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ا بأدا ولّش كاا  انطالق ا ماالقولا صلا اا صللا وصلا ماولا يحما ولقّش ااولا يحما اا  حطاًل

 ولذا نلياوصحمصلا ولّشيصلا لها ق الاأأحمداوسي الاأحماًل ا صليا بطولا وك لا صلا  ا َممَّناا

 لاأتتمما  ولّش كا  ولك ق ناإولا َمماوّشلا لق ناا.ا صلّشا ماإتح ما أل كها قصلا ويحما  ول ك

ا  لولاأ حاًل اوهل ا وسيثها  لاتتم لا ولّشصحا  إلرش أها ولا مّشخكاجهماًل ا الا اللقاًل اإالّش

ا لقجله تلا ولّشحللنها  ل  لللاا أول اذا  لك لا ومّشولقراجلعكذاأأحمها تماولمدّش

. ويلللنها بز دا اا للاخلكا وبز ء  

 وح االا عقتللاأناأش كاأو تلةاالملا وصّشغنا  ألأدا ولك لا  وب  لنه

 اخصق اًل اأ ض ءا وصبلنا ولصحلناتعضّشطا تَمسقلاتصقّشرا وحلوكةا  ل اللله ها

  وح اولتم لاأ ض ءاوبلنا وحل اللنا مااص ئٍحا تقجله ٍداوه 

.ا  وغا أل كا لاإ ك ءاهلدا وكو ونا   ا لمه   

  أش كاوكّشا ماو  مالا  جّشهللاوق ءٌءا ماالك ٍياأ ا للمٍا

ا ول وحلم» « آخكاأ ق ا اأنا ويحماااردّش  
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        اعتىن اإلنساف منذ القدـ بالعلم، لييسعد نفسو كيقٌومها، كيضع حلوالن ؼبشكبلتو البلمتناىية، فهو مصدر 
فخر كٌل حضارةو، كعليو مدارىا، فأيٌسست لذلك مواطني كمدارسي ييشرؼ عليها شيوخه كأساتذةه تساعد على طلبو، 

كمقدار ربصيلو يرتبط دبدل تأثًن العوائق عليو، فكٌلما كاف على علمو ّٔذه العوائق كٌلما كاف ربصيلو للعلم أنفع 
كأجدل، كاليت يتٌم توضيحها من طرؼ الٌشيوخ كاألساتذة، باعتبارىم األصل كالٌشرط الذم ال يبكن الٌتعلم إاٌل بو، 

كىذا الٌسبيل ازٌبذه علماء العرب قاعدةن من قواعد الٌتحصيل العلمي، كالٌدليل على ذلك كاضحه بالٌنصوص 
الٌشرعية، باإلضافة إىل الكتاب الذم يبٌثل اؼبصدر كالٌشيخ الثٌاين بعد اؼبعٌلم، فهو رفيق درب الطٌالب، كما حاؿ 

دكف فكره، أك نقص عنو هبده فيو، فهذاف اؼبصدراف كافياف لتحصيل أٌم فنٍّ من الفنوف، كعلى ىذا فقد شاعت 
شخصٌية الغزايل يف األكاسط العلمٌية العربية خصوصنا الشرعية منها كالفلسفية، كأثارت جدالن كبًننا خاصة بٌن 

 .    الطوائف كاؼبذاىب الٌشرعية، كؼبا خٌلفتو من ثركة فكريٌةو كحضاريٌةو تسهم يف هتيئة الناشئة

        فازٌبذت دراسةن يف اؼبنهج التعليمٌي لو من خبلؿ كتابو أيٌها الولد نظرنا ألنبٌيتها يف آّاؿ الٌّتبوم الٌتعليمٌي، 
كقد سبقت . كؼبا ؽبا من بالل األثر يف تأصيل اؼبناىج الٌتعليمية اغبالية، كتطبيقها باعتبارىا مناىج ؾبربٌةه كناجحةه 

جبامعة البلقاء  (العلـو اإلنسانية )الٌدراسات ىذه الٌدراسة، كاليت منها مقاؿه نشر يف ؾبٌلة جامعة الٌنجاح لؤلحباث
نصائح اإلماـ الغزايل يف رسالة أيٌها الولد، كقانوف الٌّتبية كالٌتعليم اغبايل : ـ، عنوانو2015الٌتطبيقية يف األردف سنة 

مرًن اػبالدم، ناجي السعايدة، كأضبد بدح، فتضٌمن :، من قبل ؾبموعةو من الباحثٌن ىم(دراسة مقارنة)يف األردف 
اؼبقاؿ دراسةن مقارنةن لؤلدآب اليت أكردىا الغزايل يف كتابو مع القوانٌن الٌّتبوية يف األردف فوجدكا ؽبا ما يقابلها يف 

 .القانوف الٌّتبوم أك قريب منها، أٌما دراسيت ىذه فتتعٌلق باعبانب الٌتعليمي أكثر

        كاخّتت ىذا اؼبوضوع بالٌذات للواقع الذم تعيشو اؼبنظومة الٌتعليمٌية يف الوطن العريب كاعبزائر على كجو 
فما مدل تطبيقو للمنهج الٌتعليمٌي كأٌم اؼبناىج مارس؟ . اػبصوص، بغية التعديل من ىذا الواقع، كلو بااكلة

 .ككيف يفٌسر الٌّتبية كالٌتعليم؟ كىل للعلم الذم برع فيو تأثًن على اعبانب الٌتعليمي؟

ا يف ذلك خطةن تتصٌدرىا مقدمة كمدخل سبهيدم يوٌضح مفاىيم تتعٌلق بالٌدراسة مثل اؼبنهج الٌّتبوم          معتمدن
، باعتبارىا مفاتيح ؽبا، ٍبٌ إٌّنا تيسٌهل على القارئ اإلدراؾ، باإلضافة إىل  كالٌتعليمي قصد تسهيل الٌدراسة أٌكالن

أساسٌيات اؼبنهج كمكٌوناتو مع تبيٌن طبيعة الٌتداخل بينها، كفصلٌن مكٌملٌن للمدخل الٌتمهيدم، متبوعٌن خباسبة 
 .تلٌخص أىٌم النتائج اؼبتوٌصل إليها يف الٌدراسة

        ربٌدثت يف الفصل األٌكؿ عن الغزايل ككتابو، ناقبلن ماٌدتو من كتب الٌّتاجم من نسبو كنسبتو، ككيف نشأ 
كطلب العلم؟، كعلى يد من؟ كيف أٌم بلدو؟ يف أسلوبو سهلو كـبتصرو، ألٌف الكتب قد أطالت يف ىذا اؼبوضوع، 
زيادةن على بدايات تأليفو كبراعتو يف ذلك، مع شهود العلماء لو، أٌما الكتاب فقد سٌبت دراستو شكبلن كمضموننا، 
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حيث تضٌمن اعبانب الٌشكلي من ذلك معلوماتو حوؿ الكتاب كفيو كصفه ؼبخطوطتو األكىل اؼبكتوبة بالٌلغة 
أٌما من حيث اؼبضموف فتناكلت فيو موضوعات الكتاب، كسبب تأليفو، .الفارسٌية مع تاريخ كتابتها من طرفو

كمنهج الغزايل كأسلوبو فيو، خاسبنا عناصر ىذا البحث باؽبدؼ الذم من أجلو أٌلفى ىذا الكتاب كاؼبصادر اليت 
 .صبع منها ماٌدتو، مشًننا يف ذلك إىل بعض اؼبؤىاخذات اليت تيأخذ على الكتاب كييوصف ّٔا الغزايل

        كالفصل الثٌاين الذم يبٌثل اعبانب الٌتطبيقي من البحث، استقرأت فيو الكتاب قراءةن تعليميةن فاستخرجت 
اؼبعٌلم، كاؼبتعٌلم، كاؼباٌدة التعليمٌية،موٌضحنا دكر كٌل عنصرو :مسائلو، مسقطنا ذلك على العناصر الٌتعليمية اؼبتمثٌلة يف

يف العملٌية الٌتعليمٌية من خبلؿ الٌشركط اليت هبب توٌفرىا، على ما كضع الغزايل، كىذا كٌلو يف مبحثو أٌما اؼببحث 
ا يف ذلك على مواقف كعباراتو تعليميةو يف  الثاين فبينت فيو اؼبنهج الذم ازٌبذه الغزايل يف الٌتعلم كالٌتعليم معتمدن

ا من حالو مع تلميذه أيضنا منهجنا تعليميِّا  .الكتاب، مٌتخذن

        كحٌّت تكوف ىذه اػبطٌة ناجحةن انتهجت اؼبنهج الٌتارىبي الوصفٌي، فالٌتارىبي يتمثل يف سردو لّتصبة الغزايل 
من تبيٌن غبياتو اؼبعيشٌية كالعلمٌية إىل تأليفو كظهوره على الساحة العلمٌية كىكذا حٌّت كفاتو، أٌما الوصفٌي فيتمٌثل 

يف استقراء كتاب أيٌها الولد قراءة تعليمٌية، كاستنباط كانتقاء منو اؼبسائل الٌتعليمٌية كاؼبنهج اؼبٌتبع من طرفو يف 
 .  الكتاب

        جامعنا إثر ذلك ماٌدةن علمٌيةن منسوبةن إىل مواردىا، كمأخوذةن من مضاٌّنا، من أنٌبها لساف العرب البن 
ا منو اؼبفاىيم الٌلغوية، كطبقات الٌشافعٌية الكربل للٌسبكي، كشذرات الٌذىب البن عمادو، اؼبعتمدىين يف  منظور آخذن

 .مبحث الّتصبة للمؤلف، ككتاب أيٌها الولد للغزايل، قطب رحى ىذه الدراسة كاإلطار األىٌم فيها

        كمعلـو أٌف أفضل األعماؿ ما كاف منو متقننا، كيسعى اؼبرء إلخراج عملو يف أّٔى حلة، لكن تبقى العقبات 
كثرة األرآء : كالعوائق حائلةن دكف ذلك، كدراسيت ىذه كغًنىا من الدراسات، تعّتض طريقها عوارض يف مثل

كاختبلفها؛ بل تضارّٔا يف بعض األحياف فبٌا يؤدم إىل حًنة الباحث ككقوفو أماـ تباين اؼبعارؼ كاختبلفها يف 
آّاؿ الواحد، باإلضافة إىل تعدد اؼبصطلحات يف ىذا آّاؿ للمسٌمى الواحد، كقد سٌبت ؾباكزت ىذه العوائق 

 .جبملة من التجاكزات

        كيف اػبتاـ كبمد ا تعاىل كنشكره على أف كفقنا إلسباـ ىذه الدراسة، كنسألو سبحانو التوفيق فيما بقي، 
 .             فإنو كيل ذلك كالقادر عليو، كاغبمد  رب العاؼبٌن





 

 



















































 
 

المنهج :مدخل تمهيدي
التربوي والتعليمي 

المفهوم، األساسيات، )
(والعناصر  
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       اللغة عملٌية تعلمٌية تعليمية ؿبضة، لذا كجب على الفرد إعماؿ فكره لفهم سلوكو كسبكٌن سلوكات ايطٌن 
بو من نفسو، كال يتأٌتى ذلك إاٌل بالٌتواصل، فالٌتعٌلم كالٌتعليم نبا ؿبٌصلتا ىذه العملٌية التفاعلٌية،كما يعٌد اؼبنهج ركننا 
أساسينا من أركاف العملٌية التعليمٌية، كمل ربصل لو ىذه اؼبزيٌة إاٌل بعدما أثار نقاشنا كبًننا يف األكساط الًعلمٌية، كتطٌور 
من جيلو إىل جيلو حّت أصبح علمنا مستقبلن بذاتو؛ يعرؼي باسم علم اؼبناىج، فييعًطي ىذا العلم الطرؽ كاألساليب 

 .اليت تسٌهل سًن العملٌية التعليمية على اؼبعٌلم كاؼبتعلم

 (ق711ت)الٌناظر ؼبعىن اؼبنهج يف اؼبعاجم العربية هبدىا تٌتفق على أنٌو الطريق فمثبل ابن منظور:الّتعريف بالمنهج
فالفعل .1"كضيحى كاستبافى كصار ّنجنا كاضحنا بيٌػننا:بٌٌنه كاضحه، كأّنجى الطريق:طريقهنىهجه ":يف لساف العرب قاؿ عنو

نػىهىجى ـبتلف اؼبعىن باعتبار تعٌديو كلزكمو، فاؼبتعٌدم دبعىن الٌسًن كالٌسلوؾ، أما البٌلـز فهو دبعىن الوضوح 
النٌػٍهجي بوزف الفىٍلس كاؼبنػٍهىج بوزف اؼبٍذىىب كاؼبًنػٍهىاج الطريق ":بقولو(ق660ت)كيتبعو يف الرٌأم اإلماـ الرٌازم .كاإلبانة

فالرٌازم ىنا صبع بٌن اؼبعنيٌن كما يف اؼبثالٌن،كاؼبًنػٍهىاج .2"الواضح، كّنىجى الطريقى أبانىو كأىكضىحىو، كّنىجىوي أيضنا سىلىكوي 
كقد كرد يف الٌتنزيل دبعىن الطريق كما يف قولو .على كزف ًمٍفعىاؿ؛ فهو من أظباء اآللة كاؼبًنػٍهىاج آلة من آالت العلم

أما يف الثقافة الغربية فييقابىل ىذا اؼبصطلح  .3باؼبعىن نفسو(50:اؼبائدة) ﴾لكلٍّ جعلنا منكم شرعةن كًمنهاجنا﴿:تعاىل
 يف اللغة األؼبانية كسائر die methode يف الفرنسية، كmethode يف اإلقبليزية، كmèthodبلفظة 

 .، فقد استعمل اؼبنهج دبعىن كاحد يف الثقافة العربية كالغربية4البدائل يف اللغات اؽبندكأكركبية

، "كما عرٌفو عبد الرضبن بدكم ىووالمنهج في االصطالح   الطريق اؼبؤدم إىل الكشف عن اغبقيقة يف العلـو
إذف .5"بواسطة طائفةو من القواعد العامة، اليت هتيمن على سًن العقل كربدد عملٌياتو حّت يصل إىل نتيجةو معلومةو 

فاؼبنهج ىو السبيل اؼبوصل إىل مقصد من اؼبقاصد، عرب صبلة من القواعد اليت ربكم العقل كي ال ىبرج إىل ؾباؿ 
 .آخر

                                                           
 .(ف ق ج):،مادة383، ص2:ق، مج1300، 1لساف العرب، ابن منظور، دار صادر، بًنكت، لبناف ،ط- 1

ـ، 2008، 17خليل توفيق موسى، دار اإلرشاد، ضبص، ط:عريب، الرازم، مر- ـبتار الصحاح معجم عريب2-
 .(ف ق ج):،مادة496ص

ط، .عبد ا اؼبنشاكم، دار اغبديث، القاىرة، د:حاشية الصاكم على تفسًن اعببللٌن، أضبد بن أضبد الصاكم، تح:ينظر-3
 .498، س1ـ، ج2011

. 25ـ، ص2020ط، .مفهـو اؼبنهج العلمي، يبىن طريف اػبويل، مؤسسة ىنداكم، اؼبملكة اؼبتحدة، د:ينظر4-
.  5ـ، ص1977، 3مناىج البحث العلمي، عبد الرضبن بدكم، ككالة اؼبطبوعات، الكويت، ط-5
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اصطلح اؼبعٌجميوف على أٌف معىن الٌّتبية الزٌيادة كالعناية، كىذا ما أكرده ابن منظور يف كتابو ناقبل عن :مفهوم التربية
أم أٌف أصلها من ربا .1"كىذا لكل ما يػىٍنًمي كالولد كالٌزرع ككبوه:رىبَّيتىوي تىربًيةن كتػىرىبَّيتىو أم غىذىكتىو، قاؿ: اعبوىرم"

عبارة عن هتيئة األرضية كالعوامل ألجل تفتح استعدادات اإلنساف كإخراجها ": دبعىن زاد، أما يف االصطبلح فهي
فالتهيئة تتمثل يف تغيًن السلوؾ خاصة األخبلقي كالتعاملي، قصد ربسٌن .2"من القوة إىل الفعل يف االذباه اؼبنشود

 . التفاعل كالتعامل مع آّتمع

نظاـ متكامل من اغبقائق كاؼبعايًن كالقيم الثابتة، كاػبربات كاؼبعارؼ كاؼبهارات ":إذن فالمنهج التربوي ىو
اإلنسانية اؼبتغًنة اليت تقدمها مؤسسة تربوية إىل اؼبتعلمٌن فيها بقصد إيصاؽبم إىل مرتبة الكماؿ اليت ىيأىم ا ؽبا، 

يػَّري كفقها يف بيئة معينة .3"كربقيق األىداؼ اؼبنشودة فيهم فهو كغًنه من اؼبناىج يقـو على صبلة من القواعد، ييسى
 .        كيتضمن خصائص ؿبددة

كعًلمتي ": قاؿ(ق711ت)التَّعليم مصدر من عىلَّمى، كقد جاء يف لساف العرب البن منظور :التعريف بالّتعليم
فجعل ابن منظور مىٍعنػىيىٌن للفظة التعلم .4"كتقوؿي عىًلمى كفىًقوى أم تىعلَّمى كتػىفىقَّوى :كقاؿ ابن برم.الشيءى أىٍعلىميوي ًعلمنا عىرفٍػتيوي 

 .األكىل دبعىن اؼبعرفة، كالثانية دبعىن الفقو

          أٌما اصطبلحا فالٌتعليم مرتبطه كمتبلزـه مع مصطلحو آخر أال كىو الٌتعٌلم، فالٌتعلُّم سلوؾه طبيعيه يف 
، أك مهارةو، عن طريًق الدراسًة، أك اػبربًة، أك "اإلنساًف ينشأ معو؛ كىو  ٌصل أك تىكتىًسب معرفةن عن موضوعو أف ربي

الٌتعليًم، أمَّا الٌتعريفي اؼبتخصّْصي فيػىنيصُّ على أفَّ الٌتعلُّم تغيٌػره مستمره نسبيِّا يف اؼبيًل السلوكي، كىو نتيجةه ؼبمارسةو 
فالٌتعريفي األكَّؿ تعريفه شامله عبميع ميادين اغبياة؛ كىو سلوؾه فطرمه يكتسبو اإلنساف تًلقاءى موقفو من . 5"معززةو 

أما التَّعليم فبل يبكن .من اؼبواقًف، كالثَّاين خاصّّ بالسُّليوكيٌن؛ كىو تعديله يف الٌسلوؾ سواءه بالٌنقصاف أك الزّْيادة
كعلى ىذا فإفَّ . 6"اؼبٌتطلباًت العمليًة للتَّعليًم ال تتحقق إالَّ بوضوح نظرياًت التَّعلُّمً "تعريفيو دبعزؿو عن الٌتعلُّم كوفي 

، كاألكَّؿ يشّتطي كجودى معلّْمو ككسطو تعليًمي مسىًنَّو كفقى  الٌتعًليمى يػييىسر التَّعلُّم، فالثَّاين وبتوم األكَّؿ كليس العكسي
ططو ؽبا "إذف فالتَّعليم ىو.مىنهجو خاصٍّ من طىرًؼ ىيئةو خاصةو   العمليَّةي اؼبنظَّمةي اؽباًدفةي، اليت تًتمُّ ًكفقى إجراءىاتو ـبي

                                                           
.  (ر ب ا):، مادة307، ص14:لساف العرب، ابن منظور، مج-1
، 1الّتبية األسرية دركس يف ثقافة الّتبية الزكجية كاألسرية، مركز نوف للتأليف كالّتصبة، صبعية اؼبعارؼ اإلسبلمية، بًنكت، ط-2

.  49ـ، ص2013
.  14ـ، ص2001ط، .مناىج الّتبية أسسها كتطبيقاهتا، أضبد مدكور، دار الفكر العريب، القاىرة، د-3
 .(ع ؿ ـ):، مادة417، ص12:لساف العرب، ابن منظور، مج-4
ـ، 1994، 1عبده الراجحي، علي علي أضبد شعباف، دار النهضة، بًنكت، ط:أسس تعلم اللغة كتعليمها، دكجبلس براكف، تر-5

 . 25ص
 . 26اؼبصدر نفسو، ص-6
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فاستعماؿي ىذين اؼبصطىلحىٌن مرادفٌن يكثر يف األحباث، لكنَّ ىذا . 1"مرغوبو يف سلوًؾ الفردً  (تعلم)لتحقيق تغيًنو 
، فالتَّعلُّم كما ذكرنا سلوؾه شبوي جبلي بينىما التَّعليمي فهو تابع لو يتطلب عناًصرى كمكاننا كزماننا ؿبدَّدينً   .    غًن صحيحو

فىًنًدي للباحث من خبلؿ استقرائو للكتب يف ىذا آّاؿ أنٌو يتأرجح بٌن مفهومٌن : الّتعريف بالمنهج التعليمي
 تقليدم،كما يطلق عليو عٌدة إطبلقاتو منها اؼبفهـو القدًن كالضٌيق، إىل غًن ذلك من اؼبصطلحات األّول:  نبا

كالذم يشًن إىل أف اؼبنهج عبارة عن اؼبواد الٌدراسية أك اؼبقٌررات أك اؼبعلومات كاغبقائق كاؼبفاىيم اليت تعمل اؼبدرسة 
، فهذا اؼبفهـو يعطينا منهجنا ضيقا ؿبصورا يف اؼبعارؼ كاؼبعلومات اليت يعطيها اؼبعلّْم 2على إكسأّا للتبلميذ

 3:كمن خصائص ىذا اؼبنهج.للمتىعٌلم،كما هبعل من التلميذ كعاء حففو للعلم، جلُّو من غًن فهمو 

عزلة الٌتعليم عن اغبياة كعدـ ارتباطو بالواقع،كبعبارة أخرل أنو ال ييًعٌد اؼبتعلمٌن للحياة كآّتمع بعد  زبرجهم، .1
 .فاؼبدرسة غارقة يف اىتماماهتا بتحفيف اؼبعلومات، كتلقٌن الدركس اليت قلما ترتبط حبياة التبلميذ كبيئتهم

 .طريقة التدريس يف الغالب ىي اإللقاء كالتلقٌن.2

 .التحصيل اؼبعريف فيو يرتكز على التقوًن.3

 .كتاب مدرسي كاحد لبيئات ـبتلفة، فهو ال يراعي تأثر اإلنساف ببيئتو.4

 .ال يراعي الفركؽ الفردية، فهو يعامل اعبميع كأّنم عقليةن كاحدةن كال يهتم حباجات اؼبتعلمٌن كميوؽبم.5

كعلى الرغم من ذلك .     كىذا اؼبنهج قد أسقط كثًننا من جوانب التعليم، لذا كجهت لو الكثًن من االنتقادات
 .فبل يزاؿ ىذا اؼبنهج يهيمن على األكساط التعليمية بيد أنٌو تغًٌن اؼبصطلح تغًننا كلينا

: فيطلق عليو اؼبفهـو الواسع أك اغبديث إىل غًن ذلك من اإلطبلقات،كالذم يشًن إىل أٌف اؼبنهج يبثلالثّانيأما 
يٌػؤيىا اؼبدرسة للتبلميذ سواءه داخلها أك خارجها، بغرض مساعدهتم على الٌنمٌو " ؾبموعة اػبربات الّتبوية اليت هتي

مبوِّا يؤٌدم ..الٌشامل اؼبتكامل، أم الٌنمو يف كافٌة اعبوانب العقلٌية كالثقافٌية كالدينٌية كاالجتماعٌية كاعبسمٌية كالنفسٌية 
إىل تعديل سلوكهم، كيكفل تفاعلهم بنجاح مع بيئتهم كؾبتمعهم، كابتكارىم حلوالن ؼبا يواًجهيهيم من 

                                                           
.  80ـ، ص2012، 2مبادئ علم النفس الّتبوم، عماد عبد الرحيم الزغلوؿ، دار الكتاب اعبامعي، العٌن، اإلمارات، ط-1
ـ، 2002ط، .، فؤاد ؿبمد موسى، جامعة اؼبنصورة، اؼبنصورة، د(مفهومها،أسسها،عناصرىا،تنظيماهتا)اؼبناىج :ينظر-  2

 .  31ص
ـ، 2016، 1مقدمة يف علم اؼبناىج الّتبوية، ؿبمد عبد ا اغباكرم، ؿبمد سرحاف علي قاسم، دار الكتب، صنعاء، ط:ينظر- 3

 . 17-16ص
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فاؼبنهج ّٔذا اؼبفهـو قبده يبسُّ صبيع جواًنًب العمليَّة التعليًميَّة، دبا يف ذلك اتويات كاألىداؼ .1"ٌمشكبلتو 
كما يٌتصف ىذا اؼبنهج جبملة من .كاألساليب التعليميَّة، قصد كسب اؼبتعلّْم ركحى الٌتفاعل مع البيئة كآّتمع

 2:اػبصائص نذكر منها

، فبَّا يساعده على اؼبشاركة يف إصدار .1 يركّْز على إهبابية اؼبتعلّْم، من خبلؿ اؼبشاركة الفعَّالة يف كل نشاطو تعليًميٍّ
 .الٌنقد كاالشّتاؾ يف اؼبناقشات عن قصدو كرغبةو 

يهتمُّ باألنشطة كيػىعيدُّىا جزءنا ميًهمِّا من اؼبنهج، كال تقتصر األنشطة على اعبانب اعبسدم ك اؼبهارم ، بل .2
 .تشمل األنشطة العقلية كالعاطفية

 .يركّْز على اػبربة فهو يتضمَّن مركر اؼبتعلّْمٌن خبرباتو تربويةن، كيقصد ّٔا موقفنا تعليمينا منظَّمنا ىبٌططو اؼبعٌلم.3

يَّة اؼبعلومات، .الكتاب اؼبدرسي مل يعد اؼبصدرى الوحيدى للمعرفًة، بل ىو أحد مصادرىا.4 فالٌّتكيز ليس على كمّْ
ا ىي كسيلةه غبلّْ اؼبشكبلت ا على كيفية اغبصوؿ عليها، فاؼبعرفةي ليست غايةن كإمبَّ  .كإمبَّ

 .اؼبعلمي مل يعد ناقبلن للمعرفة فقط بل أصبح مشرفنا موجّْهنا كميرىبػّْينا.5

يبتاز بالشُّموؿ أم يهتٌم دبختلف جوانب مبو اؼبتعٌلم، ذلك أف اػبربة اليت تشكل ؿبورى ارتكاًز اؼبنهج تشمل .6
فمن خبلؿ ما سبق ذكره، أرل أٌف اؼبنىاىجى حصل فيها . 3معرفية، كجدانية، اجتماعية، كمهارية: جوانبنا متعددةن 

تطور إىل حدٍّ بعيدو لكن يبقى اإًلشكاؿ مطركحنا، ؼباذا تغًٌنت اؼبناىج نظرينا لكٌنها مل تتجاكز ىذا اغبدَّ إىل 
 .التطبيق، بل بقيت اؼبنظومة التعليمية ؿبصورةن بٌن عقلية عناصرىا كإمكانية تطبيق ىذه اؼبناىج

، كمٌكنو          صحيحه أٌف اؼبنهج دبفهومو اعبديد غٌطى صبيع جوانب الٌتعليم كأكسب اؼبتعٌلم مهاراتو كمعارؼى
من الٌتفاعل مع ؾبتمعو كبيئتو؛ كىو أكثر داللة من القدًن من حيثي الكيف، إاٌل أٌف ما نشاىده اليـو يعكس سبامنا 

ما يرمي كيهدؼ إليو ىذا اؼبنهج؛ من تقاعسو كتكاسلو للمعلم بدعول التوجيو كاإلشراؼ، ىذا عبلكة على 
نقصاف الكفاءة العلميَّة لدل اؼبعلّْمٌن، يف اؼبقابل الٌتذليل الزٌائد الذم يتمٌتع بو األطفاؿ بدعول اغبرية كعدـ 

العقاب،كبالتايل ىذا يعطينا منظومةن تربويةن فاسدةن،تنمي على إنباؿ أك عدـ تصميم كتطبيق ىذه اؼبناىج على 
 .أسسو رصينةو 

                                                           
،العناصر،األسس،التنظيمات،التطوير)اؼبناىج-1 ، 1، أضبد الوكيل ،ؿبمد أمٌن اؼبفيت، مكتبة األقبلو مصرية، القاىرة، ط(اؼبفهـو

 . 7-6ـ، ص1999
 . 17مقدمة يف علم اؼبناىج، اغباكرم، علي القاسم، ص:ينظر-2
 . 29-28ـ، ص2018، 1أساسيات اؼبناىج التعليمية، خالد طبيس السر، جامعة األقصى، فلسطٌن، ط:ينظر- 3
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تبىن اؼبناىج التعليمٌية على معايًن كقواعد يعتمد عليها مصٌمميو اؼبناىج من فلسفة :أساسيَّات المنهج التعليمي
األسس الفلسفية :كمعرفة كؾبتمع ،لذا قبدىم يبسطوف يف كتبهم ماٌدةن علمٌيةن كبًنةن يف ذلك ربت عناكينى منها

كالنفسية كاالجتماعية الثقافية،كسأتعٌرض لكٌل كاحد منها بشيء من اإلهباز مع إبراز أثر كٌل أساس يف بناء اؼبنهج 
ييعترب أحد مصادر اؼبنهج التعليمٌي كونيو يبحث يف اؼبعرفة؛كيفٌسرىا تفسًننا :األساس الفلسفي:  أّوال.1التعليمي

عقليِّا خصوصنا ما يتعلق باؼبنطق، الكوف، الوجود، كاإلنساف،فنتج عن ذلك ما يسٌمى بالفلسفة الّتبويٌة،فمن أشهر 
 :، ىي2االذٌباىات اليت أثٌرت يف اؼبنهجبتقسيم خالد طبيس السر

فبناء .حيثي ترل أٌف أصل اؼبعرفة ذبريدم عقلي،فهي ناذبة عن إعماؿ الفكر ال غًن:(التقليديٌة)الفلسفة المثالّية
على ىذا فإٌف الٌتقوًن ىو مركز الٌتحصيل العلمي، كاالمتحاف ىو األداة الوحيدة لو، كما تعتمد الكتاب اؼبدرسي 

فهذه . 3باعتباره اؼبصدر الوحيد كاألساسٌي للمعلومات باإلضافة إىل إنباؿ الفركؽ الفردية كميوؿ الطبلب كرغباهتم
الفلسفة أشبو ما تكوف باؼبنهج التقليدم كوّنا تعتمد اؼببادئ نفسها كما أثرت فيو من حيث ذبميد األفكار 

كما يرل أصحأّا أف اإلنساف شرير بطبعو، من أمثاؿ أفبلطوف .كجعل التبلميذ كالطبلب أكعية غبفف العلم
أف اإلنساف متوحش مطبوع على الشر كسوء اػبلق كيبكن تغيًنه : كداركف كاليسوعيٌن، كيرل ىوبز سبنسر

ا مبين على رؤية ىؤالء الفبلسفة لطبيعة اإلنساف ؛كونو شرير فيجب ربديد اؼبنهج مسبقا ذ، فالتأثر ق4بالّتبية
 .   النوازعذهكإبقاء اؼبتعلم ربت القهر كالتسلط قصد تغيًن ق

كاليت ترل أٌف أصل اؼبعرفة ذبريٌب عملٌي،فهي ناذبة عن اؼببلحظة كاالفّتاض كعلى ىذا :(العملّية)الفلسفة الواقعّية
فإّنا نقيضة األكىل كما تعتمدي إطبلؽى العناف لرغبات الٌتبلميذ،كهتتٌم باؼبواد العلمية كتستخدـ أساليب القياس 

كىذه الفلسفة من أىم االذٌباىات اليت أثٌرت يف اؼبنهج كطٌورتو .5كالتقوًن يف الكشف عن اؼبؤشرات اؼباديٌة للٌتعٌلم
لك ذبثورهتا على الفلسفة اؼبثالية،كما استفاد منها اؼبنهج يف ربط الٌتعليم دبواقف اغبياة اؼبختلفة كإهباد حلوؿ ؽبا،ك

سقراط كجالينوس كجاف جاؾ ركسو الذم يبٌثل : انطبلقا من نظرة مؤيٌديها لئلنساف على أنٌو خًٌن بطبعو من أمثاؿ
اإلنساف خًٌن بطبيعتو ألنٌو جاء عن طريق خالق الكوف فإذا ما مٌستو يد البشريٌة أحالتو إىل :"ىذه الٌنظرة بقولو

شرٌير،كقد أثٌرت ىذه الٌرؤية الفلسفٌية على رؤيتو الّتبويٌة،حيث يرل أف إصبلح اغبياة االجتماعية ال وبدث إال 

                                                           
 . 50أساسيات اؼبناىج التعليمية، خالد طبيس السر ،ص: ينظر-1
 . 51اؼبرجع نفسو ،ص: ينظر-2
 . 32مقدمة يف علم اؼبناىج الّتبوية،ؿبمد عبد ا اغباكرم،علي قاسم،ص:ينظر-3
 .  74ـ،ص2000، 1اؼبناىج الدراسية عناصرىا  كأسسها كتطبيقاهتا،صبلح عبد اغبميد مصطفى،داراؼبريخ،الرياض،ط:ينظر-4
 .  33اؼبرجع السابق، ص:ينظر-5
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 أٌف اؼبناىج اليت قامت على فيتبٌن من ىذا القوؿ.1"بّتبية النشء تربية طبيعية بعيدة عن مؤثرات آّتمع بشركرًه
 . من تغيًن سلوكوقىذه النظرة الفلسفية تدعو إىل حرية اؼبتعلم مع إكسابو خربات سبكن

ىذه الٌنظرة مستمىٌدة من الفكر العقدم اإلسبلمي كوف اؼبنهج الّتبوم يعتمد على عقيدة كفلسفة :الفلسفة الدينية
أم ؾبتمع من آّتمعات، أم ييبىنى عليها،كاؼبنهج من منظور الدين اإلسبلمي يقـو على ثبلثة أسس تتمثل يف 

طبيعة اؼبعرفة كاإلنساف كاغبياة،فطبيعة اؼبعرفة متعلقة بالوحي ألنو مصدرىا األكؿ،كاؼبتمثل يف القرآف الكرًن كالسنة 
النبوية،إذ يبثبلف منهج الوصوؿ إىل ا،كما يعاعباف اؼبشكبلت اإلنسانية يف شّت مواقف اغبياة كمن خصائص 

ـٌ كامله،كمفٌصله بٌٌنه،كؿبكمه متناسقه "ىذا اؼبنهج أنو  كسٌبت كلمات ﴿: كما أخرب عنو اؼبوىل جلَّ كعىلىى بقولو2"تا
كأما اؼبصدر اآلخر للمعرفة كىو الكوف .(115:األنعاـ) ﴾رٌبك صدقنا كعدالن الَّ مبٌدؿ لكلماتو كىو الٌسميع العليم

ألٌف الٌشارع حٌث يف غًن ما موضع على الٌتفٌكر كالٌتدبٌر يف ىذا الكوف من أجل معرفتو،عبلكة على أنٌو سٌخره لنا 
أفبل ينظركف إىل االبل كيف ﴿:، قاؿ تعاىل3كاستخلفنا فيو كأمَّنػىنىا عليو،كذلك للحفاظ على التَّوازف يف اغبياة

كال .(20-17:الغاشية)﴾خلقت كإىل السَّماء كيف رفعت كإىل اعبباؿ كيف نصبت كإىل االرض كيف سطحت
تتحقَّقي ىذه الصفة إالَّ إذا قاـ اإًلنساف بعمارتو كأقاـ دين ا فيو،كما أفَّ األساس اآلخىر ىو اغبياةي،فهذه ليست 

كما خلقت اعبنَّ كاالنس إالَّ ﴿:عبثنا كإمبا ىي لغايةو حدَّدىىا اػبالق كًىي العبوديةي،قالتعاىل
 كابتًل ًفيما ءاتاؾ ا ﴿:،لكنَّ ذلك ال يعفيو من التَّزكد قدر ما يبلّْغيوي اآلخرة، قاؿ تعاىل(56:الذَّاريات)﴾ليعبدكفً 

الٌدار اآلخرة كال تنس نصيبك من الٌدنيا كأحسن كما أحسن ا إليك كال تبل الفساد يف االرض إفَّ ا ال وبب 
 .4،كذلك ربقيقنا للتَّوازف يف اغبياة أيضنا(77:القصص)﴾اؼبفسًدين

        فالفلسفة الٌدينية اإلسبلمية كغًنىا من الفلسفات أثٌرت يف اؼبنهج بشكل أك بآخر؛فقد جعلت العلم فرض 
،ىذا 5عٌنو على اؼبتديٌن،كما جعلت ىذا القسم من الضركريات كاؼبهمَّاًت،فهي تراعي الّتتيب اؼبنطقيَّ يف العلوـً 

يػّْرنا مطلقنا كليس شرٌيرنا  فيما ىبصُّ اؼبعرفةى، أمَّا ما ىبصُّ اإلنساف فقد نظرت إليو نظرةن ؿبايدىةن كىي أنَّو ليس خى
،كيػيؤىيّْديه يف ىذا الرَّأم ابن سينا كابن 6"إفَّ الصَّيبَّ خيلق قاببلن للخًن كالٌشرّْ معنا:الغزايل بقولو"مطلقنا،كىذا ما أشار لو 

كابن خلدكف،كعليو فإفَّ مركز التَّأثر يكميني يف اغبفاًظ على فطرًة اإلنساف السليمًة،كتعزيزيىىا كؿبوي الشرّْ بالّتبية 
 .كالتعليم

                                                           
 . 52أساسيات اؼبناىج التعليمية، خالد طبيس السر، ص-1
 . 34ـ، ص1986، 5دكر اؼبنهاج الرباين يف الدعوة اإلسبلمية، عدناف علي رضا النحوم، دار الشهاب، باتنة، ط-2
 . 55، صأساسيات اؼبناىج التعليمية، خالد طبيس السر:ينظر-3
 . 56اؼبرجع نفسو، ص:ينظر-4
 .37-35مقدمة يف علم اؼبناىج، اغباكرم،علي القاسم،ص:ينظر-5
 . 75اؼبناىج الدراسية،صبلح عبد اغبميد مصطفى،ص-6
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اىتٌم علماء الٌنفس بالٌّتبية كالٌتعليم للٌتداخل البارز بٌن ىذين اؼبصطلحٌن كؾباؿ :األساس الّنفسي:ثانيا
اىتمامهم،فنتج عن ذلك اذٌباىات كمدارس كنظريٌات زبتلف يف رؤيتها للٌّتبية كالٌتعليم، ىذا باإلضافة إىل مواضيع 
متعٌددة كالٌتعلم كالٌتدريس كالٌنمو كالٌدافعية كالقدرات العقلٌية أك الفركؽ الفرديٌة كالعوامل اؼبؤثٌرة يف كل فرع من ىذه 

 ألف اؼبادة العلمية يف ذلك مبسوطة ككافرة، ،كيف ىذا كبلـ كثًن كسأحاكؿ االختصار قدر اؼبستطاع.1الفركع
نظرية االشّتاط البسيط، كالنظرية الوصلية، كالتعلم : فبالنسبة للنظريات ىناؾ النظريات السلوكية كاؼبتمثلة يف

اإلجرائي، كالتعلم االجتماعي، كىناؾ النظريات اؼبعرفية كنظرية اعبشطلت ، آّاؿ اؼبعريف، التعلم القائم على 
كظهر تأثًن ىذا األساس يف اؼبنهج من ناحية مساعدة علم النفس اؼبعلم يف اختيار أساليب كطرائق .2اؼبعىن

التدريس تبعا الختبلؼ اؼبوضوع خصوصية اؼبتعلم، كما يوفر لو اؼبعرفة التطبيقية بكيفية إثارة الدافع كاغبفاظ عليو 
 .  من خبلؿ سيكولوجية االنتباه

التعلم من خبلؿ :أما بالنسبة إىل النظريات فيتخذ اؼبنهج منها القواعد اليت يكيف ّٔا اتول التعليمي كاليت منها
العمل أك اؼبمارسة الفعلية كربط خربات التعليم باغبياة العملية، ذبزئة اؼبادة الدراسية إىل كحدات جزئية مرتبة على 

 .كبو متسلسل

يرتبط ىذا األساس بطبيعة آّتمع كحاجاتو كظركفو يف شّت اؼبيادين سواء : األساس االجتماعي والثقافي:ثالثا
الدينية أك االقتصادية أك السياسية، فمن الناحية الدينية كالسياسية مثبل إذا كاف نظاـ آّتمع قائم على أصوؿ 

ربانية أك شرائع دينية، كما كاف حاؿ الدكلة اإلسبلمية يف القركف اؼبزىرة ىبتلف عن ؾبتمع قائم على أحكاـ 
كتوفًن "، كمن ناحية أخرل يرتبط ىذا األساس بآّتمع كثقافتو انطبلقا من تطلعاتو 3كقوانيٌن كضعية اصطبلحية

الطاقات البشرية البلزمة لتنفيذ خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية باعتبار أف التعليم أداة إنتاج، جوىرىا تطوير 
اًخبلن من 4"آّتمع كليس أداة لّتاكمات الثقافة العامة اليت تكاد تكوف معزكلة عن الواقع ، كالثقافة سبثل كيبلِّ ميتىدى

 .الدّْين كاؼبعرفة كالعادات كالٌتقاليد ّٓتمع ما

           فتيأىثّْر ىذه األخًنة يف اؼبنهج من ناحية تنقية الّتاث الثقايف من القيم السلبية كالطاعة العمياء، كما 
تفرض الثقافة على اؼبنهج  اختيار مواضيع كمعارؼ خاصة للتبلميذ، ترمي إىل إشباع الرغبة يف الثقافة اغبالية 
كاالعّتاؼ ّٔا، كما هبب على اؼبنهج اذباه آّتمع إعداد التبلميذ للحياة الراشدة اليت يبارسها آّتمع كيرضى 

                                                           
 . 26-25مبادئ علم النفس الّتبوم،عماد الزغلوؿ،ص:ينظر-1
 .135-33ـ،ص2012ط،.التعلم نظريات كتطبيقات،أنور ؿبمد الشرقاكم،مكتبة األقبلو اؼبصرية،القاىرة،د:ينظر-2
 .  108مناىج الّتبية،علي أضبد مدكور،ص:ينظر-3
،د-4 ،الفيـو  .  43ـ،ص2008ط،.أسس بناء اؼبنهج كعناصره، عبد الرضبن كامل عبد الرضبن ؿبمود،جامعة الفيـو
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، كمن ىنا فإف آّتمع يعطي 1عنها، باإلضافة إىل تنمية ثقافة آّتمع دبا يتبلءـ مع أىدافو كمتطلبات استمراره
 .للمنهج ركح التنوع لتتناسب مع بيئاتو اؼبختلفة 

كمن خبلؿ ما ًبَّ عرضو من ًإطبللةو موجزةو ألساسيَّاًت اؼبنهًج الّتبوٌم التعليمٌي، قبد أٌف ىذه األساسٌيات ىي 
يف :نتيجةن لذلك قيسّْمىت اؼبناىجي إىل مناىجو قديبةو كحديثةو، فمثبلن ؼمقدّْمات ؼبا يسمى بأنواع كمفاىيم اؼبناىج؛ 

كىانىا مظهرى تىأثُّر اؼبنهًج القدًن  {النظريٌة السلوكٌية}، كيف األساس النفسٌي {الفلسفة اؼبثالٌية}األساس الفلسفٌي 
ثّْبلف اؼبنهجى  ّٔذين األساسىٌن، أما يف اؼبقابل فالفلسفة الواقعٌية من األساس الفلسفٌي كالٌنظريٌة اؼبعرفٌية من الٌنفسٌي يبي

باؼبفهوـً اغبديًث، يف حٌن أفَّ الفلسفةى الدينيَّة من منظور الٌدين اإلسبلمي كاألساس االجتماعي الثٌقايف يبٌثبلف 
 . تقريبنا ًكبلى اؼبنهجىٌن، أم يػيزىاًكجىاًف بٌن اؼبنهجٌن يف صورة منهجو كاحدو كىذه ىي الطريقةي األكمل األقبىع يف رأيي

اؽبدؼ، كاتول، كالطريقة كالنشاط، : كما يعترب اؼبنهج كتلة من العبلقات اؼبتداخلة بٌن مكوناتو اؼبتمثلة يف
 .كالتقوًن

كصفه لنمط الٌسلوؾ أك األداء الذم نتوقع أف يقـو بو الٌتلميذ بنجاحو نتيجةى مركره خبربة "ىو :الهدف التعليمي/1
،فاؽبدؼ ىو الٌنتيجة اليت يقصدىا اؼبتعلّْم بعد قيامو 2"تعليميَّةو، كتفاعلو مع اؼبوقف التدريسي اؼبعدّْ تفاعبلن جٌيدنا

و   .  بالعمل الّتبوم، كال يشّتط ربقيقها بعد القياـ بالعمل، كقد تكوف خاصةن كأغراًض كحدةو تعليميةو أك درسو معٌنَّ

، ألٌف الٌّتبية ىي أداة اغبفاظ 3      كؽبذا اؽبدؼ الّتبوم مصادر ييشتقُّ منها أكَّؽبا آّتمع بثقافتو كحاجاتو كأىدافو
كثانيها اؼباٌدة الدّْراسية إذ تعترب إحدل مصادر .على ىوية آّتمع من جهة، كالرقي بو ؼبواكبة العصر من جهة أخرل

اشتقاؽ األىداؼ من حيثي طبيعتها، كبنيتيها، كتنظيميها، كتوظيفيها، كىناؾ كجهىيتى نظر حوؿ ىذا اؼبصدر، 
فالفكر التقليدم يراىا يف حدّْ ذاهتا ىدفنا، يف حًٌن يراىا الفكر التقدميُّ جزءنا مكمّْبلن غبياة الفرد فضبلن عن كوّنا 

م "، كما أفَّ طبيعة اؼبتعلّْمٌن كخلفيَّاهتم تعدُّ مصدرنا من حيثي 4كسيلةن لئلعداد غبياة الكبار خصائصيهم كحاجاهتي
 .   ، فمن خبلؿ حاجيَّاهتم كمييوؽبم وبدّْديكف أىدافػىهيم5"كمبوُّىيم الكامل كالشَّامل كاؼبتوازًف

      كما لو مستوياته كأنواعه أصبلها العلماء يف قسمٌن، قسم من حيثي الشَّكل كاآلخر من حيثي اؼبضموف، 
كصفه للتغًن السُّلوكي اؼبتوٌقع من : "ىي بدكرىا تنقسم إىل عاٌمة كخاٌصة، فالعامَّة منها ىي:فمن حيثي الشَّكل

                                                           
 .  58أساسيات اؼبناىج التعليمية،خالد طبيس السر،ص:ينظر-1
 . 252،فؤاد ؿبمد موسى،ص(مفهومها،أسسها،عناصرىا،تنظيماهتا)اؼبناىج -2
 .   31اؼبناىج الدراسية،صبلح عبد اغبميد مصطفى، ص:ينظر-3
 . 54-53مقدمة يف علم اؼبناىج،عبد ا اغباكرم،علي قاسم،ص:ينظر-4
 . 54اؼبرجع نفسو ،ص-5
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ـٌ كاضحه كيف 1"اؼبتعلّْم نتيجةن الحتكاكو كتفاعلو مع مضموناًت كخربات منهجيةو كاسعةو كمتنوعةو   ،إذف اؽبدؼ العا
 ّّ أما اؽبدؼ اػباصُّ فًنتبط بوحدةو .الٌلغة العربٌية مثبلن إكساب اؼبتعلّْم القدرة على التَّعبًن أك الكتابة ىذا ىدؼ عا
،كيبثَّل لو باؼبعادلة التالية و، كىذا النُّوع يوصف باإلجرائيّْ مصطلح +اؼبتعلم+فعل سلوكي+أف:دراسيةو أك موضوعو معٌنَّ

يثي ال يتجاكز بحأف يعرض الٌتلميذ اغبركؼ اؽبجائيَّة كاملةن : كمثاؿ ذلك.2اغبٌد األدىن لؤلداء+من ماٌدة الٌدرس
 :أمَّا من حيثي اؼبضموف فيصنّْفها بنجامٌن بلـو إىل ثبلثة أنواعو .أربعة أخطاءو سواءه يف الرسم أك التعبًن

كتركّْز على اعبانب الٌسلوكي العقلي كما تضمُّ اغبقائق كاؼببادئ كالنظرياًت، كتتَّخذ سلَّمنا من :األىداؼ اؼبعرفيَّة- أ
العمليات اؼبعرفية مرتبنا ترتيبنا تصاعديِّا حيثي يبىن كٌل مستول على الذم قبلو، متدرج يف الصعوبة على النَّحو 

فلكي يفهم الٌتلميذ باعتبار الفهم عمليةن بذاهتا، هبب .3الٌتذكر، الفهم، الٌتطبيق، الٌتحليل، الّتٌكيب، الٌتقوًن:التايل
  .  أف يتذكَّر، كلكي يطبّْق هبب أف يعتمد عليهما

كتتعلَّق ىذه باعبانب العىقىًدٌم كالشُّعورم، كاالقتناع باغبقائق كالقيَّم اإلؽبية الثَّابتة ككلُّ : األىداؼ الوجدانية-  ب
مشاعر اغبٌب كالتَّقدير كاؼبيوؿ كاالذٌباىات، كيتَّضح ىذا النُّوع من األىداؼ يف دراسة القرآف كالسنة كعلـو 

، فاؽبدؼ الوجداين مرتبطه بإصبلح اعبانًب الًقيىًمي األخبلقي، 4التَّشريع، كاألدب كالفنوف كاإلنسانيات عمومنا
بية عندىم  .كىذا مفهـو الّتَّ

كأداء الٌتبلميذ للكتابة كالقراءة كالرَّسم "كيتضمَّن األىداؼ اليت تتعلَّق باغبركة كاؼبهارة :األىداؼ اؼبهاريةكاغبركية-ج
، كمن أمثلة ذلك أف يرسم الٌتلميذ شجرةن دبهارةو أك يكتبى فقرةن عن موضوعو من 5"كإعداد األشكاؿ كالرُّسـو البيانٌية

بية الرياضيَّة، كتعليم  من دكف أخطاءو إمبلئيةو كانت أـ كبويةو،كما تشيع ىذه األىداؼ يف العديد من آّاالت كالّتَّ
دَّد قيمتو إالَّ من خبلؿ ضوابط كمعايًن ىي.اللغات  :كاؽبدؼ سواء كاف عامِّا أك خاصِّا ال ربي

تلف يف تفسًنىا، :الوضوح:أوال ا دقيقنا، حبيث ال ىبي فيجب أف تكوف األىداؼ كاضحةى اؼبعامًل كؿبدَّدةن ربديدن
 .6كيكوف اؽبدؼ كاضحنا إذا تضمَّن ما يعرؼي باغبدّْ األدىن لؤلداء فذلك يساعدي يف معرفة مدل ربقيًق اؽبدؼً 

                                                           
 . 130مناىج الّتبية،أضبد مدكور،ص-1
 .  130مناىج الّتبية، أضبد مدكور ،ص:ينظر-2
 . 56مقدمة يف علم اؼبناىج، اغباكرم، علي القاسم،ص:ينظر-3
 . 132اؼبرجع السابق، ص:ينظر-4
 . 37اؼبناىج الدراسية، عبد اغبميد مصطفى، ص-5
 . 133اؼبرجع السابق، ص:ينظر-6
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يعين كٌل جوانب النَّشاط اإلنساين، اؼبعريف كالوجداين كاغبركي، كما يشمل أيضا كلَّ جوانب النَّفس :"الّشمول:ثانيا
،فليس ىناؾ ىدؼه ديينه كسياسي كاآلخر تعليمي، بل اؽبدؼي شامله 1"العقلية، كالوجدانية، كاعبسمية:اإلنسانية

 .عبميع اؼبيادين كإف مل يشملها

كيقصدي بو تكاملي جوانب النَّفس من عقلو كجسمو كشعورو، كأيضنا تكامل جوانب اؼبعرفة اإلنسانية :التكامل:ثالثا
من جانب معريف، ككجداين، كحركي، ليس ىذا فحسب بل ال بدَّ من تكامل اؼبستويات داخل كلّْ جانب من 

 .، كذلك ليحصل التَّوازف يف حياة اؼبتعلّْم2ىذه اعبوانب

اؼبادَّة التعليميَّة كما تشتمل عليو من خرباتو تعليميةن تستهدؼ إكساب اؼبتعلّْمٌن األمباطى : "كيبثّْل:المحتوى/2
، 3"بقصد ربقيق النُّموّْ الشَّامل للمتعلّْمٌن كتعديل سلوكهم...السلوكية اؼبرغوبة من معلوماتو كمعارؼى كمهاراتو 

إذف فاتول يبثّْل اعبزء األكرب من اؼبنهج، كىو ليس فقط اؼبوضوعاًت الدراسية بل يشمل اػبرباًت كاؼبعارؼى 
 .كاألنشطةى التعليمية اليت تتمُّ داخل كخارج البيئة التعليمية

كتلي عملية اختيار اتول عمليةى ربديد اؽبدؼ من ناحية األنبية، كؽبذه العمليَّة معايًن حدَّدىا العلماء فيما 
 4:يلي

فًناعىى يف ذلك اتول الذم ىبدـ متطلَّباًت التَّبلميذ :مالءمة المحتوى لحاجات واىتمامات المتعلِّمين.1
 .كرغبىاهتم، دبعىن أف وبقق األىداؼى اؼبنشودة

ب :الّصدق واألىمية والّداللة.2 أم أف يكوف اتول صادقنا يف معلوماتًو كمعارفو، كأنبيتو تكمن يف جعل الطبلَّ
 .قادرين على ربقيق تلك األىداؼ

كييقصد بو مراعاة اتول للموركث الثٌقايف، كؿباكلة إعدادىم :ربط الطُّالب بالواقع االجتماعي والثَّقافي.3
 .ىذا باإلضافة إىل مراعاة الفركؽ الفردية بٌن التَّبلميذ، كأف يشمل اتول صبيع اؼبيادين.للحياة

مل يف ثبلًث طرؽو ـبتلفةو؛ أكَّؽبا ، كذبي تعتمد على ربديد حاجات :          فكما ؽبذا اتول قواعدي، لو أيضنا طرؽه
تعتمد :كثانيها.الدَّارسٌن كمشكبلهتم قصد تغطية النَّقص يف أم ؾباؿو من آّاالت، كًكفقى ىذا يتمُّ اختيار اتول

                                                           
 . 63مقدمة يف علم اؼبناىج، اغباكرم، قاسم، ص-1
  .135مناىج الّتبية، أضبد مدكور، ص:ينظر-2
 . 37اؼبناىج الدراسية، عبد اغبميد مصطفى، ص-3
 . 155-153أسس اؼبناىج اؼبعاصرة، اؽبادم ؿبمد، ص:ينظر-4
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تيب اؼبنطقي للموادّْ فقط فيتوىلَّ :أما الثَّالثة.على اؼبادَّة كمطالبها أكثر من اىتماًمها باؼبتعلّْمٌن، فهي تركّْز على الّتَّ
 .1أىل االختصاص كاػبرباء زماـ ىذا األمر، حيثي ييعتمىد عليهم يف اختيار اتول

كتلي عملية االختيار عمليةى التنظيم، كىي من العمليَّات األساسية يف التَّخطيط للمناىج؛ كيقصدي ّٔا ترتيب 
عناصر اتول كخربات التَّعلم بغية ربقيق الٌتعلُّم اؼبرغوب فيو، كيراعى يف ذلك تنظيمي اؼبادَّة بالتَّدرج من اسوس 

، 2للمجرد كمن اؼبعلـو للمجهوؿ،كمن البسيط إىل اؼبركَّب، كيضاؼ إىل ذلك مستول الٌتلميذ كخلفيَّاتو كميولو
التَّكامل -االستمرار ،ب-أ: كذلك تيسًننا لعملية الٌتعلُّم، كما تتطلَّب ىذه العملية معايًن تتلخص يف ثبلثةو كىي

 .3التَّتابع-،ج

ا :طرق التدريس واألنشطة التعليمّية/3 تلك "حيث تيعترب كسيلةن من كسائل ربقيقاألىداؼ،كينظر إليها على أّنَّ
ب موضوعنا دراسيِّا معيننا أك جزءنا من موضوعو  اإلجراءاتي كاألفعاؿ اؼبرتَّبة اليت يقـو ّٔا اؼبعلّْم ّٔدؼ تعليم الطبلَّ

فهي سبثّْل صبيع الوسائل التَّعليميَّة .4"دراسيٍّ أك معلومةن معٌينةن سعينا من خبلؿ ذلك إىل ربقيق أىداؼو تعليميةو معيَّنةو 
كعلى ىذا . اليت يستعٌن ّٔا اؼبعلّْم من أجل إكساب اؼبتعلّْم مهاراتو سواءه كانت معرفيةن ، حسابيةن، رياضيةن 

 5:تعٌددت الطرؽ فمن أبرزىا

الٌتعلم باالكتشاؼ اؼبوٌجو، (5حٌل اؼبشكبلت، (4االستقصاء، (3طريقة اغبوار، (2طريقة اإللقاء، (1
 .طريقة الٌتدريس اؼبصغر(8طريقة الٌتدريس بالفريق، (7االستقرائٌية، (6

كٌل نشاط يقـو بو اؼبعلّْم أك اؼبتعلّْم، أك نبا معنا، لتحقيق األىداؼ التعليميَّة : "      كاألنشطة التعليميَّة ىي
، كاألىداؼ ىي ؿبصّْلة 6"كالنُّموّْ الشَّامل للمتعلّْم، سواءه داخل الٌصفّْ أك خارجو، داخل اؼبدرسًة أك خارجها

األنشطة التعليميَّة، فبل قيمة لؤلىداؼ ما مل يكن ىناؾ نشاطه، كىذه الطرؽ كالنشاطات يف الغالب ال تطَّردي 
بالنسبة للمواد على اختبلفها، فالطريقة الصَّاغبة لدرس ما قد ال قبدىا تصلح لآلخر، كىذا  األمر ينطبق حّتَّ 

، فبا فرض على العلماء كضع شركطو ؽبما تتحٌددي كالتايل  7:على النَّشاط التعليميّْ

                                                           
 . 68مقدمة يف علم اؼبناىج، اغباكرم، علي قاسم، ص:ينظر-1
 . 42-41اؼبناىج الدراسية، مصطفى، ص:ينظر-2
 . 42اؼبرجع نفسو، ص:ينظر-3
 . 300-299اؼبناىج، فؤاد ؿبمد موسى، ص-4
 . 80مقدمة يف علم اؼبناىج الّتبوية، اغباكرم، علي قاسم،ض-5
 . 46اؼبناىج الدراسية، عبد اغبميد مصطفى، ص-6
 . 302-300اؼبناىج، فؤاد ؿبمد موسى، ص:كينظر.49اؼبرجع نفسو، ص:ينظر-7
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فطبيعة اتول تفرض على اؼبعلّْم الطريقة كالنَّشاط؛ فإذا كاف : مبلءمة الطريقة كالوسيلة كالنَّشاط للمحتول.أ
 .اتول ذا طبيعةو نظريةو فإفَّ طريقة تدريسو ستختلف عن ما إذا كانت طبيعتوي ًعلميَّةن 

فمناسبة الطريقة كالنَّشاط لعقليَّة التَّلميذ، شرطه من : مبلءمة الطريقة كالوسيلة كالنَّشاط ؼبستويات التَّبلميذ.ب
 .شركًط ربقيق األىداؼ، مثبلن الذم يناسب التَّبلميذ يف اؼبراحل األكىل األلعاب التعليميَّة، آّسماتي 

ىذا بالنسبة لًكلىيًهمىا، فحّتَّ تتجسَّد شبرة التَّعلُّم ينبغي أف يكوف التَّلميذ كثيق الصّْلة : االرتباط الوثيق باغبياة.ج
 .بواقعو، كأف يبثّْل ذلك دبواقفو حيةن 

كذلك دبا يظهر يف حاؿ الٌتلميذ،فهناؾ طرؽه كنشاطاته تػينىمّْي اعبانب اؼبعريفَّ لدل :توازف الطٌرؽ كاألنشطة.د
الٌتلميذ،كىناؾ طرؽه كنشاطاته تينمّْي اعبانب العاطفي كالوجداينَّ من التّْلميذ،فينبغي التَّوازف بٌن ىذه الطُّرؽ 

 .كمن خبلؿ ىذا كلّْو يظهر يل تأثُّر عناصر اؼبنهج بعضها ببعضو ،خاصةن اتول كالنشاط كالطريقة.كالنَّشاطات

عمليَّة صبع كتصنيف كربليل كتفسًن "ييعترب مكوّْننا من مكوّْنات اؼبنهج التعليمي، حيثي يقـو على :التَّقويم/4
بيانات أك معلوماتو كميةن أك كيفيةن عن ظاىرةو أك موقفو أك سلوؾو بقصد استخدامها يف إصدار حكمو أك 

فاؼبعلّْم ييقيّْم سلوؾ الٌتلميذ، سواءه كاف ىذا السلوؾ معرفينا أك تعاملينا تربوينا عن طريق العبلمة الفصليَّة ؾبزأةن؛ .1"قرارو 
، كلو عدَّة أنواعو نذكر منها   2:قسمه خاصه باالمتحاف كقسم بالسلوؾ كاالنضباط داخل حجرة الٌصفّْ

ىو ضربه من ألواف التَّقوًن التَّشخيصي، إذ يقـو بتزكيد مصمّْم اؼبنهج أك الكتاب دبعلوماتو عن :التَّقوًن اؼببدًئي.1
مستويات التبلميذ، كمدل استعدادىم لتقبُّل اؼبوضوعات اعبديدة، فبذلك ىبتار اتول كالطرؽ كاألساليب دبا 

 .يتناسب مع الٌتبلميذ

يطلق على ىذا الٌنوع من التَّقوًن أداء الٌتصحيح الٌذاٌب ألنٌو يقف عند مطابقة األداء لؤلىداؼ :التَّقوًن البنائي.2
 .اٌددة سلفنا 

كىذا الٌنوع يعتمد عليو اؼبعٌلموف يف تقويبهم للٌتبلميذ بعد إّناء اؼبقٌرر الٌدراسي، فهو يهدؼ إىل :الٌتقوًن اػبتامي.3
 .    تقدير عاـ لتحصيل الٌتبلميذ كربديد مستوياهتم النهائيَّة

   كبالٌتايل فإٌف الٌتقوًن آخري عنصرو ييلتفتي لو لكنَّو ىو العنصر األىٌم كالذم عليو مدار الٌرحى، فاختيار اتول 
يبهّْد الختيار الطرؽ كالوسائل كاألنشطة التعليميَّة كبعدىا يأٌب التَّقوًن ليربز أثر العناصر اؼبتقدّْمة كالذم يفٌسر ذلك 

 .اؽبدؼ التعليميٌ 

                                                           
 .  267أسس اؼبناىج اؼبعاصرة، اؽبادم ؿبمد، ص-1
 . 266-265مناىج الّتبية، أضبد مدكور، ص:ينظر-2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:مقدمة  
 

الفصل 
الغزالي :األول

  (أيها الولد): وكتابو
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  .(أيها الولد):الغزالي وكتابو:الفصل األول

 .التعريف بأبي حامد الغزالي:المبحث األول

، فهذا اظبو، 1ىو ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد بن أضبد الطوسي نسبة إىل طوس كىي مدينة خبرساف: نسبو ونسبتو
حجة اإلسبلـ، زين الدين، كؿبجة الدين كالعامل األكحد كصباؿ الفرؽ كمفيت :أما لقبو فقد لقب بألقاب كثًنة منها
، ككنيتو أبو حامد، كالغزايل نسبة إىل قرية غزالة اؼبوجودة بطوس، كقيل نسبة 2األمة، كبركة األناـ، كإماـ أئمة الدين

كلد "، فأما اليت للقرية فبتخفيف الزام، كاليت للحرفة بتشديدىا، 3غبرفة الغىزًؿ كمل تكن حرفتىو بل كانت حرفىة أبًيو
بطوس سنة طبسٌن كأربعمائة، ككاف كالده يغزؿ الصوؼ كيبيعو يف حانوتو، فلما احتضر أكصى بو كبأخيو أضبد إىل 

، فّتىب الغزايل يف بيئة فقًنة مصدر قيوهتا من عرؽ جبينها، فلما 4"صديق لو صويف صاحل فعلمهما اػبط كأدّٔما
اه األكلياء على أكالدىم،  حضرت الوفاة كالده أكصى بو إىل رفيقو الصويف الصَّاحل، ؼبا يف ذلك من مسؤكلية ذبي

كأشتهي استدراؾ ما فاتين يف كلدمَّ ىذين "كالثَّمرة ىي تعليم ىذين الطفلٌن، كيعضّْد ىذا قوؿ أبيهما لصديقو 
 .        ، أم يف التعليم5"فعلّْمهيمىا، كال عليك أف تينفذى يف ذلك صبيع ما أيخلّْفيو ؽبيما

كيسأؿ ا أف يرزقو ابنا كهبعلو فقيها كوبضر ؾبالس الوعف، فإذا "           كوبكى أفَّ كالد الغزايل كاف يتضرَّع 
طاب كقتو بكى كسأؿ ا أف يرزقو ابنا كاعظا، فاستجاب ا دعوتيو، أما أبو حامد فكاف أفقو أقرانو كإماـ أىل 

كلمتو شهد ّٔا اؼبوافق كاؼبخالف، كأقرَّ بأحقيتها اؼبعادم كاالف، كأما أضبد فكاف كاعظا تنفلق الصم ...زمانو
، كـباض ىذه اغبكاية أف دعوة الوالدين 6"الصخور عند استماع ربذيره، كترعد فرائص اغباضرين يف ؾبالس تذكًنه

 .ال يستهاف ّٔا فقد استجاب ا دعاءه يف كلديو
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حفف للقرآف كتعلم القراءة كالكتابة كما يتبع ذلك "تلقى الغزايل تعليما شبيها بكافة أبناء اؼبسلمٌن من:طلبو للعلم
،فتعلم اآلالت كاؼببادئ للعلـو قبل 1"من بعض النحو كاللغة العربية كاغبساب ٍب دراسة الفقو على الراذكاين

الفقو،كىذا الّتتيب لو دكره يف التحصيل كسرعتو،ككاف مبتغاه يف ىذه الفّتة ربصيل القوت؛الذم نفد من صديق 
،فكاف ىذا السبب يف سعادتو 2"فصرنا إىل اؼبدرسة نطلب الفقو لتحصيل القوت:قاؿ الغزايل"أبيو اؼبوصي من قبلو،

،ٍب خرج إىل جرجاف «طلبنا العلم لغًن ا فأىب أف يكوف إال »:كعلو درجتو،ككاف وبكي ىذا بنفسو كيقوؿ
قطعت :فسمعتو يقوؿ:كاجتمع بأيب نصر اإلظباعيلي كعلق عنو التعليقة ٍب رجع إىل طوس،قاؿ اإلماـ أسعد اؼبيهين 

ارجع كوبك كإال ىلكت، : علينا الطريق فأخذ العياركف صبيع ما معي، كمضوا فتبعتهم فالتفت إيل مقدمهم كقاؿ
فقلت لو أسألك بالذم ترجو السبلمة منو، أف ترد علي تعليقيت، فما ىي بشيء تنتفعوف بو، فسلم إيل اؼبخبلة 

فقلت ىذا مستنطق أنطقو ا لًنشدين، فلما كافيت طوس أقبلت على االشتغاؿ ثبلث سنٌن، حّت حفظت صبيع 
، فنباىة الغزايل كحدة ذكائو جعلتو يف مصاؼ 3ما علقتو، كصرت حبيث لو قطع علي الطريق مل أذبرد من علمي

العلماء العاملٌن، ٍب خرج إىل نيسابور كتلمذ أليب اؼبعايل اعبويين، كبرع يف النظر مدة قريبة كقاـك األقراف، كتوحد 
كصنف الكتب اغبساف يف األصوؿ كالفركع، اليت انفرد حبسن كضعها كترتيبها كربقيق الكبلـ فيها، حّت أنو صنف 

، أم بعد أف 4دفنتين كأنا حي، ىبل صربت حّت أموت: يف حياة أستاذه اعبويين، فنظر يف كتابو اؼبنخوؿ، فقاؿ
 .انتشرت شهرتو كذاع صيتهفاؽ كتابو كتابى شيخو

           ٍب اذٌبو الغزايل إىل اؼبعسكر ؼبا تويف أستاذه اعبويين قاصدا الوزير نظاـ اؼبلك، إذ كاف ؾبلسو ؾبمع أىل 
العلم كمبلذىم، فناظر العلماء يف ؾبلسو فأفحمهم بأدلتو كحسن فكره كقهرىم، حّت أصبح مدرسا لعلـو الدين يف 

، كال يقاؿ أنو ابتغى بذلك الرياسة كاعباه، بل إف ما كقع بعد 5اؼبدرسة النظامية، كظل كذلك مدة أربع سنوات
، "ىذه اؼبرحلة يؤكد أنو كاف من أكرب الزىاد كالقانعٌن،  فّتؾ التدريس كالرياسة كلبس اػباـ الغليف كالـز الصـو

ككاف ال يأكل إال من أجرة النسخ، كحج كعاد، ٍب رحل إىل الشاـ كأقاـ ببيت اؼبقدس كدمشق مدةن يطوؼ 
، فهذا تأكيدا لشدة حرصو على ذبنب عوائق 6"اؼبشاىد، كأخذ يف تأليف اإلحياء يف القدس ٍب أسبو بدمشق

التعليم من جاه كغركر كظبعة، كلعلو أدرؾ ىذا يف سًنه فتخطاه، قاؿ يف اؼبنقذ من الضبلؿ ٍب الحظت أحوايل 
فإذا أنا منغمس يف العبلئق، كقد أحدقت يب من كل جانب، كالحظت أعمايل فإذا أحسنها التدريس كالتعليم، 
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فإذا أنا مقبل على علـو غًن مهمة كال مفيدة، كتفكرت يف نييت فإذا باعثها كؿبركها طلب اعباه كانتشار 
 .           1فلم أزؿ أتردد بٌن شهوات الدنيا كدكاعي االخرة، قريبا من ستة أشهر، حّت جاء الفرج من ا...الصيت

كسار إىل مصر كاإلسكندرية، ٍب عاد إىل كطنو بطوس مقببل على التصنيف كالعبادة كمبلزمة التبلكة كنشر العلم 
كعدـ ـبالطة الناس، ٍب حضر إليو الوزير فخر الدين بن نظاـ اؼبلك إىل نظامية نيسابور، كأحل عليو فاستجاب لو، 

كأقاـ عليو مدة ٍب تركو كعاد إىل كطنو، كبىن إىل جواره خانقاه للصوفية كمدرسة للمشتغلٌن، كلـز االنقطاع، 
ككٌظف أكقاتو على ضركب اػبًن من تبلكة كتدريس كهتجد كصياـ كقراءة لؤلحاديث، خصوصا صحيح البخارم، 

،ككبتسبو مرحوما عند ا، كيكفي ثناء العلماء عليو قاؿ 2إىل أف انتقل إىل رضبة ا، سنة طبس بعد اؼبائة اػبامسة
عنو السبكي طيب الثناء أعلى منزلة من قبم السماء اليكرىو إال حاسد أكزنديق، كال يسومو بسوءو إال حائد عن 

 3:سواء الطريق، كينشدىم لساف حالو

نػَّفىيًن ًمن شىرًّْىم غىسىقي     فىالبىدري أىٍحسىني إشرىاقنا مىعى الظُّلىمً   كإٍف تىكى

ًتًو    فىالدُّري ديرّّ كإف ملَّ ييٍشرى بالًقيىمً   كىإٍف رىأىكا خبىٍسى قىويل حىقَّ ًقيمى

فهذاف البيتاف أقرب دليل على صبلح الرجل، فهو يعاملهم باغبسن رغم إساءهتم، بل التزيد إساءهتم إال إحسانا 
ؼبا كاف يـو اإلثنٌن كقت :"قاؿ أبو الفرج بن اعبوزم أخربين أضبد.كىذا منتهى التعامل كاألخبلؽ، كيسمى باغبًٍلم

ظبعنا كطاعةن، الدخوؿ :الصبح توضأ أخي أبو حامد كصلَّى كقاؿ علي بالكفن فأخذه كقبَّلو كتركو على عينيو، كقاؿ
، كمن مشهود لو مثل 4"على اؼبلك ٍب مد رجليو كاستقبل القبلة كمات قبل اإلسفار ،كىذا نقل من شاىًد عيافو

 .أخيو

حبر مغرؽ، كإلكيا أسد ـبرؽ، كاػبوايف نار ربرؽ، ككاف : فقد قاؿ عنو أستاذه اعبويين، الغزايل:شهود العلماء لو
التحقيق للخوايف، كاغبدسيات للغزايل، كالبياف للكيا، كقاؿ تلميذه ؿبمد بن :أستاذه يقوؿ يف تبلمذتو إذا ناظركا

ال يصل إىل علم الغزايل، كفضلو إال من بلل أك كاد يبلل :وبي، الغزايل ىو الشافعي الثاين، كقاؿ أسعد اؼبيهين
، فبل يعرؼ الفضل ألكيل الفضل إال ذككه، كذكر عبلء الدين علي بن الصًنيف، فيما نقل عنو 5الكماؿ يف عقلو

رأيت الغزايل يف البػىرّْيًة كبيده عكازة، كعليو مرقعة، كعلى عاتقو ركوة، : ابن عماد، أفَّ القاضي أبا بكر العريب قاؿ
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كقد كنت رأيتو ببغداد وبضر ؾبلسو كبو أربع مائة عمامة، من أكابر الناس كأفاضلهم، يأخذكف عنو العلم، فدنوت 
ؼبا طلع بدر السَّعادة يف :فنظر إيلَّ شزرنا، كقاؿ: أليس تدريس العلم ببغداد أفضل من ىذا؟ قاؿ! يا إماـ:منو كقلت

 1:كجنحت مشس الوصوؿ يف مغارب األصوؿ - أك قاؿ مشس اإلرادة-فك اإلرادة

 تػىرٍكتي ىىول لىيلىى كسيٍعدىل دبٍعزًؿو     كىعيدتي إىل تىصًحيًح أكًَّؿ مىعزًؿو 

وىل ريكىٍيدىؾى فىانزًؿً             كىنادىٍت يبى األىٍشوىاؽي مىٍهبلن فػىهىًذًه      مىنىازًؿي مىن هتى

           غىزىٍلتي ؽبىيم غىزالن دىًقيقنا فػىلىم أىًجد     لًغىزيلى نىسَّاجنا فىكىسَّرتي ًمٍغزىيل 

        كيف ىذا قوؿ صريح من الغزايل على ترقّْيو يف مراتب النفس كالعبادة، ككاف منصفنا رضبو ا تعاىل، 
يعّتض بو عليو كقوع بعض اػبلل يف النحو، فاعّتؼ بأنو مل يبارس ذلك الفن، "خصوصنا بالنسبة إىل أنَّو كاف 

تاج إليو يف كبلمو، مع أنَّو كاف يؤلف اػبطب، كيشرح الكتب باأللفاظ اليت تعجز األدباء  كاكتفى دبا كاف وبي
 ، كاالعّتاؼ فضيلة2"كالفصحاء عن أمثاؽبا

، 3ىذا كقد ترؾ الغزايل خزانة ثرية بالعلم النافع يف الدين كالدنيا، كقد ذكرنا لو كتاب  التَّعليقة يف فركع اؼبذىب
كاليت سبق عنها اغبديث ؼبا التقى الغزايل بقطاع الطرؽ، كاؼبنخوؿ يف األصوؿ، كقيل أفَّ عنواف الكتاب ىو اؼبنخوؿ 

، كىذا ىو األصحُّ على ما نقلو عبد الرضبن بدكم، كالبسيط يف الفركع، كالوسيط ايط بآثار 4من تعليق األصوؿ
البسيط، الوجيز، خبلصة اؼبختصر كنقاكة اؼبعتصر، اؼبنتحل يف علم اعبدؿ، مآخذ اػببلؼ، لباب النظر، ربصٌن 

 .5اؼبآخذ يف علم اػببلؼ، اؼببادئ كالغايات، شفاء الغليل يف القياس كالتعليل

ككتاب الفتاكل مشتمل على مائة كتسعٌن : "باإلضافة إىل فتاكل أصدرىا، كما قاؿ عنو ابن عماد يف الشذرات
، كما لو اؼبستصفى، كغاية الغور يف دراية الدكر، مقاصد 6"مسألةن، كىي غًن مرتبة كلو فتاكل غًن مشهورة

الفبلسفة، هتافت الفبلسفة، معيار العلم يف فن اؼبنطق، معيار العقل، ؿبك النظر يف اؼبنطق، ميزاف العمل، حجة 
اغبق، قواصم الباطنية، االقتصاد يف االعتقاد، الرسالة القدسية يف قواعد العقائد كإحياء علـو الدين، اؼبقصد 
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، ىذا 1األسىن شرح أظباء ا اغبسىن، بداية اؽبداية، القسطاس اؼبستقيم، فيصل التفرقة بٌن اإلسبلـ كالزندقة
 .باإلضافة إىل كتبو ال يسع اؼبقاـ ذكرىا، كقد أيفردى ؽبا مؤلفات كثًنة فلتنظر

 .دراسة كتاب أيُّها الولد للغزالي:المبحث الثاني

 من 79يف اؼبخطوط رقم: "الكتاب أصلو فارسي، كما قاؿ عنو عبد الرضبن بدكم:دراسة الكتاب شكال:أوال
اؼبخطوطات الفارسية يف ؾبموعة جارت برنستوف ،كيقع يف كاحد كعشركف كرقة، مسطرهتا عشرة أسطر، كمقاس 

، أيصًدر (ق505ت)، عنوانو أيها الولد، صاحبو حجة اإلسبلـ أبو حامد الغزايل2"سم10.7*15.2اؼبكتوب 
من طرؼ دار اؼبنهاج اللبنانية لطبعتو الثانية يف الرابع ك العشرة بعد األلف الثانية، كموضوع الكتاب يدكر حوؿ 
األخبلؽ كالسلوؾ، مقاسو أربعة كعشركف سنتيمّت، حبجم صغًن، عدد أجزائو جزء كاحد يف ؾبلد كاحد، كنوع 
كرقو شاموا فاخر، كنوع ذبليده كرتوناج، عدد صفحاتو ست كتسعوف صفحة، عدد ألواف الطباعة لوناف أضبر 

 . 3كأسود

الرسالة مّتصبة من اللغة الفارسية، ذكر يف آخرىا كقد كقع الفراغ من كتابو يف ىذه : دراسة الكتاب مضمون:ثانيا
، بدأ الكتاب بتمهيد بٌن 4ـ1265يـو األحد يف التاسع من شهر شعباف يف بلدة بركده در كقت جاشت سنة 

يدم الكتاب، مفتتح بباسم ا كاغبمد كالصبلة على النيب صلى ا عليو كسلم، كفصل الكبلـ بوجود طائفة من 
، كىذا الكتاب من مظاىر الوجود ؽبذه الطائفة، 5ىذه األمة تقـو حبفف أصوؿ الدين كالدفاع عنو باللساف كاعبناف

كىذا الكتاب ينبئنا عن حرص بعض النبهاء من : "الطائفة، كما ذيكر سبب تأليف الغزايل ؽبذا الكتاب فيو، كىو
، فطبلب ذلك العصر يتميزكف بالنباىة 6"طلبة اإلماـ الغزايل على سؤالو بصدؽ أف يرشده إىل سبيل الفبلح

كشرح فيها ما كرد يف الرسالة من إجابة عن أسئلة الطالب .كرجحاف العقل ككثرة السؤاؿ؛ كىذه ىي مفاتيح العلم
من طرؼ أستاذه، كاعتذر يف اعبواب عن الذكقيات، كبٌن فيها اإلماـ أف الواعف األكؿ ىو اؼبصطفى صلى ا 

عليو كسلم، كأف العلم ما أتبع بالعمل كإال فهو كساكس الشياطٌن، كنبو على ضركرة تصحيح النية يف طلب العلم، 

                                                           
 . 43-20مؤلفات الغزايل، عبد الرضبن بدكم ، ص: ينظر-1
 .255اؼبرجع نفسو، ص- 2
 . صفحة الغبلؼ5ـ، ص2014، 2أيها الولد، الغزايل، دار اؼبنهاج، بًنكت، لبناف، ط:ينظر-3
 . 255اؼبرجع  السابق، ص:ينظر-4
 . 11أيها الولد، الغزايل، ص:ينظر-5
 . 11اؼبصدر نفسو، ص-6
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كختم بالدعاء كالتضرع إىل ا إجابة لطلب الطالب، كاقتداء بو اختتم ىذا التمهيد بالدعاء من طرؼ اللجنة 
 .1العلمية دبركز دار اؼبنهاج

كما قدَّمىٍتللغزايل ترصبة موجزة مع التوثيق ؽبا من مصادرىا، كفيها كصف للنسخ اػبطية أم اؼبخطوطات؛إذ ًب 
االعتماد على شباف نسخ من ؿبفوظات مكتبات كمعاىد ـبتلفة من العامل، خطها يتقلب بٌن النسخي اعبيد 

كاؼبعتاد، مكونة من إحدل عشرة كرقة، كعدد سطور الصفحة كاحد كعشركف سطرا، يف كل سطر أربع عشرة 
، كمنهج ىذه اللجة يف الكتاب 2كلمة، ىذه النسخ السبعة منها خطية كالثامنة نسخة الشرح اؼبوسومة بأيها األخ

ىو مقابلة الكتاب على أصولو اػبطية، مع إثبات بعض الفركؽ رغم كثرهتا، كسبب ذلك ىو أف منها ما جٌرد من 
كرد يف :شركح الكتاب، كمنها ما كضع ّٔامش، باإلضافة إىل عيجمة بعض ناسخيها فبىذلىًت اعبهد للّتجيح، فمثبل

ألف العلم ):زيادة (أ،ب)ال حاجة لك إىل العلم الكثًن، ككتب يف اؽبامش يف...إذا علمت ّٔذا اغبديث:"كبلمو
ىذه الزيادة اؼبذكورة دكف غًنىا، كاللجنة رجَّحت  (ب)ك(أ)ففي النسخة .3"(الكثًن كربصيلو من فرض الكفاية

 .عدـ الزيادة

 أيضا كضعت اللجنة اآليات القرآنية بالرسم العثماين رباشيا من الوقوع يف الزلل، كما جعلتها بركاية حفص عن 
إف الذين ﴿:قولو تعاىل: عاصم، كخرَّجت األحاديث النبوية كاألخبار كاألشعار من مواردىا األصلية، كمثاؿ ذلك

، فقد أثبتت بالرسم العثماين يف (107:الكهف) ﴾ءامنوا كعملوا الصاغبات كانت ؽبم جنات الفردكس نزال
كاغبديث الذم عن ضركرة النظر إىل العمل بعد العلم، قوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو .41الكتاب من الصفحة

بين اإلسبلـ على طبس شهادة أف ال إلو إال ا، كأف ؿبمد رسوؿ ا، كإقاـ الصبلة، كإيتاء الزكاة، كصـو :"كسلم
 . ىذا اغبديث كرد يف األربعٌن النوكية بتقدًن اغبج على الصياـ4"رمضاف، كحج البيت من استطاع إليو سبيبل

جيوزيكا الصراط بعفوم كادخلو اعبنة برضبيت، :يقوؿ ا تعاىل يـو القيامة:"  كما استشهد بقوؿ اغبسن البصرم
، كأثبتتو اللجة بقدر أعمالكم، كالبيت الذم استشهد بو من الكامل، كعزاه بعضهم 5"كاقتسموىا بأعمالكم 

 :ػبالد بن يزيد البغدادم الكاتب

                                                           
 . 13-12أيها الولد، الغزايل، ص: ينظر- 1
 . 20-17اؼبصدر نفسو، ص: ينظر-2
 .  54اؼبصدر نفسو ، ص- 3
كرد عن ابن عمر .7ـ، ص2105، 4األربعوف النوكية يف األحاديث الصحيحة النبوية، النوكم، دار اإلماـ مالك، اعبزائر، ط-4

 رضي ا عنهما 
ق، 1465، 1الصادؽ بن ؿبمد بن إبراىيم، دار اؼبنهاج، الرياض، ط:التذكرة بأحواؿ اؼبوتى كأمور اآلخرة، القرطيب، تح- 5

 .   794، ص1:مج
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 1               سىهري العييوًف لًغًًن كٍجًهكى ضىائًعه         كبيكىاؤيىينَّ لًغًًن فػىٍقًدؾى بىاًطل

        كأضافت اللجنة عناكين مصغرة لكل فقرة تتضمن فحواىا، كلكي يسهل الوصوؿ إليها، كجعلتو جبنب 
ما مل تعمل لن ذبد األجر، حكي أف رجبل يف بيت إسرائيل عبد :قولو أيها الولد:الصفحة أم العنواف، كمثاؿ ذلك

أنو مع تلك العبادة ال :ا تعاىل سبعٌن سنة، فأراد ا أف هبلوه على اؼببلئكة، فأرسل ا تعاىل إليو ملكا ىبربه
 .ال بد من العمل كال كصوؿ إال بو: فػىعىٍنوفى لو على اؽبامش.2يليق بو اعبنة

كاستعانت اللجنة يف ضبط بعض الكلمات على كتاب أيها األخ شرح أيها الولد لعبد الرضبن بن أضبد بن عمر 
 3:بعدما قدَّـ مثاالن لضركرة العمل بالعلم، كىو بيت شعرم فارسي:، كمثالو(ق1139ت)الركمي، الشهًن بصربم

 كرمى دك ىزار رطل نبي بيمائي       تامي لبورم بناشدتشيدائي

 4:كىذا البيت ترصبو إىل العربية ؿبمد أمٌن الكردم بقولو

                   لىو ًكلت أىلفىي رطلى طبرو مل تىكين       لًتىًصًن نشواننا إذىا مل تٍشرىًب  

كمعىن البيت لو كلت رطبل من اػبمر ما كنت لتثمل ما مل تشرّٔا، فهذا مثل العلم فلو ألفت كتبا ك صبعت خزائن 
 .لو كاف العلم ينفع كحده لكاف إبليس نظًن اعبنيد: ما كانت لتنفعك لو أنك ما عملت ّٔا، لذا قيل

 ىذا الكتاب كما ذكرت من قبل، ىو أف أحدا من الطلبة النبهاء سألو أسئلة، فأجابو الشيخ، ّٔذه وسبب تأليف
أف منشور الرسالة يكتب من معدف الرسالة عليو الصبلة كالسبلـ، ...اعلم أيها الولد كاب العزيز:"الرسالة، فقاؿ

، فموضوع ىذه الرسالة ىو إجابات الغزايل على 5"إف كاف قد بلغك منو نصيحة فأم حاجة لك يف نصيحيت؟
 .سؤاالت تلميذه، كقد أحسن اعبواب

 يف رسالتو، ىو منح النصيحة لتلميذه ابتداء بالقرآف أك اغبديث أكالقوؿ اؼبأثور أك كبلـ العلماء ومنهج الغزالي
الصاغبٌن؛ فهذا منهج نبوم ديين قبل أف يكوف غزاليا، فالنيب صلى ا عليو كسلم كاف إذا جاءه الكافر، أك أتى 

كلئن كانت منسوخة، فما تقوؿ يف قولو :داعيا يبدأ بكبلـ ا، ألنو أبلل للقلوب كأكثر أثرا فيها، كمنها قولو

                                                           
 . 32، ص8ت، ج.ط، د.الضوء البلمع ألىل القرف التاسع، عبد الرضبن السخاكم، دار اعبيل، بًنكت، د-1
 . 42أيها الولد، الغزايل، ص:ينظر-2
 . 40اؼبصدر نفسو، ص:ينظر-3
خالد خادـ السركجي، ؿبمد علي ؿبمد حبرم، :لفتة الكبد يف نصيحة الولد البن اعبوزم،  اع:أيها الولد، الغزايل،كيليو:ينظر-4

 . 9ـ، ص2014، 5الدار الدمشقية، دمشق، ط
 . 37اؼبصدر السابق، ص-5
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بين اإلسبلـ :"، كما تقوؿ يف ىذا اغبديث(110:اآلية)﴾فمن كاف يرجوا لقاء ربو فليعمل عمبل صلحا﴿:تعاىل
على طبس شهادة أف ال إلو إال ا، كأف ؿبمد رسوؿ ا، كإقاـ الصبلة، كإيتاء الزكاة، كصـو رمضاف، كحج 

، كىو 2"من جاكز األربعٌن كمل يغلب خًنه شره، فليتجهز إىل النار:"     كقولو1؟"البيت من استطاع إليو سبيبل
ذ اليوـى بدال من اػبطابات الرنانة لكاف أنفع كأعظم  .قوؿ لعلي بن أيب طالب رضي ا عنو،كىذا اؼبنهج لو ازبُّ

أيها الولد كم من لياؿ أحييتها بتكرار :"ىذا باإلضافة إىل االستشهاد كرجحاف القوؿ كقوة الربىاف، يف مثل قولو
، ال أعلم ما كاف الباعث فيو؟، إف كاف نيتك نيل عرض  العلم كمطالعة اؼبكتب كحرمة على نفسك النـو

فأتى بالضد كسبق .3"الدنيا،كجذب حطامها كربصيل مناصبها، كاؼبباىات على األقراف فويل لك ٍب كيل لك
السيء ليعرؼ اغبسن، كبضدىا تتميز األشياء كما قاؿ الشاعر، فبدأ بالنوايا السيئة ليتجنبها ٍب عرض لو النوايا 

كإف كاف قصدؾ فيو إحياء شريعة النيب صلى ا عليو كسلم، كهتذيب :"اغبسنة كاليت تؤٌب أكلها كىي قولو
، فكسر النفس بالرياضة كآّاىدة، كهتذيب 4"أخبلقك ككسر النفس األمارة بالسوء، فطوىب لك ٍب طوىب لك

 .النفس بالتواضع كالذلة  تعاىل؛ىذه من األشياء اغبسنة

، 5"كاعلم، اعلم، اعلم أيها:"  التنبيو يف أغلب األحياف كالعرض يف بعض األحياف، مثل قولوأسلوب الغزالي
ال تكن من األعماؿ :"كيستخدـ كذلك النهي كالتحذير كالتحضيض يف بعض األحياف، كمثاؿ ذلك من مصنفو

مفلسا، ال يكن الديك أكيس منك، ينبغي لك أف ال تغّت بشطح كطامات الصوفية، اجعل اؽبمة يف الركح، ابذؿ 
، كمقاـ النصح يتطلب ىذا كأكثر،خصوصا إذا كاف من تنصحو تعرفو، 6"ركحك،العلم ببل عمل جنوف، كاظبع 

 .فأنت أدرل دبا يصلحو، كمن مل تصلحو الليونة أصلحتو اػبشونة

 الذم يرمي إليو الغزايل من كراء ىذه الرسالة ىو استفادة الطالب السائل، ٍب صبيع طلبتو، ككذلك صبيع والهدف
إين كتبت يف ىذا الفصل :"طبلب العلم يف العامل اإلسبلمي، كالعمل ّٔا ألنو ذكر يف آخر ىذه الرسالة

، كالكتاب ىذا يشتمل على فوائد كنصائح 7"ملتمساتك، فينبغي لك أف تعمل ّٔا، كال تنساين من صاحل دعائك
قيمة خصوصا ؼبن يريد السًن إىل ا، كليس يف األمة من ليس سائرا لو، فهو للعلماء تذكرة كللمبتدئٌن سراج 

النصيحةي سهله كاؼبشكلي قبوؽبيا، كإٍف :"كتبصرة، إال أف فبا يؤخذ عليو عدـ مراعاتو لبعض قواعد النحو، يف مثل قولو
                                                           

  7األربعوف النوكية، النوكم،ص-1
 . 498، ص3ـ، ج1986، 1الفردكس دبأثور اػبطاب، الديلمي، دار الكتب العلمية، لبناف، ط-2
 .44أيها الولد، الغزايل، ص-3
 .44اؼبصدر نفسو، ص -4
 . 37 ،50 ،52اؼبصدر نفسو، ص-5
 .39، 45، 46اؼبصدر نفسو، ص- 6
 . 78اؼبصدر نفسو، ص-7
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نيا كجذبى حطاًمها، أال تكوف نبتك يف كعظك أف يػىٍنًعرى اػبلق يف ؾبلسك ، فالنصيحة 1"كافى نيَّتيك نيلى عرًض الدُّ
االسم لكاف الناسخة مؤنث فوجب أف يتبع الفعل تاء : الصحيح أف يكوف نعتها مثلها مؤنثا، كيف اؼبثاؿ الثاين

التأنيث، أما يف اؼبثاؿ األخًن فالفعل نعر مضارعو بفتح العٌن ال بكسرىا، ألف فيو جالب فتح؛كىو حلقي العٌن،  
، فعلى القارئ 2"فاعّتؼ بأنو مل يبارس ذلك الفن، كاكتفى دبا وبتاج إليو يف كبلمو"كقد صرحبهذا الغزايل بنفسو،

 .إذا كاف متضلعا يف ىذا العلم أف يصلح اػبطأ فكل ابن آدـ خطاء

الكتاب يف أصلو ال يتضمن مواضيع، إال أف اللجنة تكفلت بذلك، كجعلت لكل فكرة :محتوى الكتاب
كموضوع عنوانا،فبدأت الرسالة خبطبة؛تتضمن البسملة كاغبمدلة كالصبلة على النيب صلى ا عليو كسلم، ألنو من 
فضائل األعماؿ كقد كرد عنو صلى ا عليو كسلمكل أمر ذم باؿ ال يبدأ فيو ببسم ا فهو أبّت أقطع، كقد جوز 
العلماء العمل باغبديث الضعيف يف ذلك ما مل يكن شديد الضعف، كاندرج ربت كلي مأمور بو، كيكفي ىنا أف 

يقاؿ أف ا تعاىل افتتح كتابو بالبسملة كاغبمد، كذكر فيها سبب تأليفو للرسالة كما ذكرنا من قبل، كأف أكؿ 
إف أكؿ ما يتنٌبو العبد للعبادة كيتحٌرؾ لسلوؾ طريقها خبىٍطرةو :"كما ذكر يف كتابو منهاج العابدين  اؽبداية خاطر،

أفمن شرح ا صدره للسبلـ فهو على نور ﴿:، كىذا اػباطر من ا، كقد قاؿ تعاىل3"ظباكيةو، كتوفيقو خاصٍّ إؽبيٍّ 
، كمن السعادة كجود طبيب حاذؽ مريب، ككجود التآليف ال يغين عن الشيخ؛ ألف (22:الزمر)﴾نور من ربو

من ال شيخ لو فالشيطاف شيخو، :الكتب تتطلب معرفة قبلية، كإال سيقع للقارئ ما كقع لتوما اغبكيم، كألنو قيل
ككاف السلف ينصحوف بعدـ األخذ على من مل يدر شيخو، ألنو كقع اإلصباع على التواتر كالتسلسل، كأف منبع 

 .4النصيحة ىو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم

، فإف اؼبشتغل دبا ال يعنيو جاىل كأضبق، 5االشتغاؿ دبا ال يعين:       ٍب ذكر عبلمة إعراض ا عن العبد كىي
كالذم يعين اؼبؤمن ىو العبادة كالبد ؽبا من علم، فهي العمل كال غىن ألحدنبا عن اآلخر،كما قاؿ اغبسن 

،فالعلم كحده 6"اطلبوا ىذا العلم طلبا ال يضر بالعبادة، كاطلبوا ىذه العبادة طلبا ال يضر بالعلم:البصرم رضبو ا
 .ال يكفي حّت يتحقق يف صاحبو، كإال كاف عليو يـو القيامة ال لو

                                                           
  .37 ،44أيها الولد، الغزايل، ص- 1
 . 211، ص6طبقات الشافعية الكربل، السبكي، ج-2
، 3ؿبمود مصطفى حبلكم، دار البشائر اإلسبلمية، بًنكت، ط:منهاج العابدين إىل جنة رب العاؼبٌن، الغزايل، تح-3

 .59ـ،ص2001
 .37أيها الولد، الغزايل، ص:ينظر-4
 . 40-37اؼبصدر نفسو، ص:ينظر-5
 . 69منهاج العابدين، الغزايل، ص-6
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        ٍب انتقل إىل ضركرة إخبلص النية كزبليصها من الشوائب يف طلب العلم، فالويل كل الويل ؼبن طلب الدنيا 
باآلخرة،كما دعا إىل تكبًن اؽبمم كتقصًن األمل كقاؿ أف كثرة النـو بالليل دليل اإلفبلس كحث على عكسو؛ كىو 

كمن الليل فتهٌجد بو نافلةن لك عسى أف يبعثك ربُّك ﴿:إقامتو يف العبادة كالتهجد ألف ا سبحانو كتعاىل قاؿ
،كأف خبلصة العلم الطاعة كالعبادة، كشرطهما اتباع ىدم النيب صلى ا عليو (79:اإلسراء)﴾مقامنا ؿبمودنا

 .، ألف ذلك من الضبللة كمن مل يهذب نفسو مل وبي قلبو بأنوار اؼبعرفة1كسلم

توبة نصوح ال يرجع بعدىا إىل : االعتقاد الصحيح اػبايل من البدع، كثانيا:         كأف من كاجبات السالك أكال
إمبا تلزمك التوبة لتقبل :اػبطأ متعمدا، كذلك ألمرين أحدنبا ليحصل لك توفيق الطاعة، كالثاين من األمرين

ربصيل علم الشريعة قدر ما يسقط بو فرضو، كالزائد :إعطاء اغبقوؽ لذكيها كأداؤىا قبلو، كرابعا: ، كثالثا2عبادتك
كأما ما يتعٌن من علم الشريعة :"على ذلك ال حاجة للسالك بو، كىذا ما كضحو يف كتاب منهاج العابدين بقولو

فكل ما تعٌن عليك فرض فعلو كجب عليك معرفتو لتؤديو، كالطهارة كالصبلة كالصياـ، أما اغبج كاعبهاد كالزكاة 
إف تعٌن عليك، كجب عليك علمها لتؤديها كإال فبل فهذا حد ما يلـز العبد ربصيلو من العلم ال ؿبالة،  كيتعٌن 

، فقد بٌن ما هبب على السالك ربصيلو من العلم الشرعي، كإال فيشتغل بالعبادة 3"فرضو حبيث ال بد لو من ذلك
 .كالعمل

        كأيضا عرض حكايتٌن يوضح ّٔا ذلك متبوعتٌن خببلصة تتضمن ما البد للسالك منو كىو شيخ مريب 
يسًن سًنه، كما هبب على اؼبريب التحلي بو، كآداب السالك مع اؼبريب، فصل القوؿ يف التصوؼ كالعبودية كالتوكل 

كاإلخبلص، ٍب شرع يف تقدًن نصائح لتلميذه؛ كاليت منها النهي عن اؼبناظرة إال إلظهار اغبق مع بياف عبلمة 
ذلك، كأف اعبهل مرض كطبيبو العامل الكامل، كليس كل جهل يقبل العبلج فالذم ال يقبل العبلج فمثلو مثل 

األضبق، كأف كعف السالك نفسو آكد يف اإلصبلح من غًنه، كلذا قيل من مل يكن لو من نفسو كاعف مل تنفعو 
 . 4اؼبواعف، كما ّناه عن كثرة اؼبخالطة كخباصة األمراء كاؼبلوؾ، كأف يهتم بإصبلح الباطن قبل الظاىر

        كيف األخًن ختم ىذه الرسالة بطلب من تلميذه؛كىو أف يذكره يف صاحل دعاءه، كىذا دأب التقاة 
كالصبلح، ال يبعد منهم التماس الدعاء من من ىو أدىن منهم يف الفضل، ككاف التلميذ أيضا قد التمس منو 

 .5الدعاء فشرع الغزايل يف الدعاء لو، كما زبًن لو مواطن اإلجابة

                                                           
 . 51-44أيها الولد، الغزايل، ص: ينظر-1
 .  74-73منهاج العابدين، الغزايل، ص: ينظر-2
 . 76اؼبصدر نفسو، ص-3
 . 75-59اؼبصدر السابق، ص:ينظر-4
 . 79-78اؼبصدر نفسو، ص:ينظر-5
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تاريخ بغداد للخطيب البغدادم : من الّتاجم: كمن أىم الكتب اليت اعتمد عليها الغزايل يف كتابو:مصادر الكتاب
تفسًن الثعليب اؼبسمى الكشف كالبياف :، كمن التفاسًن(ق774ت)، البداية كالنهاية البن كثًن (ق463ت)

الزىد : ،  كيف اآلداب كالرقائق(ق1127ت)، ركح البياف يف تفسًن القرآف إلظباعيل حقي (ق467ت)للثعليب 
، قوت القلوب يف معاملة ابوب (ق271ت)، التهجد كقياـ الليل البن أيب الدنيا (ق181ت)كالرقائق للمركزم 

، الزىد البن (ق430ت)، حلية األكلياء كطبقات األصفياء أليب نعيم األصبهاين (ق386ت)أليب طالب اؼبكي 
، اعبامع لشعب اإليباف للبيهقي، ّٔجة آّالس (ق458ت)، الزىد الكبًن للبيهقي (ق241ت)حنبل الشيباين 

،كمن (ق676ت)،بستاف العارفٌن للنوكم (ق463ت)كأنس آّالس كشحذ الذاىن كاؽباجس البن عبد الرب 
 . 1(ق68ت)، ديواف ؾبنوف ليلى (ق181ت)الدكاكين ديواف عبد ا بن اؼببارؾ 

صحيح البخارم :       ىذا كقد تضمن الكتاب مصنفات يف اغبديث كاللغة، كمن مصنفات اغبديث
، النهاية يف (ق279ت)،سنن الّتمذم (ق275ت)، سنن ابن ماجو (ق261ت)، صحيح مسلم (ق256ت)

، القاموس ايط (ق393ت)الصحاح للجوىرم :،كمن اؼبعاجم(ق606ت)غريب اغبديث كاألثر البن األثًن 
،اؼبصباخ (ق666ت)، ـبتار الصحاح للرازم(ق711ت)، لساف العرب البن منظور(ق817ت)للفًنكز أبادم

، معجم اؼبطبوعات (ق360ت)، اؼبعجم األكسط للطرباين (ق770ت)اؼبنًن يف غريب الشرح الكبًن للفيومي 
،  ككشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف غباجي (ق1351ت)العربية كاؼبعربة ليوسف بن إلياف بن سركيس

الفردكس دبأثور اػبطاب للديلمي : كما ؽبذا اؼبؤلَّف مصادر اعتمدت عليها منها.2(ـ1067ت)خليفة 
، طبقات الشافعية الكربل للسبكي (ق412ت)، كطبقات الصوفية أليب عبد الرضبن السلمي (ق509ت)
،التذكرة بأحواؿ اؼبوتى كأمور اآلخرة (ق902ت)، الضوء البلمع ألىل القرف التاسع للسخاكم (ق771ت)

 .(ق671ت)للقرطيب 

       ىذا الكتاب ثرم ثراء مؤلّْفو، فكونو تضٌمن معلوماتو كمعارؼ من ىذه الكتب عبدير بالقراءة كالفهم 
كالٌتفهم، زيادةن على النصائح كاإلرشادات اؼببثوثة فيو، كيشمل أحواؿ اؼبريٌب كاؼبريد اؼبتمثلة يف الغزايل كتلميذه كما 

 . جرل بينهما من تعامل أخبلقي كالتماس الٌدعاء من بعضهما
 

                                                           
 .84-81أيها الولد، الغزايل، ص: ينظر-1
 .90-84اؼبصدر نفسو، ص:ينظر-2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

التعليمية :الفصل الثاني
عند الغزالي من خالل 

. (أيها الولد)كتاب   
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 .التعليمية عند الغزالي من خالل كتاب أيها الولد: الفصل الثاني

 .األرآء التعليمية عند الغزالي من خالل كتاب أيها الولد: المبحث األول

         ناؿ كتاب أيها الولد للغزايل شهرةن كبًنةن، ؼبا وبويو من مسائل كموضوعات زبدـ اؼبعلّْمٌن كاؼبتعلّْمٌن، كىذا 
يدؿُّ على اىتماـ علماء العرب القدامى بالّتبية كالتَّعليم؛ؼبا ؽبما من أنبية يف تطوُّر اغبياة االجتماعية كاالقتصادية 

على كجو اػبصوص، متَّخذين من اؼبصادر التَّشريعية مادة أكلية الستيقاء مادَّهتم اؼبعرفية، فالغزايل؛ من أكلئك 
الشيوخ الذين كرَّسوا حياهتم خدمة للتَّعلم كالتَّعليم، فألَّف رسالتو ىذه تلبيةن لطلب تلميذه الذم الـز خدمتو 

إين حصَّلت من : كاشتغل بالتَّحصيل كقراءة العلم عليو، حّت صبع من العلـو ما كتب ا لو، فتفكَّر يف نفسو كقاؿ
العلـو ما شاء ا كاآلف ينبغي أف أعلم أيُّها ينفعين؟ كأيُّها ال ينفع حّت أتركو؟، فكتب إليو رسالةن يطلب فيها 

جواب ىذه األسئلة، فلىب الغزايل طلبو كأجابو إجابةن مقنعةن بأدلةو قاطعةو، تتضمَّن أفكار كعبارات مسوغةن يف قوالب 
تعليميةو تربويةو، حدَّدتػيهىا من خبلؿ استقراء ىذا الكتاب فوجدت بعضها يتعلَّق باؼبعلّْم، كاآلخر باؼبتعلّْم، كمنها ما 

 :يرتبط باؼبادَّة التَّعليمية نفسها، كىي كالتَّايل

كمثل - أم العملٌية التعليمٌية–فهو يف نظر الغزايل دبثابة الشَّيخ اؼبريب يف العملٌية الٌتعليمٌية، كىي :المعلِّم: أّواًل 
البنياف كاؼبعٌلم قاعدةه من قواعدىا، كال بقاء للبنياف بدكف قواعد، كىذا مثل اؼبنظومة الٌتعليمٌية يف العامل العريٌب 

ككٌل، كيف الوطن اعبزائرم على كجو اػبصوص، فباستثناء ىذه القاعدة من طرؼ اؽبيئة القائمة على الٌتعليم، قد 
فوتت الكثًن كالكثًن على اؼبتعٌلم إف مل نقل كل شيء، ألٌف ىذه الطريقة سنةه من سنن ا تعاىل يف خلقو، حيثي 

بعث اؼبلك جربيل بالٌرسالة فأكدعها الٌرسوؿ ٍب الٌرسوؿ  صلى ا عليو كسلم نقلها حٌّت كصلتنا بالٌتواتر، فيقوؿ 
كال بٌد للٌسالك من شيخ يربٌيو، كييرشده إىل سبيل ا تعاىل ألٌف ا تعاىل أرسل إىل العباد رسبلن لئلرشاد :"الغزايل

إىل سبيلو، فإذا ارربل صلى ا عليو كسلم من الدنيا فقد خٌلف اػبلفاء يف مكانو حٌّت ييرشدكا اػببلئق إىل ا 
 .، فيأٌب ىؤالء كيبدعوف برامج كآلياتو تيسقط دكر اؼبعٌلم يف ىذه العملٌية1"تعاىل

، كإاٌل مل ربصل لو ىذه اؼبزية، خصوصنا كأنٌو           كما يؤكد الغزايل على شرؼ اؼبعٌلم لفضل ما وبملو من علمو
كريث الٌنيب صلى ا عليو كسلم كأٌف مآلو اعبنة إف صدؽ، فلذا كضع لو شركطنا،إذ ليس كٌل من ىٌب كدٌب يبكنو 

كشرط الٌشيخ الذم يصلح أف يكوف نائبنا لرسوؿ ا صلى ا عليو :"العلم، يف قولو:ضبل ىذه األمانة، كجعل أٌكؽبا
ا:كسلم

ن
 . ، أم أف يكوف ذا كفاءةو علميةو مشهودو لو ّٔا، نقلها من عاملو مشهودو لو كذلك2"أف يكوف عاؼب

                                                           
 .60أيها الولد، الغزايل، ص-1

 . 60اؼبصدر نفسو، ص-2
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          كسبق القوؿ أفَّ اإلصباع ًبَّ على ىذا األمر، كعـز العلماء على عدـ األخذ على مقطوع السَّند، كىذا 
ككاف دبتابعة الٌشيخ البصًن جاعبلن ؿباسن األخبلؽ لو سًنة؛ كالٌصرب كالٌشكر، :"شرطه آخر أضافىو الغزايل بقولو

كالٌتوكل كاليقٌن، كالٌسخاكة كالقناعة، كطمأنينة الٌنفس، كاغبلم كالٌتواضع، كالعلم كالٌصدؽ، كاغبياء كالوفاء، كالوقار 
سفياف اغبكمٌي يف :فجعل من شركط اؼبشيخة أخذه على شيخ حاذؽ، كما قاؿ.1"كالٌسكوف كالٌتأين، كأمثاؽبا

 2:نظمو عٌدة الطٌلب يف منهج الٌتلقي كاألدب

صطىفىى     كآلًًو كىصىٍحًبًو أيكيل الوىفىا 
ي
                          كىٍليٍقفي سنَّةى الٌنيبّْ اؼب

                          كىالتَّابًًعٌنى ؽبيم كمىن تىًبٍع      طىرًيقىهيم يف كيلّْ أىٍمرو قىٍد شيرًٍع 

 األخبلؽ كالٌصربعلى التَّحصيل كإف لقي النَّصب يف  يعىن أفَّ ىذا ًمن مَّن ييأخذي عنو، كأف يكوف متصفنا دبكاـر
ذلك،كلنا يف كتاب ربٌنا مثله كبًنه كىو موسى عليو السبلـ يف  قٌصتو مع الٌرجل الٌصاحل اؼبدعو باػبىًضر، أما الٌشكر 

فيتمٌثل يف عزك ذلك العلم إىل أصحابو عن طريق الٌتنقًن كالٌتفتيش كالٌسؤاؿ، كيشكر العلماء الذين بلَّغيوه العلم 
 3:ككصل إليو ىذا اػبًن على أيديهم، كلقد أحسن من قاؿ

بػىقىا ًفنا بسبًق مىٍن قىٍد سى قػّْقنا        ميٍعّتى                                  فبيىحّْصنا ميبػىيٌػننا ميدى

         كأمَّا التَّوكل فقصد بو الغزايل أف يتوكل على ا يف صبيع أموره خاصةن جانب الرزؽ، فهذا يظهر لو إف كاف 
ا حقِّا، كقد عرَّفىو ىو بنفسو قائبل

ن
كال يطلب . 4"كىو أف تستحكم اعتقادؾ با تعاىل فيما كعد :الٌتوكل:" عاؼب

العلم ألجل ىذا ألفَّ ا تعاىل تكفَّل ّٔذا للعاٌمة كاػباصة دكف استثناءو، كلًيػيرىل قانعنا من ناحية الٌرزؽ ال من جهة 
 كأنفقواٍ ﴿:العلم، كسخيِّا من اعبانبٌن فكٌل من سألو هبيبو؛ بل هبب عليو إنفاقو إف كاف وبٌبو كألٌف ا تعاىل قاؿ
فبَّا رزقناكم من قبل أف ياٌب أحدىكيمي اؼبوتي فيقوؿى ربّْ لوال أخَّرتين إىل أجلو قريبو فىأىصَّدَّؽى كأكن من 

، فحٌث تبارؾ كتعاىل على اإلنفاؽ من ما تفضل علينا بو، كالذم من صبلتو العلمي فمن (10:اؼبنافقوف)﴾الصَّاغًبٌن
يب على كل تساؤالت  خبل بو أيعبمى بلجاـو من نارو، كما أيثًرى عنو صلى ا عليو كسلم؛ كمن حذاقتو أف ال هبي

 5: األخبلؽ الباقية فقد أكجزىا الرَّاًجز بقولوتلميذه ،أما

                         يػيعىاًملي النَّاسى حًبيسًن اػبيليًق      مثل البشىاشىًة كلٌني اؼبنًطقً 
                                                           

 . 61أيها الولد، الغزايل، ص-1
صاحل بن عبد ا بن ضبيد، عبد ا بن :ؿبمد سامل بن عدكد،تق:عدة الطلب بنظم منهج التلقي كاألدب، سفياف اغبكمي، مر-2

 . 54ـ، ص2008، 1ؿبمد اؼبطلق، مكتبة اؼبلك فهد، الرياض، ط
 . 53اؼبصدر نفسو، ص-3
 .63اؼبصدر السابق، ص- 4
 .52عدة الطلب بنظم منهج التلقي كاألدب، سفياف اغبكمي، ص -5
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أم أفَّ من صبلة ما هبب على اؼبعٌلم االٌتصاؼ بو الٌشفقة مع اؼبتعٌلمٌن، كىو اؼبشار إليو بالٌلٌن يف البيت، كال ضًن 
فألًق يف قلؤّم :"يف أف يٌتصف باغبٌدة كالشٌدة يف بعض األحياف على طريقة الٌتعريض كالٌتلطف، كذلك يف مثل قولو

، كييظهركف  ، كمعاملةى ظاىرىم تتبدَّؿي الرُّعب،كركٍّْعهيم كحذّْرىم عمَّا يستقبلوف من اؼبخاكؼ، لعلَّ صفاتباطنهم تتغًنَّ
يل باألىذىاف كهبعلها زبضع كزبنع1"اغبرصى كالرغبةى يف الطاعة، كالرُّجوع عن اؼبعصية  .، ألفَّ التَّعريض يبي

، كييكثرى من تنبيهو يف           أيضا من الواجب على اؼبعلّْم يف نظر الغزايل أف ينصحى مريدىه كيبتدرىهي دببادئ العلـو
الوقت اؼبناسب، خاصةن عند الوقوع يف اػبطأ، كال يرخي لو اغببلى إالَّ بعد اختباره، كأف ينهاه عن االنتقاؿ من علم 

فإًف اتػَّبػىٍعتىيًن فىبلى تىٍسأىلىينّْ ﴿:إىل آخر دكف ربقيقو، مثل ما نصح اػبضر موسى عليو السبلـ يف قولو تعاىل حاكيا عنو
،فىًفيو تنبيوه منى اؼبعلّْم ؼبريده باألمور اليت ال علم لو ّٔا، كىذا (70:الكهف)﴾عىٍن شىٍيءو حىّتَّ أيٍحًدثى لىكى ًمٍنوي ذًٍكرنا

أيٌها الولد إين أنصحك :"ما ربقَّقى بو الغزايل ذاتو يف ىذه الٌرسالة حيث نصح تلميذه بأربعة نصائح، كىي قولو
 . 2"بثمانية أشياءو، اقبلها ميٌن لئبٌل يكوف عملك خصمنا عليك يـو القيامة، تعمل منػٍهىا أربعةن كتدع منها أربعةن 

االعتقاد الصَّحيح، كربصيل القدر الكايف من العلم الذم : كمن مبادئ العلـو اليت دعا إليها يف ىذا الكتاب
ييوصل إىل اؼبراد، ٍب إنَّو قسَّم العلـو إىل ما ىو مهمّّ كما ىو أىمُّ منو، كأمرى بتقدًن األىمّْ على اؼبهمّْ ألفَّ العلم جمّّ، 

كإف أردت علم أحواؿ :"كأىٌم علمو عنده ىو علم فرض العٌن ٍب فرض الكفاية كىذا ما أشار إليو بقولو
باإلضافة إىل الٌتدرٌج .3"كىذا العلمفرض عٌنو، كغًنيه فرض كفايةو إالَّ مقدار ما ييؤدَّل بو فرائض ا تعاىل...القلب

أكجب على اؼبعٌلم أف يكوف موسوعيِّا، ال متخٌصصنا زبصُّصنا هبعلو هبهل العلـو األخرل .يف طلب العلم اػباصٌ 
بو كمريديو، كمن  كليةن، بل ينبغي أف يلمَّ بالعلـو األخرل خصوصنا علم النفس إذ بو يدرؾ الفركؽ العقلية بٌن طبلَّ

: اؼبرضى قلؤّم، كالعلماء: كاعلم أٌف اعباىلٌن:"ٍبَّ يبكنو اؼبعاعبة، كاؼبعلّْم النَّاقص ال وبسن التَّعليم كىذا ما بيَّنو قولو
؛بل يعاجل من يرجو فيو قبوؿ اؼبعاعبة  سن اؼبعاعبة، كالعامل الكامل ال يعاجل كٌل مريضو األطباء، كالعامل الٌناقص ال وبي

، كأمَّا قضية .4"كالصبلح فشبَّو اعباىل باؼبريض كالعامل بالطبيب، ألنَّو ييشخص نقصو كيعاعبو دبا يبلك من علوـو
؛ كىو الذم ال يتتبَّع علمو فيكملو بل يكتفي بالقليل منو، : العامل النَّاقص فقديبنا ييقاؿ العياذ با من ٌنصف طالبو

 .كىذا حالنا اليـو كأـ اغبليس

                                                           
 .72أيها الولد، الغزايل، ص-1
 . 66اؼبصدر نفسو، ص-2
 . 76اؼبصدر نفسو، ص- 3
 . 67اؼبصدر نفسو، ص-4
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 ، كىو من صفات العامل 1         كما ال ىبفى علينا أف األداء التوصيليَّ للمعرفة لو دكره كبًنه يف العملية التعليمية
الكامل، فضمَّو الغزايل أيضنا إىل شركط اؼبعلّْم كيتمثَّل يف إدراؾ اؼبتعلّْم اؼبعرفة بطريقةو سهلةو بسيطةو، كىذا ما سبثَّل بو 

أم تفكر يف ما قلت . 2"كاآلف تفٌكر إىل ما أشرت بو؛ فإٌنك فهمه كالكبلـ الفرد يكفي الكيس:"ىو ذاتو يف قولو
من اؼبسائل، كقس عليها غًنىا يتبٌن لك األمر، فهذه ىي طريقتو يف األداء؛ كال يشّتط طريقةن دكف أخرل فهي 

كالشيخي اؼبريب عنده ىو ذلك الذم يعمل دبا عىًلمى، كإالَّ فهو غًن عاملو كال اعتبار .زبتلف باختبلؼ كفاءة اؼبعلّْم
لعلمو، ألنَّو ال ينفعو كال ييرجى قػىبيوؿ منو؛ فإذا عمل بو يينجي نفسو كينجي غًنه، كيقوؿ سفياف اغبكمي يف 

 3:ىذا

                         كىالعىامًلي العىاًملي بالعىزىائًًم       يىأخيذي نػىٍفسىوي كبًاٍلمىكىارـًً 

ا يف اٍلعىمىًل     بًعٍلًمًو ًطٍبقى السُّليوًؾ األىٍمثىلً  تىًهدن                        يػىٍلزىميهىا ؾبي

أم أٌف العامل وبمل نفسو باؼبكاـر كتكرًن الٌناس لو، نتيجةن لعملو بو كمن مل يعمل بو يكوف عليو حجَّةن، كىذا ليس 
كىلىٍو تىرل إًذ ﴿دعوةه لئلعراض عن العلم؛ بل ىو كاجبه كالعمل بو مصدر قباةو يف الدنيا كاآلخرة، كيـو القيامة 

ٍعنىا فىاٍرًجٍعنىا نػىٍعمىٍل صىاغبًنا اًنَّا ميوًقنيوفى  ٍم رىبػَّنىا أىٍبصىٍرنىا كىظبًى يٍجرًميوفى نىاًكسيواٍ ريءيكًسًهٍم ًعٍندى رىّّْٔ
كما ال .(12:السجدة)﴾اؼب

يػيٍبًعدي الغىزىايل تعٌلم الفاًضل ًمن مَّن ىو دكنىو يف الفضل، إذ ربٌلى ىو نفسو بالٌتواضع كالتمس من تلميذه الٌدعاء، 
 . كىذا ما حدث يف قصة سيدنا موسى عليو السبلـ مع اػبضر يف سورة الكهف

يػيٍعتىربى عيٍنصيرنا مّْن عناصر العملٌية التعليمٌية، إذ ىو قطب رحى ىذه العملية؛ كىو اؼبقصود من كٌل :المتعّلم:ثانًيا
ىذه األنظمة كاإلجراءات، فاعتنت بو الٌدراسات القديبة قبل اغبديثة، كالعربية قبل الغربية كذلك بتحديد بعض 

الٌرحلة يف طلب العلم كإف لقي :اؼبعايًن كالضوابط كالصفات اليت هبب عليو سبثُّلها كالٌتحلي ّٔا،فجعل الغزايل أٌكؽبا
النَّصىب يف ذلك، كعدـ تعجُّل النتيجة كالتَّزكد لذلك كاالكتفاء بالبلغة منو كال يزيد عليها، ألفَّ ذلك ييثقل عليو 

يًن كىلًيػيٍنًذريكاٍ قػىٍومىهيمي إذىا ﴿:كيشغلو، كييعضّْد ىذا القوؿ قولو تعاىل فػىلىٍوالى نػىفىرى ًمٍن كيلّْ ًفٍرقىةو مّْنػٍهيٍم طىآئًفىةه لّْيىتػىفىقَّهيوا يف الدّْ
كتيٌقن أٌنك ال تصل إاٌل : " ، كقوؿ الغزايل يف ذلك لتلميذه(122:التوبة)﴾رىجىعيواٍ إًلىٍيًهٍم لىعىلَّهيٍم وبىٍذىريكفى 

ٍرًض فػىيػىٍنظيريكاٍ ﴿:بالٌسًن ،ففيو حثّّ من 4"، أيٌها الولد با إف تسر ترل العجائب يف كٌل منزؿو ﴾أىكىملىٍ يىًسًنيكاٍ يًف االى
صلى ا عليو كسلم اطلب العلم كلو : الغزايل للمتعلّْمٌن على الٌسًن يف طلب العلم كالٌصرب على ذلك، كمنو قولو

 .بالٌصٌن ؼبا فيو من شرؼو للعلم؛ كتقريب اؼبدارس العلمٌية اليـو ما زاد إاٌل ضعفنا يف النُّفوس كربقًننا للعلم
                                                           

اؼببادئ الّتبوية يف كتاب منهاج اؼبتعلم لئلماـ الغزايل، عارؼ أسعد صبعة،ؾبلة النور للدراسات اغبضارية كالفكرية، :ينظر- 1
 . 46ـ، ص2018ط، يناير .، السنة التاسعة، د17:العدد

 . 76أيها الولد، الغزايل، ص-2
 . 52-51عدة الطلب، سفياف اغبكمي، ص-3
 . 65اؼبصدر السابق ، ص- 4
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         كعدـ تعجل الٌنتيجة ألٌّنا على ا؛ كليس كل من سلك ناؿ، كإمٌبا أمرنا بالٌسلوؾ لقولو صلى ا عليو 
من سلك كمل :كسياؽ اغبديث يقوؿ. 1"كمن سلك طريقنا يلتمس فيو علمنا سٌهلى اي لوي بًًو طىرًيقنا ًإىل اعبنَّة"كسلم

، ما بالك إذا تعٌلمت كعٌلمت، فذاؾ -كىو دخوؿ اعبنة-يقل من نَّاؿ، أم أنَّو دبجرد السُّلوؾ وبصل لك الفضل
، كلنا يف  فضله عظيمه، كالبيلغة كىي ما ييتبلل بو أم ما ييعينك يف رحلتك العلمٌية، كالزٌيادة على ذلك ضرره كسرؼه

؛ بل كاف ذلك حكمةن كدليبلن من ا عز  موسى عليو السبلـ مثله كعظةه، يف رحلتو العلمٌية مع اػبىًضر، فتبلَّل حبوتو
 .كجل

         كمن الٌضوابط اليت ييرجى ربصيل العلم عند الٌتحلي ّٔا، توحيد النيَّة كتفريلي الرغبة كالدافعيًة يف قالبو 
اجعل اؽبمة يف "كاحدو، ألفَّ ذلك ىبٌفف على اؼبريد عبء الٌتحصيل، كذكري اؽبدؼ مع ذلك كجعلو نصب العٌن،

كيف ذلك  .2"إيَّاؾ ٍب إيَّاؾ أف تصل إليهم ببل زادو ...الٌركح، كاؽبزيبة يف الٌنفس، كاؼبوت يف البدف؛ألٌف منزلك القربى 
كم ٌمن لياؿو أحييتها بتكرار العلم :"إثارةي دافع اؼبتعلًم للعمل كبذؿ اعبهد، من تبكًنو كسهرو يف التحصيل يبثٌلو قولو

إف كاف نيَّتك نيل عرض الدنيا كجذبى حطامها، فويله لك ٍب كيله ...كمطالعة الكتب، كحرَّمت على نفسك النَّـو 
 .ففيو حثّّ من الغزايل للتَّبلميذ على البكور كالسهر كاعبدّْ يف الطلب، مع ضركرة ربرير النٌػٌية من الشوائب. 3"لك 

         كما يؤكد الغزايل على اعبانب التطبيقٌي الوظيفٌي للمتعٌلم كاؼبتمثل يف العمل بالعلم كتطبيقو سببه يف 
زيادتو، خصوصنا القواعدى األساسية كالقياسية كالنَّحو كالصَّرؼ، تطبيقيهىا يكشف الكثًن من األشياء كما يقوؿ ابن 

ًهمّْ كىقىٍد     وبىًٍوم التػَّفىاًصيلى مىن يىٍستىٍحًضري اعبيمىبلى :   مالك يف المية األفعاؿ
ي
يطنا بًاؼب  4فػىهىاؾى نىظمنا ؿبًي

ال تكن :"أنَّو من استجمع القواعد الكليَّة كطبَّقها على مفردات اللغة فسيظفر حينها بالتَّفاصيل، حيثي يقوؿ: أم
،فاألعماؿ ىي اليت تينجي صاحبها 5"مّْن األعماؿ مفلسنا كمن األحواؿ خالينا، كتيقَّن أفَّ العلم آّرَّد ال يأخذ اليدى 

م يركف فيو قدكةن،كيف اآلخرة من  اـ خصوصنا طالبي العلم؛إذ ال يسلمي من النَّقد ألّنَّ يف الدَّارين، يف الدنيا من االهتّْ
، كاالٍشتغاؿ بالعلم الٌنافع كترؾ (39:النجم)﴾كىأىف لٍَّيسى ًلبًلٍنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىى﴿:عذاب ا ألفَّ ا عز كجل قاؿ

أٌم شيءو حاصلك من ربصيل علم الكبلـ كاػببلؼ :"ماال ينفع، ٍبٌ الغوص يف الٌنافع كتقدًن األىٌم فاألىمّْ لقولو
، إذ اؼبهٌم ما نفعو دائمه 6"!كالٌطب كالٌدكاكين كاألشعار، كالٌنجـو كالعركض، كالٌنحو كالٌتصريف غًن تضييع العمر؟

                                                           
 . 45األربعوف النوكية، النوكم، ص-1
 .46أيها الولد، الغزايل ، ص- 2
 .  44اؼبصدر نفسو، ص-3
 . 3ـ، ص2013، 1المية األفعاؿ، ابن مالك،دار ابن اعبوزم، القاىرة، ط- 4
 .39اؼبصدر السابق، ص- 5
 . 45، صاؼبصدر نفسو- 6
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ـه،كىذا ما ييستفاد من الفائدة األكىل اليت ركاىا الغزايل يف الكتاب كؿبٌصلتها أفضل :فتفكرت كقلت:"كخًنه عا
 .،ككفى باألعماؿ الصاغبات نفعنا1"ؿببوب اؼبرء ما يدخل معو قربه، كييؤنسو فيو،فما كجدتو إاٌل األعماؿ الصاغبة

ىي عدـ اشتغالو باالحتجاج كاؼبناقشة مع الٌشيخ، ألٌف :         كمن األدآب أيضنا اليت ينبغي للطٌالب التزامها
اه معٌلمو اػبىًضر  ذلك فبا ييسيء التَّعامل بينهما كالتَّواضع يف سؤاؿ اؼبعلّْم، كىذا ما ربلَّى بو موسى عليو السَّبلـ ذبي

، فتواضع موسى عليو الٌسبلـ يف سؤالو مع (66:الكهف)﴾ىىلى اتًَّبعيكى عىلىى أىف تػيعىلّْمىيًن فبَّا عيلٍّْمتى ريٍشدنا﴿: بقولو
أنٌو أفضل منو، ك تبعو على ىذا الشرط ال غًن،كعلى أف يعلمو فبَّا عٌلم أم بعض ما علم،كىذا ما اتصف بو 

ال تنساين من صاحل دعائك،  كوبثُّ :الغزايل ذاتو، حٌن التمس من تلميذه الٌدعاء كما ذكرتي من قبلي، كقاؿ
الغزايل تلميذه على عدـ االحتجاج كاؼبناقشة مع أمثالو، فضبلن  عن أف تكوف مع شيخو أك أستاذه حيثي يقوؿ يف 

ا يف مسألةو ما استطعت؛ألفَّ فيها آفةه كثًنةه :أما اللواٌب تدع فأحدىا:"ىذا ، من رياءو كحسدو 2"أالَّ تناظر أحدن
 .   كمباىاةو كىذه رأس القواصم اليت تعيق يف الٌتحصيل

 فتعترب الٌرسالة اؼبقٌدمة من اؼبعٌلم إىل اؼبتعٌلم، حيثي عنيت ّٔا الدراسات كوّنا سبٌثل اتول :الماّدة التعليمّية: ثالثًا
بالنسبة إىل اؼبنهج، كالقرآف الكرًن يبثل ىذه اؼباٌدة بالنسبة للمنهج الرٌبايٌن، فاٌتصف بصفاتو جعلتو ؿبضر استقباؿ 

كىلىقىٍد يىسٍَّرنىا ﴿:أنٌو سهله بسيطه ميسَّره من ا تعاىل، حيثي قاؿ فيو:الٌنفوس، كاستعماؿ األجساد يف ربصيلو منها
ثّْلو ىذه الٌرسالة فهي ـبتصرةه كسهلةه؛ بل معتصرةه من كتب (17:القمر)﴾اٍلقيٍرآىفى لًلذٍّْكًر فػىهىٍل ًمن مُّدًَّكرو  ، كىذا ما سبي

لكن مقصودم أف يكتب الٌشيخ حاجيت يف ...كإف كاف مصٌنفات الٌشيخ :"الٌشيخ كاإلحياء كغًنه حيثي كرد فيها
ٌثل الٌرسالةي حالة العوائق .3"كرقاتو تكوف معي مدَّة حياٌب فكتب لو ىذه الويريقاًت اليت ال تتعٌدل اؼبائة، كما سبي

كالعواصم اليت تسٌبب يف عدـ الٌتحصيل أك نقصو، فهي تكشف عن أحواؽبم، كيف الوقت نفسو تقٌدـ اغبلوؿ 
كالعبلج، كىذا الطٌريق سىننه إؽبيّّ يف القرآف الكرًن، فييعرٌفك بالشر لتٌتقيو، كيعرض عليك اػبًن لتفعلو، كىذا ما 

فابتدره بالٌلواٌب يدع ٍب عرض لو ما .4"تعمل منها أربعةن، كتدع أربعةن ...إيٌن أنصحك بثمانية أشياء :"أثبتو بقولو
 .يعمل

صدؽ اؼبعلومات كاؼبعارؼ اليت تشتمل عليها اؼباٌدة، كاليت من :      كمن الٌشركط اليت التـز ّٔا الغزايل يف رسالتو
شأّنا أف ربٌقق األىداؼ التعليمٌية، ؼبا ؽبا من أنبٌٌية يف آّاؿ التعليمٌي، حيثي عزا الغزايل استشهاداتو إىل 

، نقلو عن الٌديلمي يف 5"من جاكز األربعٌن كمل يغلب خًنه على شرٌه فليتجٌهز إىل الٌنار: "مواردىا،كمن أمثلتها

                                                           
 .  55أيها الولد، الغزايل، ص- 1
 . 66اؼبصدر نفسو، ص- 2
 . 36اؼبصدر نفسو، ص-3
 . 66اؼبصدر نفسو ، ص- 4
 .498الفردكس دبأثور اػبطاب، الديلمي، ص-5
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أٌما عن اؼبدل الذم تصبو .فردكسو، كىذا ما يبٌثل األمانة العلمٌية اليت يتصف ّٔا الٌشيوخ كاألساتذة يف ذلك العصر
إليو رسالة الغزايل، فهو تيسًن الطٌريق على اؼبعٌلمٌن كاؼبتعٌلمٌن الٌسالكٌن إىل ا تعاىل، كاؼبتمٌثل يف أنبيًة كداللًة 

، فهو هبد 1"إين كتبت يف ىذا الفصل ملتمساًتك:"ىذه الٌرسالة، فهي كاضحةه كجليةه للقارئ قبل السامع بقولو
 . فيها ضالَّتو فيحقّْقي من خبلؽبا أىدافىو كما حقَّقىها تلميذ الغزايل

، كىذا ما ييعربَّ عنو دببلءىمة اتول       كما قبد يف ىذه الٌرسالة دعوةن صروبةن إىل تصحيًح كمعاعبة الواقع التعليميّْ
كيتبٌنَّ يل من خبلؿ ما ًب عرضو من مسائل تعليميةو للغزايل يف ىذا الكتاب، فقد .للواقع،فجسَّده الغزايل يف رسالتو

جسَّدىا كلَّها تقريبنا، بدأ من اؼبعٌلم ككضع لو شركطنا حّت يكوف قدكةن لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ٍب ثىنَّ 
ننا يف ذلك ؿبتول معرفيِّا خاضعنا ؼبعايرى  باؼبتعلّْم كألزمو بإلزاماتو من شأّنا أف تساعده على اكتساب العلم، ميضمّْ

 .ؿبددةو من اؽبيئات اػباصة يف العصر اغبايل

 .المنهج الّتعليمي للغزالي في الكتاب: المبحث الثاني

اعتىن الغزاليبالٌتعليمٌية يف كتابو من خبلؿ ذبسيد عناصرىا كجعل لكٌل عنصرو شركطنا كضوابط يف شكل رسالة 
ٌددي يف آلياتو  إرشاديٌة لتلميذه أٌكالن ٍب عبميع الٌتبلميذ، مسوغةن يف قالبو منهجٌي تعليمٌي مقٌننو رصٌنو، وبي

كطرقويعتمدىا اؼبربٌوف كالٌشيوخ على اختبلؼ مواطنهم،كمصادر تلٌقيهم كتلقينهم،  فاعتمدكا طرقنا يف الٌتعليم، كمل 
يلزموا أنفسهم بطريقةو كاحدةو لفقههم بعلم الٌنفس الٌّتبوم كإدراكهم للفركؽ الفردية بٌن اؼبتعٌلمٌن، كمن أكلئك 

 :الغزايل الذم اعتمد يف كتابو أيٌها الولد الطٌرؽ التالية

كىو من الطٌرؽ اؼبعتمدة عند األساتذة كالٌشيوخ يف العصر اغبديث، ؼبا ؽبا من أنبٌية يف اختبار :االستجواب:أّواًل 
الٌتحصيل الٌتعليمي كييعطي قيمةن للمتعٌلم، باعتباره  مركز العملٌية التعليمٌية، كما يرٌكض الٌتبلميذ على استعماؿ الٌلغة 
ا أكثر من كونو مستقببلن  كيقٌوم من انتباىهم كتركيزىم، بعكس عملٌية الٌتلقٌن اليت هتٌمشو كذبعل منو عنصرنا جامدن
كمؤثٌػرنا،فاؼبعٌلم الذم وباكر تبلمذتو كيسأؽبم يقٌوـ مدل إدراكهم للماٌدة اؼبعرفٌية للٌدرس كوباكؿ تغطية الٌنقص الذم 

، غًن أٌّنا يف شكلو كتايبٍّ  تحن ّٔا اؼبتعٌلموف يف البيئة التعليمٌية اليـو  .يعانونو كالطٌريقة نفسها اليت يبي

        كال فرؽ يف ىذا بٌن الكتايٌب كالشفوٌم، إاٌل أٌف الشفوٌم أبلل يف الٌتقوًن، كالٌسؤاؿ سواءه كاف من اؼبعٌلم كبو 
ا بذاتو أـ ال، أك من اؼبتعٌلم كبو اؼبعٌلم، كىذا ما التـز بو الغزايل يف رسالتو،كبو إيٌن قرأت أنواعنا :"اؼبتعٌلم ؿبٌددنا تلميذن

ا كيؤنسين يف قربم؟ كأيٌها ال ينفع حٌّت أتركو؟...من العلـو ، إذ أٌف 2"كاآلف ينبغي أف أعلم أٌم نوعها ينفعين غدن
مبدأىا أم سبب تأليفها ىو سؤاؿه من تلميذه لو، كىذا فبٌا يدٌؿ على حذاقة الٌتلميذ كرغبتو يف العلم كسؤالو عن 

، ميضٌمنا إيٌاىا بأسئلةو من اؼبعٌلم كبو اؼبتعٌلم يف مثل إف كاف قد بلغك منو نصيحةه فأم :"ما يعنيو كينفعو من العلـو
                                                           

 . 78أيها الولد، الغزايل ، ص- 1
 . 35اؼبصدر نفسو، ص- 2
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، كؼبا فيو من تعبًنو 1"!ماذا حٌصلت يف ىذه الٌسنٌن اؼباضية؟: ، كإف مل تبلغك فقل يٌل !حاجةو لك يف نصيحيت؟
 .عن األداء الفعلي للمعٌلم، رغبةن منو يف إثارة دافعٌية اؼبتعٌلم كتنبيهو ؼبا يفيده، كىذا ىو دكره يف العملٌية التعليمٌية

       ىذا بالٌنسبة إىل سؤاؿ اؼبعٌلم ؼبتعٌلمو ؿبٌددو، أٌما بالٌنسبة إىل إطبلقو سؤاالن يبتحن بو اؼبتعٌلمٌن صبيعنا كال ينظر 
يبلل أيضنا دبجٌرد : كلو قيل:"إىل شكل الٌسؤاؿ، بل اؼبراد االختبار كاالمتحاف كما فعل الغزايل يف رسالتو حٌن قاؿ

، فهنا ألقى الغزايل سؤاالن مل ييرد 2"!نعم؛ لكن مّت يبلل؟ كم من عقبةو كؤكدو تستقبلو إىل أف يصل؟:اإليباف، قلنا 
بو تلميذه، بل يقصد بو مدل حضور أمّْ قارئو مع كبلمو، كبطبيعة اغباؿ ستختلف األجوبة باختبلؼ ىذا 

 .اغبضور

       كؿبٌصلة ىذه الطريقة أٌف الغزايل اعتمد منهج اؼبقاربة بالكفاءات كالذم يدعم الٌتفاعل الٌتعليمي بٌن اؼبتعٌلم 
كاؼبعٌلم كاؼبتجٌلي يف االستجواب كاغبوار، كالٌتعامل الوٌدم معهم، باإلضافة إىل جانب إثارة دافعية اؼبتعٌلم كبو 

الٌتعٌلم، أٌما الٌتقوًن باعتباره عنصرنا من عناصر اؼبنهج التعليمٌي،فهو يبٌثل الٌنتيجة الٌنهائية للموقف الٌتعليمٌي يف منهج 
 .         اؼبقاربة باألىداؼ

 حيث يعترب الٌتلقٌن من بٌن الطٌرؽ اؼبستعملة يف الٌتعليم من القدـ، إذ ال بٌد للمتعٌلم منها كلو يف :الّتلقين: ثانًيا
، فالطٌفل أىٌن لو أف يستنبط كيستفسر كوبلل؛ بل اؼبرجح عندم أنٌو ال يبكن االستغناء  مرحلةو معٌينةو كالطٌفولة مثبلن

عنها يف مرحلةو من اؼبراحل، كلو بالٌشيء اليسًن، كىذا منهج الغزايل يف رسالتو خصوصنا يف خاسبتها حٌن لٌقن 
كأٌما الٌدعاء الذم سألت ميٌن فاطلبو يف دعوات الٌصحاح كاقرأ ىذا الٌدعاء يف :"تلميذه أدعيةن صحيحةن بقولو

، فغرض الٌتلقٌن يتعٌلق دبدل صٌحة اؼباٌدة الٌتعليمية كحفظها، كىذا فبا 3"أكقاتك خصوصنا يف أعقاب صلواتك
 .يكفل للتبلميذ امتبلؾ معلوماتو أكرب قدر اؼبستطاع

       أيضنا من أساليب ىذه الطريقة الٌتكرار كاغبفف كاغبٌث على التبكًن كالٌسهر، كىذا كٌلو دعا لو الغزايل يف 
كتابو فكاف من صبلة الٌنصائح اليت قدمها للٌتبلميذ، كما ذكرت من قبل؛كاغبفف غالبا ما يكوف بدكف فهم، كىذه 

ثغرة من الثغرات اليت ذبعل الكثًنين يتهجموف على ىذه الطريقة؛ كإاٌل فاغبفف من شركط العلم، كزبدة ىذا الكبلـ 
خصوصنا يف مواطن نصحو لتلميذه كحثٌو على - اؼبقاربة باألىداؼ-ىي أٌف الغزايل استعمل منهج التلقٌن

، من تثبيتو للعلم كزيادة تأٌكدو، كأىداؼ ترتبط بتلميذه من  استخدامو، ؼبا لو من أىداؼو تعود عليو ىو كمعٌلمو
 .قوةحففو كصٌحة ؿبفوظو 
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كيكوف فيها اؼبتعٌلم مستقببلن ك منصتنا مثاليِّا، كال ذبوز لو مقاطعة اؼبعٌلم إاٌل إف أذف : اإللقاء والمحاضرة:ثالثًا
اؼبعٌلم بالكبلـ، كىي من الطٌرؽ اؼبعتمدة يف الٌزكايا كاؼبناسبات، يقـو فيها ااضر ببسط القوؿ يف موضوعو ؿبٌددو ٍبٌ 
يتيح الفرصة للٌتبلميذ بطرح األسئلة أك ىو يطرح األسئلة بقصد معرفة مدل فهمهم ؼبا قيل، كملء الفراغ يف ذلك، 
ٌلليها ببعض األسئلة بٌن الفينة كاألخرل،  كىذه الطٌريقة يستخدمها الغزايل أيضنا فقد مؤل ّٔا صفحات كتابو لكٌنو ىبي

أيٌها الولد الٌنصيحة سهلةه، كاؼبشكل قبوؽبا ألٌّنا يف مذاؽ مٌتبعي اؽبول مرّّ، إًذ اؼبناىي ؿببوبةه :"كذلك يف مثل قولو
يف قلؤّم على اػبصوص من كاف طالب العلم الٌرظبي مشتغله فضل النفس كمناقب الٌدنيا فإنو وبسب أٌف العلم 

فبدأ بإلقاء ؿباضرةو .1"آٌّرد لو كسيلةه، سيكوف قباتو كخبلصو فيو، كأنٌو مستغنو عن العمل، كىذا اعتقاد الفبلسفة
حوؿ الٌنصيحة كأٌّنا سهلةه بالٌنسبة للفاعل كمشكلةه بالنسبة للواقع عليو فعلي النصيحة، كأٌف العلم آٌّرد كحده ال 

 .ينفع مامل هبٌسد

:        ٍب ييتًبع ذلك بأسئلةو تضمن مشاركة اؼبتعٌلم للمعٌلم يف ىذه العملٌية، كيكٌرر لو ذلك إذا تطٌلب األمر مثالو
، فحمل عليو " لو كاف على رجلو يف بريةو عشرة أسياؼو ىنديةو مع أسلحةو أخرل، ككاف الرجل شجاعنا كأىل حربو

أسده مهيبه ما ظٌنك؟ ىل تدفع األسلحة شرٌه منو ببل استعماؽبا كضرّٔا كمن اؼبعلـو أٌّنا ال تدفع عنو إاٌل 
، فطرح عليو ىذا السؤاؿ كي يعرؼ مدل فهم كحضور القارئ معو، ٍب يكٌرر لو الكبلـ 2"!بالٌتحريك كالٌضرب؟

على العمل بالعلم، كىذا اؼبنهج ال يصلح لؤلطفاؿ؛ بل للٌطبلب باعتبار أٌف ؽبم درجةن عاليةن من الٌّتكيز كيفهموف 
الٌسؤاؿ، فالطٌريقة ىذه معتمدةه من القدـ، فكاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يعتمدىا كىي ثابتةه يف 

األحاديث، ٍب اعتمدىا السلف الصاحل كاإلماـ مالك رضبو ا، كتندرج يف العصر اغبديث ضمن منهج اؼبقاربة 
 .باألىداؼ

       ككما أف الكتاب أصلو رسالة باللغة الفارسية، كىذا يدؿ على أف الغزايل لو علم باللغات خاصة الفارسية 
كالعربية، كفيو أيضا حث منو على تعلم لغات غًن اللغة األصلية، ؼبا يف ذلك من اكتساب خربات كمعارؼ عن 

 . األقواـ كآّتمعات األخرل

       كمن خبلؿ ما ًٌب عرضو يف ىذا اؼببحث يتبٌٌن يل أٌف الغزايل قفا إثر النيب صلى ا عليو كسلم كالشيوخ يف 
طريقة عرضو للماٌدة العلمية كإيصاؽبا للمتعلمٌن، فجعل أعظم معٌلمو يف التاريخ قدكةن لو، كانتهج ّنجو، فأحياننا 

يلقي عليهم درسا ٍب يبادرىم بالٌسؤاؿ، أال أخربكم أك أرأيتم، كأحياننا يسألونو ٍبٌ هبيبهم، كىذه الطٌرؽ يف الٌتعليم 
ىي صبعه للعديد من اؼبناىج التعليمية يف ىذا العصر، كلو ازٌبذت منهجنا اليـو الرتقى الٌتعليم كما كاف يف العصور 

 .  الذىبية للعامل اإلسبلمي

                                                           
 . 37 ، صأيها الولد، الغزايل- 1
 . 40-39اؼبصدر نفسو ، ص- 2
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        يعترب كتاب أيٌها الولد للغزايل الٌدستور القٌيم كالقوًن يف الٌسلوؾ إىل ا تعاىل حيث يتضٌمن أفكارنا كمعارؼ 
ىي بالنسبة للٌشيوخ كاألساتذة تذكًن، كتبصًن كتبٌصر بالٌنسبة للطٌلبة كاؼبتعلمٌن، ّنل ماٌدتو من موارد الٌشريعة 

، كانطلق  اإلسبلمية كطٌبق فيو معامل الٌتعليم النبوم كالٌشرعي، كما دعا فيو إىل ذبديد الٌنية كالٌرغبة يف طلب العلـو
من مبدأ تعليم العلم الٌنافع كاألىٌم فاألىٌم، كجٌسد فيو مناىج الٌتعليم سواءه القديبة أك اغبديثة، باإلضافة إىل 

 :     اعبانب األدائٌي كالفعلٌي للعلـو الٌنافعة طبعنا، فمن خبلؿ ما سبق أستنتج أفٌ 

يتلٌقاىا الٌتبلميذ من طرؼ البيئة الٌتعليمية، أٌما حديثنا اؼبنهج التعليمي قديبنا يعرٌب عن اؼبواد الٌدراسية كاؼبقررات اليت -
فيعرٌب عن كٌل العوامل اؼبشاركة يف العملٌية التعليمٌية سواءه داخل أك خارج اؼبدرسة، بغرض مساعدة الٌتبلميذ على 

 . تعديل سلوكهم، كإثارة تفاعلهم يف آّتمع

األساس :         كىذا الٌتقسيم إمٌبا ىو مبينّّ على أساسياتو ال بٌد للمنهج منها، كىذه األساسيات أربعةه كىي
الفلسفٌي كالنفسٌي كالدييٌن كاالجتماعٌي، كمناط ىذا الٌتقسيم أٌف الفلسفة اؼبثالية من األساس الفلسفٌي، كالنظرية 

الٌسلوكية من األساس النفسٌي، كانا مظهر تأثٌر اؼبنهج القدًن بذلك، كيف اؼبقابل الفلسفة الواقعية من األساس 
األٌكؿ، كالٌنظرية اؼبعرفٌية من الثٌاين سبٌثبلف اؼبنهج اغبديث بتأثًننبا فيو، يف حٌن أٌف اعبمع بٌن ىذين اؼبنهجٌن يف 
منهجو كاحدو ال تطغى فيو معامل األٌكؿ على اآلخر، ىو الطٌريق الٌصحيح كىذا ما ربٌلت بو الفلسفة الدينية إىل 

 .   جانب األساس االجتماعي

كاؼبنهج عبارةه عن كتلةو مّتابطًة العبلقات بٌن مكٌوناتو اؼبتمثٌلة يف اتول كاؽبدؼ كاألنشطة كاػبربات باإلضافة -
إىل الٌتقوًن، كيتجٌلى ىذا الٌّتابط يف أٌف اختيار اتول يبٌهد الختيار األنشطة كاػبربات الٌتعليمية كالٌتقوًن يظهر 

 .مدل مصداقية العناصر اؼبتقٌدمة من خبلؿ ربقيق اؽبدؼ الٌتعليمٌي اؼبخٌطط لو من طرؼ اؽبيئة الٌتعليمٌية

الغزايل درس يف صغره مبادئ العلـو كحفف القرآف ٍب درس الفقو على اإلماـ اعبويين كبرع فيو كيف أصولو، كأٌلف -
 .كتبنا دبثابة موارد تنهل منها العاٌمة كاػباٌصة

كتابو أيٌها الولد رسالةه منو إىل تلميذه كإىل كٌل الٌتبلميذ يف العامل اإلسبلمي، إجابةن منو على سؤاالتو، اعتمد فيو -
أسلوب الٌّتغيب بكثرةو، إثارةن منو إىل دافعية الٌتعلم، كالٌّتىيب يف بعض األحياف كؼبا تقتضيو ىذه اؼبسؤكلٌية من 

أساليب تتطٌلب الشٌدة كاغبٌدة، كاؽبدؼ الذم قصده الغزايل من تأليفو ىذا ىو توعية الٌطبلب بعوائق الٌتحصيل 
 .كحٌثهم على العلم الٌنافع كالعمل بو

كما تضٌمن الكتاب مساءؿ تعليميةن ترتبط أشٌد االرتباط بالعناصر اؼبكٌونة للعملٌية الٌتعليمية، كأٌكؿ ما بدأ بو ىو 
 .إجبلؿ اؼبتعٌلم لفضل ما وبملو من علم، كذلك فبا يثًن دافع الرغبة كالٌتحصيل يف نفس اؼبتعلم
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يعترب الغزايل عامل النفس الٌسلوكي لئلنساف يف العامل اإلسبلمي، مقابل علماء الٌنفس الٌسلوكي يف العامل الغريب، - 
الذين اىتموا باغبيواف، كقاسوا عليو اإلنساف،يف حٌن أنٌو اكتفى بدراسة سلوؾ اإلنساف قصد ترقية نفسو ككسبو 

 . باإلضافة إىل أٌف ىناؾ ترابطه شديده بٌن ىذا العلم ك علم الٌتصوؼ اإلسبلمي.رضاء ربو

، كأنٌو منهجه بٌٌن الثمرة انطبلقا من -  الغزايل تبع ّنج الٌنيب صلى ا عليو كسلم كالٌسلف يف تلٌقي كتلقٌن العلـو
ازدىار العامل اإلسبلمي يف تلك العصور، كرجاءن ٌمنو يف عودة العامل اإلسبلمي إىل مراقيو يف مصاٌؼ اغبضارات من 

 . خبلؿ العلم

، فاؽبدؼ الذم رظبو - الغزايل طٌبق على كتابو صبيع عناصر اؼبنهج من ىدؼو كؿبتول كطرؽو كأنشطةو تعليميةو كتقوًنو
ىو استفادة تلميذه أٌكال ٍب صبيع الٌسالكٌن  تعاىل، كاتول سبٌثل يف ماٌدة الكتاب كما حواه من نصائح حوؿ 
كاجبات الٌسالك، كشركط اؼبريٌب، ككجوب العمل بالعلم، أٌما األنشطة الٌتعليمية فتتمٌثل يف الٌنصائح الٌثمانية اليت 
منحها لتلميذه، يعمل منها أربعنا كيدع أربعنا، كالٌتقوًن الذم صبعو يف خبلصة العلم كىو اتٌباع الشارع يف األكامر 

 .   كالنواىي ليوصلك إىل مرضات ا

الغزايل مٌثل اؼبنهج القدًن كاغبديث بكتابو ىذا، فاؼبنهج القدًن من خبلؿ طريقة الٌتلقٌن كاغبفف كاإللقاء كااضرة -
باإلضافة إىل كثرة التكرار، كالٌّتكيز على اؼبعٌلم، يف حٌن الٌتضييق على اؼبتعٌلم كإلزامو بالٌشركط يف البيئة الٌتعليمٌية، 
كاغبديث من خبلؿ استخدامو طريقة الٌسؤاؿ كؿباكلة مشاركة اؼبتعٌلم يف استنباط كاستنتاج اؼبعارؼ، كتأكيده على 
أسلوب الٌّتغيب كالٌلٌن يف اؼبعاملة، فجمع بينهما بطريقة ال يطغى فيها منهجه على آخر، كما وبٌث فيو على تعلم 

 .    الٌلغة الثٌانية من خبلؿ ترصبة الكتاب من العربية إىل الفارسية

         إذف فالغزايل بكتابو يبثل مصٌممنا منهجيِّا يف علم تربية النفس، ككتابو يبٌثل مصنٌػفنا دراسيِّا يف ىذا العلم، 
كتفسًنه للٌّتبية تفسًنه سلوكيّّ بتعديل البيئة كتنقٌيتها من الٌشوائب، لينضج اػبلق كينمو يف نفس اؼبّتيٌب، فأرجو أف 

تيأخذ ىذه الٌدراسة بعٌن االعتبار، كيعاد الٌنظر فيها خاٌصةن اعبانب الصويٌف كتأثًنه يف علم الٌنفس، ككذا اعبانب 
الٌّتبوم يف القرآف الكرًن كتأثًنه يف اؼبدارس الٌتعليمٌية، كما حوت من صوابو فًنجع إىل ا كحده، كما حوت من 

خطأ  فميٌن كمن الٌشيطاف، فيصٌحح منها ما أمكن قصد االستفادة كاالستدراؾ، كنسألو سبحانو الٌتوفيق كالٌسداد، 
 .   كاغبمد  رب العاؼبٌن
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 : الملخص

ىذه الرسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباسّت زبصص تعليمية اللغات، حاكلت فيها إبراز منهج التعليم عند              
العلماء القدامى كباألخص عند أيب حامد الغزايل، من خبلؿ كتابو أيها الولد، مستقصيا فيو اؼبسائل التعليمية 

عنده يف الكتاب، باإلضافة إىل األدآب اؼبتعلقة بكل من الشيخ كاؼبريب، معتمدا على النصائح اؼبقدمة من طرؼ 
 .الغزايل لتلميذه، كاألحواؿ اؼبتعلقة بينهما اؼبتمثلة يف اؼبنهج اػبفي

 .  التلميذ، الشيخ، اؼبنهج، التعليم: المفتاحية الكلمات

Summary: 

             This thesis is an introduction to obtaining a master’s degree, 
specializing in teaching languages, in which I tried to highlight the 
education curriculum of the ancient scholars, especially Abu Hamid Al-
Ghazali, through his book O Child, in which he investigated the 
educational issues he had in the book, in addition to the manners related 
to both the sheikh and the educator, relying on advice Presented by Al-
Ghazali to his student, and the conditions related to them represented in 
the hidden method. 

Keywords: student, sheikh, curriculum, education. 


