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Research Summary:

The mission of Islam today is a moral message 

to all people and to all their races and colors. The 

work is a means of building and civilized pro-

gress of nations and peoples in ancient times and 

in the modern world. Work and Halal gains are a 

duty of every capable human being to work and 

the most important means to achieve the honor 

and the strength of our nation lies in the strength 

of its economy. By all means, to achieve that 

means and end that brings our nation back its 

wealth.

The profession of science and education is 

a lofty profession and depends on qualifica-

tions that require special abilities, that it edu-

cates generations and embraces thought. For this 

reason, the work done by the Muslim must be a 

non-mahram project.

Also, the worker should not be scorned or un-

derestimated, ridiculed or disrespectful, because 

this leads to a break in the morale of the worker.

***

المقدمة

على  والسام  والصاة  العالمين،  رّب  هلل  الحمد 

خاتم األنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، 

ــطــاهــريــن، وصــحــابــتــه الــغــّر  ــه الــطــيــبــيــن ال وعــلــى آلـ

الميامين، ومن تبع دعوته بإحسان إلى يوم الدين.

على  الكريم  كتابه  أنــزل  تعالى  اهلل  فــإّن  بعد؛  أّمــا 

نبيه األمين �، وفيه من التشريع والتعليم والتربية 

الكتاب  ذلك  آيات  وحوت  تعالى،  اهلل  إلى  والدعوة 

العلماء  استنبطها  تربوية،  وطــرق  أساليب  العظيم 

سيما  وال  اآليـــات،  تلك  في  النظر  خــال  من  الــكــرام 

وأساليب  طــرائــق  مــن  فيها  ــا  وم الــقــرآنــيــة،  القصص 

تربوية، وقد دأب علماء األمة على اتباع ذلك المنهج 

والعظات،  والعبر  الــدروس  منه  فاستلهموا  العظيم، 

الكتب  بتلك  ــرة  زاخـ اإلســامــيــة  المكتبة  فــجــاءت 

التي جعلت األمة اإلسامية في مصافي الحضارات 

المتقدمة في جميع النواحي.

من  مهم  جــانــب  على  اإلســـام،  علماء  رّكـــز  لقد 

إّن  إذ  التربوي،  الجانب  وهو  الكريم،  القرآن  جوانب 

الشريعة اعتنت بهذا الجانب بوصفها سلوكًا يسلكه 

التي  التربوية  وتوجيهاته  العلم  طريق  في  الطالب 

فــدأب  سلوكه،  فــي  العلم  طلب  فــي  منها  يستفيد 

علماؤها على وضع معالم للطريق إلى اهلل تعالى، منها 

ما جاء على شكل قالب شعري رقيق المامح، ومنها 

ما جاء على شكل عبارات تحوي بين طياتها جملة 

على  صيغت  التربوية،  واإلرشــــادات  النصائح  مــن 
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كتاب  أهمها  من  وكــان  حفظها،  يسهل  ِحكم  شكل 

ي)رحمه  السكندر اهلل  عطاء  البن  العطائية،  الحكم 

اهلل(، فتلقته األمة اإلسامية بأحسن ما يكون، وعمل 

أولئك  القّيم، ومن  العلماء على شرح ذلك الكتاب 

الذي  اهلل(،  عجيبة)رحمه  بن  أحمد  اإلمــام  العلماء 

كتابه  فسّمى  الخاص،  بأسلوبه  خاصة  عناية  أواله 

)إيقاظ الهمم في شرح الِحَكم(.

سبب اختيار موضوع الدراسة:

في  الغوص  الى  بحاجة  اليوم  االسامية  االمــة  ان 

والسلوك  االخــاق  وتحسين  االسامي  الدين  تعاليم 

والرجوع للتربية االسامية التي امرنا بها النبي �.   

أّن ابن عجيبة اتخذ أسلوبًا جميًال، سهًال،  ونجد 

أثناء  فــي  التربوي  الجانب  على  فيه  رّكــز  قــد  رقيقًا 

الشرح، وهذا ما دفعنا لدراسة الفكر التربوي اإلسامي 

التربوي، فجاء  ابن عجيبة  فكر  النظر في  من خال 

السلوك  اصــالح  في  التربوي  )الفكر  بعنوان  البحث 

كتابه إيقاظ الهمم في  والخــالق  عند ابن عجيبة في 

شرح الِحكم(.

أهـمية الدراسة:

ل ما يأتي: تأتي أهمية هذه الدراسة من خال

تربوي  كتاب  هو  العطائية  الحكم  كتاب  إّن   .١

ي)رحمه اهلل(  بحت، رّكز فيه ابن عطاء اهلل السكندر

وهو  السلوك،  وتقويم  النفس  تهذيب  مسائل   على 

والــصــوفــيــة  عـــام،  بشكل  الــعــلــم  طلبة  يــحــتــاجــه  ــا   م

بشكل خاص.

٢. يمثل الفكر التربوي في اإلسام محورًا مهما من 

محاور الدراسات الحديثة، ال سيما في زمننا هذا مع 

انتشار الملذات والملهيات عن الطريق القويم. 

يتربص  و المسلم  يواجهه  الذي  الخطر  تبيان   .3

الفهم الخاطئ  به، إال وهو فساد القلب وقسوته جراء 

للدين، فقسوة القلب تجعل على العقل تمنع وصول 

النصيحة إليه.

فيه  تشتّد  عصر  في  الدراسة  هذه  أهمية  تبرز   .٤

والسلوك  الرصين  الفكر  إلى  اإلسامية  األمــة  حاجة 

المتمسك  المنهج  على  المبنية  والتربية  السليم 

السلف  وأتـــبـــاع   � رســولــه  وبــســنــة  اهلل،  بــكــتــاب 

يعّد ابن  الصالح قوًال وعمًال، جدون إفراط وال تفريط، و

عجيبة )رحمه اهلل( نموذجًا يستحق الدراسة في هذا 

الشأن والمجال.

إشكالية الدراسية:

ُيــلــحــظ فــي الــفــتــرة الــمــتــأخــرة انــصــبــاب اهتمام 

اإلسامي  التربوي  الفكر  مسائل  بمعالجة  الدارسين 

ء، وال سيما علماء التربية والسلوك 
ّ

عند العلماء األجا

الفكر  مــامــح  رســم  بــذلــك  محاولين  الــصــوفــيــة-   -

طرحُت  فقد  لــذا  ــام؛  ع بشكل  اإلســـام  فــي  التربوي 

مجموعة من التساؤالت، ومنها:

١. ما هو الفكر التربوي؟

٢. هل اهتم علماء اإلسام بالفكر التربوي؟

كتب التصّوف في هذا المجال،  3. ما هي قيمة 

إيقاظ  كتاب  قيمة  هي  ما  دراستنا:  في  وبالتحديد 

الهمم في شرح الحكم في الجانب التربوي.

التربوي  الفكر  في  المستهدفة  الفئة  هي  من   .٤

الهمم  ــقــاظ  إي كــتــاب  وفـــي  عـــام،  بشكل   اإلســامــي 

بشكل خاص؟
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كبة لنصوص الشرع  5. هل شهد الفكر التربوي موا

الحكيم، وال سيما فكر ابن عجيبة التربوي؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي:

١. إلقاء الضوء على الفكر التربوي اإلسامي عام، 

وال سيما الفكر التربوي عند ابن عجيبة )رحمه اهلل( 

بشكل خاص.

التربوي  بالفكر  الخاصة  األساليب  توضيح   .٢

اإلسامي، ورسم مامحها من خال فكر ابن عجيبة 

)رحمه اهلل( التربوي.

من  اإلســام  في  التربوي  الجانب  أهمية  بيان   .3

خال بيان العلل وطرق المعالجة، وهو ما سلكه ابن 

عجيبة )رحمه اهلل( في كتابه إيقاظ الهمم.

الصوفي  المنهج  أهمية  على  الــضــوء  إلــقــاء   .٤

التربوي في التربية والسلوك.

منهج الكتابة والتوثيق:

التزمت بمنهجية تتثمل في:

القرآن  من  الكريمات  اآليات  كتابة  في  اتبعت   .١

الكريم على مصحف المدينة المنورة، برواية حفص 

بهذا  مزهرة  أقــواس  اآليــات في  عن عاصم، ووضعت 

الشكل }     {، وعزوها إلى السور المباركة في الهامش

مزدوجة  أقـــواس  فــي  النبوية  األحــاديــث   ٢.وضـــع 

الصحيحين  في  الحديث  ورود  حالة  وفــي   ،))    ((

ــوده فـــي غير  ــ ــة وجـ ــي حــال كــتــفــي بـــعـــزوه إلــيــهــا، وفـ أ

الصحيحين حاولت ذكر الحكم على الحديث من 

قبل أهل الحديث القدماء، أو المعاصرين، بحسب 

ما تيسر لي ذلك.

التنصيص  بــأقــواس  النصي  االقتباس  وضــع   .3

مع  األقـــواس  بنفس  الحكم  وجعل   ،»    «  الصغيرة  

خط غامق.

٤. فــي حــالــة عــدم وجـــود رقــم طبعة رمـــزت لــه بـ 

يخ رمزت له )د.ت(. )د.ط(، وفي حالة عدم وجود تار

البحث؛  فــي  القديمة  المصادر  إلــى  الــرجــوع   .5

للتأصيل، واالستشهاد.

عزو  في  العلمية  األمــانــة  الــتــزام  على  الحرص   .6

كل  قــول  نقل  في  الجهد  وبــذل  قائليها،  إلــى  األقــوال 

قائل، وحسب ما ورد عنهم في الكتب المعتمدة.   

التي  الغريبة  واأللــفــاظ  المصطلحات  بّينت   .٧

ــم الــعــلــمــاء غير  ــراج ــع بــيــان ت ــان، م ــي تــحــتــاج إلـــى ب

المشهورين.

خطة البحث:

وتحتها  بحوث  ثة  ثا مــن  البحث  خطة  وكــانــت 

مطالب.

بابن  والتعريف  التربوي  الفكر  االول:  المبحث 

عجيبه رحمه اهلل .

ابن عجيبه  التربوي عند  الفكر  الثاني:  المبحث 

رحمه اهلل في اصاح السلوك .

المبحث الثالث: االخاق وتحسينها .

. ثم الخاتمة والمصادر

***
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المبحث األول 

الفكر التربوي أصوله وأساليبه 

الفكر  مفهوم  إلــى  المبحث  هــذا  فــي  سنتطرق 

التربوي اإلسامي، وبيان أسسه وأهدافه، وكما يأتي:

المطلب األول: التعريف بالفكر التربوي 

 :
ً
أول: الفكر لغًة واصطالحا

د القلب في الشيء، يقال       الفكر لغًة: »يعني ترّدُ

 ،)١( » ، كثير الِفكر ير َد قلبه معتِبرًا، ورجٌل ِفّكِ َتَفّكَر إذا رّدَ

َظرِ في الشيِء... َفَكَر فيه وأْفَكَر 
وهو أيضًا: » إعمال الّنَ

، كصَيْيَقٍل:  يٍت، وَفْيَكٌر كِسّكِ  ، يٌر ، وهو ِفّكِ َر
َ

َر وَتَفّك
َ

وَفّك

. )٢(» أي كثيُر الِفْكرِ

في  العقل  إعــمــال  حــول  ــدور  ت التعريفات  وهــذه 

إلى  للوصول  اإلنسان  لــدى  ومعلومة  بديهية  أشياء 

معلومة غائبة عن بصيرته يستفيد منها في حياته . 

، وفيه عّدة تعريفات، منها ما قاله 
ً
والفكر اصطالحا

الذهن  في  أمور  ترتيب   « على  يطلق  أّنه  الفيومي)3(: 

يا  زكر بن  فــارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  اللغة،   مقاييس   )١(
السام  عبد  تحقيق:  ـــ(،  ــ 3٩5ه )ت:  ي  الـــراز يني  القزو
، القاهرة، ط١، ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م:   محمد هارون، دار الفكر

  .٤٤6 /٤
يعقوب  بـــن  مــحــمــد  ــر  ــاه ط أبـــو  الــمــحــيــط،  الــقــامــوس   )٢(
نعيم  مــحــمــد  تــحــقــيــق:  ـــ(،  ــ ــ 8١٧ه )ت:  الـــفـــيـــروزآبـــادى 
 - هـ   ١٤٢6 ط8،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  العرقُسوسي، 

٢005 م: ٢/ ١١0.   
أبو  الــحــمــوي،  ثــم  الفيومي  علي  بــن  محمد  بــن  أحــمــد   )3(

يتوصل بها إلى مطلوب، يكون علمًا أو ظنًا«)٤(. 

     

      وُعّرَف أيضًا بأّنه: » الفعل الذي تقوم به النفس 

والتأمل  النظر  أي  الــمــعــقــوالت،  فــي  حركتها  عند 

كذلك  والتدبر واالستنباط والحكم ونحو ذلك، وهو 

أنتجها  التي  الموضوعات  أي  نفسها  المعقوالت 

)6(؛  ونتاجه  العقل  عمل  فالفكر   ،)5( البشري«  العقل 

ولذلك يقول اإلمام الغزالي)٧( رحمه اهلل: » كثر الحث 

والنظر  واالعــتــبــار  التدبر  على  تعالى  اهلل  كتاب  فــي 

، وال يخفى أن الفكر هو مفتاح األنوار ومبدأ  واالفتكار

المعارف  ومصيدة  العلوم  شبكة  وهــو  االستبصار 

)المصباح  بكتابه  اشتهر  لغوّي،  ٧٧0هـ(:  ت:   ( العباس 
، ورحـــل إلـــى حماة  ( ولـــد ونــشــأ بــالــفــيــوم بــمــصــر الــمــنــيــر
ية، فقطنها ولما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع  بسور
 : ينظر ـــ(.  )٧٧0هــ سنة  توفي  خطابته،  فــي  ــرره  ق  الدهشة 

األعام: ٢٢٤/١.
بن  أحمد   ، الكبير الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   )٤(
)ت:  العباس  أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  محمد 
٧٧0هـ(،  المكتبة العلمية، بيروت، ط١ )د.ت(:٢/ ٤٧٩.   
دار  الــزنــيــدي،  الرحمن  عبد  اإلســامــي،  الفكر  حقيقة   )5(

المسلم، الرياض، ط٢، ١٤٢٢هـ: ١0.     
رواس قلعجي، حامد  الفقهاء، محمد  لغة  : معجم  ينظر  )6(
يع،  والتوز والنشر  للطباعة  النفائس  دار  قنيبي،  صــادق 

األردن، ط٢، ١٤08 هـ / ١٩88م: 3٤٩/١.    
)٧( محمد بن محمد بن محمد الغزالي، فيلسوف متصوف، 
الشافعي،  المذهب  في  بــرع  المشهورين،  األعــام  أحــد 
 : ]ينظر )505هـــ(  سنة  توفي  وغيره،  الفاسفة(  )تهافت  له 

طبقات الشافعية الكبرى: ١0٢/٤[.



2٣1 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كــثــر الــنــاس قــد عــرفــوا فضله ورتــبــه لكن  والــفــهــوم، وأ

جهلوا حقيقته ومصدره« )١(.   

فهو جملة النشاط الذهني والنظر والتدبر العقلي، 

الذي يتعلق باالنسان، من تحليل واستنباط وتركيب 

وتنسيق، مستعينًا بما لديه من استعدادات داخلية 

من تركيبتُه الجسمية والعقلية، ومن الروافد المختلفة 

التي تغذي تصورُه وقدرته العقلية والذهنية للوصول 

أو  المعلومة،  االمور  المجهولة من  المعاني  الى معرفة 

فهو  االبتكار)٢(،  او  االشياء  بين  االحكام  الى  الوصول 

عملية عقلية، يقوم بها االنسان من أجل حل مشكلة 

كل التي تواجهُه في حياتِه اليومية)3(. من المشا

العقل،  عمل  نتاج   : هو الفكر  إن  القول:  يمكن  و

من خال وضع آلية محددة للتفّكر في النصوص، أو 

في مسألة ما، تؤدي إلى وضع تفسير صحيح للنص، 

الغاية  إلــى  للوصول  معين  عمل  أســلــوب  إيــجــاد  أو 

المنشودة.

: »كّل ما أنتجه ِفْكر المسلمين  والفكر اإلسامي هو

المعارف  فــي  الــيــوم  ــى  إل  � ســول  الــّرَ مبعث  منذ 

ــذي 
َّ
وال واإلنسان،  والعالم   � باهلل  المتصلة  ة  الكونّيَ

)١( إحياء علوم الدين، ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
)د.ت(:  ط١  بيروت،  المعرفة،  دار  505هـ(،  )ت:  الطوسي 

     .٤٢3 /٤
 ، المعاصر االســامــي  الفكر  مصطلحات  معجم   : ينظر  )٢(
العلمية،  الكتب  دار  ي،  نــكــاو سليمان  محمد  فــاتــح 

بيروت، ط١، ٢0١٢م: ١0٩.
، دار عمان  ابراهيم ناصر التربية الدينية المقارنة،   : )3( ينظر

يع، عمان، ط١، ١٤١٧هـ-١٩٩6م: 6١. للنشر والتوز

تلك  لتفسير  اإلنساني  العْقل  اجتهادات  عن  يعّبر 

ة، عقيدة  اإلسامّيَ المبادئ  إطار  ة في  العاّمَ المعارف 

وشريعة وسلوًكا« )٤(، فهو المحاوالت العقلية والجهود 

الرسول  انتقال  منذ  المسلمون  بذلها  التي  العلمية 

، ومواجهة  ربه، لفهم اإلســام وعرضه  إلى جوار   �

المشكات الواقعة في ضوء أصوله ومبادئه، من خال 

النظر في نصوص القرآن والسنة، إّما توفيقًا بين مبادئ 

إّما دفاعًا عن  الدين وتعاليمه وبين األفكار األجنبية، و

العقائد الصحيحة تجاه العقائد المنحرفة )5(.
ً
: تعريف التربية لغًة واصطالحا

ً
ثانيا

ه  ولّيُ أي:  الــولــِد،  »رّبُ  التربية  أصــل  لغًة:  التربية 

راَب،  فالفاعل  بــه،  وُيــؤّدِ يه  ُينّمِ و يه  ِ
ّ

ُيغذ بما  ُدُه  وَتَعّهُ

وقيل:  بــيــبــة«)6(،  ر وهــي  بــيــب،  ور مــربــوب،  والمفعول 

إنشاُء الشيِء حاًال فحاًال إلى َحّدِ التمام)٧(.

)٤( تجديد الفكر اإلسامي، محسن عبد الحميد، دار الخير 
للطباعة، القاهرة، ط١، ٢0١8م: ١8.

مكتبة  البهي،  محمد  تطوره،  في  اإلسامي  الفكر   : ينظر  )5(
وهبة، القاهرة، ط٢، ١٤0١هـ- ١٩8١م: ٤5.

َغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل 
ُّ
)6( الصحاح تاج الل

تحقيق:  ـــ(،  3٩3هــ )ت:  الــفــارابــي  الــجــوهــري  حماد   بــن 
بيروت،  للمايين،  العلم  دار   ، عطار الغفور  عبد  أحمد 

ط٤، ١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ م، مادة )رّب(:٢350/6. 
إسماعيل  بــن  علي  ــَحــَســن 

ْ
ال ــو  أب ــص،  الــُمــُخــّصَ  : ينظر  )٧(

)ت:  سيده  بابن  المعروف  األندلسي  اللغوي  النحوي 
، بيروت، ط١، )د.ت(،  ٤58هـ( َدار الفكر للطباعة والنشر

مادة )رّب(:  6/١٤٩. 
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هو  وهــذا  زاد)١(،  ونحوها:  الخمسين  على  ــى  وأرب

يعطي معنى الزيادة والنماء. المعنى األول للتربية، و

بــاء  َر َبــْيــُت  َر مــن:  فهو  للتربية  الثاني  المعنى  أّمــا 

وربوت في بني فان، أي نشأت فيهم، قال  بْيا)٢(،  وُر

: الشاعر

ــا ــ ــورن ــ ــُج ــ ــي ُح ــ بــــــــوا فـ ــة أمــــــــالك ر ــ ث ــال ــ ث

ــو كـــــاذُب)٣(. َكـــَمـــْن ُهـ  
ً
ــٌل حــقــا ــائ فــهــل ق

ْيُتُه، أي غذوته،  ّبَ وَتَر ِبَيًة  َتْر ْيُتُه  ّبَ يقال أيضًا: »وَر     و

هذا لكّلِ ما ينمي، كالولد والزرع ونحوه«)٤(.

من  الــتــربــيــة  مصطلح   
َ

إّن اصــطــاحــًا:  الــتــربــيــة 

المصطلح  هــذا  فإيجاد  المعاصرة،  المصطلحات 

من  يعد  المتقدمين  كــتــابــات  فــي  الــحــالــي  بمعناه 

الصعوبة بمكان، ووردت لفظة تربية عند تفسير قوله 

تعالى: حمس  َرّبِ ٱلَۡعٰلَِميَن  ٢  ىجس ]الفاتحة:٢[، »الرب 

في األصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء 

إلى كماله شيئًا فشيئًا«)5(. 

: لسان العرب، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على  )١( ينظر
بيروت،   ، صــادر دار  ٧١١هــــ(،  )ت:  ي  األنــصــار منظور  بن 

ط3، ١٤١٤ هـ، مادة )رّب(: ١٤/ 305.
: القاموس المحيط ، مادة )رّب(: ١٢86 . )٢( ينظر

: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة )رّب(:  )3( ينظر
 .٢350 /6

)٤( المصدر نفسه: 6/ ٢350. 
ي،  الــبــيــضــاو تفسير   - الــتــأويــل  ــرار  ــ وأس الــتــنــزيــل  ــوار  ــ أن  )5( 
بــن محمد  بــن عــمــر  الــديــن عــبــد اهلل  نــاصــر  أبـــو سعيد 
 ، الفكر دار  الشافعي )ت: 685هـ(،  ي  البيضاو ي  الشيراز

بيروت، ط١، ١٤١6هـ - ١٩٩6م: 5٧/١ .

ي  البيضاو كـــام  فــي  الــتــربــيــة  أّن  هــنــا  ونــاحــظ 

المتقدم)6( هي بالمعنى اللغوي، وعلى هذا المعنى 

لَۡم نَُرّبَِك فِيَنا َولِيٗدا َولَبِۡثَت 
َ
ورد قوله تعالى: حمس  قَاَل أ

فِيَنا ِمۡن ُعُمرَِك ِسنِيَن  ١٨  ىجس ]الشعراء:١8[، وقد ورد 
ِمْن  َتْمَرٍة  ِبَعْدِل  َق 

َ
َتَصّد ))َمــْن   � الرسول  قول  في 

َها 
ُ
ل  اهلَل َيَتَقّبَ

َ
ِإّن َب، َو ّيِ

 الّطَ
َّ

ٍب، َواَل َيْقَبُل اهلُل ِإال َكْسٍب َطّيِ

ُه)٧(،  ّوَ
ُ
َحُدُكْم َفل

َ
ي أ ّبِ يَها ِلَصاِحِبِه، َكَما ُيَر ّبِ ِبَيِميِنِه، ُثّمَ ُيَر

ى َتُكوَن ِمْثَل الَجَبِل(()8(. َحّتَ

وكــلــمــة الــتــربــيــة بــمــفــهــومــهــا االصــطــاحــي »مــن 

الكلمات الحديثة التي ظهرت في السنوات األخيرة 

مرتبطًة بحركة التجديد التربوي في الباد العربية في 

لها  نجد  ال  ولذلك  العشرين؛  القرن  من  الثاني  الربع 

ي  )6( هو أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد بن علي الشيراز
 ، مفسر قــاض،  ي:  البيضاو الــديــن  ناصر   ، الخير أبــو  أو 
مصنفات  له   ، شيراز في  البيضاء  بالمدينة  ولــد  عامة، 
بتفسير  يعرف  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار  عديدة منها: 
 : ينظر األصـــول.  علم  إلــى  الــوصــول  ومنهاج  ي،  البيضاو

األعام: ٤/ ١١0.
: النهاية في غريب الحديث  . ينظر : المهر الصغير )٧( الفلّو
أبو السعادات المبارك بن محمد بن  ، مجد الدين  واألثر
ي ابن  محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزر
ى - محمود  األثير )ت: 606هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاو
 - ط١  ــروت،  ــي ب العلمية،  المكتبة  الــطــنــاحــي،   محمد 

١3٩٩هـ - ١٩٧٩م: 3/ ٤٧٤.
بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  صحيحه،  في  ي  البخار أخرجه   )8(
زهير  محمد  تحقيق:  ٢56هــــ(،  الجعفي)ت:  إسماعيل 
، دار طوق النجاة،ط١، بيروت، ١٤٢٢هـ: 3/ ١3٤،  بن ناصر

حديث رقم )١٤١0(.
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استخدامًا في المصادر العربية القديمة » )١(.

صداه  إّن  إال  المصطلح  حداثة  من  الرغم  وعلى 

تردد في كتابات المتقدمين تحت مسميات أخرى، 

واإلصــــاح،  واإلعـــــداد،  والــتــعــلــيــم،  التنشئة،  مــنــهــا: 

، والتزكية،  والتأديب، والتهذيب، والسياسة، والتطهير

واإلرشاد، والتأهيل، والتدبير)٢(.

ومن الجدير بالذكر أّن مصطلح التزكية هو أقرب 

الشيخ  قال  التربية،  مفهوم  إلى  المصطلحات  هذه 

الكلمات  أقــرب  وهي  »والتزكية،  الغزالي)3(:  محمد 

والتربية  التزكية  تكاد  بل  التربية؛  معنى  على  وأدلها 

وشد  الطباع،  وتهذيب  النفس،  إصاح  في  تترادفان 

اإلنسان إلى أعلى كلما حاولت الُمثبطات والهواجس 

 به وتعوّج« )٤( .
َ

أن ُتِسّف

العربية،  الــبــاد  فــي  وتطورها  أصولها  اإلسامية  التربية   )١(
ــب، الـــقـــاهـــرة، ط١، ــت ــك  مــحــمــد مــنــيــر مـــرســـي، عــالــم ال

١٤٢١هـ: ٤8 .
١55؛   ،١٤٩/١١  ،٢86/٧  ،38/١ الــمــخــصــص:   : يــنــظــر  )٢(
الفرج  أبو   ، والنظائر الوجوه  علم  في  النواظر  األعين  نزهة 
ي  الجوز بابن  المعروف  محمد  بن  علي  بن  عبدالرحمن 
)ت: 5٩٧هـ(، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤0٤هـ- ١٩8٤م: ٢٤ ، ٤0 ، ٤١. 
)3( محمد الغزالي أحمد السقا, ولد سنة ١335هـ / ١٩١٧م, 
الفكر  هذا  أعام  أهم  أحد  مصري،  إسامي  ر  ومفِكّ عالم 
في النصف الثاني من القرن العشرين، يعد الغزالي أحد 
عنه  عــرف  الحديث،  العصر  في  اإلســامــي  الفكر  دعــاة 
»المناهضين  مــن  وكــونــه  اإلســامــي  الفكر  فــي  تجديده 
: موقع  للتشدد والغلو في الدين«، توفي سنة ١٩٩6م. ينظر

. https://www.marefa.org :المعرفة
)٤( نظرية التربية اإلسامية للفرد والمجتمع، محمد الغزالي، 

فالتربية في اصطالح التربويين لها تعريفات كثيرة، 

فمنها: 

١. التربية هي: »أن تنشئ الفرد قوي البدن حسن 

بقوميته،  معتزًا  لوطنه،  محبًا  الفكر  صحيح  الخلق، 

مدركًا واجباته، مزودًا بالمعلومات التي يحتاج إليها 

في حياته«)5(.

والعقلية  الجسمية  الــوظــائــف  »تنمية  ــهــا  إّن  .٢

يــب  الــتــدر طــريــق  عــن  كمالها  تبلغ  كــي  والخلقية 

والتثقيف، وأنها علم يبحث في أصول هذه التنمية 

ومناهجها وعواملها األساسية وأهدافها الكبرى«)6(. 

ــا »عــمــلــيــة إنــمــاء  ــه ــر أّن ــي تــعــريــف آخـ ــاء ف ــ 3.وجـ

تشمل  أي:  ومتكاملة،  مــتــوازنــة  بــصــورة  الشخصية 

جوانب الشخصية الجسدية واالجتماعية والجمالية 

والروحية واألخاقية والعقلية والوجدانية«)٧(.

ســــس الــتــربــيــة اإلســامــيــة 
ُ
ــراء أ ــب ــــدوة خ ضــمــن بــحــوث ن

المنعقدة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة خال الفترة 
من ١١ - ١6 جمادى الثاني ١٤00هـ، مكة المكرمة ، جامعة 

أم القرى، مركز البحوث التربوية والنفسية ، ١٤00هـ: ١.
الذيفاني،  احــمــد  اهلل  عبد  وفلسفاتها،  التربية  يــخ  تــار  )5( 
:  التربية  دار العلم للمايين، بيروت، ط١، ١٩٩٧م: ٢0؛ وينظر
االسامية بين االصالة والمعاصرة، اسحاق احمد الفرحان، 

دار الفرقان، عمان، )د.ط(، ١٤03هـ-١٩8٢م: ١٤.
دار  أحــمــد،  عــمــر  يــم،  الــكــر الــقــرآن  فــي  الــتــربــيــة  فلسفة   )6(
: فلسفة التربية  ينظر المكتبي، دمشق، ط١، ٢000م: ٢8؛ و
الفكر  دار  العينين،  ابــو  خليل  علي  الكريم،  الــقــران  في 

العربي، القاهرة، ط٢، ١٤08هـ-١٩8٧م: 5٢.
)٧( أصول التربية بين األصالة والمعاصرة ، صبحي حمدان 
الفاح،  مكتبة  العبادي،  حميدان  ومحمد  جالة،  أبــو 

الكويت، ط١، ١٤٢٢هـ: ١٩ .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكر التربوي في إصاح السلوك واألخاق عند ابن عجيبة 

٤. وعّرفت في كتاب التربية المقارنة بأّنها »عملية 

تمثل  المجتمع  لــحــيــاة  ــورة  صــ وهـــي  اجــتــمــاعــيــة، 

يخه ودرجة نموه وتطوره«)١(. فلسفته، وتدل على تار

5. والتربية »ذلك النظام التربوي والتعليمي الذي 

والُسنة  الــقــرآن  مــن  يتخذ  إنــســان  إيــجــاد  يستهدف 

أخاقًا وسلوكًا مهما كانت حرفته أو مهنته«)٢(.

السابقة:  التعريفات  في  النظر  من  القول  ويمكن 

على  مقصور  العام  التربوي  المفهوم  وفــق  التربية  إّن 

أوجه، وهي: التنشئة البدنية وبناء القيم المدنية، وبناء 

اإلسامية،  التنشئة  عن  فضًال  االجتماعي،  الجانب 

وهذه التعريفات تظهر الجانب التربوي بشكل عام.

     أّما الفكر التربوي السالمي: فهو مجموعة من اآلراء 

والنظريات التي احتوتها دراسات الفقهاء والفاسفة 

غير  او  مباشرًا  اتصاًال  يتصل  و المسلمين،  والعلماء 

التربوية)3(،  والمشكات  والمفاهيم  بالقضايا  مباشر 

القران  في  وجد  الذي  الفكري  التميز  عن  عبارة  فهو 

الكتابات  وضمن  الشريفة،  النبوية  والسنة  الكريم 

رسائل  او  مؤلفات  طريق  عن  جــاءت  التي  التربوية 

او وصايا او اشارات في مواضع شتى من االبداعات 

والمؤلفات االسامية، أنشأها مجموعة من المفكرين 

)١( في التربية المقارنة، عبد الغني عبود، ونازلي صالح، عالم 
الكتب، بيروت، ط١، ١٩٧٤م: 53. 

العالمي  النظام  مواجهة  في  المعاصرة  اإلسامية  التربية   )٢(
الجديد، عبد الرحمن النقيب، دار الفكر العربي، القاهرة، 

ط١، ١٤١٧هـ: ١٧. 
فيلة  عــبــده  ــاروق  فـ التربية،  مصلحات  معجم   : ينظر  )3(

ومحمد زكي، دار الوفاء، القاهرة، ط١،٢00٤م: ١٩3.

من  غــيــرُه  او  الــتــربــوي  الجانب  فــي  تخصصوا  ممن 

جوانب الحياة العلمية المختلفة)٤(.

علماء  عن  ــر  ِث
ُ
أ ما  هو  االســامــي:  التربوي  والفكر 

توارثتها  وافكار  واراء  نظريات  من  االسامية  التربية 

ــال واخــذتــهــا مــن مــفــكــري الــتــربــيــة االســامــيــة  ــي  االج

قديمًا وحديثًا)5(. 

ونقصد بذلك إسهامات المفكرين اإلساميين و 

التربوية لألمة اإلسامية  آراءهم في مختلف القضايا 

في  كبيرًا  تأثيرًا  أحدثت  والتي  الحديث  العصر  في 

مختلف  في  الغربية  للثقافات  والتحدي  المواجهة 

الــعــلــوم اإلنــســانــيــة خــاصــة االجــتــمــاعــيــة منها وهــذا 

التصدي الفكري تولد عنه فكر تجديدي في ميدان 

هذه  وتوجيه  اإلسامية،  المجتمعات  في  التربية، 

قــادرة  المجتمع  في  لــدورهــا  مؤدية  لتكون  العملية 

تأثير  عــن  بعيدة  فيه،  اإلسامية  القيم  إحــيــاء  على 

اإلسام  ليكون  وهــذا  اإلســام،  مع  المتعارضة  القيم 

دينًا ومنهجا للحياة وقاعدة تقوم عليها المجتمعات 

اإلسامية في حركاتها وسكناتها وتضمن بها انتماءها 

ــي ذلـــك على  ــن بــاقــي األمــــم مــســتــمــدة قــدرتــهــا ف ع

النصوص القرآنية والسنة المحمدية التي تعد أصوال 

التربوية  األصول  وهذه  لهم،  الفكري  العمل  في  ثابتة 

عامة  منارات  هي  وفوائد  قواعد  من  عنها  ينبثق  وما 

في  المسلم  اإلنسان  عنها  يحيد  ال  أن  المفترض  من 

: الفكر التربوي االسامي، عبداهلل زاهي الرشدان، دار  )٤( ينظر
وائل، عمان، ط١، ٢00٤م: ١٤.

محمد  بدر  االسامي،  التربوي  الفكر  في  مقدمة   : ينظر  )5(
المحيلبي، مكتبة الفاح، الكويت، ط١، ٢005م: ١3.
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ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إليها  دائــمــة  بحاجة  نحن  األصـــول  ــذه  وه تطبيقاته 

تلقت  مهما  المسار  لتجديد  قواعدها  إلى  والرجوع 

ونصيب،  نخطئ  بــشــر  فنحن  الــعــقــبــات،  حــيــاتــنــا 

ونتوب،  نذنب  جديد  بكل  نتأثر  ونضعف،  نخاف 

التربوي  الفكر  إن  المرغوب،  الحل  مرجعتينا  وفــي 

من  ونظمه  روحــه  يستمد  نناشده  الــذي  اإلســامــي 

الرئيسيان  المصدران  وهما   ،� نبيه  وسنة  القرآن 

للفكر التربوي اإلسامي)١(.

ِثـــر عن 
ُ
أ الــتــربــوي االســامــي هــو مــا          فالفكر 

 علماء التربية المسلمين من آراء ونظريات من امثال 

ي  ــو حــامــد الــغــزالــي، وابـــن عــطــاء السكندر ــام اب االمـ

الــســواء،  على  وُمْحَدثين  قــدامــى  مــن  اهلل-،  -رحــمــه 

القرآن  عظيمين،  أصلين  على  ذلك  في  معتمدين 

الكريم، والُسنة النبوية المطهرة)٢(.

المطلب الثاني: التعريف بابن عجيبة 

أوًال: اسمه ونسبه ونشأته العلمية:

بن  محمد  بــن  أحمد  العباس  »أبــو  الشيخ  وهــو 

المؤلف  الــعــامــة  الــفــاســي،  عجيبة  ابـــن  الــمــهــدي 

ولد  الــصــوفــي«)3(،  المدقق  الــبــارع  الفّهامة  المحقق 

: التربية في الفكر اإلسامي المعاصر محمد الغزالي  )١( ينظر
العلوم  كلية  دكــتــوراه،  أطروحة  دحمان،  زيــرق  أنموذجًا، 
االجتماعية واإلنسانية/ جامعة محمد خيضر - بكسرة-، 

، ٢0١6م: ١٤5- ١٤5. الجزائر
ي،  الـــراو فيصل  االســامــي،  التربوي  الفكر  تطور   : ينظر  )٢(

مكتبة الفاح، الكويت، ط١، ٢000م: ١5.
بن  محمد  المالكية،  طبقات  فــي  الزكية  الــنــور  شجرة   )3(
محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف )ت: ١360هـ(، 
 /١ م:   ٢003  - هـ   ١٤٢٤ ط١،  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار 

في  قبيلة  من  أعجبيش  قرية  في   )٤( ـــ  ١١60ه عــام  في 

ابن  تسميته  وسبب  العربي)6(،  المغرب  في  تطوان)5( 

كان اسمه عبد  عجيبة راجع إلى أحد أجداده الذي 
اهلل بن عجيبة)٧(، وكان من األولياء الصالحين)8(

: نشأته العلمية: 
ً
ثانيا

نشأ ابن عجيبة -رحمه اهلل- في كنف أسرة كريمة، 

وكرمها ال من ناحية العلم فقط، بل من ناحية التقوى 

والعبادة والصاح، ونشأ بين أحضان والده الذي كان 

حيث  بنفسه،  االختاء  يحب  صموتًا،  صالحًا  رجًال 

: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم  ينظر 5٧١؛ و
عبد  بن  الَحّي  َعْبد  محمد  والمسلسات،  والمشيخات 
بعبد  المعروف  يــســي،  اإلدر الحسني  محمد  ابن  الكبير 
عباس،  إحسان  تحقيق:  ١38٢هـــ(،  )ت:  الكتاني  الحي 

دار الغرب اإلسامي، بيروت ، ط٢، ١٩8٢م: ٢/ 85٤.
: اإلعام، خير الدين  بن محمود بن محمد بن علي  )٤( ينظر
العلم  دار  ـــ(،  ١3٩6هـ )ت:  الدمشقي  الزركلي  فــارس  بن 

للمايين، بيروت، ط١5، ٢00٢ م: ١/ ٢٤5.
تطوان  مدينة  أعــمــال  مــن  يــة  قــر أعجبيش  يــة  قــر  : ينظر  )5(
المعروفة بسماته الجبلية، تقع في المغرب العربي، تتسم 
بوجود جبل يسمى بسامها -جبل تطوان- وهضاب كثيرة. 
شهاب  األقصى،  المغرب  دول  ألخبار  االستقصا    : ينظر
الناصري  محمد  بن  خالد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين 
ي )ت: ١3١5هـ(، تحقيق: جعفر  الدرعي الجعفري الساو
الناصري،و محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاءـ 

المغرب، )د.ط(، )د.ت(: ١/ ٢63.
بن  اهلل  عبد  المغرب،  أولياء  بمشاهير  المطرب   : ينظر  )6( 
ط٤،  األمـــان،  دار  ١٤38هــــ(،  )ت:  التليدي  الــقــادر  عبد 

١٤٢٤هـ- ٢003م: ٢٢0.
)٧( لم أقف على ترجمة له.

)8( شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: ١/ 5٧٢.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكر التربوي في إصاح السلوك واألخاق عند ابن عجيبة 

ذكر  فقد  أّمــه  أّمــا  لوحده،  الجلوس  يحب  والــده  كان 

كان يسايرها في أوقات  أّنه  ابن عجيبة -رحمه اهلل- 

م 
ّ
فتعل وعبادة،  صاة  ذات  وكانت  والعبادة،  العمل 

منها ذلك، فضًال عن األدعية)١(.

ونشأته،  تدّينه  في  أّمــه  فضل  عجيبة  ابــن  يذكر  و

ارزقني  اللهم  تقول في مّدة حملها:  كانت  أّنها  فذكر 

يًة صالحًة، وكانت دائمة على هذا الذكر عقب كل  ذر

صاة، وكانت حين تربيته إذا حضرت الصاة تجعله 

على ظهرها وتصلي، فتعلّم الصاة منذ صغره، وأّنها 

فكان  الليل،  قيام  أيضًا  منها  فتعلم  التيمم،  علمته 

ال  عجيبة  ابــن  وكــان  صــغــره،  فــي  الليل  نصف  يقوم 

يحب اللعب مع الصبيان، وال يلتفت إلى ما هم فيه 

، بل كانت الخلوة هي المحببة إليه، فألقى  من اللهو

اهلل تعالى محبة العلم في قلبه منذ الصغر)٢(.

للغنم،  راعــيــًا  اهلل-  -رحــمــه  عجيبة  ــن  اب وعــمــل 

م التجويد، فمكث في 
ّ
وسافر لتصحيح القراءة، وتعل

تآليف،  عدة  معه  قرأ  حيث  سنوات،  خمس  قراءته 

فضًال  مــالــك،  ابــن  وألفية  اآلجــرومــيــة،  مقدمة  منها: 

كان  هذا  وكل  الكريم،  القرآن  رسم  م 
ّ
وتعل دراســة  عن 

حصلها  التي  العلوم  ومــن   ، عشر التاسعة  بلوغ  قبل 

ي،  والمغاز السير  وعلم  الحديث،  علم  ذلــك:  بعد 

 ، كالنحو اللسانيات  عن  فضًال  والشمائل،  يخ،  والتار

والصرف، والباغة، فضًال عن علم المنطق والكام، 

أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة  : الفهرسة،  )١( ينظر
حمدان،  صالح  الحميد  عبد  تحقيق:  ـــ(،  ١٢٢٤هـ  )ت: 

دار الغد، القاهرة، ط١، ١٩٩0م: ٢٢- ٢٤.
: الفهرسة: ٢8. )٢( ينظر

التصوف  أما  الفقه  وأصــول  بأنواع،  والفقه   ، والتفسير

الجدير  الطولى، ومن  اليد  فيه  وله  فهو محط رحاله، 

العبادة،  عن  ليشغله  يكن  لم  ذلــك  كل  أّن  بالذكر 

ثة أقسام، ثلث للنوم، وثلث  فكان يقّسم الليل إلى ثا

للتهجد، وثلث للمطالعة، فما كانت تسكن نفسه إال 

في وحدته للتفرغ للعلم والعبادة)3(.

أّنه قد  ومن خال النظر في سيرته العلمية، نجد 

ثة أطوار)٤(: مّر في حياته بثا

الطور األول: مرحلة الطفولة والتربية الحسية، وهي 

تمتد ما بين )١١60ـ- ١١٧8هـ(، حيث تمثل هذا الطور 

بمازمة أّمه، وبداية نشأته الصالحة على العبادة.

ــور الــثــانــي: وهـــي مــرحــلــة الــشــبــاب، وطلب  ــط ال

فيها  قــرأ  حيث  المشايخ،  يــد  على  الشرعي  العلم 

ــي تــمــتــد مــا بين  ــــك، وهـ ــرآن، والــنــحــو وغــيــر ذل ــقـ  الـ

)١١٧8- ١٢08هـ(.

الفكري،  الــنــضــوج  مرحلة  وهــي  الــثــالــث:  الــطــور 

وعمله في التآليف والمصنفات، وانتباهه إلى فضل 

التربية اإلسامية لسالكي طريق التصوف، وهي تمتد 

ما بين )١٢08- ١٢٢٤(.

من  هو  عجيبة  ابــن  حياة  في  الثالث  والطور        

انتقل  إذ  السلوكي،  التربوي  العمل  ناحية  في  أهمها 

من العلم إلى العمل.

: المصدر نفسه: ٢8- 33. )3( ينظر
: إشكالية اصاح الفكر الصوفي في القرنين ١8/ ١٩،  )٤( ينظر
، دار االفاق الجديدة، المغرب، ط١،  عبد المجيد الصغير

١٤08ه- ١٩88م: ١/ ٩6.
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ومن شيوخ ابن عجيبة: 

1. الجنوي العمراني، محمد بن الحسن، ولد سنة 

مؤلفات  له  مدققًا،  محققًا  مــًة 
ّ

عــا وكــان  )١١35هــــ(، 

ي،  الــبــيــضــاو تفسير  عــلــى  حاشيته  منها  ــدة،  ــدي ع

الفقه،  في  خليل  مختصر  عجيبة  ابن  منه  أخذ  وقد 

مرتين،  عليه  ي  البخار وقرأ  الباغة،  في  والتلخيص 

كش سنة )١٢00هـ()١(.  توفي بمرا

بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  ــاوي،  ــدرق ال يــدي  الــبــوز  .2

وهو  ـــ(،  )١١60ه سنة  ولد  ي،  الدرقاو يدي  البوز أحمد 

تعالى  اهلل  أعطاه  وقد  والصالحين،  األولياء  كبار  من 

ما ال يخطر على البال من العلوم، وله كتاب )اآلداب 

المرضية في طريقة الصوفية(، توفي سنة )١٢٢٤هـ()٢(. 

فيصعب  اهلل-،  -رحــمــه  عجيبة  ابــن  تاميذ  ــا  أّم

إيجاد أسماء لهم، ومن الذين وجدناهم:

مة أديبًا مطلقًا، 
ّ

، وكان عا 1. عبد اهَّلل بن علي ّشطير

ولد عام )١١8١هـ(، وله ديوان جمع فيه بعض الفوائد 

على  األضيل  )نضار  اسمه  ذلــك،  وغير  يخية  التار

بساط الخليل( توفي )١٢١٤هـ()3(.

2. عبد السالم السكيرج، وهو الفقيه المؤرخ العدل 

فــي تطوان  ولــد  بــن أحــمــد،  الــســام  ــو محمد عبد  أب

 ، التفسير وله مؤلفات ومصنفات في  سنة )١١٤5هـ(، 

الثالث  الــقــرن  أعـــام  بــوفــيــات  المطالع  اتــحــاف   : ينظر  )١(
بن  محمد  بن  القادر  عبد  بن  السام  عبد  والــرابــع،  عشر 
الغرب  دار  حجي،  محمد  تحقيق:  ـــ(،  ١٤00ه )ت:  سودة 

اإلسامي، بيروت، ط١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م: ١/ 60.
: طبقات الشاذلية الكبرى: ٢١٤- ٢١6. )٢( ينظر

: اتحاف المطالع: ١/ ٩3. )3( ينظر

، والبيان، وكان مشهورًا بإتقان صناعة  والفقه، والنحو

كتبه )نزهة اإلخوان(،  التوثيق، مع ُحسن الخط، ومن 

توفي سنة )١٢50هـ()٤(.

ة عدد تاميذ ابن عجيبة قد 
ّ
ويمكننا القول: إّن قل

يرجع إلى أمرين:

      األمر األول: هو إهمال بعض المؤرخين لتراجم 

بعضهم، حيث تم االقتصار على أصحاب المؤلفات 

والتصانيف دون غيرهم ممن لم يكن لهم قدم السبق 

في الميدان. 

إلى  يتجه  لــم  عجيبة  ابــن  أّن  هــو  الثاني:  واألمـــر 

همه  كان  بل  منفرد،  بشكل  الشرعية  العلوم  يس  تدر

من  نفسه  عن  كامه  بنا  تقدم  فقد  والتربية،  السلوك 

حيث أّنه حببت إليه الخلوة، فشغل وقته -رحمه اهلل 

تعالى- بالتأليف، وهذا ال يمنع من وجود تاميذ له، 

حب  في  شيخهم  مسلك  سلكوا  أّنهم  نرّجح  ولكن 

الخلوة والعزلة عن الّناس.

: مؤلفاته:
ً
ثالثا

منها،  العلوم  من  كثير  في  عجيبة  ابن  كتب  فقد 

مؤلفاته  كثر  ا اما  واللغة،  والفقه  والحديث  التفسير 

ما  حصيلة  وتبلغ  التصوف،  في  فكانت  اهلل  رحمه 

في  كبير  بعضها  مصنفًا،  أربعين  على  يزيد  ما  كتبُه 

مجلدات، وبعضها متوسط، وبعضها صغير الحجم 

العلم، وجّل مؤلفاته ما زال مخطوطا، وقد طبع  غزير 
القليل منها فقط )5(

المهدية،  المطبعة  داود،  محمد  تــطــوان،  يخ  تار  : ينظر  )٤(
المغرب، )د.ط( ١886هـ- ١٩66م: 6/ ٢85- ٢86.

: الفهرسة: 38. )5( ينظر
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رابعا: وفاته: 

الخلوة  ّبها 
ُ
ول والفضيلة،  العلم  ملؤها  حياة  بعد 

في  فذهب  رّبــه،  للقاء  عجيبة  ابن  استعد  والعبادة، 

فأصابُه  ي)١(،  الدرقاو يدي  البوز محمد  لشيخُه  يارة  ز

بهذا  متأثرًا  شيخُه،  دار  فــي  فتوفي  الــطــاعــون،  ــاء  وب

الوباء، فغسلُه شيخُه وصلى عليه ودفن بغمارة)٢(، ثم 

نقل الى تطوان، وكان ذلك في سنة )١٢٢٤هـ( )3(.

***

أحمد  بــن  محمد  اهلل  عــبــد  أبـــو  ي،  ــاو ــدرقـ الـ يــدي  الــبــوز  )١(
كبار  من  وهــو  )١١60هــــ(،  سنة  ولــد  ي،  الــدرقــاو يدي  البوز
األولياء والصالحين، وقد أعطاه اهلل تعالى ما ال يخطر على 
كتاب )اآلداب المرضية في طريقة  العلوم، وله  البال من 
الشاذلية  طبقات   : ينظر )١٢٢٤هـــ(  سنة  توفي  الصوفية(، 

الكبرى: ٢١٤- ٢١6.
عشائر  وتقطنها  العربي،  المغرب  شمال  في  تقع  بلدة   )٢(

يخ تطوان: ١١/ ٢8  : تار الغمارة. ينظر
المجذوب  الكبير  عبد  المغرب،  أعام  موسوعة   : ينظر  )3(
بن  السام  عبد   - ي  القادر الطيب  بن  محمد   - الفاسي 
عبد القادر بن سودة، تحقيق: محمد حجي،  دار الغرب 

اإلسامي، تونس،  ط١، ٢008م: 

المبحث الثاني

الفكر التربوي عند ابن عجيبة 
في إصالح السلوك 

توطئة:

مصطلحي  بين  الــتــازم  أّن  فيه  شــك  ال  مما  إّن 

عن  نتكلم  ألّن  دفعنا  ــذي  ال هــو  واألخـــاق  السلوك 

بين  الــتــازم  يظهر  و تعالى،  اهلل  إلــى  السلوك  اصــاح 

التورع  الحق  أهل  مذهب   « فمن  واألخــاق،  السلوك 

الفواحش  مــن  والتحرز  والعفة،  والــشــرب  كــل  األ فــي 

كيد على التحاب في اهلل �، واتقاء  والقبائح، والتأ

أهل  ومجانبة  الدين،  أصــول  في  والمنازعة  الجدال 

بوفاء  والقيام  ومباينتهم،  وهجرهم  والضالة،  األهواء 

والتبعات  المظالم  مــن  ــروج  ــخ وال واألمـــانـــة،  العهد 

النفس  ومنع  والحرمات،  الريبة  عن  الطرف  وغــض 

عن الشهوات، وغير ذلك« )٤(.

لـــغـــًة  الــــســــلــــوك  ــــف  ــري ــعــ ــ ت األول:  ــب  ــلـ ــطـ ــمـ  الـ

واصطالحا وأهـميته

:
ً
أوًال: تعريف السلوك لغًة واصطالحا

ــَكــاُف 
ْ
َوال ُم 

َّ
ــا َوالـ يُن  »الّسِ سلك  من  لغة:  السلوك 

ْكُت 
َ
َسل  

ُ
ُيَقال َشْيٍء.  ِفي  َشْيٍء  ُنُفوِذ  ى 

َ
َعل  

ُّ
َيُدل ْصٌل 

َ
أ

السنة،  أهــل  عقيدة  وشــرح  المحجة  بيان  فــي  الحجة   )٤(
بقوام  الملقب  علي  بن  الفضل  بن  محمد  بن  إسماعيل 
 - الرياض، ط٢، ١٤١٩هـــ  الراية،  دار  535هـــ(،  السنة )ت: 

١٩٩٩م: ٢/ 5٧١.
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ــْيِء: 
َ

ــي الــّش ـــْيَء ِف
َ

ــْكــُت الـــّش
َ
ــُه. َوَســل ــُك

ُ
ــل ْس

َ
ــرِيــَق أ

ــّطَ  ال

َك 
َ
وَسل يًقا؛  َطرِ َك 

َ
َسل َمْصَدُر  وك: 

ُ
ل فالّسُ َتــُه«)١(. 

ْ
ْنــَفــذ

َ
أ

َوِفيِه  َغــْيــَره  َكه 
َ
وَسل وكًا 

ُ
وُسل كًا 

ْ
َسل ُكه 

ُ
َيْسل المكاَن 

ْيِه« )٢(.
َ
اُه َوِفيِه َوَعل ْسلكه ِإّيَ

َ
وأ

أنه  منها:  تعريفات،  عــّدة  له   
ً
اصطالحا والسلوك 

الصادرة  والنفسية  الحركية  االستجابات  عن  عبارة 

الموجودة  الغدد  أو عن  الحي،  الكائن  عن عضات 

العديد  من  اإلنساني  السلوك  يتكون  إذ  جسمه؛  في 

من األنشطة التي يؤديها الفرد في حياته اليومية حتى 

يمكن أْن يتوآءم مع مقتضيات المعيشة)3( .

قوًال  كان  إنساني بحت، سواء  فالسلوك هو نشاط 

أو  العمل،  إلى  كالتوجه  إرادي  غير  أم  ــًا  إرادي فعًال  أو 

األنشطة  ضمن  تدخل  فهي  ما،  عمل  تجاه  فعل  رّدة 

العقلية أيضًا)٤(     

هو »عبارة عن      والسلوك في اصطالح الصوفية: 

الترقي في مفاتح القرب إلى اهلل � فعًال وحاًال؛ وذلك 

بأْن يتخذ باطن اإلنسان وظاهره فيما هو بصدده، مما 

فه من فنون المجاهدات وما يقاسيه من مشاق 
ّ
يتكل

المكابدات« )5(.

)١( مقاييس اللغة، مادة )سلك(: 3/ ٩٧.
)٢( لسان العرب، مادة )سلك(: ١0/ ٤٤٢.

دار  السلمي،  علي  اإلدارة،  في  اإلنساني  السلوك   : ينظر  )3(
، القاهرة، ط١، ١٩٩5م: 3٤. غريب للطباعة والنشر

: علم النفس اإلسامي، رمضان محمد القذافي، دار  )٤( ينظر
صحيفة الدعوة اإلسامية، ليبيا، ط١، ١٩٩0م: ١٧؛ السلوك 
مصرية،  األنجلو  مكتبة  ي،  الــغــمــار إبــراهــيــم  اإلنــســانــي، 

القاهرة، )د.ط( )د.ت(: ١٧- ١8.
)5( أداب الطريقة وأسرار الحقيقة، عبد الرزاق القاشاني )ت: 

ــن مــقــام إلــى  : انــتــقــال م ــو فــالــســلــوك عــنــدهــم هـ

مقام)6(، والسالك هو الذي يسير في طريق اهلل حتى 

وتحقيق  الــمــعــارف،  تحصيل  مــن  المقصود  يبلغ 

.)٧( الوحدانية 

: أهـمية السلوك:
ً
ثانيا

عن  عّبر  الكريم  الــقــرآن  أّن  بالذكر  الجدير  ومــن 

السلوك بالعمل الصالح، قال تعالى حمس َمن َكاَن يُرِيُد 
ّيُِب  ٱلطَّ ٱلۡكَلُِم  يَۡصَعُد  إِلَۡيهِ  َجمِيًعاۚ   ٱلۡعِزَّةُ  ِهَّلِلَف  ٱلۡعِزَّةَ 
والعمل  أي   ،]١0: ]فــاطــر يَۡرَفُعُهۥىجس  ٰلُِح  ٱلصَّ َوٱلَۡعَمُل 
والكلم  إلى اهلل،  ل  والتبّتُ الدنيا،  كالزهد في  الصالح، 

اهلل،   إال  إله  ال  التوحيد:  كلمة  ومنه   ، الذكر الطيب هو 

العمل  والمرفوع هو  الطيب،  الَكِلِم  فالرافع على هذا 

الطيب؛  الكلم  يرفعه  الصالح  والعمل  أي:  الصالح، 

ألّن العمل متوقف على التوحيد، المأخوذ من الكلم 

 العمل يتوقف على الرفع، 
َ

الطيب وفيه إشارة إلى أّن

لفضل  بيان  وهــذا  بنفسه،  يصعد  الطيب  والــَكــِلــم 

، وهو أيضًا من عمل اللسان)8(. الذكر

وقد اهتم سلفنا الصالح بأهمية السلوك وعملية 

العمل  بين  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  أّنه  خاصة  تقويمه، 

٧30هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢005م: ٢6.
: السير والسلوك إلى ملك الملوك، قاسم بن صاح  )6( ينظر
الفتاح،  عبد  سعيد  تحقيق:   ، ١٢8٤هــــ(  )ت:  الخاني 

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط١، ١٤٢٢هـ- ٢00٢م: ١١.
: المصدر نفسه: ١١. )٧( ينظر

الــروح  حــدائــق  تفسير  5٢3؛   /٤ المديد:  البحر   : ينظر  )8(
والريحان في روابي علوم القرآن، محمد األمين بن عبد اهلل 
ي الشافعي، دار طوق النجاة، بيروت،  األرمي العلوي الهرر

ط١،١٤٢١هـ - ٢00١م: ٢3/ 356.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكر التربوي في إصاح السلوك واألخاق عند ابن عجيبة 

الظاهر والباطن » ومن هنا جعلت األعمال الظاهرة 

كان الظاهر  في الشرع دليا على ما في الباطن، فإن 

مستقيما؛  أو  بذلك،  الباطن  على  حكم  منخرمًا؛ 

عام  ــل  أص ــو  وه أيــضــا،  بــذلــك  الــبــاطــن  على  حكم 

والتجريبيات،  العاديات  األحكام  وسائر  الفقه  في 

جملة  في  نافع  الوجه  هــذا  من  إليها  االلتفات  بل 

يعة جدًا«)١(. الشر

، إذ  وأثـــر الــبــاطــن واضـــح ومــعــلــوم عــلــى الــظــاهــر

كل  فــإن   ، الظاهر العمل  على  القلب  نوايا  تنعكس 

على  أثرها  يظهر  و تفيض،  القلب  في  موجودة  صفة 

وكل  وفقها،  على  إال  الــجــوارح  تتحرك  فا  الــجــوارح، 

أثره متوجها  فإنه قد يكون  الجوارح   فعل يجري على 

إلى القلب.

المطلب الثاني: إصالح السلوك عند ابن عجيبة 

اهلل  إلى  السلوك  المريد في  أّن طريق  المعلوم  من 

نزاع  حالة  في  أّنه  خاصة   ، بالمخاطر محفوف  تعالى 

أثره  يترك  ما  وهذا  النفس،  وهوى  القلب،  قصد  بين 

على سلوكه، وهذا يعني وجود علل في السلوك، ومن 

علل السلوك:

أوًال: الغفلة:

َفاُء 
ْ
َوال َغْيُن 

ْ
ال  » و )َغَفَل(  من  مصدر  لغًة:  والغفلة 

َسْهًوا،  ْيِء 
َ

الّش ــْرِك  َت ى 
َ
َعل  

ُّ
ــُدل َي َصِحيٌح  ْصــٌل 

َ
أ ُم 

َّ
َوالــا

ْيِء 
َ

الّش َعِن  ُت 
ْ
َغَفل َذِلــَك:  ِمْن  َعْمٍد.  َعْن  َكاَن  َما  ّبَ ُر َو

اللخمي  محمد  بــن  مــوســى  بــن  إبــراهــيــم  الــمــوافــقــات،   )١(
تحقيق:  ٧٩0هـــــ(،  )ت:  بالشاطبي  الشهير   الــغــرنــاطــي 
عفان،  ابن  دار  سلمان،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو 

عمان، ط١، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م: ١/ 36٧.

ِإَذا  ُتُه، 
ْ
ْغَفل

َ
َوأ َساِهًيا.  َتَرْكَتُه  ِإَذا  ــَك  َوَذِل  ،

ً
َوُغُفوال ًة 

َ
َغْفل

ُه« )٢(.
َ
ى ِذْكرٍ ِمْنَك ل

َ
َتَرْكَتُه َعل

َيْعَترِي اإلنسان من  َسْهٌو  » هي   :
ً
والغفلة اصطالحا

ِظ« )3(، وعّرفت أيضًا بأّنها:  »معنى 
ُ

َيّق ِظ والّتَ
ُ

َحّف ِة الّتَ
َّ
ِقل

  ،)٤(  » األمـــور حقيقة  على  الــوقــوف  مــن  اإلنــســان  يمنع 

انشغاله  بسبب  شخص  عن  شــيء  ذهــاب  فالغفلة 

بشيء آخر)5(.

َّۡم يَُكن  ن ل
َ
قال تعالى محذرًا من الغفلة: حمس َذٰلَِك أ

َغٰفِلُوَن  ١٣١ ىجس  ۡهلَُها 
َ
َوأ بُِظۡلٖم  ٱلُۡقَرٰى  ُمۡهلَِك  بَُّك  رَّ

]األنعام:١3١[.

في  اهلل-  -رحمه  ي  السكندر اهلل  عطاء  ابن  وقال 

فال  عنك،  يغفل  ل  الشيطان  أن  علمت  إذا   « الحكم: 

الفقير  فعلى   ،)6( بــيــده«  ناصيتك  عمن  أنــت  تغفل 

عن  يكف  ال  فإّنه  الشيطان،  يحذر  أْن  تعالى  اهلل  إلى 

أْن يحرف العبد  الوسوسة، فالشيطان يحاول جاهدًا 

وتقوى،  عــبــادة  على  رآه  فــإذا  السليم،  الطريق  عــن 

دنياه، من شهوات، وجاه،  فاته من  ما  فيعرض عليه 

)٢( مقاييس اللغة، مادة )غفل(: ٤/ 386.
)3( المفردات في غريب القرآن: 60٩.

الــبــغــوي،  تفسير   - ــرآن  ــق ال تفسير  فــي  الــتــنــزيــل  مــعــالــم   )٤( 
ـــ(،  5١0هـ )ت:  البغوي  مسعود  بــن  الحسين  محمد  ــو  أب
، وعثمان جمعة ضميرية،  تحقيق: محمد عبد اهلل النمر
يــع،  والــتــوز للنشر  طيبة  دار  الــحــرش،  مسلم  وسليمان 

السعودية، ط٤، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م: ٤/ 358.
َراية من علم  ي الّرَِواية والّدِ : فتح القدير الجامع بين َفّنَ )5( ينظر
وكاني )ت:١٢50ه( 

َ
، محمد بن علي بن محمد الّش التفسير

، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م:٢/ ٢38. دار الفكر

ي: ٢٢٢. )6( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
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ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل ذلك،  كيف تركت  يسأله:  الّناس، و ومكانة عند 

، فالشيطان ال يغفل  وركنت إلى ما أنت عليه من فقر

صدر  في  بيته  إلــى  يشتاق  ــه  ألّن ساعة؛  اإلنــســان  عن 

ليسكن  سواه  ما  إزالة  فيحاول  القلب،  وهو  اإلنسان، 

كل ذلك  إّنما يحصل  ، فينمي للنفس شهواتها، و هو

إذا غفل العبد عن الذكر)١(.

اهلل-  عجيبة-رحمه  ابــن  أن  ماحظة  يمكننا  و

من  ذلــك  وسبب   ، والتذكير الــوعــظ  أســلــوب  سلك 

ال  والغافل  غافل،  هو  إّنما  الشيطان  لوسوسة  يخضع 

 - األســلــوب  بهذا  إال  معه  الخطاب  يكون  أّن  يمكن 

على الغالب- إذ إّن الغفلة قد تكون بسبب انشغال 

العبد بشيء عن شيء، وقد يكون ذلك الشيء الذي 

لمخاطبة  المثلى  الطريقة  فإّن  لذا  حسنًا؛  به  انشغل 

. الغافل هي الموعظة والتذكير

     ثم اتجه ابن عجيبة -رحمه اهلل- إلى االستدالل 

َكاَن  ۡيَطِٰن  ٱلشَّ َكۡيَد  إِنَّ  ۡيَطِٰنۖ   حمسٱلشَّ تعالى:  بقوله 

كان  َضعِيًفا  ٧٦ ىجس ]النساء:٧6[، »وكيد اهلل للكافرين 
على  اعتمدوا  فأنهم  أولــيــاءه،  تخافوا  فا  متيًنا،  قوًيا 

األقــوى،  على  اعتمدتم  وأنتم  وأوهــنــه،  شــيء  أضعف 

ــاغـــوت، فــمــن قــصــد بــجــهــاده   فــكــل مـــا ســـوى اهلل طـ

إلــى حضرته دون شيء  والــوصــول  أو عمله رضــى اهلل 

سواه، كان من أولياء اهلل، ومن قصد بجهاده أو أعماله 

حًظا دنيوًيا أو أخروًيا خرج من دائرة الوالية، فإما أن يكون 

مع عامة أهل اإليمان، أو من أولياء الشيطان« )٢(. 

: إيقاظ الهمم: ٤١8- ٤١٩. )١( ينظر
)٢( البحر المديد: ١/ 530.

ونّبه ابن عجيبة-رحمه اهلل- إلى تحذير اهلل تعالى 

لَُكۡم  ۡيَطَٰن  ٱلشَّ حمسإِنَّ  تعالى  قوله  في  الشيطان  من 

:6[،  ففهم بعض الناس  ا ىجس ]فاطر خُِذوهُ َعُدوًّ َعُدّوٞ فَٱتَّ
ولكنهم   ، عـــدو لكم  الشيطان  أّن  ــات  اآليـ هــذه  مــن 

تعالى،  اهلل  محبة  فنسوا  الشيطان  بمحاربة  انشغلوا 

أّن الشيطان لكم عدو وأنا لكم حبيب  وفهم آخرون 

-أي اهلل تعالى- فانشغلوا بمحبة اهلل تعالى، فكفاهم 

كيد الشيطان)3(.

ۡيَطَٰن لَُكۡم َعُدّوٞ  وفي تفسير قوله تعالى حمسإِنَّ ٱلشَّ

قد  عجيبة  ابــن  نجد   ،]6: ]فــاطــر ىجس  ا  َعُدوًّ خُِذوهُ  فَٱتَّ
عن  بالشيطان  االنشغال  لحالة  جميًال  مثًال  ضــرب 

مع  ُصنعك  كيف  لبعضهم:  »قيل  فقال:  اهلل،  محبة 

اهلل،  إلــى  ِهممنا  صرفنا  قــوم  نحن  فقال:  الشيطان؟ 

اشتغلت  إن  كالكلب  فالشيطان  دونــه.  َمــن  فكفانا 

إن رفعته إلى  أو قطع اإلهاب، و الثياب،  بدفعه مّزق 

مواله كفاك شره«)٤(.

غفلته،  من  الخروج  على  العبد  تعين  اهلل  فمحبة 

قوله:  في  ي  السكندر اهلل  عطاء  ابــن  ذكــره  ما  وذلــك 

يخرجه  وأن  شهوته،  من  اهَّلل  ينقذه  أن  استغرب  »مــن 

حمسوََكاَن  اإللهية:  القدرة  استعجز  فقد  غفلته،  وجود  من 

]الكهف:٤5[«)5(،  ىجس   ٤٥ ۡقَتِدًرا  مُّ َشۡيٖء  ُكّلِ  عَلَٰى   ُ ٱللَّ
بحار  فــي  مستغرقًا  الغفلة  فــي  منهمكًا  كــان  »فمن 

وأن  غفلته،  من  اهلل  ينقذه  أن  يستغرب  فا  الشهوة 

إيمانه  في  قدح  ذلك  فإن  شهوته،  وجود  من  يخرجه 

: إيقاظ الهمم: ٤١٩؛ البحر المديد: ٤/ 5١٩. )3( ينظر
: إيقاظ الهمم: 5١٩. ينظر )٤( البحر المديد: ٤/ 5١٩، و
ي: ٢٢٢. )5( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكر التربوي في إصاح السلوك واألخاق عند ابن عجيبة 

 ُ ٱللَّ حمسوََكاَن  يقول  تعالى  وربنا  ذلك  يستغرب  وكيف 

ۡقَتِدًرا ٤٥ ىجس ]الكهف:٤5[، وأنت من   عَلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء مُّ
ذلك الشيء« )1(.

وبعد أّن نّبه ابن عجيبة -رحمه اهلل- إلى قدرة اهلل 

تعالى في إنقاذ عباده توجه إلى ما يقوي كامه، فذكر 

واستدل  العصاة،  مع  حتى  متسامح  تعالى  اهلل  أّن 

ۡسَرفُواْ 
َ
أ َِّذيَن  ٱل َيٰعَِبادَِي  قُۡل  حمس۞  تعالى:  بقوله  لذلك 

 َ ٱللَّ إِنَّ   ۚ  ِ ٱللَّ رَّۡحمَةِ  ِمن  َتۡقَنُطواْ  لَا  نُفِسِهۡم 
َ
أ عَلَىٰٓ 

ٱلَۡغُفوُر ٱلرَِّحيُم ٥٣ ىجس  ُهَو  إِنَُّهۥ  نُوَب َجمِيًعا  ۚ  ٱلذُّ َيۡغفُِر 
تصدك  عظمة  الذنب  عندك  يعظم  »ال   .]53: ]الــزمــر

ربه  عظمة  استحضر  َمن  فإن  باهلل،  الظن  حسن  عن 

صغر في عينه كل شيء«)٢(.

ــْو  ـ
َ
))ل الــنــبــّي �:  عــن  ورد  بما  أيــضــًا  واســتــدل 

َتاَب 
َ
ل ُتْبُتْم  ُثّمَ  َماَء،  الّسَ ُكْم  َغ َخَطاَيا

ُ
َتْبل ى  َحّتَ ُتْم 

ْ
ْخَطأ

َ
أ

ْيُكْم )3(، ولغرض تعزيز حالة األمل عند الطالب 
َ
اهلل َعل

شرع ابن عجيبة يذكر أمثلة للحاالت التي عاصرها، 

حالهم،  على  كان  من  ببعض  الغفلة  أهل  يذكر  وهو 

)١( إيقاظ الهمم: 36١.
مقاصد  في  البيان  فتُح   : ينظر و  ،5١٩  /٤ المديد:  البحر   )٢(
القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي 
إبراهيم  بن  اهلل  َعبد  تحقيق:  ـــ(،  ١30٧هـ )ت:  وجي  الِقّنَ
 - َصيَدا   ، والّنْشر للطَباعة  ة  ّيَ العصر الَمكتبة  ي،  األنَصار

َبيروت، ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م: ١٢/ ١٢٩.
)3( أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الزهد، باب ذكر التوبة: 
5/ 3١٩، حديث رقم )٤٢٤8(، وقال عنه األرنؤوط: صحيح 
كما يأتي:  لغيره، ومن الجدير بالذكر أن ابن عجيبة ذكره 
كم عنان السماء ثم تبتم لتاب  لو أذنبتم حتى تبلغ خطايا

: إيقاظ الهمم: 36١. اهلل عليكم. ينظر

والعبادة،  الوحدانية  تعالى عليهم طريق  اهلل  فتح  ثم 

الغفلة  في  مغروقين  كانوا  أقوامًا  أدركــت  »وقــد  فقال: 

وال  قليا  المشهور  الدين  من  يعرفون  ال  الصاة  وترك 

وصــاروا  فانقلبوا  الخصوص  طريق  عن  فضا  كثيرًا 

منهمكين  كانوا  أقوامًا  أدركت  وقد  عارفين  خصوصا 

العباد  وظلم  المعاصي  فــي  مغروقين  الــذنــوب  فــي 

فصاروا من اعظم الصالحين«)4(.

أّنه  عجيبة-رحمه-  ابــن  كــام  في  الماحظ  من 

أو المشرف التربوي،  سلك مسلك الموجه التربوي، 

النفسية  الــجــوانــب  على  يعمل  الــتــربــوي:  ــاد  ــ واإلرش

الطالب،  لــدى  والمهنية  واالجتماعية  كاديمية  واال

بحيث تهدف إلى مساعدته على فهم نفسه وقدراته 

تحقيق  في  واستغالها  والبيئية  الذاتية  إمكاناته  و

ــذه اإلمــكــانــيــات )الــذاتــيــة  أهــدافــه وبــمــا يتفق مــع ه

مساعدة  إلــى  تهدف  بناءة  عملية  فهو  والبيئة()5(، 

يحدد  و شخصيته،  يــدرس  و ذاتــه،  يفهم  لكي  الفرد، 

يحلها، في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه،  ته و مشكا

وتدريبه لكي يصل إلى تحقيق أهدافه)6(.

عن  االول  المتخصص  ــو  ه ــتــربــوي  ال فــالــمــرشــد 

عمليات التوجيه واالرشاد، فاإلرشاد والتوجيه التربوي 

كافة األساليب الممكنة لتحقيق  أداة خدمية تعتمد 

)٤( إيقاظ الهمم: 36٢.
الفرخ  كاملة  النفسي،  واإلرشـــاد  التوجيه  مبادئ   : ينظر  )5(
يع،  والتوز للنشر  صفاء  دار  تيم،  الجابر  عبد  شعبان، 

األردن، ط١، ١٤٢0هـ- ١٩٩٩م: ٤5.
السام  عبد  العربي،  الوطن  في  التربوي  ــاد  اإلرش  : ينظر  )6(

حامد زهران، عالم الكتب، القاهرة، ط١، ١٩8٢: ٤٧.
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ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغاية التربوية لدى المتلقي؛ لضمان التوافق بين الفرد 

والمجتمع وهناك صلة وثيقة ومتداخلة بين العملية 

يس يتضمن عناصر  التربوية والعملية االرشادية، فالتدر

كثيرة من االرشــاد، واالرشــاد يتضمن التعلم والتعليم، 

على أنه خطوة هامة في تغيير السلوك)١(. 

     ثم أخذ ابن عجيبة-رحمه اهلل- يعالج مسألة 

الترغيب، فذكر  الغفلة، عن طريق  التي تعالج  التوبة 

الذكر  تترك  »ل  ِحكمه:  فــي  اهلل  عطاء  ابــن  قــول  عند 

لعدم حضورك مع اهَّلل فيه؛ ألن غفلتك عن وجود ذكره 

أشد من غفلتك في وجود ذكره. فعسى أن يرفعك من 

ذكر  ومن  يقظة،  ذكر مع وجود  إلى  ذكر مع وجود غفلة 

ومــن ذكر   ، ذكــر مع وجــود حضور إلــى  يقظة  مع وجــود 

المذكور  إلى ذكر مع غيبة عما سوى   مع وجود حضور 

]ابراهيم:٢0[« )٢(،  ىجس  بَِعزِيزٖ ٢٠   ِ ٱللَّ عَلَى  َذٰلَِك  َوَما  حمس 
وفي هذه الحكمة سلك ابن عجيبة طريقة تدل على 

عن  الكام  إلــى  يتجه  لم  إذ  الرفيع،  التربوي  أسلوبه 

الغفلة، بل توجه إلى الكام عن الذكر وفضله، فقال: 

»الذكر ركن قوي في طريق القوم وهو أفضل األعمال 

]البقرة:١5٢[،  ۡذُكۡرُكۡمىجس 
َ
أ حمسفَٱۡذُكُرونِٓي  تعالى:  اهلل  قال 

 َ ٱللَّ ٱۡذُكــُرواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ تعالى:  وقــال 

أن  الكثير  والذكر  ]األحـــزاب:٤١[،  ٤١ىجس  َكثِيٗرا   ذِۡكٗرا 
ال ينساه أبدًا)٣(، والذكر أنواع فمنه التهليل، والتحميد، 

النظرية  بــيــن  والــتــعــلــم  التعليم  عملية  تعميق   : يــنــظــر  )١(
الجامعي،  الكتاب  دار  جمل،  جهاد  محمد  والتطبيق، 

اإلمارات العربية المتحدة، ط١، ٢00١: ٢3٩.
ي: ١١0- ١١١. )٢( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

: إيقاظ الهمم: ١١٩. )3( ينظر

على  والصاة  القرآن،  وتاوة   ، واالستغفار والتقديس، 

النبي �، وقيل: إّن المراد بالذكر في هذه اآلية هو 

هو  استدامته،  يمكن  الذي  الذكر  فإن  القلوب،  ذكر 

ا ذكُر  ذكر القلب، وهو استدامة اإليمان والتوحيد. وأّمَ

ر ومشقة)4(.
ّ

اللسان فإن إدامته فيه تعذ

كّل  أّن  وذكر  ابن عجيبة-رحمه اهلل-  ثم استدرك 

عبادة فرضها اهلل تعالى جعل لها وقتًا مخصوصًا، إال 

الذكر فهو مقبول في كل حين، واستشهد بقوله تعالى: 
َ قَِيٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَٰى  لَٰوةَ فَٱۡذُكُرواْ ٱللَّ حمس فَإَِذا قََضۡيُتُم ٱلصَّ
ُجُنوبُِكۡم ىجس ]النساء:١03[، ثم أردف اآلية بما ورد في 
السنن: )) أّن رجًال قال: يا رسول اهلل إن شرائع اإلسام 

قــال:  بــه،  أتشبث  بشيء  فأخبرني  علي،  كثرت   قــد 

ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل(()5(.

أن  ابن عجيبة-رحمه اهلل-  بيان  الرغم من  وعلى 

ذكر  شــأن  من  يقلل  لم  أّنــه  إال  القلب،  ذكــر  هو  الذكر 

كل  اللسان، فذكر أن على المريد أن يلزم الذكر على 

حضور  بعدم  متعلًال  باللسان  الذكر  يترك  وال  حــال، 

غافًال  كان  ولو  بلسانه  يذكره  أن  يجب  بل  فيه،  قلبه 

غفلتك  من  أشد  ذكره  وجود  عن  غفلتك  »فإن  بقلبه، 

في وجود ذكره«؛ ألن غفلتك عن ذكره أعراض عن اهلل 

ففي  ما،  بوجه  أقبال  ذكره  وجود  وفي  بالكلية،  تعالى 

شغل اللسان بذكر اهلل تعالى تزيين جارحة بطاعة اهلل 

: البحر المديد: ٤/ ٤٤0. )٤( ينظر
)5( أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب ما جاء 
عنه  وقــال   )33٧5( رقــم  حديث   ،3١8  /5 اهلل:  ذكــر  في 

الترمذي: حديث حسن.
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ففي  بالمعصية)1(،  الشتغالها  تعرض  فقده  وفي   ،�

لعضو  وتزيين  تعالى،  اهلل  على  إقبال  اللساني  الذكر 

من أعضاء اإلنسان بشرف المذكور)٢(.

الغفلة  معنى  أظهر  الــذكــر  أهمية  بّين  أّن  وبعد 

 غفلتك عن ذكره 
َ

المقصود عند الصوفية بقوله: »ألّن

أهمية  عن  م 
ّ
تكل بالكلية«)٣(،  تعالى  اهلل  عن  أعراض 

، وذكر نوعين من الذكر القلبي واللساني، وبّين  الذكر

أن الذكر القلبي هو المراد عند المريد، ثم بّين ارتباط 

عجيبة  ابن  عند  فاللسان  القلب،  بذكر  اللسان  ذكر 

األسلوب  ــذا  وه القلبي،  الــذكــر  لتثيبت  وسيلة  هــو 

حالة  في  يجعلهما  إذ  ئ  وللقار للسامع  تشويق  فيه 

يجعلنا  ما  وهذا  المعلم،  أو  المربي  يريده  لما   ترقب 

ــوي عــنــد ابــن  ــرب ــت  عــلــى يــقــيــن مــن تــكــامــل الــفــكــر ال

عجيبة-رحمه اهلل-.

وبعد أّن بّين ابن عجيبة-رحمه اهلل- ما يلزم العبد 

من الذكر للوقاية من الغفلة، بّين من هو الغافل ومن 

قوله:  في  اهلل-  عطاء-رحمه  ابن  كام  في  العاقل  هو 

ينظر  والــعــاقــل  يفعل،  مـــاذا  ينظر  أصــبــح  إذا  »الــغــافــل 

اهلل-:  عجيبة-رحمه  ابــن  قــال  بـــه«)٤(،  اهَّلل  يفعل   مــاذا 

» الغافل هو الجاهل باهلل ولو كثر ذكره باللسان والعاقل 

هو العارف باهلل ولو قل له ذكر اللسان إذ المعتبر هو 

ذكر الجنان«)5(.

: إيقاظ الهمم: ١٢0. )١( ينظر
: الحكم العطائية شرح وتحليل: ٢/ ١٩6- ١٩٧. )٢( ينظر

)3( إيقاظ الهمم: ١٢0.
ي: ١53. )٤( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

)5( إيقاظ الهمم: ٢30 -٢3١. 

من  اهلل-  عــجــيــبــة-رحــمــه  ابـــن  انــتــهــى  أن  وبــعــد 

طرق  عن  الــفــروقــات،  ذكــر  في  شــرع  التعريفات  ذكــر 

وآماله  موجودة،  نفسه  هــو)6(:  فالغافل  الصفات،  ذكر 

يدبر شؤنه  ممدودة، إذا أصبح نظر ماذا يفعل بنفسه، و

على  معتمد  لفعله  ناظر  وهو  وحدسه،  بعقله  ومأربه 

لحقه  إذا  تعالى  اهلل  قضاء  من  يسخط  و وقوته،  حوله 

البعد  اهلل  من  يستحق  أنــه  جــرم  فا  يسيء  و مــكــروه، 

له  حصل  أن  إال  والطرد  الوحشة  قلبه  في  يستوجب  و

إياب وأذام الوقوف بالباب حتى يرفع عنه الحجاب 

فحينئذ يلتحق باألحباب.

وأما العاقل)٧(: هو العارف الذي تحققت في قلبه 

وقلبه مشرق  قلبه  رّبه بكلية  يقبل على  و ربه،  عظمة 

كوان فليس  بشموس العرفان وطوى من نظره وجود األ

باهلل  وتصرفه   ، قرار اهلل  وال مع غير  أخبار  نفسه  له عن 

إلى اهلل تعالىـ فقد فني عن نفسه وبقي بربه  ومن اهلل و

فلم ير لها تركًا وال فعًال وال قوة وال حوًال. 

: ضعف الهمة الذي يورث الخذلن:
ً
ثانيا

إذا قــّصــر الــعــبــد فـــي ســلــوكــه ضــعــفــت هــمــتــه، 

كثرة انشغاله بالدنيا، فيورثه  والتقصير في سلوكه هو 

ذلك الخذالن:

والخذلن هو: »ترك من يظّن به أن ينصر نصرته« )8(.

إلى  التوجه  عن  الصدود  الصوفية:  عند  والخذلن 

اهلل تعالى والرحيل إليه بسبب المشاغل والعوائق)٩(، 

: إيقاظ الهمم: ٢3١.  )6( ينظر
: إيقاظ الهمم: ٢3١، و ٢3٢.  )٧( ينظر

)8( المفردات في غريب القرآن: ٢٧٧.
: شرح الحكم: ١٩8. )٩( ينظر
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ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاألصل في القلب هو فراغه من االنشغال عن الهوى، 

هذه  العبد  َكَفر  فإذا  عظيمة،  نعمة  ذلك  من  ففراغه 

الهوى  ــواب  أب من  بابًا  نفسه  على  فتح  بــأن  النعمة، 

يشوش  تعالى  اهلل  فــإّن  إليها،  انجر  ثــم  والــشــهــوات، 

ألّن  يشغله؛  الذي  الصفاء  يسلبه  و قلبه،  نعمة  عليه 

طوارق النفس توجب غروب شوارق القلب، فالقلب 

أصابه  له  أتاحه  الحّق  كان  ما  معهود  عنه  انقطع  إذا 

عطش شديد ولهب عظيم )١(.

ابن  لقول  شــارحــًا  اهلل-  -رحمه  عجيبة  ابــن  وقــال 

الشواغل  من  تتفرغ  أن  الخذلن  كل  »الــخــذلن  عطاء: 

ثم ل تتوجه إليه وتقل عوائقك ثم ل ترحل إليه«)2(، »إذا 

ثم  الباطن،  في  وعوائقك   ، الظاهر في  شواغلك  ت 
ّ
قل

لم تتوجه إليه في ظاهرك، ولم ترحل إليه في باطنك، 

الناس  جــّل  ألّن  ؛  الكبير الــخــذالن  غاية  عامة   فهو 

ما حبسهم عن التوجه إلى اهلل إال كثرة أشغالهم الحسية، 

فاشتغلت جوارحهم بخدمة الدنيا في الليالي واأليام 

كله في البطالة  والشهور واألعــوام حتى انقرض العمر 

. )3(» والتقصير فهذا هو الخذالن الكبير

أّن  الــعــاج  اهلل-  -رحــمــه  عجيبة  ــن  ابـ ــر  ذكـ ثــم 

وعوائقه  ئقه  عا يقطع  أن  ــســان  اإلن على  ــواجــب  ال

بالمشاغل والشهوات الدنيوية، فيعمل على مخالفة 

هواه، ويبادر إلى خدمة مواله، وال يسّوف؛ ألّن سبب 

الخذالن هو الحبس بالمشاغل والعوائق)٤(. 

: لطائف اإلشارات: ٢/ 3٢٤. )١( ينظر
ي: ٢٤٤. )٢( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

)3( إيقاظ الهمم: ٤53.
: المصدر نفسه: ٤5٤. )٤( ينظر

: الفتتان بالكرامة: 
ً
ثالثا

ْصٌل 
َ
أ ِميُم 

ْ
َوال اُء  َوالّرَ َكاُف 

ْ
ال من )َكَرَم(  الكرامة لغًة: 

ْو 
َ
أ ْيِء ِفي َنْفِسِه 

َ
َحُدُهَما َشَرٌف الّش

َ
ُه َباَباِن: أ

َ
َصِحيٌح ل

يٌم، َوَفَرٌس  َكرِ  َرُجٌل 
ُ

ِق. ُيَقال
َ

ْخا
َ ْ
ٍق ِمَن األ

ُ
َشَرٌف ِفي ُخل

ِكَراٍم...  ٍد 
َ

ْوال
َ
َتى ِبأ

َ
ُجُل، ِإَذا أ ْكَرَم الّرَ

َ
يٌم. َوأ يٌم، َوَنَباٌت َكرِ َكرِ

َدُة)5(.
َ

ِقا
ْ
َكْرُم، َوِهَي ال

ْ
َخُر ال

ْ
ْصُل اآل

َ ْ
َواأل

اهلل  يجريه  للعادة،  خارق  أمر   :
ً
إصطالحا والكرامة 

تثبيتا،  أو  إعانة،  أو  لــه،  تأييدا  ولــي،  يد  على  تعالى 

والعمل  باإليمان  مقروًنا  يكون  ال  فما  للدين،  نصرا  أو 

بدعوى  مقروًنا  يكون  وما  استدراًجا.  يكون  الصالح 

النبوة يكون معجزة )6(.

وأعظم ما في الكرامات عند الصوفية الفهم عن اهلل 

تعالى، والرضا بقضاء اهلل وترك التدبير واالختيار مع اهلل 

سبحانه وتعالى، وأن يقيم العبد حيث أقامه اهلل �، 

الستقامة للعبد والوصول  فما هي إال نتيجة  لحصول 

واالستقامة  الصاح  عنه  يعرف  لم  فمن  كمالها،  إلى 

على دين اهلل ال يصح اتباعه ولو خرقت له العادات، 

اقترنت  فـــإذا  الــكــرامــات)٧(،  الف  آ يــديــه  على  وظــهــر 

الخوارق بالعبادة والصاح فعند ذلك تعد من صحة 

اإليمان باهلل �، وذلك عند اتباع الهدى الذى جاء به 

رسولنا محمد � ظاهرًا أو باطنا، فالواجب على كل 

عبد أْن تكون له همة الوصول إليها)8(.

)5( مقاييس اللغة، مادة )كرم(: 5/ ١٧١.
: كتاب التعريفات: ١8٤. )6( ينظر

: قواعد التصوف، أحمد زروق، ترجمة عبد المجيد  )٧( ينظر
الخيال، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢00٧م: ١35.

صالج  أدبية،  مقاربة   - الصوفية  الكرامة  مفهوم   : ينظر  )8(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكر التربوي في إصاح السلوك واألخاق عند ابن عجيبة 

ــن عــطــاء اهلل  ــام ابـ ــاء كـ ــذا الــمــعــنــى جـ وعــلــى هـ

قال:  إذ  ذلــك،  من  محذرًا  اهلل-  ي-رحمه  السكندر

»ربما رزق الكرامة من لم تكتمل له الستقامة« )1(، بدأ 

ابن عجيبة في شرحه لهذه الحكمة بتقسيم الكرامة 

المعنوية،  والكرامة  الحسية،  الكرامة  قسمين،  إلــى 

العادي  الحس  خرق  بأّنها   الحسية  الكرامة  فعّرف 

كالمشي على الماء، والطيران في الهواء، وغير ذلك 

من خوارق العادات، ثم عّرف الكرامة المعنوية بأّنها 

وكشف  والباطن،  الظاهر  في  ربه  مع  العبد  استقامة 

الحجاب عن قلبه حتى عرف مواله، والظفر بنفسه، 

باهلل،  وطمأنينته  وسكونه  يقينه،  وقوة  هواه،  ومخالفة 

وأمــا  الــكــرامــة،  هــذه  هــي  المحققين  عند  والمعتبر 

الكرامة الحسية فا يطلبونها وال يلتفتون إليها، إذ قد 

تظهر  قد  بل  استقامته،  تكمل  لم  من  يد  على  تظهر 

والكهان  كالسحرة  أصًال  له  استقامة  ال  من  يد  على 

إنما  بكرامة  وليست  الرهبان  أيــدي  على  تظهر   وقــد 

هي استدراج )٢(. 

يــظــهــر لــنــا مــن خـــال الــكــام الــمــتــقــدم أّن ابــن  و

الحسية  بالكرامات  يعتد  ال  اهلل-  -رحــمــه  عجيبة 

كثيرًا، ولذا ذكر أّن المحققين من العلماء ال يلتفتون 

إليها، وهذا مبني على ما تقّدم من أّن هذا النوع من 

أهل  غير  من  أنــاس  على  يظهر  قد  العادات  خــوارق 

والعلم  اآلداب  كلية   ، ماجستير رسالة  النبي،  عبد  علي 
كيب  أفريقيا،  جنوب  الغربية،  كيب  جامعة  اإلسامية، 

تاون٢0١٩م: 6٤- 65.  
ي: ١8٩. )١( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

: إيقاظ الهمم: 336. )٢( ينظر

الصاح، كالسحرة وأمثالهم؛ لذا نجده اهتم بتعريف 

أبرز أهمية االستقامة لظهور  الكرامة المعنوية، حيث 

هذا النوع من الكرامة؛ فاالستقامة على طريق الصاح 

هي السبب الرئيس في ظهور الكرامة الحقيقة، وهذا 

ظهرت  إذا  الحسية  بالكرامة  يأخذ  ــه  أّن من  يمنع  ال 

الكرامة المعنوية قبلها، ولكن أهل التصوف يستحون 

من إظهارها، وهذا يعكس مدى نضوج الفكر التربوي 

نوع  بإظهار  التزم  إذ  اهلل-،  عجيبة-رحمه  ابــن  عند 

اهلل  عــطــاء  ابــن  قصدها  الــتــي  الحسية-   - الــكــرامــة 

بّين معنى  ثم  ي- رحمه اهلل- في حكمته،  السكندر

الكرامة الحقيقية- المعنوية.

ثم انتقل ابن عجيبة-رحمه اهلل- بعد ذلك ليبّين 

الحسن  أبــي  عــن  نــاقــًال  الحقيقية،  الــكــرامــة  معنى 

كــرامــتــان جامعتان  ــمــا هــمــا  »إن ــه:  ــول ق الـــشـــاذلـــي)3( 

وكرامة   ... اإليــقــان  بمزيد  اإليــمــان  كرامة  محيطتان: 

ي  الدعاو ومجانبة  والمتابعة  االقــتــداء  على  العمل 

إلــى  يــشــتــاق  ثــم جــعــل  فــمــن أعطيها  والــمــخــادعــة، 

العلم  في  خطأ  ذو  أو  كــذاب  مغتر  عبد  فهو   غيرها 

والعمل بالصواب«)٤(.

الدين،  على  االستقامة  هــي  الحقيقة:  فالكرامة 

وحصول كمال اليقين، وأما خوارق العادات الحسية 

تعظيم  وجب  وباطنًا  ظاهرًا  االستقامة  صحبتها  فإن 

فيه،  هــو  مما  بالكمال  لــه  شــاهــدة  ألّنــهــا  صاحبها؛ 

الحتمال  بها  عبرة  فــا  استقامة،  تصحبها  لــم  إن  و

)3( تقدمت ترجمته في التمهيد، ص١0.
)٤( إيقاظ الهمم: 336.
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ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهورها على من هو دون استقامة، والحاصل أن أهل 

وأهل  حسية،  ظاهرية  كرامتهم  الظاهرية  االستقامة 

االستقامة الباطنية كرامتهم باطنية معنوية، وال يمتنع 

ظهور الحسية عليهم أيضًا، وأعظم الكرامة الفهم عن 

اهلل، والرضا بقضاء اهلل �)١(.

فإذا توهم من ال استقامة باطنية له، واغتر بخوارق 

فيظل  الخصوصية،  توهم  فربما  الحسية،  الــعــادات 

إليه  التفت  ما  وهــذا  الصحيح،  السلوك  طريق  عن 

ابن عطاء في ِحكمه، وقبل أْن نذكر ما قاله ال بد من 

تعريف الخصوصية، فنقول:

الثلمة  ــو  وهـ ــّص(  ــ مـــن )خـ لـــغـــًة:  الــخــصــوصــيــة    

ينقاس عليه،  ومن الباب خصصت فانا  والفرجة، و

ألنه  القياس،  وهــو  الخاء،  بفتح  َخصوصية،  بشيء 

وهو  غيره،  وبين  بينه  فرجة  أوقــع  فقد  واحــد  أفــرد   إذا 

ضد العموم)٢(.

يقال:  التفرد  عن  »عبارة   :
ً
اصطالحا والخصوصية 

فان خص بكذا، أي أفرد به وال شركة للغير فيه«)3( .

والخصوصية عند الصوفية: »أحدية كل شيء« )٤(، 

وأهل الخصوص هم الذين خّصهم اهلل تعالى من عامة 

المؤمنين بالحقائق واألحوال والمقامات، وخصوص 

كما في  الخصوص هم أهل التفّرد وتجريد التوحيد، 

 ،]3٢: ]فاطر بِٱلۡخَۡيَرِٰتىجس  َسابُِقۢ  حمسَوِمۡنُهۡم  تعالى  قوله 

: المصدر نفسه: 336- 33٧.  )١( ينظر
القاموس  ١5٢؛   /٢ )خــص(:  مادة  اللغة،  مقاييس   : ينظر  )٢(

المحيط، مادة )خص(: ٩٩5.
)3( كتاب التعريفات: ٩٩ .

)٤( التعريفات، ابن عربي: ١٧.

فالمقتصد خصوص، والسابق في الخيرات خصوص 

الخصوصية  إّن  الــقــول:  يمكننا  و الـــخـــصـــوص)5(، 

اللغوي  المعنى  عــن  تــخــرج  ال  أيــضــًا  االعــتــبــار  بــهــذا 

له  ُجعل  قد  المخصوص  أّن  باعتبار  واالصطاحي، 

ثلمة وفرجة تفّرقه عن غيره.

ثبت تخصيصه  مــن  كــّل  »ليس  ابــن عــطــاء:  ــال  وق

تخصيصه  ثبت  من  كل  فليس  تخليصه«)6(،  ثبت 

حظوظه  مــن  تخليصه  كمل  الحسية  بــالــكــرامــات 

ظهورها  وحكمة  الكرامة  ُيعطي  قد  فالولي  النفسية، 

والثاني:  العمل،  في  إنهاضه  األول:   : أمور ثة  ثا عليه 

عنها  يأنف  أو  فيحجب  معها  يقف  هل  له  اختبار 

فيه  الغير  يقين  أو  يقينه  في  يادة  ز والثالث:  فيقرب، 

لينتفع به،  فالكرامة العظمى هي المعرفة واالستقامة، 

يــد  يــحــتــمــل أن يــر كـــرامـــة أعـــظـــم مـــن هـــــذا، و فـــا 

فليس  والهداية  التقريب  تخصيص  بالتخصيص 

كمل  كل من ثبت تخصيصه بالهداية وشروق األنوار 

، فقد يخصص بالمجاهدة  ية األغيار تخليصه من رؤ

قوم  والــمــشــاهــدة،  بالمعرفة  يتحف  وال  والــمــكــابــدة 

فالكرامة  بمحبته،  أختصهم  وقــوم  لخدمته  أقامهم 

أعظم  كرامة  فا  واالستقامة،  المعرفة  هي   العظمي 

من هذا)٧(.

: الفتتان بالمكاشفة:
ً
رابعا

يُن  َوالّشِ ــَكــاُف 
ْ
ال ــَشــَف(«  )َك من  لغًة:  المكاشفة 

: اللمع: ٤١3. )5( ينظر
ي: ١5١. )6( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

: إيقاظ الهمم في شرح الحكم: ٢٢3. )٧( ينظر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكر التربوي في إصاح السلوك واألخاق عند ابن عجيبة 

َعِن  ــْيِء 
َ

الــّش َســـْرِو  ى 
َ
َعل  

ُّ
َيـــُدل ْصـــٌل َصِحيٌح 

َ
أ ــاُء  ــَف

ْ
َوال

َكَشْفُت   
ُ

ُيَقال َو َبَدِن. 
ْ
ال َعِن  ُيْسَرى  ْوِب 

َ
َكالّث ْيِء، 

َ
الّش

ِإَذا  َبْرُق، 
ْ
ال َف 

َ
َتَكّش  :

ُ
ُيَقال َو و  ْكِشُفُه«، 

َ
أ َوَغْيَرُه  ْوَب 

َ
الّث

َماَء« )١(.  الّسَ
َ َ
َمأل

: »هي مقابلة اإلحسان بمثله 
ً
والمكاشفة اصطالحا

أو بزيادة«)٢(.

يستتر  ما  بيان  الصوفية:  اصطالح  في  والمكاشفة 

على الفهم فيكشف عنه للعبد وكأنه يراه رأي العين، 

وال يأتي ذلك إال عبر العمل مع اهلل من خال التقوى 

، ومكاشفات  والمراقبة، فمكاشفات العيون باألبصار

من  للقلب  يكشف  مــا  فهي  بــاالتــصــال)3(،  القلوب 

لحضور  نتيجة  سابقًا،  عليه  يستتر  كــان  مما  الفهم 

القلب الدائم)٤(.

وقد يكشف للمريد الفهم، فيظن أّنه قد بلغ غايته  

لها،  كشف  عندما  تقف  أن  سالك  ِهّمة  أرادت  »مــا 

ول  أمامك.  تطلب  الــذي  الحقيقة:  هواتف  ونادته  إل 

تبرجت له ظواهر المكونات إل ونادته حقائقها حمس إِنََّما 

َنۡحُن فِۡتَنةٞ فَلَا تَۡكُفۡر ىجس ]البقرة:١0٢[«)5(.      
ثم شرع ابن عجيبة-رحمه اهلل- يوضح للسالك ما 

يحصل له في سلوكه، فيحذره من االفتنان بالمكاشفة، 

للسالك   - المكونات  ظــواهــر  ظــهــرت  إذا  أّنـــه  فــذكــر 

)١( مقاييس اللغة، مادة )كشف(: 5/ ١8١.
)٢( كتاب التعريفات: ٢٢٧.

: اللمع: ٤٢٢. )3( ينظر
رفيق  اإلســامــي،  التصوف  مصطلحات  موسوعة   : ينظر  )٤(
العجم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط١، ١٩٩٩م: ٩30. 

ي: 86. )5( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

ــه، وتصرفه  والــعــارف- بــخــرق عــوائــدهــا، وانــقــيــادهــا ل

كالمشي على الماء، والطيران في الهواء،  فيها بهمته 

الكرامات  من  ذلك  وغير  الطعام  وجلب  الماء،  ونبع 

ظواهرها  مع  تقف  أْن  السالك  همة  وأرادت  الحسية، 

ينتها  نادته هواتف المعاني  وتشتغل بحاوة حسها وز

الباطنة: إنما نحن فتنة لك نختبرك هل تقنع بها دون 

معرفة مالكها ومنشئها المتجلي فيها، أو تعرض عنها 

وتنفذ إلى نور معانيها وشهود مالكها ومجريها فا تكفر 

وتجحد من أعطاك إياها فتكفر)6(.

من  المريدين  لبعض  يحصل  ما  المكاشفة  ومن 

االطاع على أسرار العباد، فا يتحلى المريد بالرحمة 

منه  حذر  ما  وهــذا  عليه،  وبــاًال  ذلك  فيكون  اإللهية، 

ابن  قــول  عــن  كــامــه  عند  اهلل-  عجيبة-رحمه  ابــن 

ي: »من اطلع على أسرار العباد ولم  عطاء اهلل السكندر

 
ً
فتنة عليه، وسببا اطالعه  كان  اإللهية،  بالرحمة   يتخلق 

لجّر الوبال إليه«)٧(.

على  االطــاع  أّن  اهلل-  عجيبة-رحمه  ابــن  بّين  ثم 

عامة  أو  الرحمة،  قبيل  من  يكون  ال  قد  العباد  أســرار 

إلى اهلل �، فذكر  المريد في سلوكه  تقّدم  من عامة 

العباد قد  أســرار  االطــاع على  النفس عند تحقق  أّن 

يؤديان  معصيتان  وهما   ، والــِكــبــر الُعجب  يدخلها 

بصاحبهما إلى الهاك، فالتكبر على الّناس، والُعجب 

بالنفس هو باألساس سبب البعد عن اهلل �)8(.

     وبعد أّن بّين -رحمه اهلل- وحذر المريد من خفايا 

: إيقاظ الهمم: 80. )6( ينظر
ي: ١٧٩. )٧( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

: المصدر نفسه: 30٧. )8( ينظر
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ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسه في سلوكه بأسلوب الترهيب، توجه إلى أسلوب 

والترغيب،  الترهيب  بين  تــوازنــًا  ليحقق  الترغيب؛ 

لمن  الناجع  الــعــاج  نفسه-  الــوقــت  فــي   - ومعطيًا 

أّن المريد إذا تمّكن من معرفة  أصابه االفتتان، فذكر 

بها،  تعالى  اهلل  أمــره  التي  بــاألخــاق  ق 
ّ
وتخل الــحــّق، 

يكون حينئٍذ قد بلغ المطلوب، فيتحلى بالرحمة في 

العباد وما هم  فإذا اطلع على أسرار  الرحمة،  مواضع 

فيه من المعاصي واآلثم أخذته الرحمة بهم، واستدل 

اِحـــُمـــوَن  ))»الـــّرَ ذلـــك:  فــي   � النبّي  عــن  ورد  بما 

ْهُل 
َ
أ َيْرَحْمُكْم  ْرِض 

َ ْ
األ ْهَل 

َ
أ اْرَحُموا  ْحَمُن،  الّرَ َيْرَحُمُهُم 

َماِء )١(، لذا على المريد أْن يحذر من هذا الطاع؛  الّسَ

ألّنها قد تدرك بكثرة الطاعات، فتطلع نفسه إلى هذا 

إلــى اهلل �  السلوك  وهــو مــن مخاطر  الــدنــئ،   األمــر 

وهو طلب األعواض)٢(.

: طلب األعواض:
ً
خامسا

»من  اهلل-:  ي-رحمه  السكندر اهلل  عطاء  ابن  قال 

عبده لشيء يرجوه منه, أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة 

عنه, فما قام بحق أوصافه«)3(، بدأ ابن عجيبة في هذه 

ناحية  الناس في عبادة اهلل من  أقسام  ببيان  الحكم 

ياء في الطاعات،  الر اإلخــاص، واإلخــاص: هو ترك 

لصفاته،  المكدرة  الشوائب  عن  القلب  وتخليص 

وتحقيقه، فإذا صفا القلب عن شوائبه، وخلص عنه 

بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  مسند  مسنده،  في  أحمد  أخرجه   )١(
رقم )6٤٩٤(، وقال عنه محقق  العاص: ١١/ 33، حديث 

الكتاب: صحيح لغيره.
: إيقاظ الهمم: 30٧- 308. )٢( ينظر

ي: ١3٩. )3( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

يسمى الفعل المخلص: إخاًصا)٤(،  يسمى: خالًصا، و

»حق من فهم عن اهلل وعقل عنه أن يازم اإلخاص 

كذلك  كان  في األعمال، والصفاء في األحوال، فمن 

لحق باألبرار ووصل إلى رضا الغفار )5(، وأقسام الناس 

ثة)6(: في عبادتهم من ناحية اإلخالص ثال

١. منهم من يعبد اهلل خوفًا من عقوبة، أو طمعًا في 

غير  من  عام  بشكل  المسلمين  عبادة  وهذه  رحمة، 

أهل المعرفة والتصوف، فعبادة صاحب هذا الحال 

هو عبادته بنفسه لنفسه، أي عبادته لطلب العوض.

٢. ومنهم من يعبد اهلل محبة في ذات اهلل �، فهم 

يعبدونه  بل  جنته،  في  يطمعون  ال  للقائه،  شوق  في 

وعبادة  السائرين،  من  العاشقون  وهم  وله،  به  محبة 

هذا القسم هو عبادة بنفسه هلل �.

العبودية،  بوظائف  قيامًا  اهلل  يعبد  من  ومنهم   .3

وأدبا مع عظيمة الربوبية، وهم المحبون العارفون من 

أهل التصوف، وهو عبادته باهلل هلل، ومن اهلل إلى اهلل.

وبعد أّن انتهى من وضع األقسام، ذكر ابن عجيبة: 

الدنيا،  في  منه  يرجوه  لشيء  تعالى  اهلل  عبد  من  أّن 

أو في اآلخرة، أو ليدفع عنه بطاعته ورود العقوبة في 

الدنيا أو في اآلخرة فما قام بحق أوصاف الربوبية التي 

: كتاب التعريفات: ١3.  )٤( ينظر
أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  الــقــرآن،  ألحكام  الجامع   )5(
الدين  شمس  الخزرجي  ي  األنصار فرح  بن  بكر  أبي  بن 
إبراهيم  و البردوني  أحمد  تحقيق:  )ت:6٧١هـ(،  القرطبي 
١38٤هـ-  ط٢،   ، القاهرة  المصرية،  الكتب  دار  أطفيش، 

١٩6٤م: 8/٢8٩.
: إيقاظ الهمم: ١٩6- ١٩٧. )6( ينظر
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ياء والعزة، أرأيت أن لم تكن جنة  هي العظمة والكبر

أرأيت  ؟  القهار الواحد  يعبد  ألن  أهًال  يكن  ألم  نار  وال 

من أنعم بنعمة اإليجاد واألمداد أليس أهًال ألن يشكره 

جميع العباد؟ فمن كان عبدًا مملوكًا لسيده ال يخدمه 

في مقابلة نواله ورفده بل يخدمه ألجل عبوديته ورقه 

لوجوده  أيبرزك  ورزقــه  بمؤونته  يقوم  محالة  ال  وسيده 

ــراره  أب يمنعك  و داره  أيدخلك  جــوده  من  يمنعك  و

أيها  لك  ينبغي  فا  الكريم،  بالرب  الظن  أسأت  لقد 

يك  التي يجاز األمور  ال تقصد شيئًا من هذه  أ المريد 

ذلك  فإن  مؤجلة  أو  معجلة  كانت  بها  تعالى  الحق 

نقص في اخاصك وناقض لصدق عبوديتك، فكن 

أيها المريد على حياء مع اهلل تعالى، فا تطلب أجرًا 

َِّذي  ِ ٱل على عبادتك، وتذكر قوله تعالى: حمس ٱلۡحَۡمُد لِلَّ
ُ  ىجس  ۡن َهَدىَٰنا ٱللَّ

َ
َهَدىَٰنا لَِهَٰذا َوَما ُكنَّا لَِنۡهَتِدَي لَۡولَٓا أ

]األعراف:٤3[)١(.

وخاصة ما مّر بنا في هذا المبحث، أّن للسلوك 

علل منها ما يكون ظاهرًا للمريد، ومنها ما يكون خفيًا؛ 

وقد بّين ابن عجيبة كل ذلك في أثناء شرحه للحكم 

التعريفات،  فبّين  السلوك،  بعلل  المتعلقة  العطائية 

وضرب  الفروق،  وبّين  واألســبــاب،  العامات  ووضــع 

األمثلة، وكل هذا يدل على نضج الفكر التربوي عند 

ابن عجيبة رحمه اهلل تعالى.

***

: إيقاظ الهمم: ١٩٧. )١( ينظر

المبحث الثالث

األخالق وتحسينها 

واصطالحا  لغة  األخــالق  تعريف  األول:  المطلب 

وأهـميتها

:
ً
أوًال: تعريف األخالق لغًة واصطالحا

 
َ

ّن
َ
أِل ُة،  ِجّيَ الّسَ »َوِهـــَي  ُخلق:  جمع  لغًة:  األخــاق 

ْخِلْق ِبِه، 
َ
ا، َوأ

َ
ٌن َخِليٌق ِبَكذ

َ
ْيِه. َوُفا

َ
ُر َعل َصاِحَبُه َقْد ُقّدِ

ُق: 
َّ

َخا
ْ
ُر ِفيِه َذِلَك. َوال

َ
ْن ُيَقّد ْي ُهَو ِمّمَ

َ
َقُه، أ

َ
ْخل

َ
ْي َما أ

َ
أ

َباِب 
ْ
َحٍد َنِصيُبُه، َوِمَن ال

َ
َر ِلُكّلِ أ ُه َقْد ُقّدِ

َ
ّن

َ
أِل ِصيُب;  الّنَ

َكِذِب، 
ْ
ال ُق 

ُ
ُخل ُق: 

ُ
ُخل

ْ
َوال ِق. 

ْ
َخل

ْ
ال َتاُم  ٌق: 

َ
ُمْخَتل َرُجــٌل 

ــْفــِس« )٢(،  ــْقــِديــُرُه ِفــي الــّنَ ــَراُعــُه َوَت ُقــُه َواْخــِت
َ

َوُهـــَو اْخــِتــا

والطْبع  ين  الّدِ َوُهــَو  َوُسُكوِنَها:  ِم 
َّ

الــا ِبَضّمِ  ُق، 
ُ
فـ»الُخل

َوِهَي  َباِطَنِة 
ْ
ال اإِلنسان  ِلصورة  نه 

َ
أ َوَحِقيَقُتُه  ُة،  ِجّيَ َوالّسَ

ق 
ْ
ِة الَخل

َ
وصافها َوَمَعاِنيَها المختصُة ِبها ِبَمْنزِل

َ
نْفسه وأ

وصاف 
َ
أ ُهَما 

َ
َول َوَمَعاِنيَها،  وصافها 

َ
وأ اِهَرِة 

َ
الّظ ِلُصوَرِتِه 

حَسنة َوَقِبيَحٌة«)3( .

كتسبه اإلنسان من فضائل  : ما ا
ً
واألخالق اصطالحا

رسخت في نفسه)٤(.

واألخالق في اصطالح الصوفية: »هيئة في النفس 

غير  من  يسر  و بسهولة  األفعال  تصدر  عنها،  راسخة 

بحيث  الهيئة  كــانــت  فــإن  يـــة،  ورو فكر  إلــى  حــاجــة 

)٢( مقاييس اللغة، مادة )خلق( ٢/ ٢١٤.

)3( لسان العرب، مادة )خلق(: ١0/ 86.
: المفردات في غريب القرآن: ٢٩6.  )٤( ينظر
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تصدر عنها األفعال الجميلة المحمودة عقا وشرعا 

الصادر  كان  إن  و حسنا،  خلقا  الهيئة  تلك  سميت 

هي  الــتــي  الهيئة  سميت  القبيحة  ــال  ــع األف عنها 

ألن من  راسخة؛  المصدر خلقا سيئا«)١(،  فهي هيئة 

ال  عارضة  بحالة  الندور  على  المال  بذل  منه  يصدر 

صفاته،  من  أّنها  اعتبار  على  السخاء  خلقه  يقال: 

إال إذا ثبت ذلك في نفسه، فليس الخلق عبارة عن 

إما  يبذل،  وال  السخاء،  خلقه  شخٍص  فرب  الفعل، 

وهو  البخل  خلقه  يكون  وربما  لمانع،  أو  المال  لفقد 

َملكة للنفس، تصدر  يــاء)٢(، فهي  ر أو  يبذل، لباعث 

فخرج  يــة،  َرو وال  فكر  غير  من  بسهولة،  األفعال  عنها 

ثم  ية،  برو تكون  ألّنها  والفكرة؛  بُصعوبة،  ألّنه  ؛  الصبر

ينظر في تلك األفعال الصادرة عن تلك الَملكة؛ فإن 

، والفظاظة،  كانت سيئة، كالغضب، والَعَجلة، والِكبر

من  ذلك  وغير  والُجبن،  والُبخل،  والقسوة،  والغلظة، 

األفعال  تلك  كانت  إن  و ُخلقًا سيئًا،  القبائح، ُسمي 

والرحمة،   ، والصبر والجود،  والحلم،   ، كالعفو حسنة، 

ولين الجانب، وتحمل األذى، ُسمي خلقًا حسنًا)3(.

: أهـمية األخالق:
ً
ثانيا

ل النظر في نصوص  تتجلى أهمية األخالق من خال

الكتاب والسنة، ومن ذلك:

كما قال تعالى في  أّنها محل شهادة لصاحبها،   .1

كتابه الكريم شاهدًا على كمال خلق النبّي � : 

)١( إحياء علوم الدين: 3/ 53. 
: كتاب التعريفات: ١0١. )٢( ينظر

: البحر المديد: ٧/ ١06 . )3( ينظر

وهي  ]القلم:٤[  َعِظيٖم٤ىجس  ُخلٍُق  لََعلَٰى  حمسَوِإنََّك 
كل  جــمــع  ــه  ــأّن ب  ،� للنبّي   � اهلل  مــن  شــهــادة 

كل خصلة جميلة، فمن ذلك: شرف  فضيلة، وحاز 

وشدة  والعبادة،  العلم  وكثرة  العقل،  ووفــور  النسب، 

 ، والصبر والشجاعة،  والــصــْدق،  والسخاء،  الحياء، 

الــصــورة،  وحسن  الــحــواس،  ــوة  وق اللسان،  وفصاحة 

 ،)٤(� وِسيَرته  أخباره  في  ورد  حسبما  ذلك،  وغير 

األخاق  نوع  في  كرم  األ الخلق  هو  العظيم:  »والخلق 

اإلنسان  طبع  في  المحمود  الكمال  أشد  البالغ  وهو 

حسن  فهو   � النبّي  في  األخاق  مكارم  الجتماع 

المقتضية  األحـــوال  اختاف  على  الناس  معاملته 

مطلق  من  أرفــع  العظيم  فالخلق  المعاملة،  لحسن 

له  تعالى  اهلل  يشهد  ال  وكيف   ،)5( الحسن«  الخلق 

وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها وعن 

ُقُه 
ُ
ُخل ــاَن  ))َك فأجابت:   � النبّي  ُخلق  عن  أبيها 

 اهلل � حمسَوِإنََّك لََعلَٰى ُخلٍُق 
َ

ُقْرآَن، َقْول
ْ
 ال

ُ
َما َتْقَرأ

َ
ُقْرآَن، أ

ْ
ال

َعِظيٖم٤ىجس ]القلم:٤[)6(.
2. أن إتمام صالح األخالق من أسباب بعثته �، 

َم َصاِلَح  َتّمِ
ُ
أِل َما ُبِعْثُت 

َ
فقد ثبت عنه � قوله: ))ِإّن

ِق(()٧(.
َ

ْخا
َ ْ
األ

.63 /٢٩ : : البحر المديد: ٧/ ١06؛ التحرير والتنوير )٤( ينظر
.63 /٢٩ : )5( التحرير والتنوير

بنت  عائشة  الصديقة  مسند  مسنده،  في  أحمد  أخرجه   )6(
الصديق رضي اهلل عنهما: ٤١/ ١٤8، حديث رقم )٢٤60١(، 

وقال عنه محقق الكتاب: صحيح.
اهلل  رضي  هريرة  أبي  مسند  مسنجه،  في  أحمد  أخرجه   )٧(
محقق  عنه  وقــال   )8٩5٢( رقــم  حديث   ،5١3  /١٤ عنه: 



252 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 
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العبادات،  يبلغ بصاحبه درجة  الخلق  ٣. حسن 

الُمْؤِمَن لُيدِرُك   
َ

فقد ثبت عن النبّي � قوله: ))إّن

ِقِه درجَة الصاِئم القاِئم(()١(.
ُ
ِبُحسِن ُخل

4. حسن الخلق من أفضل األعمال في الميزان، فقد 

ثبت عنه � قوله: ))ما ِمْن شيٍء أثقُل في الميزاِن 

ِق(()٢(.
ُ
ِمن ُحسِن الُخل

المطلب الثاني: الفكر التربوي عند ابن عجيبة في 

تحسين األخالق 

قبل البدء بتناول طريقة ابن عجيبة في تحسين 

علل  أّن  نبّين  أْن  من  لنا  بد  ال  العبد  أخــاق  وتقويم 

إّنها  إذ  والسلوك،  والقلب،  النفس  علل  هي  األخاق 

منع  ينطلق  التي  الملكة  تلك  تشكل  بمجموعها 

فيه،  الشجية  تبني  الــتــي  فهي  أفــعــالــه،  فــي  المريد 

عملنا  سيكون  لــذا  الــقــويــم)3(؛  الخلق  على  وتجبله 

في هذا المطلب  مختلفًا عّما سبق، إذ سنركز على 

كيفية تحسين الخلق، وكما يأتي:

رّب  رضا  لنيل  البشرية  األوصــاف  عن  الخروج  أوًال: 

البرية: قال ابن عطاء: » أخرج من أوصاف بشريتك عن 

 ،
ً
كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا

الكتاب: صحيح.
في  باب  األدب،  كتاب  أول  سننه،  في  داود  أبو  أخرجه   )١(
عنه  وقال   )٤٧٩8( رقم  حديث   ،١٧6  /٧ الخلق:  حسن 

محقق الكتاب: صحيح لغيره.
في  باب  األدب،  كتاب  أول  سننه،  في  داود  أبو  أخرجه   )٢(
عنه  وقال   )٤٧٩٩( رقم  حديث   ،١٧٧  /٧ الخلق:  حسن 

محقق الكتاب: إسناده صحيح.
دار  اهلل،  عطا  أمين  مصطفى  األخــاق،  في  رسائل   : ينظر  )3(

ية، ط١، ٢003م: ٢٤- ٢5. البصيرة، االسكندر

« )٤(، بدأ ابن عجيبة في شرحه لهذه 
ً
ومن حضرته قريبا

بطبيعة  بها  المقترنة  البشرية  األوصاف  بأن  الحكمة 

أن  وبينّ  تعالى،  العبودية هلل  تناقض خلوص  ة 
ّ
الِجبل

مرجع ذلك إلى أمرين:

األمر األول: تعلق القلب بأخاق البهائم، وهي شهوة 

البطن والفرج، ومن يتبعها من حّب الدنيا، وشهواتها 

حمسُزّيَِن  تعالى:  بقوله  األمر  هذا  على  واستدل  الفانية، 
َهَوِٰت ِمَن ٱلّنَِسآِء َوٱلَۡبنِيَن َوٱلَۡقَنِٰطيِر  لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
ٱلُۡمَسوََّمةِ  َوٱلۡخَۡيِل  ةِ  َوٱلۡفِضَّ َهِب  ٱلذَّ ِمَن  ٱلُۡمَقنَطَرةِ 
 ُ َوٱللَّ   ۖ ۡنَيا  ٱلدُّ ٱلۡحََيٰوةِ  َمَتُٰع  َذٰلَِك    ۗ َوٱلۡحَۡرِث  نَۡعِٰم 

َ
َوٱلۡأ

فـإذا  عمران:١٤[)5(،  ]آل  ىجس  ٱلَۡمـَٔاِب ١٤  ُحۡسُن  ِعنَدهُۥ 
أحدهما:  جندان،  له  تعرض  مواله  إلى  القلب  توجه 

 ، ، وهو جند القلب، والثاني: جند األغيار جند األنوار

األنوار  فجند  قتال،  إلى  فيصيران  النفس،  جند  وهو 

اهلل  معرفة  وهــو  وطنها  إلــى  ــروح  ــال ب يرتقي  أن  يــد  يــر

بشهود  خلقه  جميع  في  وشهوده  بوحدانيته،  تعالى 

إلى أرض  بالنفس  أن يهبط  يريد  األغيار  أثره، وجند 

كــوان،  األ سجن  في  فيحبسها  والشهوات،  الحظوظ 

 ، أراد اهلل تعالى سعادة عبد، قوي له جند األنوار فإذا 

 ، ، فينهزم عنه جند األغيار َف عنه جند األغيار وَضّعَ

إذا أراد اهلل خذالن  يستولي على قلبه جند األنوار ... و و

، وقوي لديه جند  عبده، بعدله، قطع عنه مدد األنوار

القلب،  نــور  على  النفس  ظلمة  فتستولي   ، األغــيــار

كوان، وتسجنه في ظلمة هيكل  فتحبسه في سجن األ

ي: ٩8.  )٤( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
: إيقاظ الهمم: ٩٩. )5( ينظر
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الثاني:  واألمر  وشهواته)١(،  نفسه  أسير  فيبقى  اإلنسان، 

والحسد  كالكبر  الشياطين،  بأخاق  اإلنسان  تخلق 

والتكبر   ، التصدر الزعامة  وحب  والغضب،  والحقد 

وغير ذلك من الشهوات المعنوية)٢(. 

الخاص  طريقة  اهلل-  عجيبة-رحمه  ابن  بّين  ثم 

من هذه األخاق، فبّين أّن المريد إذا خرج من أخاق 

من  المستقاة  الصالحين،  بأخاق  ق 
ّ
وتخل البهائم، 

خلق النبّي � وهو الذي كان خلقه القرآن الكريم، 

صار عبدًا خالصًا هلل، وهذا ال يكون إال إذا ألقى العبد 

نفسه بين يدي شيخ يعلمه التربية ويرشده إلى طرق 

الشهوات  عالم  من  المريد  أيها  فارحل   « الصاح)3(، 

إلى  المحسوسات  مــن  وســافــْر  الــقــربــات،  عالم  إلــى 

وهو  والدليل  منه،  بّد  فا  الزاد  في  وانظر  المعقوالت، 

النعيم؛  فهو  مًا  ِ
ّ
ُمَعل َوَجــَد  فَمْن  عنه،  غنى  فا  العلم، 

عن  يحمي  و الــدلــيــل،  ينظم  و السبيل،  إلــى  يهدي 

البدعة والتعطيل«)٤(.

وناحظ من كام ابن عجيبة-رحمه اهلل- أّنه اتبع 

منها  األخــاق  أّن  بّين  إذ   المعتاد،  التربوي   أسلوبه 

ما هو ظاهر حسي، ومنها ما هو باطن معنوي، وهذا 

وهذا  العملي،  »بالقسم  يسّمى:  األخــاق  من  القسم 

التي  الفاضلة   الملكات  أنـــواع  فــي  يبحث  القسم 

: البحر المديد: ١/ 3٢8. )١( ينظر
: إيقاظ الهمم: ٩٩.  )٢( ينظر
: إيقاظ الهمم: ٩٩.  )3( ينظر

اهلل  عبد  كتسابها،  ال ومنطلقات  قواعد  الفاضلة  األخاق   )٤(
ط١،  يــاض،  الــر  ، سفير مطبعة  الرحيلي،  اهلل  ضيف  بــن 

١٤٢٢هـ: 30.

األمــانــة،  مثل  بها،  يتحلى  أْن  اإلنــســان  على  ينبغي 

األخاق معروف  النوع من  وهذا  وذلك،  وغير  والعّفة 

أواله  اإلســـام  لكن  والــشــعــوب،  األمــم  مــن  كثير  عند 

أهمية خاصة )5(، أّما القسم النظري من األخاق فهو 

إلى  للوصول  الازمة  المعارف  بتحصيل  يهتم  الذي 

كل ما هو خير)6(.

ق بأوصاف الربوبية: 
ّ
: التعل

ً
ثانيا

األوصــاف  اخــاق  مــن  الــخــروج  للعبٍد  تحقق  إذا 

لذا  الــربــويــة،  بــأوصــاف  األخــذ  عليه  توجب  البشرية 

قول  على  شرحه  فــي  اهلل-  عجيبة-رحمه  ابــن  ذكــر 

وبأوصاف   ,
ً
متعلقا بوبيته  ر بأوصاف  »كن  عطاء:  ابن 

اهلل-  عجيبة-رحمه  ابن  بدأ   ،)٧(»
ً
متحققا عبوديتك 

بطريقة  العبودية  وأوصـــاف  الربوبية  أوصــاف  ببيان 

الربوبية  أوصــاف  أّن  فذكر  األوصــاف  بذكر  التعريف 

والعلم  والقدرة  والغنى  والعظمة  ياء  والكبر العز  هي 

لها،  نهاية  ال  التي  الكماالت  أوصاف  وغير ذلك من 

والعجز  والفقر  الـــذل  هــي  العبودية  ــاف  أوصـ بينما 

العبودية  يناسب  مما  ذلك  وغير  والجهل  والضعف 

ق بأوصاف 
ّ
من النقائص)8(. ثم ذكر للعبد كيفية التعل

زقزوق،  حمدي  محمد  األخــاق،  علم  في  مقدمة   : ينظر  )5(
دار الفكر العربي، القاهرة، ط٤، ٢٩٩3م: ١8. 

: األخاق النظرية، محمد غاب، المطبعة المصرية  )6( ينظر
األهلية الحديثة، القاهرة )د.ط(، ١٩٩3م: ٧.

ي: ١60.  )٧( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
: إيقاظ الهمم: ٢5١. )8( ينظر
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ق والتحقق)١( بها، وكما يأتي)٢(:
ّ
الربوبية، والتخل

على  أّن  هو  الربوبية  بــأوصــاف  ق 
ّ
التعل كيفية   .١

يعتمد في حوائجه  العبد أن يلتجئ في أموره إليه، و

عليه، فيرفض كل ما سواه، وال يرى في الوجود إال إياه.

يكون  أْن  تــعــالــى،  بــأوصــافــه  التخلق  وكيفية   .٢

المريد في باطنه عزيزًا، قويًا في دينه ومعرفته، عالمًا 

الربوبية:  بأوصاف  ق 
ّ
التخل كيفية  أّما  وبأحكامه،  به 

المريد  عند  الــذل  فيصير  الطاهرة،  التذلل  في  هو 

الــذل،  ذلــك  يستحلي  بل  منه،  يأنف  فا  كالِحرفة، 

وكذلك الفقر والضعف، فا يأنف منها أبدًا.

ق بأسماء اهلل تعالى هو أْن تكون 
ّ
3. وكيفية التخل

متحققة،  متمكنة  راسخة  المريد  في  المعاني  تلك 

فالتخلق مجاهدة ال يقدر عليها إال أهل الهّمة.

يأمر  والحكم  الكتاب  أوتــى  الــذي   � فالنبي 

بأن يكون الناس من أهل الكتب وغيرهم، أْن يكونوا 

غيرهم  إلى  ينسبون  وال  مباشرة،  الرب  إلى  منسوبين 

فيتخذونهم أربابًا، فالحق سبحانه وتعالى هو وحده 

الذي ُيعبد، وال يكون تحقق العبودية إال له )3(.

وبعد أّن بّين ابن عجيبة-رحمه اهلل- للعبد كيفية 

بأوصاف  التعلق   
َ

إّن  : ذكر والتحقق  ق 
ّ
والتخل التعلق 

الربوبية يكون في الباطن، والتحقق بأوصاف العبودية 

: إيقاظ  الربوبية هو االتصاف بها. ينظر )١( التحقق بأوصاف 
الهمم: 333. 

: إيقاظ الهمم: ٢5١- ٢5٢. )٢( ينظر
: تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )ت:  )3( ينظر
البابى الحلبي  ١3٧١هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

، ط١، ١365هـ - ١٩٤6م: 3/ ١٩٧. وأوالده بمصر

الــدوام،  على  الباطن  في  فالحرية   ، الظاهر في  يكون 

فحرية الباطن هي شهود أوصاف الربوبية، وهو معنى 

إْن كان  التعلق بهاـ لكن إْن كان مجاهدة فهو تعلق و

طبيعة وغريزة فهو تحقق،  والعبودية في الظاهر على 

الدوام، وهي شهود أوصاف العبودية؛ قيامًا بالحكمة، 

وسترا للقدرة. والحاصل أن عظمة الربوبية ظهرت في 

مظاهر العبودية فمن نظر للعظمة صرفًا تحقق بعظمة 

بأوصاف  تحقق  المظهر  لظاهر  نظر  ومــن  الربوبية 

بعظمة  فيتحقق  معًا  لهما  ينظر  والكامل  العبودية 

في  العبودية  بأوصاف  يتحقق  و الباطن  في  الربوبية 

الظاهر فيعطي كل ذي حق حقه )٤(.

» تحقق  وهذا الذي تقدم مرتبط بقول ابن عطاء: 

بأوصافك يمّدك بأوصافه، تحقق بذلك يمدك بعّزته، 

يمدك  بضعفك  تحقق  بقدرته،  يمدك  بعجزك  تحقق 

بحوله وقوته«  )5(، لذا قال ابن عجيبة في شرحه، مبينا 

العبودية،  أوصاف  عن  فرقها  وبيان  الربوبية،  أوصاف 

الفقر  العبد  من  أولها:  أربعة،  الربوبية  »أوصاف  فقال: 

 ، ومن اهلل الغنى،  الثاني: من العبد الذل ومن اهلل العز

الرابع: من  القدرة،  العجز ومن اهلل  العبد  الثالث: من 

العبد الضعف ومن اهلل القوة«)6(.

الفرق  اهلل-  -رحــمــه  عجيبة  ــن  اب بــّيــن  أّن  وبــعــد 

معنى  شرع  العبودية  وأوصــاف  الربوبية  أوصــاف  بين 

التحلي  هــو  بالوصف  »والتحقق  فــقــال:  التحقق: 

يكون ذلك باديًا بين خلقه  واالتصاف به قلبًا وقالبًا و

: إيقاظ الهمم: ٢5٢- ٢53. )٤( ينظر
)5( المصدر نفسه: ١6١. 
)6( إيقاظ الهمم: 333.
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فا يتحقق الذل هلل حتى يظهر ذلك بين عباده فمن 

أراد أن يمده اهلل بالغنى به عما سواه فليتحقق بالفقر 

الخارقة  بالقدرة  اهلل  يمده  أن  أراد  ومن   ... ســواه  مما 

يتبرأ من حوله وقوته، ومن  للعوائد فليتحقق بعجزه و

ومجاهدة  مــواله  طاعة  على  بالقوة  اهلل  يمده  أن  أراد 

يسند أمره إلى سيده،  نفسه وهواه فليتحقق بضعفه و

فبقدر ما تعطى تأخذ، وبقدر ما تتخلق تتحقق وبقدر 

ما تتحقق بوصفك يمدك بوصفه« )١(.

األسلوب  هذا  لنبّين  هنا  نقف  أن  ي  الضرور ومن 

الذي اتبعه ابن عجيبة في شرحه لهذه الحكمة، إذ 

بين  التفريق  قبل  بالتعريف  يبدأ  أّن  المفترض  من 

أّن  وجد  لكّنه  العبودية،   وأوصــاف  الربوبية  أوصــاف 

التفريق  الكام في  أن يبدأ  الحكمة  المناسب لهذا 

على  يدل  وهذا  بالتعريف،  يتبها  ثم  األوصــاف؛  بين 

نباهة ابن عجيبة وعمق خبرته في المجال التربوي.

: أْن ل يّدعي المريُد ما ليس عنده: قال ابن عطاء 
ً
ثالثا

ي-رحمه اهلل-: » منعك من أن تدعي ما ليس  السكندر

أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو  لك مما للمخلوقين، 

كامه  بداية  في  عجيبة  ابن  وذكر   ،)٢( العالمين«  رب 

ال يحب  تعالى على صفاته، فهو �  بذكر غيرة اهلل 

للعبد أْن يفشي سّر خصوصيته، وال يرضى للعبد أْن 

يشاركه في أوصاف ربوبيته، إذ لو أباح اهلل � للعبد 

الربوبية  ســّر  لكان  ربوبيته؛  أوصــاف  في  يشاركه  أْن 

مبتذًال ظاهرًا؛ وذلك ينافي حكمته، واهلل تعالى يقول: 

)١( المصدر نفسه: 333.
ي: ٩8.  )٢( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

حمس إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٞم ٨٣ ىجس ]األنعام:83[)3(.
وقبل االنتقال إلى موضع آخر من كام ابن عجيبة 

عن هذه الحكمة، ال بد لنا أن نسأل: لماذا استدل ابن 

عجيبة بهذه اآلية من سورة األنعام، وقد وردت صفتا 

اهلل � )حكيم عليم( في خمسة مواضع من القرآن، 

ۚ إِنَّ  ُ حمس ٱللَّ فــي:  وردت  الموضع  هــذا  إلــى  فباإلضافة 

السورة  ]األنعام:١٢8[، وفي  ىجس  َعلِيٞم ١٢٨  َحِكيٌم  َربََّك 
 ، حمجمحتجحتجحس   : ۡنَعام 

َ
حجسالأ َعلِيٞم ١٣٩ىجس  َحِكيٌم  حمسإِنَُّهۥ  أيضًا:   ذاتها 

َعلِيٞم ٢٥ىجس  َحِكيٌم  إِنَُّهۥ  حمسَيۡحُشُرُهۡمۚ  تعالى  قوله  وفي 

ٱلُۡقۡرَءاَن  ى  لَُتلَقَّ َوِإنََّك  حمس  ، وفي قوله تعالى:  : جمتجحتجحس  حجسالحِۡجر 

إّن  فنقول:  حمتجحس،   : ۡمل  حجسالنَّ َعلِيٍم ٦ىجس  َحِكيٍم  َُّدۡن  ل ِمن 
راجع  غيرها  دون  األولــى  باآلية  عجيبة  ابن  استدالل 

ُهۥ  حمسوََحآجَّ وهــي:  فيها،  وردت  التي  اآليــة  سياق  إلى 

َخاُف 
َ
ِ َوقَۡد َهَدىِٰنۚ َولَٓا أ ٓونِّي فِي ٱللَّ جُّ تَُحٰٓ

َ
ۥۚ قَاَل أ قَۡوُمُه

اۚ وَِسَع َربِّي ُكلَّ  ن يََشآَء َربِّي َشۡيـٔٗ
َ
َّٓا أ إِل ۦٓ  َما تُۡشِرُكوَن بِهِ

َمآ  َخاُف 
َ
أ َوَكۡيَف  ُروَن ٨٠  َتَتَذكَّ فَلَا 

َ
أ ِعۡلًماۚ  َشۡيٍء 

ِ َما لَۡم ُينَّزِۡل  ۡشَرۡكُتم بِٱللَّ
َ
نَُّكۡم أ

َ
ۡشَرۡكُتۡم َولَا َتخَافُوَن أ

َ
أ

ۡمِنۖ إِن 
َ
َحقُّ بِٱلۡأ

َ
يُّ ٱلَۡفرِيَقيِۡن أ

َ
بِهِۦ َعلَۡيُكۡم ُسۡلَطٰٗناۚ فَأ

إِيَمَٰنُهم  يَۡلبُِسٓواْ  َولَۡم  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َتۡعلَُموَن ٨١  ُكنُتۡم 
َوتِۡلَك  ۡهَتُدوَن ٨٢  مُّ َوُهم  ۡمُن 

َ
ٱلۡأ لَُهُم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ بُِظۡلٍم 

ن  ُتَنآ َءاَتۡيَنَٰهآ إِبَۡرٰهِيَم عَلَٰى قَۡوِمهۦِۚ نَۡرَفُع َدَرَجٰٖت مَّ ُحجَّ
ۡنَعام : حمجخمت - محتحمججحس، فاآلية 

َ
ََّشآُءۗ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيٞم ٨٣ىجس حجسالأ ن

الكام  سياق  في  تقع  عجيبة  ابن  بها  استدل  التي 

عن األمن الذي يلقاه العبد إذا لم يلبس إيمانه بظلم، 

فضًال عن ذكر اهلل تعالى لمشيئته في رفع درجات ًمن 

: إيقاظ الهمم: ٢53. )3( ينظر
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يشاء، وأّن الحجة التي آتاها اهلل � إلبراهيم � هو 

من  هو  بل  الربوبية،  أوصــاف  مشاركة  باب  من  ليس 

ولهذا ُختمت  إبراهيم �،  أسرار خصوصية سيدنا 

اآلية بهاتين الصفتين.

ابن عجيبة-رحمه اهلل-: »ومن غيرته تعالى  وقال 

إظهاراها،  عن  ونهانا  الربوبية  بــأوصــاف  أختص  أن 

العبد،  كاتصاف  وذلــك  مقاًال  أو  حــاًال  بها  والتحلي 

 ، والعلو الــرئــاســة،  وطلب   ، والكبر والعظمة،   ، بالعز

ذلك  مــن  شيئًا  فعل  فــإن  بالمقال،  ذلــك  أدعـــاء  أو 

ابن  أّن  وناحظ   ،)١( والنكال«  الطرد  اهلل  من  أستحق 

ق والتحقق ال يعنيان مشاركة 
ّ
عجيبة ينبه إلى التخل

باألوصاف، واستدل على ذلك بما ورد عن  اهلل � 

َياُء ِرَداِئي  ِكْبرِ
ْ
يه عن رّبه �: ))ال النبّي � فيما يرو

ْفُتُه 
َ

َقذ ِمْنُهَما  َواِحــًدا  َناَزَعِني  َفَمْن  ي،  ِإَزاِر َعَظَمُة 
ْ
 َوال

اِر )٢(. ِفي الّنَ

وخاصة ما تقّدم هو أّن اهلل � »حرم عليك أن 

تدعي شيئًا ليس لك مما هو للمخلوقين من األموال 

ذو  العالمين  رب  وهو  وصفه  تدعي  أن  لك  أفيبيح 

 ، أو عزيز ــك غني  أن ادعــيــت  فـــإذا  ــال،  ــج وال  الــعــزة 

كبر معاصي  أو قوي، أو عظيم، أو عالم كان ذلك من أ

وال  للرب  المربوب  مشاركة  من  ذلك  في  لما  القلب؛ 

)١( إيقاظ الهمم: ٢53.
والكبر  التواضع  بــاب  صحيحه،  في  حبان  ابــن  أخرجه   )٢(
لزوم  من  المرء  على  يجب  عما  اإلخبار  ذكــر  والعجب،  
 /١٢  : اهلل  عــبــاد  على  والتعظيم  التكبر  وتـــرك  الــتــواضــع 
الكتاب:  محقق  عنه  وقــال   ،)56٧١( رقم  حديث   ،٤86 

إسناده صحيح.

شيء عند العارفين أقبح من وجوب الشركة في قلب 

 .  . العالمين  رب  أوصـــاف  مــن  شــيء  بــادعــاء  العبد 

ومعنى الغيرة في حقه سبحانه أن ال يرضى بمشاركة 

غيره له فيما اختص به من صفات الربوبية وفيما هو 

حق له من األعمال الدينية » )3(.

: تجنب المدح والثناء: 
ً
رابعا

من األخاق التي يجب على المريد أْن يتمتع بها 

؛ لذا ذكر  هو تجنب المدح والثناء المفضي إلى الغرور

ي  كامه عن قول ابن عطاء السكندر ابن عجيبة في 

فيك،   يظنونه  لما  يمدحونك  »الناس  اهلل-:  -رحمه 

 لنفسك لما تعلمه منها« )٤(، أّن الناس 
ً
فكن أنت ذاما

إذا مدحوا المريد بشيء وهو ليس موجودًا فيه، فعليه 

أْن ال يقنع بذلك، وال يركن إلى مدائحهم، بل الواجب 

أْن يراجع نفسه باللوم الدائم، فإّنهم إنما يمدحون بما 

من  وهو  الباطن،  على  مطلعين  غير  فهم   ، ظاهر هو 

يتجّنب  أْن  عليه  يتوجب  لذا  باطنه؛  بحقيقة  يعلم 

الــّنــاس فقد مّكن  الــمــدح، فــإّن من فــرح بمدح  هــذا 

َتۡحَسبَنَّ  حمسلَا  تعالى  قــال  بطنه،  يدخل  أْن  الشيطان 

لَۡم  بَِما  ُيۡحَمُدواْ  ن 
َ
أ ُيحِبُّوَن  وَّ  تَواْ 

َ
أ بَِمآ  َيۡفرَُحوَن  َِّذيَن  ٱل

َيۡفَعلُواْ فَلَا َتۡحَسبَنَُّهم بَِمَفاَزةٖ ّمَِن ٱلَۡعَذاِبۖ َولَُهۡم َعَذاٌب 
الُعجب  عن  تنهى  فاآلية  حمجحمججحتجحس)5(،   : ِعۡمَران  حجسآل  لِيٞم ١٨٨ىجس 

َ
أ

بالنفس وما يصدر عنها من أفعال، فالفاعل الحقيقي 

لكل األفعال هو اهلل �)6(.

ي: ١6١- ١6٢. )3( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
)٤( المصدر نفسه: ١٧٢.

: إيقاظ الهمم: ٢8٤.  )5( ينظر
: المصدر نفسه: ٢8٤.  )6( ينظر
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ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل  بالمدح،  يفرح  ال  الذي  هو  الحقيقي  فالمؤمن 

يستحي منه؛ خاصة إذا لم يكن عنده منه شيء؛ لذا 

إذا  »المؤمن  اهلل-:  ي-رحمه  السكندر عطاء  ابن  قال 

مدح استحيا من اهَّلل أن ُيثنى عليه بوصف ل يشهده من 

)١(، فإن من تمام نعمته عليك أن خلق فيك  نفسه« 

ونسب إليك، فإذا أطلق الثناء عليك بشيء ال نسبة 

إنما أنت محل لظهوره، فاستِح منه تعالى  لك فيه و

أْن يثني عليك بشيء تعلمه أنه من فعل غيرك، أو لم 

يظهر عليك شيء منه أصًال فإن مدحت بشيء زائد 

فإن  الزيد  القوة على  ما ظهر فيك فاطلب منه  على 

ربك فعال لما يريد وال يضرك مدحك بما تفعل أن لم 

تقصد التعريض للمدح« )٢( .

ية ابن عجيبة، إذ يرى ابن عجيبة       تتضح لنا رؤ

باألصل من فضل  إّنما هو  اإلنسان  يأتيه  كل فعل  أْن 

، فكأّن  اهلل تعالى، فهو الذي هيأ األسباب لفعل الخير

المؤمن  فــإّن  ولهذا  تعالى؛  اهلل  هو  الحقيقي  الفاعل 

الحق يعلم طبيعة األفعال وخالقها، فاهلل تعالى خالق 

ّلِ 
بِكُ َوُهَو  َشۡيٖءۖ  حمسُكلَّ  تعالى  قوله  في  كما  شيء،   

َ
كّل

أْن  للمؤمن  ينبغي  فا  جحتمجتجحتجحس،   : ۡنَعام 
َ
حجسالأ َعلِيٞم ١٠١ىجس  َشۡيٍء 

يغتّر بالمدح، بل يكون على يقين أْن الوصف الذي 

ُمدح به لم يكن إال بفضل اهلل تعالى، فحقيقة الفعل 

، »فلذلك عمل الصوفية  من اهلل تعالى وليست منه هو

على مجاهدة نفوسهم في مخالفة الهوى؛ لئا تميل 

الطمع،  رق  من  وتحرروا  ــوى،  الــّسِ من  شيء  إلى  بهم 

ي: ١٧٢.  )١( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
)٢( إيقاظ الهمم: ٢85.

أنواع  من  ليتبرأوا  وحده؛  الحق  إلى  بهمتهم  وتوجهوا 

الشرك كلها، جليها وخفيها«)3(.

ولّما كان المؤمن الحق يرى نفسه غير أهل للثناء؛ 

إلى مستحقه، ولذا قال  بالثناء  أْن يتوجه  له  فينبغي 

ابن عطاء: »إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل، فأثن 

كامه  في  عجيبة  ابــن  وذكــر  أهــلــه«)٤(،   هو  بما  عليه 

على  الثناء  يطلق  تعالى  اهلل  أّن  الحكمة  هذه  على 

بما  يكون  قد  الثناء  ألسنة خلقه، وهذا  المؤمن على 

مؤهل  غير  يكون  وقــد  عليه،  المثني  نفس  تعلمه  ال 

لذلك الثناء؛ فالواجب على المؤمن في هذه الحالة 

أْن يثني هو على اهلل � بما يستحقه من التعظيم؛ 

ليكون ذلك شكرًا لما َمّنَ اهلل تعالى عليه )5(.

على  مــا  اهلل-  عجيبة-رحمه  ابــن  بّين  أْن  وبعد 

حيث  من  تعالى  اهلل  مع  الشكر  واجــب  من  المؤمن 

الثناء  مع  الناس  حال  بيان  في  شرع  إليه،  الثناء  رّد 

ثة أقسام)6(: والمدح، قّسمهم على ثا

ألّن  ــذم؛  الـ يــكــرهــون  و بــالــمــدح،  يــفــرحــون  ١. قسم 

نفوسهم غالبة عليهم، فتفرح نفسوهم بالعز والرفعة، 

وتنقبض بما هو عكسه، وهم عامة الناس.

يحبون الذم؛ ألّنهم في  ٢. وقسم يكرهون المدح و

كبح جماح  مجاهدة نفوسهم، فكل ما يقويهم على 

نفوسهم أقبلوا عليه، ومن ذلك الذي يقبلون عليه ذم 

النفس؛ إذ يشعرون بضرورة ترقية نفوسهم إلى ما طلبه 

ي: ١٧3. )3( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
)٤( البحر المديد: ٢/ ١58.

: إيقاظ الهمم: ٢86- ٢8٧. )5( ينظر
: إيقاظ الهمم: ٢8٧. )6( ينظر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكر التربوي في إصاح السلوك واألخاق عند ابن عجيبة 

الزهاد  وهم  والطاعات،  بالعبادات  منهم  تعالى  اهلل 

والعباد والمريدون.

من  يشهدونه  ألّنــهــم  بــالــمــدح؛  يفرحون  قسم   .3

ينقبضون من الذم ألّنهم يعلمون  موالهم الحق �، و

أّنهم لم ُيذموا إال لتقصيرهم مع اهلل تعالى، وهؤالء هم 

العارفون باهلل �.

وال بد لنا أّن نذكر أّن الكام الذي تقدم في الحكم 

السابقة إّنما كان يخّص القسم األول من عامة الّناس، 

أّما ما يخّص القسمين الثاني والثالث، فقد قال ابن 

الثناء  لشهودهم  انقبضوا،  مدحوا  إذا  »الزهاد  عطاء: 

لشهودهم  انبسطوا،  مدحوا  إذا  والعارفون  الخلق،  من 

عجيبة-رحمه  ابن  وذكر  الحق«)١(،  الملك  من  ذلك 

وخافوا  انقبضوا  ُمــدحــوا  إذا  والــزهــاد  العباد  أّن  اهلل- 

تحقيق  إلــى  يصلوا  لــم  ألّنــهــم  ــك  وذل نفوسهم؛  على 

مقام الوحدانية وشهود اهلل تعالى في جميع األفعال، 

يخافون  ألّنهم  نفوسهم،  النقباض  مهم  سبب  فذلك 

على أنفسهم أْن يكون ذلك المدح سببًا في اعتقاد 

التكبر  ذلــك  فيوجب  غيرها،  على  لها  مزية  ــود  وج

والعياذ باهلل.، أّما الذين عرفوا وحدانية اهلل تعالى حّق 

األفعال - أي  تعالى في جميع  اهلل  معرفتها، وشهدوا 

في  يشهدونه  و ببصيرتهم  تعالى  اهلل  إال  يــرون  ال  أّنهم 

كل ما حولهم- فأولئك إذا ُمدحوا فرحوا؛ ألّنهم يرون 

أّن ألسنة الحق إّنما نطقت بذلك بفضل اهلل تعالى، 

اهلل  يشهدون  ألّنهم  مدحهم؛  الذي  هو   � اهلل  وكأن 

ي: ١٧3.  )١( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

في كل األفعال؛ فيزدادون حبًا هلل تعالى)٢(. 

هذا  من  اهلل-  عجيبة-رحمه  ابــن  أنهى  أّن  وبعد 

أربعة  على  والــذم  المدح  في  الّناس  أّن  بّين  الكام، 

أقسام، وهي)3(:

إذا ُذموا أدبروا؛  ١. العوام، وهؤالء إذا ُمدحوا فرحوا، و

وذلك ألّن نفوسهم غالبة عليهم، ومحيطة بهم.

٢. العباد والزهاد، وهؤالء هم المنشغلون بالعبادة، 

إذا  يفرون من الخلق إلى الحق، فأذ ُمدحوا انقبضوا، و

ُذموا انبسطوا.

3. المريدون السالكون، وهؤالء هم العاملون على 

ُمدحوا  فإذا  قلوبهم،  إحياء  و نفوسهم،  شهوات  قتل 

إذا ُذموا فرحوا. انقبضوا خوفًا على أنفسهم، و

تعالى  اهلل  الذين يشهدون  وهؤالء هم  العارفون،   .٤

في كل شيء، فهم يفهمون ما يرد عن اهلل في كل شيء، 

إذا ُذموا  فإذا ُمدحوا فرحوا؛ لشهودهم المدح من اهلل، و

ال يجب على  الذين  تأدبًا مع اهلل �، وهم  انقبضوا؛ 

أحد أن يعاديهم، فقد ثبت عن النبّي � قوله: ))َمْن 

ا َفَقْد آَذْنُتُه ِبالَحْرِب(()٤(. َعاَدى ِلي َوِلّيً

 خامسا: وجوب التواضع:

إظــهــار الخمول،  : »تــرك الــتــرؤس، و والــتــواضــع هــو

يتجنب  وأن  كـــرام،  اإل في  والــزيــادة  التعظيم،  وكراهية 

والمفاخرة  الفضائل،  من  فيه  بما  المباهاة  اإلنــســان 

: إيقاظ الهمم: ٢8٧- ٢88. )٢( ينظر
: المصدر نفسه: ٢88. )3( ينظر

صحيحه،  في  ي  البخار أخرجه  طويل  حديث  من  جزء   )٤(
كتاب الرقاق، باب التواضع: 8/ ١05، حديث رقم )650٢(.
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ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(  » والكبر اإلعجاب  من  يتحرز  وأن  والــمــال،   بالجاه 

فضله  يستحقه  مــا  دون  بمنزلة  ــان  ــس اإلن رضـــا  فهو 

ومنزلته، وهو وسط بين الكبر والضعة، فالضعة: وضع 

: رفع   اإلنسان نفسه مكانا يزري به بتضييع حقه. والكبر

نفسه فوق قدره)٢(.

وذكر ابن عجيبة-رحمه اهلل- في شرحه على كام 

ي- رحمه اهلل-: »من أثبت لنفسه  ابن عطاء السكندر

، إذ ليس التواضع إل عن رفعة، 
ً
 فهو المتكبر حقا

ً
تواضعا

 :)3(»
ً
حقا المتكبر  فأنت   ،

ً
تواضعا لنفسك  أثبّت  فمتى 

وسقوطها،  وضعها  في  النفس  مجاهدة  هو  التواضع 

الخلق  ألّن  السقوط،  تريد  وأنــت  الرفعة،  تريد  فهي 

مخلوقة  كونها  في  ية  متساو كلها  الخليقة  ناحية  من 

باقي  أو  واإلنــســان،  النملة  بين  والفرق   ، غرائز وذات 

المخلوقات واإلنسان هو التشريع والحكمة )٤(. 

الــفــرق  يــذكــر  اهلل-  عجيبة-رحمه  ابـــن  أخـــذ  ثــم 

اثــبــاتــه للنفس،  ــتــواضــع وكــيــفــيــة  ال ــى  إلـ الــنــظــر  فــي 

من  غيرهم  وبين  بينهم  الفرق  يــرون  الذين  أّن  فذكر 

التشريع  بغير   - منها  أفــضــل  ــهــم  وأّن المخلوقات، 

والحكمة- فهؤالء يرون المزية ألنفسهم، فيثبتون لها 

الجاحظ  بحر  بــن  عمرو  عثمان  أبــو  ــاق،  األخـ تهذيب   )١(
١٤١0هـ-  ط١،   ، مصر للتراث،  الصحابة  دار  ٢55هـ(،  )ت: 

١٩8٩م: ٢5.
الحسين  القاسم  أبو  الشريعة،  مكارم  إلى  يعة  الذر  : ينظر  )٢(
50٢هـــ(،  )ت:  األصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد  بن 
يد العجمي، دار السام، القاهرة،  تحقيق: أبو اليزيد أبو ز

ط، ١، ١٤٢8هـ - ٢00٧م: ٢٢٩.
ي: ٢٢6.  )3( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

: إيقاظ الهمم: ٤٢٢.  )٤( ينظر

المعيار  أّن  إذ  حقًا،  المتكبرون  هم  وهــؤالء  تواضعًا، 

عندهم مجرد عن الحق، بل هو نظر في الِخلقة فقط، 

أّما العارفون باهلل تعالى، فهؤالء ال يثبتون ألنفسهم مزية 

كل  يــرون  فهم   ،� اهلل  خلق  من  مخلوق  أي  على 

شيء سواء، وميدانهم التنافس في الشريعة والعبادة 

في  ي  التساو يــرون  إّنما  فهم  تعالى،  اهلل  من  والقرب 

محبة  في  التنافس  وهــو  مهم،  لغرض  المخلوقات 

بكل  له  والتقرب  معصيته،  وترك  وعبادته،  تعالى  اهلل 

وجه، وهؤالء هم المتواضعون حقًا، لذا قيل: من رأى 

تبرا  فلو  تواضع،  إلى  يحتاج  فهو  تواضعت  قد  نفسه 

من تواضع نفسه التي رأى منها ذلك لكان تواضعًا)5(.

مسألة  إلــى  المتواضع  ينتبه  أن  يجب  هــذا  ومــع 

مهمة، وهي: »ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه 

فوق ما صنع، ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه 

)6(، »التواضع الحقيقي هو الذي ينشأ  دون ما صنع« 

رأى  تواضع معها  فإذا  كلها منه  ممن يشاهد األشياء 

في  نفسه  وأن  التعظيم،  ذلك  من  كثر  أ تستحق  أنها 

الدناءة والذل دون أي أسفل مما صنع من التواضع، 

على  يــة  مــز لنفسه  ــرى  يـ ــذي  ــ ال الــمــتــواضــع  ــيــس  ول

 نفسه فوق وأفضل 
َ

أّن رأى  تواضع معها  فإذا  األشياء، 

أثبت  ألّنه  المتكبر  فهذا هو  التواضع،  مما صنع من 

لنفسه تواضعًا مما تستحقه«)٧(، فمن جلس في آخر 

المجلس مثًال ورأى أنه يستحق الجلوس في صدره 

أن  رأى  ومن  المتكبر  فهو  تواضعًا  ذلك  فعل  إنما  و

: المصدر نفسه: ٤٢٢.  )5( ينظر
ي: ٢٢8.  )6( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر

)٧( إيقاظ الهمم:٤٢3. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكر التربوي في إصاح السلوك واألخاق عند ابن عجيبة 

مرتبته أحط من ذلك وأن جلوسه في آخر المجلس 

رتبة  وال  قـــدرًا  لنفسه  يــرى  ال  لكونه  يستحق  مــا   فــوق 

فهو المتواضع)١(.

مــعــنــى  اهلل-  ــه  ــ ــم ــ ابـــــن عــجــيــبــة -رح ذكـــــر  ــم  ــ ث

عطاء  ابــن  قــول  عن  الكام  عند  الحقيقي  التواضع 

هو  الحقيقي  »الــتــواضــع  اهلل-:  رحــمــه  ي-   الــســكــنــدر

 عن شهود عظمته، وتجلي صفته«)٢(، أّن 
ً
كان ناشئا ما 

الذين  باهلل،  العارفين  تواضع  هو  الحقيقي  التواضع 

شهود  عــن  ناشئ  فهو  شــيء؛  كــل  فــي  اهلل  يشهدون 

فإّن  مخلوقاته،  في  صفاته  وتجلي  تعالى،  اهلل  عظمة 

لخلقه،  قدراته  أظهر  ُيعرف  أْن  أراد  عندما  تعالى  اهلل 

فيعرفها العارفون، فالتواضع الحقيقي هو الذي ينشأ 

الصفات،  ونـــور  اإللــهــيــة،  ــذات  الـ عظمة  شــهــود  عــن 

فالتواضع   ، الحجر العارفون حتى مع  يتواضع  لذلك 

عظمة  شهدوا  حين  ألّنهم  للعارفين؛  هو  الحقيقي 

الحق خرجت عنهم أوصاف نفوسهم، فالعارف كلما 

شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك 

وغضبه الشديد على من نازعه ذلك فتواضعت إليه 

نفسه وانكسر لعظمة اهلل قلبه واطمأن لهيبته وأخبت 

لسلطانه فهذا غاية التواضع )3(.

عــجــيــبــة  ــن  ــ ابـ ــام  ــ كـ أّن  ــظ  ــاحـ نـ  وبــالــمــجــمــل 

بأسلوب  اتــســم  الــتــواضــع  مسألة  فــي  اهلل-  -رحــمــه 

نفس  إلــى  تصل  مفهومة،  وعــبــارات  سهل،  سلسل 

ف، وهذا إّنما يدل على فطنة 
ّ
ئ با تكل السامع والقار

ي: ٢٢8.  )١( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
: المصدر نفسه: ٢٢8.  )٢( ينظر

: إيقاظ الهمم: ٤٢٤- ٤٢5.  )3( ينظر

ف بالعبارة، 
ّ
أّنه تكل التربوية، فلو  ابن عجيبة وخبرته 

للتواضع  منافيًا  ذلك  لكان  األلفاظ  تعقيد  من  وزاد 

الذي عّرفه، فقد تواضع ابن عجيبة في عباراته ليبّين 

أهمية التواضع في الجانب األخاقي.

: : الشكر
ً
سادسا

السبيل  ــهــا  ألن الــنــعــمــة  لــمــعــرفــة  ــم  ــ »اس  : الــشــكــر

معرفة  أشــيــاء:  ثة  ثا والشكر   ... المنعم  معرفة  إلــى 

والشكر  بــهــا«)٤(،  الثناء  ثم  النعمة،  قبول  ثم   النعمة، 

درجات، وهي)5(:

ــي الــمــحــاب -أي  ــى: الــشــكــر ف ــ  ١. الـــدرجـــة األولـ

- ، وهذا شكر عام يشترك فيه جميع  كر ما يحبه الشا

ئ أنه عده شكرًا ووعد  الناس، ومن سعة رحمة البار

عليه الزيادة وأوجب له المثوبة.

٢. والدرجة الثانية: الشكر في المكاره وهذا ممن 

يميز  وممن  الــرضــى  إظــهــار  الــحــاالت  عنده  يستوى 

وسلوك  األدب،  ورعاية  الشكوى،  َكْظم  األحــوال،  بين 

كر أول من يدعى إلى الجنة. مسلك العلم وهذا الشا

3. والدرجة الثالثة: أْن ال يشهد العبد إال المنعم، 

إذا  و النعمة،  منه  استعظم  عبودة  المنعم  شهد  فإذا 

تفريدا  شهده  إذا  و الشدة،  منه  استحلى  حبا  شهده 

لم يشهد منه شدة وال نعمة.

وذكر ابن عجيبة-رحمه اهلل- عند قول ابن عطاء 

فقد  النعم  يشكر  لم  »مــن  اهلل-:  ي-رحمه  السكندر

بعقالها«)6(،  قيدها  فقد  شكرها  ومــن  لزوالها,  تعرض 

)٤( منازل السائرين: 53.
: المصدر نفسه: 53- 5٤.  )5( ينظر

ي: ١٢١.  )6( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
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ولم  منها  ُسلب  يشكرها  ولــم  النعم  أعطي  مــن   
َ

أّن

كفرها فقد  ، ومن شكرها قيدها بعقالها)١(، ومن   يشعر

تعّرض لزوالها)٢(.

ثم استدل ابن عجيبة -رحمه اهلل- على ما تقّدم 

ٰي  َ لَا ُيَغّيُِر َما بَِقۡوٍم َحتَّ من كامه بقوله تعالى حمسإِنَّ ٱللَّ

اآلية  تفسير  أن  وذكر  جحتجحتجحس،   : حجسالرَّۡعد  نُفِسِهۡمىجس 
َ
بِأ َما  ُيَغّيُِرواْ 

، بمعنى أّن اهلل ال يغّير ما بقوم من النعم  متعلق بالشكر

معنى  أّن  وذكر   ، الشكر من  بأنفسهم  ما  يغّيروا  حتى 

تغييرهم الشكر هو االنشغال بالمعاصي والجحود)3(، 

تفسيره  في  عنه  جاء  لما  ملخص  هو  التفسير  وهذا 

تعالى  حكمته  جريان  »مــن  قــال:  إذ  المديد،  البحر 

أدٍب  بسوء  إال  عنهم  النعم  يسلب  ال  أنــه  خلقه  فــي 

يسلبها  الظاهرة  فالنعم  مقامه،  قدر  على  كٌل  منهم، 

والنعم  الظاهرة،  بالمخالفة  أو  الظاهرة،  الطاعة  بترك 

المشاهدة  أو  الباطنة  المراقبة  بترك  يسلبها  الباطنة 

 بحقوق 
َ

َخّل
َ
الباطنة. فلكل مقام حقوق وآداب فمن أ

األدب  يسيء  وقد  يتوب.  أن  إال  منه،  له  نقص  مقام 

فتؤخر العقوبة عنه، فيظن أنه لم ُيْسلب. ولو لم يكن 

.)٤( » إال ترك المزيد. وقد يبعد، وهو ال يشعر

وبعد ذلك اتجه ابن عجيبة -رحمه اهلل- بأسلوبه 

ثة أوجه:  التربوي ليبّين أقسام الشكر فذكر أّنه على ثا

األركان.  بسائر  وشكر  باللسان،  وشكر  بالقلب،  شكر 

: مقاييس  . ينظر )١( العقال: هو الرباط الذي تشد به يد البعير
اللغة، مادة عقل: ٤/ ٧٢.
: إيقاظ الهمم: ١٤5. )٢( ينظر

: إيقاظ الهمم: ١٤6.  )3( ينظر
)٤( البحر المديد: 3/ ١٤. 

قال  اهلل،  من  كلها  النعم  أن  يعتقد  أن  القلب:  فشكر 

: محتجمتجحس،   حجسالنَّۡحل  ِۖىجس  فَِمَن ٱللَّ ّنِۡعَمةٖ  ّمِن  حمسَوَما بُِكم  تعالى: 

قال  له،  المدح  وكثرة  اهلل  على  الثناء  اللسان:  وشكر 

جحتجحتجحس،    : َحى  حجسالضُّ ۡث ١١ىجس  فََحّدِ َرّبَِك  بِنِۡعَمةِ  ا  مَّ
َ
َوأ حمس  تعالى: 

الصالح،  العمل  أن يعمل  األركان:  أو  الجوارح  وشكر 

قال تعالى حمسٱۡعَملُٓواْ َءاَل َداوُۥَد ُشۡكٗرۚاىجس حجسَسَبإ : محتجحتجحس )5(.

فقال:  درجــات،  على  الشكر  في  الناس  قّسم  ثم 

»الناس في الشكر درجات: عوام، وخواص، وخواص 

عم، ودرجة  الخواص)6(، فدرجة العوام: الشكر على الّنِ

كل  وعــلــى  والــنــقــم،  ــعــم  الــّنِ على  الشكر  الــخــواص: 

الِنعم  حال، ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن 

بمشاهدة الُمنعم«)٧(.

له  بد  ال  كان  ذكرها  التي  التقسيمات  هذه  وبعد 

من بيان معنى الِنعم، فذكر أّن النعم التي يقع عليها 

ثة أقسام)8(: الشكر ثا

والــمــال  والــعــافــيــة  كالصحة  الــدنــيــويــة،  الــِنــعــم   .١

وغيرها.

كــالــعــلــم والــعــمــل والــتــقــوى  ٢. الــنــعــم الــديــنــيــة، 

كد الشكر عليها.  الِنعم التي يتأ
ُ

والمعرفة، وهي أجّل

ية، كالثواب على العمل القليل. 3. والِنعم اآلخرو

شرحه  في  اهلل-  -رحمه  عجيبة  ابــن  أّن  وناحظ 

أسلوب  وهــو  التقسيمات،  من  كثر  أ الحكمة  لهذه 

تربوي بحت، حيث يظطر المعلم أو المربي إلى بيان 

: إيقاظ الهمم: ١٤6؛ البحر المديد: ٤/ ٤8١. )5( ينظر
)6( تقدمت اإلشارة إليهم في ص ١٢5 من الرسالة.

: إيقاظ الهمم: ١٤6- ١٤٧؛ البحر المديد: ٤/ ٤8١. )٧( ينظر
: إيقاظ الهمم: ١٤٧. )8( ينظر
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إلى  الــمــادة  إيصال  أجــل  من  التفاصيل  من  الكثير 

المتعلم، وهذا ما فعله ابن عجيبة هنا.

فعلى العبد أن يشكر النعم حتى ال ُيسلب منها، 

ي- ويزيلها اهلل تعالى عنه، لذا قال ابن عطاء السكندر

رحمه اهلل-: »من لم يعرف قدر النعم بوجدانها، عرفها 

اهلل-:  عجيبة-رحمه  ابــن  وقــال  فقدانها«)١(،   بوجود 

»إّن العبد قد تترادف عليه النعم والعوافي، فا يعرف 

ُسلبها  فـــإذا  التعظيم،  كــل  عــنــده  تعظم  وال  قــدرهــا، 

يعرف  والمصائب؛ فحينئذ  واألوجاع  بالباء  وُضرَِب 

قدر العافية، وكذلك الفقير يكون مصحوبًا بالحضور 

أصابته  فــإذا  قدرها  عنده  يعظم  فا  والنظرة  والفكرة 

الغفلة ورجع إلى الحس وفقد قلبه عرف ما كان عنده 

فإذا التجأ واضطر إلى اهلل رد إليه ما سلبه«)٢( .

وبعد هذا الكام، لم يترك ابن عجيبة-رحمه اهلل- 

كيفية معرفة قدر  بّين له  أمره بل  المريد في حيرة من 

النعم، فذكر أّن على العبد أْن يستعين على معرفة قدر 

النعم بالتفكير فيها، وبالتفكير في حال مرضه، فيذكر 

كان  إذا  وينظر  العزة،  رّب  منحها  التي  الصحة  نعمة 

كرًا إلى وقت  طائعًا في حال عصيانه، وينظر إذا كان ذا

غفلته، وينظر إذا كان عالمًا إلى وقت جهله وينظر إذا 

كان مصاحبًا لشيخ عارف إلى وقت ضالته، فمن لم 

يتفّكر في حال الِنعم فإّنه ال يعرف قدرها، فإّنه يجب 

اهلل  فيشكر  ضدها،  هو  بما  نعمة  بكل  التفكير  عليه 

تعالى على تلك النعم بلسانه وقلبه)3(. 

ي: ٢00.   )١( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
)٢( إيقاظ الهمم: 365.

: المصدر نفسه: 365. )3( ينظر

وهي   ، الشكر عــن  يهليه  مــا  إلــى  ينتبه  أْن  فعلى 

ي-رحمه اهلل-:   النعم ذاتها، قال ابن عطاء السكندر

» ل تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك، 

يتفكر  قد   ،)٤( قــدرك«  ذلــك مما يحط من وجــود  فــإن 

من  عليه،  تعالى  اهلل  أسبغها  التي  النعم  في  اإلنسان 

ِنعمة البصر وغيرها، فإذا وجد نفسه مغمورا في النعم 

يتحقر في نفسه عن القيام بشكرها  فا يدهش منها و

فإن االعتراف بها ومعرفتها واإلقرار بها أنها من اهلل با 

واسطة هو شكرها وقوله الحمد هلل رب العالمين كاف 

إلى  بالتالي  يــؤدي  الشكر  فعدم  اللسان،  شكر  في 

انحطاط القدر عند اهلل تعالى )5(.

إننا  إال  نقوله  مــا  نجد  ال  الفصل  هــذا  ختام  وفــي 

منهجه  في  اهلل-  -رحمه  عجيبة  ابن  طريقة  الحظنا 

عّما  يختلف  باألخاق  الخاص  القسم  في  التربوي 

فعباراته  التوجيه،  ناحية  من  األقــســام  من  غيره  في 

سهلة سلسة، تتناسك مع أسلوب النصح والتوجيه، 

فعّرف  حالها،  على  فهي  التعليمية  طريقته  بينما 

وبّين  التقسيمات،  وقسم  التعريفات،  من  المهمات 

األنواع، وهذا هو شأن التربوي المنهجي الحقيقي.

 ***

ي: ٢0١. )٤( شرح حكم اإلمام ابن عطاء اهلل السكندر
)5( إيقاظ الهمم في شرح الحكم: 366- 36٧.
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الخاتمة

بها،  التربية اإلسامية بسمات خاصة  اتسمت   .١

المجال  المتقدمة في  المناهج  تجعلها في مصافي 

التربوي.

للتربية  االصطاحي  المفهوم  أّن  إلــى  االنتباه   .٢

وفق المنظور الحالي غير معروف سابقًا، ولكن صدى 

التربية دائمًا ما يكون مترددًا في نصوص الشريعة، وال 

القصص  هــذه  تعّد  حيث  القرآني،  القصص  سميا 

التربوية،  الطرق  منها  تستنبط  عالية،  تربوية  نماذج 

يتم االستفادة منها في مجال التربية اإلسامية. و

3.يمثل التصوف وطرقه في التربية أعلى أنموذج 

للتربية اإلسامية؛ إذ يعد ذروة سنام التربية، فقد أولى 

الصوفية اهتمامًا خاصًا للجانب التربية

٤.  لشرح ابن عجيبة على الحكم مكانة مهمة بين 

كل  الشروحات، وال سيما محاوالته وجهوده في بيان 

ما تحويه الحكم من المقاصد التي يحتجها المريد 

في سلوكه إلى رّبه.

في  األســالــيــب  تــنــويــع  إلـــى  عجيبة  ابـــن  لــجــأ   .5

والسلوك،  والنفس  القلب  بعلل  المتعلقة  الحكم 

متميزًا  جاء  األخاق  في  أسلوبه  أّن  نقول  نكاد  بينما 

نضج  على  نؤكد  يجعلنا  ما  وهــذا  الرقيقة،   بعباراته 

الفكر التربوي.

6. التمسك بالعلم ودراسة السلوك واالخاق تبني 

وتحافظ  االسامي  بالشرع  ملتزمة  واعية  مجتمعات 

على هوية المسلم .

المصادر

- القرآن الكريم.    

الثالث  القرن  أعــام  بوفيات  المطالع  اتحاف   .١

محمد  بن  القادر  عبد  بن  السام  عبد  والرابع،  عشر 

دار  حجي،  محمد  تحقيق:  ١٤00هـــ(،  )ت:  ســودة  بن 

الغرب اإلسامي، بيروت، ط١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م.

ــو حــامــد محمد بن  أب  ، الــديــن،  ٢. إحــيــاء عــلــوم 

المعرفة،  دار  505هـــ(،  )ت:  الطوسي  الغزالي  محمد 

بيروت، ط١ - )د.ت(

المطبعة  غـــاب،  محمد  النظرية،  األخـــاق   .3

المصرية األهلية الحديثة، القاهرة )د.ط(، ١٩٩3م.

ــرزاق  ال عبد  الحقيقة،  ــرار  وأسـ الطريقة  أداب   .٤

القاشاني )ت: ٧30هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط١، ٢005م.

5. اإلرشاد التربوي في الوطن العربي، عبد السام 

حامد زهران، عالم الكتب، القاهرة.

األقــصــى،  الــمــغــرب  دول  ــار  ــب ألخ االســتــقــصــا   .6

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد 

ي )ت: ١3١5هـ(،  الناصري الدرعي الجعفري الساو

دار  الــنــاصــري،  محمد  الــنــاصــري،و  جعفر  تحقيق: 

الكتاب، الدار البيضاءـ المغرب، )د.ط(، )د.ت(.

القرنين  في  الصوفي  الفكر  اصــاح  إشكالية   .٧

، دار االفاق الجديدة،  ١8/ ١٩، عبد المجيد الصغير

المغرب، ط١، ١٤08هـ- ١٩88م.

8. أصول التربية بين األصالة والمعاصرة ، صبحي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكر التربوي في إصاح السلوك واألخاق عند ابن عجيبة 

حمدان أبو جالة، ومحمد حميدان العبادي، مكتبة 

الفاضلة  األخــاق  ١٤٢٢هــــ.   ط١،  الكويت،  الــفــاح، 

كتسابها، عبد اهلل بن ضيف اهلل  قواعد ومنطلقات ال

، الرياض، ط١، ١٤٢٢هـ. الرحيلي، مطبعة سفير

٩. اإلعام، خير الدين  بن محمود بن محمد بن 

علي بن فارس الزركلي الدمشقي )ت: ١3٩6هـ(، دار 

العلم للمايين، بيروت، ط١5، ٢00٢ م.

تفسير   - الـــتـــأويـــل  وأســــــرار  الــتــنــزيــل  أنـــــوار   .١0

عمر  بن  اهلل  عبد  الدين  ناصر  سعيد  أبو  ي،  البيضاو

الــشــافــعــي) ت:  ي  الــبــيــضــاو ي  الــشــيــراز بــن محمد 

، بيروت، ط١، ١٤١6هـ - ١٩٩6م. 685هـ(، دار الفكر

احمد  اهلل  عــبــد  وفلسفاتها،  الــتــربــيــة  يــخ  تــار  .١١

بيروت، ط١، ١٩٩٧م:  العلم للمايين،  الذيفاني، دار 

:  التربية االسامية بين االصالة والمعاصرة،  ينظر ٢0؛ و

اسحاق احمد الفرحان، دار الفرقان، عمان، )د.ط(، 

١٤03هـ-١٩8٢م.

يخ تطوان، محمد داود، المطبعة المهدية،  ١٢. تار

المغرب، )د.ط( ١886هـ- ١٩66م

١3. تجديد الفكر اإلسامي، محسن عبد الحميد، 

دار الخير للطباعة، القاهرة، ط١، ٢0١8م.

الباد  في  وتطورها  أصولها  اإلسامية  التربية   .١٤

القاهرة،  الكتب،  عالم  مرسي،  منير  محمد  العربية، 

ط١، ١٤٢١هـ.

١5. التربية اإلسامية المعاصرة في مواجهة النظام 

الفكر  دار  النقيب،  الرحمن  عبد  الجديد،  العالمي 

العربي، القاهرة، ط١، ١٤١٧هـ.

دار   ، ناصر ابراهيم  المقارنة،  الدينية  التربية   .١6

يع، عمان، ط١، ١٤١٧هـ-١٩٩6م عمان للنشر والتوز

محمد  المعاصر  اإلسامي  الفكر  في  التربية   .١٧

دكتوراه،  أطروحة  دحمان،  زيــرق  أنموذجًا،  الغزالي 

محمد  جامعة  واإلنسانية/  االجتماعية  العلوم  كلية 

، ٢0١6م. خيضر - بكسرة-، الجزائر

ي،  ١8. تطور الفكر التربوي االسامي، فيصل الراو

مكتبة الفاح، الكويت، ط١، ٢000م.

النظرية  بين  والتعلم  التعليم  عملية  تعميق   .١٩

الــكــتــاب  والــتــطــبــيــق، مــحــمــد جــهــاد جــمــل، دار 

الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، ط١، ٢00١.

المراغي  مصطفى  بن  أحمد  المراغي،  تفسير   .٢0

)ت: ١3٧١هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 

، ط١، ١365هـ - ١٩٤6م. الحلبي وأوالده بمصر

روابــي  فــي  يــحــان  والــر الـــروح  حــدائــق  تفسير   .٢١

األرمـــي  ــن عــبــد اهلل  ب ــن  ــي األم الـــقـــرآن، محمد  عــلــوم 

بيروت،  النجاة،  طوق  دار  الشافعي،  ي  الهرر العلوي 

ط١،١٤٢١هـ - ٢00١م.

٢٢. الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل محمد بن 

ي الخزرجي شمس  أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصار

الدين القرطبي )ت:6٧١هـ(، تحقيق: أحمد البردوني 

 ، القاهرة  المصرية،  الكتب  دار  أطفيش،  إبراهيم  و

ط٢، ١38٤هـ- ١٩6٤م.

عقيدة  ــرح  وشـ المحجة  بــيــان  فــي  الحجة   .٢3

بن  الفضل  بــن  محمد  بــن  إسماعيل  الــســنــة،  أهــل 

الراية،  دار  535هـــ(،  )ت:  السنة  بقوام  الملقب  علي 

الرياض، ط٢، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

٢٤. حقيقة الفكر اإلسامي، عبد الرحمن الزنيدي، 
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ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار المسلم، الرياض، ط٢، ١٤٢٢هـ

القاسم  أبــو  يــعــة،  الــشــر مــكــارم  إلــى  يــعــة  الــذر  .٢5

األصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين 

يد العجمي، دار  )ت: 50٢هـ(، تحقيق: أبو اليزيد أبو ز

السام، القاهرة، ط، ١، ١٤٢8هـ - ٢00٧م.

٢6. رسائل في األخاق، مصطفى أمين عطا اهلل، 

ية، ط١، ٢003م. دار البصيرة، االسكندر

السلمي،  علي  اإلدارة،  في  اإلنساني  السلوك   .٢٧

، القاهرة، ط١، ١٩٩5م. دار غريب للطباعة والنشر

مكتبة  ي،  الغمار إبراهيم  اإلنساني،  السلوك   .٢8

األنجلو مصرية، القاهرة، )د.ط( )د.ت(.

قاسم  الــمــلــوك،  ملك  إلــى  والــســلــوك  السير   .٢٩

سعيد  تحقيق:   ، ـــ(  ١٢8٤هـ )ت:  الخاني  صــاح   بن 

ط١،  القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  الفتاح،  عبد 

١٤٢٢هـ- ٢00٢م.

المالكية،  طبقات  فــي  الزكية  الــنــور  شجرة   .30

محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف 

ط١، لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  ـــ(،  ــ ١360ه  )ت: 

١٤٢٤ هـ - ٢003 م.

َغة وصحاح العربية، أبو نصر 
ُّ
3١. الصحاح تاج الل

إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: 3٩3هـ(، 

، دار العلم للمايين،  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

بيروت، ط٤، ١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ م، 

محمد  رمـــضـــان  اإلســـامـــي،  الــنــفــس  عــلــم   .3٢

ليبيا،  اإلســامــيــة،  الــدعــوة  صحيفة  دار   الــقــذافــي، 

ط١، ١٩٩0م: 

الطيب  أبو  القرآن،  مقاصد  في  البيان  فتُح   .33

وجي )ت:  محمد صديق خان بن حسن بن علي الِقّنَ

ي،  األنــَصــار إبراهيم  بن  اهلل  َعبد  تحقيق:  ـــ(،  ١30٧هـ

َبيروت،   - َصيَدا   ، والّنْشر للطَباعة  ة  ّيَ العصر الَمكتبة 

ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

َراية  والّدِ الّرَِواية  ي  َفّنَ بين  الجامع  القدير  فتح   .3٤

وكاني 
َ

، محمد بن علي بن محمد الّش من علم التفسير

، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. )ت:١٢50هـ( دار الفكر

البهي،  محمد  تــطــوره،  في  اإلســامــي  الفكر   .35

مكتبة وهبة، القاهرة، ط٢، ١٤0١هـ- ١٩8١م.

36. الــفــكــر الــتــربــوي االســـامـــي، عــبــداهلل زاهــي 

الرشدان، دار وائل، عمان، ط١، ٢00٤م.

3٧. فلسفة التربية في القرآن الكريم، عمر أحمد، 

: فلسفة  ينظر دار المكتبي، دمشق، ط١، ٢000م: ٢8؛ و

التربية في القران الكريم، علي خليل ابو العينين، دار 

الفكر العربي، القاهرة، ط٢، ١٤08هـ-١٩8٧م.

38. فهــرس الفهــارس واألثبــات ومعجــم المعاجــم 

الَحــّي  َعْبــد  محمــد  والمسلســات،  والمشــيخات 

يســي،  اإلدر الحســني  ابــن محمــد  الكبيــر  بــن عبــد 

١38٢هـــ(،  )ت:  الكتانــي  الحــي  بعبــد  المعــروف 

اإلســامي،  الغــرب  دار  عبــاس،  إحســان  تحقيــق: 

١٩8٢م. ط٢،   ، بيــروت 

بن  محمد  بن  أحمد  العباس  أبــو  الفهرسة،   .3٩

الحميد صالح  عجيبة )ت: ١٢٢٤هـ(، تحقيق: عبد 

حمدان، دار الغد، القاهرة، ط١، ١٩٩0م.

ونازلي  الغني عبود،  المقارنة، عبد  التربية  ٤0. في 

صالح، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٩٧٤م.

٤١. القاموس المحيط، أبو طاهر محمد بن يعقوب 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكر التربوي في إصاح السلوك واألخاق عند ابن عجيبة 

نعيم  محمد  تحقيق:  ـــ(،  8١٧هـ )ت:  الــفــيــروزآبــادى 

العرقُسوسي.

عبد  ترجمة  زروق،  أحمد  التصوف،  قواعد   .٤٢

المجيد الخيال، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢00٧م.

٤3. لسان العرب، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن 

 ، صادر دار  ٧١١هـــ(،  )ت:  ي  األنصار منظور  بن  على 

بيروت، ط3.

٤٤. مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي، كاملة الفرخ 

يع،  والتوز الجابر تيم، دار صفاء للنشر  شعبان، عبد 

األردن، ط١، ١٤٢0هـ- ١٩٩٩م: ٤5.

إسماعيل  بن  علي  َحَسن 
ْ
ال أبو  ص،  الُمُخّصَ  .٤5

 الــنــحــوي الــلــغــوي األنــدلــســي الــمــعــروف بــابــن سيده 

، بيروت، ط١،  )ت: ٤58هـ( َدار الفكر للطباعة والنشر

)د.ت(، مادة )رّب(:  6/١٤٩. 

 ، الكبير الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   .٤6

الحموي،  ثــم  الفيومي  علي  بــن  محمد  بــن   أحــمــد 

أبو العباس ) ت: ٧٧0هـ(،  المكتبة العلمية، بيروت، 

ط١ - )د.ت(

٤٧. المطرب بمشاهير أولياء المغرب، عبد اهلل بن 

عبد القادر التليدي )ت: ١٤38هـ(، دار األمان، ط٤، 

١٤٢٤هـ- ٢003

٤8. معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن - تفســير 

البغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي 

 ، النمــر اهلل  عبــد  محمــد  تحقيــق:  5١0هـــ(،  )ت: 

يــة، وســليمان مســلم الحــرش،  وعثمــان جمعــة ضمير

يــع، الســعودية، ط٤، ١٤١٧هـــ -  دار طيبــة للنشــر والتوز

١٩٩٧م.

قلعجي،  رواس  محمد  الفقهاء،  لغة  معجم   .٤٩

والنشر  للطباعة  النفائس  دار  قنيبي،  صادق  حامد 

يع، األردن، ط٢، ١٤08 هـ / ١٩88م     والتوز

 ، 50. معجم مصطلحات الفكر االسامي المعاصر

العلمية،  الكتب  دار  ي،  نكاو سليمان  محمد  فاتح 

بيروت، ط١، ٢0١٢م.

فيلة  عبده  فاروق  التربية،  مصلحات  معجم   .5١

ومحمد زكي، دار الوفاء، القاهرة، ط١،٢000

5٢. مفهوم الكرامة الصوفية - مقاربة أدبية، صالج 

اآلداب  كلية   ، ماجستير رســالــة  الــنــبــي،  عبد  علي 

جنوب  الــغــربــيــة،  كيب  جامعة  اإلســامــيــة،  والــعــلــم 

أفريقيا، كيب تاون٢0١٩م. 

53. مقاييس اللغة،  أبو الحسين أحمد بن فارس 

تحقيق:  ـــ(،  3٩5هــ )ت:  ي  ــراز الـ يني  القزو يــا  زكــر بــن 

ط١،  القاهرة،   ، الفكر دار  هارون،  محمد  السام  عبد 

١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.

5٤. مقدمة في الفكر التربوي االسامي، بدر محمد 

المحيلبي، مكتبة الفاح، الكويت، ط١، ٢005م.

حمدي  محمد  األخــــاق،  علم  فــي  مقدمة   .55

زقزوق، دار الفكر العربي، القاهرة، ط٤، ٢٩٩3م.

56. الــمــوافــقــات، إبــراهــيــم بــن مــوســى بــن محمد 

٧٩0هـ(،  )ت:  بالشاطبي  الشهير  الغرناطي  اللخمي 

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار  تحقيق: 

ابن عفان، عمان، ط١، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.

- هـ   ١٤٢6 ط8،   بــيــروت،  الرسالة،  مؤسسة   .5٧ 

٢005 م.   

الــكــبــيــر  الـــمـــغـــرب، عــبــد  ــام  ــ أعـ مــوســوعــة   .58
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ي ــ  وليد هادي مصطفى - أ. م. د. محمود جاسم معيدي العيساو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ي  القادر الطيب  بن  محمد   - الفاسي  المجذوب 

عبد السام بن عبد القادر بن سودة، تحقيق: محمد 

حجي،  دار الغرب اإلسامي، تونس،  ط١، ٢008م.

اإلســامــي،  التصوف  مصطلحات  موسوعة   .5٩

ــعــجــم، مــكــتــبــة لــبــنــان نـــاشـــرون، بــيــروت،   رفــيــق ال

ط١، ١٩٩٩م.

 ، 60. نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر

المعروف  محمد  بن  علي  بن  عبدالرحمن  الفرج  أبو 

عبد  محمد  تحقيق:  5٩٧هــــ(،  ت:   ( ي  الجوز بابن 

بيروت، ط١،  الرسالة،  الراضي، مؤسسة  كاظم  الكريم 

١٤0٤هـ- ١٩8٤م.

والمجتمع،  للفرد  اإلسامية  التربية  نظرية   .6١

ســس 
ُ
أ خــبــراء  ــدوة  ن بحوث  ضمن   ، الغزالي  محمد 

التربية اإلسامية المنعقدة بجامعة أم القرى في مكة 

الثاني  جــمــادى   ١6  -  ١١ مــن  الفترة  خــال  المكرمة 

١٤00هـ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى، مركز البحوث 

التربوية والنفسية ، ١٤00هـ.

مجد   ، ــر ــ واألث الــحــديــث  غــريــب  فــي  النهاية   .6٢

محمد  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين 

ابن  ي  الــجــزر الشيباني  الكريم  عبد  ابــن  محمد  بن 

 - ى  الــزاو أحمد  طاهر  تحقيق:  ـــ(،  606ه )ت:  األثير 

محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

ط١ ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.

***




