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ًَخص ايبحث
ٌدؼ البحث إلِ استقصاء الىظرة التربكٓة ا٘سٛهٓة لهفٍكـ خكاء الهعىِ ،كبٓاف أبرز
جكاىب كهحددات ٌذا الهفٍكـ ،كتقدٓـ رؤٓة ىقدٓة لتجمٓة أكجً القصكر التْ اشتهمت عمٍٓا
ىظرٓة الهعىِ فْ تفسٓرٌا لهفٍكـ فقداف الهعىِ ،كهف ثـ إبراز الجكاىب التْ تعالج ٌذا
القصكر فْ ىظرٓ ة الهعىِ هف خٛؿ الهصادر التربكٓة ا٘سٛهٓة .كقد اعتهد البحث عمِ
الهىٍج اٚستىباطْ ،كخمص البحث إلِ عدد هف الىتائج ،كهىٍا:
أف خكاء الهعىِ ٓعد الجذر الذم ٓتكلد عىً الكثٓر هف الهشكٛت الىفسٓة كاٚجتهاعٓة،
ىقصا لمىاحٓة الدٓىٓة كالركحٓة ،كها أف الفراغ الدٓىْ هف اٖسباب التْ تؤدم إلِ
كٓعكس ن
خكاء الهعىِ.
تزخر التربٓة ا٘سٛهٓة بالهضاهٓف التْ تشكؿ الهعىِ اٖعهؽ كاٖشهؿ لمحٓاة ،كٚ
ركحٓا لهسببات خكاء
عٛجا
ٓضآٌٍا فْ ٌذا الهضهار أم فمسفة كضعٓة ،كها أىٍا تهثؿ
ن
ن
الهعىِ.
تهركزت ىظرٓة الهعىِ حكؿ الهعىِ الفردم لمحٓاة ،كأغفمت بمكرة هفٍكـ عاـ لمحٓاة،
كٌذا ها جعمٍا تغرؽ فْ الىسبٓة التْ تؤكؿ إلِ العدهٓة ،كبالتالْ ٓ ٚكجد هعىِ ثابت عاـ
لمحٓاة ٓهكف الرككف إلًٓ.
ٓستىد هعىِ الحٓاة بشكؿ جذرم عمِ طبٓعة ا٘ٓهاف بالخالؽ ،كأىً هىشئ الكجكد،
كعمِ إثر ذلؾ ٓتحدد دكر ا٘ىساف فْ الحٓاة ،كرؤٓتً لٍا.
ٓعتبر قمؽ الهكت هف أبرز هٍددات الهعىِ ،كهف أبرز أكجً القصكر فْ ىظرٓة الهعىِ
تفسٓر لمهكت كلها بعدي ،كاتصالً بالحٓاة ،بخٛؼ الىظرة التربكٓة ا٘سٛهٓة.
نا
أىٍا لـ تقدـ
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Abstract
The purpose of this research is to investigate the Islamic educational
perspective of the concept of meaninglessness and to clarify the most important
aspects and determinants of this concept and to provide a critical view to
reflect the shortcomings contained in the theory of meaning in its interpretation
of the concept of loss of meaning. Thus, highlight the aspects that address this
deficiency in the theory of meaning through Islamic Education sources. The
research was based on the deductive approach methodology and concluded the
following results:
The meaninglessness is the root that generates a lot of psychological
and social problems. It also reflects the religious and spiritual deficiency which
is already one of the reasons leading to this concept of meaninglessness.
Islamic education is rich in the contents that constitute the deepest and
most comprehensive meaning of life, and is not matched in this regard any
philosophy of positivism, as it represents a spiritual remedy for the reasons for
the meaninglessness.
The theory of meaning was centered around the individual meaning of
life, and omitted the elaboration of a general concept of life, which made it sink
into the relativism of nihilism, and therefore no general fixed meaning of life
can be relied upon.
The meaning of life is fundamentally based on the nature of faith in the
Creator, that it is the originator of existence, and consequently the role and
vision of man in life is determined.
Death anxiety is one of the most important threats to meaning, and one
of the most important shortcomings in the theory of meaning is that it did not
provide an explanation for death and its aftermath, and its connection to life,
unlike the Islamic educational view.
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املكدَة:
اىبثؽ هفٍكـ خكاء الهعىِ هف ىظرٓة الهعىِ التْ أسسٍا فراىكؿ ،إذ ٓشٓر الهفٍكـ إلِ
تفس ٓر الحالة الكاقعة هف حٓث اٖعراض كاٖسباب جراء غٓاب الهعىِ ،كٓطمؽ عمِ ٌذي
أٓضا هصطمح الفراغ الكجكدم ،أك فقداف الهعىِ.
الحالة ن
كٓعد خكاء الهعىِ هف أكثر الهشاعر حدة كخطكرة خاصة لدل الشبابٖ ،ف فقداف
الٍدؼ هف الحٓاة كا٘حساس بالفراغ الهرتبط بخكاء الهعىِ ٍٓدد الصحة الىفسٓة ،كٓشكؿ
أرضٓة خصبة لٛعتٛؿ الىفسٌْ ،ذا با٘ضافة إلِ ها أكدتً العدٓد هف الدراسات ذات الصمة
بخكاء الهعىِ هف هسؤكلٓتً عف أزهة القٓـ ،كالقمؽ ،كاٚفتقار لمرضا عف الحٓاة ،كالشعكر
بالٓأس ،كضعؼ ا٘حساس بالذات (الحدٓبْ.)َُِٓ،
كٓساعد العٛج بالهعىِ عمِ حؿ هشكٛت الفرد الهتصمة بالطبٓعة الركحٓة كالفمسفٓة
فْ الحٓاة :هثؿ هشكٛت هرتبطة بهعىِ الحٓاة ،كالهكت ،كالهعاىاة ،حٓث ٓرل فراىكؿ أف
الدافع اٖساسْ لدل ا٘ىساف ٌك إرادة الهعىِ كٓحدث خكاء الهعىِ أك ا٘حساس بالٛهعىِ
حٓف تٍدد ٌذي الحاجة ،سٓها فْ اٖكقات العصٓبة كالضاغطة كالهسببة لمحٓرة
(عبدا﵀َُِٖ،ـ).
"كالعٛج بالهعىِ هبىْ عمِ أف ا٘ىساف إذا كجد فْ حٓاتً هعىِ أك ٌدفنا ،فإف هعىِ

ذلؾ أف كجكدي لً أٌهٓتً كهغزاي ،كأف حٓاتً تستحؽ أف تعاش ،بؿ أىٍا حٓاة ٓسعِ صاحبٍا
ٚستهرارٌا كاٚستهتاع بٍا" (الحسٓىَُُِْ،ـ،صٕٕ).
كهصادر التربٓة ا٘سٛهٓة زاخرة بالهضاهٓف التْ تشكؿ الهعىِ اٖعهؽ كاٖشهؿ
لمحٓاة ،كٓ ٚضآٌٍا فْ ٌذا الهضهار أم فمسفة كضعٓة ،ذلؾ أف هضاهٓىٍا هستهدة ههف
ٓر ُْ﴾
ؽ ىك يٌ ىك ٱلمَّ ًط ي
خمؽ الهكت كالحٓاةٓ ،قكؿ ا﵀ تعالِ ﴿ :أىى ٚىٓعۡلى يـ ىهفۡ ىخمى ى
ٓؼ ٱؿۡ ىخ ًب ي
(سكرة الهمؾ).
ثـ أف ىطاؽ الهعىِ فْ هصادر التربٓة ا٘سٛهٓة ٓشهؿ كافة ها ٓعترم ا٘ىساف هف
هعاىاة كهف أسئمة ،كٌذا ها  ٚتتكفر عمًٓ هدرسة العٛج بالهعىِ ،إذ ٌْ تقؼ حائرة عف
تقدٓـ هعىِ لبعض صكر هعاىاة البشرٓة التْ ٓ ٚكجد لٍا هعىِ ظاٌر قد ٓساٌـ فْ تخفٓفٍا،
هث ،ٛأك بعض صكر الطغٓاف كالفساد فْ اٖرض تيعجز
فهشاٌد قتؿ اٖطفاؿ فْ الحركب ن
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العقؿ عف أف ٓدرؾ هعىاٌا الظاٌر ،كأها فْ التربٓة ا٘سٛهٓة فٍىاؾ هعاف كمٓة ٓعتصـ بٍا
الفرد ،كالثقة با﵀ كحكهتً كتقدٓري كعدلً ،كغٓرٌا هف الهعاىْ الكمٓة.
كقهٓف بالتربٓة ا٘سٛهٓة أف تككف الهرجع اٖساس لتشكٓؿ الهعىِ الذم ٓعطْ لمحٓاة
قٓهة ،كلمهعاىاة هغزل ،كتقدـ رؤٓة هتكاهمة لمهكت كها بعدي ،كلتقدٓـ جك نابا لسؤاؿ الشر
كالفكاجع كسائر ا ٚبتٛءات التْ تعجز الفمسفات الكضعٓة عف تقدٓـ هعىِ شاؼ ككاؼ لٍا،
كبالهقابؿ فإىٍا تشكؿ أسئمة هقمقة كحائرة إذا بقٓت عائهة ب ٛجكاب ،كبحسب هدرسة العٛج
هصدر لٛضطرابات الىفسٓة،
نا
بالهعىِ فإف غٓاب الهعىِ الهٛئـ لٍذي اٖسئمة الكبرل ٓشكؿ
كلمقمؽ الهزهف "كهف الىاح ٓة الشعكرٓة ٓككف الشعكر الغالب ٌك ا٘حساس بالهمؿ كالفراغ
كهشاعر اٚكتئاب الهتقطع .كهف الىاحٓة الفكرٓة تسٓطر عمِ الفرد أفكار بأف الحٓاة  ٚهعىِ
لٍا ك ٚضركرة لٍا .أها هف الىاحٓة السآككلكجٓة فإف الفرد ٓصبح غٓر هكترث لمقٓاـ بأم
ىشاط أك أف ٓهضْ فْ حٓاتً" (الخٓٛىَُِّْ،ـ،صَّٓ).

َوضوع ايدراسة
تسعِ ٌذي الدراسة لهحاكلة سد الفجكة البحثٓة الهتهثمة فْ استىباط الهفآٌـ التربكٓة
ا٘سٛهٓة التْ تحاكْ ىظرٓة الهعىِ فْ عٛج الفراغ الكجكدم أك ها ٓعرؼ بخكاء الهعىِٚ ،
سٓها أف الهضاهٓف التربكٓة ا٘سٛهٓة فْ ٌذا الهجاؿ ذات بعد أعهؽ هف سائر الىتاج
البشرم ،كٓسعِ البحث إلِ تبٓٓف هفٍكـ خكاء الهعىِ كها ٓقابمً هف الهفآٌـ العٛجٓة هف
التربٓة ا٘سٛهٓة.
كقد ىص فراىكؿ هؤسس ىظرٓة الهعىِ عمِ أف هف ٓعاىْ هف اضطراب كاحباط حٓاتْ
كهظٍر هف هظاٌر خكاء الهعىِ -فإىً ٓتجً إلِ الىكاحْ الدٓىٓة لٓجد فٍٓا ا٘جابة عمِتساؤٚتً ،كالتعمؽ بالقٓـ الركحٓة التْ لٍا تطبٓقات دٓىٓة ،كٌْ بذلؾ تهثؿ أسهِ الهعاىْ
ٚعتقاداتٍـ فْ اٖلكٌٓة ككجكد الهعبكد (هعكض كهحهد.)َُِِ،
كها أكد عمِ التأثٓر ا٘ٓجابْ لمهعتقدات الدٓىٓة لدل اٖفراد الذٓف ٓعاىكف هف خكاء
الهعىِ فقاؿ" :حٓىها ٓككف الهرٓض كاقفنا عمِ أرض صمبة هف اٚعتقاد الدٓىْ ،فٓ ٛهكف أف
ٓككف ٌىالؾ اعتراض بشأف اٚستفادة هف التأثٓر العٛجْ لهعتقداتً الدٓىٓة ،هها ٓىبع هف

الهصادر الركحٓة كٓعتهد عمٍٓا" (فراىكؿ،َُِٕ،صُِٔ).
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كقد أكرد العدٓد هف اٖهثمة ٚستفادتً هف الجاىب الدٓىْ لدل هسترشدًٓ فْ عٛجٍـ،
كلذلؾ تسعِ الدراسة الحالٓة لبمكرة الهفآٌـ التربكٓة ا٘سٛهٓة العٛجٓة ذات العٛقة
هرجعٓا ٓستىد إلِ التربٓة ا٘سٛهٓة ،كٓتكاهؿ
إطار
بالجكاىب الرئٓسة لخكاء الهعىِ ،لتشكؿ نا
ن
هع الجكاىب العٛجٓة الىفسٓة لذكم اٚختصاص.

أسئًة ايدراسة
تسعِ الدراسة لٙجابة عف التساؤؿ الرئٓس كٌك :ها الهىظكر التربكم ا٘سٛهْ
لهفٍكـ خكاء الهعىِ؟
كٓتفرع عف ٌذا السؤاؿ بعض اٖسئمة الفرعٓة كٌْ:
ُ -ها هفٍكـ خكاء الهعىِ؟
ِ -ها أكجً القصكر التْ احتكت عمٍٓا ىظرٓة الهعىِ فْ تىاكلٍا لهفٍكـ خكاء الهعىِ؟
ّ -كٓؼ تعالج التربٓة ا٘سٛهٓة أبرز هحددات خكاء الهعىِ؟

أٖداف ايدراسة
تسعِ الدراسة لتحقٓؽ الٍدؼ الرئٓس الهتهثؿ فْ بٓاف الهىظكر التربكم ا٘سٛهْ
لهفٍكـ خكاء الهعىِ.
كٓتفرع عىً هجهكعة هف اٌٖداؼ الفرعٓة كٌْ:
ُ -بٓاف هفٍكـ خكاء الهعىِ كفقنا لهدرسة العٛج بالهعىِ.

ِ -تقدٓـ رؤٓة ىقدٓة لبٓاف أكجً القصكر التْ احتكت عمٍٓا ىظرٓة الهعىِ فْ تىاكلٍا
لهفٍكـ خكاء الهعىِ.
ّ -إبراز دكر القٓـ التربكٓة ا٘سٛهٓة التْ عالجت هفٍكـ خكاء الهعىِ.

أُٖية ايدراسة
جاىبا تزخر بً هصادر التربٓة ا٘سٛهٓة كٌك:
تكهف أٌهٓة الدراسة فْ ككىٍا تتىاكؿ ن
هعىِ الحٓاة ،كرسـ التصكر الصحٓح لٗسئمة الكجكدٓة الكبرل ،كالتْ هف شأىٍا أف تعالج
خكاء الهعىِ ،كها أىً ٓ ٚكجد دراسة -فْ حدكد عمـ الباحث -تىاكلت ٌذا الهجاؿ هف هىظكر
ٌاها لعمـ الىفس ،كثهة حاجة
نا
التربٓة ا٘سٛهٓة ٚ ،سٓها كأف التربٓة ا٘سٛهٓة تشكؿ
هصدر ن
همحة لمجاىب الدٓىْ فْ عهمٓة ا٘رشاد كالتكجًٓ الىفسْ ،هف أجؿ ذلؾ ىشأ فرع هف فركع
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عمـ الىفس كعمـ اٚجتهاع كٌك :عمـ الىفس الدٓىْ ،كعمـ اٚجتهاع الدٓىْ ،لتىاكؿ أثر الدٓف
عمِ الىفس كعمِ الهجتهع ،كلمدكر البارز الذم ٓشكمً الدٓف عمِ هستكل الىفس البشرٓة.
كها تست هد الدراسة أٌهٓتٍا هف حجـ الدكر الذم ٓشكمً خكاء الهعىِ فْ حٓاة الفرد
عمِ الهستكل الدٓىْ ،كالىفسْ ،كاٚجتهاعْ ،كالتربكم ،كعٛقتً بالعدٓد هف الهتغٓرات التْ
تشكؿ قكاـ حٓاة ا٘ىساف ،كالرضا عف الحٓاة ،كالشعكر بقٓهتٍا ،كادراؾ غآتٍا ،كالتْ تعد هف
اٖسس كالركائز فْ هجاؿ التربٓة ا٘سٛهٓة.
كبالهقابؿ فإف ٌىالؾ أكجً قصكر فْ هدرسة العٛج بالهعىِ ٓ ٚكجد لٍا جك نابا سكل
هف هصدر إلٍْ ،كها أف الدراسات التْ عىٓت بالهجاؿ الىفسْ كالدٓىْ اقتصرت عمِ الربط
العاـ بٓف عمكـ الىفس كالدٓف كلـ تتطرؽ إلِ دكر التربٓة ا٘سٛهٓة فْ تشكٓؿ الهعىِ ،هف
أجؿ ذلؾ استهد ٌذا البحث أٌهٓتً هف ككىً سٓشكؿ هحاكلة لفتح باب جدٓد لمباحثٓف
كالتربكٓٓف لسبر أغكار التربٓة ا٘سٛهٓة كطرؽ هعالجتٍا لخكاء الهعىِ.

حدود ايدراسة:
لٓس لمدراسة حدكد زهاىٓة أك هكاىٓة كثهة حدكد هكضكعٓة كٌْ أثر التربٓة
ا٘سٛهٓة فْ هعالجة خكاء الهعىِ أك الفراغ الكجكدم ،كحالة ىفسٓة هستهدة هف ىظرٓة
بعٓدا عف الفمسفات التْ تستىد إلٍٓا ،أك الصمة التْ تربطٍا بهدارس عمـ الىفس
الهعىِ ،ن
الهختمفة.

َٓٗج ايدراسة:
اعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الكصفْ؛ هف خٛؿ استخداـ الطرٓقة اٚستىباطٓة
البحثٓة .

َصطًحات ايدراسة:
خكاء الهعىِ ٌ" :Meaninglessnessك الخبرة التْ ٓهر بٍا الفرد ٚفتقاد الهعىِ
هف حٓاتً ،كالٍدؼ هف كجكدي الشخصْ ،كالذم ٓحدث لدًٓ ف ار نغآ ،تجمِ بشكؿ كاضح هف
خٛؿ :الهمؿ" (عبدا﵀،َُِٖ،صُِّ).
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كٓعرؼ بأىً :حالة هف السأـ كالٛهباٚة ،كالفراغٓ ،شعر فٍٓا الفرد بالتشاؤـ كالتساؤؿ
عف قٓهة هعظـ أىشطة الحٓاة ،كا٘حساس بعدـ القٓهة كاٌٖهٓة فْ الحٓاة
(.)1983،Horton
هعىِ الحٓاة ٓ :Meaning Of Lifeعرفً فراىكؿ (َُِٕ) بأىً حالة ٓطهح ا٘ىساف
إلِ الكصكؿ إلٍٓا لتككف حٓاتً ذات قٓهة كتحهؿ هعىِ ٓستحؽ العٓش هف أجمً ،كالدافع هف
كراء ذلؾ ٌك إشباع الحاجة الهتهثمة فْ إرادة الهعىِ.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
ايدراسات ايشابكةٓعتبر هفٍكـ خكاء الهعىِ هف الهفآٌـ الرئٓسة فْ عمـ الىفس كالتابعة لىظرٓة فراىكؿ
حكؿ هعىِ الحٓاة ،كثهة تقاطع بٓف هفآٌهٍا كهفآٌـ التربٓة ا٘سٛهٓة؛ إ ٚأىً ٓ ٚكجد -
فْ حدكد عمـ الباحث -دراسات تىاكلت الربط بٓف هفٍكـ خكاء الهعىِ كالهفآٌـ التأصٓمٓة
العٛجٓة لٍا هف التربٓة ا٘سٛهٓة ،كلكف ثهة دراسات تىاكلت خكاء الهعىِ كعٛقتً بهتغٓرات
عدة ،كدراسات أخرل تىاكلت عٛقة الجاىب الدٓىْ أك التربٓة ا٘سٛهٓة ببعض الهظاٌر
كاٖعراض التابعة لخكاء الهعىِ كالقمؽ ،كا٘حباط ،كفقداف الرغبة فْ الحٓاة.

ايدراسات اييت تٓاويت َفٗوّ خواء املعٓى:دراسة الجهعاف (َُِٖ) كالتْ ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ هستكل خكاء الهعىِ ،كعمِ
الفركؽ ذات الدٚلة ا٘حصائٓة فْ هستكل خكاء الهعىِ لطمبة الجاهعة كفؽ هتغٓرم
(التخصص كالجىس) ،كقد تككىت العٓىة هف (ََْ) طالب كطالبة هف جاهعة البصرة ،هف
التخصصٓف العمهْ كا٘ىساىْ تـ اختٓارٌـ بطرٓقة عشكائٓة طبقٓة ،كقد أظٍرت الىتائج أف
طمبة الجاهعة ٓعاىكف هف هستكل هرتفع هف خكاء الهعىِ ،هع فركؽ بٓف الذككر كا٘ىاث
لصالح ا٘ىاث ،ككذلؾ فركؽ عمِ هستكل التخصص العمهْ كا٘ىساىْ لصالح التخصص
العمهْ.
كتىاكلت دراسة الحدٓبْ (َُِٓ) الرضا عف الحٓاة كهتغٓر كسٓط بٓف خكاء الهعىِ،
كبعض الهشكٛت الىفس اجتهاعٓة لدل طٛب الجاهعة ،كٌدفت الدراسة إلِ :هعرفة الفركؽ
بٓف الطمبة هرتفعْ كهىخفضْ الشعكر بالرضا عف الحٓاة ،كسهات الطمبة الذٓف ٓعاىكف هف
خكاء الهعىِ ،كهعرفة التأثٓر الهباشر كغٓر الهباشر لخكاء الهعىِ كالشعكر بالرضا عف
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الحٓاة فْ بعض الهشكٛت الىفس اجتهاعٓة ،كتككىت عٓىة الدراسة هف (ْٓٗ) طالب كطالبة
هف طمبة الجاهعة ،كهف أبرز الىتائج التْ كصمت إلٍٓا الدراسة :أف ٌىالؾ ارتباط بٓف خكاء
الهعىِ كالقمؽ العاـ كالتكٓؼ اٚجتهاعْ ،حٓث ٓىشأ خكاء الهعىِ ىتٓجة الصراعات بٓف القٓـ
الهختمفة ،كٓسفر عف بعض الهشكٛت الىفس اجتهاعٓة كا٘حباط كالٓأس كالغضب.
كٌدفت دراسة أبك الىكر (ََِٔ) إلِ هعرفة العٛقة بٓف ا٘حباط كخكاء الهعىِ
كبعض الهتغٓرات اٖسرٓة ،كتككىت عٓىة الدراسة هف (َّٕ) فرد هف طٛب كطالبات هف كمٓة
التربٓة بجاهعة الهىٓا ،كتكصمت الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج كهف أبرزٌا :كجكد عٛقة
ارتباطٓة دالة كسالبة بٓف تحهؿ ا٘حباط كخكاء الهعىِ ،ككؿ هف أسالٓب الهعاهمة الكالدٓة
إحصائٓا
التالٓة :الحهآة-اٌ٘هاؿ ،كالتسمط-التساهح ،ككجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة كدالة
ن
بٓف تحهؿ ا٘حباط ككؿ هف اٖسالٓب الكالدٓة التالٓة :اٚستقٛؿ-التقٓٓد كالطهكح.

كٌدفت دراسة هحهد (ََِٔ) إلِ تقٓٓـ فاعمٓة برىاهج إرشادم قائـ عمِ التحمٓؿ
بالهعىِ فْ عٛج خكاء الهعىِ كفقداف الٍدؼ هف الحٓاة لدل عٓىة هف طٛب جاهعة
ا٘هارات العربٓة الهتحدة ،كتككىت عٓىة الدراسة هف (ٗ) طٛب ،كأسفرت الدراسة عف عدد هف
الىتائج كهف أٌهٍا :أف ا٘رشاد القائـ عمِ التحمٓؿ بالهعىِ ساٌـ فْ ازدٓاد ا٘حساس
بالٍدؼ هف الحٓاة كبالتالْ اىخفاض هستكل خكاء الهعىِ لدل عٓىة الدراسة.
كٌدفت دراسة هعكض (ُٖٗٗ) إلِ قٓاس أثر ا٘رشاد بالهعىِ فْ خفض خكاء
الهعىِ لدل عٓىة هف العهٓاف ،كبمغت عٓىة الدراسة (َُ) أفراد هف ذكم ا٘عاقة البصرٓة،
كههف ٓعاىكف هف خكاء الهعىِ كفقنا لمىتائج ا٘حصائٓة هف العٓىة اٚستطٛعٓة ،كهف أبرز

الىتائج التْ تكصمت لٍا الدراسة :أىً تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسط درجات
أفراد الهجهكعة ا٘رشادٓة فْ القٓاس القبمْ كالقٓاس البعدم اٖكؿ فْ حكاء الهعىِ لصالح
هتكسط درجاتٍـ فْ القٓاس البعدم اٖكؿ ،حٓث أف ا٘رشاد بالهعىِ ساٌـ فْ تعدٓؿ سمكؾ
الهسترشدٓف هف خٛؿ تغٓٓر ىظرتٍـ لمحٓاة كٖىفسٍـ ،كأٌهٓة كجكدٌـ كهعىِ حٓاتٍـ .

ايدراسات اييت تٓاويت عالقة ايرتبية اإلسالَية ببعض َظاٖر وأعراض خواء املعٓىٌدفت دراسة ) abeyta & routledge (2018إلِ قٓاس العٛقة بٓف الحاجة
لمهعىِ كاٚلتزاـ الدٓىْ ،كالهعتقدات الدٓىٓة ،كقد طكر الباحثاف هقٓاس الحاجة لمهعىِ
كاٚلتزاـ الدٓىْ ،كتككىت عٓىة الدراسة هف (ِْْ) فرد (ِّٓ) هف ا٘ىاث )َِٕ( ،هف
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الذككر ،كتىكعت دٓاىاتٍـ بٓف هسمهٓف كىصارل كٍٓكد كبكذٓٓف كٌىدكس ،كغالبٓتٍـ كاىكا هف
جدا بالتدٓف
الىصارل ،كأظٍرت الىتائج :أف الحاجة لمهعىِ كاىت هرتبطة ارتباطنا
عالٓا ن
ن
كالحاجة لٛىتهاء اٚجتهاعْ ،كارتباط التصك ارت العقمٓة بالدٓف .كها أف الىاس ٓختمفكف فْ
طهكحٍـ كحاجتٍـ لرؤٓة هعىِ لحٓاتٍـ ،كٌذي اٚختٛفات ٌْ اىعكاس لتدٓىٍـ.
ٌدفت دراسة الداٌرم (َُِّ) إلِ هعرفة الهرتكزات الرئٓسة لتعدٓؿ السمكؾ ،كعٛقتٍا
بالتربٓة ا٘سٛهٓة ،كاعتهد الباحث عمِ الهىٍج التحمٓمْ اٚستىباطْ ،كخمصت الدراسة إلِ
أف التربٓة ا٘سٛهٓة تتضهف أٌـ الهرتكزات الرئٓسة لتعدٓؿ السمكؾ ،كا٘رشاد الىفسْ كهىٍا:
طرؽ ا٘رشاد الىفسْ ،كاٖس س التْ ٓقكـ عمٍٓا ا٘رشاد الدٓىْ الىفسْ ،كهؤثرات تعدٓؿ
السمكؾ فْ التربٓة ا٘سٛهٓة ،كأٌداؼ كخصائص ككسائؿ كاجراءات تعدٓؿ السمكؾ فْ التربٓة
ا٘سٛهٓة ،ككذلؾ التدابٓر الكقائٓة لحهآة السمكؾ فْ التربٓة ا٘سٛهٓة.
كٌدفت دراسة قكٓدرم (ََِٖ) إلِ تأصٓؿ العٛج الىفسْ الدٓىْ كعٛج لً أسسً
كأدلتً العمهٓة ،كطرح أبرز إشكاٚتً ،كهىاقشة أراء الىاقدٓف لً ،كخمصت الدراسة إلِ عدد
استىادا ٖراء هؤسسْ
هف الىتائج كهف أٌهٍا :أف لمعٛج الركحْ تأثٓر بالغ اٌٖهٓة ،كذلؾ
ن
بعض الهدارس الىفسٓة ،كىجاح بعض التجارب العٛجٓة كهشركع العٛج الجهاعْ ا٘سٛهْ،
كهشركع العٛج باٖذكار كاٖدعٓة كاٖكراد.
كها ٌدفت دراسة باركف (ََِٖ) إلِ الكشؼ عف العٛقة بٓف التدٓف كالصحة
الىفسٓة كالقمؽ لدل عٓىة كبٓرة هف الهراٌقٓف الككٓتٓٓف ،حٓث بمغت عٓىة الدراسة (َِّّ)
ذككر كاىاثنا ،تـ اختٓارٌـ بطرٓقة عشكائٓة هف الهدارس الثاىكٓة فْ هختمؼ دكلة
نا
هراٌقنا
الككٓت ،كتـ تطبٓؽ هقٓاس الدافعٓة الداخمٓة لمتدٓف ،كهقٓاس القمؽ ،هضافنا إلٍٓا ستة بىكد
تقٓس هدل اٚعتقاد الدٓىْ كالرضا عف الحٓاة كالسعادة ،كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ دالة

بٓف الجىسٓف حٓث كاف اٖكٚد أعمِ فْ الهتكسط هف البىات عمِ كؿ الهقآٓس فٓها خٛ
هقٓاس القمؽ ،فقد كاف هتكسط البىات أعمِ هف اٖكٚد ،كأظٍرت الدراسة كذلؾ ارتباطات
إحصائٓا.
سمبٓا كداٚن
ن
إٓجابٓة دالة بٓف كؿ الهتغٓرات فٓها عدا هقٓاس القمؽ فقد كاف ن
كٌدفت دراسة الحسٓف (ََِٔ) إلِ هعرفة التدٓف كعٛقتً بالعصاب كاٚىبساط،
طالبا كطالبة ٓدرسكف بكمٓة الشرٓعة كالمغة العربٓة برأس
كبمغت عٓىة الدراسة (ِٕٔ)
ن
الخٓهة ،كاستخدـ الباحث هقٓاس هستكل التدٓف ،با٘ضافة إلِ قائهة أٓزىج لمشخصٓة،
- ِٕٗ -

المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى.

كخمصت الدراسة إلِ عدد هف الىتائج هف أبرزٌا :كجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة ذات دٚلة
إحصائٓة ب ٓف درجات التدٓف كاٚىبساط ،ككجكد عٛقة ارتباطٓة سمبٓة ذات دٚلة إحصائٓة
بٓف التدٓف كالعصاب ،كٓ ٚكجد فركؽ بٓف الطٛب كالطالبات عمِ درجات التدٓف كاٚىبساط،
بٓىها تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓىٍـ فْ درجات العصابٓة .
كفْ دراسة ) Steger (2005قاـ الباحث باختبار فرضٓة أف كجكد الهعىِ فْ الحٓاة
ٓعتبر كسٓط رابط بٓف الصحة الىفسٓة ا٘ٓجابٓة كالتدٓف .كقد تـ اختبار ٌذي الفرضٓة فْ
دراستٓف ضهىٓتٓف باستخداـ عدة طرؽ لقٓاس التدٓف كالصحة الىفسٓة.

تىاكلت إحدل

الدراسات ربط الهعىِ فْ الحٓاة بالتدٓف كعٛقتً بهستكل القىاعة كالرضا عف الحٓاة كجزء
هف الصحة الىفسٓة .كتىاكلت الدراسة اٖخرل ربط الهعىِ فْ الحٓاة بالتدٓف كالثقة بالىفس
كالتفاؤؿ كجزء إضافْ لمصحة الىفسٓة .كاىت العٓىة فْ الدراسة اٖكلِ (َٖٓ) طالب فْ
العشرٓىٓات هف أعهارٌـ كٓدرسكف هادة هقدهة فْ عمـ الىفس فْ جاهعة كبٓرة بالكسط
الغربْ بأهرٓكا .ككاىت هعظـ العٓىة هسٓحٓٓف هف طائفة البركتستاىت كالبقٓة كاثكلٓكٓٓف.
ككاىت العٓىة فْ الدراسة الثاىٓة جزء هف العٓىة اٖكلِ ههف كافقكا عمِ الهشاركة ككاف
عددٌـ (َِْ) هعظهٍـ طالبات .قاـ الباحث بجهع البٓاىات عف طرٓؽ تعبئة استباىات
كتقارٓر ٓكهٓة هف قبؿ الهشاركٓف عف ههارستٍـ لمشعائر الدٓىٓة كعف الصحة الىفسٓة
الهتضهىة لمتفاؤؿ كالثقة بالىفس كالرضا عف الحٓاة .كهف الىتائج التْ كجدٌا الباحث أف
كجكد هعىِ فْ الحٓاة هرتبط بههارسة الشعائر الدٓىٓة الٓكهٓة كالصحة الجٓدة لمفرد هف
جهٓع الىكاحْ .أٓضا أظٍرت الىتائج أف العٛقة بٓف التدٓف كصىع إحساس بهعىِ الحٓاة ٌْ
عٛقة ارتباطٓة هؤثرة بشكؿ إٓجابْ ككبٓر.
كٌدفت دراسة حسٓف (ُٔٗٗ) إلِ تقصْ العٛقة بٓف القٓـ ا٘سٛهٓة ككؿ هف سهة
القمؽ كالقمؽ اٖخٛقْ ،كهدل تأثر ٌذي العٛقة بعدد هف الهتغٓرات الدٓهغرافٓة ،كتككىت عٓىة
طالبا كطالبة هف جاهعة الٓرهكؾ ،ككىا هف ىتائج الدراسة :كجكد ارتباط
الدراسة هف (ِٔٔ) ن
إحصائٓا بٓف سهة القمؽ كالقٓـ ا٘سٛهٓة ،كها كشفت كجكد ارتباط هكجب كداؿ
سالب كداؿ
ن

إحصائٓا بٓف القمؽ اٖخٛقْ كالقٓـ ا٘سٛهٓة ،كها ٓكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف
ن
هتكسطات الدرجات عمِ اختبار القمؽ اٖخٛقْ الصحْ تعزل إلِ هستكل اٚلتزاـ بالقٓـ
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ا٘سٛهٓة ،ها ٓعكس أٌهٓة القٓـ ا٘سٛهٓة فْ تخفٓض سهة القمؽ هف جاىب ،كزٓادة القمؽ
اٖخٛقْ الصحْ هف جاىب آخر.

ايتعًيل عًى ايدراسات ايشابكة:اىقسهت الدراسات السابقة -كها سمؼ -إلِ قسهٓف :عىْ القسـ اٖكؿ بخكاء الهعىِ،
كعٛقتً بهتغٓرات عدة ،ركزت هعظهٍا عمِ طٛب كطالبات الجاهعة ،فهىٍا ها استٍدؼ
التعرؼ عمِ درجة خكاء الهعىِ لدل الطٛب كالطالبات ،كتأثٓر كؿ هف هتغٓرم الجىس
كالتخصص كدراسة الجهعاف (َُِٖ) ،كٌىاؾ هف استٍدؼ هعرفة سهات الطمبة الذٓف
ٓعاىكف هف خكاء الهعىِ ،كهعرفة التأثٓر الهباشر كغٓر الهباشر لخكاء الهعىِ كالشعكر
بالرضا عف الحٓاة فْ بعض الهشكٛت الىفس اجتهاعٓة كدراسة الحدٓبْ (َُِٓ) ،كتهٓزت
دراسة أبك الىكر (ََِٔ) بدراسة خكاء الهعىِ ضهف الىطاؽ اٖسرم ،كعٛقتً با٘حباط
كباٖسالٓب الكالدٓة فْ التربٓة ،كاٌتهت دراسات أخرل بقٓاس أثر برىاهج إرشادم فْ خفض
خكاء الهعىِ ،كدراسة هحهد (ََِٔ) كالتْ عهدت إلِ تقٓٓـ فاعمٓة برىاهج إرشادم قائـ
ع مِ التحمٓؿ بالهعىِ فْ عٛج خكاء الهعىِ كفقداف الٍدؼ هف الحٓاة لدل عٓىة هف طٛب
جاهعة ا٘هارات العربٓة الهتحدة ،كدراسة هعكض (ُٖٗٗ) التْ ٌدفت إلِ قٓاس أثر ا٘رشاد
بالهعىِ فْ خفض خكاء الهعىِ لدل عٓىة هف العهٓاف ههف ٓعاىكف هف خكاء الهعىِ كفقنا

لمهقآٓس ا٘حصائٓة.

كتتشابً الدراسات السابقة فْ القسـ اٖكؿ هع الدراسة الحالٓة هف حٓث تطرقٍا لخكاء
الهعىِ ،كبٓاف هفٍكهً ،كأبعاد تأثٓري ،كتكصٓؼ اٖفكار التْ تقؼ خمفً ،كتختمؼ عف الدراسة
الحالٓة هف حٓث هىاٌجٍا التْ تىكعت ها بٓف الكصفْ كالتحمٓمْ كشبً التجرٓبْ ،بخٛؼ
الدراسة ا لحالٓة كالتْ اعتهدت عمِ الهىٍج اٚستىباطْ ،كها تختمؼ الدراسات السابقة هف
حٓث هقترحاتٍا العٛجٓة التْ تىاكلت ٌذا الباب عبر هداخؿ هختمفة ،بٓىها تعتهد الدراسة
الحالٓة عمِ تبٓاف الهىٍج التربكم ا٘سٛهْ فْ ذلؾ.
كأها القسـ الثاىْ هف الدراسات السابقة فٍْ الدراسات التْ تىاكلت عٛقة الجاىب
الدٓىْ أك التربٓة ا٘سٛهٓة ببعض الهظاٌر كاٖعراض التابعة لخكاء الهعىِ ،ففْ دراسة
) abeyta & routledge (2018كالتْ عكست التأثٓر البارز لمدٓف فْ تحفٓز الفرد
٘ٓجاد هعىِ لحٓاتً  ،كأها دراسة الداٌرم (َُِّ) فقد تىاكلت العٛقة بٓف هعىِ الحٓاة ك
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خمصت الدراسة إلِ أف التربٓة ا٘سٛهٓة تتضهف أٌـ الهرتكزات الرئٓسة لتعدٓؿ السمكؾ،
كا٘رشاد الىفسْ كهىٍا :طرؽ ا٘رشاد الىفسْ ،كاٖسس التْ ٓقكـ عمٍٓا ا٘رشاد الدٓىْ
الىفسْ ،كهؤثرات تعدٓؿ السمكؾ فْ التربٓة ا٘سٛهٓة ،ها ٓعكس أٌهٓة هفآٌـ التربٓة
ا٘سٛهٓة لمتكجًٓ الىفسْ ،كالتىقٓب حكؿ الهفآٌـ التربكٓة ا٘سٛهٓة ذات الصمة بعٛج
خكاء الهعىِ ،كقاـ قكٓدرم (ََِٖ) فْ دراستً بتأصٓؿ العٛج الىفسْ الدٓىْ كعٛج لً
أسسً كأدلتً العمهٓة ،كاشتركت دراستا باركف (ََِٖ) حسٓف (ُٔٗٗ)فْ تىاكؿ هتغٓر
رئٓس هف أعراض خكاء الهعىِ كٌك :القمؽ ،إذ ٌدؼ باركف (ََِٖ) إلِ الكشؼ عف
العٛقة بٓف التدٓف كالصحة الىفسٓة كالقمؽ ،كٌدؼ حسٓف (ُٖٗٗ) إلِ تقصْ العٛقة بٓف
القٓـ ا٘سٛهٓة ككؿ هف سهة القمؽ كالقمؽ اٖخٛقْ ،بٓىها ٌدفت دراسة الحسٓف (ََِٔ)
إلِ هعرفة التدٓف كعٛقتً بالعصاب بشكؿ عاـ.
كتتشابً الدراسات السابقة فْ القسـ الثاىْ هع الدراسة الحالٓة هف حٓث تىاكلٍا
لهفآٌـ هرتبطة بعمـ الىفس كعٛقتٍا بالجاىب الدٓىْ أك التربٓة ا٘سٛهٓة ،فهىٍا دراسات
تىاكلت العٛقة بٓف الدٓف كالهعىِ كد ارسة كؿ هف )abeyta & routledge (2018
) ،Steger (2005كدراسات تأصٓمٓة كدراسة الداٌرم (َُِّ) كقكٓدرم (ََِٖ) ،كباقْ
الدراسات تىاكلت العٛقة بٓف التربٓة ا٘سٛهٓة كبعض الهتغٓرات الىفسٓة ،كتختمؼ الدراسة
الحالٓة عف دراستْ ) Steger (2005) abeyta & routledge (2018هف حٓث
ت خصٓصٍا لمجاىب الدٓىْ با٘سٛـ ،كلٓس كهفٍكـ عاـ لكافة اٖدٓاف ،كها تختمؼ عف باقْ
الدراسات هف حٓث الهىٍج ،كهف حٓث التركٓز عمِ الكشؼ عف الجاىب العٛجْ فْ التربٓة
ا٘سٛهٓة لخكاء الهعىِ.
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اإلطار ايٓظري
املبحث األوٍَ :فٗوّ خواء املعٓى
إف هفٍكـ خكاء الهعىِ ٓ ٚقؿ أٌهٓة عف الىظرٓة اٖساس التْ تفرع عىٍا كٌْ ىظرٓة
هعىِ الحٓاة ،إذ ٓشكؿ خكاء الهعىِ الجذر الذم ٓتكلد عىً الكثٓر هف الهشكٛت الىفسٓة
ىقصا لمىاحٓة الدٓىٓة كالركحٓة ،كقد ارتبط خكاء الهعىِ بالعدٓد هف
كاٚجتهاعٓة ،كتعكس
ن
الهتغٓرات التْ تكاترت دراسات عدة عمِ إثباتٍا ،ففْ دراسة عبدالعظٓـ (ََُِ) كالتْ
إحصائٓا بٓف كؿ هف خكاء الهعىِ كالشعكر
خمصت إلِ كجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة دالة
ن
بالٓأس ،كأزهة القٓـ ،كقمؽ الهستقبؿ ،كها تكصؿ  (1994) kinnierإلِ كجكد عٛقة
إحصائٓا بٓف خكاء الهعىِ كتصكر اٚىتحار كا٘قباؿ عمِ العقاقٓر الهدهىة،
ارتباطٓة دالة
ن
عددا هف الدراسات العربٓة كاٖجىبٓة كالتْ خمصت إلِ ارتباط خكاء
كٓكرد هحهد (ََِٔ) ن

الهعىِ بكؿ هف :ا٘حباط ،كاٚكتئاب ،كاٚىتحار ،كالعدكاىٓة ،كالقمؽ ،كالغضب ،كالعدٓد هف

الصراعات الىفسٓة ،تعضدٌا دراسة أبك الىكر (ََِٔ) فْ عٛقة خكاء الهعىِ با٘حباط،
كدراسة الحدٓبْ (َُِٓ) هف حٓث ارتباط خكاء الهعىِ بالقمؽ العاـ كالتكٓؼ اٚجتهاعْ،
حٓث ٓىشأ خكاء الهعىِ ىتٓجة الصراعات بٓف القٓـ الهختمفة ،كٓسفر عف بعض الهشكٛت
الىفس اجتهاعٓة كا٘حباط كالٓأس كالغضب .كٓرل فراىكؿ (َُِْ) فْ تكصٓؼ هفٍكـ خكاء
عصابا بحد ذاتً ،كلكىً ٓخمؽ أرضٓة خصبة لىشكء العصاب.
الهعىِ بأىً ٓ ٚشكؿ
ن
كٓتبدل خكاء الهعىِ أك ها ٓسهًٓ البعض بالفراغ الكجكدم عبر هظاٌر عدةٓ ،ذكر
هىٍا ٓالكـ كهام (َُِٓ) حٓف ٓتبدل الخكاء فْ حالة الهمؿ ،فالهمؿ آٓة الفراغ الكجكدم،
كالفراغ ٌىا ٌك فراغ هف الهعىِ ،كلٓس ف ار نغا هف الهشاغؿ ،كٓضٓؼ ٓالكـ كهام (َُِٓ)

صكرة أخرل هف صكري فٓها ٓسهِ بعصاب ٓكـ اٖحد Sunday neurosis ،أم عصاب

ٓكـ العطمة اٖسبكعْ- ،كلىا أف ىسهًٓ عصاب ٓكـ الجهعة -كٌك ىكع هف ا ٚكتئاب ٓصٓب
بعض اٖفراد فْ ٓكـ ا٘جازة ،ىتٓجة تفرغٍـ لذكاتٍـ ،كابتعادٌـ عف دائرة العهؿ التْ تشكؿ
ذٌىٓا عف الخكاء الهعىكم ،كالذم سرعاف ها ٓتبدل فْ إجازة ىٍآة اٖسبكع ،كقد
لٍـ اىشغاٚن ن
كبٓر هف ٌذي الحاٚت حتِ أطمؽ عمًٓ هصطمح عصاب ٓكـ
عددا نا
رصد الهعالجكف الىفسٓكف ن
العطمة اٖسبكعْ ،كهظٍر هف تجمٓات خكاء الهعىِ.
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كٌىاؾ عٛكة عمِ ذلؾ أقىعة هختمفة ،كهظاٌر هتعددة ٓبدك بٍا خكاء الهعىِ ،ففْ
بعض اٖحٓاف ٓتـ تعكٓض ٌذا الخكاء بإرادة القكة ،كتعكٓضٍا بالشكؿ اٖكثر بدائٓة لمقكة
كٌك :إرادة الهاؿ ،كفْ صكرة أخرل ٓتـ تعكٓضٍا با٘غراؽ فْ المذة ،كٓتبدل ذلؾ با٘غراؽ فْ
هتفشٓا قد ٓهثؿ دٚلة عمِ خكاء
هظٍر
نا
التعكٓض الجىسْ ،إذ ٓصبح اىدفاع الطاقة الجىسٓة
ن
الهعىِ (فراىكؿ.)َُِٕ،
كهها ٓؤكد ذلؾ أف ا٘ىساف ٓسعِ لهؿء ٌذا الىكع هف الخكاء هف خٛؿ المجكء إلِ
إشباعا عمِ الهدل القصٓر هثؿ الحصكؿ عمِ المذة كشري
بعض الكسائؿ التْ تمبْ لً
ن
الطعاـ ،أك ا٘غراؽ الجىسْ ،أك عبر التباٌْ الهادم بصكري الهختمفة ،كقد ٓحاكؿ ا٘ىساف
هجا ٚلمخمكة بذاتً ،كقد ٓظٍر ٌذا الفراغ بكثرة الغضب
هؿء حٓاتً بالعهؿ حتِ ٓ ٚدع
ن
كالكرآٌة ،كقد ٓهٗ ٌذا الفراغ بهظاٌر هف اٖعصبة كالهخاكؼ كالكساكس الهرضٓة

(غبلاير.)َُِٕ،
كهف الهظاٌر التْ تعبر عف حالة هف خكاء الهعىِ :تمؾ العبارات الصرٓحة التْ ٓعبر
بٍا الفرد عف حالة الفراغ لدًٓ هثؿ" :أىا  ٚأعرؼ غآة حٓاتْ" "ٓ ٚكجد ها ٌك جدٓر
أٓضا سٓطرة اٖفكار اٚىتحارٓة ،كفقداف الىظاـ كاٚلتزاـ ،كا٘حباط ،ككذلؾ
باٌٚتهاـ" كغٓرٌا ،ك ن
اٚكتئاب ٓعتبر هف الهؤشرات البارزة عمِ ذلؾ (عبدا﵀.)َُِٖ،
كٓرل هعكض كهحهد (َُِِ) أف ٌذي الهظاٌر تعتبر صحٓة كالسأـ كالهمؿ كا٘حباط
كغٓرٌا هف هظاٌر خكاء الهعىِ ،كٓهكف اعتبارٌا خبرات هرغكبة حٓىها تؤدم لٛكتشاؼ
العهٓؽ لمقٓـ ،كخمؽ الدافعٓة لمبحث عف الهعىِ ،كتىهٓة الشعكر بالهسؤكلٓة تجاي ذلؾ.
كأها عف اٖسباب التْ تقؼ خمؼ خكاء الهعىِ ،فٍىالؾ أسباب كثٓرة ،تىتهْ إلِ
اضا فْ الكقت ذاتً ،كهف جهمة ٌذي اٖسباب
جكاىب هختمفة ،كبعض ٌذي اٖسباب تشكؿ أعر ن
ها ذكري عبدا﵀ (َُِٖ):
 ٓعد ا٘شباع التاـ لمفراغ ،كتحقٓؽ جهٓع حاجات ا٘ىساف سبب هف أسباب خكاء الهعىِ أكالشعكر بالفراغ الكجكدم ،إذ أف ذلؾ هف شأىً أف ٓجعؿ ا٘ىساف ٓعٓش فْ حالة هف
الضٓاع كفقداف اٌٖداؼ طالها أف جهٓع حاجاتً هشبعة ،كبالتالْ تخمك حٓاتً هف الهعىِ،
إذ أف كجكد اٌٖداؼ فْ الحٓاة كالكفاح هف أجمٍا ٓجعؿ لمحٓاة هعىِ.
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 ٓشكؿ التطكر التكىكلكجْ هساحة هف الشعكر بأكقات الفراغٓ ،جعؿ ا٘ىساف ٓبحث عهآشغؿ بً كقت فراغً ،ذلؾ أف الزٓادة فْ الكقت كالراحة تؤدم إلِ اٚىكهاش الركحْ
لٙىساف ،فالكفرة الطاغٓة فْ الكقت تفقدي الهعىِ ،كٓىسحب ٌذا التأثٓر عمِ هعىِ
الحٓاة.
كٓشٓر الحسٓىْ (َُُِ) إلِ ها ذكري فراىكؿ هف هجهكعة هف اٖسباب
الهتعمقة بالهجتهع ،كهىٍا:
هشغك ٚبأهكر البقاء كالقكت
 هجتهع الكفرة :إذ أف ا٘ىساف هع التقدـ الحضارم لـ ٓعدن
فقط ،بؿ بدأ التساؤؿ عف أٌهٓة كجدكل العهؿ ،ككٓؼ ٓجد هعىِ فْ عالـ ب ٛهعىِ كٚ

ٌدؼ.
 زكاؿ القٓـ العالهٓة :حاكؿ ا٘ىساف أف ٓتهرد عمِ التقالٓد كقٓكدٌا ،كعمِ القٓـبدٓ ٛعف ٌذي القٓـ ،فالقٓـ كالتقالٓد اٚجتهاعٓة فْ حالة
اٚجتهاعٓة ،إ ٚأىً لـ ٓخمؽ ن

اىٍٓار ،ىتٓجة غٓاب الثكابت اٚجتهاعٓة عمِ هستكل العالـ.

 الىزعة اٚختزالٓة :أك ها ٓهسً فراىكؿ "تشْٓء ا٘ىساف" ىتٓجة التىاكؿ العمهْ لمطبٓعةبأسرٌا بها فٍٓا ا٘ىساف ،كجعؿ الهكضكعٓة الصرفة غآة بحد ذاتٍا ،حتِ أصبح ا٘ىساف
بعٓدا عف تككٓىً الخاص الهتفرد.
هادة هف هكاد الطبٓعة ،ن
كهف اٖسباب كذلؾ ها أكردي البرٓثف (َُُِ):
 عدـ ا٘ىجاز كعدـ التخطٓط لمحٓاة كالمذاف ٓىتجاف عف الكسؿ كا٘حباط ،كعدـ الثقةفْ الحٓاة.

 التفكٓر الجهعْ ،كهسآرة أخرٓف ،كالذم ٓىتج عىً تٍهٓش لمذات كتجىب تحهؿالهسؤكلٓة.

 التكاكؿ كالهغاٚة فْ الىظرة الجبرٓة لمحٓاة ،حٓث ٓعتبر ا٘ىساف ىفسً هجرد أداة بٓدالظركؼ.

 -التعصب الذاتْ كالذم ٓىتج عىً التفرٓط فْ حقكؽ كحرٓات أخرٓف.

 الصكر الهختمفة لمعهؿ الذم ٓ ٚحقؽ هعىِ لٙىساف ،كالعهؿ الذم ٓستىفد كقتالفرد ،أك العهؿ الذم ٓ ٚشعري با٘ىجاز كا٘ىتاج ،كٓكتفْ با٘غراؽ فْ الحٓاة

شعكر بالٛهباٚة.
نا
الركتٓىٓة ،أك عد العهؿ (البطالة) التْ تكلد
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كٓعتبر الفراغ الدٓىْ هف اٖسباب التْ تؤدم إلِ خكاء الهعىِ ،فا٘ٓهاف با﵀ -عز
كجؿ ،-كبالٓكـ أخرٓ ،ضفْ لمحٓاة قٓهة كهعىِ" ،كالفراغ الدٓىْ ٌك الذم ٓجعؿ ا٘ىساف
ٓمٍث كراء تحقٓؽ ىزكاتً كلذاتً الفكرٓةٖ ،ىً ٓ ٚعتقد فْ كجكد شْء كراء الحٓاة الدىٓكٓة،
جكعا ،كٌك ٓ ٚعرؼ لهاذا ٓعٓش؟ ها ٓجعمً
كٌك عمِ ٌذي الحالة كمها أشبع شٍكاتً ازدادت ن
ٓعٓش فْ حالة هف التكتر كشعكر داخمْ بالفراغ ،ذلؾ ٌك الفراغ الدٓىْ"
(غبلاير،َُِٕ،صّْٗ).

املبحث ايثاْي :أوج٘ ايكصور يف َفٗوّ خواء املعٓى وفكًا يٓظرية املعٓى
تبرز أٌهٓة الهعاىْ الكمٓة لمتربٓة ا٘سٛهٓة هف خٛؿ الىقد التالْ لٗجزاء التْ
تىاكلتٍا ىظرٓة الهعىِ فْ تفسٓر أبرز هحددات خكاء الهعىِ ،إذ أف هف أبجدٓاتٍا أف تقدـ
تفسٓر لمهعىِ الخاص لحٓاة الفرد ،كقمؽ الهكت ،كهعىِ الهعاىاة ،كتتهثؿ فْ أربعة
نا
لمهستفٓد
ظكاٌر قاهت عمٍٓا الهقآٓس الخاصة بخكاء الهعىِ كٌْ :الٛهعىِ ،كالٌٛدؼ ،كالٓأس
،كالهمؿ ،كسكؼ ٓتركز الهبحث عمِ الهحددات الثٛثة الهشكمة لهفٍكـ خكاء الهعىِ ،كلكف
ثهة أكجً ىقص  ٚتغطٍٓا ٌذي الجكاىب ،كهف خٛلٍا ٓتبٓف الدكر الذم تشكمً الهعاىْ الكمٓة
لمتربٓة ا٘سٛهٓة.

اجلاْب األوٍ :املعٓى اخلاص حلياة ايفرد
تسعِ ٌذي الىظرٓة إلِ إٓجاد هعىِ خاص لحٓاة كؿ فردٓ ،تهٓز بخصكصٓتً،
ٓستطٓع هف خٛلً تحدٓد كجٍتً فْ الحٓاة ،كتجاكز العقبات فْ سبٓمً ،بهىأل عف الهعىِ
العاـ لمحٓاة ،كٓكضح فراىكؿ (َُِٕ) ذلؾ بقكلً" :إف هعىِ الحٓاة ٓختمؼ هف شخص ٔخر،
كعىد الشخص الكاحد هف ٓكـ لٓكـ ،كهف ساعة ٖخرل .فمٓس الهٍـ ٌك هعىِ الحٓاة بصفة
عاهة ،كلكف الذم ٍٓهىا ٌك الهعىِ الخاص لمشخص عف الحٓاة فْ كقت هعٓف ،فمكؿ فرد
هٍىتً الخاصة أك رسالتً الخاصة فْ الحٓاة" (صُٔٔ).

إٕ إغفاٍ املعٓى ايعاّ يًحياة ،وترى األَر َعًكًا بفًشفة نٌ فرد؛ يٓطوي عًى إشهاييتني:
 ا٘شكالٓة اٖكلِ ٌْ :ا٘غراؽ فْ الىسبٓة التْ تؤكؿ إلِ العدهٓة ،كبالتالْ ٓ ٚكجد هعىِثابت عاـ لمحٓاة ٓهكف الرككف إلًٓ ،كٓىطمؽ هف خٛلً الهعىِ الخاص لكؿ فرد ،فض ٛعف
أف غٓاب الهعىِ العاـ لمحٓاة ،كالغآات الكبرل هىٍا ٓعتبر خمؿ عقدم هف ىاحٓة شرعٓة.
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كتعبر العدهٓة عف أف الحٓاة لٓست ذات هعىِ حقٓقْ ،كلٓس لٍا قٓهة أك ٌدفنا،

كفْ ضكء ذلؾ فإف الكجكد ىفسً ٓعد ىكع هف الفراغ ،كعدـ الهعىِ الهطمؽ ،كها تؤهف
العدهٓة بأف القٓـ كالهعتقدات ا ٖخٛقٓة  ٚأساس لٍا هف الصحة كلٓست ضركرٓة فْ الحٓاة،
كأف الكجكد كالحٓاة  ٚهعىِ لٍا ،كٌذا بالفعؿ ٓتىافِ هع ها تقكـ عمًٓ ىظرٓة الهعىِ هف
هبادئ كأفكار كغآات (هعكض كهحهد.)َُِِ،
كرغـ أف ىظرٓة الهعىِ ترفض العدهٓة بهفٍكهٍا اٖصمْ كفمسفة لٍا ركادٌا كهضاهٓىٍا
الخاصة؛ إ ٚأف إغفاؿ الهعىِ العاـ لمحٓاة سٓؤكؿ بالضركرة إلِ العدهٓة ،كلك بصكرة هختمفة
عها ٌْ عمًٓ كفمسفة ،ذلؾ أف ربط هعىِ الحٓاة باٖفراد هف شأىً أف ٓجعؿ ٌذا الهفٍكـ
ٌٛهٓا ٓ ٚهكف الكصكؿ عبري إلِ هعىِ ثابت ،كغآة كاضحة لمكجكد بأسري ،كٌذا ها ٓتىافِ
ن

هع الع قٓدة ا٘سٛهٓة التْ بٓىت الغآة اٖصمٓة لمحٓاة كها بعدٌا ،كٌذا ٓ ٚتىافِ هع أف

ٓككف لكؿ فرد هعىِ خاص لحٓاتً فْ ظؿ الهعىِ العاـ الثابت لمغآة اٖساسٓة هف الحٓاة.
 ا٘شكالٓة الثاىٓة :كتهثؿ ىتٓجة تابعة لٙشكالٓة اٖكلِ كٌْ أف حٓاة الفرد بذلؾ تصبحهىكطة بثبات ٌذا الهعىِ ،ككضكحً ،كلك تعرض الهعىِ لمتٍافت أك اٌٚتزاز أك لـ

ٓتحقؽ؛ فإف حٓاتً الهعتهدة عمِ ذلكـ الهعىِ سكؼ تتداعِ كتىٍارٖ ،ىً ٓشكؿ عهادٌا
كالجذر اٖساس لٍا.

وقد تٓب٘ فراْهٌ إىل ذيو ففرم بني ْوعني َٔ ايكيِ اييت حتكل َعٓى احلياة ،نُا أوردٖا
عبداهلل (:)0202
هىظكهة القٓـ الهتكازٓة :كالتْ تحهؿ اٖفراد عمِ إٓجاد هعىِ لحٓاتٍـ عبر هجهكعة هفالقٓـ الهتساكٓة فْ اٌٖهٓة ،كهف ٓجد هعىِ لحٓاتً هف خٛؿ العهؿ هع أسرتً ،كاخٛصً
فْ عهمً ،كبذلً فْ قضٓة إىساىٓة كالعهؿ الخٓرم ،فٍذا هف شأىً أف ٓككف أكثر سعادة،
كٓككف هع ىِ حٓاتً أكثر صٛبة ٖىً ٓقكـ عمِ عدة قضآا هتساكٓة فْ اٌٚتهاـ ،كٚ
تىٍار حٓاتً باىٍٓار أحدٌا.
هىظكهة القٓـ الٍرهٓة :كٌْ تهثؿ اٖفراد الذٓف ٓعٓشكف هف أجؿ قضٓة كاحدةٓ ،ضعكىٍا فْقهة القٓـ كٓسعكف لتبىٍٓا ،كتككف باقْ القٓـ هعتهدة عمٍٓا ،كهسخرة لٍا ،كالذم ٓكرس
حٓاتً هف أجؿ الكسب الهادم ،كٓجعؿ حٓاتً هتهحكرة حكؿ ذلؾ.
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ثـ دعا فراىكؿ إلِ تبىْ هىظكهة القٓـ الهتكازٓة ،لٓتقْ بذلؾ اىٍٓار الحٓاة فْ حاؿ
كاه ٛلٙشكالٓة
ح ٛن
اىٍٓار القٓـ العمٓا ضهف هىظكهة القٓـ الٍرهٓة ،كلكف ٌذا ٓ ٚشكؿ ن

الثاىٓة الهذككرة أعٛي ،فالقٓـ الهتكازٓة  ٚتقدـ ضهاىة ضد اٚىٍٓار الكمْ ،إذ أىً هف الكارد

أف تتعرض القٓـ الهتكازٓة لظركؼ هختمفة كالحركب أك الفقر أك الهكت كغٓرٌا ،كتتٍاكل
هعا ،كاذا كاىت الحٓاة تقكـ عمِ هعىِ ٓتصؿ بالبشر كالهاؿ ،أك الصداقات ،أك
القٓـ فالحٓاة ن
العائمة ،أك العهؿ ،فكؿ ها ٌك هرتبط بالبشر هعرض لمزكاؿ ،أك التغٓر ،أك الىقص ،أك
الهكت ،كبذلؾ تككف حٓاة الفرد رٌف ها هف طبٓعتً التبدؿ كعدـ الثبات.

اجلاْب ايثاْيَ :عٓى املعاْاةتٍدٓدا
كٌْ هف أبرز الهحددات لخكاء الهعىِ ،إذ تشكؿ الهعاىاة بكافة صكرٌا
ن

لمهعىِ العاـ لحٓاة الفرد هف خٛؿ التساؤؿ عف جدكل حٓاتً فْ ظؿ ٌذي الهعاىاة،
كاٚستغراؽ فْ السؤاؿ الهمح عف الهعىِ الخاص الذم تطكًٓ هعاىاتً" ،كقد أكد
اٚختصاصٓكف الىفسٓكف أف اٖسئمة الهرتبطة بهعىِ الحٓاة ،كجدكل الكجكد ،تخترؽ كعْ
ا٘ىساف كتبدأ فْ ا٘لحاح عىدها ٓكاجً ا٘ىساف الهكاقؼ التْ تتضهف خبرات غٓر هرغكب
فٍٓا ،أك هٍددة لً ،بحٓث تعرض رفآٌتً كتكاهمً لمخطر" (الخٓٛىْ،َُِّ،صَّٓ).
كٓكضح فراىكؿ (َُِٕ) أبرز الفرضٓات التْ تقكـ عمٍٓا ىظرٓة الهعىِ فْ التعاهؿ هع
الهعاىاة كٌْ:
 إف ها ٍٓـ فْ أم هعاىاة ٌك هكقؼ الشخص هىٍا ،كآلٓة تعاهمً هعٍا. -إف الهعاىاة تكؼ عف أف تككف هعاىاة عىدها ٓككف لٍا هعىِ.

 -إذا كاف الفرد ٓهمؾ هعىِ عاـ لحٓاتً ،فإف ذلؾ ٓؤٌمً لتحهؿ الهعاىاة.

 تحهؿ الهعاىاة بشجاعة كتجاكزٌآ ،شكؿ هعىِ بحد ذاتً ،إذ تتحكؿ الهأساةالشخصٓة إلِ إىجاز كاىتصار.

 ٌىالؾ هعىِ كاحد حقٓقْ لكؿ هكقؼ ٓكاجًٍ الفرد ،كهسؤكلٓة كؿ فرد ٌْ فؾ رهكزهآٌة ٌذا الهعىِ الحقٓقْ.

تكضح الفرضٓات السابقة أبرز الهٛهح العاهة لمتعاهؿ هع اٖلـ كالهعاىاة كهٍدد
لمهعىِ فْ الحٓاة ،إذ ترل ٌذي الفرضٓات فْ هجهمٍا بأف هكقؼ الشخص فْ التعاهؿ هع
الهعاىاة ٌك الذم ٓحدد أثرٌا عمًٓ ،فاٖلـ ذاتً قد ٓصٓب شخصٓف هختمفٓف فٓجٍز عمِ حٓاة
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أحدٌها ،بٓىها ٓتجاكزي أخر ،كٌذا ٓتكقؼ عمِ قراءة الشخص لمهكقؼ ،كٓحدد قدرتً عمِ
تجاكزي ،كها ترل ٌذي الفرضٓات أىً ٓ ٚهكف تحهؿ اٖلـ إ ٚإذا كاف ثهة هعىِ هف كرائً،
ٓحهؿ الفرد عمِ تحهؿ اٖلـ ،لٓحقؽ الهعىِ الهىشكد ،كها أف كجكد هعىِ عاـ ٓعٓش الفرد
هف أجمً ٓعٓىً عمِ تجاكز الهعاىاة كْ  ٚتعٓقً عف بمكغ هرادي هف حٓاتً ،كتحهؿ اٖلـ
عاها ٓحهؿ فْ طٓاتً الىجاح ،كالشعكر باٚىتصارٚ ،
بشجاعة ،كهف ثـ تخطًٓ ٓشكؿ هعىِ ن
سٓها فْ تمكـ أٔـ التْ ٓعجز الفرد عف إٓجاد هعىِ خاص لٍا ،ككفقنا لٍذي الفرضٓات فإف

ٌىالؾ هعىِ كاحد حقٓقْ خمؼ كؿ بٛء ،كٓ ٚكجد بٛء ب ٛهغزل ،كٓكهف دكر الفرد فْ البحث

عف ٌذا الهعىِ ،لكْ ٓتحهؿ هعاىاتً كهف ثـ ٓتخطاٌا.
كهف زاكٓة ىقدٓة فإىً ٓرل الباحث أف ٌذي الفرضٓات تىقسـ إلِ ثٛثة أقساـٓ ،ستىد كؿ قسـ
هىٍا عمِ افتراض ضهىْ هسبؽ ،كبدكىً ٓ ٚصبح لً قٓهة ،كٌىا تتبدل أكجً القصكر فْ
ٌذي اٖقساـ الثٛثة.

ايكشِ األوٍ:
ٌْ الفرضٓات التْ تسبؽ الهعاىاة ،كتتهثؿ فْ الفرضٓتٓف التالٓتٓف:

 إف ها ٍٓـ فْ أم هعاىاة ٌك هكقؼ الشخص هىٍا ،كآلٓة تعاهمً هعٍا. -إذا كاف الفرد ٓهمؾ هعىِ عاـ لحٓاتً ،فإف ذلؾ ٓؤٌمً لتحهؿ الهعاىاة.

فهكقؼ الشخص هف الهعاىاة ،كآلٓة تعاهمً هعٍا ٓعتهد عمِ تككٓىً الشخصْ

الهسبؽ ،كهعتقداتً ،كقٓهً ،ككذلؾ اهتٛكً لهعىِ عاـ فْ حٓاتً ٓؤٌمً لتجاكز
الهعاىاة ،فىطاؽ عهؿ ٌاتٓف الفرضٓتٓف هبىْ عمِ افتراض كجكد هعىِ لمحٓاة ،كقدرة

استعدادٓة تهكف الفرد هف الثبات حاؿ اٚبتٛء ،كاذا خ ٛالفرد هىٍا فٓ ٛصبح لٍها
هعىِ أك قٓهة.

ايكشِ ايثاْي:
ٌْ الفرضٓات التْ تتزاهف هع الهعاىاة ،كتتهثؿ فْ الفرضٓتٓف التالٓتٓف:
 -إف الهعاىاة تكؼ عف أف تككف هعاىاة عىدها ٓككف لٍا هعىِ.

 ٌىالؾ هعىِ كاحد حقٓقْ لكؿ هكقؼ ٓكاجًٍ الفرد ،كهسؤكلٓة كؿ فرد ٌْ فؾ رهكزهآٌة ٌذا الهعىِ الحقٓقْ.
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فكجكد هعىِ لمهعاىاة ٓكسب الفرد القدرة عمِ تقبمٍا كهف ثـ تجاكزٌا ،كها أف لكؿ هعاىاة
خفٓا ،كتكهف هسؤكلٓة الفرد فْ البحث عىً ،كبالتالْ فإف تجاكز
هعىِ حقٓقْ ،كقد ٓككف ن
الهعاىاة -كفقنا لٍاتٓف الفرضٓتٓف -هىكط بإٓجاد الهعىِ ،كفْ حاؿ تعذر إدراؾ الهعىِ فإف
ٌاتٓف الفرضٓتٓف  ٚتؤتْ أكمٍا.

ايكشِ ايثايث:
الفرضٓات التْ تعقب الهعاىاة ،كتتهثؿ فْ الفرضٓة التالٓة:
 تحهؿ الهعاىاة بشجاعة كتجاكزٌآ ،شكؿ هعىِ بحد ذاتً ،إذ تتحكؿ الهأساةالشخصٓة إلِ إىجاز كاىتصار.

ككأف الهعىِ هرتبط بها بعد الهعاىاةٓ ،تهثؿ بشعكر الفرد بتحقٓؽ الىجاح كا٘ىجاز حاؿ
تجاكزي لهعاىاتً ٚ ،سٓها إف عجز عف إدراؾ هغزاٌا ،فتصبح غآتً التحهؿ كالصبر لٓشعر
بمذة الكفاح التْ تعقبٍا ،كتستىد ٌذي الفرضٓة عمِ قدرة الفرد عمِ تجاكز هعاىاتً لٓتأتِ لً
الهعىِ ،كاف فشؿ فْ ذلؾ فمف ٓعكد لٍذي الفرضٓة هف أثر.
كقد حاكؿ فراىكؿ (َُِٕ) أف ٓسد ٌذي الفجكة فْ ىظرٓتً هف خٛؿ ها أسهاي
بالهعىِ الغائْ  The Supra-Meaningكالذم ٓرل أىً بالضركرة ٓتجاكز ها لدل ا٘ىساف
هف إهكاىات عقمٓة هحدكدة كٓسهك عمٍٓا ،كلٓس الهقصكد أف ٓتحهؿ ا٘ىساف ها فْ الحٓاة
هف  ٚهعىِ ،كلكف الهطمكب أف ٓتحهؿ عجزي ،كعدـ هقدرتً عمِ إدراؾ غىِ الهعىِ ،كاهتٛء
الحٓاة بالهعاىْ.
فالهعىِ الغائْ ٓحاكؿ أف ٓجعؿ ا٘ ىساف هسمٌ نها بعجزي عف إدراؾ كافة الهعاىْ ،حتِ
هىاسبا فْ سٓاؽ
فرضا
نا
ٓ ٚبقِ
عاجز أهاـ الظركؼ التْ ٓ ٚجد لٍا هعىِ ،كقد ٓشكؿ ذلؾ ن
ن

التعاهؿ هع هختمؼ البشر عمِ تعدد دٓاىاتٍـ كاعتقاداتٍـ ،أها لدل اٖفراد الهسمهٓف فٓجب
تكظٓؼ العاهؿ الدٓىْ كتعهٓقً لدٍٓـ كأداة تربكٓة كعٛجٓة ،كٌذا ها أشار إلًٓ فراىكؿ
(َُِٕ) بقكلً" :حٓىها ٓككف الهرٓض كاقفنا عمِ أرض صمبة هف اٚعتقاد الدٓىْ ،فٓ ٛهكف

أف ٓككف ٌىالؾ اعتراض بشأف اٚستفادة هف التأثٓر العٛجْ لهعتقداتً الدٓىٓة ،هها ٓىبع هف

الهصادر الركحٓة كٓعتهد عمٍٓا" (صُِٔ).
كٌذا القصكر تعالجً الهعاىْ الكمٓة التْ تزخر بٍا هصادر التربٓة ا٘سٛهٓة ،كالتْ
هف شأىٍا أف تهثؿ هعالـ عاهة لمفرد الهسمـ ،تعٓىً عمِ فٍـ الهعىِ العاـ لمحٓاة ،كعمِ
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بعٓدا عف ا٘غراؽ فْ
الجاىب أخر تهثؿ لً هعاف كمٓة ٓستطٓع أف ٓستهد هىٍا اٖهؿ كالفٍـ ن
إٓجاد هعىِ خاص لكؿ ظرؼ أك هعاىاة تهر بً ٚ ،سٓها أىً ٓستحٓؿ إٓجاد هعىِ خاص لكؿ
أحداث الحٓاة ،فثهة ظركؼ تحٓر العقؿ ،كتككف عصٓة عمِ كؿ الهبررات كالهعاىْ الدىٓكٓة.

اجلاْب ايثايث قًل املوتهف أبرز ها ٍٓدد هعىِ الحٓاة شعكر الفرد بحتهٓة زكالً هف ٌذ الكجكد ،تمؾ الحقٓقة
التْ تجهع عمٍٓا البشرٓة ،كٓىعكس ٌذا القمؽ عمِ التساؤؿ عف قٓهة ها ٓفعمً ا٘ىساف إذا
كاف هآلً إلِ الزكاؿ ،ذلؾ أف ا٘ىساف هفطكر عمِ حب الحٓاة ،كالرغبة فْ الخمكد ،كبالتالْ
تظٍر حقٓقة الهكت ككأىٍا تٍدد رغبة فطرٓة لدل ا٘ىساف بالخمكد.
كهف الىاحٓة الىفسٓة ٓكضح ٓالكـ كهام (َُِٓ) كٓؼ ٓقاكـ الىاس حقٓقة الفىاء
هف خٛؿ ها ٓطكًٓ "كؿ فرد هىا هف اعتقاد قكم عهٓؽ بأىً ٓتهتع بحصاىة شخصٓة كهىعة
كخمكد .كرغـ أىىا ىدرؾ عمِ هستكل عقمْ عبث ٌذا اٚعتقاد كحهاقتً؛ إ ٚأىىا عمِ هستكل
 ٚشعكرم عهٓؽ ىعتقد أف القكاىٓف الهعتادة لمبٓكلكجٓا  ٚتىطبؽ عمٓىا" (صَُٖ).
إف كجكدىا القصٓر فْ العالـ قد ٓىتٍْ فْ أم لحظة بسبب هختمؼ اٖقدار التْ
ٓصعب التىبؤ بٍا ،كالحكادث كاٖهراض كغٓرٌا ،ككعٓىا بالىٍآة الحتهٓة لكٓىكىتىا ،كالتحطـ
شعكر هؤلهان بالقمؽ .فالقمؽ إدراؾ تٍدٓد لبعض القٓـ التْ ٓعتبرٌا
نا
السٓككلكجْ الكشٓؾ ٓثٓر
الشخص جكٌرٓة لكجكدي كشخصٓة ،كلٍذا السبب كمىا ٓحاكؿ التأكٓد عمِ فٍـ الهكت،
كىختار اٖهاف الظاٌر لىا هف اىسجاـ اجتهاعْ كالٛهباٚة آهمٓف تفادم العدـ عف طرٓؽ
شعكرٓا بأىً شْء عدٓـ الهعىِ
شعكرٓا كٚ
التعاهؿ هع كجكدىا فْ ٌذا العالـ
ن
ن
(عبدا﵀.)َُِٖ،
كلجأت هختمؼ الهدارس الىفسٓة كالفمسفٓة إلِ كسائؿ هختمفة لمتعاهؿ كالتعآش هع
حقٓقة الهكت ،كهىٍا ىظرٓة الهعىِ التْ قررت أف تىظر إلِ الهكت كحقٓقة هطمقة ،كلكىٍا
كٓخمٌد هف
تعهؿ كهحفز لتحهؿ الهسؤكلٓة فْ الحٓاة؛ لٓحقؽ الفرد كجكدي هف خٛؿ ها ٓقدهً ي
بعدي.
كاذا كاف العٛج بالهعىِ ٓضع فْ اعتباري أف قابمٓة الزكاؿ لمكجكد ظاٌرة حتهٓة؛
فمٓس هعىِ ٌذا أىً اتجاي تشاؤهْ كلكىً اتجاي فعاؿ كاقعْ ،لذا فإف زكاؿ كجكدىا ٓ ٚحتـ أف
ٓجعؿ كجكدىا ٌذا ب ٛهعىِ ،لكىً ٓحدد التزاهىا بالهسؤكلٓة كاستعدادىا لتحهمٍا؛ ذلؾ أف كؿ
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شْء ٓتكقؼ عمِ تحقٓقىا لها عىدىا هف إهكاىات سهتٍا اٖساسٓة أىٍا قابمة لمزكاؿ ،فٓىبغْ
لٙىساف أف ٓقرر فْ كؿ لحظة ها سٓتركً هف أثر لكجكدي ،كذكرٓات لحٓاتً (فراىكؿ.)َُِٕ،
كبالتالْ فإف ىظرٓة الهعىِ تتعاهؿ هع الهكت كفؽ فرضٓتٓف ٌها:
 -أف الهكت ٓعهؿ كهحفز لٙىجاز كلتحهؿ الهسؤكلٓة فْ الحٓاة.

 -أف الحافز ٚستغٛؿ الحٓاة ٌك ها ٓكد الفرد أف ٓخمدي بعد كفاتً هف ذكرل كىجاح.

تعمٓ ٛلمهكت ،أك تحكٓمً إلِ حافز
كٌاتاف الفرضٓتاف تحتكٓاف عمِ قصكر ٓ ٚقدـ
ن

بعٓدا
ٓبعث الهعىِ فْ الحٓاة ،إذ أف ىظرٓة الهعىِ اكتفت بالتعاهؿ هع الهكت كحقٓقة حتهٓة ن

عف هعىِ الهكت ذاتً ،كعها بعد الهكت ،كاتصالً بالحٓاة ،ثـ أف تكظٓؼ الهكت كحافز لتحهؿ

هسؤكلٓة الحٓاة ٓفترض ابتداء أف ثهة هعىِ لحٓاة الفرد ٓكد تحقٓقً ،كالعٓش هف أجمً ،فإف
حافز لمحٓاة ،عمِ أف التربٓة
نا
اء فْ الهعىِ ف ٛتشكؿ لً ٌذي الفرضٓة
كاف الفرد ٓعاىْ خك ن
ا٘سٛهٓة -كها سٓأتْ فْ الهبحث التالْ -تىظر إلِ الهكت هف زكآا عدة ،هف ضهىٍا ها
حافز لمعهؿ ،لكىٍا تبٓف الٍدؼ اٖساس لهعىِ
نا
ٓتكافؽ هع ٌذي الفرضٓة بأف ٓككف الهكت
تائٍا ٓبحث عف هعىِ لحٓاتً أك
الحٓاة ،كهٛهح العهؿ الصالح ،كالذم ٓ ٚجعؿ ا٘ىساف ن

تفسٓر لها بعد الحٓاة.
نا
كتحكم الفرضٓة الثاىٓة ذات ا٘شكالٓة السابقة ،إذ تفترض أف لدل الفرد ها ٓكد
تخمٓدي ذكرل هف بعدي ،كها أف ٌذا الحافز ٓشكبً القصكر الذم ٓ ٚكفْ لتحفٓز ا٘ىساف
لمحٓاة ،أك لطهأىتً هف الهكت ،بخٛؼ ها تحهمً التربٓة ا٘سٛهٓة هف هخزكف عقدم ٓبٓف
هركر بأثري عمِ حٓاة الهسمـ ،كعمِ لحظة
نا
اهتداد أثر العهؿ الصالح إلِ ها بعد الهكت،
هكتً ،كلٓس لهجرد الفخر كاٚعتزاز كتخمٓد الذكرل.

املبحث ايثايث :املعاْي ايهًية يف ايرتبية اإلسالَية
كثٓر هف هٍددات الهعىِ كالتْ تهثؿ أسباب خكاء الهعىِ تتعمؽ بجكاىب غٓبٓة،
كالخكؼ هف الهكت ،أك هف الهستقبؿ الهجٍكؿ ،أك غٓاب ا٘جابة لٗسئمة الهقمقة التْ تفسر
سر اٚبتٛء ،كالقدر كها ٓحتكًٓ هف آٚـ كهعاىاة ،كتهثؿ الهعاىْ الكمٓة فْ التربٓة ا٘سٛهٓة
هكجٍات عاهة ،هستهدة هف هصادر التربٓة ا٘سٛهٓة ،تقدـ جك نابا ٖسئمة الكجكد التْ تٍدد
كشفاء لها ٓختمج فْ الصدكر هف حٓرة ،كقمؽ ،جراء اٖحداث التْ تظٍر فْ بادئ
الهعىِ،
ن
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اٖهر ككأىٍا ضرب هف ضركب العبث كالعشكائٓة ،كتىعكس عمِ اعتقاد الفرد بعبثٓة الحٓاة،
كخكائٍا هف الهعىِ .
كسٓعرض الباحث الجكاىب الثٛث لهحددات خكاء الهعىِ ،هف زاكٓة تربكٓة إسٛهٓة،
اىط ٛنقا هف أكجً القصكر فْ ىظرٓة الهعىِ.

اجلاْب األوٍَ :عٓى احلياة
تبٓف فٓها سبؽ أف هف أكجً القصكر فْ ىظرٓة الهعىِ؛ إغراقٍا فْ الىسبٓة هف خٛؿ
التركٓز عمِ إٓجاد هعىِ لحٓاة كؿ فرد عمِ حدة ،كاٌهاؿ الهعىِ الكمْ لمحٓاة ،كأها التربٓة
ا٘سٛهٓة فٍْ تعىِ بفٍـ فمسفة الحٓاة كفؽ هراد ا﵀ ،كتبٓاف دكر ا٘ىساف كها هٓزي ا﵀ بً؛
لٓسخر ذلؾ فْ السعْ لتحقٓؽ هراد ا﵀ هف كجكدي ،ضهف ىسؽ هتكاهؿ ٓعطْ لمحٓاة هعىاٌا،
كٓ ٚغفؿ دكر ا٘ىساف.
فقد كرـ ا﵀ ا٘ىساف كأعمِ هف هىزلتً؛ إذ ٌك ىفخة هف ركح ا﵀ -عز كجؿ -كاذ
أسجد لً الهٛئكة ،قاؿ ا﵀ تعالَِ ﴿:فإِ َذا َس َّو ٌۡ ُتهُۥ َو َن َف ۡخ ُ
ٌِن ﴾ٕ٩
ت فٌِ ِه مِن رُّ وحًِ َف َقعُو ْا لَهُۥ َٰ َس ِجد َ
(سورة احلجر) ،كقد أكرهً ا﵀ بالعقؿ ،ككٌبً حرٓة اٚختٓار كالتهٓٓز بٓف الخٓر كالشر ،قاؿ
تعالِ ﴿ :إِ َّنا َه ۡدٌَ َٰ َن ُه ٱلس َِّبٌ َل إِمَّا َشاك ِٗرا َوإِمَّا َكفُورً ا ٖ﴾ (سورة اإلنسان) كألٍـ الىفس ا٘ىساىٓة
فجكرٌا كتقكاٌا ،كبالتالْ فإف ا٘ىساف ٓهمؾ اٚستعداد لمخٓر كالشر ،كٓهمؾ اٖدكات التْ
تهكىً هف اٚختٓار ،ذلؾ أف فٍـ هعىِ الحٓاة ٓسبقً ا٘ٓهاف با﵀ الخالؽ عز كجؿ ،فالٍدآة
إلًٓ ،كا٘ٓهاف بً ٌْ ،الهؤسس الرئٓس لفٍـ هعىِ الحٓاة.
فالبحث فْ الهىشأ ٓطرح أهاـ ا٘ىساف هباشرة القضٓة الكجكدٓة اٖـ فْ حٓاة البشر
كغٓرٌـ ،كٌْ قضٓة ا٘ٓهاف بالخالؽ ،كا٘قرار لً بكحداىٓة ربكبٓتً لمككف ،ككحداىٓة ألكٌٓتً
لً ،كاثبات أسهائً كصفاتً ،فطبٓعة الكعْ بٍذي القضٓة الهركزٓة اٖـ ٌْ التْ ستحدد بشكؿ
جذرم حاسـ حٓاة ا٘ىساف كدكري فْ الككف ،فإف أحكهً كجاء هتطاب نقا هع كاقع الحاؿ؛

تعاظهت فعالٓة ا٘ىساف فْ الككف ،كأدرؾ الغآة هف حٓاتً (برغكث.)ََِٔ،

إف تصكر ا٘ىساف لذاتً كلمككف كالحٓاة ٓشكؿ فمسفتً الخاصة ،كٓحدد طرٓقة تعاطًٓ
هع اٖفكار كهع الحٓاة ككؿ ،فٍْ اٖصؿ الذم تىبثؽ هىً جهٓع ىظراتً الفكرٓة كاتجاٌاتً
اٖخٛقٓة كالسمككٓة ،كٌْ الهحرؾ الخفْ ٖفكاري كسمككً ،كٌْ أساس اختٛؼ الثقافات
كالحضارات ،ككؿ حضارة أ ك ىظاـ اجتهاعْ أك سٓاسْ أك حتِ اقتصادم ٓ ٚىبثؽ إ ٚعف
- ٖٗٔ -

المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى.

تصكر لمكجكد كعف ا﵀ (عمْ كآخركف.)ََِٓ،
كهػػف ثػػـ أكجػػد ا﵀ سػػى نىا لمٍدآػػة هػػف اقتفاٌػػا حقػػؽ اٖسػػباب الهؤدٓػػة لٍػػا ،كهػػف أبرزٌػػا :طمػػب
الٍدآة هف ا﵀ ،ك قد كرد فْ الحدٓث القدسػْٓ" :قػكؿ ا﵀ عػز كجػؿ ٓػا عبػادم كمكػـ ضػلؿ إٚ
هف ٌدٓت ،فسمكىْ الٍدل أٌدكـ"(ركاي الترهذم ،جْ.)ِّٖ/
كٌػػػذا الٍػػػدل ٓتبػػػٓف بطػػػرٓقتٓف "بٓػػػاف بأٓػػػات الهسػػػهكعة الهتمػػػكة ،كبٓػػػاف بأٓػػػات الهشػػػٍكدة
الهرئٓػة ،ك كٌٛهػا أدلػة كآٓػات عمػِ تكحٓػد ا﵀ كأسػهائً ك صػفاتً ،كلٍػذا ٓػدعك عبػادي بآٓاتػػً
اان ٱ َّّللُ لٌُِضِ ا َّل ََ ۡو ا َماا َب ۡعادَ إِ ۡذ َه َٰ
ادَم ُ ۡ
الهتمكة إلػِ التفكػر فػْ آٓاتػً الهشػٍكدة ،قػاؿ تعػالَِ ﴿ :و َماا َك َ
ٱّلل ِب ُك ِّل َش ًۡ ٍء َعلٌِ ٘ٔٔ﴾ (سورة التوبة)" (اخلطيب.)98/1 ،2004،
َح َّت َٰى ٌُ َبٌ َِّن لَ ُ مَّا ٌَ َّتقُ َۚ َ
ون إِنَّ َّ َ
دا ٚعمًٓ سبحاىً ،لٓككف التأهؿ فْ همككت ا﵀
كقد جعؿ ا﵀ تعالِ الككف كها حكل ن

سىة هف سىف الٍدآة إلًٓ ،فتأهؿ الككف ٓقكد إلِ خالقً ،كٌك سبٓؿ لزٓادة ا٘ٓهاف ،ذلؾ بأف

"القرآف الكرٓـ أىه ىر َّ
بالىظر كالتفكٓر فٓها خمؽ ا﵀ فْ السهاكات كاٖرض؛ لٓزداد الىاس ٓقٓ نىا
ى
بأف ا﵀ ٌك الخالؽ العظٓـ ،كلٓعمهكا أف ها خمقً ا﵀ كاف بدقة كىظاـ ،كأف كؿ ها فًٓ ٓجرم
بأهر ا﵀ ،أم كفؽ ها كضعً لً هف ىظاـ .فهف ٌذي أٓات الداعٓة إلِ الىظر فْ الككف
كالتأهؿ بها فًٓ لمكقكؼ عمِ أسراري ككٓفٓة جرٓاىً ،قكلً تعالِِ َُ﴿ :ل ُ
ت
ٱنظرُو ْا َم َاذا فًِ ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ
ض َو َما ُت ۡغنًِ ۡ ٓ
َو ۡٱۡلَ ۡر ِ َۚ
ٱۡل َٰ ٌَ ُ
ونٔٓٔ﴾ (سورة يونس)" (زيدان،1993،
ت َوٱل ُّن ُذ ُر َعن ََ ۡو ََّّل ٌُ ۡؤ ِم ُن َ

ص.)11

"كلكْ ٓدؿ الككف عمِ كجكد ا﵀ -عز كجػؿٓ -ىبغػْ أف ٓكػكف هتىاسػقنا ،كلكػْ ٓػتـ فٓػً

هحتاجػا إلٓػً،
هحتاجػا كذاؾ
هرتبا بعضً عمػِ بعػض بػأف ٓكػكف ٌػذا
ن
ن
التىاسؽٓ ،ىبغْ أف ٓككف ن
فٓتٛقٓػػاف طبقنػػا لمحاجػػة التػػْ بٓىٍهػػا ،ككمهػػا سػػبرت هزٓػ نػدا هػػف أغ ػكار ٌػػذي العمػػؿ كالهعمػػكٚت،
هتأه ٛفْ ٌذا السػبٓؿ ،إلػِ أف تىتٍػْ بػؾ ٌػذي العمػؿ الكثٓػرة إلػِ العمػة الكاحػدة الكبػرل
فتسٓر
ن
الكاهىة خمؼ كؿ ها قد رأٓت ،أم إلِ كاجب الكجػكد ،كٌػك ا﵀ عػز كجػؿ" (البػكطْ،ُٕٗٗ،ص

ُِٗ).
كقػػد
ِّۡل ُ ْولًِ ۡٱۡلَ ۡل َٰ َب

َٰ
ال َوٱل َّن َ ااار َ ٓ
ۡل َٰ ٌَاات
قػػاؿ ا﵀ عػػز كجػػؿ﴿ :إِنَّ ِفااً َخ ۡل ا ِ ٱل َّس ا َٰ َم َٰ َو ِ
ت َو ۡٱۡلَ ۡر ِ
ض َو ۡٱخ ِتلَاايِ ٱلَّ ٌۡا ِ
ِ
ِ ٓ( ﴾ٔ٩سورة آل عمرران) كلذلؾ يختهت أٓػة بػأف هخمكقػات ا﵀ ٌػْ آٓػات لمعقػٛء "

كٌػػػـ الػػػذٓف ٓىظػػػركف فػػػْ أسػػػبابٍا ك ٓػػػدرككف حكهٍػػػا ك أسػػػرارٌا ،ك ٓهٓػػػزكف بػػػٓف هىافعٍػػػا ك
أضرارٌا ،كٓسػتدلكف بهػا فٍٓػا هػف الحكػـ ك السػىف عمػِ قػدرة هبػدعٍا كحكهتػً كفضػمً ،كعمػِ
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استحقاقً لمعبادة دكف غٓري ،كبقػدر ارتقػاء العمػـ ٓكهػؿ التكحٓػد فػْ ا٘ٓهػاف ،كاىهػا ٓشػرؾ بػا﵀

أقؿ الىاس عقٛن كأكثرٌـ جٍٛن" (رضا.)63/2 ،1947،

كقد تعددت هشارب الفمسفات فْ الىظرة إلِ الحٓاة ها بٓف فمسفات هتشائهة ترل أىٍا

دار لمىعٓـ ٓىتٍْ كؿ شْء بىٍآتٍا ،ككاىت ىظرة ا٘سٛـ
دار لمبؤس كالشقاء ،كأخرل جعمتٍا نا
ه
لمحٓاة كسطنا بٓف ذلؾ ،فا﵀ تعالِ أىزؿ ا٘ىساف إلِ اٖرض كاستخمفً فٍٓا؛ لٓؤدم هٍهة

رسالٓة عمِ ضكئٍا ٓتحدد هصٓري فْ الحٓاة اٖخرل ،فالحٓاة بذلؾ كسٓمة لغآة أسهِ ،كٌذا

قربا ﵀ تعالِ هتِ خمصت الىٓة ،كقد
ٓ ٚمغْ جهالٍا كزخرفٍا ،ب ٍمً أف ٓككف التمذذ بذلؾ ن
لخص الىحٛكم (ََِٔ) الىظرة القرآىٓة لمحٓاة الدىٓا فٓها ٓمْ:
-

هتاع هؤقت ،كهكاف لمعبكر ،ككسٓمة لٕخرة ،كٓ ٚجكز اتخاذٌا غآة.
الدىٓا ههمكءة بالزٓىة كالزخرؼ كالشٍكات كالهمذات ،كٌذا هف تهاـ اٚختبار كاٚبتٛء.
ٓحؽ لمهسمـ أف ٓستهتع بالحٓاة الدىٓا كزٓىتٍا فْ حدكد الشرع ،كالضابط ٌىا؛ أٚ
تمًٍٓ عف طاعة ا﵀ ،بؿ ٓسخرٌا لمدار أخرة ،كلطاعة ا﵀ عز كجؿ.
الدىٓا هحككهة بسىف ا﵀ فْ اٖهـ كالهجتهعات ،فهف ابتغِ الدىٓا استكفِ ىتٓجتً،
كهف سخرٌا ﵀ ربح الدىٓا كأخرة.
ٓكها هف أٓاـ أخرة ،كٌْ دار تعب ككدح
الحٓاة الدىٓا قصٓرة ك ٚتعدك أف تككف ن
كىصب ،كٌْ دار لعب كتفاخر كتكاثر.
كقد أقاـ ا﵀ الحٓاة عمِ اٚبتٛء ،كجعمً قاىكنىا ٓجرم عمِ خمقً ،قاؿ تعالِ﴿ :ٱلَّ ِذي

َخلَ َ ۡٱل َم ۡو َ
ت َو ۡٱل َح ٌَ َٰو َة لِ ٌَ ۡبلُ َو ُك ۡ أَ ٌُّ ُك ۡ أَ ۡح َسنُ َع َم ٗ َۚل﴾ (سورة ادللك ،)2 :كقاؿ تعالِِ ﴿ :إ َّنا َج َع ۡل َنا َما َعلَى
ض ِزٌ َن ٗة لَّ َ ا لِ َن ۡبلُ َو ُه ۡ أَ ٌُّ ُ ۡ أَ ۡح َسنُ َع َم ٗل ( ﴾٧سورة الكهف) ،إف الكعْ بسىة اٚبتٛء ٓعطْ
ۡٱۡلَ ۡر ِ
هتكاه ٛلطبٓعة الحٓاة ،كلمغآة هف اٚبتٛء ،كٓستطٓع كضع هآسًٓ كهآسْ
تصكر
نا
الهؤهف
ن
العالـ فْ سٓاقٍا الصحٓح ،فٓ ٛطٓش لً عقؿ ،أك ٍٓتز لً إٓهاف ،كهف تأهؿ تارٓخ البشر
ٓجد أىً حافؿ باٚبتٛء عمِ هستكل الفرد كالهجتهعات.
كرغـ ذلؾ فمـ ٓأهر ا﵀ الهسمـ باعتزاؿ الدىٓا ،كاٚىكفاء عمِ العبادة الفردٓة ،بؿ إف
السعْ فْ الحٓاة ،كالكدح فْ طمب الرزؽ ،كىفع الىاس ،كعهؿ الخٓر ،كطمب العمـ كىشري،
كعهارة اٖرض ٌْ ،هف صهٓـ العبادة ،كهها أرادي ا﵀ هف عبادي ،قاؿ تعالِ﴿ :ه َُو أَن َشأ َ ُك م َِّن
ض َو ۡ
ٱس َت ۡع َم َر ُك ۡ فٌِ َ ا﴾ (سورة هود ،)61 :كقد أشار الزهخشرم (َُْٕ) إلِ هعىِ هف
ۡٱۡلَ ۡر ِ
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هعاىْ العهارة فقاؿٌ :ك أىشأكـ هف اٖرض لـ ٓىشئكـ هىٍا إٌ ٚك ،كلـ ٓستعهركـ فٍٓا غٓري،
كاىشاؤٌـ هىٍا خمؽ آدـ هف التراب ،كاستعهركـ فٍٓا كأهركـ بالعهارة ،كالعهارة هتىكعة إلِ
كاجب كىدب كهباح كهكركي ،ككاف همكؾ فارس قد أكثركا هف حفر اٖىٍار كغرس اٖشجار،
كعهركا اٖعهار الطكاؿ ،هع ها كاف فٍٓـ هف عسؼ الرعآا ،فسأؿ ىبْ هف أىبٓاء زهاىٍـ ربً
عف سبب تعهٓرٌـ ،فأكحِ إلًٓ :إىٍـ عهركا بٛدم فعاش فٍٓا عبادم.
بؿ إف فْ قدرة ا٘ىساف عمِ عهارتٍا ،كقابمٓتٍا لذلؾ؛ دٚلة عمِ ا﵀ سبحاىً
قادر عمٍٓا ،دٚلة
كتعالِ " ككف اٖرض قابمة لمعهارات الىافعة لٙىساف ،كككف ا٘ىساف نا
عظٓهة عمِ كجكد الصاىع ،كٓرجع حاصمً إلِ ها ذكري ا﵀ فْ آٓة أخرل كٌْ قكلً تعالِ:
(كالذم قدر فٍدل) كذلؾ ٖف حدكث ا٘ىساف -هع أىً حصؿ فْ ذاتً العقؿ الٍادم كالقدرة
عمِ التصرفات الهكافقةٓ -دؿ عمِ كجكد الصاىع الحكٓـ ،كككف اٖرض هكصكفة بصفات
أٓضا عمِ كجكد الصاىع الحكٓـ" (الرازم.)ُُٗٗ،
هطابقة لمهصالح ،هكافقة لمهىافع؛ ٓدؿ ن
فعهارة اٖرض ،كاصٛحٍا كبذؿ أسباب الىٍضة كالتقدـ بها ٓىفع الىاس ،كبها ٓظٍر
شأف الهسمهٓف ،كٓدعك لدٓف ا﵀ٌ ،ك هف صهٓـ هراد ا﵀ هف خمقً ،كداخؿ ضهف دائرة
عبادتً ،فقد سخر ا﵀ لٙىساف كؿ ها فْ ٌذا الككف ،هف فمؾ كأىعاـ كلباس كزٓىة ،كعمهً ها
لـ ٓكف ٓعمـ ٚ ،لٓىكفئ عمِ ىفسً ،كٓعتزؿ العالـ بدعكل أف الدىٓا شر كبٛء ،بؿ لتحقٓؽ
عه ٛبعد
هراد ا﵀ كفؽ ها جاء فْ شرعً ،ككؿ ذلؾ هف اٚبتٛء لمخمؽ لٓرل ا﵀ هف سٓحسف ن

أف همٌؾ ا٘ىساف السهع كالبصر كالعقؿ ،كبث آٓاتً فْ كتابً الهسطكر كالهىشكر ،كهف ثـ
تبىِ حٓاتً فْ أخرة عمِ ها قدهً فْ حٓاتً الدىٓا ،هف خٓر أك شر.

اجلاْب ايثاْيَ :عٓى املوت يف ايرتبية اإلسالَية
تفسٓر هتهاس نكا ذا تسمسؿ هىطقْ
نا
إف ها ٓهٓز هصادر التربٓة ا٘سٛهٓة أىٍا قدهت
أك ٚإثبات الهكت كحقٓقة  ٚهفر هىٍا كلك
لمهكت ،بىظرة تكاهمٓة بٓىً كبٓف الحٓاة ،فقررت ن
كاف ٌذا الفرار فْ الٛشعكر -كها تـ إٓرادي -فقاؿ ا﵀ تعالِۡ َُ﴿ :ل إِنَّ ۡٱل َم ۡو َ
ون م ِۡن ُه
ت ٱلَّذِي َتفِرُّ َ
َفإِ َّنهُۥ ُم َٰلَقٌِ ُك ۡ ﴾ (سورة اجلمعة ،)8 :كسٓشهؿ كافة البشر ،قاؿ تعالُِ ( :ك ُّل َم ۡن َعلَ ٌۡ َ ا َفان ( )ٕٙسورة
أحدا
الرمحن) ،كقاؿ تعالُِ ﴿ :ك ُّل َن ۡفس َذ ٓا ِئ َق ُة ۡٱل َم ۡو ِ
ت﴾ (سورة آل عمران ،)185 :كٓ ٚحابْ الهكت ن

ون ٖٓ﴾ (سورة الزمر) ،كقاؿ تعالَِ ﴿ :و َما َج َع ۡل َنا
ىبٓا ،قاؿ تعالِِ ﴿ :إ َّن َك َمٌ ِّٞت َوإِ َّن ُ َّم ٌِّ ُت َ
كلك كاف ن
ِك ۡٱل ُخ ۡلدَ أَ َفإٌِْن م َّ
ون ٖٗ﴾ (سورة األنبياء) .كٓ ٚهكف التحصف هىً بأم
ِّت َف ُ ُ ۡٱل َٰ َخلِ ُد َ
لِ َب َشر مِّن ََ ۡبل َ
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كسٓمة هادٓة أك عمهٓة أك غٓرٌا قاؿ تعالِ﴿ :أَ ٌۡ َن َما َت ُكو ُنو ْا ٌ ُۡد ِرك ُّك ُ ۡٱل َم ۡو ُ
ت َولَ ۡو ُكن ُت ۡ فًِ ُبرُوج
ُّم َشٌَّدَ ة﴾ (سورة النساء.)78 :
أحدا ،حثت الشرٓعة عمِ دكاـ
كبعد تقرٓر الهكت كحقٓقة  ٚهفر هىٍا ك ٚتستثىْ ن
تذكر الهكت لٓكسر حاجز الخمكد الىفسْ الذم ٓطكًٓ البشر فْ أعهاقٍـ ،كحتِ ٓ ٚىجرؼ

َّ
كـ أخرةى)
الفرد فْ غهرة الحٓاة كٓىسِ تمؾ الحقٓقة ،ففْ الحدٓث (زكركا
ى
القبكر فإىٍا ت ىذ ِّك ير ي
(ركاي ابف هاجً ،جُ.)ََٓ/

كعف ابف عهر أىً قاؿ " :أتٓت الىبْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ عاشر عشرة ،فقاـ رجؿ
ذكر لمهكت،
هف اٖىصار ،فقاؿٓ :ا ىبْ ا﵀ ،هف أكٓس الىاس كأحزـ الىاس؟ فقاؿ :أكثرٌـ نا
استعدادا لمهكت قبؿ ىزكؿ الهكت ،أكلئؾ ٌـ اٖكٓاس ذٌبكا بشرؼ الدىٓا ككراهة
كأشدٌـ
ن

أخرة" (الطبراىْ،جُِ ،ُْٕ/حدٓث رقـ ُّّٔٓ).

كقد لجأت بعض الهدارس الىفسٓة إلِ ٌذي الهىٍجٓة ا٘سٛهٓة فْ التذكٓر بالهكت،
قاصر كٌك الشعكر ببٍجة الحٓاة ،كاستغٛلٍا،
نا
هقصدا
بؿ هعآشتً قبؿ أكاىً ،كلكىٍا تحهؿ
ن
كحهمٍـ عمِ ذلؾ ها عآىً بعض اٖطباء الىفسٓٓف هف أىً ٓ ٚعْ خبرة الهكت كحقٓقتً إٚ
بعض الهرضِ الذٓف أكشككا عمِ هفارقة الحٓاة ،كهرضِ السرطاف.
كثٓر هف كرش العهؿ الخاصة بكعْ الهكت ،كبعض
فقد سجؿ التراث السٓككلكجْ نا
قادة العٛج الجهعْ خاضكا بالهسترشدٓف تجربة هختصرة لمهكت ،بأف ٓطمبكا هف اٖعضاء أف
ٓكتبكا ىقش ضرٓحٍـ ،أك ٓقدهكف تخٓٛت هكجٍة ٓتخٓؿ فٍٓا أعضاء الجهاعة هكتٍـ
الخاص كجىازتٍـ .كقد قدـ هعهؿ التدرٓب القكهْ خبرة أسهكٌا" :جهاعة دكرة الحٓاة" ،كفٍٓا
ٓقضْ الهشارككف كقتنا كٌـ ٓعٓشكف كٓتحدثكف كٓمبسكف عمِ طرٓقة الهسىٓف .كٓقكهكف
بزٓارة هقبرة هحمٓة كٓتخٓمكف هكتٍـ كجىازتٍـ (ٓالكـ كهام.)َُِٓ،
كبعد أف تقرر الشرٓعة حقٓقة الهكت كحتهٓتً ،كدكاـ تذكري الذم ٓقاكـ ىسٓاىً أك
التغافؿ عىً ،تبٓف الغآة هف ذلؾ ،كالتْ هف خٛلٍا تتجمِ عٛقة الهكت بالحٓاة ،كأىٍها
هكهٛف لبعضٍها ،كٍٓدفاف إلِ غآة كاحدة تتجمِ فْ قكؿ ا﵀ تعالِ﴿ :ٱلَّذِي َخ َل َ ۡٱل َم ۡو َ
ت
َو ۡٱل َح ٌَ َٰو َة لِ ٌَ ۡبلُ َو ُك ۡ أَ ٌُّ ُك ۡ أَ ۡح َسنُ َع َم ٗ َۚل َوه َُو ۡٱل َع ِزٌ ُز ۡٱل َغفُو ُر ٕ﴾ (سورة ادللك) ،فحسف العهؿ كفؽ هراد
حافز لمحٓاة كلها بعدٌا أكبر كأعهؽ هف هجرد تكظٓؼ حقٓقة الهكت
ا﵀ ٌك الغآة ،كٌذا ٓقدـ نا
ٚستغٛؿ الحٓاة ،كتخمٓد الذكرل كها فْ ىظرٓة الهعىِ ،إذ أف التصكر ا٘سٛهْ بٍذي الصكرة
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ٓجعؿ لمعهؿ كا٘حساف قٓهة عظٓهة تتجاكز هجرد تخمٓد الذكرل إلِ اهتداد ثهار العهؿ الصالح
إلِ ها بعد الهكت ،كبذلؾ ٓككف الهكت حمقة كصؿ بٓف حٓاتٓف ٓجىْ فٍٓا الهرء ثهار حٓاتً
اٖكلِ فْ حٓاتً اٖخرلٓ ،قكؿ ا﵀ تعالَِ ﴿ :ف َمن ٌَ ۡع َم ۡل م ِۡث َقا َل َذرَّ ٍة َخ ٌۡ ٗرا ٌَ َرهُۥ َ ٧و َمن ٌَ ۡع َم ۡل
م ِۡث َقا َل َذرَّ ة َش ٗرّ ا ٌَ َرهُۥ ( ﴾٨سورة الزلزلة).
كهف الهعاىْ التْ ٓضفٍٓا الهكت إلِ الحٓاة فْ الفكر التربكم ا٘سٛهْ :أىً ٓزكْ
اسخا بقصر اٖجؿ ،كالجزاء بعد الهكت ،فٓىعكس ذلؾ
اٖخٛؽ بقدر ها ٓككف إٓهاف الفرد ر ن
عمِ أخٛقً ،كقٓهً ،كتعاهمً هع أخرٓف ،كبٍذا الهعىِ العهٓؽ ٓستحٓؿ الهكت إلِ باعث
لمحٓاة الصالحة ،كٌذا ها ٓ ٚتأتِ فْ ىظرٓة الهعىِ ،كباقْ الهدارس الىفسٓة اٖخرل.
كهع تمكـ الهعاىْ التْ ٓحهمٍا الهكت؛ إ ٚأف ا٘سٛـ ٓىٍِ عف تهىْ الهكت ،كٓدعك
إلِ الحٓاة ،كالهشْ فْ هىاكبٍا ،كعهارة اٖرض ،كأف ا٘ىساف هستخمؼ فٍٓآ ،حهؿ رسالتً،
كٓسعِ لتحقٓقٍا ،كفْ الحدٓث قاؿ الىبْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ( :كٓ ٚتهىٓف أحدكـ الهكت،
هسٓئا فمعمً ٓستعتب" أم ٓسأؿ ا﵀ العتبِ أم الرضا)
خٓرا ،كاها
ن
إها هحس نىا فمعمً أف ٓزداد ن
(ركاي البخارم ،جٕ -ُُِ/حدٓث رقـ ّٕٔٓ) ،فٍىا ٓحث الىبْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ عمِ
اغتىاـ الحٓاة لتككف فرصة لمهحسف أف ٓزداد إحسا نىا ،كلمهسْء أف ٓصمح حالً ،ك ٚخٓر فْ

تهىْ الهكت لك ٛالحالٓف.

اجلاْب ايثايثَ :عٓى املعاْاة واالبتالء يف ايرتبية اإلسالَيةاشتهمت الفرضٓات الهفسرة لمهعاىاة فْ ىظرٓة الهعىِ عمِ ثٛثة أقساـ تـ ذكرٌا،
كبٓاف أكجً القصكر التْ تشكبٍا ،كاىطٛقا هف أكجً قصكر ٌذي اٖقساـ الثٛثة؛ تتبٓف
أٌهٓة الهعاىْ الكمٓة فْ الفكر التربكم ا٘سٛهْ ،فثهة هعاف كمٓة تسبؽ اٚبتٛء ،كهعاف
عهكهٓا ٓتشبث بً الفرد كلك لـ ٓدرؾ الهعىِ الجزئْ الخاص
تزاهىً ،كهعاف تعقبً ،تهثؿ هتكأ
ن
بهعاىاتً ،كٓ ٚهىع ذلؾ هف إٓجادي ،كلكىً ٓ ٚغىْ عف الهعىِ التربكم ا٘سٛهْ ،بؿ إف
الهعاىْ الجزئٓة لمهعاىاة تزداد صٛبة هتِ ها رافقٍا إٓهاف قكم بالهعاىْ الكمٓة.
كقبؿ إٓراد اٖقساـ الثٛثة  ٚبد هف بٓاف فقً اٚبتٛء هف هىظكر التربٓة ا٘سٛهٓة إذ
ٚبد أف ٓعْ الهسمـ هقاصد ا﵀ عز كجؿ هف ابتٛء البشر ،حتِ ٓ ٚككف عرضة لمشبً التْ
تطٓش بٍا العقكؿ حاؿ الكركب كالهصائب ،كتزعزع ا٘ٓهاف بقدر ضعفً قبؿ كقكع البٛء ،كقد
عددا هف الهقاصد ،كهىٍا:
بٓف ا﵀ عز كجؿ فْ كتابً الكرٓـ ن
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أف اٚبتٛء قد ٓككف ثه نىا لدخكؿ الجىة ،كها قاؿ ا﵀ تعالِ﴿ :أَ ۡ َحسِ ۡب ُت ۡ أَن َت ۡد ُخلُو ْا
ٌِن َخ َل ۡو ْا مِن ََ ۡبلِ ُك َّمس َّۡت ُ ُ ۡٱل َب ۡأ َسآ ُء َوٱلضَّرَّ ٓا ُء َو ُز ۡل ِزلُو ْا َح َّت َٰى ٌَقُو َل ٱلرَّ سُو ُل
ۡٱل َج َّن َة َولَمَّا ٌَ ۡأ ِت ُك َّم َث ُل ٱلَّذ َ
َّل إِنَّ َن ۡ
ٌِن َءا َم ُنو ْا َم َعهُۥ َم َت َٰى َن ۡ
ٱّلل أَ َ ٓ
ٱّلل ََ ِرٌ ( ﴾ٕٔٗ ٞسورة البقرة).
ص َر َّ ِ
ص ُر َّ ِ
َوٱلَّذ َ
كقد ٓككف اٚبتٛء ٚختبار صبر الهؤهف ،كها قاؿ تعالِ﴿ :لَ ُت ۡبلَوُ نَّ ف ًِٓ أَ ۡم َٰ َولِ ُك ۡ َوأَن ُفسِ ُك ۡ
ٌِن أَ ۡش َر ُك ٓو ْا أَ ٗذى َكث ٌِٗر َۚا َوإِن َت ۡ
ص ِبرُو ْا َو َت َّت ُقو ْا َفإِنَّ
ٌِن أُو ُتو ْا ۡٱل ِك َٰ َت َ مِن ََ ۡب ِل ُك ۡ َوم َِن ٱلَّذ َ
َولَ َت ۡس َمعُنَّ م َِن ٱلَّذ َ
َٰ
ۡ ۡ ُ
ُور ( ﴾ٔ٨ٙسورة آل عمران) ،كقكلً تعالَِ ﴿ :ولَ َن ۡبلُ َو َّن ُك ِب َش ًۡء م َِّن ۡٱل َخ ۡويِ
َذل َِك م ِۡن َعز ِ ٱۡلم ِ
شر َٰ
ۡ
ۡ َ
ۡ َ
س َو َّ
ٌن ٘٘ٔ﴾ (سورة البقرة).
ٱلث َم َٰ َر ِ
ٱلصَّ ِب ِر َ
ُوع َو َن ۡقص م َِّن ٱۡل ۡم َٰ َو ِل َوٱۡلنفُ ِ
ت َو َب ِّ ِ
َوٱلج ِ
كهف هقاصد اٚبتٛء أف ٓهٓز ا﵀ الخبٓث هف الطٓب ،كٓختبر إٓهاف الهؤهىٓف كها
ٌث م َِن َّ
ٌِز ۡٱل َخ ِب َ
ٌِن َعلَ َٰى َمآ أَن ُت ۡ َعلَ ٌۡ ِه َح َّت َٰى ٌَم َ
ٱلط ٌِّ ِ ﴾ (سورة
ان ٱ َّّللُ لِ ٌَ َذ َر ۡٱلم ُۡؤ ِمن َ
قاؿ تعالِ﴿ :مَّا َك َ

ون ٕ﴾
آل عمران ،)179 :كقكلً تعالِ﴿ :أَ َحسِ َ ٱل َّناسُ أَن ٌ ُۡت َر ُك ٓو ْا أَن ٌَقُولُ ٓو ْا َءا َم َّنا َو ُه ۡ ََّل ٌ ُۡف َت ُن َ

ٌِن مِن ُك ۡ َو َٰ
ار ُك ۡ
ٌن َو َن ۡبلُ َو ْا أَ ۡخ َب َ
ٱلصَّ ِب ِر َ
(سورة العنكبوت) ،كقكلً تعالَِ ﴿ :ولَ َن ۡبلُ َو َّن ُك ۡ َح َّت َٰى َن ۡع َل َ ۡٱلم َٰ َُج ِ د َ
صا َبهُۥ َخ ٌۡر
ٱّلل َعلَ َٰى َح ۡري َفإِ ۡن أَ َ
اس َمن ٌَ ۡع ُب ُد َّ َ
ٖٔ﴾ (سورة حممد) ،كقاؿ ا﵀ عز كجؿَ ﴿ :وم َِن ٱل َّن ِ
ۡ
ٱلد ۡن ٌَا َو ۡ ٓ
صا َب ۡت ُه ف ِۡت َنة ٱن َق َل َ َعلَ َٰى َو ۡج ِ هِۦ َخسِ َر ُّ
ٱۡلخ َِر َۚ َة َٰ َذل َِك ه َُو ۡٱل ُخ ۡس َرانُ ۡٱلم ُِبٌنُ
ٱط َمأَنَّ ِبهِۦ َوإِ ۡن أَ َ
ٔٔ﴾ (سورة احلج).
كهف هقاصد اٚبتٛء تكفٓر الخطآا كها قاؿ الىبْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ (ها ٓصٓب
الهسمـ هف ىصب ك ٚكصب كٌ ٚـ ك ٚحزف ك ٚأذل ك ٚغـ حتِ الشككة ٓشاكٍا إ ٚكفر ا﵀
بٍا هف خطآاي) (ركاي البخارم ،جٕ -ُُْ/حدٓث رقـ ُْٔٓ).
كقد ٓككف اٚبتٛء لمتذكٓر بالرجكع إلِ ا﵀ ،كا٘ىابة إلًٓ ،كها قاؿ تعالَِ ﴿ :ولَ َق ۡد
ٌِن َو َن ۡقص م َِّن َّ
ون ٖٓٔ﴾ (سورة األعراف) وقوله تعاىل:
ٱلث َم َٰ َر ِ
ت لَ َعلَّ ُ ۡ ٌَ َّذ َّك ُر َ
أَ َخ ۡذ َنآ َءا َل ف ِۡر َع ۡو َن ِبٱل ِّسن َ
ُون ( ﴾ٕٔٙسورة
ُون َو ََّل ُه ۡ ٌَ َّذ َّكر َ
ون فًِ ُك ِّل َعا مَّرَّ ًة أَ ۡو َمرَّ َت ٌۡ ِن ُث َّ ََّل ٌَ ُتوب َ
﴿أَ َو ََّل ٌَ َر ۡو َن أَ َّن ُ ۡ ٌ ُۡف َت ُن َ

التوبة).
ص ۡب ُت
ص َب ۡت ُك مُّصِ ٌ َب ٞة ََ ۡد أَ َ
كقد ٓككف ىتٓجة لذىكب البشر كها قاؿ تعاؿى﴿ :أَ َولَ َّمآ أَ َٰ َ
ۡ
ٱّلل َعلَ َٰى ُك ِّل َش ًۡء ََد ٞ
ٌِر ٘( ﴾ٔٙسورة آل عمران)،
مِّثلَ ٌۡ َ ا َُ ۡل ُت ۡ أَ َّن َٰى َٰ َه َذا َُ ۡل ه َُو م ِۡن عِ ن ِد أَنفُسِ ُك ۡ إِنَّ َّ َ
ۡ
ۡ
ۡ
ض ٱلَّذِي َعمِلُو ْا
اس لِ ٌُذٌِ َق ُ َب ۡع َ
كقكلً تعالَِ ﴿ :ظ َ َر ٱل َف َسا ُد فًِ ٱل َبرِّ َوٱل َب ۡح ِر ِب َما َك َس َب ۡت أَ ٌۡدِي ٱل َّن ِ
صا َب َك مِن َس ٌِّ َئة َفمِن َّن ۡفسِ َۚ َك﴾ (سورة
ُون ٔٗ﴾ (سورة الروم) ،كقكلً تعالَِ ﴿ :و َمآ أَ َ
لَ َعلَّ ُ ۡ ٌَ ۡر ِجع َ
ص َب ُك مِّن مُّصِ ٌ َبة َف ِب َما َك َس َب ۡت أَ ٌۡدٌِ ُك ۡ َو ٌَ ۡع ُفو ْا َعن
النساء ،)79 :كٓقكؿ سبحاىً كتعالَِ ﴿ :و َمآ أَ َٰ َ

َكثٌِر ٖٓ﴾ (سورة الشورى).
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ضربا
كبالتالْ فإف فقً الفرد لٛبتٛء ،كأىً سىة إلٍٓة ،كأف لً هقاصد كغآات كلٓس ن

هف العبث؛ ٍٓٓئً لتقبؿ ها ٓصٓبً بقدر إٓهاىً بٍذي السىة كبقدر تككمً عمِ ا﵀ ،كآهاىً
بقضائً كقدري ،كٌذا ها سٓتـ بٓاىً.

ايكشِ األوٍ :املعاْي اييت تشبل االبتالء
كٌْ تمؾ الهعاىْ التْ ٓتكجب عمِ الفرد الهسمـ أف ٓتحصف بٍا ،لتككف لً عكنىا

عمِ تجاكز اٚبتٛء ،إذ أف القصكر فْ هعرفة حقٓقتٍا كا٘ٓهاف بٍآ ،عرض الفرد لصىكؼ
هف الهعاىاة كهف بٓىٍا فقداىً لهعىِ حٓاتً ،كربها فقد إٓهاىً.

ايتونٌ عًى اهلل:ترل ىظرٓة الهعىِ كفقنا لفرضٓاتٍا التْ تسبؽ الهعاىاة أف اهتٛؾ الشخص لهعىِ

عاـ فْ حٓاتً ٓؤٌمً لتخطْ هعاىاتً ،كلكف كؿ هعىِ ها خ ٛا﵀ هعرض لمزكاؿ ،كٌىا تكهف
بشر كاف أك هادة ،إف سمـ هف الهرض أك الضعؼ أك
قٓهة التككؿ عمِ ا﵀ ،فكؿ هعىِ سكاي نا
السمب فهصٓري لمفى اء ،كىٍآة حتهٓة ،هف أجؿ ذلؾ قرف ا﵀ صفة الحْ بالتككؿ عمًٓ
سبحاىً حٓف قاؿ فْ كتابً الكرٓـَ ﴿ :و َت َو َّك ۡل َعلَى ۡٱل َحًِّ ٱلَّذِي ََّل ٌَم ُ
ُوت﴾ (سورة الفرقان" )58 :
ﺃهﺮي بأو ٓثﻖ بً َٓسىﺪ ﺃهﺮي ﺇلًٓ فْ استﻜفاء شﺮَﺭٌﻢ ،هع التهسﻚ بقاعﺪﺓ التﻮكﻞ
َﺃساﺱ اٚلتجاء ٌَﻮ ﻃاعتً َعباﺩتً َتىﺰًٍٓ َتحهٓﺪيَ ،عﺮفً ﺃو الحْ الﺬّ ٓ ٚهﻮﺕ،
حقٓﻖ بأو ٓتﻮكﻞ عمًٓ َحﺪي َٓ ٚتﻜﻞ عمِ غٓﺮي هﻦ اٖحٓاء الﺬٓﻦ ٓهﻮتﻮوَ .عﻦ بعﺾ
السمﻒ ﺃىً قﺮﺃٌا فقاؿٓ ٚ :صح لﺬّ عقﻞ ﺃو ٓثﻖ بعﺪٌا بهخمﻮﻕ ،ثﻢ ﺃﺭاي ﺃو لٓﺲ ﺇلًٓ هﻦ
ﺃهﺮ عباﺩي شْء ،ﺁهىﻮا ﺃن كفﺮَاَ ،ﺃىً خبٓﺮ بأعهالٍﻢ كاﻑ فْ جﺰاء ﺃعهالٍﻢ"
(الزهخشرم.)ِٖٖ/ّ ،َُْٕ،
كٓىطكم خكؼ الفرد هف اٚبتٛء عمِ الخكؼ هف الهجٍكؿ ،ف ٛأحد ٓعمـ زهاف
اٚبتٛء أك هكاىً ،كأم عزٓز فْ حٓاة الفرد قد ٓطالً البٛء ،كٌذا جاىب آخر ٓجمْ قٓهة
ض َوإِلَ ٌۡ ِه ٌ ُۡر َج ُع ۡٱۡلَ ۡم ُر ُكلُّهُۥ َف ۡ
ٱعب ُۡد ُه
ّلل َغ ٌۡ ُ ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ
التككؿ عمِ ا﵀ ،قاؿ تعالَِ ﴿ :و ِ َّ ِ
ت َو ۡٱۡلَ ۡر ِ
ون ٖٕٔ﴾ (سورة هود) ،فٍىا قرف ا﵀ التككؿ عمًٓ بعمهً
ُّك ِب َٰ َغف ٍِل َعمَّا َت ۡع َملُ َ
َو َت َو َّك ۡل َعلَ ٌۡ َۚ ِه َو َما َرب َ
لمغٓب ،كأف كؿ اٖهكر بٓدي ،كها ٌك سبحاىً بغافؿ عف شْء ،فكمها قكم التككؿ عمًٓ ،كاف
لمهرء حص نىا هف كؿ خكؼ ٍٓدد أهف الحٓاة كٓسمب هعىاٌا.
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ثـ أف البٛء إذا حؿ فٓ ٛعمـ ا٘ىساف أكاف اىقضائً ،ك ٚأبعاد تأثٓري ،ك ٚهف ٓقدر
عمِ إزالتً ،كفْ أٓة التالٓة ٓقرف ا﵀ التككؿ عمًٓ سبحاىً بقدرتً الىافذة ،كعمهً بالقدر
ٱّلل َٰ َبل ُِغ أَ ۡم ِر ِه َۚۦ
الذم سكؼ ٓككف كفقنا لحكهتً ،قاؿ تعالَِ ﴿ :و َمن ٌَ َت َو َّك ۡل َعلَى َّ ِ
ٱّلل َف َُو َح ۡس ُب ُه َۚۥٓ إِنَّ َّ َ
ََ ۡد َج َع َل َّ
ٱّللُ ِل ُك ِّل َش ًۡء ََ ۡد ٗرا ٖ﴾ (سورة الطالق) ،قال السعدي ( )2005فْ شرح ٌذي أٓة" :
(كهف ٓتككؿ عمِ ا﵀) أم :فْ أهر دٓىً كدىٓاي ،بأف ٓعتهد عمِ ا﵀ فْ جمب ها ٓىفعً كدفع
ها ٓضري ،كٓثؽ بً فْ تسٍٓؿ ذلؾ (فٍك حسبً) أم :كافًٓ اٖهر الذم تككؿ عمًٓ بً ،كاذا
كاف اٖهر فْ كفالة الغىْ القكم العزٓز الرحٓـ ،فٍك أقرب إلِ العبد هف كؿ شْء ،كلكف ربها
أف الحكهة ا٘لٍٓة اقتضت تأخٓري إلِ الكقت الهىاسب لً ،فمٍذا قاؿ تعالِ( :قد جعؿ ا﵀ لكؿ
كهقدار ٓ ٚتعداي كٓ ٚقصر عىً" (صَٕٖ).
نا
شْء قدرا) أم :كقتنا
كا٘ىساف بطبعً ٓخاؼ هف الهعاىاة كاٚبتٛء ،فالهعاىاة بهختمؼ صكرٌا هقركىة
بالخكؼ بكؿ أصىافً ،كٌىا ٓربط ا﵀ تعالِ بٓف الخكؼ كالمجكء إلًٓ ،كالتككؿ عمًٓ ،قاؿ
اس ََ ۡد َج َمعُو ْا لَ ُك ۡ َف ۡ
ٌِن ََا َل لَ ُ ُ ٱل َّناسُ إِنَّ ٱل َّن َ
تعالِ﴿ :ٱلَّذ َ
ٱخ َش ۡو ُه ۡ َف َزادَ ُه ۡ إٌِ َٰ َم ٗنا َو ََالُو ْا َح ۡس ُب َنا ٱ َّّللُ
َون ِۡع َ ۡٱل َوكٌِ ُل ٖ( ﴾ٔ٧سورة آل عمران).
ككاف ذلؾ هىٍج اٖىبٓاء حاؿ الكرب كالبٛء ،أف ٓتككمكا

عمِ ا﵀ سبحاىً كتعالِ،
ً
ً
ٓـ عمًٓ
ى
الككٓ يؿ ،قالى ىٍا ٍإب ىراٌ ي
قد
ٓف قالكاَّ :
اس ٍ
ًح ى
{إف ا َّلى ى

ٓتضح هها ركاي ابف عباس " ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
س يبىا المَّ يً كًى ٍع ىـ
َّاس ،ىح ٍ
ٓف أيٍل ًقْ فْ َّ
الى ً
صمَِّ ا﵀ي عمًٓ كسمَّ ىـ
َّ
الس ى ٛيـ ًح ى
ار ،كقالى ىٍا يه ىح َّه هد ى
ى
الك ًكٓ يؿ) (ركاي البخارم ،جٔ-ّٗ/
ىج ىه يعكا لى يك ٍـ فى ٍ
اخ ى
ش ٍك يٌ ٍـ فى ىز ى
إٓها نىا ،كقالكا  :ىح ٍ
س يبىا المَّ يً كًى ٍع ىـ ى
اد يٌ ٍـ ى
حدٓث رقـ ّْٔٓ).
ككذلؾ أكصِ الىبْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ بالتككؿ عمِ ا﵀ فْ كرب هف أشد الكركب
قكؿ ً
كذلؾ حٓف ٓىفخ فْ الصكر" ،ركل ابف عباس رضْ ا﵀ عىً فْ ً
عز َّ
ا﵀ َّ
كجؿ:فىًإ ىذا يى ًق ىر
ي ً
ً
ًو
الىاقي ً ً
ًفْ َّ
ىىع يـ
ٓر قاؿ :قاؿ
رسكؿ ا﵀ صمَِّ ا﵀ي عمًٓ كسمَّـ :كٓؼ أ ى
كر فى ىذل ىؾ ىٓ ٍك ىهئذ ىٓ ٍكهـ ىعس ه
و
القرف ً
ً
هحهد
أصحاب
فٓىفخ  ،فقاؿ
ٓؤهر
كحىِ جبٍتىً حتِ
قد التىقىـ
كصاحب
ى
ى
ي
القرف ى
ي
ى
رسكؿ ً
قكلكا
قاؿ:
؟
ىقك يؿ
ا﵀ ،فكٓؼ
ٓا
كسمَّـ:
صمَِّ ا﵀ي عمًٓ
ى
الككٓؿ عمِ ً
ً
ا﵀ َّ
تكك ٍمىا" (ركاي أحهد ،جٓ.)ََّٖ -ُْٓ/
عـ
ي
ي
حسبىا ا﵀ي كى ى
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اإلميإ بايكطاء وايكدر:استعدادا لٛبتٛء عمِ قدر ٓقٓىً ،كٍٓٓئكي
إف ا٘ٓهاف بالقضاء كالقدر ٓحقؽ لصاحبً
ن
لمرضا الذم ٓعقب اٚبتٛء -كها سٓأتْ بٓاىً ،-ذلؾ أف هف لـ ٓؤهف بأف ا﵀ ٌك الهدبر لكؿ
أهر ،ككؿ ها ٓحدث ٓ ٚتـ إ ٚبهشٓئتً؛ فمٓس أهاهً إ ٚا٘ٓهاف إها بأف الككف قائـ عمِ
هدخٛ
العبثٓة ،أك أف البقاء لهف ٓهتمؾ القكة -كها ٓزعـ ىٓتشً ،-كك ٛالسببٓف ٓشكٛف
ن
فض ٛعف أف ضعؼ ا٘ٓهاف بقضاء ا﵀ كقدري ٓكٌف الفرد
رئٓسا لخكاء الحٓاة هف الهعىِ،
ن
ن
أهاـ أدىِ البٛءات ،كٓقكدي لمجزع كالتًٓ ،إذ أف الفرؽ ٓتجمِ بٓف ابتٛء ٓصٓب هؤه نىا بقضاء

ا﵀ كتقدٓري ،كذات البٛء ٓصٓب ضعٓؼ ا٘ٓهاف ،فترل اٖكؿ ٓسٓر بىكر إٓهاىً كقد اطهأف
إلِ حكهة ا﵀ كتقدٓري ،فْ حٓف أف أخر ٓعٓش فْ ضىؾ كأرؽ كشؾ هها ٌك فًٓ هرٓب.
كقد بٓف ا﵀ سبحاىً كتعالِ حكهة هف حكهً البالغة فْ قضاء اٖهكر كتدبٓرٌا فْ قكلً
ض َو ََّل ف ًِٓ أَنفُسِ ُك ۡ إِ ََّّل فًِ ِك َٰ َت مِّن ََ ۡب ِل أَن َّن ۡب َرأَ َه َۚآ إِنَّ
تعالِ َ ﴿ :ما ٓ أَ َ
صا َ مِن مُّصِ ٌ َبة فًِ ۡٱۡلَ ۡر ِ
ٱّلل ٌَسِ ٌٞر ٕٕ لِّ َك ٌۡ َل َت ۡأ َس ۡو ْا َعلَ َٰى َما َفا َت ُك ۡ َو ََّل َت ۡف َرحُو ْا ِب َمآ َءا َت َٰم ُك ۡ َو َّ
ٱّللُ ََّل ٌُ ِح ُّ ُك َّل م ُۡخ َتال
ِك َعلَى َّ ِ
َٰ َذل َ
ور ٖٕ﴾ (سورة احلديد) .
َف ُخ ٍ
كٓعمؽ ابف القٓـ عمِ ٌذي أٓة أف ا﵀ سبحاىً أخبر "أىً قدر ها ٓصٓبٍـ هف البٛء
فْ أىفسٍـ قبؿ أف ٓب أر اٖىفس ،ثـ أخبر أف هصدر ذلؾ قدرتً عمًٓ كأىً ٓسٓر عمًٓ ،كحكهتً
البالغة التْ هىٍا أف ٓ ٚحزف عبادي عمِ ها فاتٍـ إذا عمهكا أف الهصٓبة فًٓ بقدري ككتابتً،
ك ٚبد قد كتبت قبؿ خمقٍـ ٌاف عمٍٓـ الفائت فمـ ٓأسكا عمًٓ ،كلـ ٓفرحكا بالحاصؿ لعمهٍـ أف
الهصٓبة هقدرة فْ كؿ ها عمِ اٖرض .فكٓؼ ٓفرح بشْء قد قدرت الهصٓبة فًٓ قبؿ خمقً؟
كلها كاىت الهصٓبة تتضهف فكات هحبكب أك خكؼ فكاتً ،أك حصكؿ هكركي ،أك خكؼ
حصكلً ىبً باٖسِ عمِ الفائت عمِ هفارقة الهحبكب بعد حصكلً ،كعمِ فكتً حٓث لـ
ٓحصؿ .كىبً بعدـ الفرح بً إذا كجد عمِ تكطٓف الىفس لهفارقتً قبؿ كقكعٍا ،كعمِ الصبر
عمِ هرارتٍا بعد الكقكع .كٌذي ٌْ أىكاع الهصائب فإذا تٓقف العبد أىٍا هكتكبة هقدرة ،كأف ها
أصابً هىٍا لـ ٓكف لٓخطئً ،كها أخطأي لـ ٓكف لٓصٓبً ٌاىت عمًٓ ،كخؼ حهمٍا ،كأىزلٍا
هىزلة الحر كالبرد" (ابف القٓـ،د.ت).
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كقد ٓعترم الفرد هف الشبً ها ٓضعؼ إٓهاىً بالقضاء كالقدر ،كلٓس ٌذا هجاؿ لتفىٓدٌا،
كردا ،كلكف ثهة شبٍة هرتبطة بالقدر
شرحا
فقد بسطٍا عمهاء العقٓدة فْ كتبٍـ
كتفىٓدا ن
ن
ن
تىاكلتٍا ىظرٓة الهعىِ كهسبب لخكاء الهعىِ ،كتتعمؽ بسؤاؿ الشر ،كسبب كجكدي ،كهف
هىظكر التربٓة ا٘سٛهٓة فإف ا٘ٓهاف بحكهة ا﵀ ٌك ها ٓهٍد لٛطهئىاف بقضائً كقدري ،فهف
أهر إ ٚلحكهة بالغة قد تستعصْ عمِ العقؿ البشرم ،فإىً
عمـ أف ا﵀ الحكٓـ سبحاىً ٓ ٚقدر نا
ٓطهئف لقضائً كقدري هٍها بدا أف ظاٌري الشر ،كقد أكرد البكطْ (ََِّ) بعض الحكـ هف
تعمؽ قضاء ا﵀ تعالِ بإٓجاد الهصائب كالشركر كهىٍا ها ٓمْ:
 أف ا﵀ عمـ فْ سابؽ عمهً أف هف البشر هف ٓعمؿ تسخٓر الككف لٙىساف بعاهمٓفاثىٓف :أحدٌها عاهؿ الطبٓعة ،ككأف الطبٓعة هجبكلة كهسٓرة بذاتٍا لخدهة البشر،
ثاىٍٓها :عاهؿ التقدـ العمهْ الذم هكف ا٘ىساف هف أف ٓهسؾ بزهاـ الطبٓعة ،هف أجؿ
ذلؾ جعؿ ا﵀ لمطبٓعة ظكاٌر ٓ ٚهكف لمبشر أف ٓسٓطركا عمٍٓآ ،تجمِ ذلؾ فْ قكلً
ًِ َتمُو ُر  ٔٙأَ ۡ أَمِن ُت مَّن فًِ
ض َفإِ َذا ه َ
ي ِب ُك ُ ۡٱۡلَ ۡر َ
تعالَِ ﴿ :ءأَمِن ُت مَّن فًِ ٱل َّس َمآ ِء أَن ٌَ ۡخسِ َ
ٌِر ( ﴾ٔ٧سورة ادللك) كٌذا فًٓ إٓقاظ
ُون َك ٌۡ َ
ٱل َّس َمآ ِء أَن ٌ ُۡرسِ َل َع َل ٌۡ ُك ۡ َحاصِ ٗبا َف َس َت ۡع َلم َ
ي َنذ ِ
بأف الفعاؿ ٌك ا﵀ ،كٚبد أف ٓأتْ ٌذا ا٘ٓقاظ هف خٛؿ هصائب كشركر تجهح بٍا
الطبٓعة.
 أف ا﵀ تعالِ أقاـ ا٘ىساف فْ ٌذي الحٓاة الدىٓا عمِ كظٓفة التكمٓؼ ،كقد تجمِ فضؿا٘ىساف عمِ غٓري هف الهخمكقات بٍذا التكمٓؼ؛ إف استجاب لٍذا التكمٓؼ كارتفع فْ
ٓقٓىً إلِ هستكل ٌذا الشرؼ الذم هٓزي ا﵀ بً ،ك ٚتدخؿ اٖكاهر ا٘لٍٓة تحت هعىِ
التكمٓؼ إ ٚإف كاف فْ تىفٓذٌا كاٚئتهار بٍا كمفة كهشقة ،إذ أف ذلؾ ٓعطْ لمتكمٓؼ
هعىِ ،فإذا خضع ا٘ىساف لسمطاف التكمٓؼ أتْ هف ا﵀ ف ٛبد أف تكجد أٔـ
كالشركر ،فا﵀ تعالِ كمؼ ا٘ىساف بالعطاء كجبمً عمِ الشح ،ككمفً بالجٍاد فْ
سبٓمً ،هع حبً لمحٓاة ككرًٌ لمقتاؿ ،ككمفً أف ٓفطـ ىفسً عف كثٓر هف الشٍكات هع
حبً لٍا ،فٍذا التخالؼ الذم كاف  ٚبد هىً بٓف التكالٓؼ ا٘لٍٓة كطبٓعة ا٘ىساف هف
شأىً أف ٓحدث فْ حٓاة ا٘ىساف اٖلـ كالهشقة ،لٓهٓز ا﵀ الصادقٓف فْ تحهؿ التكمٓؼ
هف الهىافقٓف.
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ههر إلِ هقر
 أف ا﵀ شاء ك ٚراد لهشٓئتً أف تككف ٌذي الحٓاة التْ سهاٌا الحٓاة الدىٓا ناأسهاي الحٓاة أخرة ،كها ٌذي الحٓاة الدىٓا بكؿ ٌهكهٍا كآٚهٍا إ ٚهجرد ههر ،ككاىت
تذكٓر بٍكٓة الههر ،كأىً لٓس بدار هستقر ،إذ كٓؼ ٓككف
نا
ٌذي الشركر كالهصائب
لٕخرة فضؿ عمِ الدىٓا لك كاىت الدىٓا خالٓة هف كؿ شر ككدر ،فإذا اهتدت الحٓاة
فشٓئا حرارة
شٓئا
ن
با٘ىساف إلِ هرحمة الشٓخكخة ،داٌهً الضعؼ كالهرض ،كها ٓبرد ن
غرائزي ،فتتقمص بذلؾ بقآا آهالً كطهكحاتً هف الدىٓا ،كبالهقابؿ فإف آٚهً تتجً ىحك
ها ٌك هقبؿ عمًٓ.

ايكشِ ايثاْي :املعاْي املزآَة يالبتالء
ايصرب واالحتشابٓظٍر لمبشر أف البٛء كالهعاىاة هاٌْ إ ٚخسائر هحضة ،لٓس هف كرائٍا أم هكسب،
كهف لطؼ ا﵀ بعبادي الهؤهىٓف أف لمبٛء هكاسب ٓ ٚعمهٍا إ ٚا﵀ إف ٌـ صبركا كاحتسبكا،
كأٓقىكا أف ﵀ حكهة هف كؿ ها ٓصٓبٍـ ،فٓككف ذلؾ عزاء لٍـ ،كعكف عمِ الصبر كتجاكز

أه ىريي يكمَّ يً
اله ٍؤ ًه ًفَّ ،
إف ٍ
الهعاىاةٓ ،تضح ذلؾ هف قكؿ الىبْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ " :ىع ىج نبا ٖ ٍىه ًر ي
اء،
كاف ىخ ٍٓ نار لً ،كا ٍف
إف
ىخ ٍٓهر،
اء ى
كلٓس ى
ىح ود َّإ ٚلً ٍم يه ٍؤ ًه ًفٍ ،
ش ىك ىر ،فى ى
أصابتٍ يً ى
ى
ى
ذاؾ ٖ ى
ضَّر ي
سَّر ي
أصابتٍ يً ى
ى
كاف ىخ ٍٓ نار لً" (ركاي هسمـ ،جْ -ِِٗٓ/حدٓث رقـ ِٗٗٗ) .
ص ىب ىر فى ى
ى
ككفقنا لىظرٓة الهعىِ فإف الفرد ٓ ٚستطٓع تحهؿ هعاىاة ٓ ٚجد لٍا هعىِ ،فإف غاب

كمٓا
الهعىِ ،كتعذر إدراكً ،فإىً هعرض لخكاء الهعىِ ،كلكف الصبر كاٚحتساب ٓشكٛف هعىِ ن

اهتثاٖ ٚهر ا﵀ ،كلك لـ ٓدرؾ الهعىِ الخاص هف
ٓعتصـ بٍها الفرد الهسمـ ابتغاء اٖجر ،ك ن
كراء هعاىاتً ،فٓككف ذلؾ هعىِ بحد ذاتً ،كٌذا ها ٓزٓدىا إٓها نىا بقكؿ الىبْ صمِ ا﵀ عمًٓ
كسمـ "كلٓس ذلؾ إ ٚلهؤهف" .

فض ٛعف اٖجر هف كرائً -أف هف حكـ
كهها ٓدؿ عمِ أف الصبر هعىِ بحد ذاتً  -ن
ٌِن مِن ُك ۡ
اٚبتٛء تهٓٓز الصابرٓف هف غٓرٌـ ،قاؿ ا﵀ تعالَِ ﴿ :ولَ َن ۡبلُ َو َّن ُك ۡ َح َّت َٰى َن ۡع َل َ ۡٱلم َٰ َُج ِ د َ
َو َٰ
ُ ۡ
َ
َ
ٌن َو َن ۡبلُ َو ْا أَ ۡخ َب َ
ٱلصَّ ِب ِر َ
ار ُك ۡ ٖٔ﴾ (سورة حممد) وقال تعاىل﴿ :أ ۡ َحسِ ۡب ُت ۡ أن َت ۡد ُخلو ْا ٱل َج َّن َة َولَمَّا ٌَ ۡع َل ِ

َّ
ٌن ٕٗٔ﴾ (سورة آل عمران) ،فحٓف ٓبتمِ العبد فإف هف
ٌِن َٰ َج َ ُدو ْا مِن ُك ۡ َو ٌَ ۡع َل َ ٱل َٰ َّ
ص ِب ِر َ
ٱّللُ ٱلَّذ َ
قطعا أىً هأهكر بالصبر كلك لـ ٓدرؾ أم هعىِ سكاي ،إذ أف ا٘ىساف ٓ ٚكؼ
الهعاىْ البٓىة ن
عف احتٓاجً لمهعىِ  ٚسٓها فْ الهعاىاة.
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كها أف الهؤهف بالصبر ٓستحضر هعىِ آخر كٌك الشعكر بهعٓة ا﵀ عز كجؿٓ ،قكؿ ا﵀
ٱس َتعٌِ ُنو ْا ِب ۡ
ٌِن َءا َم ُنو ْا ۡ
ٌن ٖ٘ٔ﴾ (سورة البقرة)
ٱّلل َم َع ٱل َٰ َّ
ٱلصَّب ِر َوٱل َّ
ص ِب ِر َ
تعالٌَِٓ َٰ ﴿ :أ َ ٌُّ َ ا ٱلَّذ َ
صلَ َٰو َۚ ِة إِنَّ َّ َ
كٌذي أٓة "فٍٓا أعظـ ترغٓب لعبادي سبحاىً إلِ لزكـ الصبر عمِ ها ٓىكب هف الخطكب،
فهف كاف ا﵀ هعً لـ ٓخش هف اٌٖكاؿ كاف كاىت كالجباؿ" (الشككاىْ.)ُْٖ/ُ ،ُُْْ،
كهف الهعاىْ التْ ٓستحضرٌا العبد بالصبر :هحبة ا﵀ لمصابرٓفٓ ،قكؿ ا﵀ عز كجؿَ ﴿ :و َّ
ٱّللُ
ٌن ( ﴾ٔٗٙسورة آل عمران) ،كها أف ا﵀ عز كجؿ عد الصبر سهة ٓهتاز بٍا
ٌُ ِح ُّ ٱل َٰ َّ
ص ِب ِر َ
ٌس َو َذا ۡٱلك ِۡف ِل ُك ّ ٞل م َِّن
اٖىبٓاء كالصالحكف فْ هكاضع عدة ،قاؿ تعالَِ ﴿ :وإِ ۡس َٰ َمعٌِ َل َوإِ ۡد ِر َ
ٌن فًِ ۡٱل َب ۡأ َسآ ِء َوٱلضَّرَّ ٓا ِء َوح َ ۡ ۡ
س
ٌن٘( ﴾٨سورة األنبياء) كقاؿ تعالَِ ﴿ :وٱل َٰ َّ
ٱل َٰ َّ
ص ِب ِر َ
ص ِب ِر َ
ٌِن ٱل َبأ ِ
ٓ
ٓ
﴾ (سورة البقرة) ،كقاؿ تعالَِٰ ﴿ :
ٌن
ون
ٱلصَّ ِب ِر َ
ِك ُه ُ ۡٱل ُم َّتقُ َ
صدَ َُو ْا َوأ ُ ْو َٰ َلئ َ
ٌِن َ
ِك ٱلَّذ َ
أ ُ ْو َٰلَئ َ
َو َٰ
ٌِن َو ۡٱلم ُۡس َت ۡغفِر َ ۡ َ
ار ( ﴾ٔ٧سورة آل عمران) ،كقاؿ تعالِ:
ٌِن َو ۡٱلمُن ِفق َ
ٌِن َو ۡٱل َٰ َق ِنت َ
ٱلصَّ ِدَ َ
ٌن ِبٱۡل ۡس َح ِ
ِ
ٱّللُ َوجلَ ۡت َُلُو ُب ُ ۡ َو َٰ
صا َب ُ ۡ ﴾ (سورة احلج ،)35 :كقاؿ تعالِ﴿ :
ٌن َعلَ َٰى َمآ أَ َ
ٱلصَّ ِب ِر َ
﴿ٱلَّذ َ
ٌِن إِ َذا ُذك َِر َّ ِ
ٌِن إِ َذا ُذك َِر َّ
ٱّللُ َو ِجلَ ۡت َُلُو ُب ُ ۡ َوإِ َذا ُت ِل ٌَ ۡت َع َل ٌۡ ِ ۡ َءا َٰ ٌَ ُتهُۥ َزادَ ۡت ُ ۡ إٌِ َٰ َم ٗنا َو َعلَ َٰى َر ِّب ِ ۡ
ون ٱلَّذ َ
إِ َّن َما ۡٱلم ُۡؤ ِم ُن َ
ون ٕ﴾ (سورة األنفال) .
ٌَ َت َو َّكلُ َ

ٔ٧٧

كهف الهعاىْ التْ تعٓف عمِ الصبر ،ها أعدي ا﵀ هف أجر لمصابرٓف ٓ ٚعمهً إٌ ٚك
سبحاىً ،قاؿ تعالِ ﴿ :إ َّن َما ٌ َُو َّفى َٰ
ُون أَ ۡج َر ُه ِب َغ ٌۡ ِر ح َِسا ٓٔ ﴾ (سورة الزمر) "َالحاصﻞ
ٱلصَّ ِبر َ
ِ
ﺃو أٓة تﺪؿ عمِ ﺃو ثﻮاﺏ الصابﺮٓﻦ َﺃجﺮٌﻢ  ٚىٍآة لًٖ ،و كﻞ شْء ٓﺪخﻞ تحﺖ
الحساﺏ فٍﻮ هتىايَ ،ها كاو ٓ ٚﺪخﻞ تحﺖ الحساﺏ فٍﻮ غٓﺮ هتىايٌَ ،ﺬي فضٓمة عﻈٓهة
َهثﻮبة جمٓمة تقتضْ ﺃو عمِ كﻞ ﺭاغﺐ فْ ثﻮاﺏ المًَ ،ﻃاهع فٓها عىﺪي هﻦ الخٓﺮ ﺃو
ٓتﻮفﺮ عمِ الصبﺮ َٓﺰن ىفسً بﺰهاهً َٓقٓﺪٌا بقٓﺪي ،فإو الجﺰﻉ ٓ ٚﺮﺩ قضاء قﺪ ىﺰؿَٚ ،
ٓجمﺐ

خٓﺮا

قﺪ

سمﺐ،

َٚ

ٓﺪفع

هﻜﺮٌَا

قﺪ

َقع،

َﺇﺫا

تصﻮﺭ

العاقﻞ

ٌﺬا حﻖ تصﻮﺭي َتعقمً حﻖ تعقمً عمﻢ ﺃو الصابﺮ عمِ ها ىﺰؿ بً قﺪ فاﺯ بٍﺬا اٖجﺮ العﻈٓﻢ،
َﻇفﺮ بٍﺬا الجﺰاء الخﻄٓﺮَ ،غٓﺮ الصابﺮ قﺪ ىﺰؿ بً القضاء شاء ﺃن ﺃبَِ ،هع ﺫلﻚ فاتً هﻦ
اٖجﺮ ها ٓ ٚقاﺩﺭ قﺪﺭي َٓ ٚبمغ هﺪاي ،فضﻢ ﺇلِ هصٓبتً هصٓبة ﺃخﺮُ َلﻢ ٓﻈفﺮ بغٓﺮ
الجﺰﻉ" (الشككاىُُْْْ،ق. )ُِٓ/ْ ،
كهف الهعاىْ الجمٓمة فْ الصبر ،أىً تكفٓر لمخطآا هٍها صغر البٛء ،فكٓؼ إذا
تعاظـ ،شاٌد ذلؾ ها ركاي أبك سعٓد كأبك ٌرٓرة رضْ ا﵀ عىٍها قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمِ
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ا﵀ عمًٓ كسمـ" :ها ٓصٓب الهسمـ هف ىصب ك ٚكصب كٌ ٚـ ك ٚحزف ك ٚأذل ك ٚغـ ،حتِ
الشككة ٓشاكٍا إ ٚكفر ا﵀ بٍا هف خطآاي" (ركاي البخارم ،جٕ -ُُْ/حدٓث رقـ ُْٔٓ).

احملبةٓرل ابف القٓـ (ََِّ ) أف تحهؿ البٛء ٓككف هف صىفٓف هف الهؤهىٓف :أٌؿ الصبر،
الذٓف ٓكرٌكف أىفسٍـ عمِ تحهؿ الهكاري ابتغاء ها عىد ا﵀ ،كأٌؿ الهحبة ،كٌْ هىزلة أسهِ،
كٌـ الذٓف ٓستمذكف باهتحاف هحبكبٍـ لٍـ ،فٓرضكف بكؿ ها ٓصٓبٍـ هىً.
كٌذا ها أشار إلًٓ عبدا﵀ (َُِٖ) فْ سٓاؽ شرحً لىظرٓة الهعىِ ،هف ككف الحب
ٓعتبر قٓهة خبركٓة تعٓف عمِ اكتشاؼ هعىِ الحٓاة ،كبفضؿ الحب ٓتحهؿ الشخص الهعاىاة
طالها أىً ىذر حٓاتً لمهحبكب.
ك ٚشؾ أف الحب بهختمؼ صكري هعٓف لتجاكز الهعاىاة ،كحب اٖبىاء ،كاٖسرة ،أك
الهاؿ ،أك الهىصب ،كغٓرٌا هها ٓحهؿ الفرد عمِ الرغبة فْ تجاكز اٖلـ ابتغاء العكدة إلِ ها
ٓحب ،كلكف -ككها سبؽ بٓاىً ضهف أكجً القصكر -بأف ٌذا ٓعد تعمؽ بها ٌك زائؿ كهعرض
لمفىاء ،أك التغٓر كالتبدؿ ،أها استحضار هحبة ا﵀ عز كجؿٌ ،ك تعمؽ بهسبب اٖسباب،
كبهف ٓىتٍْ إلًٓ اٖهر كمً ،كبهف ٓعمـ حكهة اٚبتٛء ،كالقدرة عمِ رفعً .
ثـ أف اٚبتٛء قد ٓككف دٚلة عمِ هحبة ا﵀ لمعبد ،كها قاؿ الىبْ صمِ ا﵀ عمًٓ
ً
ً
ً
الرضا كهف
قكها ابتٛىٌـ فهف
هع ًعظىًـ
البٛء كا َّف المَّ ىً إذا َّ
رضْ فمى يً ِّ
كسمـ ":عظى يـ الجزاء ى
أحب ن
ى
ً
السخط" (ركاي البٍٓقْ ،جُِ-ِّْ/حدٓث رقـ ِّٓٗ) ،فٍىا ٓككف البٛء ٌبة
سخطى فمى يً ُّ
رباىٓة ٓختص بٍا ا﵀ عبادي الذٓف أحبٍـ ،فهف صدؽ فْ هحبتً ﵀ تعالِ؛ كاف لً اٚبتٛء

سمكا نىا كتعزٓة بأف ها أصابً قد ٓككف دٚلة عمِ حب ا﵀ لً ،فإف رضْ كٌبً ا﵀ الرضا ،كاف

جزع كسخط كٌبً ا﵀ السخط ،كٓعضد ذلؾ ها كرد فْ صحٓح ابف حباف هف حدٓث سعد ابف
أبْ كقاص رضْ ا﵀ عىً ،أىً س ًئؿ رسك يؿ ً
أم َّ
الى ً
اس ُّ
بٛء ؟
ا﵀ صمَِّ ا﵀ي عمًٓ كسمَّـُّ :
أشد ن
ي
ً
ثـ اٖهث يؿ فاٖهث يؿ يٓبتمِ َّ
اس عمِ ً
َّ
كهف
ثخف دٓ يىً
قاؿ( :
اٖىبٓاء َّ
فهف ي
اشتد ي
الى ي
ي
بٛؤي ى
قدر دٓىٍـ ى
ً
البٛء حتَِّ ٓهشْ فْ َّ
الى ً
اس ها عمًٓ خطٓئ هة
صٓبً
بٛؤي كا َّف َّ
الر ى
ضعؼ ي
جؿ يلٓ ي
ي
ضعؼ دٓ يىً ي
ي
ى
((ركاي ابف حباف ،جٕ -ُْٖ/حدٓث رقـ َِِٗ).

بٛء ،ففًٓ دٚلة عمِ أف اٚبتٛء
فطالها أف اٖىبٓاء صمكات ا﵀ عمٍٓـ ٌـ أشد الىاس ن
قد ٓككف ٌبة لمعبدٓ ،حط ا﵀ بٍا هف خطآاي ،كٓىقًٓ هف ذىكبً ،كٌذا الهعىِ عزٓز إ ٚعمِ
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هف اصطفاي ا﵀ كرضْ عىً ،كألٍهً حبً كالرضا بها قدري ا﵀ لً ،فإف حصؿ لً ذلؾ ،فٍك
الهعىِ الكمْ الذم ٓعصهً هف الخكاء الذم ٍٓدد هعىِ الحٓاة ،بؿ ٓتجاكز ذلؾ إلِ هىح
حٓاتً الهعىِ ،كٓزٓد هف تبٓاف الغآة هف كجكدي.
كلكف لمهحبة أسباب هسبقة تحصؿ بٍا ،لتثهر فْ حٓاة العبد ،كٓتحقؽ هف ثهارٌا
الهعىِ الذم هف خٛلً تيحتهؿ الهعاىاة ،كقد ذكر ابف القٓـ (ََِّ) جهمة هف ٌذي اٖسباب
كٌْ:
لتفٍـ هعاىًٓ كها أرٓد بً.
 قراءة القرآف بتدبر ُّ -ا٘كثار هف الىكافؿ بعد الفرائض.

 دكاـ ذكر ا﵀ عمِ كؿ حاؿ ،لٓىاؿ هف الهحبة بقدر ذكري. -إٓثار هحابً عمِ هحاب الىفس عىد غمبات الٍكل.

 -هطالعة القمب ٖسهائً كصفاتً ،فٍْ سبٓؿ إلِ هحبتً سبحاىً كتعالِ.

 هشاٌدة بري كاحساىً كىعهً الظاٌرة كالباطىة ،فكثرة استحضارٌا هها ٓكجب الهحبة. الخمكة با﵀ ،لهىاجاتً كذكري كتٛكة كتابً ،كالكقكؼ بٓف ٓدًٓ. -اٚبتعاد عف كؿ ها ٓحكؿ القمب عف ا﵀ عز كجؿ.

ايكشِ ايثايث :املعاْي اييت تعكب االبتالء
ايشهر واالَتٓإإف رفع البٛء ٓعد ىعهة تستكجب الشكر ﵀ تعالِ ،ذلؾ أف الشكر سبب لمزٓادة كها قاؿ
تعالَِ ﴿ :و ِإ ۡذ َتأ َ َّذ َن َر ُّب ُك ۡ َلئِن َش َك ۡر ُت ۡ َۡلَ ِزٌدَ َّن ُك ۡ ﴾ (سورة إبراهيم ،)7 :كها أف اعتٓاد الىعـ هدعاة
إلِ ىسٓاف فضمٍا ،كالغفمة عف شكرٌا ،فٓككف اٚبتٛء تذكٓر بعظـ الىعهة التْ زالت عىً،
لٓعرؼ قدرٌا ،فالهرض ٓعطْ لمصحة هعىِ كقٓهة ،كالفقر ٓعطْ لمغىِ هعىِ ،كاذا رفع البٛء
كاف حرم بالعبد أف ٓرعِ الىعهة حؽ رعآتٍا ،كٓككف ذلؾ باب ٚهتىاىً بعكدتٍا ،كتسخٓرٌا
فٓها ٓرضْ ا﵀.
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تذكٓر لمعبد باٚستقاهة كالتكبة ،فٓككف هستكجب لمشكر هف ٌذا
نا
كربها كاف البٛء
الكجً ،هتِ ها تىبً لذلؾ ،كدلٓمً قكؿ ا﵀ تعالَِ ﴿ :ولَ َق ۡد أَ ۡر َس ۡل َنآ إِلَ َٰ ٓى أ ُ َم مِّن ََ ۡبل َِك َفأ َ َخ ۡذ َٰ َن ُ
ُون ٕٗ َفلَ ۡو َ ٓ
ضرَّ عُو ْا َو َٰلَكِن ََ َس ۡت َُلُو ُب ُ ۡ
ِب ۡٱل َب ۡأ َسآ ِء َوٱل َّ
َّل إِ ۡذ َجآ َء ُه َب ۡأ ُس َنا َت َ
ضرَّ ع َ
ضرَّ ٓا ِء لَ َعلَّ ُ ۡ ٌَ َت َ
ون ٖٗ﴾ (سورة األنعام) وقوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َق ۡد أَ َخ ۡذ َنآ َءا َل ف ِۡر َع ۡو َن
َو َزٌ ََّن لَ ُ ُ ٱل َّش ٌۡ َٰ َطنُ َما َكا ُنو ْا ٌَ ۡع َملُ َ
ٌِن َو َن ۡقص م َِّن َّ
ُون ٖٓٔ﴾ (سورة األعراف) ٓقكؿ السعدم (ََِٓ)
ٱلث َم َٰ َر ِ
ت َل َعلَّ ُ ۡ ٌَ َّذ َّكر َ
ِبٱل ِّسن َ
"لعمٍـ ٓذكركف أمٓ :تعظكف أف ها حؿ بٍـ كأصابٍـ هعاتبة هف ا﵀ لٍـ ،لعمٍـ ٓرجعكف عف
كفرٌـ ،فمـ ٓىجع فٍٓـ ك ٚأفاد ،بؿ استهركا عمِ الظمـ كالفساد" (صَُّ).
كربها كاف البٛء ىعهة ،فظاٌري الشر كباطىً الخٓر ،كها فْ أحداث قصة الخضر هع
ىبْ ا﵀ هكسِ عمًٓ السٛـ ،كقكؿ ا﵀ تعالَِ ﴿ :و َع َس َٰ ٓى أَن َت ۡك َرهُو ْا َش ٌۡٗا َوه َُو َخ ٌۡ ٞر لَّ ُك ۡ َو َع َس َٰ ٓى
أَن ُت ِحبُّو ْا َش ٌۡٗا َوه َُو َش ٞرّ لَّ ُك َۡۚ َو َّ
ُون ( ﴾ٕٔٙسورة البقرة) فعمـ ا٘ىساف قاصر،
ٱّللُ ٌَ ۡعلَ ُ َوأَن ُت ۡ ََّل َت ۡعلَم َ
ٓ ٚرل هىً إ ٚالظاٌر ،كتفرد ا﵀ كحدي سبحاىً ،بعمـ بكاطف اٖهكر ،كالحكهة هف كقكعٍا،
كها عمِ العبد إ ٚأف ٓثؽ بتدبٓر ا﵀ ،كٓشكري عمِ قضائً ،ثقة بحكهة ا﵀ عز كجؿ.
كقد ذكر الغزالْ (ََِْ) بعض اٖهكر التْ تجعؿ البٛء هكجب لمشكر كهىٍا:
 -أف ٌىالؾ ها ٌك أكبر هف كؿ هصٓبة كهرض ،فٓحهد ا﵀ أىً لـ ٓصب بها ٌك أكبر.

ٓ -حهد ا﵀ أىٍا لـ تكف هصٓبة فْ دٓىً ،فقد كاف عهر بف الخطاب رضْ ا﵀ عىً ٓقكؿ:

ها ابتمٓت ببٛء إ ٚكاف ﵀ تعالِ عمْ فًٓ أربع ىعـ :إذ لـ ٓكف فْ دٓىْ ،كاذ لـ ٓكف

أعظـ هىً ،كاذ لـ أحرـ الرضا بً ،كاذ أرجك الثكاب عمًٓ.
 ها هف عقكبة إ ٚككاف ٓتصكر أف تؤخر إلِ أخرة ،كهصائب الدىٓا قد ٓتسمِ عىٍابأسباب أخر ،بخٛؼ هصائب أخرة.

 أف ٌذي الهصٓبة هكتكبة فْ أـ الكتاب ،ككاف  ٚبد هف كقكعٍا كقد كقعت ،كاستراح هىٍاأك هف بعضٍا ،فٍذي ىعهة.

 -أف ثكابٍا أكبر هىٍا إف صبر كاحتسب.

ايرضاإف ا٘ٓهاف بالقضاء ٓهٍد لمعبد تقبمً لها ٓقدري ا﵀ عز كجؿ عمًٓ؛ كلكف ٓ ٚمزـ هف ذلؾ
رضاءي كتسمٓهً ،فالرضا هرحمة ساهٓة ٍٓدم لٍا ا﵀ هف ٓشاء هف عبادة ،فهف ٌدم لمرضا
ٌاىت عمًٓ هصائب الدىٓا كاٖثر الىفسْ الذم تحدثً الهعاىاة بعد اىقضائٍا ،كبذلؾ تككف ٌذي
- ََُُ -
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الهعاىْ ا٘سٛهٓة شاهمة لكافة هراحؿ اٚبتٛء بها ٍٓكىً بؿ بها ٓقرب العبد هف ربً ،كٓجعؿ
هف الهحىة هىحة.
كها أف ٌذي الهعاىْ هترابطة كهىسجهة فٓها بٓىٍا ،فهف آهف بقضاء ا﵀ ،كتككؿ عمًٓ ،أعاىً
ذلؾ عمِ الصبر كاٚحتساب ،كبصري بشْء هف حكـ ا﵀ فْ اٚبتٛء بها ٓحهمً عمِ هحبة
ا﵀ تعالِ كشكري لً ،كرضاي عىً.
كٓشٓر بشر الحافْ إلِ طرؼ هف ٌذا الترابط فٓقكؿٓ" :قكؿ أحدٌـ :تككمت عمِ ا﵀ٓ ،كذب
عمِ ا﵀ ،كلك تككؿ عمِ ا﵀ لرضْ بها ٓفعؿ ا﵀" (ابف القٓـ.)ِ/ُُٓ ،ََِّ،
ككذلؾ ٓشٓر ابف القٓـ (ََِّ) إلِ العٛقة بٓف الرضا كالشكر فٓقكؿ :أف الرضِ ٓثهر
الشكر ،الذم ٌك أعمِ هقاهات ا٘ٓهاف ،كالسخط ٓثهر كفر الىعهة ،فإف رضْ العبد عف ربً
فْ جهٓع الحاٚت؛ أكجب لً ذلؾ شكري ،فٓككف هف الراضٓف الشاكرٓف.
فض ٛعف ككىً
كالرضا ضد السخط ،فهف سخط عمِ ها قدري ا﵀ لـ ٓزدي ذلؾ إٌ ٚها كأسِ ،ن

باب لمشؾ بحكهة ا﵀ كتدبٓري ،فقدر ا﵀ ىافذ  ٚهحالة ،كلٓس أهاـ العبد سكل الرضا
ً
ً
ً
البٛء
ظًـ
هع ًع ى
كالتسمٓـ ،أك الجزع كالسخط ،قاؿ الىبْ صمِ ا﵀ عمًٓ كسمـ" :عظى يـ الجزاء ى
الرضا كهف ً
السخط" (البٍٓقْ،
قكها ابتٛىٌـ فهف
كا َّف المَّ ىً إذا َّ
ط فمى يً ُّ
سخ ى
رضْ فمى يً ِّ
أحب ن
ى

جُِ-ِّْ/حدٓث رقـ ِّٓٗ).

كٓجمْ ابف القٓـ (ََِّ) بعض الهعاىْ التْ تجعؿ الرضا ٓبمغ بالعبد هرتبة تستكم عىدٌا
الىعهة كالبٛء ،كهف ٌذي الهعاىْ:
 -أىً هفكض ،كالهفكض راض بكؿ ها اختاري لً هف فكض إلًٓ.

 أىً هكقف بأىً  ٚتبدٓؿ لكمهات ا﵀ ،ك ٚراد لقضائً ،فٍك ٓعمـ بأف الىعهة كالبٛء بقضاءهسبؽ.

 أىً عبد هحض ،كالعبد الهحض ٓ ٚسخط جرٓاف أحكاـ سٓدي الهشفؽ عمًٓ ،بؿ ٓتمقاٌابالرضا عىً.

 -أىً جاٌؿ بعكاقب اٖهكر ،فٓؤهف بأف الخٓرة فٓها اختاري ا﵀ لً.

 أىً يه ٍسمـ ،كالهسمـ هف قد سمـ ىفسً ﵀ ،كلـ ٓعترض عمِ جرٓاف أحكاـ ا﵀ عمًٓ. -أىً هحسف الظف بربً ،كهف حسف ظىً با﵀؛ رضْ بها قدري ا﵀ عمًٓ.

- ََُِ -

المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى.

 عمهً بأىً إذا رضْ اىقمب فْ حقً ىعهة كهىحة ،كخؼ عمًٓ حهمً ،كاذا سخط تضاعؼعمًٓ ثقمً.

 أف ٓعمـ أف تهاـ عبكدٓتً فْ جرٓاف ها ٓكرًٌ عمًٓ هف اٖحكاـ ،كلك لـ ٓجر عمًٓ إ ٚهآحب لكاف ذلؾ أبعد ها ٓككف عف العبكدٓة ،كلٓس الشأف فْ الرضا عها ٓٛئـ الطبٓعة،
بؿ الشأف فْ القضاء الهؤلـ.
 أف السخط باب لمٍـ كالغـ كالحزف ،كسكء الحاؿ ،كالرضِ ٓخمصً هف ذلؾ كمً ،كٓفتحلً باب جىة الدىٓا قبؿ جىة أخرة.

 أف السخط ٓكجب تمكف العبد ،كعدـ ثباتً هع ا﵀ ،فإىً ٓ ٚرضِ إ ٚبها ٓٛئـ طبعً،كالهقادٓر تجرم بها ٓٛئهً كها ٛٓ ٚئهً ،ككمها جرل عمًٓ ها ٛٓ ٚئهً أسخطً ،فٛ

تثبت لً قدـ عمِ العبكدٓة.
 أف السخط ٓفتح لً باب الشؾ فْ ا﵀ ،كقضائً كقدري ،فقؿ أف ٓسمـ الساخط هف شؾٓخالط قمبً.

 -أف الشٓطاف إىها ٓظفر با٘ىساف عىد السخط كالشٍكة.

ايٓتائج:
 ٓشكؿ خكاء الهعىِ الجذر الذم ٓتكلد عىً الكثٓر هف الهشكٛت الىفسٓة كاٚجتهاعٓة،ىقصا لمىاحٓة الدٓىٓة كالركحٓة.
كٓعكس ن
ٓ -عد الفراغ الدٓىْ هف اٖسباب التْ تؤدم إلِ خكاء الهعىِ.

 -تزخر التربٓة ا٘سٛهٓة بالهضاهٓف التْ تشكؿ الهعىِ اٖعهؽ كاٖشهؿ لمحٓاة ،كٚ

ركحٓا لهسببات
عٛجا
ٓضآٌٍا فْ ٌذا الهضهار أم فمسفة كضعٓة ،كها أىٍا تهثؿ
ن
ن
خكاء الهعىِ.

 -تهركزت ىظرٓة الهعىِ حكؿ الهعىِ الفردم لمحٓاة ،كأغفمت بمكرة هفٍكـ عاـ لمحٓاة،

كٌذا ها جعمٍا تغرؽ فْ الىسبٓة التْ تؤكؿ إلِ العدهٓة ،كبالتالْ ٓ ٚكجد هعىِ ثابت

عاـ لمحٓاة ٓهكف الرككف إلًٓ.
 اتسهت التربٓة ا٘سٛهٓة بالكسطٓة بٓف تقدٓـ هعىِ كمْ لمحٓاة ،كاٌٚتهاـ با٘ىسافكتفردي ضهف سٓاؽ الهعىِ العاـ لمحٓاة.

- ََُّ -

المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى.

 ٓستىد هعىِ الحٓاة بشكؿ جذرم عمِ طبٓعة ا٘ٓهاف بالخالؽ ،كأىً هىشئ الكجكد ،كعمِإثر ذلؾ ٓتحدد دكر ا٘ىساف فْ الحٓاة ،كرؤٓتً لٍا.

 هعظـ الفرضٓات التْ قاهت عمٍٓا ىظرٓة الهعىِ لمتعاهؿ هع الهعاىاة؛ تستىد عمِهقدهات قد  ٚتتكافر لدل الفرد ،كعدـ تكافرٌا ٓجعؿ ٌذي الفرضٓات خارج سٓاقٍا

الهحدكد.
 ٓشهؿ ىطاؽ الهعىِ فْ التربٓة ا٘سٛهٓة كافة ها ٓعترم ا٘ىساف هف هعاىاة كهف أسئمةكجكدٓة ،كتهٓزت بتقدٓـ هعاف بٓىة بخٛؼ الفرضٓات الهركبة فْ ىظرٓة الهعىِ.

 ٓعتبر قمؽ الهكت هف أبرز هٍددات الهعىِ ،كهف أبرز أكجً القصكر فْ ىظرٓة الهعىِتفسٓر لمهكت كلها بعدي ،كاتصالً بالحٓاة ،بخٛؼ الىظرة التربكٓة
نا
أىٍا لـ تقدـ
ا٘سٛهٓة.

ايتوصيات واملكرتحات:
 إبراز الجكاىب التْ تضهىتٍا التربٓة ا٘سٛهٓة حكؿ هعىِ الحٓاة ،كهعكقات الهعىِ ضهفالهقررات الشرعٓة فْ التعمٓـ العاـ ،لها تكاترت عمًٓ الدراسات هف اىتشار خكاء الهعىِ
بٓف فئة الشباب بشكؿ خاص.
 ٓأهؿ الباحث هف الهختصٓف فْ ا٘رشاد الىفسْ أف ٓسترشدكا ضهف الجاىب الركحْبهىٍجٓة التربٓة ا٘سٛهٓة فْ هعالجة خكاء الهعىِ.
 ٓكصْ الباحث أف تتظافر الدراسات التربكٓة ا٘سٛهٓة لبمكرة ىظرٓة هتكاهمة حكؿ هعىِالحٓاة فْ ضكء الفكر التربكم ا٘سٛهْ.
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