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املعلن املثبيل يف الفكس الرتثىي اإلسالهً
اإلهبم الغزايل أمنىذجب
د .محمد فؤاد الحوامدة

أستاذ مساعد -المناىج وأساليب التدريس
قسم العلوم التربوية -كلية إربد الجامعية
جامعة البلقاء التطبيقية -األردن
هقدهة الدزاسة:
يعد اؼبعلم مفتاح العملية الًتبوية وسر قباحها ،وىو العامل األساسي الذي يتوقف عليو قباح
الًتبية يف ربقيق أىدافها ويعد اؼبعلم اؼبنفذ اغبقيقي للمنهاج .ومل يعد اؼبعلم ؾبرد ناقل اؼبعارؼ من الكتب
اؼبدرسية إىل عقوؿ الطلبة ،بل أصبح لو أدوار أخرى جعلت منو قائداً ومنظماً ومديراً للمواقف التعليمية،

حبيث يستطيع من خالؿ ما يتيحو للطلبة من خربات مربية ومؤثرة وفعالة يف ربقيق أىداؼ أكثر قيمة
وأمهية من ؾبرد ربصيل اؼبعارؼ وحفظها ،لذا فقد حظي باىتماـ واضح يف تاريخ الًتبية والتعليم عند
معظم الشعوب واألمم منذ أقدـ العصور وحىت اآلف.
ويف التاريخ العريب اإلسالمي حاز اؼبعلم على مكانة خاصة لعناية اإلسالـ بالًتبية والتعليم،
ولتوجيهات القرآف الكرمي والسنة النبوية إىل الكتابة والتعليم والتأديب ،وقد أضفت ىذه التوجيهات
قدسية على العلم والعلماء منذ عصر الرسالة ،فصار إقراء القرآف وتعليم مبادئ اإلسالـ وقيمو من
ضرورات الدعوة وبناء الدولة.
قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم( :إنما بعثت معلما) ،فالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم كاف

اؼبعلم األوؿ الذي أرسلو اهلل تعاىل إىل البشرية ليعلمها الكتاب واغبكمة ويزكيها ،وكاف صلى اهلل عليو
وسلم اؼبطبق األوؿ لتعاليم السماء واؼبنهج اإلؽبي سائراً على األرض؛ فقد وصفتو أـ اؼبؤمنُت بأنو كاف
خلقو القرآف ،وكاف القدوة اغبسنة ألصحابو؛ يعلمهم باؼبوعظة اغبسنة والتجربة الفعلية والتوجيو النافع
وقت الشدائد واحملن ،وؼبعرفتو ألمهية اؼبعلم والتعليم يف الًتبية والدعوة أرسل مصعب بن عمَت مع أىل
يثرب حُت آمنوا ليقوـ بواجب التعليم والًتبية والدعوة إىل اهلل تعاىل.
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم (إنما أنا لكم مثل الوالد لولده) (أخرجو أبو داود والنسائي وابن
ماجو وابن حباف) بأف يقصد إنقاذىم من نار اآلخرة وىو أىم من إنقاذ الوالدين ولدمها من نار الدنيا
ولذلك صار حق اؼبعلم أعظم من حق الوالدين فإف الوالد سبب الوجود اغباضر واغبياة الفانية واؼبعلم
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سبب اغبياة الباقية ولوال اؼبعلم النساؽ ما حصل من جهة األب إىل اؽبالؾ الدائم وإمنا اؼبعلم ىو اؼبفيد
للحياة األخروية الدائمة أعٍت معلم علوـ اآلخرة أو علوـ الدنيا على قصد اآلخرة ال على قصد الدنيا
(إحياء علوـ الدين ،اعبزء األوؿ ،كتاب العلم.)55 ،
ومنذ صدر اإلسالـ اكتسب اؼبعلم العريب دوراً متزايداً انطالقاً من دوره يف تعليم القرآف أوالً مث
باقي العلوـ األخرى ،اليت تعددت وتنوعت مع تطور العملية التعليمية اليت أسهمت يف تأسيس الثقافة
العربية اإلسالمية.
وقد اىتم اإلسالـ يف إعداد اؼبعلم وعالقتو بالتيَتات اغبديثة ،ومدى تأثَت ىذه التيَتات على
بنيتو وانعكاسها على تنمية عقوؿ اؼبتعلمُت وخلقهم ومهاراهتم وإكساهبم اؼبعارؼ واآلداب اؼبختلفة.

وبالنظر يف الًتاث العريب اإلسالمي فقد جاء الفكر الًتبوي يف ثالث صور ،ىي:
الصورة األوىل :ىي تلك الصورة اليت يأيت عليها الفكر الًتبوي مستقالً بذاتو عن غَته من ألواف الفكر،
كما طرحها كل من ابن سحنوف (042ىػ) واألخرى (062ىػ) والقابسي (420ىػ) والزنوجي (595
ىػ) وابن صباعة ( 700ىػ) وغَتىم.
أما الصورة الثانية :ىي تلك الصورة اليت يأيت فيها الفكر الًتبوي متصالً بيَته من الفكر،
سياسياً كاف أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو شامالً ،ولكن رغم ىذا االتصاؿ يظل متميزاً يف داخل ىذا
الكل الذي يأيت يف إطاره.
واؼبفكروف اؼبسلموف الذين كبوا ىذه اؼبنحٌت أقل بكثَت من اؼبنحٌت األوؿ (الصور األوىل) لذلك قبد أف
اؼبفكرين اؼبسل مُت من ىذا النوع كانوا من الفالسفة على العموـ ،وأهنم كانوا متأثرين بالفلسفة اليونانية
بصفة خاصة ،كما فعل الفارايب ( 009ىػ) ،وابن سينا (408ىػ) وغَتىم.
والصورة الثالثة :ىي تلك الصورة اليت ال نرى فيها فكراً تربوياً دبعٌت من اؼبعنيُت يف الصورتُت
السابقتُت ،وإمنا نرى أفكاراً غَت تربوية (سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية )...يتناثر فيها الفكر
الًتبوي .ورغم ذلك فإننا قبد لبعض األعماؿ اليت تأيت على ىذه الصورة قيمة تربوية كربى .ومن األمثلة
على ىذه الصورة ابن تيمية (708ىػ) وابن قيم اعبوزية (755ىػ) وصباؿ الدين األفيا ي (5054ىػ)
وؿبمد عبده (5926ـ) وغَتىم (عبود.)5980 ،
من ىنا تناولت ىذه الدراسة أبا حامد اليزايل ( 525 -452ىػ) فهو قبل رسالتو (أيها الولد)
كاف الفكر الًتبوي عنده ،يأيت على الصورة الثالثة اليت سبق شرحها ،منبثاً يف ثالث مئة وشبانُت كتاباً.

وبرسالتو (أيه ا الولد) انتقل اإلماـ اليزايل يف الفكر الًتبوي إىل الصورة األوىل اليت يأيت فيها الفكر الًتبوي
مستقالً يف ذاتو (عبود.)5980 ،
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من ىنا اعتمدنا يف دراسة اؼبعلم اؼبثايل موضوع البحث عند اإلماـ اليزايل على كتاباتو يف
مؤلفاتو بصورة عامة .آخذين باالعتبار الدراسات والبحوث اليت تناولت اإلماـ اليزايل؛ ألنو من كبار
العلماء اؼبسلمُت الذين احتلوا مكانو متميزة قددياً وحديثاً .فهو عامل ديٍت وفيلسوؼ واقعي ،ومفكر
ومصلح اجتماعي وصويف ،امتاز بتنوع مؤلفاتو وغزارة إنتاجو وذباربو الروحية العميقة (جحا.)5986 ،
وعن أيب ىريرة رضى اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم (إن اهلل تعالى يبعث
لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها) .وقد اتفق علماء التاريخ ،على أف ؾبدد
اؼبائة األوىل (عمر بن عبد العزيز) ،واؼبائة الثانية (اإلماـ الشافعي) ،واؼبائة الثالثة (اإلماـ األشعري)،

واؼبائة الرابعة (الباقال ي) ،واؼبائة اػبامسة (اإلماـ اليزايل).
هشكلة الدزاسة:
لقد كانت اللية العربية لدى أسالفنا اؼبهد الذي ولدت وتربت يف أحضانو كثَت من العلوـ
والنظريات ،وترعرعت فيو كثَت من االذباىات العلمية ،كما بسطت فيو العديد من اؼبصطلحات اليت
احتوت كل اإلفرازات العلمية ،واليت ترتقي يف أساسها إىل تلك اليت ولدت يف الدرس العلمي اغبديث،
وكاف من نتائج ىذه الثقافة اإلبداعية الرقي اغبضاري الذي ذباوز اغبدود الزمانية واؼبكانية يف ذلك العصر
(عيسى.)0226 ،
ونتيجة للظروؼ السياسية اليت مرت هبا األمة العربية اإلسالمية يف تارخيها الطويل ،وحاالت
الضعف السياسي والعسكري اليت أصابتها؛ أدى ذلك إىل ضعف اللية العربية ،فمن اؼبسلم بو أف اللية
ظل غبياة األمة ،ومرآة تبدو على سطحها حاؿ تلك األمة وما ىي عليو من نباىة وظبو ،أو ركود
وطبوؿ ،فبا أدى إىل انقطاع االتصاؿ الفكري بُت أبناء األمة العربية ،وانفصاؿ عرى التواصل اغبضاري،
فحصلت الفجوة بُت ما قدمو علماء ىذه األمة من نظريات وعلوـ يف اؼباضي والعصور الالحقة ،فبا
أدى إىل وصف الفكر العريب يف معظم ذبلياتو ال يصدر إال عن عقلية ثقافية منفعلة ال فاعلة ،مقلدة ال
ؾبددة ،ناقلة ال مبتكرة.
من ىنا رباوؿ الدراسة اغبالية إقامة جسور التواصل اغبضارية واؼبعرفية مع ما قدمو العلماء
اؼبسلموف وخصوصاً يف اجملاؿ الًتبوي ،فالًتبية العربية اليوـ تعيش حالة من التيريب ،يف ضوء التأثَتات
اؼبتزايدة للمنجزات التقنية والتكنولوجية والعوؼبة؛ تواجو األنظمة التعليمية والًتبوية وأنساقها اؼبعرفية وأطرىا
الفكرية وفلسفاهتا التوجيهية ربديات ضخمة وعميقة.
ومن جهة أخرى حبكم الدور اغبضاري اؼبنوط باألمة العربية واإلسالمية ،فإف مسألة التعليم
واؼبعلم والًتبية تقف يف مقدمة أولويات اؼبرحلة اغبالية لتطورنا .وينبيي أف ندرؾ أف رسالة اؼبعلم أو
األستاذ أصبحت اليوـ أكثر من أي وقت مضى ذات أبعاد حضارية مصَتية شاملة.
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وينظر إىل اؼبعلم على أنو صاحب رسالة مقدسة وشريفة على مر العصور واألجياؿ ،وإذا أمعنا
النظر يف معا ي ىذه الرسالة اؼبقدسة واؼبهنة الشريفة خلصنا إىل أف مهنة التعليم اليت اختارىا اؼبعلم
وانتمي إليها إمنا ىي مهنة أساسية وركيزة ىامة يف تقدـ األمم ،ومنذ والنظرة للمعلم نظرة تقدير وتبجيل،
فهو معلم األجياؿ ومربيها ،ولكن النظرة قد اختلفت للمعلم عرب العصور ،فقددياً كاف ينظر للمعلم على

أنو ملقن وناقل معرفة فقط ،وما على الطالب الذين يعلمهم إال حفظ اؼبعارؼ واؼبعلومات اليت يوصلها
إليهم .كما أف اؼبعلم يعترب اؼبسؤوؿ الوحيد عن تأديب األوالد وتربيتهم دومنا أمهية لدور األسرة والبيت يف
التنشئة والًتبية السليمة.
ولكن يف اؼبقابل إف متطلبات ؾبتمع القرف اغبادي والعشرين حباجة إىل معلم قادر على
استيعاب من جزات الثورة العلمية والتكنولوجية ،ومسلم دبهارات التفكَت العلمي اؼبنظم واؼبعرفة العلمية
الشاملة اؼبطلوبة واالذباىات الًتبوية اغبديثة .فاؼبعلم الناجح ىو القادر على اؼبسامهة اغبقيقية والفعلية يف
بناء ؾبتمعو وتطويره ،وىو القادر على تربية جيل جديد متمسكاً بقيمة وعاداتو ولديو القدرة على
استخداـ األساليب اؼبختلفة والنظريات اغبديثة ،ومتمشياً مع التقدـ العلمي اؼبعاصر.
من ىنا جاءت ىذه الدراسة لتتناوؿ اؼبعلم اؼبثايل يف الفكر الًتبوي عند اإلماـ حجة اإلسالـ
(أبو حامد ؿبمد اليزايل (525ىػ) الفقيو األصويل الشافعي ،ؾبتهد زمانو وعُت أوانو وىو العالمة الزاىد
الربا ي والفيلسوؼ اغباذؽ واؼبتكلم اؼباىر صاحب التصانيف والذكاء اؼبفرط ،جامع أشتات العلوـ لو

التواليف اغبساف اليت طارت يف اآلفاؽ مثل إحياء علوـ الدين ،واؼبستصفى يف األصوؿ ،ومقاصد
الفالسفة وهتافت الفالسفة وؿبك النظر ومعيار العلم يف الفلسفة ،والوسيط والوجيز يف الفقو ،ويعد من
ؾبددي القرف اػبامس اؽبجري مل تر مثلو العيوف لساناً وبياناً ونطقاً وخاطراً وذكاءً وطبعاً فكاف من

أذكياء العامل يف كل ما يتكلم فيو.
يف ضوء ما سبق ديكن أف ربدد مشكلة الدراسة من خالؿ التساؤالت اآلتية:
ما ىي مالمح الفكر الًتبوي عند اإلماـ اليزايل؟
من ىو اؼبعلم اؼبثايل من وجو نظر اإلماـ اليزايل؟

ما ىي أقساـ اؼبراحل التعليمية عند اإلماـ اليزايل وما ىي مواصفات اؼبعلم يف كل مرحلة؟

أهوٍة الدزاسة:
تربز أمهية ىذه الدراسة يف ؿباولتها الربط بُت ما قدمو علماء األمة يف ماضيها العريق يف اجملاؿ
الًتبوي حيث بذلوا عصارة فكرىم يف بياف أصوؿ الًتبية وفلسفتها وطرائق تدريسها ،و وقعنا اليوـ الذي
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يعا ي كثَت من اؼبشكالت نتيجة االنقطاع عن اؼباضي واالعتماد على ما أقبزه اآلخروف يف األمم
األخرى .فهذه الدراسة دعوة لالنفتاح على الثقافة العربية اإلسالمية الينية يف شىت اجملاالت وضرورة
اإلفادة من القيم والنظريات الصاغبة ؼبواكبة العصر.
أف مكتبتنا العربية اؼبعاصرة تعا ي من نقص وقصور فكري ال يتناسب مع عظمة النتاج الفكري
واغبضاري لألمة العربية اإلسالمية ،فما زالت الدراسات واألحباث عن الًتبية العربية اإلسالمية ونظرياهتا
وأعالمها ومفكريها حباجة إىل مزيد من البحث والدراسة.
كما تربز أمهية ىذه الدراسة يف الكشف عن مقومات اؼبعلم اؼبثايل يف الفكر الًتبوي اإلسالمي،
وإظهار أثر العلماء العرب واؼبسلمُت يف تقدـ اغبضارات اإلنسانية يف ـبتلف اعبوانب العلمية ،وكيف
اهنم قادوا تلك اغبضارات إىل جنة العلم والثقافة.
كما ديكن أف تعد ىذه الدراسة مسامهة علمية إلبراز الفكر الًتبوي عند اإلماـ اليزايل
وخصوصاً فيما يتعلق باؼبعلم ،بصورة معاصرة يسهل دراستها وتناوؽبا بالتطبيق.

هنهجٍة الدزاسة
استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي ) (Descriptive Methodologyالذي يقوـ
على صبع البيانات ووصف الظواىر والتحليل اؼبنطقي واؼبتسلسل لألفكار الستخالص اغبقائق
واالستنتاجات ،حيث تناولت الدراسة الفكر الًتبوي اؼبتعلق باؼبعلم عند اإلماـ اليزايل اعتماداً بشكل
أساسي على كتبو "إحياء علوـ الدين" و "أيها الولد" ،ورسالتو "األدب يف الدين" باإلضافة إىل الكتب
األخرى الكثَت بصورة عامة.
نتبئج الدزاسة وهنبقشتهب:
يتضمن ىذا اعبزء عرضاً لنتائج الدراسة ،اليت ىدفت التعرؼ على اؼبعلم اؼبثايل يف الفكر الًتبوي
عند اإلماـ اليزايل رضبو اهلل تعاىل ،وفيما يأيت عرض النتائج اليت مت التوصل إليها يف ىذه الدراسة،
لإلجابة عن كل سؤاؿ من أسئلة الدراسة.
لإلجابة على السؤاؿ األوؿ من أسئلة الدراسة :ما ىي مالمح الفكر الًتبوي عند اإلماـ اليزايل؟
البد أوالً من إعطاء نبذة موجزة عن حياة اإلماـ اليزايل ،والتعريف بو.
أول -أثى دبهد الغزايل ( 054هـ 545 -هـ) امسه ونشأته:
اإلماـ اعبليل أبو حامد اليزايل ىو ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبد بن أضبد الطوسي اليزايل ،اؼبلقب
حجة اإلسالـ ،واؼبكٍت أبو حامد .ولد يف طوس (452ىػ 5258 -ـ) من أعماؿ فرساف يف بالد فارس
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وقد كاف والده ييزؿ الصوؼ ويبيعو ،وإىل مهنة والده نسب أبو حامد اليزايل (ابن خلكاف ،د.ت)85 ،
.
نشأ بطوس ودرس هبا مبادئ العلوـ مث سار إىل نيسابور وتلقى العلم على يد إماـ اغبرمُت أيب اؼبعايل
اعبويٍت إماـ الشافعية ،حيث ثابر أبو حامد يف دراستو حىت عرؼ بُت زمالئو بالذكاء وسعة االطالع ،فبا
دفع أستاذه اعبويٍت أف يفاخر بو العلماء ،حىت أصبح اإلماـ اليزايل من أبرز علماء الشافعية.
وأشتهر حبضور البديهة والقدرة على اغبوار اؼبناظرة ودفاعو عن اإلسالـ واألخالؽ اإلسالمية
والتقى بعد ذلك الوزير نظاـ اؼبلك وزير السلطاف ألب أرسالف السلجوقي ،حيث كاف حبضرة الوزير
صباعة من كبار العلماء والفقهاء فاتصل هبم واشًتؾ معهم يف كثَت من اعبداؿ واؼبناظرات واؼبناقشات،
فظهر عليهم وأقروا لو بالفضل والعلم .من ىنا اشتهر اإلماـ اليزايل وسارت بذكره الركباف (األبرشي،
 .) 5969بعد ذلك فوض إليو الوزير نظاـ اؼبلك التدريس يف اؼبدرسة النظامية ببيداد ،فأعجب بو أىل
العراؽ وارتفعت عندىم منزلتو ،بعد ذلك تنقل بُت عدد من اؼبدف من مكة إىل الشاـ إىل بيت اؼبقدس
إىل مصر مث عاد إىل وطنو بطوس وازبذ خانقاىا للصوفية (اػبانقاف كلمة فارسية تعٍت الدار أو البيت أو
اؼبنزؿ الذي ينزؿ هبا الصوفية وينقطعوف لعبادة اهلل تعاىل) ومدرسة للمشتيلُت بالعلم وبقى فيها إىل أف
تويف عاـ ( 525ىػ 5555 -ـ) (مشس الدين.)5985 ،
ولالطالع على تفاصيل أكثر عن حياة اإلماـ اليزايل ديكن العودة على كتابو اؼبنقذ من الضالؿ وىو
سَتة ذاتية كتبها بنفسو ،وأنظر أيضاً كتاب طبقات الشافعية الكربى للسبكي وطبقات الشافعية
للحسيٍت.
ثبنٍب -عطبءاته الفكسٌة والعلوٍة:
اإلماـ اليزايل كتب واجتهد وجاىد فكاف فليسوفاً وعاؼباً جليالً وصوفياً سلك منهج الشافعية يف
الفقو ،وكانت لو شخصيتو اؼبتميزة بُت الفالسفة والفقهاء وعلماء األصوؿ والصوفية واؼبتكلمُت .وديكن
أف قبمل أمهية اإلماـ اليزايل بالنقاط اآلتية:
ربط الدين بالعلم :حيث صبع بُت الفلسفة والدين ،حيث يصفو اليازجي بأنو يف نظاـ تفكَته الثقة
بالعلم إىل جانب اإلدياف بالوحي كما جاء ،وأف يقرهنما بالعمل اػبَت واؼبثمر (العسكري.)0222 ،
ربط بُت التصوؼ والشريعة :حيث عد ديورانت اؼبشار إليو يف (العسكري )0222 ،اعتناؽ اإلماـ
اليزايل ؼبذىب التصوؼ نصراً باىراً للصوفية فأخذ أىل السنة من بعده التصوؼ وبو اشتهر.
ربط بُت العلم والعمل :قسم اإلماـ اليزايل العلم إىل قسمُت:
علم اؼبعاملة :وىو ما يطلب منو الكشف والعمل بو.
علم اؼبكاشفة :ما يطلب منو كشف اؼبعلوـ فقط.
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فاليزايل يؤكد أف العلم الذي يتصدر األحياء ىو علم اؼبعاملة ألف علم اؼبكاشفة ال رخصة يف
إيداعو الكتب ،بالرغم من أنو الياية القصوى للطالبُت والقاصدين والصديقُت ويكوف التكلم بو باإلدياء
والرموز ألف عقوؿ اػبلق قاصرة عن فهمو .فقضية العلم عند اإلماـ اليزايل ليس ىدفاً بذاتو بل بالعمل
بو (مشس الدين ،) 5985 ،حيث يقوؿ اإلماـ اليزايل يف رسالتو (أيها الولد)" :أيها الولد :النصيحة
سهلة واؼبشكل قبوؽبا ألهنا يف مذاؽ متبعي اؽبوى مرة .إذ اؼبناىي ؿببوبة يف قلوهبم وعلى اػبصوص ؼبن
كاف طالب العلم الرظبي ،ومشتيالً يف فضل النفس ،ومناقب الدنيا ،فإنو حيسب أف العلم اجملرد لو
سيكوف قباتو وخالصو فيو ،وأنو مستين عن العمل ،وىذا اعتقاد الفالسفة ،سبحاف اهلل العظيم! ال يعلم
ىذا اؼبيرور انو حيث حصل العلم ،إذا مل يعمل بو تكوف اغبجة عليو ،كما قاؿ الرسوؿ العظيم صلى اهلل
عليو وسلم (أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم ال ينفعو اهلل تعالى بعلمو) (اإلماـ اليزايل ،رسالة أيها

الولد).
مشكلة اإلماـ اليزايل تتمحور يف اإلجابة عن السؤاؿ اآليت :

البحث عن اغبقيقة :كانت

ىل يف استطاعة اإلنساف أف يصل إيل اليقُت الكامل يف عقائده الدينية ،فقد أوقف حياتو كلها للبحث
عن أساس يقيٍت لإلدياف ،فأخذ يفتش عليو بُت ـبتلف اؼبذاىب (فؤاد .)0220 ،حيث يقوؿ اإلماـ
اليزايل أقتحم عبة ىذا البحر العميق ،وأخوض غمرتو خوض اعبسور ،ال خوض اعبباف اغبذور ،وأتوغل
يف كل مظلمة ،وأهتجم علي كل مشكلة ،وأتقحم كل ورطة ،وأتفحص عن عقيدة كل فرقة،
وأستكشف أسرار مذىب كل طائفة؛ ألميز بُت ؿبق ومبطل ،ومتسنن ومبتدع ،ال أغادر باطنياً إال
وأحب أف أطلع علي باطنيتو ،وال ظاىرياً إال وأريد أف أعلم حاصل ظاىريتو ،وال فلسفياً إال وأقصد
الوقوؼ علي كنة فلسفتو ،وال متكلماً إال وأجتهد يف االطالع علي غاية كالمو وؾبادلتو ،وال صوفياً إال

وأحرص علي العثور علي سر صوفيتو ،وال متعبداً إال وأترصد ما يرجع إليو حاصل عبادتو ،وال زنديقاً
معطالً إال وأذبسس وراءه للتنبو ألسباب جرأتو يف تعطيلو وزندقتو"(اإلماـ اليزايل ،اؼبنقذ من الضالؿ،
.)60
اإلماـ اليزايل فيلسوؼ إسالمي :إف اؼبوضوعات اليت تناوؽبا اإلماـ اليزايل واآلراء اليت أبداىا يف
كتاباتو اليزيرة ،اليت كاف الباعث األساسي فيها مشكلة فلسفية ىي مشكلة اليقُت يف اؼبعرفة ،أي
اغبقيقة اليت اكتشفها اإلماـ اليزايل ىي حقيقة روحية ،فهي نور يقذفو اهلل يف الصدر ،فذاؾ النور مفتاح
أكثر اؼبعارؼ (العسكري.) 0222 ،
ثبلثب– هؤلفبته:
إذا كاف اإلماـ اليزايل قد تويف عن طبسة وطبسُت عاماً ،معٌت ذلك أنو ألف كتبو يف طبسة وطبسُت

عاماً ،وأف ؾبموع ىذه الكتب قد بلغ ثالث مئة وشبانُت كتباً تًتاوح بُت الكتاب الصيَتة والكتيب
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والسفر الضخم (عبود ،)5980 ،وأشهر مؤلفاتو كتابو إحياء علوـ الدين يف عده أجزاء .ومن أشهر
كتبو:
مقاصد الفالسفة ،هتافت الفالسفة ،اإلباحية ،اؼبنقذ من الضالؿ ،ميزاف العمل ،معيار العلم،
اغبكمة يف ـبلوقات اهلل ،معارج القدس ،معراج السالكُت ،أيها الولد ،نصيحة اؼبلوؾ ،حقيقة القرآف،
هتذيب األصوؿ  ،تلبيس إبليس ،أساس القياس ،اؼببادئ واليايات ،قواصم الباطنية ،بداية اؽبداية ،جواىر
القرآف.
زاثعب -هب هً هالهخ الفكس الرتثىي عند اإلهبم الغزايل؟
يظهر من خالؿ التعريف السابق باإلماـ اليزايل تظهر مالمح الفكر الًتبوي عنده،
فقد اىتم اإلماـ اليزايل بكل العلوـ واؼبعارؼ حىت عصره ،وقد احتل مكانة متميزة يف الفكر العريب
اإلسالمي ،فقد وضع اإلماـ اليزايل نظاماً تربوياً متكامالً وشامالً وؿبدداً من خالؿ فلسفتو الواضحة

اؼبعامل ،فقد حدد اإلماـ اليزايل ىدفو وغرضو من الًتبية وصنف العلوـ وقسمها وأعطاىا قيمتها وبُت
فوائدىا للمتعلم ،مث رتب ىذه العلوـ ونظمها حسب أمهيتها وفائدهتا ،مث بُت أىم اؼببادئ اليت جيب أف
يسَت وفقها اؼبعلم يف أثناء تأديتو لوظيفة التعليم والتهذيب ،حىت يؤدي ىذه الوظيفة علي أكمل وجو
(العسكري.)0222 ،
إال أف معظم أفكاره الًتبوية جاءت يف كتابُت أساسُت كتاب " إحياء علوـ الدين" ورسالة "أيها
الولد" من ىنا اعتمدت على ىذين اؼبصدرين للوقوؼ على آراء اإلماـ اليزايل ونظرتو إيل اؼبعلم اؼبثايل
موضوع حبثنا ىذا باإلضافة إيل رسالتو "األدب يف الدين " فقد تضمنت أبواباً تناولت خصائص معلم

الصبياف وآدابو ،كذلك آداب العامل.
أما السؤاؿ الثا ي من أسئلة الدراسة :من ىو اؼبعلم اؼبثايل من وجهو نظر اإلماـ اليزايل؟
فقد اشًتط اإلماـ اليزايل يف اؼبعلم الذي سيمارس مهنة التعليم أف يتصف دبجموعة من
السمات أو الشروط ،ديكن تقسيمها إيل ظبات عقلية وظبات شكلية أو مظهرية وظبات نفسية وأخري
اجتماعية ،كما يظهر يف الشكل اآليت:
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أما أىم الشروط اليت ينبيي أف تتحقق يف اؼبعلم الذي سيمارس مهنة التعليم فيمكن إجيازىا بالنقاط
اآلتية:
شرط العلم يف اؼبعلم ،فهو يف نظر اإلماـ اليزايل دائماً يقف يف اؼبقدمة والعمل تابع وقد قسم العلم إىل
نوعُت علم اؼبعاملة وىو العلم الذي يتصدر األحياء ،وعلم اؼبكاشفة الذي ال رخصة يف إيداعو الكتب
بل يكتفي بالتعبَت عنو بالرموز واإلحياء .من ىنا اشًتط اإلماـ اليزايل علي اؼبعلم أف يكوف ملماً بالعلوـ
اإلسالمية الشرعية ،باإلضافة للعلوـ األخرى غَت الشرعية كالفلسفة واألشعار واغبساب واؼبنطق وغَتىا.
شرط الزىد يف اغبياة ومباىجها :وقد عرب اإلماـ اليزايل عن ىذا الشرط بالقوؿ اإلعراض عن
حب الدنيا وحب اعباه ،وذلك أف حب الدنيا ،سيجعل اؼبعلم يتكالب علي مفاتنها مباىجها ،فبا حيوؿ
بينو وبُت أف يكوف قدوة يف نظر طالبو ،وىم ينشدوف الكماؿ فيو ،فبا يعترب عاتقاً يف سبيل قيامو

دبهمتو.

الشرط الثالث عند اإلماـ اليزايل شرط عقلي ،يتصل بالتزكية العقلية ؽبذا اؼبعلم ،فهو ينبيي أف
يكوف عاؼباً ،تلقي علمو عن شخص بصَت (أي عامل حقيقي) ومل يتلقاه عن مدعي علم أو دخيل على
وأما الشرط
العلم.
الرابع عند اإلماـ اليزايل يف اؼبعلم ،فهو شرط يتصل (باإلطار الثقايف) للمعلم ،دبعٍت أف (سلوكو) كما
يبدو للناس ،جيب أف يكوف موافقاً لعقيدتو اليت يعتقدىا ،ولعلمو الذي تعلمو ،كما أنو شرط يتصل
بإطاره النفسي ،الذي حدده اإلماـ اليزايل يف الشرط الثا ي .ودبوافقة مظهره ؼبخربه ،على ىذا النحو،

تتحقق ؽبذا اؼبعلم صفة (القدوة) ،اليت سبق أف وضحنا أمهيتها بالنسبة للمعلم.
ولقد حرص اليزايل علي أف يبُت أف التمسك باؼببادئ والعمل علي ربقيقها جيب أف يكونا من
صفات اؼبعلم اؼبثايل ،فنصح اؼبعلم بأف ال ينادي دببدأ ويأيت أفعاالً تتناقض مع ىذا اؼببدأ وال يرتضي
اؼبعلم لنفسو من األعماؿ ما ينهى عنو تالميذه ،وإال فاؼبعلم يفقد ىيبتو ويصبح مثاراً للسخرية واالحتقار
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فيفقد بذلك قدرتو على قياده تالميذه ويصبح عاجزاً على توجيههم وإرشادىم .وأما الشرط اػبامس،

فهو أف يكوف قد استفاد باقتدائو بأستاذه ،وأف تكوف عينو قد وقعت يف ىذا األستاذ ،علي كل حسن،
فاختارتو ،ليكوف إطاراً يتخذه لنفسو؛ عقيدة وفكراً وتصرفاً (اإلماـ اليزايل ،رسالتو أيها الولد؛ عبود،
 .)5980ويضيف اإلماـ اليزايل يف رسالتو" أيها الولد" وكاف دبتابعتو ذلك الشيخ البصَت جاعالً ؿباسن
األخالؽ لو سَتة كالصرب والصالة والشكر والتوكل واليقُت والقناعة وطمأنينة النفس واغبلم والتواضع
والعلم والصدؽ واغبياء والوفاء والوقار والسكوف والتأ ي وأمثاؽبا ،فهو إذا نور أنوار النيب صلي اهلل عليو
وسلم ،يصلح لالقتداء بو .ولكن وجود مثلو نادر أعز من الكربيت األضبر".
أما السؤاؿ الثالث من أسئلة الدراسة :ما ىي أقساـ اؼبراحل التعليمية عند اإلماـ اليزايل وما ىي
مواصفات اؼبعلم يف كل مرحلة؟
وضع اإلماـ اليزايل لكل مرحلة من مراحل التعليم مواصفات خاصة ؼبعلم كل مرحلة فقد قسمهم إيل:
أول– املسدلة التعلٍوٍة األويل :هعلن الصجٍبى
فقد وضع اإلماـ اليزايل لو ؾبموعة من الشروط والقضايا اليت ينبيي أف يراعيها حىت يصبح
معلماً ،فعليو أف يبدأ بصالح نفسو ،فإف أعينهم (ويقصد ىنا الصبياف) إليو ناظرة ،وآذاهنم إليو مصيية،
فما استحسنو فهو عندىم اغبسن وما استقبحو فهو عندىم القبيح ،ويلزـ الصمت يف جلستو ،والشزر
يف نظره ،ويكوف معظم تأديبو بالرىبة ،وال يكثر الضرب والتعذيب وال حيادثهم فيجًتئوا عليو ،وال يدعم
يتحدثوف فينبسطوف بُت يديو ،وال ديازح بُت أيديهم أحداً ،ويتنزه عما يعطونو ويتورع عما بُت يديو
يطرحونو ،دينعهم من التحريش ،ويكفهم من التفتيش ،ويقبح عندىم النميمة ،وال يسأؽبم عن أمر ينوهبم
فيثقلوه ،وال يكثر الطلب من أىلهم فيملوه .ويعلمهم الطهارة والصالة ،ويعرفهم دبا يلحقهم من
النجاسة (اإلماـ اليزايل ،رسالتو األدب يف الدين.)55 ،
ثبنٍب :املسدلة التعلٍوٍة الثبنٍة :املعلن أو املدزس (املعلن املسشد)
فقد حدد اإلماـ اليزايل لإلنساف الذي سيمارس مهنة التعليم أربعة أحواؿ كحالو يف اقتناء
األمواؿ ،ىي:
حاؿ طالب اؼباؿ

حاؿ طالب العلم

حاؿ استفادة فيكوف مكتسباً
حاؿ ادخار ؼبا اكتسبو فيكوف بو غنياً عن السؤاؿ

حاؿ طلب العلم واكتسابو

حاؿ إنفاؽ على نفسو فيكوف منتفعاً
وحاؿ إفادتو غَته باإلنفاؽ فيكوف بو سخياً

حاؿ ربصيل العلم الذي ييٍت عن السؤاؿ
حاؿ استبصار وىو التفكر يف احملصل (العلم)
والتمتع بو
وحاؿ تبصَت وىو أشرؼ األحواؿ( ..العامل)
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منفصالً وىو أشرؼ أحوالو

وقد شبو اإلماـ اليزايل من أصاب علماً فاستفاد وأفاد (صاحب اغباؿ الرابعة السابقة)،
كالشمس تضئ ليَتىا وىي مضيئة يف نفسها وكاؼبسك الذي يطيب غَته وىو طيب والذي يعلم وال

يعمل بو كالدفًت الذي يفيد غَته وىو خاؿ من العلم وكاؼبسن الذي يشحذ غَته وال يقطع واإلبرة اليت
تكسو غَتىا وىي عارية (اإلماـ اليزايل ،إحياء علوـ الدين ،ج.)55 ،5
ومن جهة أخري اإلماـ اليزايل يري أف التعليم من أشرؼ األعماؿ وأعظمها نظرا للمسؤولية
اليت تًتتب على اؼبعلم لذلك وضع لو آداباً وشروطاً متالئمة مع تلك اؼبسؤولية – كما أشرت سابقاً– مث

حيدد لو ؾبموعة من الوظائف ،ىي:

الشفقة علً املتعلوني وأى جيسٌهن جمسي ثنٍه:
فاؼبعلم عنده أكثر فضالً على الولد من الوالد ،فالولد سبب الوجود يف اغبياة الزائلة ،أما اؼبعلم
فسبب للوجود يف اغبياة الباقية الدائمة وإنقاذه من النار ،لذلك صار حق اؼبعلم أعظم من حق الوالدين.
ويقوؿ اإلماـ اليزايل" :ولوال اؼبعلم ألنساؽ ما حصل من جهة األب إيل اؽبالؾ الدائم وإمنا اؼبعلم ىو
اؼبفيد للحياة األخروية الدائمة أعٍت معلم علوـ اآلخرة أو علوـ الدنيا علي قصد اآلخرة ال علي قصد
الدنيا فأما التعليم علي قصد الدنيا فهو ىالؾ وإىالؾ نعوذ باهلل عز وجل منو "(اإلماـ اليزايل ،إحياء
علوـ الدين ،ج.)55 ،5
أى ٌكىى تعلٍوهن دوى هقبثل:
أف يقتدي بالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،فال يطلب علي إفادة العلم أجراً ،وال يقصد بو جزاء

وال شكرا ،بل يعلم لوجو اهلل وطلباً للتقرب إليو (اإلماـ اليزايل ،إحياء علوـ الدين ،ج .)56 ،5قاؿ عز
ِ
ِ
ي إالَّ َعلَى اللَّ ِو)) (ىود آية .)09
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيو َماال إ ْن أ ْ
وجل ((ويَا قَ ْوم ال أ ْ
َج ِر َ

أى ل ٌدخس يف نصخ املتعلن شٍئب:
أف ال يدع من نصح اؼبتعلم شيئا ،وذلك بأف دينعو من التصدي لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل
بعلم خفي قبل الفراغ من اعبلي ،مث ينبهو علي أف اليرض بطلب العلوـ القرب إيل اهلل تعاىل دوف الرياسة
واؼبباىاة واؼبنافسة (اإلماـ اليزايل ،إحياء علوـ الدين ،ج.)56 ،5
الوظيفة الرابعة وىي من دقائق صناعة التعليم أف يزجر اؼبتعلم عن سوء األخالؽ بطريق التعريض
ما أمكن وال يصرح وبطريق الرضبة ال بطريق التوبيخ :فإف التصريح يهتك حجاب اؽبيئة ويورث اعبرأة
علي اؽبجوـ باػبالؼ ويهيج اغبرص علي اإلصرار إذ قاؿ صلى اهلل عليو وسلم وىو مرشد كل معلم (لو
منع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما نهينا عنو إال وفيو شيء) ،وألف التعريض أيضاً دييل النفوس
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الفاضلة واألذىاف الذكية إيل استنباط معانيو فيفيد فرح التفطن ؼبعناه رغبة يف العلم بو ليعلم أف ذلك فبا
ال يعرب عن فطنتو "(اإلماـ اليزايل ،إحياء علوـ الدين ،ج.)5،57
أى ل ٌفسض علً الطبلت اجتبهه وهٍله دٍث ٌسي اإلهبم الغزايل:
أف اؼبتكفل ببعض العلوـ ،ال ينبيي لو أف يقبح يف نفس اؼبتعلم العلم الذي ليس بُت يديو ،كما
جرت عادة معلمي اللية من تقبيح الفقو ،عند اؼبتعلمُت وزجرىم عنو ،وعادة الفقهاء من تقبيح العلوـ
العقلية والزجر عنها ،بل ينبو على قدر العلم الذي فوقو ليشتيل بو عند استكماؿ ما ىو بصدده .وأف
كاف متكفالً بعلمُت مًتتبُت ،فإذا فرغ من احدمها رىف اؼبتعلم إىل الثا ي وراعى فيو التدريج (اإلماـ
اليزايل ،إحياء علوـ الدين ،ج.)57 ،5
أى ٌتعبهل املعلن على قدز فهوه:
أف يقتصر باؼبتعلم على قدر فهمو ،فال يلقي إليو ما ال يبليو عقلو ،فينفره أو خيبط عليو عقلو،
اقتداء يف ذلك بسيد البشر الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،إذ قاؿ( :نحن معاشر األنبياء أمرنا أن ننزل
الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم) .إذ ليس اؽبدؼ كثرة التعلم والسَت بو بسرعة ،فما ىو
االستيعاب ،وكي ال يكوف االنتقاؿ من فن إىل فن إال بعد فهم وإتقاف ؼبا سبقو ...فمن منح اعبهاؿ
علما أضاعو ومن منع اؼبستوجبُت فقد ظلم (اإلماـ اليزايل ،إحياء علوـ الدين ،ج.)57 ،5

التعبهل هع املتعلن جبالء ووضىح:
أف اؼبتعلم القاصر ينبيي أف يلقى إليو اعبلي الالئق بو من العلم ،وال يذكر لو أف وراء ىذا
تدقيقاً وىو يدخره عنو فاف ذلك يفًت رغبتو يف اعبلي ويشوش عليو قلبو ،ويوىم إليو البخل بو عنو ،إذ
يظن كل واحد أنو أىل لكل علم دقيق ،فما من أحد إال وىو ر ٍ
اض عن اهلل تعاىل يف كماؿ عقلو،
وأشدىم ضباقة وأضعفهم عقال وىو أفرحهم بكماؿ عقلو.
أى ٌكىى املعلن عبهال ثعلوه فال ٌكرة قىله فعله:
أف يكوف اؼبعلم عامالً بعلمو ،فال يكذب قولو فعلو ،الف اؼبعلم يدرؾ بالبصائر ،العمل يدرؾ
باإلبصار ،وأرباب األبصار أكثر ،فإذا خالف العمل العلم منع الرشد ،وكل من تناوؿ شيئاً وقاؿ للناس
ال تتناولوه فانو سم مهلك ،سخر الناس بو واهتموه ،وزاد حرصهم على ما هنوا عنو ،فيقولوف (لوال أنو
أطيب األشياء وألذىا ؼبا كاف يستأثر بو ومثاؿ اؼبعلم اؼبرشد من اؼبسًتشدين مثل النقش يف الطُت والظل
من العود .فكيف ينقش الطُت دبا ال ينقش فيو ،ومىت استوى الظل والعود أعوج (اليزايل ،إحياء علوـ
الدين ،ج .)58 ،5قاؿ اهلل  (:أَتَأْمرو َف الن ِ ِ
نس ْو َف أَن ُف َس ُك ْم)(البقرة ،آية .)44
َ
ُُ
َّاس بالْ ِّرب وتَ َ

ثبلثب :العبمل:
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فقد حدد اإلماـ اليزايل ؾبموعة من اآلداب اليت ينبيي على العامل اف يتحلى هبا حيث يقوؿ يف
رسالتو "األدب يف الدين" على العامل" :لزوـ العلم ،والعمل بالعلم ،ودواـ الوقار ،ومنع التكبَت ،وترؾ
الدعاء بو ،والرفق باؼبتعلم والتأ ي باؼبتعجرؼ وإصالح اؼبسألة للبليد ،وترؾ األنفة من قوؿ :ال أدري،
وتكوف مهتو عند السؤاؿ خالصة من السائل ال خالص السائل ،وترؾ التكلف ،واستماع اغبجة والقبوؿ
ؽبا وإف كانت من اػبصم.
وقد شبو اإلماـ اليزايل كما أشرت سابقاً من أصاب علما فاستفاد وأفاد (العامل) ،كالشمس
تضئ ليَتىا وىي مضيئة يف نفسها وكاؼبسك الذي يطيب غَته وىو طيب..
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الستنتبجبت والتىصٍبت
إف الفكر الًتبوي اإلسالمي انعقد أساساً حوؿ اؼبعلم الذي ستوىل تعليم القرآف الكرمي الذي
ىو كالـ اهلل عز وجل الذي ال يأتيو الباطل من بُت يديو أو من خلفو ،وبالتايل فإنو ال خيضع لنفس
اؼبواصفات واؼبعايَت اليت زبضع ؽبا باقي العلوـ واؼبعارؼ .من ىنا وضع اليزايل ؾبموعة من الشروط
للمعلم الذي ستوىل ىذه اؼبهنة اؼبقدسة ،حيث يقوؿ اإلماـ اليزايل" فتعليم العلم من وجو عبادة هلل تعاىل
ومن وجو خالفة هلل تعاىل وىو من أجل خالفة اهلل تعاىل فإف اهلل تعاىل قد فتح على قلب العامل العلم
الذي ىو أخص صفاتو فهو كاػبازف ألنفس خزائنو مث ىو مأذوف لو يف اإلنفاؽ منو على كل ؿبتاج إليو
فأي رتبة أجل من كوف العبد واسطة بُت ربو سبحانو وبُت خلقو يف تقريبهم إىل اهلل عز وجل زلفى
وسياقتهم إىل جنة اؼبأوى جعلنا اهلل تعاىل منهم بكرمو وصلى اهلل عز وجل على كل عبد مصطفى
(اليزايل ،إحياء علوـ الدين ،ج.)50 ،5
إف العملية الًتبوية سبر خبطوات أو مراحل بتعاقب أو تسلسل مسبق ذا غاية حتمية أو تطور
حتمي صاعد فال ديكن القفز من مرحلة إىل أخرى ،وبالتايل جعل اإلماـ اليزايل لكل مرحلة معلم ولو
ؾبموعة من الشروط والسمات والوظائف ،فقد قسمهم إىل :معلم الصبياف ،واؼبعلم أو اؼبدرس (اؼبعلم
اؼبرشد) ،العامل.
إف التنكر للذات ىو العنواف األبرز أو القاسم اؼبشًتؾ بُت اؼبعرفة واؼبعلم وىو على عكس ما قد
يتبادر إىل الذىن حُت نقرأ كتابو (أيها الولد) بأنو يضع نظاماً ترد إليو كل أنواع النشاط الثقايف ،وإمنا
كاف جل مهو إبراز التمايزات واالخًتاقات اليت تنشأ يف قلب اؼبمارسة الًتبوية ،إال أنو ال يقبل اف تكوف
اؼبعرفة ذاهتا قابلة للتحليل ما دامت اغبقائق واالفًتاضات اليت يتوصل إليها وليده العقل نفسو ،وىو
العقل ذاتو الذي ال يعفيو اإلماـ اليزايل من الشك.
إف نقطة االرتكاز عند اإلماـ اليزايل ىي اإلنساف نفسو الذي يشكل شعوره مركز النشاط
التصوري واؼبعريف بعامة ،وبالتايل فانو تثبيت فكرة الذات وجعلها يف مركز العملية الشعورية عند اإلنساف
معلماً كاف أو غَت ذلك ال يقضي على ترابط األحداث أو تسلسلها التارخيي أو خلخلة اؼبقوالت
اؼبنطقية اؼبوروثة بل تركيز الفكرة وتعميقها.
من ىنا يوصي الباحث بضرورة إدخاؿ أخالقيات مهنة التعليم كما جاءت عند اإلماـ اليزايل
ضمن معايَت تقومي األداء اؼبهٍت للمعلم .كما يوصي الباحث بضرورة أف يتوجو الباحثوف والًتبويوف إىل
الًتاث الفكري الًتبوي العريب اإلسالمي ،واف يتخذوا منو مصدرا لفكرىم وللنظرية الًتبوي اؼبعاصرة ،ففي
تراثنا الفكري ما يليب احتياجات العصر من الثقافة والًتبية وكافة ؾباالت اغبياة.
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اإلماـ اليزايل ،أبو حامد ( )5989األدب يف الدين ،ربقيق صبيل إبراىيم ،مطبعة التحرير ،بيداد.
اإلماـ اليزايل ،أبو حامد (د.ت) إحياء علوـ الدين ،دار اؼبعرفة ،بَتوت.
حجا ،فريد ( ) 5986اإلماـ اليزايل والًتبية ،اجمللة العربية للًتبية ،اجمللد السادس ،العدد األوؿ ،ص ص
.508 – 502
اغبسيٍت ،أيب بكر ىداية اهلل ( ،) 5975طبقات الشافعية ،ربقيق عادؿ نويهض ،دار اآلفاؽ اعبديدة،
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الذىيب ،مشس الدين ( )5986سَت أعالـ النبالء ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت.
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السبكي( ،د.ت) طبقات الشافعية الكربى ،دار اؼبعرفة ،بَتوت.
مشس الدين ،عبد األمَت )5985( ،الفكر الًتبوي عند اإلماـ اليزايل ،دار إقرأ ،بَتوت.
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