنظرنزهة--135

ا!.604عامطبعة

الكبير.الضعفاءحماد.بن،موسىبنعمرو،بنمحمد،،جعفرابو،العقيلي-131

الطبعة،العلميةالكتبدار،بيروت،امين،المعطيعبدد.،قلعجي)تحقيق(

.م8491-!4041،الأولى

للنشرالمجتمعدار،جدة.ووقاتةالصلا6تصحة.فارس.د،علوان-132

.ام879اهـ-704،الأولىالطبعة،والتوزيم

الجمهوريةدارشركةبغداد،.الجوزيابنمؤلفات.الحميدعبد،العلوجي-133

.ام659-!1385،والطبعللنشر

الصحابةمكعبة،الكويت.!ا!سلقلب.صفوكبنمحمد،،العلي-134

.ام859ا!-504،الأولىالطبعة،الإسلامية

دار،بيروت.السعودأببتفسير.محمدبنمحمد،السعود،أبو،العمادي-135

تاريخ.دون،العربيالتراثاحياء

.ام749،القاهرة.وتقنياتهمناهجةالعلمىالبحث.زيان،محمد،عمر-136

للنشرالسعوديةالدار،جدة.الاسلاوا!عفىا"ل.القادرعبد،عودة-137

.ام849،الخامسةالطبعة،والتوزيم

الطبعة،المصريةالأنجلومكتبة،القاهره.اف.رمزية.د،الغريب-138

.م7891،السادسة

الفكر،دار،بيروت.علوتالدلن)حيا.محمدبنمحمد،حامد،أبو،الغزالي-913

.ام869ا!-456،الأولىالطبعة

الثبوت"بثرالرحموتفوا-وبذيلهالأ!ولمنالمستصفى-041

تاريخ.دون،الحديثةالعلومدار،بيروت.لفقهافى

محمد،العلا،ابوأحاديثة(وخزح)حققة.الملنطقفنا!-فى-141

.ام2913729!-،الجنديمكتبة،القاهرة.مصطفى

مكتبة،القاهرة.العقليةوالصحةالشخصيةعلىأضواء.لبيب،عثمان،فراح-421

.ام079،الأولىالطبعة،المصريةالنهضة

التأليفلجنةمطبعة،القاهره.الاسلاميةالتربيةمبادئ.حسنأسماء،،فهمي-143
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.ام479-1366!،والنشروالترجمة

الطبعة،الخانجيمكتبة،القاهرة.النفسيةالصحة.مصطفى.د،فهمي-

.م8791-ص5741،الثانية

النفس!التربوي..مقداد.د،ويالجنمصطفى،يوسف.د،القاضي-

.م8191-اص154،المريخدار،الرياض

وبليها.الدينوشمسالدينموفق،قدامةابن- ،بيروت..الكبيرا!لثر

.ام839-ا!304،والتوزيعللنشرالعريالكتابدار

الخامسة،الطبعة،وهبةمكتبة،القاهره.والحياةالإيمان.يوسف،القرضاوي-

.ام779-!7913

،عشرهالحاديةالطبعة،الرسالةمؤسسة،بيروت.فى!صأالإسلاالعباد--

.ام839ا!-304

)تحقيق(.القرانلأ!حكاالجا.الأنصاريمحمد،اللهعبدأبو،القرطبي-

.م5291-1372!،الثانيةالطبعة،العليمعبدأحمد،البردوني

الطبعة،الفرقاندار،الأردن.الجنينالر!محفو.شرف.د،القضاه-

.م5991-!0141،الأولى

هـ-4913،الشروقدار.الإنسانيةالنفسفىدراسات.محمد،قطب-

.ام749

تاريخ.دون،الشروقدار،القاهرة-بيروت.قرانيةدراسات--

تاريخ.دون،الشانيةالطبعة،الشروقدار.التريية!-ال!!قي

ار!السالكين..محمداللةعبدأبو،الدينشمس،الجوزيةقيمابن-

دار،السعوديةالعربيةالمملكة،جده،العليصالح،المنعمعبد،العري)هذبة(

ا!.524محرم،الحديثةالمطبوعات

تاريخ.دون،والتوزيعللنشرالرشددار،الرياض.الر-و--

دونأحمد،،عباس،الباز،المكرمةمكة.المشتاقينونزهةالمحبينروضة--

تاريخ.

،التراثدار،القاهرةالمعطيعبد،قلعجي)تحقيق(.النبوي"الطب

.ام789-ص8913،الأولىالطبعة

دون،العريالكتابدار،بيروت.السعادتينوبابالهجرتينطريق--

تاريخ.

الطبعة،الجديدهالافاقدار،بيروت.الشاكرتنوذخيرةالصابرينعدة

.م0891-!5041،الرابعة

تاريخ.دون،الحديثةالعلومدار،بيروت.الفوائد
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أسعد،،شفيق،فريد)تعريب(.المجهولذلكالإنسان.الكسيس،كاريل-

.ام089،أالثالثةالطبعة،المعارفمكتبة،بيروت

عنالمرفوعةالشريعةتنزيه.عراقبنمحمدبنعلي،الحسنابو،الكناني-

،بيروتمحمد،،الوهابعبد،اللطيفعبد)تحقيق(.الموضوعةالشنيعةالأخبار

.ام979اهـ-993،العلميةالكتبدار

)تاليف(.الحديثعلّواختصارشرالحثيثالباعث.الحافظكثير،ابن-

الثانية،الطبعة،واولادهصبيحعليمحمدومطبعة)مكتبةمحمد،احمد،،شاكر

.ام519-ص1375

.ام779،الثانيةالطبعة،المعارفمكتبة،بيروت.والنهايةالبداية

للطباعةالوفاءدار،المنصورة.الدراسيةفى!ع!الماال!ريالمحزو.علي،لبن-

.ام879اهـ-457،الأولىالطبعة،والتوزيعوالنثر

)حفقة.ماجةابنسنن.القزوينييزيد،بنمحمداللةعبدأبو،ماجةابن-

الطباعةشركة،الرياض،مصطفىمحمد،،الأعظميبالكميوتر(فهارسةووضع

.ام849اهـ-454،الثانيةالطبعة،السعوديةالعربية

هـ-ا054،الفكردار.والإسلاميةالغربيةالثقافتينبين.محمد،المبارك-

.ام859

والتوزيع،والنشرللطباعةالفكردار،يروت.اللعاعرالاسلاخخمصمىا--

.ام979اهـ-993،الرابعةالطبعة

الثروق،دار.الإسلااللعاعر!صئأضوالنفر.محمود،محمد،محمد-

تارتغ.دون

الأخلاقتهذيب.الرازي،يعقوببنمحمدبنأحمد،عليأبو،مسكوية-

دون"منقحةإ،،الثانيةالطبعة،بيروت،حسن،تميمله()قدم.الأعراقوتطهير

تاريخ.

اليمني.،اليافعي،سليمانبنعليبنأسعدبناللةعبدمحمد،ابو،المكي-

مؤسسة،بيروت.الزمانحوادثمنيحتبرمامعرفةفىاليقظانوعبرةالجنانمراة

.ام759-ص5913،الثانيةالطبعة،للمطبوعاتالأعلمي

أحاديثمنالصغيرالجاشرالقديرفيض.الرووفعبدمحمد،المناوي-

تاريخ.دون،والتوزيعوالنثرللطباعةالفكردار،دمشق،بيروت.النذيرالبثير

،بيروت.العربلسان.مكرمبنمحمد،الدينجمالالفضلأبومنظور،أبن-

تارتغ.دون،الفكرودارصادردار

.د،سرحان)تر!ى(.افىص!عمرتجلىالك.كلوفر،جونمونسما،-

الدين،جمالمحمدد.،الفندى(عليةوعلق)راجعةالمجيد،عبد،الدمرداش
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.ام689،الثالثةالطبعة،والتوزيعللنشروشركاهالحلبيمؤيسسة،القاهرة

الاستدلالواصولالمعرقةضوالط.حبنكةحسن،الرحمنعبد،الميداني-175

.ام5913759!-،الأولىالطبعة،القلمدار،بيروت،دمشق.والمناظرة

وكالة،الكويت.الأملامىالعربالتربويالفكر.محمد.د،ناصر-176

.ام779،الأولىالطبعة،المطبوعات

،الفلاحمكتبة،الكويت.ابالمعاصرارمة.راغب،زغلول،النجار-177

.ام.89ا!-004،الأولىالطبعة

المصرية،الأنجلومكتبة،القاهره.التربيةفلسفة.لبيبمحمد،.د،النجيحي-178

.ام679،الثانيةالطبعة

حنيفةأبمذهبمحلىوالنظائرالأشباه.ابراهيمبن،العابدينزين،نجيمابن-917

.ام089-اص054،العلميةالكتبدار،بيروت.النعمان

والمدرسةالبيتقىوأساليبهاالأسلاميةالتربيةاصول.الرحمنعبد،النحلاوي-018

.ام979-ص9913،الأولىالطبعة،الفكردار،دمشق.ا!ش

الإسلامي،المكتب،بيروت.المعاصرهوالمشكلاتالإسلاميةالتربية--181

.ام829-اص204،الأولىالطبعة،أسامةمكتبة،الرياض

)تحقيق(.والمتروكونالضعفاء.شعيببنأحمد،الرحمنعبدأبو،النسائي-182

الطبعة،الثقافيةالكتبمؤسسة،بيروت،كمال،والحوتبوران،الضناوي

.م8591-!5041،الأللى

تاريخ.دون،العربيالكتابدار،بيروت.اثلنسا-183

الدار،جدة.والمرضالصحةفىفذاؤك.أحمداللطيفعبد.د،نصر-184

تاريخ.دون،الأولىالطبعة،والتوزيعللنشرالسعودية

والأخلاقية.الكلاميةاراؤهالجوزيابنالفرابو.محمدامنةد.،نصير-185

.ام879-اص704،الأولىالطبعة،الشروقدار،القاهرة

حيه!..القشيري،الحخاجبنمسلم،الحسينأبو،النيسابوري-186

الطبعة،العربيالتراثإحياءدار،بيروتفؤاد،محمد،الباقيعبد)تحقيق(

.ام729،الثانية

التلخيصوبذيلهالصجحينعلىالمستدرك.الحاكم،اللةعبدأبو،النيسابوري-187

دار،بيروت،الرحمنعبد،يوسف.د،المرعشلي)إشراف(.الذهبىللحافظ

.ام869-اص604،الأولىالطبعة،المعرفة

دار"جدة.العاحصماالنف!.محمد،الحميدعبد.د،الهاشمي-188

.ام869-اص704،الثانيةالطبعة،الثروق

.ام769،الثالثةالطبعة،الخانجيمكتبة،القاهرة.النفسعصالضكوينى-918
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هـ-ا404،الثانيةالطبعة،الرسالةمؤسسة،بيروت.الفردـيةالفروق--091

.ام849

علىوالأفعالالأقوالسننفىالعمالكنزمنتخب.المعقي،علي،الهندي-191
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.......53[]الزمر:الته"زحمزمننقبه!!"لا
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..........................................4[:]النننوير"فنفئالإننظتا"لند
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.................177[:]البقرة."..وأنمربألمثرقفطوبرهكختولواأنآلبز"تيى

)م(

............51[]الكهف:."..أننسخخلقولاوالازضالمئئؤتئظقأشهدتهم"فا

............................-23[22]الحديد:."..ألا،ضفىئميبئمنأ!اني"ها

....................................ا[]فاطر:جميحا"اتعقفللاءاتحرةيرفدكان"من

...........................................ا[23]النساء:بوء"مجزسئؤ:ا-لمط"من

)ن(

..............................223[:]البقرةشنغ"أقخرفيف!نوالكغخرث"نآوثغ

)!(

................-001..78[]الحج:حغ"منالديزفىعيبهزجعلومااخئئكغ"هو

..........ا[ا-01:]النحل."..ثرالبقة*مآ:النماءمفأنزلألذى"هو

...............ا[5:الملّكأ.".نابهها.قفأتوأزلو،آلأرضقلكمجملالذى"هو

.................67[]غافر:علفؤ"منثمنطفؤمنئمدرا+منضلقحمالن!"هو
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.....35[:]الزخرتللمقبن"ريكعند"وألاخرة
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................................................31[]النور:جمعا"اللهالىوتويرا

..............................................28[]الناء:ضعيفا"الانن"وخلق

........................................2[:]الفرقاننندبهر"فقدرلمشىكلصل"وخلق
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01800000000138[:عصان]آل.".فشله--.ألبمن.انهمكمابئخلىنألذبنتحبن"ولا

0000000000000000000000000000000167.ا[-9]هود:."..رحصةمتااقيدنناذقا"ولبن

402"،000000000000000000011ا[4-12:]المؤمنون.".طيؤ.منصنلةصناسءلننضلقنا"ولتد

504

7.00000000000000000000553[]الاسراء:.".وابخر.البزنيوحملتنممادمبنئكرئنا"ولفذ

2600000000000000000000000000116[:]الأحقات."..يخه"إنفبمامكتهتم"ولقذ

34000000000000000187،804[]الشاء:ائضحاجع"فىواهبروهنفعظوهىنثوزهىتخافىن"وافي

904..........-...45[]النور:."..ئظنصفىيشىقنهنهمقا-قنداتؤ7ضلق"؟لنه

7900000000000036[:عمران]ال"...صبيلأإلوأتتلاعهياتي!ضصبئأقس!"ويخه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000183ا[15:]طةعزما"لهنجد"ولم

000000000000000000000000000000000017ا[ا:]انافقون(نجلهأ"جأءإذانفساأفهيرخر"ولن

00000000000000000000000162ا[57-155:]ابمرة."..ؤالبوعلخؤنقتنمقش"وت!وئكم

22800000000000000000000000000000000000000466[:النرةأبالصركنئ"عبهنالذىئل"ولهق

460000000000000000000000000000000000374[:التوبة1"عذةل!لأغ!وااتخروجأرادوا"ولؤ

176000000000000000000000000000132[]الأعرات:.".لخد.7وبكتهبهالرنتنهث!ئنا"ولؤ

330000000000000000000000000،382704[:]الزخرتلجعبا"وحدأتةالاسبكونان"ولؤلآ

28000000000000000000000000000118[]جا:."..بثبلناس!افةإلاأرملتك"ونآ

78000000000000000000000000000000000000466[:]المجعصرخ"منآلدينفىعليهزجعل"وما

570000000000000000000912،573[-56:]الذاريات."..يحدونآلاوأقيلشتبقضلتت"وما

220000000000000000000000000000000000000000000801[:]يى"فطرقالذىقدلآلى"وما

3800000000904[:]الأنعامأئامئم"أممإلايخاحيربطبرطئرولا6لآزض!دابؤمن"رما

5200000000000332[]النور:آلفالونن"همفماؤلكولتقهاللهويخثىترمول!أللهيطع"ومن

0000000000000332ا[4]الشاء:نازا"يدخلاصدور:ويتعدورسولهاللهيعص"ومف

00000000000000000411-46[45]هود:."..أهلىمنآبقانرتضففالزث!نوع"ؤنا!ى

7800000000000000000000000000115[:المؤمنونأ."..وأ!ئ!حرألتنعل!أداالذى"وهو

47000516[ة]الفرقاننثورا"النهاروجعلسباصتاو(لؤلاصاالتللكمجعلألئ!"وهو

25000000000،193504[:]الثورىعاد!"عقافؤنةيئلالذى"وهو

341،،8500131[]الاصرا.:قلي!"الأانعذفنأوتبنرومالرقأترمقالز،جقلال!خص"ومئلونك

404،568

920000000000000000000000000000221[-27:]الفرتان."..يدتيفىالظالميش!*ويوم
ء

)ي(

........................8[:]اتحريمنصوصا"قوبةال!هإلىقويوأءامنو(اتذب"بهايخها

...........................9[:]اناففون."..أتولكختمه!لاءانواالذين"باصها

...............-3[2:]الصف."..تفعثونلاماتفولوتلمءامنواالذين"؟كا

644

،193457

137،185

103،306



"بخبق

"جايها

"7فأبها

"بخهنم

"بزغ

"يريى

"فرفد

"بننئ

...........26[:]الأعرات"...لماماطبئأنرجمأند"ادم

..58[-57:]بونى."..ننتوعظةتكمبقدأبخانى

...........ا[]اناء:.".ظت!.الذىرنجم/أنتوأأتاس

..................................5[4:]الماندةؤمجبون،"

.......ا[ا:]المجادلة."..وأنذيئنكغءاموأالذيئأدنه

28[]اناء:شعيفا"اقيننوضلقعنكغ!فففأنألك

185[]القرة:ألنر"بصميرندو،انيشريصمآة

آلأصل"]الرعد:فىئففىعفىتغضهاونفضلؤصدنما

645

12

16

26

33،504

92

12

46

33،604





الأحاديثااطرافقهرس

!لبت!دلى

زابئشغالةللىالحلقأبغض

:فقال.رجل!االنبيهـاتى

لا:نقال،أوصي

لمانف!لهالوجؤسفر"احلووا

."...نكن

"...لمجامك!نهالة"اضظ

يظا*بحنطك..."

"...صءأببداطهارداذا

،...ضرأببدا!أردافا

امرأةلمحدكماسجبت"افا

"...منالبهانلب!كر

فليدكرامر%أحدكمأسيتافا

فلانها

وأالملمالبدتوضأ"اذا

منخرجوجههنضل،المومن

.،...خطةكلوجهه

مينةنرضونمنجاءكم"اذا

.،...نةنححؤوخلف

،..نبكثلمحدكمفمبانا

-ا-

الصفحةاالجزءاالكاب31

العاضرالباريفتح

صجحبثرح

البخاري

منالطببتمبيز

فيصاالخبيث

الةصلىبدصر

منالاس

الحدس!.

الرابعالجامع

وهوالصحبح

اترمذكطضن

-

667

الاماممد

احمد

الباركطفتح

صجحبثرح

البخاري

الباركطفتح

صجحبثرح

الجارى

علىلةاقفلم

تخريج

1392الأول

39-29االحادي

39-29االحادي

215االأولا!مصحغ

افالتمعلجاا

وهؤالصحيح

الترمذيضن

386

الاماممد

احمد

1923الأول

647

التخريجمعلنبوية

كاب

الأ،ب

باب

منالحذر

النفب

ماجا.فيالفبامةمفة

اوانيصفةوالورعوالرقاثق

.الحوضاللهر-لعن

!

رقم

الحدبخ!

6116

2516

ضنانلاا

لاصتذانا

ةرلطهاا

النكاح

3063افيجا.ما

3063افيجا.ما

خروخ

معالحطابا

الوضو.ماء

إذاجا.ما

سنجا.كم

ترضون

فزوجوه

43-

244

8501

الدفحةرقم

!كابفي

942

948

171،428

493

،4،1462

178،،441

،912،044

456

273،042

437



تثموهوأحدكمفضبهـانا

."...فلببل!

رأرصرنبالنطنةسننانص،افا

."...لبة

ضبنأبتفيأحدكمرجد"اذا

.،...مبهناسكل

هـسكنرفبامهبفلالرجل"ا!أبت

وبنلنباههبكرويغرءرفاثه

.،...ابكأحبأبهعا،رتاثه

احدكمبباب%أانلر"أراتجم

."...فيبحل

تال.اللحمهدهـأصلح

."...ئاصلخه

داودألماسن

صلمصحح

صحبحصلم

كتابفي

الموضوعات

.الجوزيلابن

الفواندوكناب

فيالمجمرعة

الأحايث

الموضوعة

للنوكاني

البادىفتح

صحيهحلر!

البخاري

صلموصحيح

صحبحصلم

لحاص

لأولا

لأولا

ن!ات

لأولا

النالت

141

3702

276

176

477

11

462

1563

648

كديفالمالأدبا

النضب

الحلقكيية

فيالادص

امهبطن

رزقةوكتابة

واجلة

وعملة

وتةوضقا

صلالدلل

منان

تمالطهار

فيضك
فلهالحدث

بصلىان

بطهادته

اسلصلواةلصلااف!امو

لخمىا

.كفارة

الىالميالماجد

الصلاةالصلاةومواكع

بهتمحى

الخطايا

بهونرنع

الددجات.

كانماببانالأضاحي

الشصمن

لحوم

ا،فاحي

فينلاتب

الأسلاماول

نخه.ويان

4782

2645

89-

361

528

283-

36

،63

417

271

6،4

945

،427



فيالرجلسقلهـانبروا

"...ثلاث

الاباعمر؟انتشك"افي

."...نرض

سوولوكلكم.راعكلكم"الا

."...رمحبنهعن

تلبفيجمرةالنضب!انهـألا

."...[ممابن

اذامضغةالجدفي!ان"الا

."...صلحصلحت

6.اباضئابكممنهـابوا

الهنممنبكاعوذافيهـاللهم

."...والحزن

"...محلويالنجاءكلانهـاط

نلكمنأعبلالأص

مناليبتميز

فبماالحببت

ألةعلىبدور

منالناس

الحدبث

ماجةابنصنن

ملمصحح

الجامع

وهوالحجح

انرسذىصنن

البارىفتح

صحبحبثرح

البخارى

داو!اث!صنن

البارىفنح

صحبحبنرح

البخارى

البارىفتح

صحبحبنرح

البخارى

البارىفتح

صحيحبثرح

البخاري

1417النافا

19145النالث

1484الرابع

1126الأول

بعالرا

ابع1

التا-

51

554

39-29االحادـكط

39-29االحادـكط

964

ةمارلأ

بعانلاا

الباس

لأتا

لاحذانا

لاشذانا

5042،مدالز

اكلضجاع

محمد!

9281فض!يلة

ماملأا

دـلالعا

وعفوبة

نرلجاا

علوالحث

الرفق

بالرعبة

عنوالنهي

إدـخال

افعة

مليم.

1921ماجا.ما

النبياخبر

اصحابه!

هوبما

إلىكاصن

القبامة.

25منفضل

اصنبرا

لدينه.

3878الأمرفي

بالكحل

6104الاضفي

5425الجى

213063نيجا.ط

طجا.في

ابخا.

3063

488

0!38246

218

155،156

323

،216461

4041،463



فزلان!41رصلهـامرفا

."نازلهمانص

بطنفيخلقهمجمعأحدكم،)ن

.،...بومأار!بنامه

حواملفيالوهنينأرواح،)ن

."...خضرلجر

اهلهنبكونالرجل،إن

.،...الد+واهلالمام

تانالبزءل!جديالمدق")ن

."...بهديايز

الرطن،لهفيلباباابخةفي"إن

."...الصانمونمنهبدخل

بحذ:مالأشيلمجاتزاللّههـإن

."...أتها

كلصافلنعالىاللّههـان

."...راع

كانماالأبفللانعالى41"إن

"...خالصأ

ملمصحح

صحغملم

صاجهابنصن

كابفي

الموضوصات

الجوزيلابن

مجمعوكتاب

ومعالزواند

الغواند.

الباريفتح

صجحلرح

ابخاري

الباريفتح

صجحلرح

ابخاري

ملمصحح

الجامع

وموالصحيح

اترسذيصن

النانيصن

لأولا

بعالرا

لأولا

لأولا

اناش

ضراول

يعالرا

لأولا

بعالرا

المجلد

لتان

سدلاا

3602

267

125

28

705

802

25

65

المقلىت

لأدبا

لأدبا

بمانلاا

عىالني

بكلالحديث

حلقكبفه

فيالادمي

امهبطن

رزقهوكابة

وأجله

وععله

وضقاوته

فيماجا.ما

عندبفالا

إذاالمربض

خمر.

ماجا.في

العقل

والعقلاء

الهفول

اعا"با؟نعال

آمواالذين

الهئقوا

هعوكونوا

.،المادفبن

الريان

للصاسين.

اللةتجاوز

حدبتعن

النضى

والخواطر

إذابالقلب

تهكر.لم

فيجا.ما

.الإصام

فزامن

يلش

والذكر

2643

1448

4906

6918

127

5017

023

446

036

386

921

792



منبقللانعالىاللههـان

.،...العمل

نؤنىأنيحبنعالىالله"إن

."...بكرهكمارخصه

فيرالهوجالبها.جعلاللهان

"...الطوال

"...الجمالبحبحملاللة"إن

منتجضةسنأ!مخلقاللهإنا

..6..الأرضجمغ

الحناتكنباللههـإن

"...رالنات

سوركمللنجظرلاالله"إن

."...راموالكم

راهلرملاثكنهاللههـان

."...الموات

."الزانيالنبئيبغضالله"ان

الادساالافيسن

الإماممند

أحمد

الخفا.كف

الالاسومريل

مناضنهرعما

علالأحادلت

انسألة

ملمصحيح

نيان

لأولا

الحامىاداودأثماسن

الخاصوالجامع

وموالصحيح

الترمذيسن

صحيغ

الرابعاملمصحيح

الحاسىالجامع

وموالصحيح

النرمذيسن

الأولعلىالمتدرك

الصحبحبن

25

261

39

67

402

8791

417

65

[لابمان

انالضتفير

يمانلاا

والصلةالر

والاداب

كاةلزا

غزامن

يلنمى

الأجر

والذكر.

البهرتحريم

ويانه

القدر.في

صرةومن

.الترة

همإذا

العبد

لىاذا!كتت

لمبةهم

تيهب.

تحريمظلم

الملم

لهوحذ

.واحتقار

عرفو

لة.وط

جا.صالاب

فضعلفي

علالفقه

البادة.

[لنلانه

مجبمالذين

نعالىالله

والنلاله

الذبى

يغضهم

147-

19

3946

131

34

2685

346

183

487

386

948

292

،388434



ونيفةمطبةجللكل"ان

.،...واضحةوعبه

نابرعلىاتلهعندالمت!طبنهـلذ

."...نورش

"..لمعديظقضدأظ.."

وانما،بابخةالأسالهـانما

."...نوىطلاصئ

فيتعئقطلاسالمومنننى"انما

."...ابخةضبمة

."...لجرالملمنمة"انما

وأعفواالثواربهـأنهكوا

."...اللس

الربعةننربه

عنالمرفوعة

الئيعةالأخبار

الموضوعة.

سلمصحح

الباريفنح

صجحنجرح

ابخاركط

ملموصحبح

الباركطفتح

صجحسرح

ابخاركط

سلمرصحبح

الاماممند

أحمد

احمدالاماممد

الباركطفتح

صجحنجرح

ابخاركط

لأولا

انالت

انالت

بعالرا

الحا،ي

افالت

افالت

الالث

ضرولا

215

الاطرة14581

اترجد4661

6102

572

والدما.الذكر

والنوفة

لاستنفاروا

والذورالأيمان

ا!طة6""-ا

445

445

652

الباس

فضيلة

لاماما

لاالعاد

وعفرسة

نرلجاا

علىوالحت

الرفق

بالرعية

عنوالنهي

إدخال

انفة

!ليهم.

اللهقرل

:تعال

نا"يىسلون

كلاميدلرا

."الله

ملالحت

اللهذكر

فيالنبة

قوله!

نماإ"

لاالأعما

وانة،بالنبة

فهيدخل

الغزو

منرغبر.

".الأعمال

إمغاء

اللحى

:اوكقو

كنروا

(وكنرت

1827

5075

2675

7091

3958

446

،346،375

438

943

488



تالهالوكلمةلأعلماق..هـ.

."...يجدمانهللب

لتلم3ا!هخلنهضيء"اول

."...نرنخلق

نا:ظلامظمهننبأي..."

.،...خلفكوندنذأ!هممعل

منن!نه،الأزرقوالأضتر"لىساك

."...نرنه

لمإنلةنجمةلاالمومنعمر"بفة

.،...بنرك

ضهات،ضعلىالاصلام"نجي

.،..اطهإلاإلةلاان

اضدن!نةالترانهـنعاهدوا

.001نف!ا

الباريفنح

صجحسرخ

ابخاري

الفواند

فيالمجموعة

الأحاديث

الموضوعة.

الباريفتح

صحبححرخ

ابخاري

وكذلك

ملموصحح

منالطبتمير

فماابخث

ألةعلىيدور

منالناس

الحديث.

مللهأقفلم

تخريج

الباريفتح

صجحنجرح

الخاري

ملموصحغ

الباريفتح

صحيحنجرح

الجاري

الأدبا518العاضرا

-1947

اتوجد194الثالت

163النامن

الإبعان1091الأول

51

-ص!-

الإلمان1941الأول

الايمان1451الأول

-ت-

القرانفضانلا97االتاسع

653

سنالحذر

الغضب.

تعالى.قوله

تجعلوافلا

اندادا،لله

نعالى:فوله

تجعلوا"فلا

أندادألثه

وأننم

تعلمونا

الرككون

أفبح

الذنوب

وبيان

أعطمها

ؤكمعاد

نكمبعاإ

اركانبيان

الإسلام

ودعانمه

العطام

صتذكارا

لىلقراا

هدهونط

0752

4477

-141

86

21

3305

156،416

447

،388422

948

،356421

023،،313

418



ولاافةخلقني"ننكروا

."...ا!فينحكروا

لمالها:لأرفعالمر%"تكح

.ولدنجها،،ولجمالها،ولحبا

منوثلاتالعادةمننلات

."...الثاوة

حلاوةوجدقةكنمن"نلاث

."...الايمان

نإكروالثلثهـالثلث

.،..مالكمنصدتك

لهي!ابرورالحج.."

."..ابخةالاجزاء

نورثالراسنقرةفي"الحجات

."..ابن

ملموصحغ

لليئالعظمة

اليئابو

الأصهاني

ملمصحغ

علىالمدرك

المجحين

الباريفغ

صجحلرح

ابخاري

ملمصجح

الاري!ح

صححلرح
ابخاري

ملموصحغ

الط!سنجبز

لحيماالحبيث

ألهعلىلدور

سنالاس

الحديث

1545الأول

1216الأول

18601الاني

-ث-

162

106الأول

11253الثالث

-ح-

!

1839الناني

-681

654

المافرينصلاة

وتصرما

الرضاع

الكاح
بمانلإا

الوعه

فضانل

وصاالقران

صبنجعلق

الأمرباب

بتعهد

القران

وكراهة

يخانولا

كذااية

تولوحواز

.أنجفا"

اصتحباب

ذاتنكاح

الدين

نلاثلاب

العادةص

صوثلاث

الناوة

حلاوة

الإسان

الوعية

بافلت

العمره

وفصلها

[لححفضل

والعمر-

197

1466

1628

1773

9134

،932،،44

891

891

332

136

،361422



بحرفون،بماالناسهـحذثرا

."...انجون

أنملمكلعللنهاحن

.،...يتل

.،...كلةنجراالجاء

وخلقنورمنالملاتكة،خلغت

."...الجان

والر،محافةالخبر"

.،...لجاجة

قبلكم3الأداءإبكمهـدفي

."...والبنضاءالحد

بجدانهالهبجلالرجل..هـ

.".الصلاةنياثي.

الباريفغ

صحبحلرخ

البخاري

ملمصحح

ملمصحح

ملمصحيح

ماجةابنصنن

الجامع

ومرالصجح

انر!يصنن

الإماموسند

أحمد

الاريفغ

صحبحلرح

الخاري

1225الأول

1582انافي

146الأول

-خ-

!

!

-164لأولا

-ر-

بم

655

بمانلاا

والرنانقمدالر

مةلمفلىا

البامةصعة

الوضو.

94،023418خصمن

تومأبالعلم

فوبمدون

ناكراهه

.يخهموالا

984926-9الطيب

والواك

الجحعةبوم

61216عددبيان

اي!يمان

واففلها

وادناما

وففبلة

الحيا.

هنوكونه

احادبتفي

صكرقة.

فضل

العلما.

علوالحث

طلب

العلم.

نجوضالا

الكص

حتى

نجبز.

6992

902

462

215

02511،426،53

4651137



النثمعن:ئلاثةعنالغلم"زفع

.،...بختنلحنى

."..بسنالعبنفي"الزرته

اصحابه:!افىرصل،صالى

تالرا:المنلى؟مااتمرتن

ثر-لاهنيخاالمنلى

اطهرضمح!شةاليمةهـت

فزلتلوافىرصليا:عنها

كلندضجرونجهولمبأ

."..شها.

ظنةفيتعالىاديظنهم"جمة

.،...ظنهالاظللابوم

.،...موذعصلا"مل

!لوالجسة،الحمى"الصلوات

.،...الجت

الجامع

وهوالصحبح

الترسذيسن

منالطبتمير

فبماالحببت

النةعلىيدور

منالاس

الحديث

ملمصحح

الباريفغ

صحبحلرح

ابخاري

الباريفغ

صجحلرح
ابخاري

ماجةابنسن

سلمصحح

123الرابع

-

-س-

!

الا-1012

392[افالت

-ص-

ا!

1902ا،ول

656

عنالحدود

الله!رصل

والصلةالبر

والاداب

الكاح

كاةلزا

الزهد

ماجا.

لافيمن

عيهيحب

الحذ.

الظلمتح!سم

إ

الصدتة

باليين

باب

الحكحة.

تالصلوا

الحمى

إلىوالجععة

الحمعة

مضادور

رمصادإلى

لمامكنرات

مالينهن

احتت

البهانر

1423

-95

2581

7705

1423

4223

،242،028

376

948

352

178

،093431



"..بهاجزيوأنالي"الصوم

ولابرفثنلاخة،الصام

."...مجهل

.،...لابماناضطر،الطهور

نلةعل.بلاللبةهـطول

."...العتل

كلهأمرهان،المرمنلأمر"عيأ

."...دضهفيالصيهـمحراهة

"...موصكرثىهـمحرنى

تصق:النطرةمنهـعر

"...باثر

عنلمكلعلالجمعةيرآغلك

كفضليالعابدعلالعالم،فضل

.،...امناكمعل

الباريفتح

صحبعير!

البخاري

464لثاث

1708افانياملموصجح

الباريفتح

صحيعيرح

البخاري

صجحملم

1301الرابع

-ط-

يم

مىالطبنجز

بدورنج!االحببت

الاصألةعل

الحديث.من

ملمصحيح

الممالكزمب

[لأنوالصنفي

.والأفعال

صبرةنحنهصر

الرصول

ملمصحيح

ملمصحيح

-ع-

!

لأولا

] لأول

923

99-

223

-غ-
!

-ت-
الخامىالجامع

وهرالصجح

الترمذيسن

657
لنوجدا

نقوالرفاالزمد

اللّهقول

تعالى

ناب!لدون

كلاميدلوا

الله.

فضل

الصبام

فضل

الصوم

فضل

الوضو.

امر.المرمن

يخركلة

خصالا

الفطرة

الطبب

اكوالو

الحععة.

ماجا.في

المففضل

.العادةعل

2974

165

4918

323-ا

9992

261

7-846

2685

،935421

036

268

487

154،038

،226،443

454

،95

،926272

926

292



نضلمنازاحبالحلمافضل

."...تالب

."...تلابهاجاهـ!ه"نهلأ

"لاضها:اللهرضيلناد4تال

ابوم،بعدايلثعلىكرب

لغار،،خلوااللبئاثلاثةهـتصة

ترضلواصخر)علبهمفانبقت

."...أعمالهمبصالح

جاروابناللىرمطالثلا!ة"قصة

ابخي!ازواجبوتللى

."عادنةمحنبالون

الرصولأصعنماهامحزهـقصة

مدانياللهفي"يا:لهوقال!

احمزتانصخطباذاهـكان

."...عوتةورفععياه

.،...القرأنخلقه"!لان

تامإذا!اللهرصول"كان

"..بنجد

علىالمتدرك

المجحبن.

الباريفتح

صحيحسرح

ابخارى

اللطانف

والطب

الروحاق

الباريفتح

صحبحنجرح

الخاري

ملموصحح

البارىفتح

صحبحنجرح

ابخاري

ملمصجح

صحغملم

صحغملم

!

139الأول

121االاسع

-ق-

بم

1404العاشر

19902الرابع

1401التاسع

11323النالث

-ك-

ا!

1513الأول

1163دسلا

022لأولا

658

انكاح

لأدبا

والدعا.الذكر

والوية

.لاضنفاروا

انكاح

دولحدا

العلمفصل

منأحب

فضل

،العبادة

الدينوخير

.الورع

تزهـلج

النان

دعا.إجابة

برمن

والديه.

أصحاب

لنلالةاالغار

والنوصل

بصالح

.الأععال

فيالريخب

انكاح.

اعتر!من

نفهعلى

بالرنا.

الحععةتحمبص

الصلاة

والخطة.

صلاةجامعالمافرينصلاة

صوالبل.وتصرما

وأعيهنام

صض

لطهارةا

9705

7495

2743

6305

23

-34

913-

-46

292

،493424

424

303،417

،3662"4،

425

273



بحب!اللهرصول"كان

"..والعلالحلوى

يثوص!ا"ر-ل"كان

البببربحيخهبعرتكان

مننيهءيدمابنعل"كنب

."...الزكأ

المومنبؤجرضيء"كل

"...محلبه

،...وبخواوذدلواكلوا،

الفاهةبومعل!نسانزولا"لا

."...ئالحى

ف!نهاالحنىنبيلا...ه

"..خديا.تلبب

.،...انبنفيالاحد"لا

الباريفغ

صجحبنرح

البخاري

الباريفغ

صجحبنرح

ابخاري

سلموصحغ

الخاهلىجد

سلمصحح

البارىفغ

صجحنجرح

ابخاري

اناممىسن

الجامع

وهوالصجح

الترمذيسن

سلمصحح

البارىفغ

صحبحلرح

الخاري

الباريوفتح

صجحلرح

ابخاري

1557التاصع

1375الأول

لأولا

بعالرا

022

222

4702

!

-ل-

!

13991الرابع

137التاصع

205الثالت

965

لأطحمةا

ةلطهارا

انلاصئذا

لزكاةا

الحلوى

والعل

بومالراك

الجمعة

كالرا

ابنعلتنر

حظةآدم

الزنىمن

.وغره

فيجا.ما

ابخا.

لاخقيالاا

الصدفةفي

الفاتفيالفيامةصفة

والورعوالرقانق

اللهرسولعن

!

ئوابالبروالصلة

فماالمومنوالاداب

منيصيبة

وأمرض

وأحزن

ذلكنحو

حتى

الركة

لخها

الفرانفصانل

التوحيد

اكنبا!

صاحب

لقرانا

النيقول

رجل!

اللّهتاه

فهوالقران

انا.بةيغوم

وانا.اليل

الفار.

5431

998

16-255

3063

2417

4575

2505

2605

9752

915



."...نجراررلاضررهـلا

فيكانهنابخةبمخلهـلا

."...نبه

للطبنفربالبدبزال"لا

."...بانوافل

بخكرلاهنا*،لاثمكر

"الناس

وموالااحدكمبمونن،لا

."باللهالظنيخن

"..برشيلاللهينظر"لا

،..العامةبومايثهبنظر"لا

خىأحدكمبومنالا

بكونحنىأحدكمبومن"لا

."...هواه

ملموصحغ

الاركطوفنح

صحبحلرح

ابخاري

ساجةابنصنن

ملمصحيح

الاريفتح

صجحنجرح

الخاركط

الضدلأدبا

ملمصحيح

صحغملم

الاركطفتح

صحبحنجرح

ابخاركط

الاركطفنح

صجحنجرح

الجاركط

العلومجامع

والجكم.

لأولا

لأولا

الثافما

لأولا

دكطلحاا

عر

النالت

العاضر

لأولا

955

168

44

39

-034

341

34

165

257

57

+8

665

المافربنعلاة

وقصرما

الأحكامابواب

يمانلاا

نقفالرا

وصغةالجنة

واهلهانبمها

والقشةاللباس

اللباس

لايمانا

منفضل

بالقرآنيقرم

ويعلمه

مىوففل

حكمةنعلم

واففةمن

فعملغيره

وعلعها.بها

الاغتبادر

العلمفي

والحكمة.

فيبنىمن

ماحفلة

بضر

بباره.

الكبرتح!3

اتراضع

سكرلممن

الناس

الأمر

بحن

باللهالظن

عدتعالى

الوت.

جرنح!فم

النوب

خبلاء"

حدطوببان

ارخاوهيجوز

ومااله

نوجرمن

الجلا.ش

الايمانمن

يحبان

مالأخيه

نفهب

267-

73

2362

147-

19

2877

42-

8502

5788

13

152،453

466

144

،381422

462

125



علنجحطباحدكمبنمؤ"لأن

."...ظهره

ما!اتفهرصلأمطانيهـلقد

انسلأبنضتانه،أعطاني

.في"

ببنتتلوتوتتابالقد

لوصنهم"أت

ساحبنابالونرسةنابت"لقد

"...مكى

عمنبخاتللجقالقد

."...6!رام

ف!ذامواء،!الكل

الموصصمبهبخوفةأممأ"!

."...نزلرجل

انكاح،ثلللنحاينبز"لم

للمعافأ!ا"رصلبعث"لما

."...ايعن

عححسلم

عححسلم

صحبحسلم

عححسلم

متخبنمز

سننفيالعمال

الأفوال

والأفعال

وكتاب

الفردوس

الحطاببمانور

الريعةوتنقيه

عنالمرفوعة

اقبةالأخبار

ضرعة.المر

عححميم

الباريفتح

صحبحلرح

ابخاري

سلموعحح

الجامعصجح

للابافيالحير

داودالماسنن

انافي

بملراا

لتاث

انالت

لأولا

بعلراا

لأولا

بعالرا

ديلحاا

بعلراا

اثاني

افاك

721

6018

1322

1324

173

036

224

9172

3021

239

303

66

لزكاةا

الفضا"ع

الحلود

دلحدوا

اللام

عواتلدا

الوبة

الأقضبة

كرامة

لمالةا

.سلنا

ماباب

رسولضل

نجآ!اللة

:ففالقط

وكنرة،لا

عطا.

اعترفمن

نضهعل

بالزكأ

اعترفمن

نضهصل

داءلكل

واصتحباب

اتداوي.

اتوبة

علالحفق

التربة

بهاوالفرح

اجنهاد

فيالرأي

القضاء

-601

4201

2313

-22

-24

6916

3507

96-

4022

8063

2744

2935

136

293

293

474

267

423

917

،193



لةنال.العتلا!هخلقهـلما

."..امبر.

محندناوياللناان"لو

."...ا!ه

."..اخىعلاضقان"لولا

،...بالمزمحةانلأبدلبى

عرعنتفرقراقرماجتحهـما

."اتلهذكر

لهوانزلالأ،داةاتلىانزل"ما

ننداووا"مواة

لابمانا:نال؟لايماناط..."

."...با!هنؤمنان

كتابفي

المرضرعات

الجرزي.لابن

تميزوكتاب

مناليب

فبماالحبيت

الةعلبدور

منالناس

الحدت.

الجامع

وهرالصحيح

الترمذكطضن

الباركطفتح

صحبحنجرح

ابخاركط

الباريفنح

صحبحمرح

ابخاري

ملمودحغ

الامامسند

احمد

الباريفتح

صحيحبثرح

ابخاري

الباريفتح

صحبحبنرح

ابخاري

1174الأول

-431

1056الرابع

1374انفي

1518العاضر

11402الرابع

!

1431العاضر

1114الأول

662

هرانفيجا.ما

عزاللهعلىالدنجا

وجل

الجمعة

لأدبا

والملةالر

لادابوا

بمانلاا

الزهد

بومالواك

الجمعة

منالحذر

النفب

سنفضل

نفهيملك

الغفب

النفب

ساباب

د[.اللّهانزل

اللهانزلإلا

ضفاءله

حب!لل

الني!

الايمانعن

و[لاحان،

وعلم

الاعة

ابخيوبان

له.!

0232

887

6114

-701

9026

5678

445

،382043

272،914

،268417،

471،995

،322353



ولاحكعةصقصبرخلا"ما

"...طوكل

طعامأ!ابخيعاب"ما

منضرأوعاةي!ميصلاهـما

."...بطن

فماعرةأمربليرجلمن"ما

"...نلكفرق

افىصيم!هسلمص"ما

."...صض

علبولدالامرلودمن"ما

.،."الفدة

وبخرىبكلىبالرجلبز!ما"

"...الكلب

ولانمبمنالملميمببهـما

وفو..،العالحلمجبى"نل

الحغا.ثمف

الاباسومقلى

مناضتهرعما

علالأحاديث

اناسألة

الباريفتح

صجحنجرح

البخاري

الجامع

وهوالصجح

الترسذيضن

شدالاماما

احمد

ملمصحح

انافي

اتاص

بعالرا

لخامى

بعالرا

261

547

095

267

1991

4702االرابعاملمصحح

1302االرابعاملمصحح

الاريفتح

صجحنجرح

البخاري

الاريفتح

صحبحلرح

ابخاري

1301العاضر

اتاء1066

663

الأطعمة

الزهد

والصلةالبر

والاداب

والصلةالبر

لآدابوا

المرض

والصدالذبانح

عابما

النبي!

طعامأظ

ماجا.في

كرةكراية

ا!ل

المرم!ثواب

يصيبفيما

وامرف!ص

نحواوحزن

حتىذلك

الركة

تاكها.

كلمنى

يولدمولود

الفطرةعل

وحكم

أطنالموت

الكفار

واطفال

الملمين.

الكذبتجح

وحن

الصدق

وفضلة

ماجا.في

ةكفار

المرض

اللةوفول

هـمنتعالى

ص.أبممل

بة،.مجز

المك

9054

0238

4571

2658

0564

5534

87،

945

261

147،435

801،891،

463

،936422



ارر!ر!ولهـمر
."...تجيش

،...بالملاأولادكم"هروا

ولابظلمةلاالملمأخو،الملم

"...بمله

اثهامرهكماالوضوءامنم"سن

."...ظلى

بحنأحقمن...ه

.،...أمك:قالأسحافي

تجخطاتسارفى"من

."...اله

في[مأمكماصح"من

القلة،مدصنكلهـمن

."...اثرم

بنخطافىرضاتصهـمن

.،...سان

الباريفتح

صجحسرح

ابخاري

م!وصحيع

.داودابشن

وصحيح

المغيرالجاى

م!صحيح

صحبح!م

الباريفتح

صحيحنجرح

البخاركط

الجامع

وموالصحيح

الترصذيصن

الجامع

وموالصحيح

الترصذكطصن

م!صحبح

الجامع

وموالصحيح

الترصذيش!

لأولا

لأولا

ف!ان

بعالرا

لأولا

ضراول

بعلراا

بعالرا

لأولا

بعلراا

-222

223

-024

241

133

-2101

2201

6991

574

593

664

بعانلاا

والملةالبر

والاداب

ةلطهارا

لأدبا

الزهد

لزهدا

الماجد

الصلاةافعوس

لزهدا

علالجريدة

الفبر

علىالدلبل

نجاسة

البول

ووجوب

الاصتبرا.

بؤمرشى

الغلام

بالصلاة

الظلمنحى3

فضل

الوضو.

والصلاة

والصلةالر

اللةوقرل

تعالى:

ووصيا"

نانلاا

لديهبوا

."حنأ

فيجا.ما

فىللاا

التوكلفي

الله.مل

ضسن

واثومأاكل

وابصلأ

وا6فاكر

نحوما.

فيجا.ما

اللان

1361

292

594

0258

0795

2414

2344

74

2414

،027418

3*

913

،2،02*

217

"+4432

926

432



تجضطناسرضافمى"من

.،...افى

أنأمكنهولدلهبلغهـمن

."...بزؤجه

من6شعرموفعفرك،من

كبلزننبعدلنسقهـمن

."...ب

وجهبةئتىكاملمأظمسن

0.05.افى

.،...اضعةنكمعاءهـمن

نلماليتهلاحبئهـص

..6..!رت

لهصكانهدىللمما"ص

0005الأجر

."...مصوتالمحهفغ"س

الزواندجممع

الفواثدونغ

صللة

الأحادبث

الفعبفة

والموضوعة

افيوانرها

الأمةمحل

للابني.

داودا!شن

الباريفتح

صحبحنجرح

ابخاركي

سلموصحبح

داودال!شن

سلمصحيح

الباركيفتح

صحبحنجرح

ابخاري

سلمصحيح

المضدالأدب

العاضر

نماان

الأول

[نلت

فماان

لتان

ت

بعالرا

بعالرا

-424

163-

164

65

415

207

323

957

02

0602

34

665

مدالز

ةلطهارا

النرجد

لزكاةا

الجحعة

المحصر

فبمن

يرضي

الناص

اللهبخط

منالنل

اللهتول

تعالى:

الملانكة

والروح

ابه".

قبول

منالصدقة

الكب

الطيب

وتريتها.

سبفي

ليرالعلم

ظلى.الله

افهتول

فلا5:نعالى

منشق

صبنةأو

دمحاومن

واهلىىلل

ضلالة

صنعمن

صروتإبه

فبكاقة

924

0743

63-

3664

9181

2674

432

2،92،الأ

421

892

926

361



بهببريالعلمطلب"من

."...العلما.

بسامياناسعامدطلبامن

005.الى

خرفةفيبزللمسضأمحادامن

."...ابخة

بعدالرجلففههـمن

."...انظر

.،...رفقهالرجلشة"من

علنامرومومبأكظم"من

.0005نجفكان

والحملالزترقولبدعلمامن

مولودلهفىلد"سن

."...فبحن

ل!واحبنجرالقوفي"الموهن

."...ظلىاله

.بن،بورثالقملهـفي

م!واهصمالمرأل!"انلى

الجامع

وموالمجح

اترسذيسنن

الزولأئد،جممع

الفواندوضغ

ملمصحح

الاماممند

احمد

الاماممند

احمد

داو2اولسنن

الباريفنح

صحيحسر!

ابخارى

صلمهلة

دبتلأحاا

لفعيفةا

عةضولمراو

لئانرهاوا

الأهةفي

ملمصحح

الحفا.كف

الالباسوشرر

مناضنههرعما

علالأحاديث

.انسالة

علالمتلرك

الصجحبن.

123الخامى

العاضر

الحاص

الخامى

الخاص

بعالرا

قان

-424

225

9891

491

491

137

116

163-

164

15202الرابع

!

1314الرابع

666

مدالز

والصلةالبر

والاداب

لأدبا

الصوم

نقلرفاا

ماجا.

بطلبفبن

الديخابعلمة

فمن

برضي

الناص

ايلهبمخط

عادةفضل

المريض.

كلظممن

يخظأ

بدعلممن

الزورنول

بهوالحمل

.الصرمفي

الأمرفي

وتركبالفوة

العجز

والاصنعانة

با!لى

ونفوفض

يلهالمفاثبر

2654

42

4777

3091

737

2664

792

432

174

142،،434

352

441

925

094

،244،442

454



صامصسمومصمهـالنظرة

."...لىمبى

ممله".مننجرالمرمن"نجة

يخخبيانبكهـواعوذ

.0005انطان

عنتالتىببلهنفيهـول!ي

."...نعبمهذا

.،..بالمومطة!رلكم"واني

احدكمهـويخي.م!ع

وافتمتيببطئلاهـولم

."...حرلي

لاوا-أنعللا"وهالي

."...شوكون

معرونأابكم6س،وص

،...مكاتز

الزوا!لد،جممع

المرا!سدوضغ

منالطبتميز

فيماالخبيث

الةعليدور

منالناس

الحدل!.

داودالمحاصن

صحبحملم

الاريفغ

صحبحلر!

ابخاري

ملمصحيح

أحمد

صحبحملم

المضدلأدبا

اثامن

اناني

انالت

الأول

اناني

لأولا

لأولا

63

185

لأدبا

و-

!

الحلما163

796-

896

243

كاةلزا

الطهارة2231

34

66

ابمرغض

في

ةذلاضاا

جواز

اصنتباعه

بنقمن

برضا.

بذلك،

تامأ،تحغقأ

اصتبابو

الاجتماع

على

.مالك

جعلمن

العلملأمل

نفعتهلصبابو

اسمع
كل

مى

خصالاباب

الفطرة

مجدلممن

امافاة

لةفيدغ

1552

-014

3802

443

"346،445

455

1720428

046

135

943

272،943



.قر"منللاضاب"،يل

ويل.للامراه"وبل

.0005للرلأه

ضمبفانكفرابايا..."

."...أهاتتانا

عنئلانلااساسثثة،يا

."...با،مط

لظاعمنلثبابسنر"يا

."...ابتشكلم

."...ندننتهمنرهـيا

.،...ملل.مالى:البد"بتول

ننتهنيفرجلهـبرجر

."...كلط

الباريفنح

صبحسرح

ابخارى

ملموصحغ

الاماممند

احمد

ملمصحح

كناب

عاتضولمرا

الجززىلابن

ملمصحغ

الاركليفنح

صبحنجرح

ابخارى

ملمعجح

المغبرالجاء

احادبتفي

النذيرالير

للبرفد

1265الأول

213-لأولا

1252اثاق

-ي-

ا!

1176الأول

1801-اناف!

9101

1404الأول

ث

اثاني

2272

935

668

لوضو.ا

ةرلاعاا

انكاح

والرنانقالزهد

163غل

لرجبنا

بصحلاو

عل

.سلفدا

غل

لرجلبنا

لهما.بكما

هةكرا

بيرالامارة

.ضرورة

اضحبهاب

لمنالنكاح

ووجدإبه

مرنة

واننال

صبزمن

المونعن

.بالصوم

الحانض

.الصوم

1825

1826

403

9592

0999

471،436

446

"244265

281

،144462



فهرسا

)1(
!ا،013،292،55:(السلام)مليهادم

426،474

383،،292(:السلام)عليهابراهيم

041،411،474

0313.رضيد:طه!بحي،لمراهيم

64:اللةمحبدناجية،)براهيم

994:أبقراط

024عمد،لمراهيمابن

65:الابريابن

205عمد:ابو،الأبنوسيابن

503:الدنياابوابن

446:الحارث،اسامةابوابن

27الصمد:عبدالجش!،ابابن

437:ليث،صليمابابن

436،437عباد:،محليابرابن

447:اسحاق،فروةال!ابن

042:الملكعبد،القاصمابابن

427:يحىكثير،ا!ابن

435يزيد:،مالكايابن

18احمد:المجد،ابرابن

434:بكرابو،مريمابابن

942:الدينمجدالألير،ابن

481اجود:ابن

263:إءمراهيم،ادهمابن

428:)براهيم،)سحاقابن

041:!فوان،اميةابن

96

علاملأ

285:بكرابو،الأنباريابن

557:الصايغبنبكرابو،باجةابن

495:الباقلانيابن

424:اللهمحبد،ئريدةابن

69:البزوريابن

؟46عباد:،تميمابن

81،84،:الاسلامشخ،تيميةابن

445،055

79:)الرحالة(جببرابن

93:القاصمابو،الجوزيابن

(:المعتصم)سفبريوسف،الجوزيابن

،9367

437،-42،144،435:حبانابن

447،463،948

،434،435،438:الحافظحجر،ابن

442،446،944،462،948

992:طاهر،الحسنابن

421:الحصينابن

238،،55:احمدالامام،حنبلابن

268،0،03،703،332413،

414،425،427،428،433-

044،442،045،452،456،

471،475،055،895

69:الدينناصح،الحنبليابن

484عمد:ابو،الخثابابن

38:خنكانابن

136:سعد،خولةابن



ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

445:دحية

094:لكما،دـينار

28،58،69،79،495:رجب

،11،93:لحفداعمد،ضدر

هح!005،705،115-415،6

156:فونيلزاا

75عمودـ:السلطان،زنكي

436:حمادزبد،

043،!ا802،92:عطاهالاش!،

163:السكيت

03!ا،!ا92حمادـ:،صلمة

172:المعتمر،سليمان

447:الشي

094:عمدسوأ

!اه6:صبنا

447:شاهين

041:شهاب

!ا66:عبادـه،الصامت

416:سليمانصرد،

447:منصورصقير،

،11،005:عمدبكرابو،طفيل

705-511،517.615

005المحتمد:عباد،

عنة(:الله)رضياللهعبد،عباس

،802،226،366،493418،

428،437،943-447-،454

466،948

436:البرعبد

705(:غرناطةامراء)منالمؤمنعبد

448،094:محدي

-11،227،005:بكرابو،العرب

205.615

105:العطاء

82،،6:عليالوفاء،ابو،عقبل

432:تطبة،العلاه

067

242446،948،:اللهعبد:عمرابن

،144:اللهعبد،العاصبنممروابن

،271941،463

172:الفضيل،عياضابن

155:القاسمابن

602035.:قتيبةابن

57:)الوفنر(القصابابن

436:القطانابن

39عمد:الدينشمس،الجوزيةقئمابن

-،59125،016،161،،163

691،،343.351،038،948

517.055

89،433،944:الحافظكعير،ابن

56:طاهرابو،الكرخيابن

46:الكؤازابن

043،،414426؟،413:ماجةابن

431،433،466

943:كعب،مالكابن

0،35452:اللهعبد،المباركابن

446داود:المحبر،ابن

46:المرخمابن

205احمد:بكرابو،مردوبهابن

،912،178:اللهعبدمسعود،ابن

،215،211،023،303،403

،193،704،422،423،434

،044،456457

915،916احمد:عليابو،مسكويهابن

014،053سعبد:،المسببابن

438،442447،:تحس،معينابن

431:زكريا،منظورابن

452:الرحمنعبد،مهديابن

93،72،عمد:الفضلابوناصر،ابن

،74،98495

484:الوهابعبد،ناصرابن

69:النجارابن

524:الهادكطابن



45)الوزبر(:المظقرابوهبيرهةابن

094:عمرو،واصلابن

427:يعيقالوليد،ابن

466:عمرو،تحىابن

421:سعيديسار،ابن

57:)الوزبر(الحنبلييون!ابن

427:الأسودابو

471،435،144:امامةابو

71،75.عنه(:اللة)رضيبكرأبو

.332465

172:عباسبنبكرابو

435943،:حلانمابو

436ةحازمأبو

484،055:الامام،حنيفةابو

،924-441،134،624:داودأبو

143،433،463

241،443،543،454:الدرداءأبو

471،514،427:النفاريفرابو

7،35،:مصطفىعليحليمةرزقأبو

،41501

941الزناد:أبو

921عمد:ابو-زهز

042:سلمةابو

444:الثيخأبو

802:العاليةأبو

322:اللهعبدأبو

992:عبيلةابو

(:الجوزيابن،)ابنمحمد،القاسمأبو

،76،84245

943044،(:عباسابن)مولىكعبأبو

(:الجوزيابن)حفبديوسفالمظفر،أبو

،93،8348

011،426:موس.أبو

432:نعيمأبو

،322416،417،،147:هريرهأبو

67

914،142،436،447،945،

046

595:الوقتابو

428:اليرأبو

436:يعلىابو

516:القاضيالصنير،بعلىأبو

242:يوسفابو

594،694:بطرسابيلارد،

الثافعي:الثيبانيالربيعابن،الأثري

445

951ادلر:

59،594،994:ارسطوطالي!

042:عامرابو،الأزدي

443:)سحاق

527:)سكيرول

293424،:مالكبنماعز،الأسلمي

،383041.(:السلام)عليه)سماعيل

141،474

436:سلمانحازمأبو،الأشجعي

332:الأشعري

444:القاسمأبو،الأ!بهاق

177:الأصعي

914:الأمحج

49،121،176،994:أفلاطون

،432،435،436-284:الألباني

544،ء438،943،144،444

174:السائبام

174:المسيبام

144،444،445،:مالكبنان!

،462،463094

594:انسيلم

144463،سر:ابو،الأنصاري

،144:اللهعبدبنجابر،الأنصاري

0،02،021،211،353416،

417،462

98485.:الوهابعبد،الأنماطي



722قؤادـ:أحمد،الأهواني

815:رونيه،اوفير

242:الأوزاعي

425:دـاين،اولت

95:ارتقبنلىملنازي

094:اللهعبدبنالحكم،الأبلي

،383541،:(السلام)عليهابوب

141،474

16:الدينصلاخالأيوي!،

2:خديجة،بابيضان

2:عمرعلي،بادحدح

،2،102،202:عليعمدالبار،

402،562،257

2:توفيقالرحمنعبد،الباني

،134،614،433،436:البخاري

437،462

533:الرحمنعبد،بلري

555:الهدابة()صاحبالدبنبرهان

424:بريدة

427،431،432،436،437:البزار

951،215:بسنالوزي

263،0،03،384476:الحافيبثر

193:الحسن،البصري

531:بطلر

213:حسن،البنا

228فؤادـ:،البهي

47،48:شكريالليئنورجلار،بويا

092:يرسون

373:عمد،بيصار

92:القاضي،البيضاوي

544،664:بييقيا

)ت(

725:نرمان
،441،524،624،724:لترمذيا

034-334،264،364

134:لتوامةا

661،373:ثعلب

945:)!(الرسول)مولىثوتان

515:ثورندايك

،422،003،374:س!يان،الثوري

474

)ج(

994:جالينوس

292،322،(:السلام)ملبهفيلجبر

943

74جبور:،جبرائيل

535:جثري

042عمد:ابو،الجراحي

،157،124:عليعمدعليالجرجاف!،

،285،286،365373

37لاالجنيد:

احمد:بنموهوبمنصورابو،الجواليقي

،56،73،59،485،595695

092:جورنج

438:الجوزجاني

092:جولتون

285:الجوهري

09(:الحرمين"مامالمعاليابو،الجويني

522:جيلفورد

57:السلامعبدالركن،الجيلي

702:جييت

515:وليم،جيمس

)ح(

الحا!توم،بثير:2

034،634،437:الحافظ



،431،436،442،443الحاكم:

466

021،211،442حذيفه:

65:الحريري

366:الحسن

487عنه(:اللة)رضيعليبنالحسن

دا97:.الحطثة

443:الحكيم

484:الحميدي

)خ(

ها62:خباب

442466،سعيد:ابو،الخدري

،435:صلبمانبنالحميدعبد،الخزاعي

431

435:صيمانبنفلبح،الخزاعي

327(:اللام)عليهالحضر

09!ا:الحطيب

99احمد:عمد،اللهخلف

471:الوهابعبد،خلأف

695احمد:بنالخليل

448466،:الدارتطنى

524:جورجدـافبز،

.383041،411،(:السلامدـاودـ)عليه

474

242:داود

79:الداودي
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الموضوعيةللمناقشةمحبةوروح،والحقائقالمعلوماتنقدفيودلمحة

إهداءهايخصماولاسيما،الباحثةمعالجموكرمهبذلةإلىبالإضافة

الباحثة.إليةتحتاحمماغيرهمؤلفاتاو،القيمةمؤلفاتة
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للبناتالتربيةبكليةالعربيةاللغةبقسمالمحاضربابيضانخديجةالأستاذة

تتقدمكما.اللغويةالناحيةمنوتصويبهاللرسالةقراءتهاعلىبجدة

الشيخمنالمكونةالمناقشةللجنةبالجميلوالعرفانالشكراياتباسمى

لمالذيسعود،الملكبجامعةالأستاذالبانيتوفيقالرحمنعبدالفاضل

تفضلةثموبعدها،البحثكتابةاثناءالقيمةبملاحظاتهالباحثةعلىيبخل

وتقويمها.الرسالةمناقشةبقبول

القرىاتمبجامعةالمشاركالأستاذتومالحاحبشيرالفاضلوالدكتور

ابداهماوعلىوتقويمها،الرسالةمناقشةبقبولتفضلةعلى،المكرمةبمكة

الجزاء.خيرعنياللهفجزاهما،قيمةملاحظاتمن

والديهافيالممثلةاسرتهاورعايةاهتمامالباحثةتنسىولا

تتمحتىمناسبجومنلهاهياوهوماوأخواتهالىاخوانها،الكريمين

وبينبينيالوصلحلقةكانالذي"حسن"اخيوبخاصة،الرسالةكتابة

مثوبتهم.وأحسنالجزاءخيرالجميعاللهفجزى،المشرف
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