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حزَت اإلرادة يف انفكز انرتبىٌ اإلساليٍ
تيسير حسين السعيدين
أستاذ مساعد ،قسم الًتبية وعلم النفس ،كلية اؼبعلمُت يف بيشة ،اؼبلكة العربية السعودية
(قدم للنشر يف 2725/1/5ىـ ،وقبل للنشر يف 2715/6/7ىـ)
ملخص البحث :تعد حرية اإلرادة من القضايا الفلسفية اؼبهمة اليت هتم الذات اإلنسانية ،وذلك بسبب عبلقتها
الوثيقة باجملتمع والكون ،وأصل الوجود اإلنساين ،وقد تناوؽبا الفبلسفة واؼبفكرون منذ وقت مبكر من الزمن .وتعترب ىذه
القضية ملحة وأكثر أنبية بالنسبة للفرد اؼبسلم ،ويعود ذلك إىل صلتها وسباسها اؼبباشرين بالعقيدة وأصول الدين ،وذلك
من خبلل عبلقتها بقضية القضاء والقدر ،وما يكتنف ذلك من التباس .وقد تناول الباحث قضية حرية اإلرادة من حيث
األرضية الفلسفية ؽبا ،مث تعرض إىل جذورىا لدى بعض الفرق اإلسبلمية والعبلقة الوثيقة بُت حرية اإلرادة واؼبسئولية،
والعوامل اليت تؤثر فيها ،ووسائل تنميتها من خبلل الًتبية اإلسبلمية.
لضُت انذراست وأهًُتهب
تعترب قضية حرية اإلرادة من القضايا األساسية والكبَتة اليت دار اغبديث حوؽبا كثَتاً فيما مضى من األزمان ،وىي
مثار اعبدل والبحث بُت اؼبفكرين والفبلسفة من قدًن الزمن ،ولكن ىذه األنبية القديبة ؽبا مل يلغ عنها األنبية فيما بعد،
بل بقيت مطروحة وحاضرة على الساحة ،ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أنبيتها الكبَتة النابعة من عبلقتها الوثيقة
والقوية باإلنسان من ناحية ،وبسبب صلتها القوية باجملتمع والكون من ناحية أخرى ،كما أهنا تعد أصبلً من أصول
الوجود اإلنساين .وتعد حرية اإلرادة قضية على درجة كبَتة من األنبية بالنسبة للشخصية اؼبسلمة بشكل خاص ،ألهنا
تتعلق بأصل أساسي مهم من أصول الدين وركن ركُت من أركانو ،وىي على سباس مباشر مع كل األفراد ببل استثناء ،وىي
قضية عقدية تتعلق باإليبان بالقضاء والقدر ،وما يكتنف تلك القضية الشائكة ويتداخل معها من ـباطر ولبس.
لقد أدىل اؼبفكرون بآرائهم يف ىذا اؼبوضوع منذ وقت مبكر من التاريخ اإلنساين ،حيث يوجد أدب نظري
مكتوب يف جونب شىت من اؼبوضوع ،فتحدث فيها الفبلسفة واؼبنظرون من جانب التسيَت والتخيَت ،وطرقها علماء
العقائد من اعبانب األصويل البحت ،وتكلم عنها الفقهاء يف اعبانب الفقهي احملض ،لكن أحداً مل يتطرق أليها -حسب
علمي اؼبتواضع -على اؼبستوى الًتبوي ،فبا هبعل القضية قابلة للبحث والدراسة على ىذا الصعيد ،لذلك فإنو من اؼبتوقع
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أن تقدم الدراسة تصوراً عن كيفية تربية اإلرادة من منظور الفكر اإلسبلمي .لذلك فقد قررت القيام بدراستها وإلقاء
الضوء عليها ،وتقصي اعبوانب اؼبختلفة فيها ،وذلك من خبلل التمهيد للجانب الفلسفي فيها من حيث اعبرب
واالختيار ،واستكمال ذلك التصور لدى أصحاب الرأي من الفرق اإلسبلمية اؼبتعددة ،واعبوانب اليت تبدو فيها حرية
اإلرادة يف الفكر الًتبوي اإلسبلمي ،والعوامل اؼبؤثرة على حرية اإلرادة ،والوسائل اليت تنمي اإلرادة من خبلؽبا حسب ما
تقتضيو وجهة النظر الًتبوية اإلسبلمية.
أسئهت انذراست
تسعي الدراسة اغبالية إىل حبث موضوع حرية اإلرادة يف الفكر الًتبوي اإلسبلمي ،وسوف يتم ذلك من خبلل
اإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة وىو :ما موقف الًتبية اإلسبلمية من مسألة حرية اإلرادة؟
وقد تفرع عن ىذا السؤال الرئيس ؾبموعة من األسئلة الفرعية األخرى وىي:
 -2ما اذباىات الفبلسفة كبو حرية اإلرادة ؟
 -1ما جوانب حرية اإلرادة لدى اؼبفكرين اؼبسلمُت ؟
 -1ما مظاىر حرية اإلرادة يف الًتبية اإلسبلمية ؟
 -7ما وسائل تنمية اإلرادة يف الًتبية اإلسبلمية ؟
 -5ما العوامل اليت يبكن أن تؤثر على اإلرادة ؟
أهذاف انذراست
تسعى الدراسة اغبالية إىل إلقاء الضوء على موضوع حرية اإلرادة يف الفكر الًتبوي اإلسبلمي ،ويتم ذلك من
خبلل متابعة ىذه الظاىرة ودراستها وتلمس جوانبها والوقوف عليها ،وسوف يتم ذلك من خبلل الًتكيز على اعبوانب
التالية:
 -2التعريف بآراء الفبلسفة ودبواقفهم اؼبتعددة من قضية حرية اإلرادة.
 -1عرض آراء اؼبفكرين اؼبسلمُت ومناىجهم حول قضية حرية اإلرادة.
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 -1إبراز مظاىر حرية اإلرادة يف اعبوانب اؼبتعددة من الًتبية اإلسبلمية.
 -7عرض الوسائل والسبل اليت يبكن استخدامها من قبل الًتبية اإلسبلمية يف تربية اإلرادة
اإلنسانية وتنميتها.
 -5بيان العوامل اؼبتعددة اليت يبكن التأثَت من خبلؽبا على اإلرادة لدى الفرد.
ينهج انذراست
استخدمت اؼبنهج الوصفي التحليلي يف دراسيت ىذه الظاىرة ،لذلك فقد قمت بوصف الظاىرة مدار البحث
كما ىي يف أرض الواقع ،مث قمت بتحليلها وتفسَتىا سبهيداً للوصول إىل استنتاجات وتعميمات حوؽبا ،وأرى أن ىذه
اؼبنهج مناسب لدراسة مثل ىذا اؼبوضوع ،كما قمت باستخدام اؼبنهج النقدي اؼبقارن لدراسة اآلراء واألفكار اؼبنبثقة عن
اؼبناىج الفلسفية والكبلمية اليت تضمنتها الدراسة ،واغبكم عليها من خبلل اؼبقارنة واؼبوازنة بينها.
انتًهُذ
سوف يتم التمهيد للموضوع من خبلل حبث مفهوم حرية اإلرادة .والظبلل اليت يلقيها استعمال ىذه اؼبفهوم يف
كل من اللغة واالصطبلح ،مث بيان مدلول ومفهوم الفكر الًتبوي اإلسبلمي.
يفهىو حزَت اإلرادة
شغلت قضية حرية اإلرادة عقول اؼبفكرين والباحثُت طول الزمن الذي عاشو الفكر اإلنساين ،وبقيت ىذه
القضية حاضرة ومطروحة بقوة على الساحة البحثية ،ولعل ىذا األمر لو صلة بالعبلقة بُت اجملتمع والكون والوجود
اإلنساين ،ولكن قبل الدخول يف معاعبة جوا نب ىذه القضية فإنٍت أرى أنو البد من إلقاء الضوء على بعض اؼبفاىيم اليت
ؽبا عبلقة دبوضوع الدراسة ،لذلك فإنٍت سوف أعرج على كل من اغبرية واإلرادة يف اللغة واالصطبلح وصوالً إىل اؼبفهوم
اؼبركب غبرية اإلرادة ،كي يكون ذلك قاعدة انطبلق ؼبناقشة األمر وربليل القضية ،إضافة إىل بيان مفهوم الفكر الًتبوي
اإلسبلمي.
احلزَت يف انهغت

191

تيسير علي السعيدين  :حرية اإلرادة في الفكر التربوي اإلسالمي

اغبر نظَت العبد وصبعها أحرار ،وحرره أعتقو ،وفرس حر دبعٍت عتيق ،واغبر ىو كل شيء فاخر من شعر وغَته،
واغبر من كل أرض وسطها وأطيبها ،واغبرة الكريبة من النساء ،و السحابة اغبرة تعٍت السحابة كثَتة اؼبطر(ابن منظور،
د.ت) ،والتحري يف األشياء وكبوىا طلب ما ىو أحرى يف االستعمال يف غالب الظن ،وىو يتحرى الشيء دبعٌت يقصده
ويتوخاه (الرازي2665 ،م)  .ومن خبلل النظرة اؼبتفحصة للمعاين الكثَتة الواردة ؽبذا اعبذر اللغوي ،فإنو يبلحظ سبحورىا
حول معٌت اغبر دبعٌت نقيض العبد  ،والطيب والثمُت من األشياء ،إضافة إىل أن اؼبعاين الواردة كذلك تدور حول الفرد من
خبلل عبلقتو مع غَته ،وىذه اؼبعاين موجودة وماثلة يف اغبرية بشكل ال يدعو إىل اللبس.
احلزَت يف االصطالح
لقد عرف مفهوم اغبرية يف االصطبلح يف أكثر من اذباه ،فقد نظر إليو الفبلسفة اليونان من قبل ،حيث يرى
سقراط

()2

أن اغبرية تعٍت فعل األفضل واألحسن ،وقد اعتربىا أفبلطون

()1

التحرر من عبودية الضرورة ،أما أرسطو

()1

فقد عدىا االختيار باإلرادة اغبرة (اغبنفي1000 ،م) ،وبالتمعن فيما مر من مقوالت يتبُت أن معناىا عند أفبلطون
وأرسطو تركز على معٌت التحلل من القيود اليت ربد من االلتزام ،واغبرية هبذا اؼبعٌت تعٍت أن يكون اإلنسان سيد نفسو،
ولعل ىذا فيو ما فيو من عدم الدقة ،ألن اغبرية اؼبطلقة واؼبنفلتة اليت ذبعل الفرد سيداً لنفسو ليست اغبرية اليت يتصف هبا
اإلنسان الطبيعي ولكنها الطبيعة اليت يتصف هبا اإلنسان البدائي ،ألن مفهوم اغبرية اؼبنضبطة يقوم على أحكام العقل
السليم وقوانينو ،فقد نقل عن أفبلطون قولو" :إن اغبرية ليست أن يفعل اإلنسان ما يشاء ،ولكن اغبرية ىي أن يوجو
اإلنسان إرادتو طبقاً للعقل" (الظهري ،)575 ،أما سقراط فإنو ينحو يف تعريفو منحى اؼبثالية دومبا نظر إىل مسألة سيادة
النفس .وإن اؼبعٌت الذي ظهر يف العصور التالية جاء قريباً من اؼبعٌت القدًن فقد نظر إليها على أهنا "حال الكائن اغبي
الذي ال ىبضع لقهر أو غلبة ويفعل طبقاً لطبيعتو وإرادتو" (ؾبمع اللغة العربية2651 ،م ) ،أما (ىيجل)

()7

فقد كبا

منحى ا غبتمية اليت بٍت منهجو عليها فرأى أن مفهوم اغبرية مرتبط دبفهوم الضرورة من خبلل اؼببلئمة بُت العمل وما
)740( (2ق م 166 -ق م) فيلسوف يوناين اشتهر دبحاوراتو ،واليت ربتل فيها ؿباورات أفبلطون الدفاعية مكانة الصدارة ،أثاره كثَتاً اغبكم باإلعدام على
أستاذه ( ،75ص)113
)714( (1ق م  174 -ق م) فيلسوف يوناين تتلمذ على سقراط ،وىو مؤسس اؼبذىب اؼبثايل اؼبوضوعي وصاحب نظرية اؼبثل الشهَتة اليت صادمت التعاليم
اؼبادية ( ،14ص)72-70

) 157( (1ق م  111-ق م) فيلسوف يوناين ومؤسس علم اؼبنطق ،تتلمذ على أفبلطون ،وقد تأرجح مذىبو بُت الفلسفة اؼبادية والفلسفة اؼبثالية (،14
ص)26

) ) 2512-2440( (7فيلسوف أؼباين ،درس البلىوت وعمل بالتدريس ،حاول التوفيق بُت اؼبذاىب الرومانسبة والعقبلنية وألف حول اؼبنهج العلمي وعبلقتو
بالقانون الطبيعي ( ،75ص.)337
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تقتضيو ضرورات الطبيعة واجملتمع (ؾبمع اللغة العربية2651 ،م ) ،كما عدىا البعض اختيار الفعل أو استطاعة اختيار
ضده (زكريا2631 ،م).
أما اؼبتصوفة فقد عرفوىا من خ بلل فهمهم اؼببٍت على قضية اتصال اؼبريد دبطلوبو فقالوا بأهنا " اػبروج عن رق
الكائنات وقطع صبيع العبلئق واألغيار" (األنصاري2722 ،ىـ) ،كما إهنم اعتربوىا معيارا مهما من معايَت االستعبلء
على العبودية لغَت اهلل ،فقد نظر إليها الغزايل على أهنا " اػببلص من أسر الشهوات وعموم الدنيا واالستيبلء عليها بالقهر
تشبها باؼببلئكة الذين ال تستفزىم الشهوة وال يستهويهم الغضب" (الغزايل .)505 ،وقد عرفها اؼبناوي على أهنا رفع اليد
عن الشيء من كل وجو (اؼبناوي2720 ،ىـ).
وبعد الوقوف على االذباىات اؼبتعددة يف تعريف اغبرية فإنو يبكن تعريفها على أهنا تعٍت -حسب االذباه
اإلسبلمي -كسر قيود اؽبوى وإلزام النفس طاعة أوامر اؼبوىل ،وقد اىتمت الًتبية اإلسبلمية باغبرية فجعلت ؽبا مساحة
واسعة فيها ألن مضمون القرآن الكرًن يدور حول التكليفات القائمة حول األمر والنهي ،وال يبكن ؽبذا أن يكون صادرا
إال بناء على حرية تبٌت على اختيار ،ولذلك فقد عدهتا مقاببلً للعبودية ،ولكنها ال تعد اإلنسان اغبر من يتبع ىواه أو
قانونو الذايت ،بل يعترب اإلنسان اغبر من يتبع قانون اهلل عز وجل ويلتزم منهجو ،وقد أكدت الًتبية اإلسبلمية عليها ألهنا
تقوم أساسا على ربرير الروح من عبودية غَت اهلل تعاىل ،واليت ال تتم إال من خبلل ىذه الطريق فنظرت إىل اغبرية على أهنا
مقام يتم من خبللو إقامة غبقوق العبودية هلل تعاىل ( :37ص ،)141ولذلك ورد يف السنة النبوية الشريفة الذم ؼبن خارت
إرادتو وضعفت فصار مسلوهبا ألي سبب من األسباب ،فأمسى مطيعاً ومستعبداً لغَت اهلل ،فقال الرسول عليو الصبلة
والسبلم " :تعس عبد الدينار والدرىم والقطيفة واػبميصة ،إن يعط رضي وإن مل يعط مل يرض" (البخاري2654 ،م).
اإلرادة يف انهغت
وردت كلمة اإلرادة يف اؼبعاجم اللغوية من اعبذر الثبلثي (رود) ،وتعٍت يف لغة العرب اؼبشيئة ،وقد جاءت ىذه
اؼبفردة من الريادة حيث يقال :راد الكؤل دبعٍت طلبو وحبث عنو (الرازي2701 ،ىـ) ،وقد ورد يف اللسان أراد الشيء دبعٌت
أحبو ،ويقال أراد يريد إرادة ،ومنها راوده أي أراده أن يقول كذا ،واإلرادة للشيء طلبو ،أو ميل الفاعل إىل الفعل،
واإلرادة بالشيء العناية بو وىي مبنية يف حقيقتها على احملبة (ابن منظور.)422 ،
ومن خبلل اسقًتاء اؼبعاين الواردة للمفردة ،فإنو يتبُت أهنا صبعت اؼبعاين اللغوية اؼبتعددة يف اؼبشيئة واحملبة
والطلب ،وكلها تأيت يف نفس االذباه ألن الذي يريد شيئاً يطلبو ووببو ،وىو يريد ؽبذا الشيء أن وبصل ويقع.
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اإلرادة يف االصطالح
لقد ازبذ مفهوم اإلرادة عدة مسارات للداللة على معناىا ،وذلك ضمن السياق التارىبي للتطور الفكر
اإلنساين ،وبناء عليو عرفت اإلرادة يف أكثر من اذباه ،فقد نظر الفبلسفة إليها دبا يشَت إىل معٌت حرية االختيار ،لذلك
نقل عن ابن رشد
()3

()5

أهنا " قوة فيها إمكان فعل أحد اؼبتقابلُت على السواء" (وىبة2646 ،م) ،وىي عند (ديكارت)

أن يستطيع الفرد التصرف فيما يعرض عليو من فكر حبيث يثبتو أو ينفيو دون ضغط أو إمبلء خارجي (وىبة،

 2646م) ،أما أىل اؼبنظور الصويف فقد نظروا إىل األمر من كون الفاعل اغبقيقي ىو اهلل سبحانو وتعاىل فقالوا عنها" :
حبس النفس عن مراداهتا واإلقبال على أوامر اهلل تعاىل" ( ،21ج ،2ص )12كما عرفت يف اإلطار نفسو بأهنا " ترك
العادة وىي بدء طريق السالكُت وأول منازل القاصدين " ( ،37ج ،2ص ،)105كما نظر إليها على أهنا انبعاث القلب
إىل ما يراه موافقا للغرض إما يف اغبال أو اؼبآل ( ،50ج ،1ص ،)135فقد لوحظت الروح والنزعة الصوفيتُت يف
التعريفات الثبلث األخَتة ،ويبدو ىذا من خبلل استخدام اؼبفردات اليت تتضمن اإلوباءات الصوفية مثل اؼبريد ،اليت تعد
منزلة من اؼبنازل لدى أىل ىذا الفكر ،إضافة إىل لفظيت السالكُت والقاصدين ،فقد التزم ىذه االذباه مع تصور ما يراد
فعلو ،أو قصد فعل الشيء أو النية يف فعلو ،ألن األعمال مبناىا على النية فعندما تكون صاغبة مع استقامة السلوك
وصبلح الفكر ،فإن األعمال تكون صاغبة وإال كانت فاسدة.
وقد فهمها أىل الكبلم فهما يتسق مع اؼبنهج العقلي ،فقد قرنوا بُت مفهوم اإلرادة والعلم حينا فساووا بينهما
وقالوا" :إن من أراد شيئاً فقد علمو ،ومن مل يرده فإنو مل يعلمو" (أفبلطون74 ،م) ،ولذلك جريا على ىذا الفهم فقد
قالوا عنها بأهنا" :اعتقاد النفع أو ظنو أو ميل يتبع ذلك االعتقاد أو الظن" (اغبفٍت1000 ،م).
أما علماء النفس فينحون منحى آخر يف تعريف اإلرادة ،فقد عرفوىا بأهنا "العملية النفسية اليت ترمي إىل تكييف
االستجابة اليت كان قد أدى الصراع القائم بُت ؾبموعتُت من اؼبيول إىل إرجائها ،وذلك بًتجيح كافة اؼبيول اليت تبدو يف
نظر الشخص أهنا أظبى من غَتىا( ".اؽبيثمي2704 ،ىـ) ،كما اعتربت أهنا " القدرة على ربقيق الفعل دون خضوع
لتأثَت قوى باطنية سواء أكانت بواعث ( )motifsأو دوافع ( ،42( )mobilesص ،)240فقد ركز يف التعريفُت على

)510( (5ىـ  565-ىـ) فيلسوف عريب من األندلس ،تأثر بأفكار أرسطو توىل قضاء اشبيلية التقي الفيلسوف ابن طفيل ،نالو السجن بسبب آرائو الفكرية ،وقد
اصطدم مع كثَت من مفكري السلف يف عصره بسب ىذه اآلراء :75( .ص)10-21
) )2350 -2563 ( (3فيلسوف فرنسي ،ويعد من أقدم الرياضيُت وأوفرىم حظا ،وىو ابن أحد النببلء ( ،75ص.)140
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مفردات نفسية مثل التكيف واالستجابة واؼبيول وما ربملو من ظبلل نفسية ،كما تبُت كذلك أن ىذه العملية اقًتنت
بالروية والتمييز.
وىناك اذباه آخر ينظر علماء اإلرادة من خبللو إىل حرية اإلرادة على أهنا " اػببلص من القيود اليت تعوق أو ربد
من تفكَت اإلنسان وحركتو وفعلو وازباذ قراره عن رضى ذايت "(سيد2662 ،م) .حيث أشار ىذا التعريف إىل اؼبعيقات
اليت ربول دون ازباذ القرار .وذل ك من خبلل وضع حد ؽبا أو استبعادىا من التأثَت على الشخصية اإلنسانية عند ازباذ
ذلك القرار ،وقد لوحظ الًتكيز على قضية الصراع الذي يبٌت على ذباذب اؼبيول اؼبتعددة يف أكثر من اذباه ،وىو أمر
يصاحب النفس اإلنسانية و يبلزمها عندما رباول ازباذ قرار يف شأن ما.
وبعد ا ستعراض التعريفات السابقة يبكن تعريف اإلرادة بأهنا :قوة داخلية مركوزة يف النفس اإلنسانية ،يبكن من
خبلؽبا التمييز اؼبفضي الختيار سلوك ما أو تركو بناء على ؾبموعة من اؼبعطيات واالعتبارات.
وبعد اؼبرور على مفهومي اغبرية واإلرادة فإنٍت أرى أن من الواجب بيان اؼبصطلح اؼبركب منهما وىو حرية
اإلرادة ،حيث عرف ىذا الفكر لدى مذىب االعتزال من اؼبسلمُت ،فقد ورد يف اؼبعجم الفلسفي عندما أراد أن يوضح
مفهوم ا إلرادة فنعتو بأنو " مذىب يرى أن للمرء حرية فيما يريد أو يفعل وقدرة واستطاعة عليو (ؾبمع اللغة العربية،
2651م) ،كما ينظر إ ليو بأنو " القول بأن فعل اإلنسان متولد من إرادتو ،وأن اختياره ال تدفعو إىل ظروف أو ضغوط
خارجية وال تقسره عليو دوافع أو بواعث داخلية (اغبفٍت1000 ،م).
ومن خبلل ما سبق فإنو يبلحظ أن اغبرية واإلرادة قرينان متبلزمان وال ينفكان عن بعضيهما ،ألنو ال يبكن أن
توجد ح رية من دون إرادة حقيقية للفرد ،كما ال يبكن أن يوجد إرادة من دون حرية حقيقية ،ويتمثل االذباه اإلسبلمي يف
حرية اإلرادة بكوهنا ليست ؾبرد مسألة نظرية تأملية وحسب ،بل ىي قضية وثيقة صلة بدوائر اؼبواقف والسلوك والسياسة
واألخبلق.
انفكز انرتبىٌ ا إلساليٍ
يقصد بالفك ر الًتبوي اإلسبلمي ؾبموعة اآلراء واؼببادئ والتصورات اؼبستقاة من اؼبنهج اإلسبلمي الذي يتمثل
باألصلُت الثابتُت واألساسيُت ونبا القرآن الكرًن والسنة النبوية الشريفة وما تفرع عنهما من مصادر تبعية ،واليت يطلب من
الفرد اؼبسلم االلتزام هبا وتطبيقها والسَت عليها يف اغبياة.
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ادلبحث األول :حزَت اإلرادة نذي انفالسفت
دار جدل قد ًن بُت الفبلسفة واؼبفكرين حول قضية اعبرب واالختيار يف الطبيعة اإلنسانية ،وىو الوجو اآلخر غبرية
اإلرادة يف ىذه الطبيعة ،حيث عد بعضهم اإلنسان حرا يف اختيار أفعالو بناء على اإلرادة اؼبتوفرة لديو .لذلك فإن من
عنده إرادة فهو حر يف اختياره  ،وذىب بعضهم اآلخر إىل أنو مكره وؾبرب على سلوكو وفعلو ،ألنو ؾبرد من كل مظاىر
حرية اإلرادة ،وبناء عليو فقد ألغوا دور الًتبية يف ىذا اجملال ألهنم اعتربوه مسلوب اإلرادة واالختيار ،فبل فائدة ترجى من
تربيتو تربية خلقية .وال أمل لو يف تغيَت سلوكو البتة ،وىناك اذباه ثالث من ىؤالء يقع موقعا متوسطا بُت النظرتُت ،فَتى
أن الفرد مسَت وؾبرب يف بعض األمور والقضايا اليت ال خيار لو معها أبداً ،وىو ـبَت ولديو حرية غَت مقيدة يف بعضها
اآلخر ،ألنو ال سلطان ألحد عليو يف االختيار ،وسوف يقوم الباحث باستعراض ىذه اؼبناىج والتصورات اؼبنبثقة عن
القضية :االذباه اعبربي ،واالذباه االختياري ،واالذباه الوسطي.
ادلطهب األول :االجتبه اجلربٌ
ينظر إىل اعبربية على أهنا مذىب فلسفي ينفي اغبرية اإلنسانية نفيا باتا ،لذلك فهو يعترب كل حوادث اغبياة اليت
تقع للفرد مثبتة قبل وقوعها ،وال تستطيع أي قوة مهما كان مصدرىا من منعها ( ،17ص ،)750ولذلك يرى فريق
الفبلسفة أن اإلنسان ؾبرب على سلوكو ،وىو مسلوب اإلرادة واالختيار ألفعالو ،ومن ىؤالء الفبلسفة أفبلطون اليوناين،
الذي رفض فكرة حرية اإلرادة من أساسها ،وبُت أهنا أساس الفوضى واالضطراب يف اجملتمع ،ولذ فقد ألغاىا وحرم الناس
العاديُت منها ،وجعلها حكرا على طبقة وحيدة يف اجملتمع وىي طبقة اغبكام ،ألهنم -حسب ما يرى -يبثلون عقل الدولة
وأداهتا يف التفكَت ،وىم اغبريون هبا (األنصاري2722 ،ىـ) ،وعندما أراد اغبديث عن اؼبساواة يف الدولة قال بأن الدولة
يتنازع اؼبساواة فيها ثبلثة عناصر ىي اغبرية والثروة واألىلية (طاليس،د.ت) ،وقد بدا أفبلطون من سياق كبلمو متناقضاً
مع ذاتو حيث هبعل اإلنسان مسَتاً تسيَتاً كامبلً يف كل ما يصدر عنو من دون حرية إال للحكام الذين أثبتها ؽبم ،حيث
اعتربىم من القداسة حب يث يكونون فوق النقد فقال يف اعبمهورية ":إن أقصى ما ينالو أىل اعبمهورية من اغبرية ىو
تطاول العبد على حرية األسياد" (أفبلطون1007 ،م) ،كما بدا متناقضا يف ذلك عندما أشار إىل اغبرية على أهنا أساس
العظمة لذلك فقد قرن بُت اؼبوت وذل االستعباد فجعلهما من نفس الصنف (أفبلطون1007 ،م) ،وينضوي ربت مظلة
ىذه الفكر كذلك مفكرو العصور الوسطى ،من أصحاب اؼبذىب اعبربي لدى بعض اؼبسلمُت فبن اتصلوا بالثقافة
اليونانية بطريقة أو بأخرى فحذقوىا وأتقنوىا وأعجبوا بكل ما فيها ،فوقعوا فيما وقعوا فيو ،إضافة إىل بعض فبلسفة عصر
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النهضة األوروب ية فبن نقموا على األوضاع اليت كانت سائدة يف أوروبا آنذاك ،ومن ىؤالء الفبلسفة كل من (فولتَت) ( )4و
(سبنسر)

()5

و(ىوبز)

()6

و(شوبنهور)

()20

و(اسبنوزا)

()22

من فبلسفة عصر النهضة األوروبيُت وما بعدىا ،الذين

نظروا إليها نظرة نفس النظرة (باعبن2641 ،م).
والذي يبدو أن النظرة إىل اإلنسان هبذه الصورة من حيث سلبو حرية اإلرادة يف السلوك ،أمر هبعلو سلبياً إىل
درجة متناىية ،وأن ىذا يعٍت الدعوة إىل التعطيل وترك العمل ،وىذا األمر جعل النظرة إىل الفرد منحصرة دبا ال يتجاوز
كونو أداة للتنفيذ ،ألنو يعد منزوع التأثَت ومسلوب ا إلرادة ،وما عليو إال العيش يف اإلطار اؼبرسوم لو دون أي تأثَت .وقد
نفيت حرية اإلرادة عن اإلنسان نفياً قاطعاً من قبل مفكري ىذه اؼبذىب ،وجعل مسَتاً تسيَتاً كامبلً ،وقد حدا ذلك
بواحد من ىؤالء الفبلسفة وىو (ديفيد ىيوم)

()21

 ،إىل القول بأن اإلنسان يسَت يف جربية مطبقة ،وال ؾبال فيها إىل

اغبرية البتة حيث يقول" :إن شعورنا باغبرية ليس إال ونباً" (الزيندي2666 ،م).
وفبا يلفت االنتباه يف ىذه النظرة اؼبتشائمة لؤلمر أن تربية الفرد يف ىذه اإلطار يعد أمراً فضوليا وليست لو أية
فائدة ترجى ،إضافة إىل ذباىلها لصفة اإلنسانية فيو ،تلك اؼبيزة اليت سبيزه عن غَته من باقي اؼبخلوقات ،ويف ذلك من
اإلىدار لكرامتو ما فيو ،فقد قيل بأن إنزالو مثل ىذه اؼبنزلة يقربو من منزلة اغبيوان األعجم ،بل إن بعض أصناف اغبيوان
يتوجو إىل ما ينفعو ،ويًتك ما يضره فيًتكو حبكم الغريزة اليت وجدت فيو (اػبطيب2646 ،م).

) 2445-2367( (4م) فيلسوف ومفكر فرنسي ،عرف دبنهجو الناقد للسلطة آنذاك فقبلت آراؤه من قبل العامة ،دعا إىل حرية التعبَت والعقيدة وىاجم
االستبداد لذلك تعرض إىل النفي والسجن من حكومة ببلده ( ،75ص)715-717
)2601-2510( (5م) فيلسوف اقبليزي عرف عنو اإلفراط يف الدعوة إىل اغبرية اؼبطلقة القائمة على التحلل من كل قيد ،وقد نال شهرة عظيمة حىت عد
فيلسوف عصره ( ،75ص.)116-114

) ) 2346-2555( (6فيلسوف اقبليزي اشتهر بآرائو اؼبناوئة للكنيسة ،لو آراء يف اغبرية ضمنها كتابو " مبادئ القانون الطبيعي والسياسي" ،ؼبع قبمو يف أعقاب
اغبروب الدينية اليت اجتاحت فرنسا ( ،14ص)355-351
) )2530-2455( (20فيلسوف أؼباين اشتهر بآرائو اؼبناوئة للمادية ،وقال بأن اعبوىر اغبقيقي للعامل ىي اإلرادة ( ،14ص)133
) )2344-2311( (22فيلسوف ىولندي لو أراء عن كون اغبرية اإلنسانية فبكنو يف نطاق قيود الضرورة معتمداً على قوانُت الطبيعية ،وحد بُت اإلرادة والعقل
داحضاً الفكرة اؼبثالية عن حرية اإلرادة( ،14ص.)171-171
) ) 2443-2422( (21فيلسوف مثايل إقبليزي وعامل نفس مؤرخ ،يرى أن اؼبنفعة ىي معيار األخبلق ،لذلك فقد رفض صبيع العقائد واألديان واؼببادئ
البلىوتية ،وقرر أن النزعة اليت تقوم على الشك أساس النفعية للعامل ( ،14ص)541-540
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ادلطهب انثبنٍ :االجتبه االختُبرٌ
شغف اإلنسان على مر األزمان باغبرية ،ولذلك فقد سعى إليها جهده ،كما حاول تطوير النظم والضوابط اليت
تكفل ربقيق أكرب قدر فبكن منها ،كما عمل جهده إىل إهباد اؼبؤسسات اؼبتعددة اليت ربافظ لو على اغبماية ؼبا يتاح لو
منها ،وعلى فبارسة حقو يف االختيار ،وذلك ألنو ظن أن ىذه اغبرية اؼبنشودة ىي اليت ربقق لو السعادة.
ويري بعض الفبلسفة أن الفرد لديو القدرة يف ربقيق ما يشاء من أفعال ،ومن ىؤالء الفبلسفة (أرسطو) الذي يرى
أن الفضيلة والرذيلة إراديتان وىبتاران طوعا وعن وعي تامُت (طاليس ،د.ت) ،كما أن اؼبتكلمُت من اؼبسلمُت فرقة اؼبعتزلة
كبو ىذا اؼبنحى ،إضافة إىل (كانت

()21

) األؼباين الذي اعترب حرية اإلرادة اؼببدأ األخبلقي الوحيد الذي تتميز بو اإلرادة

اإلنسانية  ،وعدىا على األفعال (ياعبن2641 ،م).
وعندما جاءت الفلسفة الًتبوية الطبيعية يف القرن الثامن عشر ،فقد أعطت اغبرية اىتماماً كبَتا ،وأكدت على
أنبيتها وضرورهتا يف تربية الفرد ،وجعلتها ىدفا أساسيا تسعى إليو ،كي توفر الفرصة اليت تتيح للميول الفطرية بالظهور
وفبارسة نشاطاهتا اؼبنوطة هبا ،ولذا فقد عد (روسو)

()27

صاحب ىذا التصور أن اغبرية ىي أعز ما يبكن أن يبتلكو اؼبرء

(روزنتال 2654 ،م) ،وقد عزا اىتمامو الشديد باغبرية اؼبطلقة اليت يريدىا يف تربية الطفل إىل زبليص عقلو وربريره بوساطة
عملية الًتبية ،وذلك حىت يكون التعلم الذي يبارسو تعلما سليماً (اػبطيب2646 ،م).
وقد أقام فبلسفة الًتبية من أصحاب اؼبذىب الوجودي نظرهتم على اغبرية اؼبطلقة اليت ال ربدىا حدود ،واعتربوىا
الدعامة األساسية اليت تقوم عليها فلسفتهم يف اعبانب اػبلقي ،وحىت يؤكدوا ذلك فقد اعتقدوا أن الفعل والسلوك ال
يكون خلقيا إال عند صدوره عن إرادة ومسؤولية ضمن ىذه اإلرادة ،ولكن حريتهم كانت سلبية وىدامة ألهنم اعتربوا أن
اإلنسان ال يكون حرا إال من خبلل تربيتو على التحلل من كل الروابط والقيود (اػبطيب2646 ،م) ،أما (وليم جيمس)
()25

فقد أمعن عندما اشتط بشكل مزٍر فأنكر األديان السماوية ،وىاجم عقائد األنبياء والرسل اؼباضُت ،وذلك حُت

) 2507-2417( (21م) فيلسوف أؼباين وابن ألسرة برجوازية ترجع إىل أصول اسكتلندية ذات صبلت دينية وخاصة من جهة أمو ،فأثر ذلك يف شخصيتو
( ،75ص)747
)2445-2421( (27م) فيلسوف فرنسي ،دعا إىل اؼبساواة بُت الناس فألف كتابو "العقد االجتماعي" ،وىو رائدا للًتبية الطبيعية فدعا إىل اغبرية يف الًتبية،
كانت آراؤه السياسية قاسية حبيث مل يرق ألىل اغبكم فطورد ( ،75ص)166
درس يف جامعة ىارفارد ،وقال حبرية اإلرادة لدى اإلنسان ( ،75ص .)171 -170
)2620-2571( (25م) فيلسوف أمريكي درس القيم واألخبلقَّ ،
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أشار إىل أن ما يبتغيو ىو ترب ية الفرد على اغبرية اؼبطلقة اليت كان من خبلؽبا الرافض لكل قيد من قيود اؼباضي ،وذلك دبا
وبملو ىذا اؼباضي من إرث تراثي وثقايف (اػبطيب2646 ،م ).
أما الًتبية اإلسبلمية فهي اليت أعطت الفرد االىتمام البالغ والرعاية الكبَتة ،واىتمت باغبرية ووجهتها توجيها
سليما دبا وبقق اؼبصلحة اغبقيقية لو  ،ودبا وبقق لو اػبَت العظيم واالختيار الصحيح.
ادلطهب انثبنث :االجتبه انىسطٍ
يرى بعض الفبلسفة أن النظرة التكاملية للقضية تقتضي بأن يكون اإلنسان ؾبرباً أي ليس لو حرية يف االختيار يف
بعض القضايا ،ولكنو يبدو ـبَتاً يف البعض اآلخر من القضايا ،وقد دللوا على ذلك من خبلل االعتقاد أن الفرد لديو
مساحة من اغبرية دبا يبكنو من فعل ما يشاء من خبلل اختيار الوسيلة اليت زبرج العمل ،كما قالوا بأن الفرد مقيد يف
إخراج العمل ضمن اغبدود اليت قدرت لو من قبل ،ومن الفبلسفة الذين التزموا ىذا اؼبنهج من اؼبتقدمُت بعض الفبلسفة
اؼبسلمُت من أمثال ابن مسكويو

()23

والغزايل

()24

وابن رشد ،حيث صبعوا بُت منهجي اعبرب واالختيار يف النظرة إىل

أفعال العباد (باعبن2641 ،م).
وفبن قال بذلك يف العصر اغبديث زكي مبارك ،فقد بُت أن حرية اإلرادة ؿبصورة يف وقوعها بُت اعبرب واالختيار،
وعلل ذلك بأن اؼبؤثرات ربمل اإلرادة على اعبرب ،ومن ذلك الوراثة والصحة والبيئة والظروف اػباصة ،وأن ما خبل ذلك
فيقع ربت االختيار( .اؼباوردي2655 ،م).

ادلبحث انثبنٍ :حزَت اإلرادة نذي انفزق اإلساليُت
اختلفت الفرق اإلسبلمية يف النظرة إىل حرية اإلرادة لدى اإلنسان ،فمنها من قال بأنو الشخصية اإلنسانية لديها
من حرية اإلرادة ما يبكنها من اختيار أفعاؽبا ،ومن ىذه الفرق من نفا ىذه اغبرية عنها ،ومنها من وفق بُت األمرين،
ويعود ىذا االختبلف حول القضية إىل اختبلف األفهام حول بعض النصوص الواردة يف القرآن الكرًن ،واليت يبدو من
ظاىر بعضها ما يدل على اعبرب يف السلوك ،وظاىر بعضها اآلخر ما يدل على االختيار فيو (ياعبن2641 ،م).
)712-110( (23ىـ) درس الثقافة اليونانية وتأثر هبا ،كان على عبلقة وثيقة بدولة البويهُت ،اشتغل بالطب والكيمياء ،وترك كبو عشرين مصنفاً ،وحبث يف
الفلسفة واألخبلق فألف كتابو "هتذيب األخبلق وتطهَت األعراق" ( ،75ص)12

) 505-750( (24ىـ) فيلسوف ومتكلم وفقيو ومتصوف ،تتلمذ على يد إمام اغبرمُت اعبويٍت ،وقد اشتهر بالنقد ،حاول التوفيق بُت علم الكبلم الوصفي وبُت
الشعور والعاطفة يف التصوف ،صنف ؾبموعة كبَتة من الكتب (طرابيشي :ص )166-165الغزايل.
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ِ
اب
صا ِرِى ْم ِغ َ
ش َاوةٌ َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
أما من الصنف األول فقولو تعاىلَ ":ختَ َم اللَّوُ َعلَى قُلُوبِ ِه ْم َو َعلَى َس ْمع ِه ْم َو َعلَى أَبْ َ
ِ
ص ِحي إ ْن أ ََر ُّ
َنص َح لَ ُك ْم إن َكا َن اللَّوُ يُ ِري ُد أَن يُغْ ِويَ ُك ْم ُى َو
يم " (البقرة ،)4 ،وقولو تعاىل " :وال يَن َف ُع ُك ْم نُ ْ
دت أَ ْن أ َ
َعظ ٌ
ِ ِ
ِ
الع َذ ِ
َنت تُ ِنق ُذ َمن فِي النَّا ِر " (الزمر،)26 ،
اب أَفَأ َ
َربُّ ُك ْم وإلَْيو تُ ْر َجعُو َن " (ىود ،)17 ،وقولو " :أَفَ َم ْن َح َّق َعلَْيو َكل َمةُ َ
فقد دل ظاىر ىذه النصوص الكريبة على أن اإلنسان ال ؾبال لو يف اختيار فعلو وسلوكو ،وذلك ألنو يكون ؾبربا عليو.

أما الصنف الثاين فمثل قولو تعاىل " :إنَّا َى َديْنَاهُ َّ ِ
ورا" (اإلنسان ،)1 ،وقولو " :وقُ ِل
يل َّإما َشاكِ ًرا َّ
وإما َك ُف ً
السب َ
ِ
ِ
اء فَ لْيَ ْك ُف ْر " (الكهف ،)16 ،فقد دلت ىذه النصوص الكريبة على االختيار
َ
اء فَ لْيُ ْؤمن َ
ومن َش َ
الح ُّق من َّربِّ ُك ْم فَ َمن َش َ

للسلوك.

ومن بُت الفرق اليت تعرضت لقضية حرية اإلرادة لدى اإلنسان اعبربية والقدرية واألشاعرة ،وسوف أعرض
مناىجهم فيها باعتبارىم مباذج بارزة يف ىذا اؼبوضوع ،مث أعلق على آرائهم دبا تراه الًتبية اإلسبلمية من منظور أىل السنة
واعبماعة وصبهور اؼبسلمُت يف ىذا اػبصوص.
ادلطهب األول :اجلربَت وحزَت اإلرادة
يرى أىل اعبرب أن اإلنسان ؾبرب على سلوكو وفعلو ،لذلك فقد جردوه من االختيار فيهما ،ألن كل إرادة لديو
متسببة من سلسلة من األسباب اليت تنتهي إىل اهلل تعاىل (الرازي2701 ،ىـ) ،وفبن قال هبذا الرأي فرقة اعبهمية فبثلُت
باعبهم بن صفوان الذي نفى صفات األزلية عن اهلل تعاىل وجعل اإلنسان مسلوب اإلرادة ،حيث ذىب إىل أن اإلنسان
ال اختيار لو يف أفعالو ،وأن أفعالو مقدرة عليو (السيوطي2651 ،م) ،ولذلك فقد نقل عنو " :ال فعل يف اغبقيقة إال هلل
وحده ،وأنو ىو الفاعل وأن الناس إمبا تنسب إليهم أفعاؽبم على اجملاز كما يقول ربركت الشجرة ودار الفلك وزالت
الشمس" (األشعري.)... ،
واغبقيقة أن اعبهمية وقعوا يف خطأ كبَت عندما قالوا بذلك ،فقد ذىب ابن تيمية أن ىذا القول ؾباف للحقيقة
ألن أحدا من السلف مل يقل دبثلو فقال" :مل يقل أحد من السلف إن العبد ليس بفاعل وال ـبتار وال مريد وال قادر ،وال
قال واحد منهم أنو فاعل ؾبازا" (ابن تيمية2165 ،ىـ) ،كما أن نسبة األفعال هلل تعاىل ونفيها عن الفرد تتضمن التخلص
من اؼبسؤولية والتبعة اليت تًتتب على السلوك ،كما تلغي الدور الذي يبكن أن تقوم بو الًتبية يف تغيَت السلوك اإلنساين.
وباستعراض بعض النصوص يف القرآن الكرًن فإنو يلحظ أن ورود بعض ىذه النصوص اليت تشَت إىل عدم زبيَت
اإلنسان فيها ،وذلك يف بعض اعبوانب اإلنسانية مثل اغبياة واؼبوت والنوع ولون البشرة وغَت ذلك من أمور ،وأن اإلنسان
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يف ىذا اجملال مقيد وملتزم بأطر اإلرادة الكونية ،أو بقوانُت الطبيعة العامة والطبيعة البشرية ،ويلحظ ذلك من خبلل قول
ِ
ِ
ِ
ور" (اغبج ،)33 ،فقد بينت اآلية الكريبة أن
اهلل تعاىلَ " :و ُى َو الَّذي أ ْ
اإلنسا َن لَ َك ُف ٌ
َحيَا ُك ْم ثُ َّم يُميتُ ُك ْم ثُ َّم يُ ْحيي ُك ْم إ َّن َ
منهج اعبرب وعدم االختيار واضح يف ىذه القضية اليت اختص فيها اهلل سبحانو وتعاىل ،ومل هبعل لئلنسان فيها اختياراً.
ال
وىناك بعض النصوص اليت يبدو يف ظاىرىا أن اإلنسان ليس ـبَتا ،ومن تلك النصوص قول اهلل تعاىل " :قَ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ َّ
ص ِحي إ ْن أ ََر ُّ
َنص َح لَ ُك ْم إن َكا َن اللَّوُ يُ ِري ُد
ين ( )22وال يَن َفعُ ُك ْم نُ ْ
دت أَ ْن أ َ
اء َ
وما أَنتُم ب ُم ْعج ِز َ
إنَّ َما يَأْتي ُكم بو اللوُ إن َش َ
أَن يُغْ ِويَ ُك ْم ُى َو َربُّ ُك ْم وإلَْي ِو تُ ْر َجعُو َن " (ىود ،)17- 11،فقد بُت ابن كثَت عند تفسَته ؽبذه اآلية أن هلل مشيئتان
أحدنبا شرعية ،وقد انتفت ىذه اؼبشيئة مع ىؤالء العصاة ،وذلك من خبلل توضيح اػبَت والشر ؽبم عن طريق أنبيائو
ورسلو ،واألخرى مشيئة كونية ،وتتمثل بتمكينو ؽبم من فعل ذلك األمر ،فبل حجة ؽبم فيو ألن اهلل خلق النار والشياطُت
مع أنو ال يرضى لعباده الكفر ( ،55ج ،1ص ،) 540فليس السبب يف إغوائهم ىو سلبهم اإلرادة ،أو ألن اهلل ال يريد
ؽبم اؽبداية ،بل يعود السبب إىل ما قدره اهلل ؽبم من عدم قبوؽبم النصيحة ،فاحتجوا باغبجة اإلبليسية الواىية اليت حكاىا
اء اللَّوُ َما َعبَ ْدنَا ِمن ُدونِِو ِمن َش ْي ٍء نَّ ْح ُن وال آبَا ُؤنَا وال َح َّرْمنَا ِمن ُدونِِو ِمن َش ْي ٍء " (النحل،
عنهم قولو تعاىل " :لَ ْو َش َ
.)15
كما وردت بعض النصوص القرآنية اليت تشَت إىل بعض اعبوانب اليت تتوافق فيها إرادة الفرد مع إرادة اػبالق
سبحانو وتعاىل ،فعندما ينوي شخص القيام بعمل فيو خَت ،فإن إرادة اهلل تتدخل يف توفيقو وتيسَت الوصول لو إىل ىذا
سنُ يَ ِّ
س ُرهُ
اػبَت للقيام بو ،وىذا اؼبعٌت متضمن يف قولو تعاىل " :فَأ ََّما َم ْن أَ ْعطَى واتَّ َقى (َ )4
وص َّد َق بِال ُ
ْح ْسنَى ( )5فَ َ
ِ
ِ
س ُرهُ لِلْعُ ْس َرى (( " )01الليل.)20-5 ،
سنُ يَ ِّ
للْيُ ْس َرى ( )6وأ ََّما َم ْن بَخ َل ْ
واستَ غْنَى ( )7وَك َّذ َ
ب بِال ُ
ْح ْسنَى ( )8فَ َ
وقد جاء يف شرح العقيدة الطحاوية أن اهلل إذا أمر العباده بفعل فإمبا يريد إعانة اؼبأمور على ما أراد بو ،وما جاءه
على ألسنة األنبياء والرسل ،حيث عرفوا ما ينفعهم كما علموا عن هنيو عما يضرىم ،فمنهم من أراد أن ىبلق فعلو فأراد
اهلل لو ذلك ،ومنهم من مل يرد أن ىبلق فعلو (اغبنفي1000 ،م).
وقد بُت أحد الباحثُت وجود أساس تربوي يف تداخل ىاتُت اإلرادتُت ،ويتمثل ىذا األساس يف أن اهلل -سبحانو
وتعاىل -يوفق للخَت من يقصده ،ويريب نفسو على ذلك ويوطنها عليو ،ويطهرىا من الرذائل" (وىية2704 ،ىـ) ،وىذه
أسباب ىو مأمور بفعلها ،وعندما تتوافق اإلرادتان يف تنفيذ غاية خَتة ونبيلة لدى اإلنسان ،ويف منع تنفيذ غاية شريرة
لديو ،فإن ىذه األمر من شأنو أن يوجد حافزاً تربويا قويا يف النفس اإلنسانية ،وقد أشار أحد فبلسفة العصر اغبديث
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ومربيو إىل ىذا اؼبعٌت عندما قال " :إن أظبى مرتبة للحرية ىي اليت تعمل على أن تصبح األىداف العلوية اؼبقدسة
أىداف الفرد نفسو ،وأن تستمد القوة من اؼبصادر اؼبقدسة البلهنائية لتحقيق ىذه األىداف" ( ،51ص.)714-713
وؼبا كانت الغاية النهائية واؼبقصد البعيد للًتبية اإلسبلم ية ربقيق العبودية هلل تعاىل ،فإن قيام الًتبية بتمثل ىذا

ت ِ
واإلنس إالَّ
الج َّن
وما َخلَ ْق ُ
اؽبدف من خبلل قيام الفرد باؼبعٌت الصحيح للعبودية اؼبتمثل يف قول اهلل تعاىلَ " :
َ
لِي ْعب ُد ِ
ون " (الذاريات ،)53 ،ؽبو مرتبة عالية من مراتب اغبرية.
َُ
أما يف السنة النبوية ،فقد وردت بعض النصوص اليت تشَت يف ظاىرىا إىل اعبرب يف اإلرادة ،ومن ذلك قول
الرسول-صلى اهلل عليو وسلم" :-إن اهلل خلق آدم مث مسح على ظهره بيمينو فاستخرج منو ذريتو فقال :خلقت ىؤالء
للجنة ،وبعمل أىل اعبنة يعملون  ،مث مسح ظهره فاستخرج منو ذريتو فقال خلقت ىؤالء للنار وبعمل أىل النار
يعملون ،فقال رجل :يا رسول اهلل ! ففيم العمل؟ فقال الرسول -عليو الصبلة والسبلم ": -إن اهلل إذا خلق العبد للجنة
استعملو بعمل أىل اعبنة حىت يبوت على عمل من أعمال أىل اعبنة فيدخل بو اعبنة ،وإذا خلق العبد للنار ،استعملو
بعمل أىل النار حىت يبوت على عمل من أعمال أىل النار ،فيدخلو بو النار" (ابن حبان ،د.ت).
والتوفيق يف ىذه القضية أن اهلل سبحانو خلق الناس ،وقد سبق يف علمو ما ىم فاعلوه يف اؼبستقبل ،ومن سيكون
من أىل النار أو من أىل اعبنة ،وأن ذلك يف علم اهلل األزيل دون أن يلزمهم ،ويؤيد ذلك ما ورد يف السنة النبوية كذلك
من النصوص ،ففيو ما يشَت إىل حرية اإلرادة لدى اإلنسان ،لذا فإنو من اؼبمكن أن يكتسب اػبَت والشر على حد سواء،
ففي اغبديث عن النيب عليو الصبلة والسبلم " :ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أو ينصرانو أويبجسانو"
(البخاري2722 ،ىـ ) ،فقد بُت اغبديث الشريف أن الفطرة اإلنسانية ،لديها من اغبرية واؼبرونة ما هبعلها طيعة ومرنة
وقابلة كي تكتسب ما يلقى إليها من خَت أو شر ،وذلك ضمن إطار من حرية اإلرادة ،وال أظن أن الفرد تتحقق لديو
السعادة والطمأنينة واػبَت من دون ىذا الطريق.
إن القول بأن ا إلنسان ؾبرب على أفعالو ،وال يبلك من تغيَت ذلك الواقع شيئا ،ؽبو أمر ؾبانب للحقيقة ،ألن اهلل عز
وجل ال وبب اؼبعصية وال يرضاىا وال يقبل هبا ،ألنو ال وبب الفساد وال يرضى الكفر لعباده ،وذلك انطبلقها من قولو
ضى لِ ِعب ِ
ضوُ لَ ُك ْم " (الزمر ،)4 ،وقد فنده اإلمام البخاري ودحضو وبُت
ادهِ ال ُك ْف َر وإن تَ ْش ُك ُروا يَ ْر َ
تعاىل " :وال يَ ْر َ َ
شاءُو َن إالَّ
وما تَ َ
بطبلنو ،حيث بُت أن الفرد ىو الذي ىبتار أفعالو دون تدخل وضمن إطار قول اهلل سبحانو وتعاىلَ " :
ب ِ
ين "(التكوير ،)16 :وجعل ذلك األمر ىو الفارق الذي يبيز بُت اغبي واؼبيت ،فقال لتوضيح
أَن يَ َ
اء اللَّوُ َر ُّ َ
العالَم َ
شَ
343

ؾبلة جامعة اؼبلك سعود ،م( .)12العلوم الًتبوية والدراسات اإلسبلمية ،)1( .ص ص 714-162الرياض (2710/1006ىـ)

ذلك" :إن العرب ال تعرف الفرق بُت اغبي واؼبيت إال من خبلل الفعل ،فمن كان لو فعل اغبي فهو وبي ،ومن مل يكن
لو فعل فهو ميت ،وأن أفعال العباد ـبلوقة" (البخاري.)153 ،
وقد أكد ابن القيم اعبوزية ىذا األمر ،وجعل قضية االختيار فيصبلً يف ىذا األمر ،فبُت أن مقتضى عدالة اهلل عز
وجل ورضبتو يقتضيان أال يعذب أحدا من خلقو على ما ال قدرة ؽبم عليو ،مثل أطواؽبم وألواهنم وصحتهم ومرضهم،
إضافة إىل النشاطات اليت ال دخل لئلرادة هبا ،حيث يكون الفرد فيها مسَتا (ابن القيم اعبوزية2645 ،م) ،وقد عقب
ابن القيم على القول بإجبار اهلل للعباد على أفعاؽبم وسلوكهم ،وقال أن يف ذلك نسبة الظلم إليو ،وىو العدل اؼبنزه عن
الظلم ،حيث ذم القائلُت هبذا الرأي أبشع الذم فقال " :فهؤالء أعداء اهلل حقا ،وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانو" (ابن
القيم اعبوزية2645 ،م) .والق ول جبرب اإلنسان على أفعالو ،يعٌت أن يًتك اإلنسان العمل ،والدعوة إىل تعطيل اؼبصاحل،
والدعة والركون وانتظار األقدار ،وىذا يوقف عملية إعمار الكون باػبَت مع ما يف ذلك من فساد (،3ص ،)165كما أن
اهلل عز وجل مل يرد أن يقهر إرادة الناس على كل ما يريد ،ألنو ال يريد لقانون اعبرب أن تكون قاعدة عامة ىف تنفيذ كل
شيء ،بل أراد أن يوجد إرادة االختيار بعد بيان طريق اػبَت والشر ،وإعطاء اإلنسان اؼبقومات البلزمة للتميز بُت األمرين
حىت تتم عملية االختبار والتكليف (ياعبن 1641،م) .إن الًتبية اإلسبلمية تدعو إىل أن يبارس الفرد حريتو ضمن إطار
ما يبيحو الشرع ،وعدم التذرع دبا قدرة اهلل للفرد يف حياتو ،أو التذرع بالقدر واالحتكام إلية ،لذلك فقد أكد ىذا األمر
قول الرسول عليو الصبلة والسبلم " :ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من اعبنة ومقعده من النار" فقالوا :أفبل
نتكل؟ قال" :اعملوا فكل ميس ر" ،مث قرأ " فأما من أعطى واتقى وصدق باغبسٌت إىل قولو :للعسرى( .البخاري،
 2645م) ،فقد تبُت أن األمر النبوي مل يبح ؽبم الركون واالتكال ،بل طلب منهم اؼبثابرة والعمل ،والًتبية اإلسبلمية ترى
أن اهلل خالق كل شيء ،وأن ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ،وأن الفرد مأمور بطاعة اهلل ورسولو ،فإن أطاع فقد أفلح،
وإن عصى فقد استحق الذم والعقاب ،وكل ذلك بقضاء اهلل وقدره ،وىو تعاىل وبب الطاعة ويثيب عليها ،ويكره اؼبعصية
ويعاقب عليها.
ادلطهب انثبنٍ :ادلعتزنت انمذرَت وحزَت اإلرادة
اؼبعتزلة فرقة ظهرت يف القرن الثاين اؽبجري ،وقد ظبوا هبذا االسم-على األرجح -العتزاؽبم قول األمة يف حكم
مرتكب الكبَتة بعد اعتزال شيخهم واصل بن عطاء ؾبلس أستاذه اغبسن البصري إىل اسطوانة من اسطوانات اؼبسجد،
وقد بنوا مذىبهم على أربعة ؿباور ىي نفي بعض الصفات عن اهلل عز وجل ومنها العلم والقدرة ،ومل يكن ىذا األمر
متبلورا زمن كبَتىم واصل بن عطاء حيث حصل ذلك فيما بعد ،والقول بالقدر وباؼبنزلة بُت اؼبنزلتُت،وموقفهم من
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أصحاب اعبمل وصفُت (الشهرستاين .)172 ،ويرى مذىبهم أن اإلنسان مكلف ـبتار ،وىو مسئول عن إرادتو ،وعللوا
ذلك بأنو حىت يبكن من التكليف فقد منح العقل الذي يعد من مستلزمات ىذا التكليف ،وىو الذي يبكنو من التمييز
بُت اػبَت والشر (عبد اعببار ،د.ت).
وقد تطور الفكر االعتزايل مع مرور الزمن ف ظهر فريق من الناس غالوا يف النظر إىل بعض القضايا فتوصلوا إىل آراء
عقدية فاسدة ،وقد كان معبد اعبهٍت أول من تكلم بالقدر فقتلو اغبجاج بن يوسف الثقفي (البغدادي2644 ،م) ،وقد
انتقل ىذه الفكر من معبد إىل غيبلن الدمشقي الذي ناظره األوزاعي يف مسألة القدر فغلب فقتل على يد ىشام بن عبد
اؼبلك (أبو اغبسن2705 ،ىـ ) ،وقد ذكر أهنم ظبوا قدرية بسبب إنكارىم القدر ،فزعموا أن اهلل أراد اإليبان من الناس
كلهم ،ولكن الكافر أراد الكفر( ،اغبنفي2646 ،م).
وقد ذىب ابن تيمية إىل أن اؼبعتزلة يرون أن اإلنسان ىو الذي ىبلق أفعالو باختياره ،ولكن إرادة اهلل ومشيئتو تقيد
مشيئة الفرد وتعطلها ،تلك اؼبشيئة اليت تقع ضمن مشيئة اهلل ،لذا فإن مشيئة الفرد ال تتم إال من خبلل مشيئة اهلل
سبحانو وتعاىل (ابن تيمية2165 ،ىـ).
ومن اآلراء اليت غالوا فيها قوؽبم أن حرية اإلرادة اليت يتمتع هبا اإلنسان حرية مطلقة وليست مقيدة ولكن ىذه
اغبرية ليست خارجة عن الشرع ،ولذلك فهم يرون أن ذنوب اإلنسان تقع بفعلو نافُت بذلك مشيئة اهلل يف ىذا األمر،
وقالوا بأن اهلل مل يقدر عليهم ذلك (الزيندي2666 ،م) ،وقد انبثق ىذا الرأي من إنكارىم قدرة اهلل تعاىل يف األفعال
وإثبات القدرة لئلنسان ،وقد بينوا حرية الفرد يف إرادتو وأعمالو فقالوا :إن اهلل خلق اإلنسان مريدا ولكن ىذه اإلرادة
هبعلوهنا بالقوة والقبول (ابن تيمية.)415 ،
وقد بُت علماء السلف فساد ىذا الرأي ألن اهلل أراد اؼبعاصي قدرا فهو ال وببها وال يرضاىا وال يأمر هبا ،بل
يبغضها ويسخطها ويكرىها وينهى عنها ،فما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن (اغبنفي2646 ،م) ،كما أن ابن تيمية
شبو من احتج بالقدر لًتك مأمور أو فعل ؿبظور أو دفع ما جاءت بو النصوص يف الوعد والوعيد دبجوس ىذه األمة،
ووصفهم بالضبلل العظيم واالفًتاء على اهلل وـبالفة دينو (ابن تيمية.)415 ،
والذي يتضح من خبلل نصوص القرآن الكرًن أن اهلل سبحانو وتعاىل لو شاء عبعل الناس كلهم مسلمُت ،ولكنو
اله َدى " (األنعام،
اء اللَّوُ لَ َج َم َع ُه ْم َعلَى ُ
مل يفعل ذلك بل أعطاىم اغبرية يف االختيار حسب مشيئتو فقال ":ولَ ْو َش َ
 ،)15وحُت فسر صاحب الكشاف ذلك قال بأن إسناد سبردىم وشركهم -ويقصد بذلك اؼبعتزلة -إىل مشيئة اهلل يعد
كذباً مطلقاً ،وعزا ىذا التربير إىل كون اهلل عز و جل منزه عن القبائح ،وأن إسنادىا إليو تكذيب بالرسل والكتب (زكريا،
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2631م) ،وقد أكد ىذا اؼبعٌت صاحب تفسَت اؼبنار فبُت أن االدعاء بسلب التأثَت يف اإلرادة واالختيار من قبل اؼبعتزلة
ما ىو إال افًتاء ،ألن اهلل منحهم اغبرية واالختيار (رضى ،د.ت) .فقد تبُت أن اهلل عز وجل ال هبرب أحدا على عناد قام
بو ،كما أنو لن هبرب أحدا على القيام بفعل معُت ،ولكن علم اهلل األزيل ؿبيط بكل ما يبكن أن يقوم بو أي فرد من عمل
أو سلوك.
واغبرية اليت منحت لئلنسان حرية منضبطة وليست مطلقة ،ألهنا مقيدة بضوابط الشرع وقواعده اؼبتمثلة دبشيئة اهلل
اإلنسا ُن أَن يُ ْت َر َك ُس ًدى " (القيامة ،)14 ،وىذا األمر يعززه أن مشيئة اهلل
س ُ
ب َ
الكونية ،لذلك قال اهلل تعاىل " :أَيَ ْح َ
وقدرتو وإرادتو تعد فوق كل اعتبار ،وعلم اهلل سابق إلرادة الفرد وعلمو ،وإثبات اؼبشيئة اؼبطلقة هلل ،فقد يستدل عليها من

ب ِ
ين " (التكوير ،)16 ،فقد بُت القرطيب عند تفسَته
شاءُو َن إالَّ أَن يَ َ
وما تَ َ
اء اللَّوُ َر ُّ َ
خبلل قول اهلل تعاىلَ " :
العالَم َ
شَ
ىذه اآلية أن العبد ال يعمل عمبل فيو خَت إال بتوفيق اهلل تعاىل لو (القرطيب2141 ،ىـ).
ادلطهب انثبنث :األشبعزة وحزَت اإلرادة
األشاعرة ىم أصحاب أيب اغبسن األشعري ،وقد ربدثوا عن حرية اإلرادة فقالوا أن العبد لديو القدرة اغبقيقة على
خلق أفعالو ،وقد عللوا ذلك بأنو لو مل يكن قادرا على صنع أفعالو فإن اؼبنطق ال هبيز تكليفو حبيث يكون مسئوالً عنها
(الشهرستاين2707 ،ىـ) ،ومن خبلل ىذا التوجيو فإهنم يكونون قد خالفوا اعبهمية الذين أنكروا على لسان اعبهم بن
صفوان فعل العبد يف األحداث وجعلوا اإلنسان سلبياً يف ىذه األمر ،وذلك من خبلل تعطيلهم بعض الصفات حيث
قالوا أن العبد ؾببور على أفعالو ،وأن ال فعل لو أصبل ألنو ليس بقادر وال ـبتار (ابن تيمية ،)415 ،وقد علل ىذا األمر
بانتفاء القيمة اغبقيقة للًتبية إذا كان األمر على ىذه الشاكلة.
وؼبا كان األشاعرة من أقرب الفرق اإلسبلمية إىل مذىب أىل السنة واعبماعة ،فإهنم قد وقفوا موقفاً وسطا بُت
اعبربية و اؼبعتزلة القدرية فقالوا بأن األفعال تقسم إىل اضطرارية واختيارية ،وأن للفرد القدرة على القيام هبا أو عدم القيام
هبا ،لذا فقد استعانوا بنظرية الكسب اليت ىبلقها اهلل سبحانو وتعاىل للعبد ،وقد جعلوا ذلك ؿبصورا بُت الفعل من ناحية
وبُت القدرة اليت يقع عن طريقها الفعل من ناحية ثانية ،حيث جعلوا الكسب وسطا للخروج من اؼبأزق الذي وقعت فيو
اعبربية من خبلل التوفيق بُت النظرة اػبلقية للمشكلة واعتماد التوحيد الذي يفضي إىل اإلقرار بسلطة اهلل عز وجل (ابن
قيم اعبوزية2645 ،م).
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وقد برر األشاعرة قوؽبم يف حرية اإلرادة بأن القدرة اليت يذكروهنا إمبا تكون مع الفعل ،وال تكون متقدمة عليو البتة
(الظاىري ،)575 ،ومنطقهم يف ذلك أن الفرد ال يستطيع اإليبان ليس بسبب عجزه بل بسبب اشتغالو عن ىذا األمر
بضده ،وقد أورد أبو اغبسن األشعري دليبلً عقلياً يريد التأكيد من خبللو على أن اهلل تعاىل خالق كل شيء ،فهو يرى إنو
لو كان الكفر من خلق اإلنسان ؼبا خلقو اهلل قبيحاً ،ولو كان اإليبان من صناعة يد اإلنسان كذلك عبعلو ميسرا وسهبل
ليسهل على نفسو االلتزام بو (األشعري ،د.ت).
ومن خبلل تفحص كبلمهم فإنو يتبُت أن القوم قد سلكوا مسلكا غريبا ،ويبدوا ذلك من خبلل منحهم اإلنسان
حرية اإلرادة يف أفعالو ولكنهم سلبوه حرية التنفيذ ،ولذلك بقيت اؼبشكلة يشوهبا الغموض الذي بقى يكتنف الصلة بُت
قدرة اهلل تعاىل وقدرة اإلنسان.
ادلطهب انزابع :انسهف وحزَت اإلرادة
ترى الًتبية اإلسبلمية اؼبنبثقة من فكر السلف من أىل السنة واعبماعة ،أن ىناك إرادتان ربكمان تصرفات الفرد
وأفعالو نبا اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية ،وضمن إطار ىاتُت اإلرادتُت يتحرك فيعمل ،ودبقتضاىا يأخذ ويدع ،كما أن
مقتضى اإلرادة أن يكون اإلنسان مسئوال عن تصرفاتو وأفعالو أمام اهلل سبحانو وتعاىل فيثيبو أو يعاقبو حسب العمل
الذي يقدمو من خَت أو شر ،وذلك لقول اهلل تعاىل " :فَمن ي عمل ِمثْ َق َ ٍ
ال ذَ َّرٍة
ومن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
ال ذَ َّرة َخ ْي ًرا يَ َرهُ (َ )6
َ َْ َ ْ
َش ًرا يَ َرهُ (( " )7الزلزلة) ،وذلك ألنو لو كان ؾبرباً على فعلو وسلوكو لكان من اؼبستحيل تربيتو بالطرق اؼبألوفة واؼبعروفة،
كما أنو ينتهي عندئذ كل أثر للحوافز اليت ربرك السلوك اإلنساين ،فضبلً عن أن يكون ىناك الوحي الذي يقتضي
ِ
َّ ِ
َح َس ُن َع َمالً " (اؼبلك .)1
الم ْو َ
ْحيَا َة ليَْب لُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ت وال َ
االبتبلء واالختبار ،انطبلقاً من قول اهلل تعاىل )" :الذي َخلَ َق َ
حيث ينال كل عامل جزاءه من الشكر واألجر على اػبَت ،أو اللوم والوعيد على الشر.
والًتبية اإلسبلمية كذلك ترى أن اإلنسان ينبغي أن يكون ـبَتاً يف اختيار أفعالو ،والعلة يف ذلك حىت يكون شبة
مسئولية عن ىذه األفعال ،ولذلك فقد أرسل اهلل سبحانو وتعاىل الرسل ،وأنزل عليهم الوحي ليدلوه على اػبَت ،ويأمروه
بذلك ووبذروه من الشر وينهوه عنو ،وزوده اهلل تعاىل بالعقل الذي يبكنو من التمييز بُت اػبَت الذي أتى بو الوحي ،والشر
الذي هناه عنو ،فيبتعد عن اػبطأ ويفعل الصواب ،ودبا أن حرية اإلرادة شرط للجزاء ،فقد اعترب السلوك الذي يصدر عن
الفرد وىو غافل أو ناس ،ال يؤاخذ عليو (الزين2645 ،م) ،غبديث الرسول عليو الصبلة والسبلم :إن اهلل ذباوز عن أمىت
اػبطأ والنسيان وما استكرىوا عليو" (ابن حيان.)157 ،
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وؼبا كانت اؼبسئولية ؿبصورة يف األمور اليت يكون فيها للشخص مساحة من اغبرية ،فقد عويف من اؼبسئولية يف
األمور اليت ال طاقة لو فيها ،ولذا فقد ظبى (دراز) ىذه اؼبسئولية مسئولية الكرامة اإلنسانية ،ألهنا سبيز اإلنسان عن اغبيوان
فيقول" :إن الشعور باؼبسئولية شعور نبيل ألنو شعور باالستقبلل والتحرز من أسرار الطبيعة ،وشعور بالقدرة على تغيَت
معامل األشياء ،وعلى معاعبتها بالعزيبة واإلرادة اؼببتكرة ،شعور بالكرامة اليت كرم اهلل هبا بٍت آدم ،وبالفضل الذي فضلهم
بو على كثر من خلقو" (دراز2146 ،ىـ).
وحىت يكتمل االبتبلء والتكليف ،وحىت ينال كل فرد جزاءه ،ثوابا أو عقابا ،فقد جعلت الًتبية اإلسبلمية القصد
لدى اإلنسان شرطاً كي يكون اإلنسان مسئوال عن إرادتو وتصرفاتو وسلوكو ،فالقصد والعزم على فعل شيء يكون دبثابة
التنفيذ ،ولذلك فقد بُت النيب عليو الصبلة والسبل م اؼبسئولية اؼبًتتبة على ىذا األمر فقال" :إن اهلل عز وجل كتب
اغبسنات والسيئات ،مث بُت ذلك فمن ىم حبسنة فلم يعملها ،كتبها اهلل لو عنده حسنة كاملة ،فإن ىم هبا وعملها كتبها
اهلل عنده عشر حسنات ،إىل سبعمائو ضعف ،إىل أضعاف كثَتة ،ومن ىم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل لو عنده حسنة
كاملة ،فإن ىو ىم بسيئة هبا فعملها كتبها اهلل لو سيئة واحدة" (البخاري2654 ،م).
والًتبية اإلسبلمية ترى أن اغبرية ؽبا جانبان :جانب فردي وجانب اجتماعي ،واعبانب الفردي فيها ىو الذي هبعل
الفرد يتحمل تبعة إرادتو ،ونتيجة اؼبسئولية اؼبلقاة على عاتقو ،ويلتزم بالوفاء هبا ،ولذلك فقد نشأ التكليف الذي يتحمل
الفرد اؼبسئولية بناء عليو.
واغبرية على درجة كبَتة من األنبية يف الًتبية ،والسبب يف ذلك يعود إىل أن أحد أىداف الًتبية ىو تنمية
الشخصية اغبرة ،ىذه التنمية اليت يستطيع الفرد ربقيق إرادتو من خبلؽبا ،ومن خبلل ربقيق اغبرية اليت هتدف إليها ىذه
الًتبية ،والًتبية اإلسبلمية تضطلع دبهمة ضبط ىذه اغبرية حىت ال تطغى أو تتدخل يف حريات اآلخرين وخصوصياهتم،
وتتم عملية الضبط تلك من خبلل منع عوامل االكبراف داخل النفس اإلنسانية ،أو إصبلح النفس وتوجيهها كبو
السلوك واألفعال  ،وقد وصفت تلك العملية بأهنا اإلرادة الصادقة اليت يتم من خبلؽبا ترويض نزعات النفس والتغلب
عليها حُت تستقيم األفعال وتصلح اغبياة (ابن صنيتان2712 ،ىـ).
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ادلبحث انثبنث :ضىابط حزَت اإلرادة يف انرتبُت اإلساليُت
اىتمت الًتبية اإلسبلمية باغبرية ،ويعود السبب يف ىذا االىتمام إىل كوهنا تقوم على مبدأ اغبرية أصبل ،فهي تقوم
على ربرير الروح من عبادة غَت اهلل ،ولذا فقد وجد يف ىذه الًتبية العديد من الضوابط والصور للحرية ،ويستدل على
ذلك من خبلل اؼبمارسات اليت وجدت فيها ،ومن ىذه الصور حرية العقيدة ،وحرية الرأي ،واغبرية السياسية ،وربرير
األرقاء.
ادلطهب األول :حزَت انعمُذة
تعٍت حرية العقيدة أن يعيش الناس أحرارا يف تصوراهتم من دون عائق أو سلطة ،وؼبا كانت الًتبية اإلسبلمية تؤمن
حبرية العقيدة ابتداءً ،فإهنا مل تقبل أن يدخل فيها أشخاص عن طريق القهر والتعسف دون إقناع ،ألن اإليبان ؿبلو
اغبقيقي ىو القلب ،ومن األدلة اليت تبُت احًتام الًتبية اإلسبلمية لعقائد اآلخرين ما ورد يف القرآن الكرًن حيث يقول)" :
الر ْش ُد ِم َن الغَ ِّي " (البقرة ،)153 ،وقد بُت صاحب الظبلل عندما ربدث عن تفسَت ىذه
ال إ ْك َر َاه فِي الدِّي ِن قَد تَّبَ يَّ َن ُّ
اآلية فأشار إىل أن ىذا تكرًن كبَت لئلنسان ،واحًتام إلرادتو مع ربميلو تبعو عملو ،وذلك من حيث اختياره للعقيدة اليت
يرتضيها ،دون تعسف أو إكراه فيقول " :ويف ىذا اؼببدأ يتجلى تكرًن اهلل لئلنسان؛ واحًتام إرادتو وفكره ومشاعره؛ وترك
أمره لنفسو فيما ىبتص باؽبدى والضبلل يف االعتقاد وربميلو تبعة عملو وحساب نفسو .وىذه ىي أخص خصائص
التحرر اإلنساين .التحرر الذي تنكره على اإلنسان يف القرن العشرين مذاىب متعسفة ونظم مذلة؛ ال تسمح ؽبذا الكائن
الذي كرمو اهلل-باختياره لعقيدتو -أن ينطوي ضمَته على تصور للحياة ونظمها غَت ما سبليو عليو الدولة بشىت أجهزهتا
التوجيهية .وما سبلية عليو بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها؛ فإما أن يعتنق مذىب الدولة ىذا -وىو وبرمو من اإليبان بإلو
للكون يصرف ىذا الكون -وإما أن يتعرض للموت بشىت الوسائل واألسباب!" (ابن قيم اعبوزية2653 ،ىـ) ،ولذلك
فقد اعترب ىذه اغبرية أول اغبقوق األ ساسية لئلنسان اليت ربقق لو إنسانيتو ،وربًتم فكره ومشاعره فيقول" :إن حرية
االعتقاد ىي أول حقوق"اإلنسان" اليت يثبت لو هبا وصف إنسان .فالذي يسلب إنساناً حرية االعتقاد إمبا يسلبو
إنسانيتو ابتداءً ومع حرية االعتقاد حرية الدعوة للعقيدة ،واألمن من األذى( .قطب2645 ،م).
والًتبية اإلسبلمية ال تقول بذلك عبثاً ،بل إهنا هتدف إىل غاية سامية ،وتتمثل يف أن اهلل ال يريد بناء أمر اإليبان
على اإلكراه واإللزام والقسر ابتداءً ،ولكن يريد أن يبنيو على االختيار واالقتناع والتمكُت ،حبيث يفقد الكافر العذر يف

إقامتو على الكفر ،ألن القهر والقسر يبطل االبتبلء واالمتحان.
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وحىت ال يفهم من اغبرية اليت يعطاىا اإلنسان وتراعى يف الًتبية اإلسبلمية ،فإن الفرد إذا ما دخل اإلسبلم فإنو ال
وبق لو النكوص عنو والعودة إىل الكفر من جديد من خبلل استبدال العقيدة وتغيَت الدين ،وذلك لقول الرسول عليو
الصبلة والسبلم" :من بدل دينو فاقتلوه" (البخاري2645 ،م).
والذي يبيز الًتبية اإلسبلمية أهنا مل تبق األمر داخل إطار التنظَت بل إهنا نقلتو إىل التنفيذ والعمل ،فقد أباحت
زواج اؼبسلم من الكتابية ،ومل تشًتط عليها الدخول يف اإلسبلم من أجل إسبام عملية الزواج ،بل ظبحت ؽبا التمسك
بعقيدهتا مع أخذ كل حق من حقوق الزوجية يف الشريعة اإلسبلمية كاملة( .حسُت2641 ،م) ،ولكنها منعت زواج
ِ
نكحوا الم ْش ِرَك ِ
ات َحتَّى يُ ْؤِم َّن وأل ََمةٌ ُّم ْؤِمنَةٌ َخ ْي ٌر
اؼبسلمة من غَت اؼبسلم ،وزواج اؼبسلم من اؼبشركة ،فقال تعاىلَ " :وال تَ ُ ُ
ِ
ِ
ٍ
 َ
ين َحتَّى يُ ْؤِمنُوا ولَ َع ْب ٌد ُّم ْؤِم ٌن َخ ْي ٌر ِّمن ُّم ْش ِر ٍك ولَ ْو أَ ْع َجبَ ُك ْم أ ُْولَِِ َ
ِّمن ُّم ْش ِرَكة ولَ ْو أَ ْع َجبَْت ُك ْم وال تُنك ُحوا ُ
الم ْش ِرك َ
الجن َِّة وال َْم ْغ ِف َرةِ بِإ ْذنِِو " (البقرة  ،)112وقد بينت اآلية سبب اؼبنع ،وىو دعوهتم من
يَ ْدعُو َن إلَى النَّا ِر واللَّوُ يَ ْدعُو إلَى َ
يقًتن هبم إىل النار بسبب الفسوق والكفر ،وألن الزوجية مظنة األلفة واحملبة واؼبودة ،وىذا فبا يسهل عملية اؼبوافقة
(القاظبي 2655 ،م) ،والسبب يف منع زواج اؼبسلمة من الكتايب بكون الًتبية اإلسبلمية احًتمت عقائد اآلخرين وربت
أبناءىا على ذلك ،كما أن القوامة يف عقد الزواج تكون للزوج فإن الزوجة تكون بأمان على عقيدهتا ،أما إذا كان زوج
اؼبسلمة كتايب فإنو ال يؤمن على عقيدهتا وقد تتعرض لئلكراه .وقد أضاف سيد قطب أن الزواج يعترب من أعمق الروابط
بُت البشر ،لذا فبلبد من توحد القلوب والتقائها ،وىو لن وبدث إال بتوحد التوجو والعقيدة ،اليت تعد أمراً أساسياً وليس
شعوراً عارضاً ،يبكن االستغناء عنو (قطب2645 ،م).
وتعد اؼبعاىدة اليت أبرمها الرسول عليو الصبلة والسبلم مع يهود اؼبدينة بعد اؽبجرة إىل اؼبدينة شاىدا على احًتام
حرية العقيدة يف الًتبية اإلسبلمية ،وذلك بع د قيام الدولة اإلسبلمية ،وإكمال الدين وربقق األمن على الدين واؼبال
والعرض والعقل والنفس ،ألن بناء حرية اإلرادة يكون قد اكتمل حسب ما جاء يف خطبة الرسول علية الصبلة والسبلم
يف حجة الوداع ،فقد يئس الشيطان من أن يعبد يف تلك األرض بعد وضوح العقيدة فكان فبا قال " :وقد تركت فيكم
ما إن اعتصمتم بو لن تضلوا أبداً أمراً بينا كتاب اهلل وسنة نبيو" (ابن ىشام ،د.ت).
وقد التزمت الًتبية اإلسبلمية دببدأ حرية العقيدة من خبلل عقد الذمة الذي يسمح ألىل الكتاب أن يعيشوا
دبوجبو يف أكنافها كاملي اغبقوق وغَت مهضوميها ،فعندما قام اؼبسلمون بفتوحاهتم ،حيث احًتموا ديانات البلدان اليت
فتحوىا ،ومل يبنعوىم من فبارسة شعائرىم التعبدية ،فعندما فتحوا مصر كتب عمرو بن العاص ألىلها أمانا أمنهم دبضمونو
على أنفسهم وملتهم وكنائسهم وصلباهنم وأمواؽبم وبرىم وحبرىم ،دون أن ينتقص منهم شيء (ابن كثَت2702 ،ىـ).
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وكذا فعلوا عندما فتحوا بيت اؼبقدس صلحاً ،فقد كتب ؽبم عمر بن اػبطاب العهدة العمرية بينو وبُت بطريرك
اؼبدينة آنذاك (صفرونيوس) ،واليت جاء فيها الكثَت من التسامح واحًتام عقيدهتم" ومنها " :ىذا ما أعطى عبد اهلل عمر
أمَت اؼبؤمنُت أىل إيلياء من األمان ،أعطاىم أمانا ألنفسهم وأمواؽبم ولكنائسهم وصلباهنم ،وسقيمها وبريئها وسائر
ملتها ،أنو ال تسكن كنائسهم وال هتدم وال ينتقص منها ،وال من حيزىا وال من صليبهم وال من شيء من أمواؽبم وال
يكرىون على دينهم  ،وال يضار أحد منهم ،وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود" (الطربي2704 ،ىـ).
ومن مظاىر احًتام الًتبية اإلسبلمية غبرية العقيدة ما جاء يف القرآن الكرًن من دعوة إىل عدم ؾبادلة أىل الكتاب
ِ
َّ ِ
ادلُوا أ َْىل ِ
إال باليت ىي أحسن ،حيث يقول تعاىل " :وال تُج ِ
الكتَ ِ
ين ظَلَ ُموا ِم ْن ُه ْم "
اب إالَّ بِالَّتِي ى َي أ ْ
َ
س ُن إالَّ الذ َ
َح َ
َ
(العنكبوت.)73 ،
واحًتام الًتبية اإلسبلمية للعقيدة اؼبخالفة ؽبا ،وذلك من خبلل إعطائها اغبرية اليت سبكنها من فبارسة حقها يف
ىذا اجملال ،ال يعٍت نشر العقائد الفاسدة واألفكار اؼبغلوطة ،ألن يف ذلك إيذاء ألبناء اجملتمع ،وىذا األمر يقتضي ضبط
تلك اغبرية للحيلولة دون اؼب ساس دبشاعر اؼبسلمُت ،إضافة إىل عدم الرجوع عن اإلسبلم بعد الدخول فيو( .اغبقيل،
2664م).
ادلطهب انثبنٍ :حزَت انتفكري
اىتمت الًتبية اإلسبلمية حبرية التفكَت ،وبأنبية إعمال العقل يف األمور اليت يبكن إعمال العقل فيها ،وتعود عليو
باػبَت يف دنياه وأخراه ،لذلك دعت إ ىل التفكر يف ملكوت اهلل ويف السماوات ويف األرض بشكل مشويل ،وإىل التأمل
والتدبر فيما يتضمنان من آيات وعرب وعظات ،حيث بينت أن اؼبسلم ينبغي أن ىبرج باستدالالت من خبلل ىذا النظر
يف كل ـبلوقات اهلل والتفكر يف خلقو ،فقال تعاىلِ َّ " :
ات واألَر ِ وا ْختِال ِ اللَّْي ِل والنَّها ِر َيي ٍ
السمو ِ
ات
ْ
َ َ
إن في َخل ِْق َّ َ َ
ِ
ألُولِي األَلْب ِ َّ ِ
السمو ِ
ِ
ات واأل َْر ِ َربَّنَا َما
ودا َ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّوَ قِيَ ًاما وقُعُ ً
َ
ْ
وعلَى ُجنُوب ِه ْم ويَتَ َف َّك ُرو َن في َخل ِْق َّ َ َ
اب الذ َ
ت ى َذا ب ِ
اطالً سبحانَ َ ِ
اب النَّا ِر " (آل عمران ،)260 :وقولو كذلك يف الدعوة إىل السَت يف األرض
 َ فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
َخلَ ْق َ َ َ
ف بَ َدأَ
والنظر يف كيفية بداية اػبلق مبيناً قدرة اهلل العظيمة يف األمرين حيث يقول " :قُ ْل ِس ُيروا فِي األ َْر ِ فَانظُُروا َك ْي َ
نشئ النَّ ْشأَ َة ِ
َّ ِ
اَيخ َرَة َّ
إن اللَّ َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير " (العنكبوت .)10
ال َخل َ
ْق ثُ َّم اللوُ يُ ُ

ومن مظاىر دعوة الًتبية اإلسبلمية إىل حرية التفكَت الدعوة إىل نبذ التقليد لآلخرين واالتباع غَت الواعي ؽبم،
ولذلك فقد عابت على اؼبقلدين دون أدىن علم أو اقتناع ،وأغلظت ؽبم يف القول ،مبينة عدم قبول عذر اؼبقلد لآلباء ،
333

ؾبلة جامعة اؼبلك سعود ،م( .)12العلوم الًتبوية والدراسات اإلسبلمية ،)1( .ص ص 714-162الرياض (2710/1006ىـ)

ِ
ِ
واألجداد جملرد التقليد لقولو تعاىل " :وإذَا قِيل لَ ُهم اتَّبِعُوا َما أ َ َّ
اءنَا أ ََو لَ ْو َكا َن
َنز َل اللوُ قَالُوا بَ ْل نَتَّب ُع َما أَلْ َف ْي نَا َعلَْيو آبَ َ
َ ُ
آبَا ُؤ ُى ْم ال يَ ْع ِقلُو َن َش ْيًِا وال يَ ْهتَ ُدو َن " (البقرة  ،)240وقولو كذلك يف نفس السياق عند دعوهتم إىل منهج اهلل وتعللوا
ِ
الر ُس ِ
ول قَالُوا َح ْسبُ نَا َما
َنز َل اللَّوُ وإلَى َّ
يل لَ ُه ْم تَ َعالَ ْوا إلَى َما أ َ
بااللتزام دبا وجدوا عليو أسبلفهم فذمهم يف قولو " :وإذَا ق َ
ِ
اءنَا أ ََو لَ ْو َكا َن آبَا ُؤ ُى ْم ال يَ ْعلَ ُمو َن َش ْيًِا وال يَ ْهتَ ُدو َن " (اؼبائدة .)207
َ
وج ْدنَا َعلَْيو آبَ َ

وقد مشلت دعوة الًتبية اإلسبلمية إىل التفكَت وإعمال العقل يف صبيع األمور الدينية والدنيوية اليت تعًتض حياة
الفرد ،ماعدا أمور الغيب اليت ليس للعقل فيها من نصيب سوى التسليم والقبول ،وذلك من أجل استخبلص العظات
والنتائج من ذلك التأمل ،ومن خبلل استخدام األساليب العلمية اؼبختلفة( .فرحان2651 ،م).
ومل تكن حرية الفكر ؿبصورة يف إطار ضيق من عامة الناس ،بل إن ىذه اغبرية مشلت اػباصة كذلك ،فقد كان
لبعض اػبلفاء زمن الدولة العباسية اىتمامات علمية ،حيث كانوا يدعون العلماء من ـبتلف الطوائف والفرق إىل ؾبالس
علمية يعقدوهنا ويديروهنا بأنفسهم ،ويشًتكون معهم فيها ؼبناقشة األفكار اؼبطروحة ضمن إطار من حرية الرأي والتفكَت
(اؽبيثمي2704 ،ىـ).
ومن اؼبظاىر اليت تدل على اىتمام الًتبية اإلسبلمية حبرية التفكَت ،أهنا دعت إىل االجتهاد وإعمال الفكر يف
استنباط األحكام يف القضايا اؼبطروحة على الساحة فبا مل يرد فيو نص مباشر ،ويقوم بذلك الفقيو الذي سبكن من امتبلك
شروط االجتهاد  ،فقد دعت الًتبية اإلسبلمية إىل البحث عن حكم ؼبثل تلك القضية الشرعية اؼبستجدة اليت مل يرد فيها
نص مباشر سواء يف القرآن الكرًن أو السنة النبوية مثل قضية التدخُت والـتأمُت على اغبياة ،وغَت ذلك من مستجدات
األمور ،حيث يوازن اجملتهد بُت األدلة والنصوص ك ي يتوصل إىل اغبكم فيها ،وقد حثت الًتبية اإلسبلمية على ذلك من
خبلل قول الرسول عليو الصبلة والسبلم" :إذا حكم اغباكم فاجتهد مث أصاب فلو أجران ،وإذا أخطأ فلو أجر"
(البخاري2654 ،م).
وقد مارس الصحابة حرية االجتهاد يف بعض القضايا يف حياة الرسول عليو الصبلة والسبلم ،ومن الشواىد على
ذلك موقفهم بعد العودة من غزوة األحزاب عندما قال ؽبم الرسول صلى اهلل عليو وسلم " :ال يصلُت أحد العصر إال يف
بٍت قريظة" فعندما أدركته م صبلة العصر أخذ بعض الصحابة حبرفية األمر فلم يصل ،واجتهد بعضهم يف األمر فوجد فيو
سعة فصلى يف الطريق خشية فوات وقتها ،وؼبا ذكر ذلك للنيب علو الصبلة والسبلم أقر األمر ومل يعنف أحداً من
الفريقُت( .البخاري2654 ،م).
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وقد ظهر ذلك من خبلل موقف معاذ بن جبل مع الرسول عليو الصبلة والسبلم عندما أرسلو قاضياً إىل اليمن
وسألو  " :كيف تقضي" قال أقضي بكتاب اهلل ،قال "أرأيت إن مل ذبد" قال فبسنة رسول اهلل ،قال "أرأيت إن مل
ذبد"قال أجتهد رأيي" (الًتمذي.)146 ،
ومن مظاىر اغبرية الفكرية يف الًتبية اإلسبلمية منهج الرسول عليو الصبلة والسبلم يف مسألة تأبَت النخل ،فقد
أشار على أالنصار يف اؼبدينة بأن يًتكوا النخل وأال يؤبروه ،فلما تبُت لو عدم إشباره يف العام التايل ،تراجع عن رأيو فيو،
وذكر ؽبم أنو إمبا فعل ذلك حبكم رأيو البشري ،وليس حبكمو نبيا فقال ؽبم" :أنتم أعلم بأمور دنياكم" (اؼبنذري،
2724ىـ ) ،فيستدل من تراجع الرسول عليو الصبلة والسبلم عن ذلك الرأي ،ومنحهم اغبرية يف فعل ما ينبغي فعلو على
اؼبمارسة العملية للمنهج القائم على اغبرية الفكرية يف الًتبية اإلسبلمية.
ادلطهب انثبنث :حزَت انزأٌ
تعد حرية الرأي مظهرا من مظاىر حرية اإلرادة يف الًتبية اإلسبلمية ،وأساس التكليف واالختيار ،ويقصد حبرية
الرأي سبتع الفرد باغبرية اليت سبكنو من اعبهر باغبق ،وإسداء النصح يف أمور الدين والدنيا ،وربط ذلك دبا وبقق النفع
واؼبصلحة للمسلمُت.
وقد احًتمت الًتبية اإلسبلمية فكر اآلخرين ،وأقرت حرية الرأي فلم سبنعو وقد سبثل ىذا االحًتام من خبلل سؤال
نيب اهلل إبراىيم لربو عندما سألو عن كيفية إحياء اؼبوتى ،فلم يغضب عليو ربو ومل يعاتبو لعلمو باؼبقصد اغبسن الذي بٍت
السؤال عليو فقال سبحانو وتعاىل " :وإ ْذ قَ َ ِ
ب أَ ِرنِي َك ْي َ ِ
ال بَلَى ولَ ِكن
ال أ ََو لَ ْم تُ ْؤِمن قَ َ
الم ْوتَى قَ َ
يم َر ِّ
ف تُ ْحيي َ
ال إبْ َراى ُ
لِّيَط َْمِِ َّن قَ ْلبِي " (البقرة  .)130فيستدل من خبلل إجابة إبراىيم لربو أنو مل يكن جاحدا للبعث ،ولكنو أراد أن يعرف

أمورا إضافية يف بعض اػبفايا اليت تشتاق النفس إىل اإلحاطة هبا ليزيد إيبانو وتعظيمو هلل تعاىل ،فقد ذكر صاحب تفسَت
اؼبنار ،أهنا سيقت إلثبات حصول البعث من قبل اهلل عز وجل ،يف سياق سؤال من نيب يطلب مزيدا من العلم يف
اغبقائق ،والوقوف على األسرار من أجل الطمأنينة اليت تنزع إليها النفس يف معرفة خفايا أسرار الربوبية ،وليس طلباً
للطمأنينة يف أصل عقد اإليبان بالبعث اؼبعروف بالوحي دون اؼبشاىدة (رضا ،د.ت).
وتبدو حرية الرأي يف اؼبنهج الذي ابتعو إبراىيم مع قومو ،حيث استعمل أسلوب اؼبسايرة واجملاراة واالستدراج حىت
يصل إىل مبتغاه ،مع أنو مل يكن لديو أدىن شك يف كون األوثان ال تستحق أن تعبد من دون اهلل ،ألن الذي يعبد حقا
ىو اػبالق سبحانو فقد جادل قومو يف ماىية الرب الذي هبب أن يعبد ،فقال تعاىلَ " :فلَمَّا َجنَّ َعلَ ْي ِه اللَّ ْي ُل َرأَى

َ
از ًغا َقا َل َه َذا َربِّي َفلَمَّا
َك ْو َكبًا َقا َل َه َذا َربِّي َفلَمَّا أَ َف َل َقا َل ال أُحِبُّ اآل ِفل َ
ِين (َ )67فلَمَّا َرأى ال َق َم َر َب ِ
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از َغ ًة َقا َل َه َذا َربِّي
ين (َ )66فلَمَّا َرأَى ال َّشم َ
أَ َف َل َقا َل لَئِن لَّ ْم َي ْه ِدنِي َربِّي ألَ ُكو َننَّ م َِن ال َق ْو ِم الضَّالِّ َ
ْس َب ِ
َه َذا أَ ْك َب ُر َفلَمَّا أَ َفلَ ْ
ون ( )67إ ِّني وجَّ ه ُ
ْت وجْ ِه َي ِللَّذِي َف َط َر
ت َقا َل َيا َق ْو ِم إ ِّني َب ِري ٌء ِّممَّا ُت ْش ِر ُك َ
ِين(( )68األنعام .)46-43
ال َّس َم َوا ِ
ض َحنِي ًفا و َما أَ َنا م َِن ال ُم ْش ِرك َ
ت واألَرْ َ
والًتبية اإلسبلمية تدعو إىل حرية اإلرادة اؼبتمثلة يف العزيبة الداخلية وثباتو على رأيو ومنهجو ،ويبدو ذلك يف
موقف إبراىيم مع قومو من خبلل ثباتو على العقيدة الصحيحة ،فقد بُت أىل التفسَت أن إبراىيم جارى قومو يف عبادهتم
ظاىريا ؿب وال استدراجهم إىل اؼبعبود اغبق ،وذلك سبهيدا إلقامة اغبجة الدامغة عليهم ،واستدراجهم إىل عبادتو من خبلل
األسلوب اؼبنطقي الذي اتبعو يف دعوهتم ،بعد أن عرض لعبادهتم تعريضاً خشي معو الصد ،كي يعلن ؽبم عقيدتو
التوحيدية اػبالصة (رضا ،د.ت).
ومل تقف الًتبية اإلسبلمية عند حدود احًتام حرية الرأي لآلخرين ،بل انتقلت إىل اغبث على ذلك وإعطاء اغبوافز
التشجيعية عليو ،ف قد وعدت الذي يبارس حقو يف إبداء الرأي باػبَت ،فأعطت اجملتهد اؼبصيب أجرين ،وأعطت اجملتهد
أجراً واحداً إذا أخطأ ،كما جعلت اعبهاد طريق اإلصبلح وتقوًن االعوجاج ،فقد ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قولو:
" أفضل اعبهاد كلمة حق عند سلطان جائر" (النسائي2653 ،م) ،وقد علق اؼبنذري على ىذا اغبديث بأنو ورد عند
النسائي بسند صحيح (اؼبنذري2724 ،ىـ).
وفبا يستدل بو على حرية الرأي من خبلل مواقف الصحابة زمن النيب عليو الصبلة والسبلم ،ما حصل من
اعًتاض عمر بن اػبطاب على شروط صلح اغبديبية ابتداء حىت علم أن ذلك وحي من اهلل  ،إضافة إىل استماع الرسول
عليو الصبلة والسبلم أليب بكر خبصوص اإلجراء الذي ينبغي اتباعو مع أسرى بدر من اؼبشركُت ،حُت أشار إىل الرسول
بافتدائهم ،بينما أشار عمر عليو بقتلهم (ابن ىشام ،د.ت).
كما يعد إرسال معاذ بن جبل إىل اليمن قاضيا من قبل الرسول عليو الصبلة والسبلم ،وسؤالو لو عن كيفية
القضاء من ىذا الباب ،فقد ورد أنو سألو" :كيف تقضي" فقال أقضي بكتاب اهلل .قال" فإن مل يكن يف كتاب اهلل "
فقال :فبسنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم .قال " :فإن مل يكن يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم" قال :أجتهد
رأيي .فقال اغبمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل ؼبا يرضى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم(الًتمذي.)146 ،
وقد اقتفي الصحابة أثر رسول اهلل عليو الصبلة والسبلم يف الصدع باغبق واعبهر فيو ،ومن الشواىد الدالة على
اعبراءة يف إبداء الرأي واإلعبلن عنو ،ما وقع من اعًتاض اؼبرأة على عمر بن اػبطاب عندما أراد أن وبد من اؼبغاالة يف
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اؼبهور ،فقد خالفتو الرأي وطالبتو بالعدول عن رأيو ،فما كان منو إال أن قال :أصابت امرأة وأخطأ عمر (الظاىري،
.)575
ولكن الًتبية اإلسبلمية مع إفساحها اجملال غبرية الرأي ،إال أن ىذه اغبرية قيدت دبجموعة من الضوابط اليت تتمثل
الس ِ
وء
بعدم فبارستها فيما يضر بالناس ،أو االعتداء على حرماهتم ماديا أو معنويا ،فقال تعاىل " :ال يُ ِح ُّ
الج ْه َر بِ ُّ
ب اللَّوُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يما " (النساء  ،)275كما سبثلت بأن تكون الغاية منها بذل النصيحة ،وأن
م َن ال َق ْول إالَّ َمن ظُل َم وَكا َن اللَّوُ َسم ًيعا َعل ً
يتوفر يف الشخص الذي يقوم بذلك الدور العلم والفقو فيما يعرض من أراء ،وأال وبدث إسهامو يف إبداء ذلك الرأي
اؼبعروض إحداث فتنة ،ومراعاة اعبوانب األخبلقية وذلك يف إطار الواجب الشرعي اؼبتمثل بقضية األمر باؼبعروف والنهي
عن اؼبنكر ،ومل ربدد الًتبية اإلسبلمية الوسيلة واآلل ية اليت يبكن من خبلىا اؼبمارسة غبرية الرأي ،فيمكن أن يتم إبداء
الرأي شفاىيا أو كتابيا ،ما خدمت اؼبصلحة العامة ،وقد اعتربت الًتبية اإلسبلمية أن التضييق على حق حرية الرأي لدى
الناس ،واالعتداء عليهم من خبلل منعهم من طرح أفكارىم يعد يف غَت مصلحة صباعة اؼبسلمُت ،وعدتو اعتداء عليها،
وىو قرين االعتداء على النفس ،ألن مصلحة اعبماعة تقتضي أن تكون اآلراء حرة ،ما دامت يف حدود الدعوة باؼبنطق
واغبكمة واؼبوعظة اغبسنة ،دون اعتداء يؤدي إىل فتنة بُت اؼبسلمُت (أبو زىرة2647 ،م).
ولكن حرية الرأي ىذه ال تؤخذ بإطبلق ،فليس للمرء أن يسيء إىل اآلخرين حبجة حرية الرأي ،وال أن يتعسف يف
استعمال ىذا اغبق ،ألن ىذه اغبرية ؿبدودة بسقف معُت وىو التزام اغبكمة واؼبوعظة اغبسنة دون اللجوء إىل العنف أو
ِ
إيذاء اآلخرين انطبلقا من قول اهلل تعاىل " :والَّ ِذين ي ْؤذُو َن ِ ِ
ِ ِ ِ
احتَ َملُوا بُ ْهتَانًا
سبُوا فَ َقد ْ
َُ
ُ
الم ْؤمن َ
ين وال ُْم ْؤمنَات بغَْي ِر َما ا ْكتَ َ
وإثْ ًما ُّمبِينًا " (األحزاب  ،)55 :كما أن السنة النبوية سارت على ىذا األمر ،فقد ورد عن الرسول عليو الصبلة والسبلم:
" ال ضرر وال ضرار" (مالك.)246 ،

ادلطهب انزابع :احلزَت انسُبسُت
تعٍت اغبرية السياسية "احًتام رأي الفرد يف اغبكم حبيث ال تضيع شخصيتو يف شحصية اغباكم بل يكون لرأيو
سلطانو فيما يراه ولو تعلق بشخص اغباكم نفسو فيكون لو اغبق يف معارضة إسناد اغبكم إليو ويف نقد أعمالو بالوسائل
النزيهة يف النقد" (الصعيدي1002 ،م).
وقد اىتمت الًتبية اإلسبلمية باغبرية اؼب ستمدة من فقهها السياسي ،تلك اغبرية اليت سبنح لؤلفراد حرية اإلرادة ؼبا
يتعلق بشؤون اغبكم ،حيث هنت عن االستبداد بالرأي ،ويستدل على ذلك من خبلل طلب هلل -عز وجل -من نبيو
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نت فَظًا
نت لَ ُه ْم ولَ ْو ُك َ
عليو الصبلة والسبلم أن يكون سلوكو سبيل الشورى مع اؼبسلمُت فقال " فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِّم َن اللَّ ِو لِ َ
ظ ال َقل ِ
واستَ غْ ِف ْر لَ ُه ْم و َشا ِوْرُى ْم فِي األ َْم ِر " (آل عمران  ،)256كما أن اهلل
غَِلي َ
 َ فَا ْع ُ
ْب الن َفضُّوا ِم ْن َح ْولِ َ
ف َع ْن ُه ْم ْ
تعاىل ضبد اؼبسلمُت ألهنم يطرحون آراءىم للشورى وتبادل الرأي واؼبشورة بينهم ،فيما يشكل عليهم ،فقال تعاىل" :
ورى بَ ْي نَ ُه ْم " (الشورى .)15
وأ َْم ُرُى ْم ُش َ
كما أن مبدأ الشورى طبق بشكل عملي يف الًتبية اإلسبلمية ،فكان الرسول عليو الصبلة والسبلم أول من
استخدم ىذه اغبرية السياسة ،وطبق ىذه اؼبنهج مع أصحابو يف اغبكم ،ويتمثل ذلك يف عدة مواقف يف السَتة النبوية،
حيث استشارىم يف اػبروج إىل بدر وخاصة األنصار ،واستشارىم يف العمل مع أسرى بدر ،كما استشارىم يف أمر
حادثة اإلفك ،واستشارىم يف حكم شارب اػبمر ،وتوصل إىل ؾبموعة من اآلراء (اغبليب2700 ،ىـ).
وقد منحت الًتبية اإلسبلمية الفرد اغبق يف إبداء الرأي وإسداء النصيحة للحاكم ،فقال عليو الصبلة والسبلم" :
أفضل اعبهاد كلمة حق عند سلطان جائر" (الشيباين.)172 ،
وقد اقتدى الصحابة بالرسول عليو الصبلة والسبلم فساروا على هنجو يف اغبكم ،حيث أعطوا األمة حق مراقبة
اغباكم وؿباسبتو ألنو وكيل عنها ،فلما وىل أبو بكر الصديق اػببلفة  ،خطب يف اؼبسلمُت مبينا ؽبم معامل السياسة اليت
سوف يتبعها يف إدارة شؤوهنم ،وطالبا منهم تصويبو عندما يقع منو خطأ يف أي ؾبال من اجملاالت ،ألن الغاية ىي
التوصل إىل اغبق ،فقال " :أيها الناس قد وليت عليكم ،ولست خبَتكم ،فإن أحسنت فأعينوين ،وإن أسأت فقوموىن،
الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوى عندي حىت أريح عليو حقو إن شاء اهلل ،والقوي فيكم ضعيف حىت
آخذ اغبق منو إن شاء اهلل ال يدع قوم اعبهاد يف سبيل اهلل إال ضرهبم اهلل بالذل .....حىت يقول أطيعوىن ما أطعت اهلل
ورسولو فإذا عصيت اهلل ورسولو فبل طاعة يل عليكم " (السيوطي2651 ،م) ،فقد بُت أن الشورى قاعدة أساسية يف
اغبكم تقوم عليها العبلقة بُت اغباكم واحملكوم ،ولذلك فقد ربط بُت طاعة اهلل وطاعة الرعية لو ،مبينا أن طاعة الرعية
للحاكم مستمدة من طاعة األمَت هلل ،وأن ديبومتها مرتبطة فيها ،وتنتفي طاعة الرعية لو عند اكبرافو عن منهج اهلل.
وتتضمن الًتبية اإلسبلمية بيان كيفية اختيار اغباكم ،فقد بينت أن عملية االختيار للحاكم تتم ضمن إطار من
اغبرية السياسية ،وذلك عن طريق مبايعة األغلبية فيما اصطلح على تسميتو يف السياسة الشرعية أىل اغبل والعقد يف
األمة ،وقد ذكر صاحب األحكام السلطانية اؼبنهج اؼبتبع يف اختيار اغباكم ،وذلك من خبلل اجتماع ؾبموعة أفراد من
أبناء األمة فبن تتوفر فيهم صفات معينة حيث يقررون اختيار اإلمام (مالك.)246 ،
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ومل تقف اغبرية السياسية لئلرادة عند قضية الشورى فحسب ،بل إهنا تعدهتا حىت مشلت جوانب أخرى مثل
قضية األ مر باؼبعروف والنهي عن اؼبنكر اليت ال يبكن أن تتسٌت إال للشخصية اليت تربت على اإلرادة القوية اليت سبلك
زمام اؼببادرة فتسعى إىل تغيَت الواقع السي يء إىل الواقع األفضل ،لذلك جاء اغبث على القيام هبذا الدور يف القرآن الكرًن
ِ
ِ
المن َك ِر " (آل
الم ْع ُرو ويَ ْن َه ْو َن َع ِن ُ
فقال اهلل سبحانو وتعاىل " :ولْتَ ُكن ِّمن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إلَى ال َخ ْي ِر ويَأ ُْم ُرو َن ب َ
عمران ،) 207 :كما أن الًتبية اإلسبلمية جعلت اػبَتية ألمة اؼبسلمُت مشروطة من خبلل تطبيقها لواجب األمر
ت لِلن ِ
َّاس تَأ ُْم ُرو َن بِال َْم ْع ُرو ِ وتَ ْن َه ْو َن َع ِن
باؼبعروف والنهي عن اؼبنكر انطبلقا من قول اهلل تعاىلُ " :كنتُ ْم َخ ْي َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
المن َك ِر وتُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِو " (آل عمران.)220 ،
ُ
ادلطهب اخلبيس :حتزَز انزلُك
جاءت الًتبية اإلسبلمية يف زمن انتشرت فيو ظاىرة الرق يف اجملتمع اإلنساين ،فكان ىذا ىو الوضع القائم،
لذلك فقد سلكت مسلكا يدعو إىل اإلحسان إىل اؼبملوك فقال عليو الصبلة والسبلم" :إخوانكم خولكم جعلهم اهلل
ربت أيديكم فمن كان أخوه ربت يده فليطعمو فبا يأكل وليلبسو فبا يلبس وال تكلفوىم ما يغلبهم فإن كلفتموىم
فأعينوىم" (األشعري ،د.ت) ومن اؼبعلوم أن بيع اإلنسان وشراءه مثل اؼبتاع أمر فيو الكثَت من االمتهان واإلذالل
إلنسانيتو ،ولكن األمر أبقى ابتداء من باب اؼبعاملة باؼبثل ،إذ ىكذا يعامل اؼبسلمون لو وقعوا يف اغبروب بأيدي
أعدائهم ،لكن القرآن الكرًن مل يتضمن آيات تأمر باالسًتقاق ،ألن فيو تضييقاً على اإلرادة اإلنسانية اليت تستلزم
التحرير ،وؼبا كانت ىذه الًتبية تدعو إىل اؼبساواة بُت بٍت البشر ،وؿباولة تضييق الفجوة بينهم ،وإىل تعميم حرية اإلرادة
بُت الناس ،فقد دعت إىل ربرير الرقاب وحثت على ذلك من خبلل إهباد السبل الكفيلة بتحريرىم من خبلل العتق
الع َقبَةُ ( )01فَ ُّ
 َ َرقَ بَ ٍة (( " )02البلد ،)21-21 :وما ذلك إال لتضييق
وما أَ ْد َر َ
اك َما َ
الذي حث عليو قولو تعاىل َ " :
منابع الرق وذبفيفها ،ومن السبل اليت سلكتها الًتبية اإلسبلمية لتحرير العبيد كفارة القتل اػبطأ ،فقال تعاىل ":فَإن َكا َن
ِ ٍ
وى َو ُم ْؤِم ٌن فَتَ ْح ِر ُير َرقَ بَ ٍة " (النساء ،)61 ،ولعل القيمة الًتبوية يف ذلك تتمثل بالتعويض عن النفس
من قَ ْوم َع ُد ٍّو لَّ ُك ْم ُ
اإلنسانية اليت أىلكت من دون وجو حق من خبلل الدية ألىلو مث وربرير الرقبة اؼبؤمنة للمجتمع اإلنساين ،وكذلك كفارة
ِ ِ
َّ ِ
ودو َن لِ َما قَالُوا فَ تَ ْح ِر ُير َرقَبَ ٍة ِّمن قَ ْب ِل أَن
سائِ ِه ْم ثُ َّم يَعُ ُ
الظهار لقول اهلل سبحانو وتعاىل " :والذ َ
ين يُظَاى ُرو َن من نِّ َ
اسا " ( اجملادلة ،) 1 ،وتتمثل القيمة الًتبوية يف ذلك باغبث على اإلقبلع عن الذنوب اليت ال تكاد تنقطع ،والتقرب
يَتَ َم َّ

إىل اهلل سبحانو وتعاىل.
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ومل تكتف الًتبية اإلسبلمية بتشريع الكفارات على بعض الذنوب للقضاء على ظاىرة الرق يف اجملتمع اإلسبلمي،
وإلعادة اغبرية إىل ىذه النفوس اإلنسانية ،بل خصصت سهما من أموال الزكاة إلعتاق الرقاب ،فقال تعاىل " :إنَّ َما
ِِ
ات لِ ْل ُف َقر ِاء والْم ِ
الرقَ ِ
اب " (التوبة ،)30 ،ومن السبل الكفيلة
َّ
ين َعلَْي َها وال ُْم َؤلََّف ِة قُلُوبُ ُه ْم وفِي ِّ
ساكي ِن وال َْعامل َ
ََ
الص َدقَ ُ َ
بالقضاء على ظاىرة الرق يف اجملتمع كذلك ما يتم عن طريق التزاوج ،فقد قامت الًتبية اإلسبلمية بسن تشريع يتمثل بأن
يتم ربرير األمة اؼبملوكة دبجرد أن تلد غبلما ؽبا من حر ،ويقوم أبوه بإغباقو بنسبو (ابن ىشام ،د.ت).
يبلحظ أن الًتبية اإلسبلمية قد قصدت من خبلل ما مر إهباد التشريعات الكفيلة بالقضاء على ظاىرة الرق اليت
انتشرت يف فًتة اقتضتها ،وقد تكفلت الًتبية اإلسبلمية برفع اإلنسان إىل وضع وبسسو بإنسانيتو ويتم ذلك من خبلل
إغبلق النوافذ والروافد اليت تغذيو.

ادلبحث انزابع :وسبئم تزبُت اإلرادة
تتمثل طبيعة اإلرادة بالعزم والتصميم على فعل سلوك أو تركو ،وذلك من خبلل النزوع اؼبباشر إىل الفعل اؼبراد ،ويًتجح
لدى أن ىناك عبلقة وثيقة بُت اإلرادة اإلنسانية والقوى البشرية األخرى ،فهي تعمل بأحكام العقل وحث الضمَت
وموافقة القلب.
وؼبا كانت اإلرادة هبذا الشكل فإن ىناك ؾبموعة من اإلجراءات والتدابَت اليت تنمي اإلرادة لدي اإلنسان ،من خبلؽبا،
وتتمثل ىذه اإلجراءات دبجموعة من الوسائل اؼبتعلقة بذات الشخص.

ادلطهب األول :انىسبئم ادلتعهمت ببنعمُذة
ىناك ؾبموعة من الوسائل الًتبوية اليت تستخدمها الًتبية اإلسبلمية كي تريب اإلرادة لدى الفرد من خبلؽبا ،وتتمثل ىذه
الوسائل بتقوية العقيدة ،والًتبية على التوبة ،والًتبية على الوفاء ،والًتبية على البذل واإلنفاق
-1تمىَت انعمُذة
تعد العقيدة من األمور األساسية لدى اؼبسلم ،وىي األساس اؼبتُت الذي هبب االىتمام بو ،وىي كذلك وسيلة
من الوسائل اليت يبكن من خبلؽبا تنمية اإلرادة ،ويتم من خبلؽبا تربية الفرد على اإلخبلص ،وىو األمر الذي هبعل
أعمال الفرد وسلوكو وأقوالو مقبولة ومرضية من قبل اهلل تعاىل ومرضي عنها يف اجملتمع ،ويكون صاحبها قدوة يف اػبَت
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وبع يدا عن الشر ،كما أن العقيدة القوية ىي اليت تنمي لدى الفرد مراقبة اهلل تعاىل وخشيتو والتوجو إليو واػبوف منو
(سيد 2662 ،م) ،ويبكن للعقيدة أن تنمى عن طريق إصبلح القلب وتنقيتو من االكبرافات والضبلالت ،وقد بُت النيب
عليو الصبلة والسبلم أنبية ذلك من خبلل قولو" :أال وإن يف اعبسد مضغة إذا صلحت صلح اعبسد كلو ،وإذا فسدت
فسد اعبسد كلو ،أال وىي القلب" (البخاري ،)153 ،وىذه العقيدة تنتج عنها آثار إهبابية على الشخصية ،ويبكن أن
تتمثل بًتبية الفرد على االعتقاد اعبازم أن النافع والضار ىو اهلل سبحانو وتعاىل ،وأنو ىو القوة اليت ينبغي أن زبشى،
لذلك أراد الرسول عليو الصبلة والسبلم أن يغرس ىذه القيم يف نفوس صحابتو ،وأول أولئك الصحابة ابن عباس عندما
قال لو ":يا غبلم إين أعلمك كلمات احفظ اهلل وبفظك ،احفظ اهلل ذبده ذباىك ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت
فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبو اهلل لك ،ولو اجتمعوا
على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبو اهلل عليك ،رفعت األقبلم وجفت الصحف" (الًتمذي.)146 ،
ويبكن تقوية العقيدة لدى الفرد وذلك من خبلل الًتبية على تكرار طاعة اؼبيل احملمود ،ومداومة تكرار ؾباىدة
اؼبيل اؼبذموم ،ومن األمور اليت ينبغي اؼبداومة عليها اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل ،ألن ذكر اهلل يقوي العزيبة ،ويبنح الفرد
شحنة وطاقة إيبانية كبَتة ،وىذه الطاقة تشحن القلب باإليبان وتقويو حبيث ذبعلو مطمئنا وقوي اإلرادة ،وقد ذكر ذلك
ِ
ِ ِ
وب " (الرعد .)15
يف كبلم اهلل تعاىل حيث يقول " :أَال بِذ ْك ِر اللَّو تَط َْمِ ُّن ال ُقلُ ُ
-2انرتبُت عهً انتىبت
تعترب التوبة وسيلة تربوية مهمة يتم من خبلؽبا إنقاذ اإلرادة من سقوطها ،وذلك يف حالة من حاالت الضعف
واؽبزيبة ،وقد جعلتها الًتبية اإلسبلمية منفذا يتم من خبللو إعادة الثقة إىل اإلرادة الشخصية ،وإقناع الذات بأهنا صاغبة
اد َّ ِ
ِ ِ
ين
ي الذ َ
كي تكمل اؼبسَت ،ولذا فقد دعا اهلل -سبحانو وتعاىل -إىل عدم القنوط من رضبة اهلل فقال " :قُ ْل يَا عبَ َ
إن اللَّ َو يَغْ ِفر ُّ
َس َرفُوا َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم ال تَ ْقنَطُوا ِمن َّر ْح َم ِة اللَّ ِو َّ
وب َج ِم ًيعا " (الزمر ،)51 :وقد حثت الًتبية
أْ
الذنُ َ
ُ
اإلسبلمية على اإلكثار من التوبة واالستغفار ؼبا ؽبما من آثار إهبابية يف تقوية اإلرادة ،ويعد الرسول عليو الصبلة والسبلم
القدوة واؼبثل يف ذلك ،فقد ورد عنو اغبث على اؼبزيد من االستغفار والتوبة فقال " :يا أيها الناس توبوا إىل اهلل فإين أتوب
يف اليوم مائة مرة" (النيسابوري ،د.ت).
ومل تقف الًتبية اإلسبلمية عند حدود مداواة اؼبوقف وإعادة الثقة لئلرادة اليت اىتزت أمام الذات وأمام اآلخرين،
بل وعدت على ذلك بالغفران واإلنابة ،وذلك بعد ازباذ قرار باالستقامة وعزم على تنفيذه ،ويف ىذا يقول اهلل عز وجل:
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ِ
َّ ِ َِّ ِ
وء بِ َج َهالَ ٍة ثُ َّم يَتُوبُو َن ِمن قَ ِر ٍ
يما
ين يَ ْع َملُو َن ُّ
يب فَأ ُْولَِِ َ
 َ يَتُو ُ
ب اللَّوُ َعلَْي ِه ْم وَكا َن اللَّوُ َعل ً
الس َ
" إنَّ َما الت َّْوبَةُ َعلَى اللو للذ َ
ِ
يما " (النساء .)24
َحك ً

ويشًتط يف التوبة أن تكون صا دقة حىت ربقق اػبَت لصاحبها ،وينتج عنها الكثَت من اآلثار اإلهبابية اؼبتمثلة
بإصبلح اإلرادة وتنمية حب اػبَت للناس لدى الفرد ،وإعادة ما سلب منهم ،والندم على ما بدر من الشخص ،وتقوية
اإلرادة حبيث يصمم ويعزم على عدم العودة إىل السلوك السليب.
-3انرتبُت عهً انىفبء
يعد الوفاء بالعهد شيمة راقية من شيم النفوس النبيلة ،وىي صفة تربوية ضبيدة ،ألن إخبلف الوعد سلوك قبيح
ترفضو النفوس الكريبة ،وىو مناف لؤلخبلق والقيم اإلسبلمية ،لذلك فقد حثت الًتبية اإلسبلمية عليو فجعلتو وسيلة من
الوسائل اليت يتم من خبلؽبا تنمية اإلرادة ،وقد ربطت بينو وبُت اإليبان ،ؼبا لو من انعكاسات إهبابية على العبلقات بُت
الناس ،وىو ملزم من حيث إضافتو إىل اهلل سبحانو وتعاىل وتوثيقو باإليبان ،فقال اهلل تعاىل " :وأ َْوفُوا بِ َع ْه ِد اللَّ ِو إذَا
ضوا األَيما َن ب ع َد تَوكِ ِ
يد َىا وقَ ْد َج َعلْتُ ُم اللَّوَ َعلَْي ُك ْم َك ِفيالً " (النحل  ،)62ويف قول اهلل تعاىل الذي
اىدتُّ ْم وال تَن ُق ُ
َع َ
َْ َْ ْ
جعلو مناط اؼبسئولية فقال َّ " :
الع ْه َد َكا َن َم ْسُِوالً " (اإلسراء.)17 :
إن َ

وقد حذرت الًتبية اإلسبلمية من إخبلف الوعد ،فجعلتو من صفات اؼبنافقُت وأخبلقهم ،وعدتو دليبل وأمارة على
ضعف اإليبان الناجم عن ضعف اإلرادة لدى الفرد ،حيث قال الرسول عليو الصبلة والسبلم" :آية اؼبنافق ثبلث :إذا
حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا ائتمن خان" (النووي ،)343 ،لذلك فإن اؼبسلم حريص على قيمة الوفاء بالعهد
واؼبيثاق ،حىت وإن غبق بو ىذا األمر العنت واؼبشقة ،ألنو يشعر أثناء التزامو بو بقوة يف اإلرادة.
-4انرتبُت عهً انبذل واإلنفبق
فطرت النفوس اإلنسانية على اغبرص والشح وعدم التنازل عما سبتلكو ،لذلك قال اهلل تعاىل مبينا حب اإلنسان
ِ
ال ُحبًا َج ًما " (الفجر  ،)10لذلك حثت الًتبية اإلسبلمية اؼبسلم على تنمية إرادتو،
الم َ
للمال وحرصو عليو " :وتُحبُّو َن َ
وذلك من خبلل تربيتو على التحرر من البخل والشح ،والتدرب على البذل ،والتنازل عن جزء من اؼبال واحتسابو عند
اهلل ،وقد جعلت الزكاة ركنا من أركان اإلسبلم ،حيث ال يكتمل إسبلم الفرد إال من خبلل أدائها طاعة هلل فقال عليو
الصبلة والسبلم " :بٍت اإلسبلم على طبس :شهادة أن ال إلو إال اهلل وأن ؿبمداً رسول اهلل ،وإقام الصبلة ،وأيتاء الزكاة
واغبج وصوم رمضان" (البخاري)153 ،
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وقد اعتربت الًتبية اإلسبلمية اإلنفاق للمال انتصارا على ميل النفس وحبها لو ،وتنمية لقوة اإلرادة ،وجعلت
سببل متعددة يف ـبتلف اؼبواقف لتعزيز قوة اإلرادة يف ىذا اجملال ،لذلك شرعت التصدق على الفقراء واؼبساكُت فقال
الرسول عليو الصبلة والسبلم":الصدقة تطفئ اػبطيئة كما يطفئ اؼباء النار" (الًتمذي ،)146 ،وحىت تتحقق اإلرادة
القوية لدى الفرد ،وتكون مقبولة عند اهلل سبحانو وتعاىل ،فقد اشًتطت الًتبية اإلسبلمية اإلخبلص والرغبة يف فعل اػبَت،
وبذل الشيء العزيز على النفس لقولو تعاىل " :ويط ِْعمو َن الطَّعام َعلَى حبِّ ِو ِمس ِكينًا ويتِيما وأ ِ
َس ًيرا ( )7إنَّ َما نُط ِْع ُم ُك ْم
ََ
ُ ْ
َ ً
ُ ُ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ورا (( " )8اإلنسان) ،وأن يكون ذلك بعيدا عن اؼبن الذي وببط األخر ،ويضيع
اء وال ُش ُك ً
ل َو ْجو اللو ال نُ ِري ُد من ُك ْم َج َز ً
َّ ِ ِ
َّ ِ
آمنُوا ال تُ ْب ِطلُوا َ ِ ِ
اء الن ِ
َّاس "
ين َ
ص َدقَات ُكم بال َْم ِّن واألَ َذى َكالذي يُنف ُق َمالَوُ ِرئَ َ
قيمة العمل فقال تعاىل " :يَا أَيُّ َها الذ َ
(البقرة .)137
ومن الوسائل اليت ربرر إرادة الفرد ،وذبعل و يًتىب على البذل واإلنفاق ،فيتغلب على نوازع نفسو كفارة اليمُت اليت
اخ ُذ ُكم اللَّو بِاللَّغْ ِو فِي أَيمانِ ُكم ولَ ِكن ي َؤ ِ
ِ
اخ ُذ ُكم بِ َما
يدفعها اؼبسلم مقابل يبُت عقدىا مث حنث فيها فقال تعاىل " :ال يُ َؤ ُ ُ
ُ
َْ ْ
شرِة م ِ
ين " (اؼبائدة .)56
َع َّقدتُّ ُم األَيْ َما َن فَ َك َّف َارتُوُ إط َْع ُ
ساك َ
ام َع َ َ َ َ
وقد سلكت السنة النبوية اؼبسلك نفسو يف اغبث على تربية اإلرادة من خبلل تشريع سبيل اإلنفاق يف ىذا
الصدد ،فقد ورد عن النيب عليو الصبلة والسبلم حثا على التكفَت عن اليمُت اليت تنعقد فَتى اغبالف أن اػبَت ف عدم
إنفاذىا فقال " :من حلف على يبُت فرأي غَتىا خَتا منها فليفكر عن يبينو وليفعل" (النيسابوري.).....،
وىناك الكثَت من اجملاالت والسبل واألوجو اليت يبكن من خبلؽبا ترويض النفس وتدريب اإلرادة فيها على اإلنفاق
والبذل ،ومن ىذه السبل اإلنفاق على الزوجة واألوالد واألقارب وصلة األرحام ويف سبيل اهلل ،ويف بناء اؼبساجد وغَت
ذلك من وجوه اػبَت اليت حثت عليها الًتبية اإلسبلمية.
ادلطهب انثبنٍ :انىسبئم ادلتعهمت ببنشخص
ىناك طائفة من الوسائل اليت تسلكها الًتبية اإلسبلمية أثناء تعاملها مع الشخصية اإلنسانية من أجل تربيتها ،وقد
صنفت ىذه الوسائل يف استقبللية الشخصية ،والًتبية على ربمل اؼبسئولية ،والًتبية على ضبط النفس ،والًتبية على
التفكر والتدبر ،وإصبلح الواقع.
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-1استمالنُت انشخصُت
يقصد باستقبللية الشخصية سبيز الفرد اؼبسلم وانفراده عن غَته من الناس يف جوانب الشخصية اؼبتعددة ،وقد
حرصت الًتبية اإلسبلمية ع لى الدعوة إىل استقبللية الشخصية للفرد اؼبسلم وسبيزىا ،واعتربت ذلك من مقتضيات حرية
اإلرادة ،إذا ال حرية إلرادة ليس لديها شخصية مستقلة ،وقد حثت الًتبية اإلسبلمية على سبيز اؼبسلم عن غَته يف اؼبظاىر
واؼبناشط اؼبتعددة ،ويف جوانب اغبياة اؼبختلفة ،وقد حذرت الًتبية اإلسبلمية من تقليد األمم األخرى ولو على سبيل
اؼبظهر اػبارجي ،فقال عليو الصبلة والسبلم داعياً إىل التميز" :من تشبو بقوم فهو منهم" (اؼبنذري2724 ،ىـ).
وقد بُت كذلك أن فئة من اؼبسلمُت سيتشبهون باألمم اؼباضية من يهود ونصارى يف بعض مظاىر السلوك
واألخبلق مثل تب ادل بعض أبناء اؼبسلمُت لتحيتهم ،ولبس زيهم ،وتقليدىم يف بعض أمباط العيش ،وقلة الغَتة على
احملارم عند بعض الناس ،وقد بُت النيب عليو الصبلة والسبلم أن ذلك نذير سوء ألنو دليل على ضعف يف اإلرادة لدى
الفرد فقال " :لتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت ل و سلكوا جحر ضب لسلكتموه" قالوا يا رسول اهلل
اليهود والنصارى ،قال" :فمن" (البخاري2654 ،م).
وتدعو الًتبية اإلسبلمية إىل االستقبللية يف الشخصية وسبيزىا عن غَتىا من الشخصيات األخرى من خبلل ترك
اؼبخالفات الشرعية ،ألن اؼبخالفة الشرعية سبب يف عدم التمييز بُت اػبَت والشر ،وألن تركها ينقي القلب من الشوائب،
وتصفية للقلب حىت يكون مستعدا لتقبل التنمية واإلصبلح فتنمى اإلرادة ،فقد أخرب اهلل عز وجل أن اؼبخالفات الشرعية
تسبب اضطراب اإلرادة وعدم التمييز بُت اغبسن والقبيح ،فقال تعاىل يف ذلك" َكالَّ بَ ْل َرا َن َعلَى قُلُوبِ ِهم َّما َكانُوا
يَ ْك ِسبُو َن" (اؼبطففُت)27 :
وقد دعت الًتبية اإلسبلمية إىل التميز يف اؼبظهر واعبوىر ،ألن خبلف ىذا هبعل الفرد مرهتن اإلرادة ،وقد أراد
الرسول عليو الصبلة والسبلم أن هبسد ذلك ،فطلب من اؼبسلمُت عدم التشبو باليهود يف أحد مظاىر سلوكهم وذلك
من خبلل الدعوة إىل قيمة من القيم اإلهبابية يف اإلسبلم ،وىي قيمة النظافة فقال" :طهروا أفنيتكم فإن اليهود ال تطهر
أفنيتها" (وىبة2646 ،م).
ويبكن فبارسة استقبللية الشخصية ا ليت تدل على حرية اإلرادة من خبلل التميز يف موضوع ذبهيز اؼبيت ،فقد
حرصت الًتبية اإلسبلمية على سبي ز اؼبسلم يف ىذا اجملال ،ألن اؼبسلم ينبغي أن يلتزم دبنهج السنة يف سلوكو ،ألن ىذه
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القضية من القضايا اليت يتقرب هبا الفرد إىل اهلل تعاىل فقال عليو الصبلة والسبلم" :طبروا وجوه موتاكم وال تشبهوا
باليهود" (اؽبيثمي2704 ،ىـ).
وتطلب الًتبية اإلسبلمية من اؼبسلم التم يز يف السلوك ،وعدم ذوبان شخصيتو مع شخصيات اآلخرين ،وتزداد
اؼبعاناة عندما تكون أغلب اإلرادات األخرى ضده ،فلردبا ربولت اإلرادة يف الفرد من اإلرادة اؼبتميزة إىل اإلرادة اؼبرتبطة
بردود األفعال ،لذلك هنى الرسول عليو الصبلة والسبلم عن اإلرادة اليت من ىذه الشاكلة فقال" :ال تكونوا إمعة إن
أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ،ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن ربسنوا وإن أساءوا فبل تظلموا"
(الًتمذي.)146 ،
-2انرتبُت عهً حتًم ادلسئىنُت
ميز اهلل عز وجل اإلنسان عن اغبيوان بالعقل ،الذي يستطيع من خبللو االىتداء بالوحي من كتاب اهلل وسنة نبيو،
والتمييز ومعرفة اغبق من الباطل ،وقد ترتب على وجود العقل لديو أن ضبل اؼبسئولية عن سلوكو ،تلك اؼبسئولية اليت ذبعلو

يتحمل التبعات والنتائج اؼبًتتبة على تصرفاتو كلها ،وقد حدد ىذه اؼبسئولية قول اهلل تعاىل " :وُك َّل إنس ٍ
ان أَل َْزْمنَاهُ طَائَِرهُ
َ
فِي عُنُ ِق ِو ونُ ْخرِج لَوُ ي وم ِ
ورا " (اإلسراء  ،)21ولقد اىتمت الًتبية اإلسبلمية بتدريب إرادة
القيَ َام ِة كِتَابًا يَ ْل َقاهُ َمن ُ
ُ َْ َ
شً
اإلنسان وتنميتها من خبلل ربمل اؼبسئولية الناصبة عن التكليف ،لذلك فقد شرعت الصوم اؼبفروض أو صوم النوافل،

وىو نوع من أنواع التدريب على تربية اإلرادة امتثاالً ألمر اهلل تعاىل ،لتحقيق غاية هنائية ذكرت يف آيات الصوم وىي
التقوى فقال " لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن " (البقرة .)12
كما أن التزام سنة االعتكاف يف اؼبسجد والعمل هبا يف أوقات ـبصوصة نوع من أنواع الًتبية لئلرادة ،حيث يتم
يف ام تثال ىذه السنة النبوية التدرب على االنقطاع واالمتناع عن مظاىر حياتية واجتماعية معينة فًتة من الزمن ،لتحقيق
تربية النفس على غاية روحية نبيلة يف هناية ذلك السلوك.
-3انرتبُت عهً ضبط اننفس
حثت الًتبية اإلسبلمية على الصرب والتجلد وضبط النفس ،واعتربت ذلك من اػبصال اعبميلة اليت هبب أن
يتحلى هبا اؼبرء ،وىي دليل على التماسك وقوة اإلرادة ،وقد حثت كذلك على اؼبزيد من الصرب الذي يقوى ىذه اإلرادة
 ،وذلك عندما يتعرض الفرد إىل موقف يستدعي األمر فيو الصرب ،وطلبت من اؼبسلم مواجهة اؼبصيبة باالحتساب
َّ ِ
َصابَ ْت ُهم
ين إ َذا أ َ
واالسًتجاع ،ووعدت على ذلك باألجر العظيم ،فقال تعاىل مبينا فضل من يسلك ىذه السبيل  " :الذ َ
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صيبةٌ قَالُوا إنَّا لِلَّ ِو وإنَّا إلَْي ِو ر ِ
ِ
اجعُو َن(( " )045البقرة ( . )253فَان َقلَبُوا بِنِ ْعم ٍة ِّمن اللَّ ِو وفَ ْ َّ
ُّم َ
س ْس ُه ْم ُسوءٌ
َ
َ َ
ض ٍل ل ْم يَ ْم َ
َّ ِ
اصبِروا َ ِ
ورابِطُوا واتَّ ُقوا اللَّوَ لَ َعلَّ ُك ْم
ين َ
وصاب ُروا َ
(آل عمران ،( 063 :وقولو يف اغبث على الصرب " :يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا ْ ُ
تُ ْف ِل ُحو َن ( ( )111آل عمران)100 :
وقد بُت الرسول عليو الصبلة والسبلم أنبية ضبط النفس يف تربية اإلرادة وتنميتها ،فحث على أنبية التعامل
السليم مع ىذه اؼبواقف يف مواقف السراء والضراء فقال " :عجبا ألمر اؼبؤمن إن أمره كلو خَت ،وليس ألحد إال للمؤمن
إن أصابتو سراء شكر فكان خَتا لو ،وإن إصابتو ضراء صرب فكان خَتا لو" (طاليس ،د.ت).
ومن اؼبعلوم أن الفرد لديو القدرة يف سلوك اعبانب اإلهبايب ،وترك اعبانب السليب ،ومن األمور اليت تقوي اإلرادة
لدى الفرد كظم الغيظ ،وىو قيمة خلقية رائعة سبيز اؼبسلم عن غَته ،وىي تعٍت امتناع الفرد عن أظهار االنفعال والغضب
يف موقف تعرضت فيو الذات إىل استفزاز من مصدر خارجي ،وىو سلوك دفاعي ذو مكانة اجتماعية عالية ،ورمز لقوة
اإلرادة والشخصية ،وربرر النفس من االنتقام ومقابلة اؼبعاملة باؼبثل ،وقد وحثت الًتبية اإلسبلمية عليو يف قولو تعاىل" :
الس َّر ِاء والض َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ِِ
ين َع ِن الن ِ
ين" (آل عمران
ين الغَْي َ
َّاس واللَّوُ يُ ِح ُّ
ين يُ ِنف ُقو َن فِي َّ
ب ُ
الم ْحسن َ
ظ وال َْعاف َ
َّراء والْ َكاظم َ
الذ َ
.)217
كما أن السنة النبوية دعت إىل نوع من التعامل يف حالة الغضب فقال النيب عليو الصبلة والسبلم للشخص الذي
جاء يسألو الوصية" :ال تغضب" ،وعندما طلب االستزادة قال "ال تغضب" (البخاري ،)153 ،ولعل الرسول عليو
الصبلة والسبلم تربية النفس على ضبطها يف سورة الغضب.
وقد دعت الًتبية اإلسبلمية إىل تربية اإلرادة وتنميتها من خبلل ضبط النفس ،واستخدمت لذلك ؾبموعة من
الوسائل ،فإن كان اؼبرء قائما فينبغي لو أن هبلس ،وإن كان جالساً قام أو اضطجع ،أو دعا واسًتجع أو توضأ وقد
أوصى عليو الصبلة والسبلم باستخدام بعض األساليب العبلجية مثل التعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،فقد روي أن
رجلُت تسابا ،وقد اضبر وجو أحدنبا وانتفخت أوداجو ،فقال صلى اهلل عليو وسلم" :إين ألعرف كلمة لو قاؽبا لذىب
عنو الذي هبد ،أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم" (طاليس ،د.ت).
كما حث صلى اهلل عليو وسلم على استخدام الوضوء عبلجا للشخص الذي أصابتو سورة من الغضب ،فقد
روى عنو أنو قال " :إن الغضب من الشيطان ،وإن الشيطان خلق من نار ،وإمبا تطفأ النار باؼباء ،فإذا غضب أحدكم
فليتوضأ" (أبو داود.)145 ،
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-4انرتبُت عهً انتفكز وانتذبز
حثت الًتبية اإلسبلمية األفراد على التفكر يف ـبلوقات اهلل تعاىل من أصغر ىذه اؼبخلوقات إىل أكربىا ،ودعت
إىل التدبر يف ذلك ،وتعد ذلك من الوسائل اليت يتم من خبلؽبا تنمية حرية اإلرادة ،ولذلك فهي تدعو إىل فبارسة السيادة
وت َّ ِ
ورفض السيطرة واؽبيمنة ،فقال تعاىل " :أَو لَم ينظُروا فِي ملَ ُك ِ
وما َخلَ َق اللَّوُ ِمن َش ْي ٍء وأَ ْن
الس َم َوات واأل َْر ِ َ
َ
َ ْ َ ُ
ِ
َي ح ِد ٍ
يث بَ ْع َدهُ يُ ْؤِمنُو َن(( " )074األعراف  ،)255وقول اهلل تعاىلَّ " :
إن ِفي
سى أَن يَ ُكو َن قَد اقْتَ َر َ
َجلُ ُه ْم فَبِأ ِّ َ
بأَ
َع َ
َّ ِ
ات واألَر ِ وا ْختِال ِ اللَّْي ِل والنَّها ِر َيي ٍ
السمو ِ
ات أل ُْولِي األَلْبَ ِ
ودا
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّ َو ِقيَ ًاما وقُعُ ً
ْ
َ َ
اب ( )081الذ َ
َخل ِْق َّ َ َ
ت ى َذا ب ِ
اطالً سبحانَ َ ِ
وعلَى جنُوبِ ِهم وي تَ َف َّكرو َن فِي َخل ِْق َّ ِ
اب النَّا ِر()080
 َ فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
الس َم َوات واأل َْر ِ َربَّنَا َما َخلَ ْق َ َ َ
َ ُ ْ َ ُ
" (آل عمران ،)262-260 :بل إنو دعا إىل إلقاء نظرة التأمل إىل أقرب األشياء يف حياة الناس فقال  )" :أَفَال يَنظُُرو َن
ف نُ ِ
ت ( )07وإلَى ِ
الجبَ ِ
ف
ت ( )06وإلَى َّ
ت ( )08وإلَى األ َْر ِ َك ْي َ
صبَ ْ
ال َك ْي َ
ف ُرفِ َع ْ
الس َم ِاء َك ْي َ
ف ُخ ِل َق ْ
إلَى اإلبِ ِل َك ْي َ
ت(( " )10الغاشية.)10-24
ُس ِط َح ْ

وقد دعت الًتبية اإلسبلمية إىل تنمية اإلرادة من خبلل إعطاء الذات اغبرية الكافية يف التفكر ،وعدم قبول
األفكار دون نظر وسبحيص ،بل البد من إعمال العقل وعدم اغبجر عليو ،واستخدام ؾبموعة من اآلليات والوسائل ؽبذه
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ْم َّ
 َ َكا َن َع ْنوُ َم ْس ُؤوالً " (اإلسراء
إن َّ
اد ُك ُّل أ ُْولَِِ َ
ص َر والْ ُف َؤ َ
الس ْم َع والْبَ َ
 َ بو عل ٌ
الغاية فقال تعاىل " :وال تَ ْق ُ َ ْ َ
 ،) 13أما السنة النبوية فقد أكدت على ىذا األمر فنهت عن تعطيل العقل فقال الرسول عليو الصبلة والسبلم " :ال
تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ،ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن ربسنوا وإن
أساؤا أن ال تظلموا" (اؼبنذري2724 ،ىـ).
وينبغي أن ينمي التفكر والتأمل يف الفرد منذ وقت مبكر ،فالطفل يدرب على ذلك يف اؼبؤسسات الًتبوية اؼبختلفة
مثل األسرة يف اؼبواقف االجتماعية اؼبتعددة ،ويف اؼبدرسة من خبلل اؼبناىج واؼبناشط اؼبدرسية اؼبتعددة يف اؼبراحل
البلحقة ،وذلك حىت ال يكون فردا مبطيا عندما يكرب يف اؼبستقبل .وقد ذكر أحد الباحثُت أن ضباع اغبرية الفكرية أو
غياهبا ،وإخضاع األفراد وقصرىم على رأي أو فكرة ينجم عنو بلبلة يف الفكر ،وإضاعة للدافعية اليت ربفز على تنفيذ
العمل ،فضبل عن اػبضوع واالنقياد واػبنوع (سيد2662 ،م).
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-5إصالح انىالع
تدعو الًتبية اإلسبلمية إىل إصبلح الواقع الفاسد ،وقد احتلت الدعوة إىل األمر باؼبعروف والنهي عن اؼبنكر
مكانة مهمة فيها ،فقد قرنت بُت اإليبان باهلل واألمر باؼبعروف والنهي عن اؼبنكر ،كما نظر إىل األمة على أهنا خَتة ما
ِ
ِ
ت لِلن ِ
المن َك ِر وتُ ْؤِمنُو َن
دامت ملتزمة بذلك ،فقال تعاىلُ " :كنتُ ْم َخ ْي َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
َّاس تَأ ُْم ُرو َن بال َْم ْع ُرو وتَ ْن َه ْو َن َع ِن ُ
بِاللَّ ِو " (آل عمران  ،) 220وقد بينت الًتبية اإلسبلمية أن األمر باؼبعروف والنهي عن اؼبنكر ال يتم بإطبلق بل البد أن
يتم من خبلل استخدام أساليب متنوعة يف التغيَت ،تتناسب والطاقة اؼبتوفرة لدى الشخص الذي يريد اإلصبلح ،فقد ورد
عن الرسول عليو الصبلة والسبلم قولو " :من رأى منكم منكرا فليغَته بيده ،فإن مل يستطع فبلسانو فإن مل يستطع فبقلبو
وذلك أضعف اإليبان" (النيسابوري ،د.ت)
ويكون تغيَت الواقع باليد ؼبن يكون بيده وسيلة التغيَت ،ويبتلك مقومات ذلك التغيَت ،فقد استخدم إبراىيم ىذا
األسلوب يف التغيَت ،ؼبا كان مستطيعا يف تغيَت الواقع الفاسد الذي كان لدى قومو ،كما أخرب اهلل عنو عندما حطم
األصنام مبقيا الكبَت منها ،أما التغيَت بالل سان فيتم من خبلل استخدام العلم الذي لدى الفرد للتعبَت عن حرية اإلرادة،
وؿباولة إصبلح الواقع ،ويبدو ذلك من خبلل مواقف األنبياء مع أقوامهم ،فقد ضربوا اؼبثل يف قوة اإلرادة.
وقد اتبع إبراىيم عليو السبلم أسلوب التغيَت باللسان من خبلل منهج اؼبواجهة باؼبنطق واإلقناع اؽبادئ باغبجة
ك
البينة والدليل ،حيث استدرج قومو فبن يعبدون الكواكب وأقام اغبجة عليهم من خبلل منطقهم فقال تعاىل " :و َك َذ ِل َ
ُن ِري إب َْراهِي َم َملَ ُك َ
ِين (َ )67فلَمَّا َجنَّ َعلَ ْي ِه اللَّ ْي ُل َرأَى
وت ال َّس َم َوا ِ
ون م َِن المُو ِقن َ
ض ولِ َي ُك َ
ت واألَرْ ِ
َ
از ًغا َقا َل َه َذا َربِّي َف َلمَّا
َك ْو َكبًا َقا َل َه َذا َربِّي َفلَمَّا أَ َف َل َقا َل ال أُحِبُّ اآل ِفل َ
ِين (َ )67فلَمَّا َرأى ال َق َم َر َب ِ
از َغ ًة َقا َل َه َذا َربِّي
ين (َ )66فلَمَّا َرأَى ال َّشم َ
أَ َف َل َقا َل لَئِن لَّ ْم َي ْه ِدنِي َربِّي ألَ ُكو َننَّ م َِن ال َق ْو ِم الضَّالِّ َ
ْس َب ِ
َه َذا أَ ْك َب ُر َفلَمَّا أَ َفلَ ْ
ون ( )67إ ِّني وجَّ ه ُ
ْت وجْ ِه َي لِلَّذِي َف َط َر
ت َقا َل َيا َق ْو ِم إ ِّني َب ِري ٌء ِّممَّا ُت ْش ِر ُك َ
ِين (( " )68األنعام.)46-43 ،
ال َّس َم َوا ِ
ض َحنِي ًفا و َما أَ َنا م َِن ال ُم ْش ِرك َ
ت واألَرْ َ
فقد بدا أسلوب إبراىيم عليو السبلم ىادئا يف العرض ألن الًتبية اإلسبلمية تدعو إىل استخدام اؼبنطق يف
اؼبناقشة مع غَت اؼبسلم من اؼبخالفُت مهما كان ،وأن يكون الفيصل يف النقاش ىو اإلقناع واغبجة والدليل اؼبنطقي،
ِ
ْح ْكم ِة والْمو ِعظَ ِة الحسنَ ِة ِ
يل ربِّ َ ِ
ِ
س ُن " (النحل،
وجادل ُْهم بِالَّتِي ى َي أ ْ
ََ َ
 َ بِال َ َ ْ
انطبلقا من قول اهلل تعاىل " :ا ْدعُ إلَى َسب ِ َ
َح َ
.)215
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ادلبحث اخلبيس :انعىايم ادلؤثزة عهً حزَت اإلرادة
يواجو الفرد خبلل مراحل حياتو اؼبختلفة العديد من العوامل واؼبواقف اليت تًتك تأثَتىا على حياتو ،ومن اعبوانب
اليت تؤثر عليها يف جوانب شخصيتو ما ىبتص حبرية اإلرادة ،وتتمثل تلك العوامل واؼبواقف بتقليد القدًن ،وعلو شأن
صاحب الفكرة ،وكثرة األتباع ،وحب الشهوات ،وتاليا عرض لكل ىذه العوامل وبيان موقف الًتبية اإلسبلمية إزاء كل
منها.
ادلطهب األول :تمهُذ انمذَى
تسهم كثَت من اؼبوروثات االجتماعية اليت يرثها الفرد عن أسبلفو وؾبتمعو يف التأثَت سلبا عليو أو إهبابا ،فقد تقوم
باغبد من إرادتو وتقييدىا وإعاقتها ،أو دفعها إىل األمام وتشجيع توجهها ومقاصدىا وشحذ نبتها على فعل ما يراه خَتا
لو يف دنياه وأخراه ،ويكون الفرد يف اجملتمع قد قبل ىذه اؼبوروثات راغباً أو مكرىا ،ويعود السبب يف تشبث الناس
بالقدًن-عندما يكون باطبل -إىل كره الناس التغيَت ابتداء ،وبسبب اؼبقاومة اليت تواجو أي نوع من أنواع التغيَت ،إضافة
إىل كون النموذج القدًن لو ىالة من القداسة واالحًتام يف أذىان الناس ،حبيث تعطيو نوعا من اغبصانة ،وذبعلو فوق النقد
( ،15ص ،)74ولكن الًتبية اإلسبلمية تقف موقفا مغايرا من ىذا األمر ،فهي ترفض احًتام األفكار القديبة والباطلة
جملرد كوهنا قديبة ،إال إذا كانت ىذه األفكار على صواب وربقق سعادة ومصلحة عليا ،فقد عابت منهجية التقليد غَت
الواعي لؤلفكار القديبة دون النظر يف مضموهنا ،ودعت إىل طرحها واالىتمام بالتدبر يف اؼبألوفات من عادات وتقاليد
وأفكار ،فبا يسيطر على عقول أبناء اجملتمع ويطغى عليها ،ولذلك فقد نعى اهلل عز وجل الذين يعللون إعراضهم عن
وج ْدنَا
اؽبدي من خبلل تقليص مساحة اإلرادة لديهم ،وعاب عليهم التقليد األعمى دون نظر فقال " :بَ ْل قَالُوا إنَّا َ
وىا إنَّا
 َ فِي قَ ْريٍَة ِّمن نَّ ِذي ٍر إالَّ قَ َ
 َ َما أ َْر َسلْنَا ِمن قَ ْب ِل َ
اءنَا َعلَى أ َُّم ٍة وإنَّا َعلَى آثَا ِرِىم ُّم ْهتَ ُدو َن ( )11وَك َذلِ َ
ال ُم ْت َرفُ َ
آبَ َ
اءنَا َعلَى أ َُّم ٍة وإنَّا َعلَى آثَا ِرِىم ُّم ْقتَ ُدو َن (( " )12الزخرف).
َ
وج ْدنَا آبَ َ
أما اعبانب اإلهبايب اؼبأخوذ من الشرع اغبنيف فإنو يتمثل بالقدوة اغبسنة .واالستفادة من ذبارب األوائل من أتباع
الرسل صبيعا ،وآخرىم صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأتباعهم بإحسان لقولو تعاىل " :لََق ْد َكا َن لَ ُكم فِي ر ُس ِ
ول
ْ َ
اللَّ ِو أُ ْس َوةٌ َح َسنَةٌ " (األحزاب ،) 12:ولقول الرسول عليو الصبلة والسبلم" :عليكم بسنيت وسنة اػبلفاء الراشدين
اؼبهديُت فتمسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ" (ابن حيان.)157 ،
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ادلطهب انثبنٍ :عهى شأٌ صبحب انفكزة
يقيس بعض الناس األفكار من خبل اؼبكانة اليت يشغلها أصحاب تلك األفكار ،فإذا كان صاحب الفكرة من
ذوي اؼبكانة االجتماعية احملًتمة ،فإن فكرتو تكتسب القداسة وتكون أقرب إىل القبول ،وأما إذا كانت الفكرة صادرة عن
شخص عادي ،ومن ذوي اؼبكانة االجتماعية اؼبتواضعة ،فإن ذلك يقلل من نسبة القبول لدى اآلخرين.
ومن األمور اليت قد تسهم يف تعطيل اإلرادة علو اؼبنزلة لصاحب الفكرة اؼبطروحة ،دون النظر إىل ما عدا ذلك من
اعتبارات ،وقد بينت الًتبية اإلسبلمية خطأ ىذه النظرة ،وأنو ال يقتنع هبذا التصور إال ذوي النظرة السقيمة لؤلمور،
فعرضت مباذج ألقوام وفئات انطبق عليهم ىذا الوصف ،فقد ذكر القرآن الكرًن أن قوم فرعون عطلوا اإلرادة لديهم،
واقتنعوا دبا عرضو عليهم فرعون من أفكار متبعُت لو دون أدىن تدبر أو تفكَت ،فبُت اهلل عز وجل أهنم اكبطوا هبذا الصنيع
اكبطاطا كبَتا ،حيث قال عنهم " فَاتَّب عوا أَمر فِر َعو َن وما أَمر فِر َعو َن بِر ِش ٍ
يد " (ىود ،)64 ،كما بينت الًتبية اإلسبلمية
َ ُ َْ ْ ْ َ ُْ ْ ْ َ
على لسان أىل جهنم أن إرادهتم تعطلت أمام طاعتهم للسادة والكرباء ،فكان ذلك سببا يف شقائهم وتعاستهم
اءنَا
وضبلؽبم ،وكان سببا يف وقوع اػبصومة بينهم ،فقال اهلل سبحانو وتعاىل عنهم  " :وقَالُوا َربَّنَا إنَّا أَطَ ْعنَا َس َ
ادتَنَا وُكبَ َر َ
ِ
ِ ِ
الع َذ ِ
اب وال َْع ْن ُه ْم لَ ْعنًا َكبِ ًيرا " (األحزاب.)35 ،
َضلُّونَا َّ
فَأ َ
السبِيالْ (َ )56ربَّنَا آت ِه ْم ض ْع َف ْي ِن م َن َ
ادلطهب انثبنث :كثزة األتببع
إن كثرة األتباع الذين يلتفون حول فكرة معينة ردبا يؤثر بشكل إهبايب على اؼبدعوين ،فيتونبون أن وجود ىذه
الكثرة دليل على صحتها ،ويساىم ذلك يف تعطيل إرادهتم ،ولكن الًتبية اإلسبلمية ترى أن كثرة اؼبتبعُت للفكرة ليس
إمارة على صحتها ،وليست دليبل على استقامتها .بل إن الكثرة قد تكون يف بعض األحيان مظلة للتابع ،فإن القرآن
الكرًن غالبا ما يذكر الكثرة مقرونة بالضبلل وعدم السداد ،فيقول اهلل تعاىل ـباطبا الرسول عليو الصبلة والسبلم ،وناىيو
عن اتباع أراء الكثَت من اؼبفسدين " :وإن تُ ِط ْع أَ ْكثَ ر من ِفي األَر ِ ي ِ
وك َعن َسبِ ِ
يل اللَّ ِو إن يَتَّبِعُو َن إالَّ الظَّ َّن وإ ْن
ضلُّ َ
ْ ُ
َ َ
صو َن(( " )005األنعام )223 :وقولو كذلك نافيا العلم عن الكثَت من الناس " :ولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس ال
ُى ْم إالَّ يَ ْخ ُر ُ

يَ ْعلَ ُمو َن " (سبأ ،)15 ،يف حُت ورد ذكر القلة يف اؼبواقف اإلهبابية فقال تعاىل وبكي عن نوح عليو السبلم بأن أتباعو
ِ
يل " (ىود ،)70 ،وكذلك ما تد ل عليو اآلية الكريبة من كون القائمُت بواجب الشكر
وما َ
كانو قلةَ " :
آم َن َم َعوُ إالَّ قَل ٌ
ِ
ِ ِ
ي َّ
ور " (سبأ.)21 :
الش ُك ُ
يل ِّم ْن عبَاد َ
هلل ما ىم إال قلة فقال تعاىلَ " :وقَل ٌ
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وقد ثنت السنة النبوية على موقف القرآن الكرًن ،فبينت أن الغالبية من الناس هبانبهم الصواب ،ولذلك فإهنم
مطالبون بتحمل التبعات وا لنتائج ،فقد بُت الرسول عليو الصبلة والسبلم حصة النار ونصيبها من الناس ،حيث يكون
كثَتا فقال :يقول اهلل تعاىل :يا آدم ،فيقول لبيك وسعديك واػبَت يف يديك ،فيقول أخرج بعث النار ،قال وما بعث
النار؟ قال" :من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون ".فعنده يشيب الصغَت ،وتضع كل ذات ضبل ضبلها وترى الناس
سكارى وما ىم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد" قالوا يا رسول اهلل وأينا ذلك الواحد؟ قال" :أبشروا فإن منكم رجبل،
ومن يأجوج ومأجوج ألفا ،مث قال" :والذي نفسي بيده إين أرجو أن تكونوا ربع أىل اعبنة" فكربنا فقال" :أرجو أن
تكونوا ثلث أىل اعبنة" فكربنا فقال " :أرجو أن تكونو نص أىل اعبنة" فكربنا فقال:ما أنتم يف الناس إال كالشعرة
السوداء يف جلد ثور أبيض ،أو كشعرة بيضاء يف جلد ثور أسود" (البخاري2654 ،م).
ادلطهب انزابع :اتببع اذلىي
خلق اهلل اإلنسان وفطره على الضعف وقلة اغبيلة ،وسبب ىذا الضعف فيو ىو ميلو إىل الشهوات واؼبلذات واؼبتع،
فكثَتا ما ينخدع وينجذب -حبكم فطرتو الضعيفة -إىل تلك اؼبتع واللذائذ ،فينصرف إليها ويقع فيها ،فيعدل عند ذلك
ب َّ ِ ِ
عن اغبق والصواب ،فقال تعاىل مبينا فطرة اإلنسان على حب اؼبتاع الدنيويُ " :زيِّ َن لِلن ِ
ِّس ِاء
َّاس ُح ُّ
الش َه َوات م َن الن َ
ِ
ب وال ِْفض ِ
َّة والْ َخ ْي ِل المس َّوم ِة واألَنْع ِام والْحر ِ
ِ
الم َقنطَرةِ ِم َن َّ
الذ َى ِ
ث " (آل عمران.)27 ،
َ
َُ َ
َْ
والْبَن َ
ين والْ َقنَاطي ِر ُ َ
ومن تلك الشهوات اليت تؤثر بشكل سليب على حرية اإلرادة شهوات اعبسد ،ألن ىذه الشهوة عندما تسيطر
على الفرد وتتمكن من و ،فإهنا تعميو عن السبيل القوًن ،فقد جاء عن الرسول عليو الصبلة والسبلم ما وبذر من الوقوع
فيها فقال ناىيا عن االلبداع هبا" :إين فبا أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زىرة الدنيا وزينتها" (البخاري،
2654م).
ومن تلك الشهوات شهوة اعباه أو السلطة ،ألن اإلنسان مولع حبب الظهور والسمعة والصيت ،وقد وقف السلف
متوجسُت وخائفُت من ىذه الشهوة ،واعتربه بعضهم فبا يعرض اؼبسلم للتهلكة ،ولذلك فقد ذكر الغزايل حب اعباه يف
ربع اؼبهلكات اليت ينبغي للمرء اغبذر منها إبقاءً للسبلمة على دينو ،وخوفا على نفسو من الفتنة ،وعده من ضمن
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األسباب اليت تعمل على إفساد التوجو يف القلب (الغزايل ،)505 ،وقد أثر عن السلف نفورىم من حب اعباه والسلطة
وفرارىم منها ،ولو أغبق هبم ذلك العنت واللوم ،حيث كان بعضهم يًتك اغبلقة العلمية عندما يكثر روادىا ،وكان إبراىيم
بن أدىم يقول " :ما صدق اهلل من أحب الشهرة" (الغزايل ،)505 ،وقد عدت شهوة الرياسة وحب السلطة من
البواعث اليت تضعف اإلرادة لدى الفرد ،ألنو قد يتنازل عن مبادئو ويساوم على اغبق والعدل مقابل عدم خسارة اعباه.
وليست شهوة صبع اؼبال وحبو بأقل خطرا على اإلرادة فبا سبق ،فاؼبال مطلوب النفس ومبتغاىا ،ومن خبللو يبكن
ربقيق بعض الشهوات مثل شهويت البطن والفرج ،وقد بُت اهلل عز وجل أن اؼبال ومضنة الغٌت قد يطغي النفس ويصرفها
عن اغبق والصواب ،قال تعاىلَ " :كالَّ َّ
استَ غْنَى(( " )6العلق ،)4-3 ،وقول اهلل تعاىل:
اإلنسا َن لَيَطْغَى ( )5أَن َّرآهُ ْ
إن َ
الرْز َق لِ ِعب ِ
ادهِ لَبَ غَ ْوا فِي األ َْر ِ " (الشورى ،)14 :وللداللة على اآلثار السلبية للمال على اإلرادة،
سَ
ط اللَّوُ ِّ
َ
" ولَ ْو بَ َ
واػبوف من فتنة اؼبال اليت قد هتلك اؼببتلى هبا ،فقد ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو كان يستعيذ باهلل من فتنة
الغٌت فيقول يف أحد أدعيتو بعد االستعاذة باهلل من بعض األشياء " :ومن شر فتنة الغٌت" (البخاري2654 ،م).
وآخر الشهوات اليت تؤثر سلبا على اإلرادة شهوة االنتقام والتشفي ،وإن حب االنتقام والثأر للذات من الصفات
اليت جبل عليها اؼبرء ،لكن الًتبية اإلسبلمية ربث على االرتفاع عن ىذه السجية وذلك الطبع ،فقد بينت أن من صفات
اؼبسلم العفو وعدم االنتقام ،ألن االنتقام من صفات النفوس اللئيمة ،وقد وصف اؼبؤمنون بأهنم يغفرون الزلة وتنازلون عن
ِ
َّ ِ
احش وإذَا ما غَ ِ
ِ
ِ
ضبُوا ُى ْم يَغْ ِف ُرو َن " (الشورى:
ين يَ ْجتَنبُو َن َكبَائ َر اإلثْ ِم والْ َف َو َ
َ
السقطة ،فقال تعاىل للمؤمنُت " :والذ َ
 ،) 14أما النيب عليو الصبلة والسبلم فقد ضرب القدوة واؼبثل يف الغفران واؼبساؿبة والصفح ،حيث ظبا بإرادتو عن
االنتقام من أىل مكة بعد أن أظفره اهلل هبم يف فتح مكة ،بعد أن آذوه وضيقوا عليو ،فعفا عنهم وسبالك إرادتو متناسيا ما
صار منهم من مساوئ وأذى ،حيث قال قولتو اؼبشهورة" :اذىبوا فأنتم الطلقاء" (ابن ىشام ،د.ت).
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اننتبئج
أرى يف هناية ىذه الدارسة ،أنو البد من إبراز ما توصلت إليو من أفكار ونتائج ،وذلك من خبلل إهبازىا يف فقرات
ؿبددة ،ونقاط بارزة ومقتضبة ،وتتمثل ىذه األفكار والنتائج دبا يلي:
-2كشفت الدراسة عن تباين وجهات النظر يف فهم حرية اإلرادة عند اإلنسان لدى الفبلسفة ،وقد سبثل ىذا التباين يف
االنقسام الذي ظهر يف مواقفهم ،حيث انقسموا إىل ثبلث فئات متباينة؛ ففي حُت اعترب بعضهم اإلنسان معدوم
اإلرادة ،وىو مسَت يف كل القضايا ،فقد اعتربه بعضهم مسَتا يف أمور وـبَتا يف أمور أخرى ،وقد اعتربه الفريق
الثالث أنو ـبَت يف كل القضايا.
-1انقسمت الفرق اإلسبلمية يف النظرة إىل حرية اإلرادة لدى اإلنسان إىل طوائف ثبلث ،فقد اعتربه اعبربيون مثل
اعبهمية أن اإلنسان ؾبرب على أفعالو وسلوكو ،واعتربت اؼبعتزلة القدرية أن اإلنسان حر اإلرادة والتصرف ،وأنو ىو
الذي ىبلق أفعالو ،أما األشاعرة فقد وقفوا موقفا وسطا بُت اعبربية واؼبعتزلة القدرية فقالوا بنظرية الكسب اليت
ىبلقها اهلل سبحانو وتعاىل للعبد ،وقد جعلوا ذلك ؿبصورا بُت الفعل من ناحية وبُت القدرة اليت يقع عن طريقها
الفعل من ناحية ثانية ،وقد قبم ىذا التباين واالختبلف عن اختبلف يف فهم ظاىر بعض النصوص القرآنية اليت
يبدو اعبرب ظاىرا فيها ،إضافة إىل انعكاس ضرورة الًتبية من عدم ضرورهتا للشخصية اإلنسانية بناء على تلك
النظرة.
-1ترى الًتبية اإلسبلمية أن اإلنسان ينبغي أن يكون ـبَتا يف أفعالو ،حىت يكون مسئوال عن سلوكو ،وبناء عليو فقد زود
بالعقل الذي يستطيع من خبللو التمييز بُت اػبَت والشر ،ولكن ىذا التخيَت يسَت داخل إطار القضاء والقدر
الذي يعلمو اهلل عز وجل ،فيكون ـبَتا ومسَتا يف آن معا بعد زبيَته يف فعل اػبَت والشر وبيان عاقبة كل منهما،
حيث ييسر سبحانو اػبَت للذي يكون توجهو صادقا ،ويقدر الشر ؼبن يكون توجهو كاذبا.
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 -7كشفت الدراسة عن وجود ؾبموعة من اؼبظاىر اليت تدل على تضمن الًتبية اإلسبلمية ؼببادئ حرية اإلرادة ،وتتمثل
ىذه اؼبظاىر حبرية العقيدة وحرية الرأي ،وحرية التفكَت ،واغبرية السياسية ،وربرير الرقيق من العبودية ،وأن ىذه
اؼببادئ مل تبق شعارات نظرية غَت قابلة للتطبيق والواقعية ،بل ربولت إىل تطبيق وفبارسة عملية ذبسد ضمن مسَتة
ىذه الًتبية.
 -5أبرزت الدراسة ؾبموعة من الوسائل اليت يتم من خبلؽبا تنمية حرية اإلرادة من منظور الًتبية اإلسبلمية ،وذلك انطبلقا
من أ ن اإلرادة مكون من مكونات الشخصية اإلنسانية ،والًتبية تقوم بتنمية اعبوانب اؼبتعددة ؾبتمعة ومنو اإلرادة،
وتتمثل ىذه الوسائل الًتبوية بتقوية العقيدة لدى الفرد ،وتنمية الشخصية اؼبستقلة ،وتربية الفرد على التوبة ،والًتبية
على الوفاء ،والًتبية على الصرب ،والًتبية على البذل ،والًتبية على ربمل اؼبسئولية ،والًتبية على التفكر والتدبر،
وإصبلح الواقع.
 -3ىناك بعض العوامل اليت تؤثر سلبا على حرية اإلرادة وربد من فاعليتها ،ومن ىذه العوامل تقليد القدًن ،وعلو شأن
صاحب الفكرة ،وكثرة تابعي الفكرة ،إضافة إىل اتباع اؽبوى.
وبعد ان تهاء ىذه الدراسة ،فإنٍت أوصي بالقيام باؼبزيد من الدراسات التأصيلية يف جوانب اؼبعرفة اؼبختلفة اليت تبُت وجهة
نظر الًتبية اإلسبلمية وتصورىا يف ىذه القضايا.

ادلزاجع
ابن تيمية ،أضبد عبد اغبليم (ت" :)415ؾبموع فتاوى شيخ اإلسبلم أضبد بن تيمية" ،صبع عبد الرضبن بن ؿبمد
اغبنبلي ،بَتوت ،دار العريب2156 ،ىـ.
ابن حبان ،ؿبمد البسيت (ت" :)175صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان" ،ربقيق شعيب األرنؤوط ،بَتوت :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثانية ،بدون تاريخ.
ابن قيم اعبوزية ،ؿبمد بن أيب بكر (ت452ىـ)" :مدارج السالكُت بُت منازل إياك نعبد وإياك نستعُت" ،ربقيق ؿبمد
حامد الفقي ،بَتوت ،مكتبة السنة احملمدية ،الطبعة الثانية2653 ،ىـ.
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ابن قيم اعبوزية ،ؿبمد بن أيب بكر (ت452ىـ) " :شفاء الغليل يف مسائل القضاء والقدر واغبكمة والتعليل" ،ربقيق
ؿبمد بدر الدين النعساين ،بَتوت ،دار الفكر2645 ،م.
ابن كثَت ،إظباعيل بن عمر(ت" :)447تفسَت القرآن العظيم" ،بَتوت ،دار الفكر2702 ،ىـ.
ابن كثَت ،إظباعيل بن كثَت" :البداية والنهاية" ،بَتوت ،مكتبة معروف ،بدون تاريخ.
ابن منظور /ؿبمد بن مكرم (ت" :)422لسان العرب" ،بَتوت ،دار صادر ،بدون تاريخ.
ابن ىشام ،عبد اؼبلك" ،السَتة النبوية" ،ربقيق طو عبد الرؤوف سعد ،بَتوت ،دارا عبيل ،الطبعة الثانية ،بدون تاريخ.
أبو اغبسن ،شيث بن إبراىيم (ت")565حز الغبلصم يف إفحام اؼبخاصم عند جريان أحكام القدر" ،ربقيق عبد اهلل
عمر البارودي ،بَتوت :مؤسسة الكتب الثقافية2705 ،ىـ.
أبو داود ،سليمان بن األشعث (ت" )145سنن أيب داود" ،ربقيق ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد ،بَتوت :دار الفكر.
أبو زىرة ،ؿبمد" .اعبريبة والعقوبة يف الفقو اإلسبلمي" ،القاىرة ،دار الفكر العريب2647 ،م.
األشعري ،أبو اغبسن "اللمع يف الرد على أىل الزيغ والبدع" ،ربقيق ريشارد اليسوعي ،بَتوت :اؼبطبعة الكاثوليكية،
.2651
األشعري ،أبو اغبسن "مقاالت اإلسبلميُت واختبلف اؼبصلُت" ،ربقيق ىلموت ريد ،بَتوت :دار إحياء الًتاث ،الطبعة
الثالثة ،بدون تاريخ.
أفبلطون (ت 174ق م) ،صبهورية أفبلطون ،ترصبة حنا خباز ،بَتوت ،دار القلم ،بدون تاريخ.
أفبلطون (ت 174ق م) ،صبهورية أفبلطون ،ترصبة فؤاد زكريا ،اإلسكندرية ،دار الوفاء 1007م.
األنصاري ،زكريا ؿبمد (ت ،)613اغبدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،ربقيق الدكتور زكي مبارك ،بَتوت :دار الفكر
اؼبعاصر ،الطبعة األوىل 2722ىـ.
أيوب ،حسن" :تبسيط العقائد اإلسبلمية" ،القاىرة ،الطبعة الثالثة ،دار االعتصام.2645 ،
البخاري ،ؿبمد بن إظباعيل (ت153ىـ) :اعبامع الصحيح اؼبختصر "ربقيق مصطى ديب البغا ،بَتوت ،دار ابن كثر،
الطبعة الثالثة،2654 ،ج.2
البخاري ،ؿبمد بن إظباعيل (ت: ،)153خلق أفعال العباد" ربقيق عبد الرضبن عمَتة ،الرياض ،دار عكاظ ،الطبعة
الثانية ،بدون تاريخ.
البغدادي ،عبد القاىر بن طاىر (ت" )716الفرق بُت الفرق وبيان الفرق الناجية" ،بَتوت :دار اآلفاق اعبديدة ،الطبعة
الثانية .2644
ابن تيمية ،أضبد عبد اغبليم (ت" :)415كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف العقيدة" ربقيق عبد الرضبن النجدي ،مكتبة
ابن تيمية
ابن صنيتان ،مرزوق وآخرون" .موسوعة القيم ومكارم األخبلق العربية واإلسبلمية" ،الرياض ،دار رواح2712 ،ىـ،
سلسلة .10
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الًتمذي ،ؿبمد بن عيسى (ت" :)146اعبامع الصحيح سنن الًتمذي" ،ربقيق أضبد شاكر وآخرون ،بَتوت ،دار إحياء
الًتاث العريب ،بدون تاريخ.
اعبرجاين ،على بن ؿبمد (ت" ،)523التعريفات" ،ربقيق إبراىيم اإلبياري ،بَتوت ،دار الكتاب العريب ،دون تاريخ.
حسُت ،ؿبمد اػبضر" ،اغبرية يف اإلسبلم" ،تونس ،دار اؼبغرب العريب ،الطبعة األوىل.2641 ،
اغبفٍت ،عبد اؼبنعم" :ا ؼبعجم الشامل ؼبصطلحات الفلسفة" القاىرة ،مكتبة مدبويل ،الطبعة الثالثة100 ،م.
اغبقيل ،سليمان بن عبد الرضبن" :حقوق اإلنسان يف اإلسبلم" ،الرياض ،الطبعة الثانية.2664 ،
اغبليب ،علي بن برىان الدين (ت" :)2077السَتة اغبلبية يف سَتة األمُت واؼبأمون" ،بَتوت ،دار اؼبعرفة2700 ،ىـ.
اغبنفي ،ابن أيب العز "شرح العقيدة الطحاوية" ،بَتوت :اؼبكتب اإلسبلمي ،الطبعة الرابعة 2162ىـ.
اػبطيب ،عبد الكرًن" :القضاء والقدر بُت الفلسفة والدين" ،القاىرة ،دار الفكر العريب ،الطبعة الثانية.2646 ،
دراز ،ؿبمد عبد اهلل" :دستور األخبلق يف القرآن" ،ترصبة عبد الصبور شاىُت ،سلسلة الثقافة اإلسبلمية2146 ،ىـ.
الرازي ،ؿبمد بن أيب بكر( :ت" ،)420ـبتار الصحاح "ربقيق ؿبمود خاطر  ،بَتوت ،مكتبة لبنان 2665 ،
الرازى ،ؿبمد بن عمر (:ت ،)303اعتقادات فرق اؼبسلمُت واؼبشركُت " ،ربقيق على سامى النشار ،بَتوت ،دار الكتب
العلمية 2701 ،ىـ.
رضا ،ؿبمد رشيد السيد" :تفسَت القرآن اغبكيم الشهَت تفسَت اؼبنار" ،بَتوت ،دار اؼبعرفة ،الطبعة الثانية ،بدون تاريخ،
اجمللد الثامن.
روزنتال؛ م ويودين ب" اؼبوسوعة الفلسفية" ترصبة ظبَت كرم ،الطبعة األوىل ،بَتوت ،دار الطليعة 2654م.
روسو ،جان جاك (ت2445م)" ،إميل" ،ترصبة عادل زعيًت ،القاىرة ،دار اؼبعارف.
زاىر ،رفقي" :فلسفة الًتبية يف اإلسبلم" ،القاىرة ،مكتبة النهضة اؼبصرية.2652 ،
زكريا ،إبراىيم" :مشكلة اغبرية" القاىرة ،مكتبة مصر .الطبعة الثانية .2631
الزـبشري ،جار اهلل ؿبمد بن عمر اػبوارزمي (ت" :)515الكشاف" ،ربقيق ؿبمد الصادق قمحاوي ،القاىرة ،مكتبة
مصطفى البايب اغبليب ،الطبعة األخَتة.2641 ،
الزنيدي ،عبد الرضبن بن زيد" :تطبيق الشريعة يف اؼبملكة العربية السعودية" ،الرياض ،األمانة العامة لبلحتفال دبرور مائة
عام على تأسيس اؼبملكة العربية السعودية.2666 ،
زيادة ،معن " :اؼبوسوعة الفلسفية العربية" ربرير د.ماجدفخري ونزار الزين وإدوارد القش بَتوت ،معهد اإلمباء العريب،
الطبعة األوىل 2664م.
الزين ،ظبيح عاطف" :اإلسبلم وثقافة اإلنسان" ،بَتوت ،دار الكتاب اللبناين ،الطبعة اػبمسة2645 ،م.
سيد ،فتح الباب عبداغبليم" :الغايات واألىداف الًتبوية يف القرآن والسنة" ،حبوث اؼبؤسبر الًتبوي( ،مؤسبر كبو بناء نظرية
تربوية إسبلمية معاصرة) ؿبرر ،عمان ،صبعية الدراسات والبحوث اإلسبلمية.2662 ،
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السيوطي ،عبد الرضبن بن أيب بكر (ت" :)622تاريخ اػبلفاء" ربقيق ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد ،القاىرة ،مطبعة
السعادة2651 ،م.
الشهرستاين ،ؿبمد بن عبد الكرًن (ت .)575اؼبلل والنحل .ربقيق ؿبمد سيد كيبلين .دار اؼبعرفة2707 ،ىـ.
الشيباين ،أضبد بن حنبل (ت" :)172مسند أضبد بن حنبل" ،القاىرة ،مؤسسة قرطبة ،بدون تاريخ.
الصعيدي ،عبد اؼبتعال " :حرية الفكر يف اإلسبلم " ،القاىرة ،دار اؼبعارف1002 ،م.
طاليس ،أرسطو" :األخبلق" ،ترصبة إسحاق بن حنُت ،ربقيق عبد الرضبن بدوي ،الكويت2646 ،م.
طاليس ،أرسطو" :السياسة" ،ترصبة أضبد لطفي السيد ،الرياض ،منشورات الفاخرية ،بدون تاريخ.
الطربي ،ؿبمد بن جرير (ت" ،)120تاريخ األمم واؼبلوك" ،بَتوت ،دار الكتب العلمية2704 ،ىـ.
طرابيشي ،جورج" ،معجم الفبلسفة" ،الطبعة األوىل ،بَتوت ،دار الطليعة2654 ،م.
الطنطاوي ،على والطنطاوي ،ؿبمد" :أخبار عمر وعبد اهلل بن عمر" ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة.2641 ،
الظاىري ،على بن حزم (ت" ،)575الفصل يف اؼبلل واألىواء والنحل" ،القاىرة ،مكتبة اػباقبي.
عبد اعببار ،القاضي" :اؼبغٍت يف أبواب العدل والتوحيد" ربقيق توفيق الطويل وسعيد زايد ،القاىرة ،دون تاريخ...
عطية ،ؿبمد عطية" :مفاىيم أساسية يف الًتبية اإلسبلمية واالجتماعيات" ،عمان دار الفكر 2662م.
الغزايل ،ؿبمد بن ؿبمد (ت" :)505إحياء علوم الدين" ،بَتوت ،دار اؼبعرفة ،بدون تاريخ.
فرحان ،إسحاق أضبد" :الًتبية اإلسبلمية بُت األصالة واؼبعاصرة" ،عمان ،دار الفرقان ،الطبعة الثانية2651 ،
فينكس .ىـ ،فيليب" :فلسفة الًتبية" ،ترصبة ؿبمد لبيب النجيحي ،القاىرة ،مؤسسة فرانكلُت.
القاظبي ،ؿبمد صبال الدين" :تفسَت القاظبي" ،ربقيق ؿبمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.2655 ،
القرطيب ،ؿبمد بن أضبد( :ت" ،)342اعبامع ألحكام القرآن" ،ربقيق أضبد عبد العليم الربدوين ،القاىرة ،دار الشعب،
الطبعة الثانية2141 ،ىـ.
قطب ،سيد" :يف ظبلل القرآن" ،بَتوت ،دار الشروق ،الطبعة السادسة ،2645 ،ج ،2ص.162
مالك ،اإلمام أبو عبد اهلل األصبحي (ت" :)246موطأ اإلمام مالك" ربقيق ؿبمد فؤاد عبد الباقي ،القاىرة :دار إحياء
الًتاث العريب.
اؼباوردي ،على بن ؿبمد (750ىـ) :األحكام السلطانية والواليات الدينية ببَتوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،
2655م.
مبارك ،زكي" :األخبلق عند الغزايل" ،القاىرة ،دار الشعب ،بدون تاريخ.
ؾبمع اللغة العربية" :اؼبعجم الفلسفي" القاىرة ،اؽبيئة العامة لشؤون اؼبطابع2651 ،م
اؼبناوي ،ؿبمد عبد الرؤوف (ت" :)201التوقيف على مهمات التعاريف" ،ربقيق ؿبمد رضوان الداية ،بَتوت ،دار
الفكر اؼبعاضر2720 ،ىـ.
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، ربقيق إبراىيم مشي الدين،" "الًتغيب والًتىيب من اغبديث الشريف:)353 عبدا لعظيم بن عبد القوي (ت،اؼبنذري
.ىـ2724 ، دار الكتب العلمية،بَتوت
، مكتب اؼبطبوعات اإلسبلمية: حلب، ربقيق عبد الفتاح أبو غدة،) اجملتىب من السنن101 أضبد بن سعيد (ت،النسائي
.2653 الطبعة الثانية
. دار الفكر،" "اجملموع شرح اؼبهذب:)343 وبيي بن شرف (ت،النووي
 دار إحياء الًتاث: بَتوت. أبو اغبسُت مسلم بن اغبجاج"صحيح مسلم" ربقيق ؿبمد فؤاد عبد الباقي،النيسابوري
.العريب
.ىـ2704 ، دار الريان للًتاث، القاىرة،" "ؾبمع الزوائد ومنبع الفوائد:)ىـ504 على بن أيب بكر (ت،اؽبيثمي
.2646 ، الطبعة الثالثة، دار النشر ومكاهنا،" "اؼبعجم الفلسفي: مراد،وىبة
.2641 ، مكتبة اػباقبي، القاىرة،" "االذباه األخبلقي يف اإلسبلم: مقداد،ياعبن
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Abstract. Freedom of Design is crucial issue that concems man , for it is crucial issue
that concems man , for it is closely related to the society , the uni verte and the human
existence . It’s also of more importance for Muslims as it is directly connected beüefs
and religious principles and as it looks ambiguous to many regole. The researcher
addresses this issue from philosophical perspective and it’s origins in the Islamic
sects, he also studies the close relation ship between freedom of décision and
responsibility , the factors that affect freedom of décision and the ways that can
improve if is the Islamic éducation.
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