
 ٢٨٤

 ٢٦٦............................................................توصيات تتعلق بتربية الفرد املسلم أو اإلنسان الصاحل: أوال

ة التنظري الالزم لتجريب األفكار،والتصورات اليت يفرزها جمتهدو مؤسس" خمترب التطبيقات التربوية"والتوصية الثانية،إقامة 
 ٢٦٧..........................................................................................................التربوي املقترحة

 ٢٦٩.............................................................................:توصيات تتعلق بإخراج األمة املسلمة: ثانيا

 



 ٢٨٣

 ٢١٧........................................................................: فساد القيادة وانتهاك القيم واحلرمات-ب

 ٢١٧....................................................: االنغماس يف الشهوات،وانتشار روح املنافسة والصراع-جـ

 ٢١٨..................................................................................................: سطحية التدين-د

 ٢١٩........................................................................................: سطحية العلم والتربية-هـ

 ٢٢٠....................................................................................: إعجاب كل ذي رأي برأيه-٤

 ٢٢١.....................................................................................إعالن الوفاة وإجراءات الدفن: ثانيا

 ٢٢٢..............................................................................مصري األمة املتوفاة: الفصل السابع والعشرون

 ٢٢٣...................................................................................................: التقطيع والتجزئة-١

 ٢٢٣......................................................................................: االبتالء باحلسنات والسيئات-٢

 ٢٢٣...................................................................: فقه الرجوع إىل إخراج األمة املسلمة من جديد-٣

 ٢٢٧..............................................................................................: استبدال األمة املتوفاة-٤

 ٢٢٩............................................................................مالحظات حول األمة: الفصل الثامن والعشرون

 ٢٢٩.............................................................................:األمة املسلمة" مفهوم" مالحظات حول -أ

 ٢٣١.............................:األمة املسلمة،وعناصرها يف املاضي" ممفهو" مالحظات حول التطبيقات اخلاطئة لـ-ب

 ٢٣٤...........................:األمة املسلمة وعناصرها يف احلاضر" مفهوم" مالحظات حول التطبيقات اخلاطئة لـ-جـ

 ٢٣٥..............................................................:حظات حول مراحل صحة األمة ومرضها ووفاا مال-د

 ٢٣٨.................يف أهداف التربية احلديثة" إخراج األمة"و" إعداد الفرد"مشكلة التناقض بني : الفصل التاسع والعشرون

 ٢٣٩...............................................................":نظرية التناقض بني األهداف" أصحاب الرأي الناقد -أ

 ٢٤١........................................................................":نظرية التآمر الطبقي يف التربية" أصحاب -ب

 ٢٤٥...................................................................................................................�دس�دس�دس�دسא�����א��א�����א��א�����א��א�����א��

���א���ن�������א�������وא�����������א����ن����א���ن�������א�������وא�����������א����ن �����א���ن�������א�������وא�����������א����ن �����א���ن�������א�������وא�����������א����ن ��� ......................................................................٢٤٥ 

 ٢٤٥.............................................اصرةضرورة التألف اإلنساين كهدف من أهداف التربية املع: الفصل الثالثون

 ٢٤٧..............................................الوحدة اإلنسانية ومفاهيم التربية الدولية املعاصرة: الفصل احلادي والثالثون

 ٢٤٧.......................................................................:Idealisticاملدرسة املثالية :  االجتاه األول-أ

 ٢٥٢.....................................................................:Realisticاملدرسة الواقعية :  االجتاه الثاين-ب

 ٢٥٥..........................................................التربية اإلسالمية ووحدة اجلنس البشري: الفصل الثاين والثالثون

 ٢٥٥.............................................................: األصول العقدية واالجتماعية لوحدة اجلنس البشري-١

 ٢٥٧.............................................................: األساليب والوسائل العملية لتحقيق الوحدة اإلنسانية-٢

 ٢٥٧..............................................:األمة املسلمة-اجلهاز التربوي العامل لتحقيق وحدة اإلنسانية : أولًا

 ٢٥٨............................................................................املؤسسات اإلسالمية للتربية العاملية: ثانيا

،والتطبيقات اإلقليمية اجلارية يف العامل "مفاهيم التربية العاملية اإلسالمية"التناقضات القائمة بني : الفصل الثالث والثالثون
 ٢٦٢.....................................................................................................................اإلسالمي

اإلسالم يف مواجهة اجلنسيات اإلقليمية،والعصبيات احمللية اليت تقوم عليها اتمعات احلديثة يف العامل عاملية : التناقض األول
 ٢٦٢.................................................................................................................اإلسالمي

 ٢٦٢..............................................اهلجرة والسري يف األرض يف مواجهة قيود السفر والتنقل: التناقض الثاين

 ٢٦٤.......................................................التناقض الثالث،األمن اإلسالمي يف مواجهة الصراعات اإلقليمية

 ٢٦٦...........................................................................................توصيات: الفصل الرابع والثالثون



 ٢٨٢

 ١٦٨............................................................: نصرة األمة املسلمة يف مواجهة طغيان الفرد أو األقلية-٥

 ١٦٨........................................ بكل الوسائلاألول،تنمية الوعي بقيمة وحدة األمة املسلمة،واحملافظة عليها

 ١٦٨...................................................والثاين،تنمية الوعي بأمهية العمل اجلماعي،وسيادة مبدأ الشورى

.قاء،وتوزيع الوظائف واألعمال طبقا ملقاييس اإلخالص والكفاءةوالثالث،تكافؤ الفرص وعدم حماباة األقارب واألصد
.......................................................................................................................١٦٩ 

 ١٦٩....................................................: نصرة رجال الفكر ومجهور األمة يف مواجهة القوة والسلطان-٦

 ١٧٣.................................................................:نصرة األمة املسلمة يف مواجهة العدوان اخلارجي -٧

 ١٧٣.............................................................األول،تربية األمة على الروح العسكرية وتعشق اجلهاد

احلربية وتطوير العلوم العسكرية مبا يكفل لألمة اإلسالمية التفوق الرادع لألعداء،والرهبة والثاين،إقامة الصناعات 
 ١٧٣......................................................واهليبة أمام اخلصوم،وحتقيق النصرة أمام التحديات واألخطار

 وذلك لتحقيق األهداف -اكز شهود العامل حسب التعبري القرآينأو مر-والثالث،إقامة مراكز الدراسات املتخصصة 
 ١٧٣................................................................................................................:التالية

 ١٧٥.......................................................................................................: أمهية النصرة-٨

 ١٧٥..............................................................................................: التربية ورباط النصرة-٤

 ١٧٦..................................................................العنصر السادس الوالية والوالء: الفصل الثاين والعشرون

 ١٧٦.............................................................................................................:معىن الوالية

 ١٧٨.................................................................................................:درجات الوالية اإلميانية

 ١٧٨...................................................................................:الدرجة األوىل،والية اهللا للمؤمنني

 ١٧٨..............................................................................:والدرجة الثانية،والية الرسل واملؤمنني

 ١٧٩.............................................................................:والدرجة الثالثة،والية املؤمنني للمؤمنني

 ١٧٩....................................................................:والدرجة الرابعة،والية أويل األرحام من املؤمنني

 ١٧٩..............................................................................................:درجات والية غري املؤمنني

 ١٧٩........................................................:الدرجة األوىل،والية الشياطني للكافرين واملنافقني والعصاة

 ١٨٢..................................................:الية الكافرين واملنافقني والعصاة بعضهم لبعضوالدرجة الثانية،و

 ١٨٢....................................................................................................:التربية ورباط الوالية

 ١٨٣.................................اجات يف علم النفس احلديثعناصر األمة املسلمة ونظرية احل: الفصل الثالث والعشرون

 ١٨٤......................................................: سلم احلاجات بني األصول اإلسالمية،وعلم النفس اإلنساين-١

 ١٨٧..............:ت اإلسالمية،والتطبيقات اليت يوجه إليها علم النفس احلديث سلم احلاجات اإلنسانية بني التطبيقا-٢

 ١٨٧.....: توفريها جلنس معني من النوع البشري-يف مقابل-توفري حاجات الطعام،واألمن للنوع البشري كله : أوال

: تأمني األمن واالحترام جلنس معني من النوع البشري-يف مقابل-تأمني األمن واالحترام للنوع البشري كله : ثانيا
.......................................................................................................................١٨٨ 

 قصر حاجة االنتماء على جنس معني من النوع - مقابليف- للنوع البشري كله -احلاجة لالنتماء-تأمني : ثالثا
 ١٨٩..............................................................................................................:البشري

 ١٩١...................................................................................................................א�����א#�"!א�����א#�"!א�����א#�"!א�����א#�"!

 ١٩١......................................................................................................)'��א&"��و"�%$��و"� $�)'��א&"��و"�%$��و"� $�)'��א&"��و"�%$��و"� $�)'��א&"��و"�%$��و"� $�

 ١٩٢................"مرحلة الدوران يف فلك األفكار"مرحلة صحة األمة وعافيتها : املرحلة األوىل: الفصل الرابع والعشرون

 ١٩٢......................................................:بيقااالرسالة وتط" أفكار"يف فلك " األشخاص واألشياء"دوران 

 ٢١٦..............................................................................................: شيوع صنمية املال-أ



 ٢٨١

 ٩٨..........................................................................العنصر األول األفراد املؤمنون: الفصل السابع عشر

 ٩٨......................................................................أمهية األفراد املؤمنني كعنصر من عناصر األمة: أوال

 ١٠٢....................................................:اإلميانية يف العامل املعاصر" الثقافة"و" اجلنسية"و" اهلوية"أمهية : ثانيا

 ١٠٥................."الثقافة"و" اجلنسية"و" اهلوية"دور التربية يف إخراج األفراد املؤمنني،وتنمية تطبيقات اإلميان يف : ثالثا

 ١٠٨..........................................................................العنصر الثاين اهلجرة واملهجر: الفصل الثامن عشر

 ١٠٨.............................................................................................................:معىن اهلجرة

 ١١٢.........................................................................................................:أمهية اهلجرة

 ١١٤.................................................................................:جرةدور التربية يف بلورة عنصر اهل

 ١١٥................................................................العنصر الثالث عنصر اجلهاد والرسالة: الفصل التاسع عشر

 ١١٦..............................................................................................................:معىن اجلهاد

 ١١٧............................................................................................................:مظاهر اجلهاد

 ١١٧.................................................................................................. اجلهاد التربوي-١

 ١١٨................................................................................................. اجلهاد التنظيمي-٢

 ١١٨................................................................................................ اجلهاد العسكري-٣

 ١٢١.............................................................................................................:معىن الرسالة

 ١٢٣............................................................................................:أمهية الرسالة يف وجود األمة

 ١٢٤............................................................................................:دور التربية يف تعزيز الرسالة

 ١٢٦.....................................................................................العنصر الرابع اإليواء: الفصل العشرون

 ١٢٦.............................................................................................................:معىن اإليواء

 ١٢٨...........................................................................................................:مظاهر اإليواء

 ١٢٨...........................................................: حسن االنتفاع باألرض كمكان لإليواء واالستقرار-١

 ١٣٠..............................................................: حسن االنتفاع باألرض كمصدر للعيش والغذاء-٢

 ١٣٦...................................................: حسن االنتفاع باألرض كمصدر للمعرفة املوصلة إىل اهللا تعاىل-٤

 ١٣٨..............................................:قيمة العمل اليدوي،وتربية املسلم عليه وتدريبه على مهاراتهتقدير : ثانيا

 ١٤٤....................:إيوائه-هو حرمة إقامة اإلنسان وعدم طرده أو نفيه من مكان " اإليواء"واملظهر الرابع لـ: رابعا

 ١٤٥......................................هو الربط بني األمن املعيشي،واألمن الديين" اإليواء"واملظهر اخلامس لـ: خامسا

 ١٤٩......... بالوحدة أو االحتادسواء-واملظهر السابع لإليواء هو تكامل أقاليم األرض اليت تقطنها األمة املسلمة : سابعا

 ١٥٠.............................................................................................................:أمهية اإليواء

 ١٥١......................................................................................:مسئولية التربية إزاء عنصر اإليواء

 ١٥٣.........................................................................العنصر اخلامس النصرة: الفصل احلادي والعشرون

 ١٥٤.............................................................................................................:معىن النصرة

 ١٥٥...............................................................................................................:مظاهر النصرة

 ١٥٥..........................":األشياء"،وزخرف "األشخاص"الرسالة اإلسالمية يف مواجهة طغيان " األفكار" نصرة -١

 ١٥٨...................................................................: نصرة العدل يف جماة الطغيان،والتسلط،والظلم-٢

 ١٦٠....................................................................................: نصرة احلرية يف جماة االستبعاد-٣

" أشياء"احلاكمني املتسلطني،و" أشخاص"يف مواجهة " اإلنسان املسلم"مؤسسات اإلدارة واألمن،واجليش لـ" نصرة "-٤
 ١٦٥...................................................................................................................:رفنياملت



 ٢٨٠

 ٥١.............................................................................................: اخلربات االجتماعية-ب

 ٥٢....................................................................................................: اخلربات الدينية-جـ

 ٥٣...............................................................................................حدود اخلربة ودوائرها: ثالثا

 ٥٥...............................................................................اخلربات يف التربية احلديثة املعاصرة: خامسا

 ٥٦.......................................................................................فردتربية اإلرادة عند ال: الفصل التاسع

 ٥٦...............................................................................................معىن اإلرادة ووظيفتها: أوال

 ٥٦.....................................................................................................مستويات اإلرادة: ثانيا

 ٥٩.............................................................................................مستوى اإلرادة ونضجها: ثالثًا

 ٦٠............................................................................................فقدان اإلرادة وضعفها: خامسا

 ٦٣................................................................................إحكام تنمية القدرة التسخريية: الفصل العاشر

 ٦٣...............................................................................................معىن القدرة التسخريية: أوال

 ٦٤.......................................................................درجة القدرة التسخريية،وحدود اخلربة املربية: ثانيا

 ٦٥.........................................................................................مستويات القدرة التسخريية: ثالثا

 ٦٥.....................................................................................أمهية تنمية القدرات التسخريية: رابعا

 ٦٩.......................................رة التسخريية يف تربية الفردإحكام توازن اإلرادة العازمة،والقد: الفصل احلادي عشر

 ٧١............................................................مشكلة تربية الفرد يف أهداف التربية احلديثة: الفصل الثاين عشر

 ٧١................................................................صره باإلنتاج املاديتضييق مفهوم العمل الصاحل وح: أوال

 ٧٣...........................................تلبية حاجات اجلسد البشري-إىل مستوى " املثل األعلى"تدين مستوى : ثانيا

 ٧٦......................................................................غبات والشهواتحصر اإلرادة يف مستوى الر: ثالثًا

 ٧٧................................................................حصر القدرات بالعقلية واجلسدية دون األخالقية: خامسا

 ٧٧.........................لقائمة يف األقطار العربية واإلسالميةأزمة تربية الفرد يف املؤسسات التربوية ا: الفصل الثالث عشر

 ٧٨.......................................:،وحصره يف ميادين العبادة،واألخالق الفردية"العمل الصاحل" احنسار مفهوم -١

 ٧٨........................................................................................":املثل األعلى"ج  غموض منوذ-٢

 ٧٩........................................................................: مظاهر األزمة يف املؤسسات التربوية احلديثة-ب

 ٧٩.....................................................:يف القدرات واملهارات املادية" العمل الصاحل" حصر مفهوم -١

 ٨٠..................................................................................":املثل األعلى" اضطراب مفهوم -٢

 ٨١.......................................................................................................................א�����א�*��(א�����א�*��(א�����א�*��(א�����א�*��(

 ٨١................................................................................................................��א/�.����א/�.����א/�.����א/�.��-,�אج�א&"-,�אج�א&"-,�אج�א&"-,�אج�א&"

 ٨١.........................................................................................................................:مقدمة

 ٨٣.....................................................................................مفهوم األمة املسلمة: الفصل الرابع عشر

 ٨٣............................................................................................................: معىن األمة-١

 ٨٧....................................................................ونشأا" األمة املسلمة"بدء ظاهرة : الفصل اخلامس عشر

 ٩٢................................................:عصر الراشدي بعد ال-األمة-أثر ثقافة العصبية العربية يف تشويه مفهوم 

 ٩٤............................................................................أمهية إخراج األمة املسلمة: الفصل السادس عشر

 ٩٨.......................................................................................................................א�����א��א�0א�����א��א�0א�����א��א�0א�����א��א�0

�� ٩٨.............................................................................................................."�2���1א&"��א/�.��"�2���1א&"��א/�.��"�2���1א&"��א/�.��"�2���1א&"��א/�.

 ٩٨..........................................................................................................................مدخل
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 ٤..........................................................................................................................א�����א&ولא�����א&ولא�����א&ولא�����א&ول
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 ٤............................................................................................................................مدخل

 ٤...............................................................................:ألهداف يف العملية التربويةدور ا: الفصل األول

 ٦.................................................................................................:خصائص األهداف التربوية

 ٦..................................................................أزمة التربية احلديثة يف ميدان األهداف التربوية: الفصل الثاين

 ١٢.................حاجة النظم واملؤسسات التربوية يف األقطار العربية،واإلسالمية إىل أهداف تربوية إسالمية: الفصل الثالث

 ١٧.......................................................................................................................א�����א�*��?א�����א�*��?א�����א�*��?א�����א�*��?
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 ١٧..........................................................................................................................مدخل

 ١٨.................................................................... التربية اإلسالمية يف" العمل الصاحل"معىن : الفصل الرابع

 ٢٢...............................................................عناصر اإلنسان الصاحل املولدة للعمل الصاحل: الفصل اخلامس

 ٢٤..............................................................."يفة العقلوظ"إحكام تربية القدرات العقلية : الفصل السادس

 ٢٥..................................................................................:تصنيف القدرات العقلية وحتديدها: أولًا

 ٢٦.................................................................................................منهج التفكري السليم: ثانيا
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التقومي واملراجعات  ،والثالثة،رسم اخلطط واالستراتيجيات  ،والثانية،من أجيال العاملني إلخراج األمة املسلمة وعافيتها      
حكماء متريف قريـة    " عن سياسات    -إن كان يعقل  -يه اخلربة الكافية    فالعمل اإلسالمي لد  . والتزكية من املعوقات  

 .وإبطال فاعلية العمل اإلسالمي وإيقاف حركته،إزاء الرؤوس املفكرة املسلمة" الكرة األرضية
 :وميكن أن منثل لدائرة التنظيم املقترحة بالرسم التايل

 -األمة املسلمة -ن سوف يرشحهم اهللا إلخراج      ومنبهات للذي ،هذه بعض التوصيات اليت ال تعدو أن تكون مثريات        
ستكُونُ بعـِدي هنـات     ":�-وجتسيد قوله   ،"العمل اجلماعي "فلعلها تساعدهم على آداء فرض اهللا يف        ،من جديد 

اتنهةَ   ،واعمالْج قفَار وهمتأَير نِتي   ،فَمأُم نيب قا فَارمفَكَأَن،  ا مكَاِئن لُوهكَانَ فَاقْت ـةِ    ،ناعمالْج ـعاِهللا م دِإنَّ ،فَِإنَّ يو
كُضرِة ياعمقَِة الْجفَارم عطَانَ ميةً"الشرقَالَ مِة":واعملَى الْج٣٧٩".ع 

 
������������� 

 

                                                 
 صحيح لغريه ) ٧١٠٦) (١٩  /١٠ (-شعب اإلميان  - ٣٧٩
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وأقرام يف مزق اإلسالمية املتوفاة عن دخول عصر التكتالت العامليـة الـيت تلغـي احلـدود                 ،عاصر ونظائرهم امل
ـ    ،وتطلق الوالءات العصبية  ،اإلقليمية وعناصرها املكونة لألمة   ،اإلسالمية العاملية " األفكار"وترتقي إىل دائرة الوالء ل

 .املسلمة احلقة
هو هذا احلران العنيد الذي يصر على ،يكونون أمثاله ألن يستبدله اهللا بأقوام ال،فسرطان املسلم التقليدي الذي يهيؤه   

" األفكـار "الدائرة يف فلـك     " األمة العاملية "والقبلية ويرفض االنتقال إىل طور      ،البقاء يف طور العصبيات اإلقليمية    
األمة اإلسالمية  " مزق"شكالت  ويتحايل على دائرة االنتماء اإلسالمي مبنظمات صورية تعمل كمقابر مل         ،اإلسالمية

وأركسه يف تعرجات النفاق الذي بدأ صغريا مث تطور إىل ،األمر الذي خرج به عن صراط اإلميان واإلسالم    !! املتوفاة
 !ويؤهله للدرك األسفل من نار اآلخرة،نفاق أكرب أركسه يف الدرك األسفل من هوان الدنيا

على األنظمـة السياسـية   ،وتطبيقاا" ثقافة العصبية القبلية  "نتقال من   الذي يفرض اال  ،وال يقتصر هذا احلران العنيد    
من ثقافة العصبية " تتزك"بل إن احلركات اإلسالمية القائمة مل       !! املتوفاة،األمة اإلسالمية " مزق"واإلدارية القائمة يف    

أو األمني العـام للجبهـة أو       ، العام أو املراقب ،فاملرشد العام للجماعة  . نوإمنا بقيت غارقة يف محأا حىت اآل      ،القبلية
ـ   " أمينا"وأمينا  ،"راشدا"احلزب يبقى مرشدا     وال يطوله النقد   ،اليت حتيط بشيخ القبيلة   " العصمة"مدى احلياة حماطا ب

أو األمـني   ،أو ميوت يرثه يف منصب املرشد أو املراقب       ،"معاوية"وحني يشيخ   . الذي طال اخلليفة عمر بن اخلطاب     
" أفكار"واموعة املتعاونة معه ال جيري اختيارها طبقا ملقاييس الدوران يف فلك ". يزيد" النيايب ولده العام أو الس

قات اوالشـراكة التجاريـة والصـد     ،القرىب واملصاهرة " أشخاص"وإمنا طبقا للدوران يف فلك      ،اجلماعة أو احلزب  
 .الدنيا وأمثال ذلك" أشياء"واالنتماء اإلقليمي أو طبقا ملستوى امتالكهم لـ،الشخصية

وإمنا هي ارجتال وردود فعل ملا يطرحـه اإلعـالم احمللـي            ،والدعوة ليس هلا استراتيجية وال خطط وال مؤسسات       
اخلطابة واملوعظـة  -وأساليب الدعوة تقتصر على . واستجابات إشراطية منفعلة كاستجابات احلمية القبلية  ،والعاملي

وليس هناك مؤسسات إلخراج من . اجلاهلة بالنفس البشرية ومفاتيحها،رجتال القائمة على االنفعال واال-غري احلسنة
ـ      . وإعداد املوازين ملتطلبات العصر   " احلكمة"بـ يدعو اجلدال "وليس هناك مؤسسات إلعداد املفكرين املختصني ب

ـ     " األحسن ـ   . مما عنده " أحسن"الذين خياطبون الفكر اإلنساين كله ب جيري يف  ما  " شهود"وليس هناك مؤسسات ل
ـ    " قراءته"و،قرية الكرة األرضية   ليس هناك شيء من هـذه      . التخطيط والتنفيذ " حكمة"قراءة راسخة حميطة متهد ل

فإذا أفرزت الصدقة مفكرا فردا     . وللجهود الفردية ،بل األمر متروك للكر والفر اخلطايب     ،املؤسسات واالستراتيجيات 
وإذا ،ما دامت توصف بالصواب وحتظى بالقبول-وجمهوداته ،هوشاع استثمرت اجلماعة أو احلزب أفكار     ،فظهر أمره 

وأفكاره وألقت املسئولية عليه ،أو أصاب التطرف تطبيقاا تربت اجلماعة من املفكر،تناول النقد أفكار الفرد املذكور
 .وحده

متجددة بتحـدد  - أن يتم التنسيق بني كافة املؤسسات املقترحة لتكون دائرة عمل فاعلة          ،والتوصية العاشرة األخرية  
فكذلك ،ومثلما كان الطائر والسمكة مها النموذج الذي اهتدى به مصممو الطائرة والسـفينة            . احلياة واستمرارها 

فكمـا  . جيب أن يكون جسد اإلنسان هو النموذج الذي يهتدي به تنسيق العمل اإلسالمي ودائرة التنظيم املقترحة   
أحصن املواقع يف اجلسد وأخفاها حىت      -والبنكرياس  ،والرئتني والكلى كالقلب والدماغ   -حتتل غدد اإلفراز املوجهة     

كذلك جيب  ،وتقوم بوظائف بعث احلياة يف اجلسد وتوجيه أنشطته وتنقيته مما يؤذيه          ،عن بصر صاحب اجلسد نفسه    
ـ        -فيه" أولو األمر "أو  ،علماءه ومفكريه -أن حيل العمل اإلسالمي      ل  أحصن املواقع وأخفاها حىت عن عناصر العم

 الالزم لكل جيل    -املثل األعلى -تطوير  ،األوىل: ليقوموا يف مواقعهم احلصينة اخلفية بوظائف ثالث      ،اإلسالمي نفسه 
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ما مكنين بـه اهللا     : "وتأخذ بيد اجلاهل املتخلف قائلة لكال الطرفني إذا عرضوا عليها أجرا          ،تدافع عن املعتدي عليه   
 !! ".خري

ـ    الـذي جيـب أن تطرحـه    -ثل األعلى اجلديد  امل-عامل رئيس يف حتديد صورة      " األمة املسلمة "وهذا النموذج ل
ومضـاعفاما يف   ،"االستضـعاف "و" الطغيان"كله ليكون عالجا حامسا ملرضى       مؤسسات التربية اإلسالمية للعامل   

وتغفـل عـن سـننه يف       ،اليت تنسى اهللا اخلالق   " الطغيان"وليكون واقيا من استفحال عقلية      ،االستكبار واالستعباد 
ـ ،يف املقام األول يف الوجود    " اإلنسان املترف "وتضع  ،لتاريخاالجتماع اإلنساين وا   إىل " اإلنسان املستضعف "وبط ب
. فعقلية الطغيان هذه عقلية خطرية مدمرة حتمل يف تالفيفها تدمري اإلنسان وايار احلضارة            . أسفل سلم املخلوقات  

وعلـى  !! وسوف نرى عملها فال تستعجلوه    ،ينفاعلة مهيمنة يف االجتماع اإلنسا    ،فقوة اهللا القيوم قائمة يف التاريخ     
وسلطان الربهان والعلم أن سنن اهللا ال يعلو عليها ،ومؤسساا التنفيذة أن تقنع العامل بالبينة،التربية اإلسالمية اجلديدة

 !!فإن إىل ربنا الرجعي،الذي يطغى أن رآه استغىن" اإلنسان املترف"
-واالنطالق  ،"مؤسسات القراءة "ملنشودة حتتاج أن تضع يف قمة أساليبها بناء         إن التربية اإلسالمية ا   ،والتوصية الثامنة 

واملقصود بالقراءة قراءة كل ما يتعلق باألمم الـيت تسـكن قريـة الكـرة               .  يف كل عمل أو نشاط     -من القراءة 
وتيسر ،لوجيا العصر وال بد من توفري وسائل القراءة اليت تبتكرها تكنو        . وأمناط تفكريها ،ونشاطاا وثقافاا ،األرضية

املتخصصني املتفرعني الذين   " القراء"وال بد من توفري     . اإلحاطة بكل لغات العصر وفلسفات العصر وشئون العصر       
بكل ما " حتيط"املطلوبة جيب أن " القراءة"ويتكاملون حسب موضوعات القراءة وميادينها ووسائلها؛ ألن  ،يتوزعون

وهذا هو الالئق   . يف التفاصيل الدقيقة قبل أن تقدم على أي ختطيط أو تنفيذ          " ترسخ"و،جيري يف قرية الكرة األرضية    
ـ  ،"اقرأ"باألمة اليت تنهض للعمل باسم دين بدأ الوحي فيه بكلمة            " جاهد"أو  " حدج"أو  " زك"أو  " صل"ومل يبدأ ب

هـداف العمـل    أو عمل ال تسبقه قراءة راسخة حميطة بأ       ،ألن كل صالة أو زكاة أو حج أو جهاد        ... أو  ... أو  
 .وبيئته سوف يكون عمال فاشال خاسرا،وطرقه ووسائله وأدواته وطبيعة عصره،وميادنيه ومناهجه

وخياصم بدون قراءة،وهو إن قرأ فقراءته سطحية ال تتصف باإلحاطة          ، املوجود أنه يناصر   -املسلم التقليدي -إن آفة   
وخياصـم الفلسـفات   . ملصقات ذهنيـة غامنـة  أو هو يقرأ شعارات عامة و     ،يناصر اإلسالم وال يقرأه   . والرسوخ

وإمنا يـررد مـا تنتشـره       ، وال يقرأ كتبها األصلية وأصوهلا الفكريـة       -كالشيوعية أو الرأمسالية  -واأليدولوجيات  
ولذلك ،وتعبئة املشاعر وتشكيل االجتاهات   ،أو تبثه إذاعات املعسكرات املمثلة هلا واملتنافسة لقولبة األذهان        ،الصحف

 !!وينتهي إىل إحباطات مدمرة،تقليدي يف أخطاء قاتلةيقع املسلم ال
أزمـات  "أن التربية اإلسالمية املنشودة حتتاج إىل شجاعة ووعي لفك االرتباط القائم بينها وبني              ،والتوصية التاسعة 

يا يف  إنسـان -أي حباجة أن تتخذ طابعـا عامليـا         . األمة اإلسالمية " مزق"املتتالية يف   " العصبيات القبلية واإلقليمية  
األقوياء من حارات   " املؤمنني"وأن تتوجه يف استراتيجيتها الكربى إىل حشد        ،الطروحات الفكرية والوالءات العملية   

وأقام ،وإخراج األمة اإلسالمية اجلديدة اليت متأل الفراغ يف األرض املباركة اليت حدد حـدودها ،قرية الكرية األرضية  
 .يم حىت حممد صلوات اهللا وسالمه عليهممؤسساا الرسل الكرام ابتداء من إبراه

والتربية املستوردة وأدت إىل    ،وعلى التربية اإلسالمية أن حتذر من الطابع القومي الذي أفرزته مناهج التربية التقليدية            
واإليراين ،والباكستاين املعاصر، العريب املعاصر٣٧٨"حران"وضع العمل اإلسالمي يف خدمة املضاعفات اليت يتسبب ا 
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ـ        وذلك ،قد محل يف طياته عوامل هدمه وإفشاله      " هر االجتماعي املظ"ولكن جيب االنتباه إىل أن التصور الشيوعي ل
 :من خالل مظهري الضعف التاليني

وتبنت اإلحلـاد   ، فالشيوعية اليت أنكرت اخلالق    -موقع اإلنسان يف سلم الوجود    -هو خطأ النظر إىل     ،الضعف األول 
حث العلمي والنظر املوضوعي يف وليس كنتيجة من نتائج الب،"املترفني"كرد فعل لوقوف الكنيسة إىل جانب معسكر 

فكان من نتائج ذلك الفهم أن الشيوعية . وليس املركز الوسط-وضعت اإلنسان يف املوقع األول يف الوجود ،الوجود
إنسـاا  "وبذلك جعلت   . هدمت إحساس اإلنسان مبسئوليته أمام اخلالق الذي حياسبه على أعماله اخلرية والشريرة           

فعنـدما تـراءى    .  اللذين ضت الشيوعية أصال اتـهما      -الطغيان واالستضعاف -أكثر عرضة ملرض    " العامل
وهبطـت  . طغى وانقلب إىل طبقة أرستقراطية أبشع من أرستقراطية الرأمساليـة         ،أنه استغىن " احلزب الشيوعي "لـ

ـ    مـن  - الشيوعية   وبذلك تنكرت . إىل قطعان بشرية مسلوبة التفكري واإلرادة     " العمال"تطبيقات اللينية ونظائرها ب
 .} أَنْ رآه استغنى،ِإنَّ الْإنسانَ لَيطْغى{:  لقيمها ومبادئها مربهنة قوله تعاىل-الناحية العلمية
دارون -واليت نقلها ،"الدارونية االجتماعية"الذي نقلته عن " طبيعة اإلنسان"هو مفهوم الشيوعية عن ،والضعف الثاين

وبررت نظرية  ،فهذه الفكرة أصلت الشر يف طبيعة اإلنسان      .  األصلية يف املسيحية    عن اخلطيئة  -بطريقة غري مباشرة  
 .والتفكك بني أعتاا ويف جمتمعاا نفسها،وبذلك بذرت بذور الصراع،الصراع الطبقي اليت طرحتها املاركسية
جلة أزمات حارات قرية    واملرشحة إلخراج أمة إسالمية جديدة تتصدى ملعا      ،واخلالصة أن التربية اإلسالمية املنشودة    

الكرية األرضية حتتاج أن يتمحور عملها حول املظهر االجتماعي للعبادة مع مراعاة االختالفات الفكرية احلامسة اليت  
الذي يضع اإلنسان يف املركز الوسط من سـلم         " هوية اإلنسان "متيز اإلسالم عما سواه خاصة مفهوم اإلسالم عن         

وليس العكس كما ،والشر طارئ عليه،الذي يقرر أن اإلنسان خري يف األصل  " نسانطبيعة اإل "ومفهومه عن   ،الوجود
 .قررت املسيحية وتطبيقاا يف الشيوعية والرأمسالية

والتجديد اليت تفرزها التربية اإلسالمية املنشودة سوف ال تقف إىل جانب ،وأمهية هذا التصور أن حركات اإلصالح    
وإمنا سوف تعمل على إنقاذ مجيع الفرقاء من مضاعفات مرض االنقطـاع          ،خرفريق من بين اإلنسان ضد الفريق اآل      

خاصة امليادين االجتماعيـة    -فهذا املرض الذي ضربت مضاعفاته ميادين احلياة        . واإلسراف يف حب الدنيا   ،عن اهللا 
طـوا حـدود   فتخ،حني أبطـرم القـوة والثروة   " الطغيان"الرأمساليني بسرطان   " املترفني" فأصابت   -واالقتصادية

وحتولوا إىل مترفني متسلطني سلبوا اآلخرين حقـوقهم يف احلريـة    ،وقوضوا التوازن يف االجتماع اإلنساين    ،الوسطية
وأحاطوها ببيئات احلقد وجمتمعات الكراهيـة وفقـدان   ،وسلبوا أنفسهم حمبة اهللا والناس من حوهلم     ،والعيش الكرمي 

 .األمن
والثروة والعـدل   ،حني أيأسهم فقدان القوة   " اهلوان"بسرطان  " ضعفنياملست"كذلك أصاب املرض املذكور العمال      

 .فتحولوا إىل كافرين باخلري معادين للدين واألخالق واإلنسان
 أن تكـون املرشـد      -إخراج األمة املسلمة  -ووضوح هذا التصور إلنسان التربية اإلسالمية املنشودة جيعل هدف          

قصة -وهذا هو املنصب الذي ترمز إليه ،Super Powerوليس القوة العظمى ،Supreme Guideاألعظم 
 شرفا ووجدت شعوبا معرضـة      -األمة املسلمة -فإذا توجهت   :  يف سورة الكهف من القرآن الكرمي      -ذي القرنني 

وإذا . وال جتعل منها سوقا دولية للسالح     ،فإا ال تستغل ضعف هذه الشعوب     ،هلجمات مهجية يأجوجية ومأجوجية   
وإمنا ،فإا ال تستغل جهلها وختلفها البتزاز ثرواا ومصادر عيشـها         ،عوبا جاهلة متخلفة  توجهت غربا ووجدت ش   
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وأفرز مضاعفات ،وهيأها لاليار والتمزق أمام التحديات اخلارجية،وهذا مرض أفقد هذه اتمعات املناعة السياسية   
 .االجتماعيةخطرية يف القيم وشبكة العالقات 

ـ        الذي جيسد هذا املفهـوم يف واقـع        " املثل األعلى "و" مفهوم األمة "وحمور هذه األمة كامن يف التصور اخلاطئ ل
ومؤسساا إىل إخراج إنسان    ،وينتهي بنظم التربية  ،ويبقى إنسان تلك األقطار حبيس الوالء للعصبيات الضيقة       ،احلياة

وعاجز عن دخول عصر العاملية الذي جاءت الرسالة اإلسالمية لتسهل          ،عاجز عن التكيف مع اخللق اجلديد والتطور      
 .وعبور مسالكه والسعي يف مناكبه،للبشرية ختطي أعتابه

 مع  -أي الوحي والعقل واحلواس   - االنشقاق بني أدوات املعرفة الثالثة       -أيضا-والسبب الرئيس يف هذه األزمة هو       
أو أوكسجني القـدرات    - الدموية الضيقة حتول دون توفر احلرية        إذ إن قيود العصبيات   . اختالف مظهر االنشقاق  

 -خاصة اإلنسان املسلم  -فيظل إنسان تلك املناطق     ، ولذلك ال تنمو هذه القدرات وال تنضج وظيفة العقل         -العقلية
-اآلخرين ويريد من   ،ويتباهى بوراثتها عن آبائه   ،عاجزا عن االنتفاع ببصائر الوحي املخزونة يف األسفار اليت حيملها         

 .الذي يتلقى اجلوائز وطقوس التبجيل" السادن" أن يعترفوا له بدور -بناء على هذا اإلرث
ايـار األوىل   : وسوف تنتهي كل منهما مبجتمعاا إىل االيار      . ولكنهما متعادلتا التأثري واملصري   ،فاألزمتان خمتلفتان 

 .وايار الثانية أمام حتديات اخلارج،من الداخل
يتخطى أصول الفقه التقليدية الشائعة بني الفريقني مـن         " فقها تربويا جديدا  " من هاتني األزمتني يتطلب      واخلروج

 كما يتطلـب مـربني   -New Paradigmsأو ما يسمى باإلنكليزية -ويبتكر أصوال جديدة ،جمتمعات العامل
وإقامة مؤسسات تربويـة    ،بوية جديدة وبناء نظم تر  ،جددا قادرين على النظر يف املصادر األصلية للتربية اإلسالمية        

جديـد  " مثل أعلـى  "واحلواس لبلورة منوذج    ،أي أدوات الوحي والعقل   : املعرفة الثالث  جمددة تتكامل فيها أدوات   
 ".وسائلها"احلياة مع " غايات"تتكامل فيه 

مـاعي للعبـادة يف     املظهـر االجت  "هي أن التربية اإلسالمية املنشودة حتتاج أن تتعمق يف فقـه            ،والتوصية السابعة 
أو ،مث تتمحور حول الدعوة إليه وتتوسع يف تطبيقه ليشمل العامل كله دون التزام بقومية من القوميات               ،٣٧٧"اإلسالم

 .جنس من األجناس
إن جانب القوة الذي مكن للشيوعية حوايل سبعني عاما هو متحورها اإليدولوجي حـول املظهـر االجتمـاعي                  

وقيام املعسكر الشيوعي قد أسهم يف انفضاض أتباعهـا         ،هذه املظهر بعد التمكني   كما إن تنكرها لتطبيق     ،لإلصالح
ومعاجلتـه بقـوانني الضـمان      ،ويف املقابل فإن انتباه األقطار الرأمساليـة للمظهـر االجتماعي         . وايار مؤسساا 

البادرة اليت دارت   وأسهم يف انتصارها يف احلرب      ،وتشريعات العمل قد حال دون انتشار الشيوعية فيها       ،االجتماعي
 .بني املعسكرين

وحركات اإلصـالح والتجديـد املظهـر االجتمـاعي         ،لقد أمهلت كل من مؤسسات التربية اإلسالمية التقليدية       
. يهيأ لعبور اآلخرة منذ الوالدة دون عبور مبحطة الدنيا" فرد"وتربية ،فحصرت األوىل عملها يف املظهر الديين،للعبادة

يف مزق األمة اإلسالمية    " قابلية االستعمار "سياسية تدافع عن    " قومية دينية "ة حول إفراز    ومتحورت نشاطات الثاني  
ومل تفلح حركات اإلصالح يف ،"أفرادها"االثنني أن مل تنجح التربية التقليدية يف احلفاظ على " عاقبة"فكانت ،املتوفاة

 .حتقيق أهدافها

                                                 
 . للمؤلف-فلسفة التربية اإلسالمية- راجع كتاب -املظهر االجتماعي للعبادة-للوقوف على تفاصيل  - ٣٧٧
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وهكذا ،هكذا ظهر جيل صالح الدين- إىل ما ورد يف كتايب  -هنا-ولعله من املوضوعية والرجوع إىل احلق أن أنبه         
واجلماعات استراتيجية ضارة   ، من الطبعة األوىل حول اعتبار األحزاب      ٢٩٥-٢٨٨ يف الصفحات    -عادات القدس 

ومشول أوفر أقرر أن األسباب العشرة اليت دللت ا على ضرر           ،والواقع أنين بعد حتليل الظاهرة بعمق أكثر      . خاسرة
والفكرية اليت متثلها املدارس    ، أسباب لعدم التكامل بني املؤسسات التعليمية      -قيقةيف احل -واألحزاب هي   ،اجلماعات
واجلماعات ذلك أن ترك التعليم يف أيد مؤسسـات أجنبيـة   ،واملؤسسات التنظيمية اليت متثلها األحزاب    ،واجلامعات

أفرز ،والطائفية واإلقليميـة  وتطبيقاا حول قيم العصبيات القبلية      ،وأهدافها ونظمت مناهجها  ،وحملية بنت فلسفاا  
والتباغض يف عالقاا وجعلها يف والءاا قبائل من ال قبيلة لـه            ،ومجاعات متأثرة ذه القيم مما أشاع التنافر      ،أحزابا

 .وطائفة له
وينتمون إىل مؤسسات التنظيم    ،الذين خترجهم مؤسسات التعليم   " األفراد املؤمنني "تنظيم عالقات   ،والتوصية اخلامسة 

: أي عناصـر  ،بكة عالقات اجتماعيـة يكـون العـامود الفقـري فيهـا هـو عناصـر األمـة السـتة                   يف ش 
 .والوالية حسب التفصيالت اليت مرت يف هذا البحث،والنصرة،واإليواء،والرسالة،واجلهاد،واهلجرة،اإلميان

أي أفراد  " مة الصغرى األ"املستوى احمللي الذي ينظم عالقات      : ويراعى أن يتم بناء هذه الشبكة على مستويني اثنني        
األمـم  -مث املستوى العاملي الذي ينسق نشاطات األشكال احملليـة مـن            . أو األقلية اإلسالمية  ،اجلماعة أو احلزب  

واملسـجد  ،يف أرض ما حول األقصى    " الكربى إخراج األمة املسلمة  " يف تنظيم عاملي فعال غايته النهائية        -الصغرى
واليت خطط حدودها إبـراهيم عليـه       ،والنهي عن املنكر واإلميان باهللا    ،مر باملعروف احلرام اليت أراداها اهللا قاعدة لأل     

 . وخلفائه كما مر يف فصل سابق-�-السالم واكتملت وظيفتها يف انطالقة حممد 
املوقوتـة أن ـاجر   " األمم املسلمة الصـغرى "أصبح فرضا على   ،"األمة املسلمة الكربى  "فإذا اكتمل إخراج هذه     

لتتالحم وتتواىل وتتظافر الستئناف محل رسالة اإلسالم إىل العامل         ،"األمة املسلمة الكربى  "ية إىل أرض    هجرا احلس 
 .كله

تتصدى لألزمتني املستعصيتني يف جمتمعات العامل املعاصـر        " رسالة إسالمية عاملية  "بلورة مفهوم   ،والتوصية السادسة 
 .كله

يف األقطار غري   " اإليذر االجتماعي "أو انتشار   - املناعة االجتماعية     تتمثل يف فقدان   -أزمة اجتماعية -واألزمة األوىل   
ولقد قوض هذا املرض أسس احلياة االجتماعيـة يف         .  خاصة األقطار الغربية املتقدمة علميا وتكنولوجيا      -اإلسالمية

ـ "وحمور هذه األزمة كامن يف التصور اخلاطئ عن         . وهيأها لاليار من داخل   ،األقطار املذكورة  " ة اإلنسـان  هوي
 .الذي جيسد هذا التصور يف واقع احلياة" املثل األعلى"و" موقعه يف الوجود"و

واحلواس من  ،بني الوحي من ناحية والعقل    : والسبب الرئيس يف هذه األزمة هو االنشقاق بني أدوات املعرفة الثالث          
إىل اسـتعمال   " العقل واحلواس "إذ إن غياب بصائر الوحي الصحيح عن ثقافة هذه اتمعات يدفع            . ناحية أخرى 

ـ  ،اليت يكتشفها العقل وتطورها احلواس    ،"وسائل احلياة " وينتهي بـنظم   ،"أهداف احلياة وغاياا  "استعماال جاهال ب
حيوانية " هوية"و" مثل سوء "والنفسية واجلسدية يف خدمة     ،التربية ومؤسساا إىل إخراج إنسان يبدد قدراته العقلية       

 .خاطئة" ثقافة"و
خاصة األقطار - املستشري يف أقطار العامل الثالث -اإليذر السياسي- جيسدها مرض -أزمة سياسية-زمة الثانية واأل

 .اإلسالمية والعربية
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 تقومي االجتهادات النظرية والتطبيقات العملية اخلاصة مبفهوم األمة املسلمة تقوميا مستمرا يف ضوء احلاجـات                -٤
 .املكانوالتغريات احلاصلة يف الزمان و،املتجددة

. وأشـكاله " اجلهاد التنظيمـي  "أن تقوم مؤسسات التربية اإلسالمية بدورها كامال لبلورة مفاهيم          ،التوصية الثالثة 
أي -ويراعى يف هذه العملية تطوير املؤسسات الالزمة للقيام مبسئولية تنفيذ املشروعات املقترحة يف التوصية األوىل                

ـ  وأدق األجهـزة واألدوات ومتابعـة      ،يد هذه املؤسسات بأعلى املؤهالت    ويراعى تزو ". احلكمة العملية "القيام ب
كأن تكون  ،ويراعي تنوع هذه املؤسسات إىل أقسام تتطابق مع مسئوليات األمة املسلمة          . جهودها بالتقومي املستمر  

 :كما يلي
تطلبه حاجات الزمان   الذي ت ،"املثل األعلى " مؤسسات متارس االجتهاد والنظر يف آيات الوحي بغية بلورة منوذج            -أ

 .واملكان
يف العامل كله مبا يف ذلـك دراسـة الثقافـات العامليـة             " اخلربات االجتماعية والكونية  " مؤسسات تنظر يف     -ب

 .حتقيق املثل األعلى" وسائل"وأمناط التفكري السائدة فيه لبلورة ،املختلفة
املثـل  "تمعات العاملية يف ضـوء معطيـات    مؤسسات وظيفتها رسم االستراتيجيات الالزمة للتفاعل مع ا -جـ

تفرزها املؤسسات رقم    اليت" اخلربات االجتماعية والكونية  "ونتائج شهود   " أ"الذي تفرزه املؤسسات رقم     " األعلى
 .٣٧٦"ب"

 خالل التاريخ اإلسالمي كله هي عـدم        -ويف احلضارة اإلسالمية  ،األزمة الرئيسية يف العمل اإلسالمي    -والواقع إن   
 وتـرك   -واالقتصـاد ،خاصة يف ميـدان السياسة    - وعدم إعطائها ما تستحقه من عناية        -املؤسسات- تقدير دور 

وتوقع قيام الفرد القائد بدور الـنيب املرسـل املؤيـد بـوحي             ،املشروعات واإلدارات للجهود واملبادرات الفردية    
ومشروعات ،ت اليقظة  حركا -وما زالت -لذلك كانت   . ونصرته سواء على مستوى الدول أو اجلماعات      ،السماء

أو الفرد املصلح،وعلى قدراته الشخصية خـالل       ،اإلصالح حركات فردية موقوتة تعتمد على كفاءات الفرد القائد        
واملشروعات قد ترد األمة إىل نقطة الصفر أو ،وغياب الفرد عن مسرح احلياة يشكل نكسة حامسة يف اليقظات،حياته
أو ،القول ينطبق على مجيع حركات اإلصالح اليت قادها مصلحون دينيـون          وهذا  . للسري يف االجتاه املعاكس    حتوهلا

 .سياسيون يف املاضي واحلاضر
تكامـل عمـل املـدارس      -أو نقول   " التعليم ومؤسساته مع التنظيم ومؤسساته    "ضرورة تكامل   ،والتوصية الرابعة 

منذ -لعاملة لإلصالح والوحدة فلقد دأبت احلركات اإلسالمية ا. واملؤسسات واجلماعات ،واجلماعات مع األحزاب  
للمـدارس  " التعلـيم والتربيـة   " على اعتماد الوعظ اجلماهريي بدل التعليم املـنظم تاركـة            -مطلع هذا القرن  

أو ،أو تلك اليت أنشأا البعثات التبشريية     ،واجلماعات التقليدية اليت احندرت من عصور اجلمود واالحنطاط       ،واملعاهد
ولقد كان هلذه الظاهرة آثارها السلبية القاتلة إذ        . الرمسية بتوجيه خرباء التعليم األجانب    تلك اليت أنشأا احلكومات     

واألحزاب خبلـيط   ، ترفد اتمعات اإلسالمية واحلركـات     -وما زالت -إن املؤسسات التربوية املشار إليها كانت       
ولـذلك ضـمت    .  اليت خترج منها   بصمات املدرسة أو املعهد أو اجلامعة      كل حيمل معه  ،متنافر التفكري والثقافات  

وعموميات ضبابية غامضـة    ،احلركات اإلسالمية أفرادا يؤمنون مبثل عليا خمتلفة متنافرة بينما يقفون حتت شعارات           
 .للتعليم أو التنظيم دون أن يكون لديهم استراتيجيات صائبة

                                                 
 .تربية الفرد املسلم-يراجع باب " اخلربات"و" املثل األعلى"وى للوقوف على حمت - ٣٧٦
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أَومن كَانَ ميتا فَأَحيينـاه  {:بعد املوت " إحياء"والقرآن الكرمي يسمي عمليات التغيري املشار إليها يف األطوار الثالثة           
ي الظُّلُماِت لَيس ِبخاِرٍج ِمنها كَذَِلك زين ِللْكَـاِفِرين مـا كَـانوا    وجعلْنا لَه نورا يمِشي ِبِه ِفي الناِس كَمن مثَلُه فِ       

: األنعام[} وكَذَِلك جعلْنا ِفي كُلِّ قَريٍة أَكَاِبر مجِرِميها ِليمكُروا ِفيها وما يمكُرونَ ِإلَّا ِبأَنفُِسِهم وما يشعرونَ،يعملُونَ
١٢٢،١٢٣[.  

وحسن التمييز بـني  ،إرادي يكون من مثراته حسن املشي يف الناس   -واإلحياء الذي توجه اآلية إليه هو إحياء عقلي         
ويف املقابل تلفت اآلية أنظار املؤمنني إىل       . وحسن التعامل معها كلها   ،واحلق والباطل ،والصواب واخلطأ ،اخلري والشر 

 على أساس   -أي يقيمون سياسام  -الذين ميكرون   ،يف كل جمتمع  " أكابر ارمني "السياسات املعاكسة اليت يديرها     
 أي  -اإلماتة اإلنسـانية  -يف االجتاه املعاكس لألطوار الثالثة حىت تنتهي م إىل حالة           " املستضعفني"اهلبوط باألتباع   

إىل أن تئول حيام    والوهم واألهواء العصبية والشهوات اجلسدية      ،إماتة العقول واإلرادات وسجنها يف غيابة اخلرافة      
 .٣٧٥فال يستطيعون منها خروجا،وسوء األعمال اليت يزينها هلم سحرة الفكر والنفس،إىل ظلمات العيش

والتوافق معها األمر الذي يتطلب البحـث يف علومهـا          ،سنن وقوانني ال بد من التزامها     " التغيري واإلحياء "ولعملية  
وهذا يعين العمل على إجيـاد      . يئات واألوضاع الالزمة لنجاحها   ومؤسساا وصفات القائمني عليها والب    ،ومناهجها

 :من خالل النشاطات التالية" احلكمة النظرية"ومراكز للبحث العلمي لتقوم ببلورة حمتويات ،مؤسسات تربوية
املتحدر واألجنبية هدفها متحيص التراث     ، تربوية جزئية مستقلة من التأثريات اآلبائية      -"توبة"أو  - القيام مبراجعة    -١

أو تلك الوافدة من الغرباء بغية التعرف على ما كان أصيلًا يتفق مع مفهوم األمة املسلمة يف القرآن والسنة ،من اآلباء
 حيمل يف طياته عوامـل      -يف احلالتني -وما كان   ،وما كان متنافرا مع القرآن والسنة يف احلالة الثانية        ،يف احلالة األوىل  

 .اخلطأ والضعف واجلمود
وقوانني التغـيري   ، يضع األمة على الصراط املستقيم الذي يتوافق مع سنن احليـاة           -أو التوبة -يام ذه املراجعة    والق

أو اقتصادية إال إذا غريوا ما بأنفسهم من        ،القرآنية اليت تقرر أن اهللا ال يغري ما بقوم من أزمات سياسية أو اجتماعية             
 .ممارسات تتعلق مبيادين األزمات املذكورةوتقاليد و،حمتويات فكرية وثقافية وقيم وعادات

واقتصادية واجتماعية تبلـور مفهـوم األمـة        ، ممارسة االجتهاد الذي يؤدي إىل ظهور علوم سياسية وإدارية         -٢
حسب ما توجه إليـه     ،والوالية،والنصرة،واإليواء،واجلهاد والرسالة ،واهلجرة،وحمتويات عناصرها يف اإلميان   ،املسلمة

 .والتحديات يف الداخل واخلارج،وتتطلبه حاجات األزمنة واألمكنة، والسنةأصوهلا يف القرآن
 من خالهلا -إنسان التربية اإلسالمية-وتطبيقات تربوية يستطيع ، حتويل مثار االجتهاد املقترح إىل خطط ومناهج -٣

الء لألمـة املسـلمة     ويكون من مثارها تنميـة الـو      ،أن يعيش مضامني العناصر املكونة لألمة املسلمة فكرا وعملًا        
 .والقضاء على الوالءات العصبية اليت تتعارض مع هذا الوالء وتضعفه،والعمل على إخراجها من جديد،وحدها

                                                 
" إهلامـات "و،والزير سامل، على تغييب العقل املسلم يف أمثال سرية بين هالل         -مثلًا-ياسات الظلمة من سالطني املماليك      يف املاضي قامت س    - ٣٧٥

 .ووالءات العصبيات،والنجاة من خالل االستغاثة باألولياء األموات،وتغييب إرادات األمة يف البحث عن الكرامة والعطاء. الدراويش األحياء
وروايات الغـرام وأشـعار     ،التحديات اخلارجية يف أمثال قصص    " حضور"األزمات الداخلية و  " شهود"يب العقل املسلم عن     ويف احلاضر جيري تغي   

وجيري تغييـب إرادات املسـلمني يف أمثـال       . الصارم البتار يف التصدي للسحرة واألشرار     -و  ،وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان    -وكتب  ،احلب
. والعصبيات القروية ،ومسلسالت التلفزيون اليت حترك احلميات البدوية     ،وإعالنات االستهالك ،وصحافة األزياء ،نونومهرجانات الف ،مباريات الرياضة 

وهزميتـهم أمـام األخطـار      ،كانت النتائج هي عجز القيادات واألنظمة اليت متارسه عن حل املشكالت الداخلية           " التغييب"ويف كال احلالتني من     
 .اخلارجية
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ـ   الواعيـة  -املنشودين أن يوايل بعضهم بعضا يف جملس دائم ترفده العناصر الذكية            " احلكماء اإلسالميني "وال بد ل
والتنفيذ طبقات ملتطلبات اخللق اجلديـد يف       ، مبسئولياته يف توجيه مؤسسات التخطيط     ويقوم،املتعالية من كل جيل   

 .أطوار الزمان ويف املكان
خالل العمل علـى    ،احملكم، إىل أمهية التدرج املرحلي الواعي     -إنسان التربية اإلسالمية  -هي توجيه   ،التوصية الثانية 

 يف العمل حىت اكتمل اإلخراج عند       -�-وتدرج الرسول   ،ةمتاما كما تدرج الوحي يف التربي     ،إخراج األمة املسلمة  
 ] .٣: املائدة[} الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْأسالم ِدينا{:خطوة

اجلهـاد  "و" مـي اجلهـاد التنظي  "مـع كـل مـن       " اجلهاد التربوي "وخالل التدرج املطلوب ال بد من تكامل        
 :وهذه وظيفة تقتضي مراعاة أمور ثالثة هي،واستمرار إمداده هلما باحلكمة والفاعلية والتجدد،"القتايل
ويراعى أن  . تربية العدد الكايف من اخلامات اإلنسانية املؤهلة لتحمل مسئولية العمل اإلسالمي ونشر الرسالة            ،األول

 للمجتمعات اليت ستتفاعل معها كتناسب اخلمرية مع كمية العجـني           يتناسب عدد هذه الطليعة مع الكثافة البشرية      
وعددها سوف ينعكس على درجة صحة األمة اإلسـالمية املـراد           ،وكل نقص يف تربية هذه الطليعة     . املراد ختمريه 

 .إخراجها
كأن ،اإلسالمية" راألفكا"وصياغة العلوم لتدور مجيعها يف فلك       ،تنظيم حمتويات املناهج والتطبيقات التربوية    ،والثاين

بـدل الـدوران يف فلـك       " األفكـار "اإلسالمي وغري اإلسالمي ليصبح تارخيا يدور يف فلك          تعاد كتابة التاريخ  
اإلسـالمية حمـل اآلداب     " األفكـار "وإحالل اآلداب والثقافة والفنون اليت تدور يف فلك         ،"األشخاص واألشياء "

. صبيات اليت أسهمت يف الرد إىل الصنمية برموز وأصنام جديدة         الع" أشخاص"والفنون اليت تدور يف فلك      ،والثقافة
يف فلـك   " األشخاص واألشـياء  "وعلومه ليقاس التقدم مبدى دوران      ،كذلك تعاد صياغة مفهوم التطور اإلنساين     

 .وليس العكس كما هو قائم يف مؤسسات التربية احلديثة القائمة،"األفكار"
عبـد اهللا بـن     -مراعاة القاعدة التربوية اإلسالمية اليت عرب عنـها أمثـال           وخالل هذه اجلهود التغيريية ال بد من        

فَكَـانوا ِإذَا   ،�كَانوا يقِْرؤننا أَنهم كَانوا يستقْرئُونَ ِمن النِبـي         ،حدثَنا الَِّذين «: قَالَ،عن أَِبي عبِد الرحمنِ   فمسعود،
 .٣٧٤»فَتعلَّمنا الْقُرآنَ والْعملَ جِميعا،خِلفُوها حتى يعملُوا ِبما ِفيها ِمن الْعمِللَم ي،تعلَّموا عشر آياٍت

والتغيري املرادين كتابا مؤجال وأطوارا زمنية ال بد أن متر ا اخلامات ،الذي جيب مراعاته هو أن للتربية،واألمر الثالث
 :ذه األطور هيوه. اليت جيري تزكيتها تزكية إسالمية

االجتماعي الذي يبقـى قـدراا   " الغياب"نقل النماذج البشرية اليت جيري تغيري ما بأنفسها من حالة   ،الطور األول 
الذي جيعلها تستشعر قيمة    " احلضور"إىل حالة   " األشياء"ووثنية  ،"األشخاص"وإراداا النفسية أسرية لصنمية     ،العقلية
 .اإلسالم" وأفكار،اإلميان
احمليط " الوعي"عند النماذج اإلنسانية املذكورة حىت تبلغ قدراا العقلية درجة          " احلضور"رفع درجة   ،ر الثاين والطو

 .يف اختياراا" احلرية"وتبلغ إراداا درجة ،بغايات احلياة وسننها
ات العقليـة   على حتويل املـدرك   " القدرة"درجة   حىت يبلغا " احلرية"و" الوعي"رفع كل من درجيت     ،والطور الثالث 

 .مصلحة-صاحلة " أعمال"واإلرادات املخلصة إىل ،الصائبة

                                                 
 صحيح) ٧٤/ ١(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٣٧٤
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" الشهود"وهو مظهر   ،املقترحني" مؤسسيت التنظري التربوي والتطبيقات التربوية    "الع شرط أساسي لنجاح     فهذا االط 
الذي جعله القرآن الكرمي أول صفات الرسول املريب الذي أرسل ليضع مسـرية البشـرية علـى أعتـاب طـور       

: األحزاب[} سلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا   ِإنا أَر {:والتفكري السنين والبحث العلمي يف آيات اآلفاق واألنفس       ،العاملية
 ] .٨: الفتح] [٤٥

وثقافة ، أن يتصـفوا بـاملؤهالت الالزمـة لشـهود العصـر         -�-ومن الطبيعي أن يتوجب على ورثة الرسول        
لـذي ال   فا. وخملوقات العصر اجلديد البارزة عن غيب هذا العصر       ،وتيارات العصر املتدفقة يف مجيع امليادين     ،العصر

وبوسـائل العصـر اللغويـة واملعرفيـة        ،وميادينه والتطورات واملؤثرات املتفاعلة فيه    ،يشهد العصر جبميع مكوناته   
ـ   " يبشر"ال يستطيع أن    ،والتكنولوجية الذي تطرحه التربية اإلسـالمية لبقـاء       " املثل األعلى "أهل العصر ويقنعهم ب

اليت دد اجلنس البشري بالفناء     " املثل السوء "عصر من أخطار    أهل ال " ينذر"وال يستطيع أن    ،اجلنس البشري ورقيه  
 .والتخلف

 :توصيات تتعلق بإخراج األمة املسلمة: ثانيا
 :وانطالقا من املالحظات اليت مرت عن مفهوم األمة املسلمة خيلص البحث إىل التوصيات التالية

الذي مرت اإلشـارة  ،ق مبدأ االنسحاب والعودة  إىل وجوب تطبي   -إنسان التربية اإلسالمية  -توجيه  ،التوصية األوىل 
وهذا املبدأ يعين التوقف مؤقتا عـن اإلسـهام يف املمارسـات            . كلما دلفت األمة إىل مرحلة املرض أو الوفاة       ،إليه

واإلرادات ، من أويل األلبـاب املسـتنرية      -احلكماء-مث اجتماع   ،اإلسالمية املألوفة عن املستوى الفردي واجلماعي     
ومناهجها وأسـاليبها   ،بيلة بغية القيام مبراجعة شاملة عميقة الستراتيجيات التربية اإلسـالمية بأهـدافها           العازمة الن 

 .ومؤسساا
وبالتغريات ، املشار إليهم أن يكونوا من العناصر الواعية بأصول احلياة اإلسالمية-احلكماء-ويراعى يف اختيار عناصر 

املتعالية عن اجلاه والتقرب    ،املزكاة من الوالءات العصبية   ،ن التقليد واآلبائية  املتحررة م ،اجلارية يف قرية الكرة األرضية    
وأمهية هذا التكوين العقلي والنفسي أن أمثال هذه النماذج اإلنسانية هم القادرون            ،"السلطة والنفوذ "من أصحاب   

وتنقيها من  ،املكان والزمان على بلورة الطروحات الفكرية اليت خترج احلياة اإلسالمية يف صيغ جديدة تليب حاجات              
 .وفترات اجلمود واختراقات حميب اجلاه وأصحاب العصبيات،مضاعفات األخطاء اليت تسببت ا املمارسات املرجتلة

تشخيص دقيق لألوضاع احمللية ،األول:  بأمرين اثنني-احلكماء اإلسالميون-ويراعى خالل املراجعة املطلوبة أن يقوم 
. روحات الفكرية اليت تليب احلاجات وتتصدى للتحديات على املسـتويني احمللـي والعـاملي             مث بلورة الط  ،والعاملية
تطوير استراتيجية عمل إسالمي تتطابق مع التوجيهات القرآنية اليت تصنف فصول العمل اإلسالمي إىل ثالثة             ،والثاين

 .واجلدال األحسن،واملوعظة احلسنة،احلكمة: أقسام رئيسة هي
ختطـيط  : بصائر القرآنية الثالث يتطلب أن يندرج حتـت احلكمـة شـكالن مـن التخطـيط               واالهتداء ذه ال  

 دعوية حتسن تعبئة اجلماهري   - بلورة سياسات إعالمية     -املوعظة احلسنة -وأن يندرج حتت    . وختطيط عملي ،تنظريي
ـ   " اجلدال األحسن "ج حتت   وأن يندر . تنفيذ التخطيط الذي تفرزه احلكمة النظرية والعملية      " نصرة"احمللية والعاملية ل

" أحسن"و،"حمتوى" أحسن"والعاملي بطروحات ،يقظة فكرية قادرة على التفاعل مع قيادات ومؤسسات الفكر احمللي
 .بالغا
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لَم يجـاِوزهن   ،كَانَ الرجلُ ِمنا ِإذَا تعلَّم عشر آياتٍ      «: قَالَ،ابِن مسعودٍ ثال الصحايب   وهو أيضا ما تواتر نقله من أم      
لَ ِبِهنمالْعو نهاِنيعم فرعى يت٣٧٣"» ح. 

 ابتداء مـن    وأنشطته مع مراحل عمر اإلنسان املسلم املراد إخراجه       ،"خمترب التطبيقات "وال بد أن تتوارى مكونات      
وال بد مـن    . وجامعة التطبيقات ،ومدرسة التطبيقات ،فتكون هناك روضة التطبيقات   . مرحلة احلضانة حىت الرشد   

لتشمل منـاذج املؤسسـات التربويـة املوازيـة كأسـرة           ،ألن تتوسع هذه التطبيقات يف مرحلة الحقة      ،التخطيط
 .وغري ذلك،اتوفيديو التطبيق،وصحيفة التطبيقات،ومسجد التطبيقات،التطبيقات

جيدون أن هذه التطبيقات كانت عنصرا أساسيا يف     ،والذين يدرسون تاريخ النظم التربوية احلديثة يف الغرب والشرق        
التربوية اجلاريـة    ويف عمليات التطوير التربوي واملراجعة التربوية والتجديدات      ،عمليات التنظري والتطبيق التربويني   

 .لسلبيات اجلارية يف بعض احملتويات والطرائقوا،بغض النظر عن اإلجيابيات،هناك
مؤسسة التطبيقات  "و" مؤسسة التنظري التربوي  "هي توفر فرص التكامل احملكم الشامل بني كل من          ،والتوصية الثالثة 

األمر ،وتطوير الربامج واخلطط،وتعديل األفكار واملمارسات،فهذا التكامل يوفر للمؤسستني تقومي األعمال   ". التربوية
وميكنهما من تلبيـة حاجـات اتمعـات        ،ي يسهم يف استمرار قدرة كلتا املؤسستني على القيام مبسئولياما         الذ

وهذا هو الذي يتفق مع سنة اهللا وقوانينه يف التطور البشري والنمو            . اإلسالمية خالل ظروف احلياة املتطورة املتغرية     
 من حساسية حادة حـني      -يف الغالب -مة املعاصرة تعاين    املسل" األذن"وال بد من اإلشارة هنا إىل أن        . احلضاري

وهذه حساسية مفرطة ال بـد مـن        . وإبعادا عن القيم اإلسالمية وتطبيقاا    ،تسمع مصطلح التطور فتظنه زحزحة    
وهو يعين أن هذا الكون     ، أصل من أصول التصور اإلسالمي للوجود      -يف حقيقته -فالتطور  . معاجلتها والشفاء منها  

 .وأن اخلالق سبحانه كل يوم هو يف شأن،وأن مظاهر اخللق تربز من عامل الغيب باستمرار،ما زال خيلق
}  ا لَكُملَقَهخ امعالْأَنونَ   {] .. ٥: النحل[} ولَمعا ال تم لُقخياءُ    {،] ٨: النحل[} وشا يلِْق مِفي الْخ ِزيدفاطر[} ي :
١ [،}      لٍْق جخ ٍس ِمنِفي لَب ملْ هِديٍدب {]١٥: ق [،}    ٍأْنِفي ش وٍم هوكُلَّ ي {]ونَ    {،] ٢٩: الرمحنجرال ت ا لَكُمم

 ] .١٣،١٤: نوح[} وقَد خلَقَكُم أَطْوارا،ِللَِّه وقَارا
والعالقات اجلديدة حتتـاج إىل قـيم ومهـارات ومعـارف           ،ومن الطبيعي أن اخللق اجلديد يفرز عالقات جديدة       

 أن اإلنسان املسلم املراد إخراجه      -بناء على ذلك  -ومن الطبيعي   .  حتتاج إىل مؤسسات جديدة    وهذه كلها ،جديدة
وفهم الشـئون   ،حيتاج أن يكون قادرا علـى مواكبـة األطـوار اجلديـدة           ،بواسطة مؤسسات التربية اإلسالمية   

عـاتق   لية امللقاة علـى   حسب ما تتطلبه املسئو   ،مث تسخري هذه القوانني للتعايش معها     ،واكتشاف قوانينها ،املتجددة
ويف النهي عن ،اإلنسان املسلم وأمة املسلمة يف إشاعة املعروف الصائب الذي يضمن للنوع البشري بقاءه ودوام رقيه

 .ويوقف مسرية رقيه،املنكر اخلاطئ الذي يهدد بقاء النوع اإلنساين
قريـة  -طالع على ما جيري يف حارات       هي توفري الفرصة كاملة للمؤسسات التربوية املقترحة لإل       ،والتوصية الرابعة 
واملتجددة اليت تعمـل    ،بغية الوقوف على املؤثرات املختلفة    ، من جتارب تربوية يف التنظري والتطبيق      -الكرة األرضية 

وتسهم يف صـياغة قـيم الثانيـة        ،فتشكل أفكار األول وأعماله   ،عملها يف شخصية الفرد املسلم واألمة اإلسالمية      
 .ونشاطاا

                                                 
 صحيح) ٧٤/ ١(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٣٧٣



 ٢٦٧

أو ،أو املرىب الفـرد   ، دور املفكر الفرد   ذلك إن .  ضرورة ال غىن عنها وال بديل      -املؤسسة التربوية املقترحة  -وإقامة  
" قرية الكرة األرضـية   "عصر  ،وتعقيد املشكالت ،وتشابك العالقات ،قد انتهى يف عصر تفجر املعرفة     ،املصلح الفرد 

والعالقات ،وبلغ من تعقيدات املعرفة والعلم واملشـكالت      ،والتلكس،والفاكس،والكمبيوتر،وعصر األقمار الصناعية  
 .ويؤمن صباحا مبا كفر به مساء،ر يؤمن مساء مبا كفر به صباحادرجة جعلت إنسان العص

. صار ضرورة معيشية يف كل ميدان" اإلنتاج اجلماعي"و" التطبيق اجلماعي"و" البحث اجلماعي"و" الفقه اجلماعي"و
املتسارع ويقيين أن الفارق الضخم     . أن يد اهللا مع اجلماعة    ،وهلذه احلكمة جعلت األصول اإلسالمية يف حمور قيمها       

ال يتمحور حول فـوارق الثـراء       ،وجمتمعات متخلفة ،بني اتمعات اليت تصنف إىل جمتمعات متقدمة      ،يف ضخامته 
وإمنا يتمركز هذا الفارق حول الفارق القائم بني نظمها         ،والتنظيم اإلداري ،والتقدم العلمي والتكنولوجي  ،االقتصادي

الشخصيات  مث تصنيف هذه  ،أو مقومات الشخصية  ،ونات العمل وطريقة كل منها يف تنمية مك     ،ومؤسساا التربوية 
والتنسيق والتكامل بـني أصـحاب      ،"العمل اجلماعي "وتدريبها على مهارات    ،النظرية والعملية " احلكمة"يف سلم   
إال بعـض   ،واإلدارية والسياسـية  ،وليست الفوارق االقتصادية والعلمية والتكنولوجية    . واملهارات املختلفة ،القدرات
ات الفارق القائم بني نظم التربية ومؤسساا وطرقها يف تنمية مكونات العمـل أو مقومـات الشخصـية            مضاعف

 .وتوجيهها
والعلمية والعسكرية واإلدارية بطريقة أفضل مما      ،تتغري أحواهلا السياسية واالقتصادية   ،فاتمعات اليت توصف بالتقدم   

واملشتغلني بتغـيري مـا بـاألنفس يف    ،سات تغيري ما باألنفسيقابلها يف اتمعات اليت توصف بالتخلف؛ ألن مؤس     
أعلى قدرات ومهارات من نظائرهم يف الثانية؛ وألن القيم العلمية السائدة فيها أرقـى مـن نظائرهـا يف                   ،األوىل

تقدم ففي اتمعات اليت توصف بال. ولعل مثاال واحدا يوضح لنا التقرير املشار إليه. اتمعات اليت توصف بالتخلف
والتعبري ،حيث يعطي املربون حرية التفكري واالختيار،والتفكري من املؤسسات التربوية،تنبع قيم حرية التعبري واالختيار

ومنـه اتمعـات العربيـة      -أما يف جمتمعات العامل الثالـث       ،ويتعاملون ا مع أقرام   ،كاملة لتالميذهم وطالم  
ومجعينـا خيـرب   .  من املؤسسات التربوية-ابتداء-كبت احلريات تنبع   و، فجميع شرور القهر والتسلط    -واإلسالمية

واألسلوب املفروض  ،واإللزام السلطوي ،ومجيعنا ذاق ويعرف أساليب القهر    ،البريوقراطية القبلية يف مؤسسات التربية    
 من املستوى االبتدائي    الذي ميارسه املعلمون إزاء املتعلمني ابتداء     ،والتعبري واالمتحان ،يف التفكري والتلقي واالستظهار   

فاملؤسسات التربوية يف جمتمعات العامل الثالث ما زالت نظـام القـيم            .  حىت املستوى اجلامعي   -بل قبل االبتدائي  -
 .شأا شأن املؤسسات األخرى يف هذه اتمعات" القوة فوق الفكرة"التربوية فيها يقوم على 

والتصورات اليت يفرزهـا جمتهـدو      ،الالزم لتجريب األفكار  " ويةخمترب التطبيقات الترب  "إقامة  ،والتوصية الثانية 
  مؤسسة التنظري التربوي املقترحة

. وتطويرها يف ضوء النتائج اليت يكشف عنها التطبيق العملـي         ،وبغية جتريبها وتعديلها  ،بغية حتويل الفكرة إىل عمل    
 كإحـدى مناهجهـا     - واملنسـوخ  الناسخ-وهذا هو الذي وجهت إليه الرساالت السماوية حني اختذت طريقة           

ولَو {: إىل األصل التربوي القائل    -�-وهو ما وجه الوحي به املريب األول        ،٣٧٢وأساليبها يف إخراج األمة املسلمة    
 ] .٦٦: النساء[} أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ ِبِه لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثِْبيتا

                                                 
٣٧٢ -          ا         ،ا شيء جاءت بعد عصر النبوة أجيال رفضت أن ينسخ من مقوالا ،وما زالت عناصر معاصرة ترفض أن تدخل بعض مـدخراوموروثا

 .الفكرية يف عداد املنسوخ وتسبغ عليها عصمة ممارسة غري منطوقة وال معلنة
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 أن هـذه    -مبا ال يدع للشـك جمالًـا      -وهي توضح   ،رت يف هذا البحث   اإلنسانية والتربية العاملية باملضامني اليت م     
إذا أراد اخلـروج مـن دوامـة      ،األهداف التربوية اإلسالمية أصـبحت ضـرورة معيشـية للمسـلم املعاصـر            

وليس من املعقول أن تستمر أجهزة األمن ودوائر البوليس العاملي بإدانة ضحايا هذه . واملشكالت اجلارية،التناقضات
والتوجيـه ومؤسسـاا    ،واالحنراف دون أن تتحرك نظم التربية     ،ووصمهم بوصمات اإلرهاب واجلرمية   ،اتالتناقض

لتصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت أفرزا الردة إىل العصبيات وكان من مضاعفاا اقتراف العامل اإلسـالمي للكـبرية                 
كما " املرتد أعرابيا بعد اهلجرة   "و" ب بعد اهلجرة  التعر: "السابعة اليت يشري احلديث النبوي عن الكبائر السبع بعبارة        

من خالل ،وما زالت تنميها-وتتحمل مؤسسات التربية الوزر األكرب يف هذه الردة؛ ألا منتها . مر يف صفات سابقة
 واحليض،واالكتفاء من الدين بفقه العبادات والطهارة،وتاريخ العصبيات والقوميات،التركيز على أمثال شعر املعلقات

والتوعيـة  ،دون أن تتصدى لقضايا اإلنسان الكربى يف العـيش واالجتماع         ،والنفاس وزكاة اجلمال والبقر واملاعز    
قرية "طور -بالظروف العاملية اجلديدة اليت تستدعي إعادة ختطيط العالقات القائمة بني بين اإلنسان يف الطور اجلديد 

 ".The Global Villagaالكرة األرضية 
 توصيات:  والثالثونالفصل الرابع

كيف ميكن حتويل التصورات النظرية اليت مرت إىل تطبيقات عمليـة          : السؤال يطرح نفسه كخامتة هلذا البحث هو      
 متكن مؤسسات التربية اإلسالمية من حتويل الطموح املؤمل إىل واقع ملموس؟

وإخراج األمـة   ،أو تربية الفرد املسـلم    -لإلجابة عن هذا السؤال ال بد من االنتباه إىل أن األهداف العامة الثالثة              
إمنا تقوم أساسـا علـى      ،اليت تتطلع التربية اإلسالمية إىل حتقيقها     -وتنمية التآلف واألخوة بني بين اإلنسان       ،املسلمة

من البشر أنفسهم يف ضوء التوجيهات اإلهلية " جمتهدون تربويون"الذي يقوم به " التطبيق التربوي"و" الفقه التربوي"
 .٣٧١حسب تعبري القرآن الكرمي" بصائر الوحي"أو 

وهـذا  ،والتخطـيط الفعال  ،ولكن هذا االجتهاد التربوي لن يكون مثمرا إال إذا جرى يف إطار من اإلعداد املنظم              
 :يتطلب مراعاة التوصيات التالية

 توصيات تتعلق بتربية الفرد املسلم أو اإلنسان الصاحل: أوال
وتنميتها وتركيبـها   ،أو مكونـات العمـل الصـاحل      ،ومات الشخصية املسـلمة   إن البحث يف مق   ،التوصية األوىل 

 تربويـة يتـوازى     -أو وحـدات  -تضم جمموعـات    " تنظري أو اجتهاد تربوي    مؤسسة"يقتضي وجود   ،ورعايتها
ففي هذه املؤسسة املقترحـة     . اليت وردت يف هذا البحث    ،وعددها مع تصنيف وعدد عناصر العمل الصاحل      ،تصنيفها

لكل عنصر مـن    " املعادالت العملية "مبواصلة البحث التربوي لبلورة     ،مستقلة ومتكاملة ،دات املشار إليها  تقوم الواح 
والوسائل واملؤسسات الالزمة إلخراج كل عنصر مـن        ،واألساليب،ولبلورة املناهج والطرق  ،عناصر العمل الصاحل  
 وبالتايل إخراج الشخصية املسلمة -رهاحسب املعادالت اليت مر ذك-مث تركيب هذه العناصر ،عناصر العمل الصاحل  

وحسب أطـوار حيـاة     ،واالجتماعية والنفسية والتكنولوجية  ،باملواصفات املطلوبة اليت تقتضيها األصول الفلسفية     
 .ومتطلبات العصور الزمانية والبيئات املكانية،اإلنسان

                                                 
فهو ،أما التفكري االرجتايل املنحدر من تراث جاهلية ما قبل اإلسـالم          . القانوين الذي هو مسة العقل السليم     -هذا ما يرشد إليه التفكري السنين        - ٣٧١

وأما التفكري اخلوارقي املنحدر من تراث التفكري الديين الذي ". سنن وال قوانني"وال " جمتهدون"وال " اجتهاد"يعمل إلخراج الشخصية املسلمة دون     
 .يرتقب حدوث املعجزة وبروز جيش اإلصالح وقادته فهو يظل،سبق اإلسالم
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 أن تنظم هلـذه املشـكالت مكانـا يف          -حىت اآلن -ومل جترؤ نظم التربية ومؤسساا يف العامل اإلسالمي املعاصر          
 -عنصر اإليواء -ويبدو أنه ال حل هلذا التناقض إال أن ترسخ نظم التربية املفهوم اإلسالمي لـ               . هامناهجها وبراجم 

 .بتفاصيله اليت مرت خالل احلديث عن عناصر األمة املسلمة
يف الوقت الـذي ال   واالستهانة بكرامته،مكانة اإلنسان واحترامه يف مواجهة االعتداء على حرماته ،التناقض اخلامس 

واإلعالم عن مرتلة اإلنسان يف اإلسـالم       ،واحملافل والكتب والصحافة  ،احلديث وتفيض الكتابات يف املساجد    ينقطع  
والتعامل الشعيب ما زالت متتـهن هـذه        ،فإن التطبيقات اجلارية يف ميادين اإلدارة الرمسية      ،وقدسيته وصيانة حرماته  

 .وتعبث ذه القدسية،احلرمات
وما تفـرزه مـن مضـاعفات االعتقـال         ،جيري يف ميدان الصراعات السياسية    وال يقتصر هذا التناقض على ما       

ومـا  ،وإمنا ميتد إىل ميادين التعامل اليومي اجلاري بني األفـراد واجلماعات          ،والنفي والتجريد من احلقوق   ،والسجن
 .والعائلية يف ميادين احلياة املختلفة،يتخللها من مظاهر االنتقاص والعصبية واإلقليمية

-ومؤسساا يف العامل اإلسالمي املعاصر املسئولية األوىل يف هذا التخلف البشري يف ميـدان               ،ظم التربية وتتحمل ن 
 اليت تقسم   -قيم عصور ما قبل اإلسالم    -فما زالت هذه النظم التربوية تشيع القيم القدمية         . كرامة اإلنسان وقدسيته  

التقسيمات القائمة على روابط العصبية اإلقليميـة       إىل غري ذلك من     ،ومواطنني وأجانب ،الناس إىل أقارب وأغراب   
ويـلٌ  {:وينتج عن ذلك كله مضاعفات خطرية يف التطبيق السليب ملا تنهى عنه اآليـة الكرميـة               . والعرقية والقبلية 

طَفِِّفنيفُونَ،ِللْموتساِس يلَى النالُوا عِإذَا اكْت الَِّذين،موهنزو أَو مِإذَا كَالُوهونَوِسرخ٣-١: املطففني[}  ي. [ 
ــان وحرماته  ــة اإلنس ــهان كرام ــر يف امت ــاعفات أخط ــراء،ومض ــع والش ــتغالل يف البي واإلجيار ،كاالس

يف املوضع األدىن إىل    " األجانب"والقادمني  ،ووضع املقيمني يف املوضع األمسى    ،وأكل احلقوق ،واالستضعاف،والتنقل
 .غري ذلك من مضاعفات ومشكالت

يكشف عن أنه مل يعد يف صـاحل أحـد   ،ر الدقيق يف طبيعة التحديات اليت يواجهها املسلمون املعاصرونولكن النظ 
والعدو الطامع ال خيلق    . فاتمعات احلديثة أصبحت حتتاج بعضها بعضا     . التغاضي عن هذا التناقض السليب املتخلف     

 ال يكاد مير عليه يوم -أصبح بدويا جديدا: قلناكما -واإلنسان . وإمنا يستغل ما هو قائم وموجود     ،التناقضات خلقًا 
 وهو حني يرحل يدخل يف مواقف الضـعف واحلاجـة إىل اإليـواء            . أو مقيما  أو أيام قليلة إال وجيد نفسه راحال      

والتمكن مـن   ،وهو حني يقيم يدخل يف مواقف القوة والـدعم        . ومواقف العدل واإلنصاف واملوضوعية   ،والنصرة
وحالة ،حالة املقيم العزيز  :  بني حالتني اثنتني   -بشكل ليس له سابقة يف التاريخ     -ائم التردد   فهو د . مقدرات اآلخرين 

وما يتفرع عنـها  ،واملعاملة احلسنة،احلسنة وهو يف كال احلالتني يتلقى آثار اخلربات  . ابن السبيل القابل لالستضعاف   
واملعاملة السيئة وما يتفـرع     ،ربات السيئة أو يتلقى آثار اخل   ،ويسر التعامل الرمسي والشعيب   ،من مضاعفات الترحيب  

 .والديان ال ينسى وكما تدين تدان،عنهما من مضاعفات اإلهانة وعسر التعامل الرمسي والشعيب
وينغص عليه سعادته ويفسد معيشـته إال       ،وليس هناك من حل هلذا التناقض الذي يعرض كرامة اإلنسان لالمتهان          

عنصـر  -ومتعلمني يؤمنون بــ     ،هذه السلبيات مث التركيز على إخراج ناشئة       ملعاجلة   -أولًا-بتصدي نظم التربية    
 .باملفهوم واحملتويات اليت تطرحها أصول التربية اإلسالمية يف القرآن والسنة-وعنصر النصرة ،اإليواء

تسـهيل  واألنفس اليت أسهم العلم احلديث والتكنولوجيا احلديثة يف إظهارهـا و          ،إن آيات اهللا يف اآلفاق    ،واخلالصة
وإخراج األمة املسـلمة    ،املصلح-أمهية آيات الوحي اليت توجه إىل تربية اإلنسان الصاحل           تكشف بوضوح ،شهودها

وتنمية اإلميـان بالوحـدة     ،والوالية،والنصرة،واإليواء،والرسالة واجلهاد ،واهلجرة واملهجر ،املكونة من عناصر اإلميان   
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ويصطدم اصطداما كامال ،ويرفع األسعار عليه فهو منوذج ال يتفق مع مكانة اإلنسان، املسافر ويستغله  -ابن السبيل -
 .ر اإلسالمي حول مقاصد السري يف األرض اليت أرادها اهللا خمتربا آلياته يف اآلفاق واألنفسمع التصو

 األمن اإلسالمي يف مواجهة الصراعات اإلقليمية،التناقض الثالث
والتعاون ،ويف احملافل حلظة واحدة عن احلديث عن السالم يف اإلسـالم          ،ال ينقطع رجال التربية والفكر فوق املنابر      

ولكن رجال السياسة واحلرب ال يتوقفون حلظة واحدة أيضا عـن التـآخر والفتنـة               . ي حلل املشكالت  اإلسالم
وقتل وتبديـد   ،واقتراف ما يترتب على ذلك من تشريد      ،وإذالل بعضهم بعضا  ،واإلعداد هلزمية بعضهم بعضا   ،والكيد

ومها ميتآلن  ، ميوجان بالصراعات والفنت   ومن ورائه العامل اإلسالمي   ،ويكاد العامل العريب  . للمقدرات البشرية واملادية  
 .٣٧٠واملنفيني واملبعدين السياسيني،بضحايا هذه الصراعات من املشردين والالجئني

مث االنقضاض  ،واستمرار هذا التناقض من شأنه أن ينتهي باإلنسان املسلم عامة إىل الكفر بالسالم والتعاون واألخوة              
 .جيلبه هذا االنقضاض من آثار مدمرة للعامل اإلسالمي كلهوالشعارات بكل ما ،على مجيع هذه املفاهيم

واملقاصد اليت  ،ولكن اخلطأ يف التوجيه الذي يوجه هذا الصراع       . إن الصراع غريزة يف اإلنسان ال سبيل إىل جتاهلها        
ـ         -أو االنتصار حسب لغة القرآن    -فالغضب واالنفعال   . حتدد ميادينه  م  غريزة وضعها اهللا يف اإلنسان لـدفع الظل

وإما أن  ،فإما أن يستسلم للظلم والشر    : وتترك له خيارات ثالثة   ،ومقارعة الشر الذي ميتحن به اإلنسان من آن آلخر        
 اليت تناولناها بالتفصـيل يف      -فلسفة الصراع -هذه هي   . وإما أن يتناول اخلري ليقارع به الشر      ،يناصر الظلم والشر  

 .فلسفة التربية اإلسالمية-كتاب 
واملتعلمني على  ،بية ومؤسساا يف العامل اإلسالمي املعاصر مل ترتق بعد إىل مستوى تدريب الناشئة            غري أن نظم التر   

ولذلك فإن ما جيري يف العامل اإلسالمي من        . ورفض االستسالم له والترفع عنه اإلذعان له      ،تناول اخلري ملقارعة الشر   
 . التربية القائمة فيهفنت وصراعات هو مثرة هذا التخلف التربوي الذي تعاين منه نظم

وهو ،ونظمها ما توجه إليه أصول التربية اإلسـالمية       ،إن البديل للوضع اخلاطئ القائم هو أن تتبىن مؤسسات التربية         
-وهو ما تقدمه مفـاهيم      . وحشد الطاقات كلها يف هذا االجتاه     ،توجيه اإلنسان املسلم للصراع ضد الظلم والشر      

 .تعراضها يف عناصر األمة املسلمة اليت مر اس-عنصر الرسالة واجلهاد
مل يعد باستطاعة بلد من بلدان األرض أن         احلاجة لتكافل املسلمني يف مواجهة قوانني اإلقامة والعمل       ،التناقض الرابع 

 جتـد نفسـها يف   -اليت توصف بالتقدم نفسها  -بل إن الدول    . يكتفي خبربات الناس الذين يعيشون فيه على أرضه       
فتسن ،واخلربات املنتجة واأليدي العاملة املاهرة    ،ىل استقدام األعداد الغفرية من األدمغة املفكرة      فترات كثرية حباجة إ   

 .والتسهيالت اليت جتذب األعداد املطلوبة،التشريعات وتضع املغريات
فهي . وال مغرية، على أسس غري عادلة وال آمنة-يف هذا اال-ولكن اتمعات اإلسالمية املعاصرة متارس سياساا 

فحني ميتد الزمن باخلربات والطاقات     . االستفادة من اخلربات والتخلي عن التسهيالت     -يف كثري من األحيان   -تريد  
والعمل لتـهز   ،وتنقطع جذور املستقدمني بأماكنهم األوىل ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا تطل قوانني اإلقامة          ،املستقدمة

ومستقبل أبنائهم وتفرز مضـاعفات ذلـك يف العصـبيات          ،د حيام استقرار هؤالء املستقدمني القدامى هزا يتهد     
 .وتربز األيدولوجيات املتطرفة،وتفسد عالقات األقطار والدول،واالضطرابات األمنية،اإلقليمية

                                                 
ويـوم تـل    ،يـوم اليمن  : وضمنت أمثال " أيام العرب يف القرن العشرين    "وفنت لو دونت حتت عنوان      ،شاهد التاريخ العريب احلديث وقائع     - ٣٧٠

أيام العرب  "لصغرت أمامها   ... ،ويوم الصومال ،ويوم الكويت ،دويوم تشا ،ويوم الصحراء الكربى  ،ويوم محاة ،ويوم صربا وشاتيال  ،ويوم أيلول ،الزعتر
 .ويوم داحس والغرباء،ويوم حليمة،اليت ضمت أمثال يوم بعاث" قبل اإلسالم
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هلـا سـببا يف االغتـراب        بل كثريا ما يكون التعرض    ،القات املسلمني بعضهم ببعض   وهي أدوات ضارة بع   ،النفس
 .وسببا يف اليأس من مستقبل اإلسالم واملسلمني،وغسل الدماغ من روابط اإلميان واألخوة،النفسي

ائلـة يف   للتطورات اهل-جمتمعات غري املسلمني-ولقد زاد يف حدة هذا التناقض ما يراه اإلنسان املسلم من استجابة         
والنقل اجلوري والربي والبحري اليت أحالت البشر إىل ما يصفهم علماء االجتماع املعاصـرون              ،وسائل املواصالت 

ويسكنون الفنادق بـدل  ،والسيارات بدل اجلمال،الذين يركبون الطائرات" New Nomadsالبدو اجلدد "بـ
والثقايف وتيسري فرص العمـل     ،لمي والتجاري ولقد أصبحت ظواهر السياحة والسفر والتبادل الع      . مضارب اخليام 

يف جمتمعات غري   -وحتمل نظم التربية    . ظواهر يتخصص ا األفراد واجلماعات وتقام لتشجيعها وإداراا املؤسسات        
 مسئولية رئيسية يف هذا اال يف الوقت الذي تشغل نظائرها يف العامل اإلسالمي املـتعلم يف اسـتظهار                   -املسلمني

 .ومضارب اخليام،وهو يصف بعر اجلمال وأثايف املواقد،اليت تقدمها أشعار بدوي ما قبل اإلسالم،يةالصور الفن
 لترسيخ -ثانيا- مث تتبعها نظم اإلدارة -أولًا-وليس هناك من حل هلذا التناقض إال أن تتصدى نظم التربية اإلسالمية 

 يف عناصر األمة املسلمة مستهدفة حتويل النـاس إىل           الذي مت استعراضه   -رباط اهلجرة -املفاهيم اليت يشتمل عليها     
واإلنصاف الـيت   ،فهذا هو منوذج العالقات الذي يتالءم مع املبادئ واملوضوعية        . وأنصار مقيمني ،مهاجرين قادمني 

مرت اإلشارة إليها كضرورة من ضرورات التطور العاملي الذي خطت البشرية أوىل درجات عتباته مبجيء الرسالة                
 .ةاإلسالمي

واألنشطة اليت تـربز  ،وترسيخ مفاهيم هذا العنصر يتطلب من مفاهيم التربية اإلسالمية املعاصرة أن تصنيف اخلربات   
والبحث عن املتـع    ،فال يكون اللهو والعبث   .  والسفر يف أحناء املعمورة ومنافعه ومقاصده      -السري يف األرض  -أمهية  

اإلنسان يف زاوية من زوايا األرض أو حجرة مـن حجـرات    كما ال جيوز أن يتقوقع      ،الرخيصة والشهوات الدنسة  
ويظن أنه يستطيع أن يفقه آيات اهللا يف الكتاب دون أن يسري يف األرض لينظر آيـات اهللا يف اآلفـاق                      القائمة فيها 

ـ   ،وعلى املناهج التربوية أن تعي كذلك أمهية السفر يف تنمية اخلربات االجتماعية والكونية            . واألنفس ة ومن مث تنمي
ومتطلبات ،وثروات األرض لصـاحله   ،القدرات التسخريية إىل احلد الذي يستطيع اإلنسان أن يسخر عناصر الكون          

 .العيش يف عصره
-ومؤسساا كذلك أن تعمل على توعية أهل املناطق املستقبلة ليتصـفوا بـأخالق              ،وعلى نظم التربية اإلسالمية   

ويعطوه صورة عالية مشـرقة عـن       ،بوه ويتعاونوا معه ويوالوه   وأن حي ، وبكيفية استقبال من هاجر إليهم     -األنصار
وأن يسهموا يف إثراء خرباته وتنمية قدراتـه وتعميـق ثقتـه            ،وأخالقهم وقيمهم وطرق احلياة اليت حييوا     ،ثقافام

ملنتظرين ويقفون بأوانيهم كاحلالبني ا   ،ال أن يكونوا جمرد مساسرة يقدمون املتع الرخيصة والشهوات املبتذلة         ،باإلنسان
 .للبقرات القادمة من مناطق الرعي

 هو النموذج املالئم ملـا      -أو السري يف األرض كما يسميه القرآن      -والواقع أن النموذج اإلسالمي يف مفهوم السفر        
فهذا النموذج الذي أفرز عالقات     . واملستقبلني إىل طور العاملية الذي يعيشه     ،حتتاج أن تكون عليه عالقات املسافرين     

 قسطا من -أو ابن السبيل-وفرض للمسافر ، وصنف املسافرين واملستقبلني إىل مهاجرين وأنصار      -رة والنصرة اهلج-
والقوانني اليت تنظم السـفر واالنتقـال       ،هو النموذج املالئم لصبغ العادات واإلدارات     ،زكاة أهل البلد الذي يدخله    

 الذي اقتبسـه املسـلمون      -ثقافة االستهالك والربح  -أما منوذج   . وعناوين اليافطات يف معابر القادمني واملسافرين     
ويضع الضرائب على ،والذي يقسم الصنفني املذكورين إىل سائحني ومستثمرين،"حضارة االستهالك"املعاصرون من 
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التناقضات القائمة بني مفاهيم التربية العاملية اإلسالمية والتطبيقات اإلقليمية اجلاريـة يف            : الفصل الثالث والثالثون  
التناقض األول عاملية اإلسالم يف مواجهة اجلنسيات اإلقليمية والعصبيات احمللية اليت يقـوم عليهـا                سالميالعامل اإل 

 اتمعات احلديثة يف العامل اإلسالمي
والتطبيقات اإلقليمية اجلارية ،"مفاهيم التربية العاملية اإلسالمية"التناقضات القائمة بني : الفصل الثالث والثالثون

  اإلسالمييف العامل
تعاين اتمعات اإلسالمية املعاصرة من تناقضات أساسية حتد من فاعلية احلديث عن التربية اإلسالمية على املستوى                

وتتضح هذه التناقضات من أشكال املعاناة اليت       . وتشكل عائقا وفتنة أمام انتشارها على املستوى العاملي       ،اإلسالمي
واملمارسات اجلاريـة يف ميـادين      ، اإلسالمي كله ويتردد صداها يف الشكاوي      واجلماعات يف العامل  ،يعيشها األفراد 

 وميكن القول أن أهم التناقضات اجلارية تتمثـل       . واألمن والرعاية االجتماعية   والتربية والسياسة ،الثقافة واالجتماع 
 :فيما يلي

لية اليت تقوم عليهـا اتمعـات       والعصبيات احمل ،عاملية اإلسالم يف مواجهة اجلنسيات اإلقليمية     : التناقض األول 
 احلديثة يف العامل اإلسالمي

 .واالقتصادية والثقافية واالجتماعية وغريها،وتفرز آثارا مدمرة يف ميادين احلياة السياسية
ومما زاد يف حدة هذا التناقض إنه مل يعد يف مقدور اإلنسان املعاصر أن يقيم عالقاته االجتماعية على أساس الوالء                    

واختالط األجنـاس   ،فالتطور اهلائل يف وسائل االتصال واملواصالت     . ة معينة تربطه ا روابط الدم واألرض      جلماع
كما إن العالقات البشرية ختطـت      . قضى على نقاء القوميات والوطنيات    -البشرية يف كل بقعة من بقاع األرض        

واملوضوعية ،دة تنطلق من منطلقات املبادئوصار اإلنسان حباجة إىل عالقات جدي،حدود اجلنسيات الوطنية والقومية
 .واألخوة بني بين البشر مجيعا،واإلنصاف

واألقطار اليت بلغ إحساسها ذا الوضع اجلديد إىل درجة الوعي املريب ضت إىل مواجته بشجاعة وصـدق مـع                   
ا قـوانني   وأزيلت كثري من العراقيـل الـيت كانـت تفرضـه          ، السوق األوربية املشتركة   -مثال-فظهرت  ،النفس
 .واإلقامة والعمل بني قاريت أوربا وأمريكا،السفر

وما زالت نظم ،وروابطها ما زال ضحية مضاعفات هذه الردة  ،ولكن العامل اإلسالمي الذي ارتد إىل مفاهيم العصبية       
 أمهية -بعد-ع فهي مل ت. والشجاعة الالزمتني ملواجهة هذا التناقض وآثاره السلبية،التربية ومؤسساا تفتقر إىل اخلربة

 يف املاضي قبل أن ترتد      -األمة املسلمة - وثقافته اليت تتضمنها األصول اإلسالمية للتربية وعاشتها         -جنسية اإلميان -
وما مل تضع   ،وما مل تطرح املؤسسات التربوية رباط اإلميان      . والوطنية وروابط العصبيات املختلفة   ،إىل جنسية القومية  
فسوف يظل العامل اإلسالمي يعاين من آثار التناقض ، هذا الرباط موضع التنفيذ الكاملواحلكومية،املؤسسات اإلدارية

 .وينتهي مبجتمعاته القائمة إىل االحنسار والتمزق واالستبدال،وقد يتضاعف مرضه-املذكور 
 اهلجرة والسري يف األرض يف مواجهة قيود السفر والتنقل: التناقض الثاين

ففي حني ترعى األصول اإلسالمية حق املسلم يف        . ملعاصرة هذا التناقض بشكل مستمر    تعيش اتمعات اإلسالمية ا   
ابن -وختصص له من أموال الزكاة قسطا حتت عنوان         ،واهلجرة أىن شاء يف ديار اإلسالم وجتعل رعايته فرضا        ،التنقل
غري املسلمني تفرض على الفرد     وحواجز التأشرية ونظم اإلدارة املستوردة من عند        ،فإن قوانني السفر واإلقامة   ،السبيل

وحريته وكرامته عند كل مركز من مراكز احلدود اليت أقامتها األقطار اإلسـالمية   ،املسلم أن يدفع الضريبة من ماله     
واملطارات خربات مؤملـة ال متحـى آثارهـا مـن           ،كما إن املرور ذه املراكز    . احلديثة طبقا للعصبيات اإلقليمية   
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مرتبة الشـياطني   : طبقا لترتيب املواجهة معهم    ومحاته،رمز لتوجيه األسلحة حنو شياطني الباطل     " رمي اجلمرات "و
ومرتبة الشياطني املتوسطني الذين ميثلهم وزراء الباطل ومـديرو  ،الصغار الذين ميثلهم جند الباطل وبوليسه وخمابراته      

 .وينهون عن املعروف،ويأمرون باملنكر" الطغيان"طني الرؤوس الذين جيسدون ومرتبة الشيا،أجهزته وإدارته
 .واستعداد لتقدمي كل ما تتطلبه الرسالة من تضحيات وتكاليف،يف سبيل اهللا" التضحية"رمز لـ" تقدمي األضاحي"و

بطتـهم يف    إىل مواقـع مرا    -أي فاضوا وانتشـروا   -" طواف اإلفاضة " هذه املناسك طافوا     -احلجاج-فإذا أكمل   
وليسهموا يف تزكية اإلنسانية من    ،"تطبيقات اجتماعية "إىل  " مناسك دينية "جمتمعات األرض ليحولوا ما قاموا به من        

والباطل ،ضد شـياطني الشـر    " اجلهاد"وليبدأوا  ،ومضاعفاما يف الطغيان واالستضعاف   ،الكفر والنفاق " ثقافات"
 .مبراتبهم الثالث اليت مرت اإلشارة إليها

وممارساا طبقـا   ،حتتاج وفود احلج العاملية القادمة من كل فج عميق أن تنسق سياساا           ،سيد املعاين اليت مرت   ولتج
واإلقليميـة والطائفيـة    ،العاملي اهلادف إىل تزكية اتمعات اإلنسانية من العصبيات العنصرية والقومية         " الفقه"هلذا  

وإىل حتقيق األخوة اإلنسانية حتت راية الرسالة ،اد االجتماعي الكبريوالقبلية ومن مضاعفاا يف الفنت السياسية والفس     
وهذا كله بعض مـا توجـه إليـه اآليـة           . اإلسالمية الداعية إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلميان باهللا         

 ] .٢٨: احلج[} ٍتِليشهدوا مناِفع لَهم ويذْكُروا اسم اللَِّه ِفي أَياٍم معلُوما{:الكرمية
 ] .١٩٦: البقرة[} وأَِتموا الْحج والْعمرةَ ِللَِّه{:وهو أيضا بعض ما يأمر به قوله تعاىل

ويقَوي هذَا  ،إمتامهما أن حترج قَاِصدا لَهما لَا ِلِتجارٍة ولَا ِلغيِر ذَِلك         ":ولقد علق سفيان الثوري على هذه اآلية بقوله       
لُه٣٦٧"ِللَِّه " قَو. 

وفَاِئدةُ التخِصيِص ِبِذكِْر اللَِّه هنا أَنَّ الْعرب كَانت تقِْصد الْحج ِلِلاجِتمـاِع والتظَـاهِر              ":ومثله القرطيب الذي قال   
ولَا قُربـةَ   ،ولَا حـظَّ ِبقَصـدٍ    ،ِه ِفيِه طَاعـةٌ   وكُلِّ ذَِلك لَيس ِللَّ   ،والتناضِل والتنافُِر وقَضاِء الْحاجِة وحضوِر الْأَسواقِ     

 .٣٦٨"ثُم سامح ِفي التجارِة ،فَأَمر اللَّه سبحانه ِبالْقَصِد ِإلَيِه ِلأَداِء فَرِضِه وقَضاِء حقِِّه،ِبمعتقٍَد
عاين اإلهلية الـيت مـرت حـول التربيـة          امل" فقه"لذلك فإن من أوىل واجبات التربية اإلسالمية أن جتتهد لتعميق           

وبدون ذلك فسوف تتحول وسائل التربية االمليـة اإلسـالمية إىل           . والبلوغ ا إىل درجة الوعي واملمارسة     ،العاملية
حيث تتحول الصالة والقبلة الواحـدة إىل جمـرد حركـات           ،اإلسالمية اليت مر ذكرها   " القيم"ممارسة فارغة من    

وتتحول ،الكونية" احلكمة"االجتماعي و" الرب" املشرق واملغرب دون أن يكون هلا حمتوى من وتولية للوجوه قبل،آلية
" ليشهدوا منافع هلم"وتتحول تطبيقات ،وتظاهرات من أجل العصبيات السياسية،مناسك احلج إىل رحلة شاقة مرهقة

مث تكون حمصـلة    . ن غري املسلمني  وجتارة دولية يكون املستفيد األول منها الشركات العاملية م        ،إىل رحالت سياحية  
ولن جتـد طريقهـا إىل التطبيـق العملـي     ،ذلك كله أن تبقى التوجيهات القرآنية حبيسة النصوص واملصـاحف    

املظهر "و" املظهر االجتماعي"دون " املظهر الشعائري"وسوف يظل مفهوم العبادة عند املسلمني حمصورا يف ،الصائب
فتطمس القيمة ويبقى الرمـز وتتحـول   ،"رمزها احملسوس"و" القيمة التربوية"وبذلك يقع االنشقاق بني  ،٣٦٩الكوين

 .وشعائره إىل ممارسات شكلية تشبه ممارسات األديان الطوطمية،مناسك الدين

                                                 
 )٣٦٦/ ٢(تفسري القرطيب  - ٣٦٧
 )٣٦٩/ ٢(تفسري القرطيب  - ٣٦٨
 الطبعة  -فلسفة التربية اإلسالمية  -راجع كتاب   ،واملظهر االجتماعي واملظهر الكوين للعبادة    ،للوقوف على تفاصيل كل من املظهر الشعائري       - ٣٦٩

 .املؤلف. الثالثة
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 لتقـدم التفصـيالت املعـززة للتربيـة         -بعد الفاحتـة  -وتتواىل بصائر الوحي اليت تتضمنها سور القرآن الكرمي         
يف ميادين احلياة ،واملوجهة لسلوك إنسان التربية اإلسالمية وعالقاته باخلالق والكون واإلنسان واحلياة واآلخرة،مليةالعا

عاملية إنسانية ذات نظـم وقـيم وتقاليـد         " ثقافة"وممارساته وبروز   ،املختلفة متدرجة يف تشكيل أفكاره واجتاهاته     
 .والوحدة اللتني تعطيان احلياة طابع التجدد واالرتقاء، التنوعوفنون وممارسات متناسقة جيتمع ا صفتا،وعادات

" فكـر "إال إذا ض ذه املهمـة  ،إن هذا التوجه القرآين العاملي ال ميكن أن حيقق غاياته: ومن املوضوعية أن نقول 
إلنسانية كلـها  مث خياطب ا،ميادين البحث يف جماالت احلياة املختلفة ويقتحم،متقدم يقف على ثغور الفكر اإلنساين  

" األمة اإلسـالمية  "وأخرجت  ،"الرسالة اإلسالمية "وهذا هو السبب الذي من أجله كانت        . مما عندها " أحسن"بـ
 .حلملها واجلهاد يف سبيلها

 يتوجه إليها بنو البشر يف صالة واحدة تكون رمزا واحـدا لوحـدة              -قبلة واحدة -وثاين هذه الطرق هي حتديد      
 صالة اجلماعة اليت هي وسيلة -حتديد القبلة-ويتكامل مع . ام النفسية وممارسام العمليةواجتاه،توجهام الفكرية 

وحسن اجلوار يف عصر املـدن      ،وإعادة تشكيل روابط األفراد واجلماعات ملا حيقق التماسك       ،فعالة يف التربية العاملية   
 .رات الكرة األرضيةالعاملية الكربى والبداوة اجلديدة الزاخرة باهلجرات العاملية بني قا

إمامـة  "و" األمة"وحمتواه االصطالحي مع معاين     ، الذي يتفق معناه اللغوي    -احلج-وثالث هذه الطرق التربوية هو      
 إمنـا يرشـحون لوظيفـة       -يف كل عام  -والذين تنتدم العناية اإلهلية للحج      . حج أي أم وقصد   : إذ يقال ،"الناس

 أمراضبني الناس وتزكية البشرية من " اإلمامة"
 .واملفاسد االجتماعية،والفنت السياسية" االستضعاف"و" الطغيان"العصبيات والطبقيات املختلفة ومضاعفاما يف 
وخلع اللبـاس   ،"اإلحرام"فـ. وتشكل رموزا بارزة هلذه األهداف    ،وتتناسق مناسك احلج مع أهداف التربية العاملية      

مث إعالن مـيالد إميـاين     ،م من الوالءات العصبية واألعمال التابعة هلا      الذي يبدأ به احلاج إمنا يرمز إىل االنسالخ التا        
 .جديد يقوم على الوالء الكامل هللا وحده

اليت تشيعها " احلمد"إمنا هي تزكية من االستعماالت اخلاطئة ملفاهيم " امليقات"اليت يرددها احلاج ابتداء من " التلبية"و
 .إىل األصنام املمثلة هلذه الثقافات" وامللكالنعمة "وتسند ،احلمد لغري اهللا" ثقافات"
املثل -وأن تتوحد كلها حول     ،رمز ملا جيب أن تطوف حوله األفكار واإلرادات واألعمال        " الطواف حول الكعبة  "و

ليكون منوذجا حلياة اإلنسان وواقيا لـه مـن مضـاعفات الطغيـان             ، الذي جاءت به الرسالة اإلسالمية     -األعلى
 .واالستضعاف

الصنمية إىل " ثقافات"وطاعته واحترامه اليت حتوهلا ،رمز ملا جيب أن يقتصر عليه حمبة اإلنسان"  احلجر األسودتقبيل"و
 .رموزها من األصنام املادية والبشرية

رمز ملا جيب أن يكون عليه سعي اإلنسان خالل العقود السبعة من العمر الفاعـل يف                " السعي بني الصفا واملروة   "و
 .وال يهبط عن املروءة، يبدأ هذا السعي من الصفاءحياة الفرد حبيث

والطبقات على األخوة باهللا والتعاون ملا فيه بقاء النوع البشري ،رمز لتعارف األجناس" الوقوف على جبل عرفات"و
 .ورقيه

وحشد اجلهود عند اجلماعات اإلنسانية اليت تعارفت علـى أفكـار           ،رمز لالستعداد " الزحف حنو املزدلفة ومىن   "و
 .الرسالة وتطبيقاا
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فإن املسجد األقصى هو مركـز الـدعوة والتعلـيم الـذي يقـدم              ،واملثوبة إىل الرشد بعد الضالل    ،للتزكية طلبا
والرائحني بني مشارق األرض ومغارا مبادئ الرسـالة الـيت تسـتهدف االرتقـاء ـم إىل روابـط                   ،للغادين
 .والوحدة واألخوة،اإلميان

يف نفوس جيوش الفتح اإلسالمي اليت توجهت إىل وهذه هي االستراتيجية اليت حرص أبو بكر الصديق على تعميقها 
أَنَّ أَبا بكٍْر الصديق لَما جهز الْجيوش ِإلَى الشاِم قَالَ ،عن عبِد الرحمِن بِن جبيِر بِن نفَيٍرفحني أوصى هذه ،بالد الشام

ملَه :»  امونَ الشمقْدت كُمبِ  ،ِإنش ضأَر ِهيةٌويع،       اِجدسا مِخذُوا ِفيهتى تتح كُمكِّنمالَى معت ِإنَّ اللَّهو،   كُمأَن اللَّه لَمعفَلَا ي
 .٣٦٥»وِإياكُم والْأَشر،ِإنما تأْتونها تلَِهيا

طهروا بالد الشام وصالح الدين وجيلهما حني ، كل من نور الدين-بوعي وقصد-وهي أيضا السياسة اليت اختطها     
مث أنفقوا أمواهلم مللئها مبعاهد العلـم ودور        ،من أوكار الفساد الفاطمي وبذلوا أنفسهم لتطهريها من الكفر الصلييب         

مثـانون معهـدا    " ٨٠"والعلوم والصناعات املختلفة حىت كان يف القدس وحدها         ،القرآن واحلديث ومدارس الفقه   
 !ومدرسة؟

مبا يشـبه   - يذكر   -�-واملسجد األقصى عند احلديث عن إسراء الرسول        ، احلرام والقرآن حني يربط بني املسجد    
 ويستبدلون املساجد   -أمة الوسط - أنه يف كل مرة ينحرف املقيمون يف هذه األرض عن وظيفة             -والتحذير،التهديد

 بـأس شـديد     فإن اهللا يرسل عليهم عبادا أويل     ،ومترتهات السياحة  ومراكز بدور اللهو والتجارة   ،بالقصور والفلل 
ما حول -وليفرغوا ،ويدمروا مؤسسات الترف واللهو اليت صرفت األمة عن وظيفتها التربوية  ،ليجوسوا خالل الديار  

 !!٣٦٦وتقدم ما تتطلبه من تضحيات ونفقات،جديدة تلتزم هذه الوظيفة" أمة وسط" لقدوم -األقصى
وأساليب عديدة لتربيـة    ،التربية اإلسالمية طرق  حددت  :  طرق وأساليب التربية اإلسالمية يف التربية العاملية       -جـ

 .والتدرج ا حنو الوحدة العاملية،البشرية
أي " احلمد هللا رب العـاملني    "ففاحتة الكتاب تبدأ بتوجيه     . وأول هذه الطرق هو التوجه العاملي يف اخلطاب القرآين        

وهـذه  ،ني حلقاا ونسق وجودها وبيئااالذي ربط ب ،واجلماد،والنبات،واحليوان،عوامل اإلنسان : لرب العوامل كلها  
واألسرية املفرقة للعـوامل    ،احلمد العصبية القومية واإلقليمية والقبلية والطائفية     " ثقافات"بداية تستهدف إاء فاعلية     

الـيت  فاألساس يف إرساء أصول التربية العاملية       . واخلراب يف نظمها وعالقاا   ،امللوثة لبيئاا امللحقة لألذى   ،املذكورة
أي : مث االرتقاء بعناصر األمة املسـلمة     ،توجه إليها التربية اإلسالمية هو اهلجرة من دوائر الوالء للعصبيات املختلفة          

 لتتفاعل على دائرة الوالء لألفكار اإلسـالمية      ،والوالية،والنصرة،واإليواء،والرسالة،واجلهاد،واهلجرة،عناصر اإلميان 
ال تـدين   . عوامل املالئكة واجلن وأمثاهلـا    : واحدة وعوامل الغيب غري املشهود    " ثقافة"املوحدة لإلنسانية كلها حتت     

 .والنبات واجلماد،عوامل اإلنسان واحليوان: بالوالء إال لرب العوامل األربعة احملسوسة

                                                 
 فيه انقطاع ) ٤١٧)(١٤١/ ١(  الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد - ٣٦٥
وما حيل بأهلـها مـن      ،ل األقصى من فنت طائفية وإقليمية      يف منطقة ما حو    -اآلن-أن ما يدور    : لعله من املوضوعية والنصح املفيد أن نقول       - ٣٦٦

والتربية العاملية وأغلقوا مؤسسـاا مث حتولـوا إىل         ،هجمات عدوانية سببه الرئيسي أن أهلها املعاصرين ختلوا منذ زمن عن دورهم يف نشر الرسالة              
والعدل ،واملنابر باألثـاث والسـرر  ،واملسـاجد بـدور اللـهو   ،راقصنيواستبدلوا العلماء املربني باملغنني وال ،مساسرة دوليني يف االقتصاد والسياحة    

وليست هذه اهلجمات املتوالية اليت تشن عليهم مـن أيـام الصـليبيني ومـرورا               . واإلخوة اإلميانية بالعصبيات اإلقليمية والقبلية والطائفية     ،بالظلم
ومضاعفاا إال تطبيق من تطبيقات التحذير اإلهلي الذي ورد يف مطلع سورة            ،واملستعمرين من اإلنكليز والفرنسيني حىت اهلجمة الصهيونية      ،باحملتلني
 .وقدم له مبثال من قوم موسى وبين إسرائيل،اإلسراء
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مث خيتلط دم إمساعيل هذا بـدماء      ، املصرية هاجر  كذلك فإن دم إبراهيم الكلداين جيري إىل ولده إمساعيل خمتلطا بدم          
 .العرب املستعربة-ليكون ما عرف باسم ،قبيلة جرهم اليمنية

الوليـدة الفارسـي    - ضمت األمة املسـلمة      -أو العرب بالتجنس  -والعرب املستعربة   ،وإىل جانب العرب العاربة   
 -�-ويف كتب التفسري والسرية أن الرسـول    . والفقراء،واألغنياء،ومجعت بني األحرار والعبيد   ،والرومي واحلبشي 

وصـهيب  ،وإنه ذكر أن سلمان أول مثار الفرس      ،وإمنا هي اللغة  ،ذكر للمسلمني أن العروبة ليست فيهم من أب وأم        
 .٣٦٤وبالل أول مثار احلبشة،أول مثار الروم

ونشـاطاا  ، االجتماعي حتمل صفة العاملية يف تركيبها   -بعد عصر النبوة  -ولقد استمرت مسرية احلضارة اإلسالمية      
والرومي واهلندي والكردي واإلفريقي وغريهـم مـن        ،احلضارية حيث أسهم يف بنائها العريب والفارسي والتركي       

 .واألعراق الذين تكاملت جهودهم يف مجيع امليادين،األجناس
 إليها طلقاء مكة  وسلبيات العصبية القبلية اليت ارتد -�-التعرب بعد اهلجرة كما يقول الرسول       -ولكن سياسات   

وكانت ،كدرت املسرية العاملية لألمة املسلمة    ،مث إفرازات الشعوبية اليت صاحبتها    ،بقيادة األمويني ومن حذا حذوهم    
 .عامال أساسيا يف تشويه بنيتها واالنتهاء ا إىل املرض مث االيار

 املؤسسات اإلسالمية للتربية العاملية: ثانيا
 :وهذه املؤسسات هي، أقامتها التربية اإلسالمية لإلسهام يف حتقيق التربية العامليةهناك عدد من املؤسسات اليت

سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيلًا ِمن الْمسـِجِد        {:  اليت يشري إليها القرآن الكرمي عند قوله تعاىل        : األرض املباركة  -أ
     ى الَِّذي بِجِد الْأَقْصساِم ِإلَى الْمرالْح لَهوا حكْنوتشمل هذه األرض املنطقة اليت رمست حدودها       ] . ١: اإلسراء[} ار

وتضـم بـالد    ،مث اختذها هو والرسل من ذريته قاعـدة لرسـاالم وجهادهم          ،مسرية هجرة إبراهيم عليه السالم    
الكرمي يضـفي علـى     والقرآن  . واهلالل احمليط ا ابتداء من أرض الرافدين ومرورا باحلجاز حىت أعايل مصر           ،الشام

اليت تبىن ثقافتها وقيمها على أساس      " أمة الوسط "الرساالت املشار إليها طابعا واحدا يتلخص يف العمل على إخراج           
وبذلك تتحدد معامل . وختطط استراتيجياا على األساس األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف العامل كله،اإلميان باهللا

" أمة الوسـط  "ونوع املؤسسات التربوية والفكرية العاملية اليت تعدها        ، األرض املباركة  احلضارة اليت جيب بناؤها يف    
وما يتلوها  ،وإقامة عالقاا مع األقطار ااورة    ،وإرساء سياساا احمللية والعاملية   ،الراشدة-لنشر هذه احلضارة املؤمنة     

 .اطة ااملن" أمة الوسط"يف الشرق والغرب والشمال واجلنوب طبقا لوظيفة 
 هو املسجد احلرام الذي بناه إبراهيم -أو احملور الرئيسي فيها-وأبرز هذه املساجد :  املساجد واملراكز التربوية-ب

والربط . مث املسجد األقصى الذي أقيم يف الطرف الشمايل املقابل. وولده إمساعيل يف الطرف اجلنويب لألرض املباركة
أو توجيهات  ،أو توجيهات موسى عرب سيناء إىل فلسطني      ،سرة إبراهيم بينهما  بني أرض املسجدين سواء يف تقسيم أ      

املسجد احلـرام   : إمنا كان هدفه حتقيق التكامل بني املؤسستني الرئيسيتني ومها        ،سليمان من فلسطني إىل مملكة سبأ     
 .واملسجد األقصى

عاد للمسجد احلرام مكانته وبىن إىل      حيث أ ،�-حممد   ولقد بلغ هذا التكامل األوج يف املرحلة اليت انتهت برسالة         
مث إن اإلسراء من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى يشري إىل ربط مركز التربيـة               . جانبه املسجد النبوي الشريف   

ويؤمونه يف حجهم   ، اليت يتوجه إليها الناس يف صالم      -املثابة-فإذا كان املسجد احلرام هو      . مبركز الدعوة والنشر  

                                                 
 .٩٦ص،٢٢ج،التفسري،الطربي - ٣٦٤
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أَلَا ،يا أَيها الناس  «:  ِفي وسِط أَياِم التشِريِق فَقَالَ     �حدثَِني من سِمع خطْبةَ رسوِل اللَِّه       ،ن أَِبي نضرةَ  عويف احلديث   
  اِحدو كُمبِإنَّ ر،  اِحدو اكُمِإنَّ أَبو،     ِميجلَى عع ِبيرلَ ِلعلَ ،أَلَا لَا فَضع ِميجلَا ِلعوِبيرى ع، دـولَى أَسع رملَا أَحلَا ،وو

رملَى أَحع دوأَس،تلَّغى أَبقْوولُ اللَِّه: قَالُوا،»ِإلَّا ِبالتسلَّغَ رقَالَ،ب ذَا؟«: ثُمٍم هوي قَالُوا،»أَي :امرح موقَالَ،ي ثُم :» أَي
فَِإنَّ اللَّه قَد حرم بينكُم ِدماَءكُم «: قَالَ،قَالُوا بلَد حرام  ،»أَي بلٍَد هذَا؟  «: ثُم قَالَ : قَالَ،شهر حرام : قَالُوا،»شهٍر هذَا؟ 
الَكُموأَمِري قَالَ: ـ قَالَ» ولَا أَدو :كُماضرأَع ذَا ،أَوه ِمكُموِة يمرلَا ـ كَح ذَا،أَمه ِركُمهـذَا  ِفي ،ِفي شه لَِدكُمب

 تلَّغولُ اللَِّه: قَالُوا،"أَبسلَّغَ رقَالَ،ب :»اِئبالْغ اِهدلِِّغ الشب٣٦٣»ِلي. 
 : األساليب والوسائل العملية لتحقيق الوحدة اإلنسانية-٢

ضـخم  جهاز تربوي   ،األول:  عملت التربية اإلسالمية على توفري ثالثة أمور هي        -وحدة اإلنسانية -لتحقيق هدف   
مؤسسات تربوية تتسع للجهاز التربوي املشار ،والثاين. يتناسب حجمه مع حجم البشرية اليت تسكن الكرة األرضية      

وقلة التكاليف ،أساليب تربوية هلا من الشمول والواقعية     ،والثالث. إليه وتوفر له القيام بوظيفته بني أهل األرض مجيعا        
 :مور الثالثة فهيأما هذه األ. مبا يتناسب مع اهلدف املذكور

 :األمة املسلمة-اجلهاز التربوي العامل لتحقيق وحدة اإلنسانية : أولًا
 ذو حمتـوى فكـري      -كمـا قلنـا   - وهو مصـطلح     -األمة-تطلق التربية اإلسالمية على هذا اجلهاز مصطلح        

قابله مصطلح  وهو ذلك ال ي   ،ذات احملتويات الدموية واجلغرافية   " القوم"و" الشعب"وخيتلف عن مصطلحات    ،نفسي
 .إخراج األمة املسلمة-مماثل يف اللغات األخرى كما فصلنا ذلك يف باب 

 مواصفات معينة ال تستيطع القيام بوظيفتها التربوية إال إذا اتصفت ذه املواصفات             -األمة املسلمة -ولذلك حتمل   
 .وهي املواصفات اليت استعرضناها يف الباب الثالث من هذا البحث،كاملة

 أن األصول اإلسالمية تشترط على األمـة        -ووظيفتها،عند استعراض مفهوم األمة املسلمة ومكوناا     -ينا  ولقد رأ 
-ورصد املقدرات ،فالقرآن يشترط عليها بذل اجلهد الدائم. املسلمة ما يشبه التفرغ آلداء وظيفتها يف التربية الدولية

-و ، أي االنغماس يف الزراعة-اتباع أذناب البقر-من والرسول حيذرها .  يف سبيل هذه الوظيفة-من املال واألنفس
وجيعلها ، أي االنغماس يف التجارة انغماسا ينحرف ينحرف ا إىل احلد الذي ينسيها وظيفتها التربوية-التبايع بالعينة

ا وإمنا تستغل الرسالة ومؤسسـا ،أي تسهو عن وضع املال واألنفس يف سبيل الرسالة    : تضع الوسائل حمل األهداف   
 .جلمع املال وترفيه النفس

أو العرقية وإمنا هي جتميـع وتركيـب        ،واألمة املسلمة املخرجة ملمارسة التربية الدولية ال تفرزها املصادر الدموية         
ـ   أو عرق من األعراق وإمنا هي أمة مفتوحـة         ،ال يقتصر تكوينها على جنس من األجناس      " أمة"وإخراج مستمر ل

وتسـهم يف تكاليفهـا   ،واليت ترغب املشاركة يف وظيفة األمـة املسلمة ،نسانية كلهاجلميع العناصر الصاحلة من اإل    
 .وهذه هي وظيفة التربية املستمرة،ومتطلبات البذل يف سبيلها

.  محلت مسات العاملية يف تكوينها-منذ األيام األوىل- جيد أا -�-والناظر يف نشأة األمة املسلمة على يد الرسول 
وكونت العامود الفقري يف األمة املسلمة آنذاك ال ميكن أن تنسب إىل اجلنس العريب؛              ،نقت اإلسالم فالطليعة اليت اعت  

.  حتمل يف دمائها مسات العاملية من خالل اهلجرات القدمية واختالط العناصر           - مبا فيها الرسول نفسه    -ألا كانت   

                                                 
  صحيح٢٣٤٨٩) حم)  (٣٦٢/ ٦(املسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرة  - ٣٦٣



 ٢٥٦

:  ويف القدرات واالستعدادات منافعه ومزاياه والثقافات،والواقع أن الفهم السليم هلذا التنوع واالختالف يف األجناس        
وأن يفهمـوا   ،إذ من خالله يستطيع الناس أن يتعرفوا على ما لدى بعضهم بعضا من خصائص ثقافية وحضـارية                

متنوعة العطـاء  ،ومن خالله تصبح احلياة غنية مجيلة متجددة اخلربات     . تارخيهم املاضي ويقدروا إجنازام يف احلاضر     
ويطالعه أينما توجه يف أرجـاء األرض       ، منطا واحدا رتيبا يقابله اإلنسان يف كل وقت        -دائما-ون  فال تك ،واملسرات

 .كلها
واإلجنازات وتـزداد عمليـة تبـادل العطـاء         ،ومن خالل هذا التنوع واالختالف تثرى املعرفة اإلنسانية والعلوم        

ويد ،يد عليا تعطي:  ينقسم البشر إىل قسمنيوتتوفر املساواة والرضى النفسي فال،واإلنتاج املادي واملعنوي،احلضاري
ويشبع حاجة اإلنسـان    ،وإمنا يكون العطاء متبادال كل يشبع حاجته النفسية يف اإلنتاج وحتقيق الذات           ،سفلى تتلقى 

وحيب ،فيشكر ويشـكر  ،يعطي ويأخذ : وبذلك يصبح اإلنسان بني حالتني    ،املقابل الذي يعايشه يف احملبة واالحترام     
 .وابط األخوة وترسخ دعائم الوحدة اإلنسانيةفتتوثق ر،وحيب

إليهما ال يتمان إال إذا قام الناس كلهم بأدوارهم          ولكن ال بد من مالحظة أمر هام وهو أن التواصل والتوادد املشار           
وبدون ذلك يضطرب توازن العالقات بني . ووازنوا بني العطاء واألخذ وتوظيف القدرات واالستعدادات،يف اإلنتاج

. والذين يأخذون وال يعطون يضر م احلرمان والضعة       ،فالذين يعطون وال يأخذون يصابون بالتخمة والتعايل      ،البشر
جمموعة متقدمة متحضرة   : وتنقسم البشرية إىل نوعني من اموعات     ،وبذلك ينقلب التنوع واالختالف عن هدفهما     

ولذلك مضاعفات ،ك ومتارس دور اليد السفلىوتستهل،وجمموعات متخلفة تأخذ،تنتج تعطي ومتارس دور اليد العليا
 .وحتدث االضطراب فيه،السلبية اليت تلحق األذى باالجتماع البشري

ولكن خالل مراحل التطور الثقايف واالجتماعي      ،ويروي القرآن أن اتمع البشري عاش طورا سابقا تسوده الوحدة         
روج البعض عن املنهج الصحيح وإفراز مضاعفات       فكان من مثرات ذلك خ    ،اختلفت املستويات يف الفهم والتطبيق    

والبغي والكسل والتقاعس عن أداء األدوار وينتج عن ذلك كله االنقسام إىل مجاعات متباينة العقائد والقيم                ،احلسد
 .وخمتلفة املنازل واملكانة،والثقافات

: يـونس [} مةٌ سبقَت ِمن ربك لَقُِضي بينهم ِفيما ِفيِه يختِلفُونَ        وما كَانَ الناس ِإلَّا أُمةً واِحدةً فَاختلَفُوا ولَوال كَلِ        {
١٩. [ 
 كَانَ الناس أُمةً واِحدةً فَبعثَ اللَّه النِبيني مبشِرين ومنِذِرين وأَنزلَ معهم الِْكتاب ِبالْحق ِليحكُم بين النـاِس ِفيمـا          {

اختلَفُوا ِفيِه وما اختلَف ِفيِه ِإلَّا الَِّذين أُوتوه ِمن بعِد ما جاَءتهم الْبينات بغيا بينهم فَهدى اللَّه الَِّذين آمنوا ِلما اختلَفُوا                  
 ] .٢١٣: البقرة[} مستِقيٍمِفيِه ِمن الْحق ِبِإذِْنِه واللَّه يهِدي من يشاُء ِإلَى ِصراٍط 

وما نتج عنه من تنوع واختالف حتمل توجيها مؤكدا ليقوم اإلنسان بالبحث ،واإلشارات القرآنية املتعلقة ذا التطور
وللوقوف من خالل ،والسلبية العلمي يف تاريخ اتمعات اإلنسانية للوقوف على تفاصيل هذا التطور وآثاره اإلجيابية

وتوظيف هذا الصـدق يف تقـومي املسـرية         ،على صدق اخلرب الذي يقدمه القرآن حول هذا الشأن        هذه التفاصيل   
 .والعودة ا إىل سابق وحدا،اإلنسانية

مبا فيـه جهـد املـال       -وانطالقا من ذلك كله وضعت الرسالة اإلسالمية يف أصول منطلقاا التربوية بذل اجلهد              
 :وحدا لرد اإلنسانية إىل سابق أصلها و-والنفس

 ] .٥٢: املؤمنون[} وِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُوِن{
 ] .٣٣: التوبة[} هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ{
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كما هو  -ما احلل إذن؟ لألزمة القائمة؟ لعل اجلواب هو منوذج التربية الدولية            : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو     
 ألن الواقع العملي يف حياة املسلمني خيـالف         -حمتواه النظري -أقول  . تواه النظري يف أصول التربية اإلسالمية     يف حم 

جمديا طاملا إن نظم التربية الدولية تتداعى للتفتـيش يف تـراث             ولكنه يظل منوذجا فريدا   ،هذا النموذج ويصطدم به   
 .اإلنسانية كلها عن منوذج يعاجل األزمة القائمة

فهو يعمد إىل توعية العناصر الصاحلة من البشـرية كلـها           ،وذج اإلسالمي مزيج من املثالية والواقعية احلقيقية      فالنم
واحلج وروابط اإلميان واإليواء والنصرة ،وتوثيق شبكة العالقات االجتماعية بينهم من خالل صالة اجلماعة       ،وتربيتهم

وإلجـراء عمليـات    ،لعاملية للقيام بعمليات اإلصالح الالزم    مث يوجه هذه الكتلة ا    ،اليت مرت يف باب األمة املسلمة     
والشر ،وحماربة شياطني الترف واجلشع واالحتكار    ،اجلراحة البشرية لبتر األعضاء امليتة الفاسدة من اتمعات البشرية        

 .عنصر الرسالة واجلهاد-مبراتبهم الثالثة اليت مرت وهو ما يوفره 
فهي موضوع  ، املشار إليها  -حسب األصول اإلسالمية  - النظم التربوية الدولية     أما تفاصيل اخلطوط العريضة لتطوير    

 .الفصل التايل من هذا البحث
 التربية اإلسالمية ووحدة اجلنس البشري: الفصل الثاين والثالثون

غـرس اإلميـان بوحـدة    ،األول: تعمل التربية اإلسالمية للوصول إىل وحدة اجلنس البشري من خالل أمرين اثنني 
وتوفري األسـاليب   ،اختاذ اخلطوات العملية  ،والثاين. والتعريف باألصول العقدية واالجتماعية هلذه الوحدة     ،إلنسانيةا

 .التربوية اليت حتول هذه األصول النظرية إىل ممارسات عملية يف واقع اإلنسانية كلها
 :وفيما يلي عرض لكل من هذين األمرين

 :اجلنس البشري األصول العقدية واالجتماعية لوحدة -١
: أما التنوع واالختالف القائمان فلها هـدفان      . األصل يف اجلماعات البشرية املتناثرة يف الكرة األرضية هي الوحدة         

وتسهيل التعارف بني أفراد اجلنس     ،والقبائل بغية التمييز بني اجلماعات    ،تنوع السالالت واألعراق والشعوب   ،األول
} نا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُميا أَيها الناس ِإ{: البشري

 ] .١٣: احلجرات[
والتشريع واإلدارة  ،هو تنوع االستعدادات والقدرات واختالف املهن والتخصصات يف ميادين الفكر         ،واهلدف الثاين 

ومـن الطبيعـي أن يلحـق ـذا     . واالجتاهات العلمية والذوق الفـين وهكـذا  ،واملهن العسكرية والتكنولوجية 
وإىل هـذا   . والثقافات واللغات وغريها  ،واالختالف العوامل اليت جعلها اهللا أسبابا لذلك مثل تنوع البيئات         ،التنوع

ِإلَّا من رِحم ربـك وِلـذَِلك   ،اس أُمةً واِحدةً وال يزالُونَ مختِلِفني    ولَو شاَء ربك لَجعلَ الن    {:التنوع يشري قوله تعاىل   
ملَقَه١١٨،١١٩: هود[} خ. [ 

}               اِت ِإلَى اللَِّه مريِبقُوا الْختفَاس اكُما آتِفي م كُملُوبِلي لَِكنةً واِحدةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّهش لَوو   ئُكُمبنا فَيِميعج كُمِجعر
 ] .٤٨: املائدة[} ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ

 فيما آتاهم اهللا من القدرات واالسـتعدادات املتباينـة          -أي ممتحنون - مبتلون   -إال من رحم ربك   -فالناس مجيعا   
ال لألغـراض الفرديـة   -للخلق كلـهم  ومطلوب منهم أن يتسابقوا يف استعماهلا من أجل توفري اخلريات       ،املختلفة

وأي ، وإن إىل اهللا مرجعهم وهو سينبؤهم فيما اختلفوا فيه حول استعمال هـذه القـدرات               -واألنانيات الشهوانية 
 .وأيها كانت استعماالت شريرة،االستعماالت كانت استعماالت خرية
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 وحولتها من ، سببها تآمر الشركات الدولية االستعمارية اليت احتالت على تلك األقطار          -مثال-قاريت أفريقيا وآسيا    
مث استأجرت أراضيها لرزاعة منتوجات مترفة غري       ،نظمها الزراعية التقليدية اليت كانت توفر الغذاء للسكان احملليني        

وهـذا  ،باإلضافة إىل قطع أشجار الغابات فيها من أجل صناعة األخشاب العاملية   ،كاو والدخان رئيسية كاملوز والكا  
أضف إىل ذلك ما قامت به الدول االستعمارية اليت         ،كله جلب الفقر واجلفاف وأفقر التربة يف القارتني املذكورتني        

ويل مجاهريه من التربية الزراعية واملهنية      وحت،تنفذ سياسات الشركات الدولية من إفساد نظم التربية يف العامل الثالث          
ويبدو أن السياسات الدولية اليت تنتهجها الدول القوية . ٣٦٢إىل مجاهري عاطلة مكدسة يف دوائر حكومية ال حاجة هلا

 أخذت تتجه لتطبيق آراء املدرسة الواقعية اليت تفترض أن يد           -بعد انتهاء فترة احلرب الباردة يف أوائل التسعينات       -
 .واإلمالق يف الكرة األرضية،وأن الواجب هو تطبيق عمليات الوأد اجلماعي خشية الفقر، مغلولةاهللا

 قـد   -اليت ترعى االجتاه املثايل   -وأن اليونسكو   ،واخلالصة أن برامج التربية الدولية اجلارية تتعثر تعثرا كبريا خاصة         
ث انسـحبت منـها الواليـات املتحـدة         تعرضت منذ عقد الثمانينات بسبب هذا االجتاه إىل هزات شديدة حي          

  السيد-آنئذ-وقطعتا عنها حصتهما يف املزانية إىل أن استقال أمينها العام ،وبريطانيا
 .أمحد بامبو

وتنطلق به من غري ،والواقع أن أخطر نقاط الضعف يف مفاهيم التربية الدولية القائمة أا تضع اإلنسان يف غري مكانته
مرتلة العبد املخلوق الذي حيتاج إىل إرشاد اخلـالق  : ية تضعه يف مرتله أرقى من مرتلته احلقيقة فاملدرسة املثال . طبيعته

وأن يكـون  ، ال بد أن يكون لتساميه نفع مرتقب كالثواب الذي يعد به الدين-مهما تسامى-فاإلنسان  . وتوجيهه
إىل   كذلك تفتقر الفلسفات املثاليـة     .واألخروية اليت يهدد ا الدين كذلك     ،لسقوطه مسئولية كالعقوبات الدنيوية   

رغم اجلهود الـيت    -فالدراسات اليت قامت ا اليونسكو      . به والوسائل الفعالة لتنفيذ ما تدعو إليه وتبشر      ،األساليب
واجلامعة اليت اقترحتها األمم املتحدة ال      .  مل يكن هلا من أثر إال تثقيف نفر من املفكرين واملثقفني           -بذلت من أجلها  

 .ن إفراز خنبة من األرستقراطيني العاملينيتعدو ع
فهي تعاجل  . أما املدرسة الواقعية فهي مدرسة غري واقعية؛ ألا تتصدى ملضاعفات األزمة دون األسباب احلقيقية هلا              

واالضطراب املستعر يف العالقات    ،ذلك إن النقص القائم يف االقتصاد     . طبقا ملصاحل الطبقة اليت تسبب باألزمة نفسها      
وِإذَا {:وما ينتج عن ذلك من صراعات دولية وطبقية ونفقات حربيـة ،به تفشي روح الترف واجلشع واالحتكار  سب

 ] .١٦: اإلسراء[} أَردنا أَنْ نهِلك قَريةً أَمرنا مترِفيها فَفَسقُوا ِفيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدِمريا
وهي تستغل مجيـع العقائـد      ،شع واالحتكار املعاصرة جتاوزت مجيع احلدود اليت عرفتها البشرية        وروح الترف واجل  

وحني تربر املدرسة الواقعية ممارسات الذين      . واملادية ملزيد من االحتكار والترف    ،والقيم والقدرات العقلية والنفسية   
الدارونية - هذه املدرسة متثل إحدى اجتاهات       وتدعو لإلجهاز الكامل على ضحاياها؛ فألن     ،يتسببون باألزمة القائمة  

وأسهمت مـن  ، اليت بررت عمليات القتل واإلبادة لصاحل األثرياء واألقوياءSocial Darwinismاالجتماعية 
والواقع إن املدرسة الواقعية متثل نكسة يف الفكر اإلنساين         . إشعال الصراعات الطبقية يف الداخل والعاملية يف اخلارج       

ولكنه اآلن وأد الشعوب بعد أن كان مترفو املاضي وفراعنته يقتصرون           ،الوأد-ية يف العودة إىل ممارسات      وردة فعال 
 .واستبقاء اإلناث،على وأد األفراد املواليد من املذكور

                                                 
٣٦٢ - Francis Moor Loppe & Joseph Collins, Food First, "Boston: Houghton Kifflin Co, ١٩٧٧." 
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وانعدام النظام وعـدم  ،واضطراب سلوك الفرد وتفكريه ،والفوضى اإلدارية ،من طغيان الدكتاتورية والتخلف العلمي    
 .اإلنتاج والعيش معيشة الديدان الطفيلية

ل تناقضـات شـعوب العـامل       فتتركز حول اسـتغال   ،أما الوسائل اليت تقترح للتخلص من هذه الزيادة السكانية        
والطائفية واألغالل الثقافية واالجتماعيـة     ،وجهلها ورواسب التخلف فيها مثل العصبيات القبلية واإلقليمية       ،الثالث

 .ويبيد بعضهم بعضا،مث تزويدهم بالسالح ليقتل بعضهم بعضا،إلشعال الفنت بني أهلها
 حيث قال معلقا علـى عـدم        -هارولد تايلور -ما ذكره   منها  . واألفكار اليت تناولت هذه القضايا عديدة متكررة      

 :مشاركة الدول الكربى مبشروعات التربية الدولية كما تطرحها املدرسة املثالية
وخطر ،ونقص إنتاج الغـذاء يف العـامل      ،الزيادة اهلائلة يف السكان   : من املؤكد أن األزمات اليت نتحدث عنها مثل       "

واللجوء إىل قـوة السـالح حلـل الرتاعـات          ،الدكتاتوريات العسـكرية  وهيمنة  ،وتصاعد التسلح ،احلرب الذرية 
وهناك احتمال قوي إذا مل تتخذ خطـوات        . هي خماطر حقيقية وقائمة   ،واسترتاف مصادر الكرة األرضية   ،السياسية

 خالل القـرن اآليت مضـطرين لقتـل         -يف يوم معني  -فإننا سوف جند أنفسنا     ،حامسة للتغلب على هذه املخاطر    
بتر نسبة كبرية من سكان الكرة األرضية حىت يتيسر للبقية أن تبقى على قيد احلياة يف معسكر يعيش حتت                  و،وجتويع

 .٣٥٩"هيمنة أولئك الذين ميتلكون أغلب األسلحة املخزونة القوية
وكلية سارة ،فقد عمل يف جامعة برنستون. الدكتور هارولد تايلور من الشخصيات اليت عملت يف اجلامعة والسياسة

 عمـل   ١٩٧٤ويف عام   .  عهد إليه تأليف وفد الواليات املتحدة إىل جامعة األمم املتحدة          ١٩٧٣ويف عام   . رنسلو
 .واليابان،وأندونسيا،وتايالند،وماليزيا،موفدا من وزارة اخلارجية األمريكية إىل كل من اهلند

وأنا أعتقد . املوت- بيولوجية هي وإمنا بعملية،وسيلة حلل املشكالت االجتماعية... احلرب " :باري كومنر-ويقول 
 .٣٦٠"أن الوسيلة نفسها أداة صاحلة لتحديد عدد السكان

قضية مساعدة األقطار الغنية ، أستاذ علم البيئة يف جامعة كالفورنيا يف مدينة سانت باربرا-جاريت هاردن-ويناقش 
وإن مثال األوىل مثال ركاب يف      ،قي فقراء لألقطار الفقرية حيث خيلص إىل أن ثلث أقطار العامل أقطار غنية بينما البا            

ـ   " ٥٠"رقاب جناة عددهم     بينما هناك جمموعة من الناس تقارب املائة إىل جانب         ". ستني"مخسون والقارب يتسع ل
فهل ينقذ أهل القارب منهم عشرة أفراد؟ وكيف خيتارون العشرة؟ وإذا           . القارب تتقاذفها األمواج وتتعرض للغرق    

ولذلك فمن األفضل . يع فسوق يصبح ركاب القارب مائة ومخسني راكبا وينتهي أمره إىل الغرق    اختاروا إنقاذ اجلم  
 .٣٦١ونتائج ما هو فيه،ترك كل فريق ملصريه

فقد انربى . بدون ردود،ومل تر هذه اآلراء وأمثاهلا الداعية إىل وأد ماليني البشر كحل جراحي ملشكلة زيادة السكان
 يف  -وجوزيف كـولرت  ،فرانسيس مور اليب  -من ذلك ما كتبه كل من       .  املزعومة عدد من الكتاب لتفنيد املشكلة    

ولقد أورد املؤلفان كثريا من الشواهد واألدلة على أن املشكلة ليست يف زيادة سكان              . الغذاء أولًا -كتاما املسمى   
وأن مشكلة اجلفاف يف    ،اهلاوعدم متكني األكثرية الفقرية من استعم     ،وإمنا يف احتكار مصادر الغذاء واإلنتاج     ،األرض

                                                 
٣٥٩ - Harold Taylor, OP. Cit. P. ٤٦. 
٣٦٠ - Barry Commoner. The Closing Circle "New york: Knoff, ١٩٧٧" P.٢٤٩. 
٣٦١ - Garrett Hardin "Lifeboat Ethice: The Case Against Helping the Poor". in, Philosophy and 

contemporary Issues. ed by John R. Burr & Milton Goldin Ger. "New york: Macmillan 
Publishing Co, ١٩٨٠" PP. ٢٠٥-١٩٧. 
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كما يقـول   - وبناء نظام تربوي ذي طابع عاملي هدفه         -جامعة األممة املتحدة  -هرت فكرة   وإزاء هذه التوقعات ظ   
 : كالتايل-هارولد تايلور

إن جامعة األمم املتحدة جمهود يستهدف حشد الذكاء املنظم لدى اجلنس البشري حلل مشكالت العامل على أساس "
 .٣٥٧"وتعليم فلسفة جديدة،ديدةوالذكاء الستنباط حلول ج،وذلك باستعمال قدرات الفكر،عاملي

 هو اختيار عدد مناسب من الطالب من مجيع أقطار العامل مث إعدادهم لتويل -جامعة األمم املتحدة-وخالصة فكرة 
 .وأفكارهم مبا خيدم األهداف العاملية املشتركة،مناصب القيادة يف أقطارهم بعد أن جيري توحيد اجتاهامت

 -طوكيو-وإمنا تتكون من إدارة عاملية تتخذ مركزها يف ، هلذه اجلامعة مباين حمددةولقد مت االتفاق على أن ال يكون
مث برنامج تربوي يعتمد    . ويقوم إىل جانب هذه اإلدارة جملس للجامعة يتكون من خرباء من أقطار العامل            ،يف اليابان 

 .ني يف هذه اجلامعةواحملاضرات واألنشطة والرحالت املشتركة للدارس،أساسا على املؤمترات والزيارات
ـ         وروسيا ، مليون دوالر هلا إال أن الواليات املتحدة       ١٠٠ولقد حتمست هلذا املشروع دول عديدة وتربعت اليابان ب

وما زالت الفكـرة مل     ،والدول الغربية مل تتحمس هلا إمجاال واقتصرت مشاركاا على عدد من األفراد واملؤسسات            
 .٣٥٨تتعد االجتماعات واملداوالت

 :Realisticاملدرسة الواقعية : جتاه الثاين اال-ب
وهم يفكرون مـن    ،والعلوم السياسية واحلضارات  ،وأعضاء هذه املدرسة ينتشرون يف ميادين التربية واألنثروبولوجيا       

ويطبقوـا يف  ، اليت تؤمن بنظرية الصراع بني األجناس-Social Darwinismالدارونية االجتماعية -منطلق 
 .تماعية وعالقات الطبقات والشعوبميدان احلياة االج

وعاملية التأثري يف ميـادين     ، بأثر املستجدات اجلديدة اليت أدت إىل عاملية العالقات والنشاطات         -الواقعيون-ويؤمن  
فإم ال ينطلقون يف حلوهلم ،ولكنهم حينما يفكرون مبواجهة املشكالت النامجة عن هذه املستجدات. احلياة املختلفة

ويؤمنون حبلول وإجراءات تتناسب    ،وإمنا ينطلقون من الواقع الدنيوي القائم     ،املثالية وتوجيهات الدين  من الفلسفات   
 .والفضيلة والرذيلة واحلساب والعقاب يف احلياة اآلخرة،مع هذا الواقع دون اعتبار ملقاييس اخلري والشر

وأسسها يف أقطار ،ناهج التربية وطرائقها يكون مرادهم إعادة النظر يف م     -التربية الدولية -وحني يتحدث هؤالء عن     
رفع : األول: حبيث يكون اهلدف هو إخراج جيل قادر على أمرين        ،الدول املتقدمة صناعيا وعلميا اليت ينتمون إليها      

 إدارة دفة الصراع الدويل القائم يف ميادين      ،والثاين،درجة استثمار موارد البيئة احمللية بالوسائل املناسبة للزمان واملكان        
دون اعتبار للضرر الـذي سـيلحق       ،مث اهليمنة على موارد الكرة األرضية ومقدراا وسياساا       ،االقتصاد والسياسة 

 .بالشعوب املهزولة؛ ألن هذه هي قوانني الصراع والبقاء لألصلح
عضاء فإن احللول اليت يطرحها أ    ،وحمدودية مصادر األرض  ،ولذلك حني تناقش قضايا التفجر السكاين وتلوث البيئة       

املدرسة الواقعية تدور حول التخلص من الزيادة السكانية اليت غالبا ما توجد بـني شـعوب العـامل الثالـث يف                     
وتلوث وال تنظف؛ وألن نظمها     ، شعوب تستهلك وال تنتج    -حسب رأيهم -وأفريقيا وأمريكا الالتينية؛ ألا     ،آسيا

فهي شعوب متوحشة تعـاين  .  حلول للمشكالت القائمةعداد العقبات اليت تواجه الباحثني عن      وثقافاا تندرج يف  

                                                 
٣٥٧ - Harold Taylor, A University For the world: the United Nation Plan. "Indiana, 

Bloomington: Phi Delta Kappa Educational Foundation, ١٩٧٥" P. ٤٧. 
٣٥٨ - Ibid, PP. ٤١-٤٠. 
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 .وتوازن البيئة
 والعدل االجتماعي
 .واملشاركة السياسية

 .٣٥٥وتفصيالت تستهدف التأثري يف برامج التربية وتطويرها،ذه األهداف اخلمسة تفريعاتكذلك يقدمان هل
واألمم املتحدة لتطوير نظام    ،من أشكال املدرسة املثالية هو احملاوالت اليت تقوم ا كل من اليونسكو           ،والشكل الثاين 

 .تربوي عاملي يعمل على تقوية مظاهر التعاون بني شعوب العامل
بل لعل الفكرة نشأة أصـلًا يف       - اليونسكو فقد بدأت نشاطاا يف ميدان التربية الدولية منذ الستينات            أما عن دور  

 حني عمدت إىل تشكيل جلنة دولية لدراسة        ١٩٧١ولكن أبرز أعماهلا يف هذا الشأن هو ما قامت به عام            . أروقتها
 إيدجار فور الرئيس السـابق لـس الـوزراء          ولقد تألفت اللجنة برئاسة السيد    . كيفية النهوض بالتربية الدولية   

 :والوزير السابق للتربية الوطنية وعضوية كل من،الفرنسي
 .والرئيس السابق لبنك األقطار األمريكية للتنمية،أستاذ جبامعة تشيلي:  فيليب هرييرا-
 .أستاذ الفيزياء النووية جبامعة دمشق:  عبد الرزاق قدورة-
 .والوزير السابق للتربية الوطنية يف مجهورية الكنغو الشعبية،اخلارجيةوزير الشئون :  هنري لويس-
 .أستاذ وعضو جممع العلوم التربوية يف االحتاد السوفيايت: بتروفسكي.  آرثر ف-
 .الوزير السابق للتعليم العايل والعلوم يف إيران:  جميد رحنامة-
 .لية لدى مؤسسة فورداملستشار يف شئون التربية الدو:  فريدريك شامبيون وورد-

 :ولقد خلص رئيس اللجنة يف رسالته اليت وجهها إىل املدير العام لليونسكو أهداف اللجنة فقال
 دراسـة   ١٩٧٢أن تكون نقطة االنطالق يف عملنا هي دراسة حالة التربيـة عـام              ،نزوال عند رغبتكم  ،لقد أردنا "

إال ،ص اخلصائص املشتركة اليت ال ميكن فهم الكثري منها        أي أن ننظر إىل األمور من زاوية عاملية لكي نستخل         ،نقدية
ومثل العوامـل   ،مثل االجتاهات اجلديدة املنتشرة اليوم يف أغلب األقطار على اختالف أنظمتها          ،بالرجوع إىل املاضي  

 وهكذا آل بنا األمر إىل احلـديث عـن        . اليت أخذت ألول مرة يف التاريخ تؤثر يف تطور التربية أو ترافق تطورها            
 .٣٥٦"فخصصنا هلا جزًءا من هذا التقرير،"املشاكل املستعصية"

والتقرير املشار إليه هو خالصة عمل اللجنة اليت تشكلت بناء على القرار الصادر عن اجلمعية العامة لليونسكو خالل 
مث ،ويني فيه وزيادة أقطار العامل واستشارة اخلرباء الترب     ،مث قضت عامني من العمل    ،١٩٧٠دورا السادسة عشرة عام     

 الذي تـرجم إىل  Learning To Beمجع املعلومات وحتليلها إىل أن صدر التقرير بشكله النهائي حتت عنوان 
 ".تعلم لتكون"العربية بعنوان 

 .جامعة األمم املتحدة- هو العمل على إنشاء -عاملية التربية-فأبرز مظاهر الدعوة إىل ،وأما عن دور األمم املتحدة
وإم ،وهلم اهتمامات وحاجـات مشـتركة     ،شروع أن الشباب يف العامل يشتركون يف أمور كثرية        وأساس هذا امل  

وهم أيضـا سيتسـلمون مسـئولية    . وجود نظام عاملي حيل السالم على األرض ميلكون إحساسا مشتركًا مبا يعين    
 .املستقبل الذي سوف تتداخل فيه روابط الشعوب بشكل أعمق وأوسع

                                                 
٣٥٥ - Ibid, PP. ٢٤٩-٢٤٨. 
الطبعـة  ،والشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيع     -اليونسـكو   : اجلزائر"ترمجة الدكتور حنفي بن عيسى      ،تعلم لتكون ،إيدجار فور وزمالؤه   - ٣٥٦

 .١٢ص،"١٩٧٦،الثانية
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يف كتاما  -نلسون  . وجاك ل ،بساج. فرانك ب - يف هذا االجتاه آخرون خنتار منهم كال من          -بيكر- مع   ويشترك
ويشاركانه آراءه يف حتليل الظواهر     ،حيث خيلص الباحثان إىل النتائج اليت خلص إليها بكر        - أصول التربية    -املشترك

 .العاملية القائمة
ونظم التربية أا ما زالت تؤكد على املناهج اإلقليمية         ،عليمية على املؤسسات الت   -بساج ونلسون -ويأخذ كل من    

 .٣٥٢وتتجاهل التطورات الكاسحة اليت جتري يف بيئة الكرة األرضية،والقومية
ويضيف الباحثان إن أخطر نتائج جتاهل هذه التطورات العاملية هو االضطراب اليت حتدثه نظم تقوم على تصورات                 

وأخطر هـذه الـنظم هـي األيـدولوجيات         . يلها إىل وحدات وكتل متصارعة    وحت،قدمية تفتت وحدة اإلنسانية   
واإلقليمية اليت تلعب دورا أساسيا يف دعم املفاهيم والقيم القدمية اليت تفـرز الـوالء               ،والرأمسالية والقومية ،الشيوعية

عسـكري واحلرمـان    واملقاطعة االقتصادية والتدخل ال   ،وتستعمل أساليب النفي السياسي   ،لألوضاع القائمة الشاذة  
ورغم ما يتسبب به مـن      ،الوظيفي دف اإلبقاء على الوضع القائم يف العامل رغم عدم مناسبته للتطورات اجلارية            

وديـد نـووي    ،وسجن سياسي وإهدار للمصادر الطبيعية    ،وتلوث للبيئة وتعذيب لبين البشر    ،مشكالت وجماعات 
 .٣٥٣للحضارة يف الكرة األرضية كلها

القائمـة يكفـي أن ننظـر يف حجـم           إنه للوقوف على هول املأسأة اليت تتسبب ـا الـنظم          ويضيف املؤلفان   
واإلهدار اليت تسببه نفقات التسلح بغرض احلفاظ على األنظمة القائمة الـيت ختـالف الطـابع العـاملي                  ،اخلسارة
 :وفيما يلي بعض األمثلة اليت يقدمها الباحثان هلذا اإلهدار يف نفقات التسلح. ٣٥٤اجلديد

 . دولة من أفقر الدول تفوق دخل بليونني من السكان٢٥ إن امليزانيات العسكرية يف -١
ست مرات امليزانية اليت تنفق على الطاقة " ٦" إن امليزانية السنوية اليت تنفق على األحباث العسكرية تفوق مبقدار -٢

 .يف العامل كله
العامل تفوق ميزانيات األحباث األخرى املتعلقـة بقضـايا          إن ميزانية األحباث العسكرية اليت جتري سنويات يف          -٣

 .والزراعة وغريها،الصحة والتربية
 . إن ما ينفق على التسلح يف يومني اثنني يكفي لإلنفاق على األمم املتحدة يف العامل كله-٤
 .ا سنويا ستة عشر مليون طالب١٦,٠٠٠,٠٠٠ إن ما ينفق لبناء غواصة واحدة يساوي ما ينفق على تعليم -٥
 .مرة عما ينفق على تعليم الطفل الواحد" ٦٥" إن ما ينفق على اجلندي الواحد يزيد مبقدار -٦

وتنويرها إلبراز خماطر هذه اجلمود املتمثل يف الظواهر املفرقة         ،لذلك كله يقترح الباحثان التركيز على تطوير التربية       
كيز يتوافق مـع أهـم أهـداف التربيـة يف حتسـني             وإن هذا التر  . وما تفرزه من صراع دويل    ،للجنس البشري 

ويصـنفان هـذه    ،ويقترح الباحثان منوذجا ألهداف التربية الدولية املنشودة      . وتنمية الفكر الناقد املتحرر   ،احلضارة
 :األهداف يف التايل

 .السالم
 .والرخاء االقتصادي

                                                 
٣٥٢ -  Frank P. Besag & Jack L. Nelson. The Foundations of Education: Statie and change. 

"New york: Random House Inc. ١٩٧٤" p. ٢٤٣. 
٣٥٣ - Ibid, P. ٢٤٤. 
٣٥٤ - Ibid, P. ٢٤٨. 
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والعرقية اليت متزق االنتماء    ،يالد تلتهمهم التكتالت اإلقليمية    ولكنهم بعد امل   -أمة اإلنسان -واحدة وانتماء واحد هو     
 .ومتنع تسوية املشكالت بالوسائل السلمية بني مجاعات البشر،اإلنساين وتفسده

 .واليوم تعيش الدول القومية جمموعة من التناقضات اخلطرية املدمرة
وازدهارهم مبعزل عن بقية ،ملواطنيها وسالمتهموأول هذه التناقضات إن أيا من هذه الدول ال متلك ضمانات األمن            

 .والنفخ يف اخلالفات وإشعاهلا،األمم ومع ذلك فهي ال تتوقف عن إثارة املشكالت
واملناورات مع األنداد واخلصوم حتت ستار      ،وثاين هذه التناقضات إن قادة هذه الدول ميارسون عددا من األالعيب          

وتوازن ،ة يف الوقت الذي ينادون بتسـنيق املصـاحل اإلنسـانية املشـتركة            واملكانة الدولي ،والنفوذ،األمن والقومي 
 .والتعاون حلفظ بيئة الكرة األرضية من التلوث،وحرية املالحة يف احمليطات،وتسهيل التجارة الدولية،املدفوعات

 وثالث هذه التناقضات إن قادة الدول القومية يلعبون مع مواطين بالدهـم جمموعـة أخـرى مـن األالعيـب                   
بينمـا يعـدوم    ،والصاحل العام ،وفرض الضرائب ،حيث يضيقون عليهم معيشتهم باسم األمن االجتماعي      ،السياسية

 .والصحة العامة،وتوفري اإلسكان،بتوفري فرص التعليم
وتذكي ،وتطور األسـلحة  ،ورابع هذه التناقضات إن احلكومات القومية تنشر القوات البحرية يف ما وراء البحـار             

يف الوقت الذي تقصر يف نفقات التربية       ،وإنفاق املاليني يف السياسات اخلارجية    ،لتسلح ومحالت الفضاء  التسابق يف ا  
 .واإلسكان وأمثاهلا،والصحة العامة

وانشار فاعليته بني الطبقات    ،ولقد زادت حدة هذه التناقضات والضغوط الناجتة عنها بسبب الوعي السياسي املتزايد           
 .احملرومة

والقومية املعاصـرة يف إدارك     ، هو فشل احلكومات اإلقليمية    -يف رأي جيمس بيكر   -تناقضات  ولكن أخطر هذه ال   
 متارس سلطة   -منذ مائيت عام  -فاحلكومات القومية   . التناقض بني سياسام احمللية اإلقليمية وبني الضرورات العاملية       

وما زالت التربيـة    .  بني شعوب العامل   مطلقة وتنفرد يف تقرير املصائر على حساب الواجب امللح يف حتقيق التعاون           
والقومي مع إن تطور احلياة يسري يف اجتاه معـاكس          ،وتضعهم يف خدمة التسلط الطبقي    ،تصيغ الناشئة صياغة قومية   

والتعاون ملساعدة بين اإلنسان على التحرر من نزعام العدوانية اليت ميارسـوا            ،ويتطلب آفاقا أرحب من التسامح    
 . العام واألمن القوميحتت عناوين الصاحل

ويزيد يف احلاجة إىل التربية الدولية أن التطور الثقايف يف العامل يسـري يف اجتـاه يعـزز أهـداف هـذه التربيـة                        
والتطلعات ،والتكنولوجيـة املشـتركة   ،وميهد لبدء حضارة عاملية واحـدة أساسـها املعـارف العلمية          ،وتوجهاا
وختطي احلدود القائمة يف السياسة والثقافة      ،تركة ملواجهة املشكالت القائمة   واجلهود املش ،واملصري املشترك ،املشتركة

ويعزز ذلك ايار احلواجز اجلغرافية والثقافية وظهور املدن الكربى اليت تعيش فيها جمموعات متثل العامل      . واالجتماع
. والعرقيات القائمة يف العامل،يةوطوكيو بالرغم من التناقضات اليت تسببها احلكومات القوم،كله مثل نيويورك ولندن

ودراسـات  ،ويعزز هذه الوحدة الظواهر العاملية واملشاركات واملمارسات العاملية كالشركات االقتصـادية العاملية           
 .السالم العاملي والتخطيط املشترك ملستقبل العامل

-ري يعشون يف كوكب واحد  من استعراضه هذا إىل القول إنه آن األوان أن يدرك الناس أن البش-بيكر-وخيلص 
خيططوا نظم التربيـة     وإم ما مل  ،وأم يواجهون مشتركة واحدة   ، بني كواكب أخرى ال حياة فيها      -أو بلد واحد  

فلن ،وتوجيه الناشئة للعمل والتعاون اجلماعي بعيدا عن أالعيب السياسـيني         ،وتنمية الوالء املشترك للكرة األرضية    
 .يستمروا يف احلياة أبدا
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وإن الصراعات اليت جتري ، هي مصادر حمدودة قابلة للنفاذ السريع-من اهلواء واملاء والتراب واملعادن-مصادر احلياة 
 .ومصلحتهم املشتركة يف البقاء،على هذه األرض صراعات تافهة إذا قورنت بوحدة بين اإلنسان

وهي ماذا سيكون عليه مصري اإلنسان إذا مل يتعلم أن يتعايش مع هذه ،ولقد قاده هذا التفكري إىل فكرة أخرى مرعبة
وتفردها إن املدارس نادرا ما تغرس يف وجدان الطلبة اإلحساس بوحدة الكـرة             ،احلقائق اجلديدة عن وحدة األرض    

ا عن الشـرق  حيث تقدم مقرر،وما تقدمه التربية عن العامل ال يزيد عن جمموعة من قطع املعلومات املبعثرة       ،األرضية
ودرسـا عـن السياسـة اخلارجيـة للواليـات          ،ومقررا عن الواليات املتحدة   ،ومقررا عن أمريكا اجلنوبية   ،األدىن

. ودرسا عن التفكري الناقد   ،ودرسا عن الثقافات اإلنسانية   ،ودرسا عن العالقات الدولية   ،ودرسا عن الشيوعية  ،املتحدة
قطعة مـن العقـارات     " ١٣٠"السياسية عن إن العامل يتكون من       يرافق ذلك الصورة القدمية اليت تقدمها اخلرائط        

 .األرضية
فالتربية الدولية ما زالت صورة باهتة غامضة األهداف مفككة املناهج واملدارس القائمة هي مؤسسات فاشلة عاجزة 

 .٣٥٠"وعامل املستقبل،والشباب وإعدادهم ليعيشوا يف عامل اليوم،عن تربية األطفال
فذكر إن  ،٣٥١"تربية تمع عاملي موحد   " أمهية التربية الدولية بتفضيل أكثر يف كتابه         -بيكرجيمس  -كذلك ناقش   

وحاجة من حاجات احليـاة إذا      ،هناك جمموعة من العوامل املستجدة اليت جتعل وحدة الكرة األرضية ضرورة ملحة           
 .أريد للحياة على األرض أن تستمر وتبقى

وظهور ،ومشكالت الطاقة ،واالنفجار السكاين يف العامل   ،قلص املسافات ثورة االتصاالت وت  : ومن هذه املستجدات  
واستمرار أخطـار   ،وأخطار تلوث املاء واهلواء واحمليطات    ،وتبادل االعتماد التاري واالقتصادي   ،ثقافة عاملية مشتركة  

ج باإلضافة إىل ما تسببت به هذه املسـتجدات اجلديـدة مـن تغـيريات يف زيـادة اإلنتـا                  . التسلح واحلروب 
وتلوث العناصر الضرورية حلياة    ،واسترتاف مصادر الوقود واملعادن واملواد األخرى     ،وتعرية سطح التربة  ،واالستهالك

وزيادة ،وتفوقه على بقية الكائنات املوجودة يف التخريب،وزيادة قدرة اإلنسان على السلب والنهب،اإلنسان وصحته
 .تعرض اتمعات خلطر الدمار واالحنالل

فتضاعفت القدرات احلربية يف    .  هذه التغيريات كلها يف التركيب السياسي القائم يف اتمعات املعاصرة          ولقد أثرت 
وظل اجلوع واملرض يشكالن القاسم املشترك بني غالبية السكان بينما يتربـع        . الوقت الذي مل تتقدم الثقافة والقيم     

 .كل شيءعلى قمة اتمع قلة من النخبة اليت متلك كل شيء وتتمتع ب
الساحبة يف الفضـاء    ،فإذا قارنا هذا الوقع اخلطري بالصورة اليت نقلها رواد الفضاء عن الكرة األرضية اخلضراء اهلشة              

وسوف ندرك احلاجة إىل نظم تربوية تقدم العـامل كلـه وحـدة             ،فسوف نعي املخاطر اليت تتهدد سالمة اإلنسان      
 .ملعزولةوليس جمرد جمموعة من املناطق املتباعدة ا،واحدة

وأخطـر هـذه   . ولكن هناك جمموعة من العقبات اليت تقف سدا أمام إخراج هذا النوع من التربية العاملية املوحدة               
فالناس حني يولدون فهم يولـدون جبنسـية   .  هي العنصريات والقوميات القائمة-يف رأي جيمس بيكر-العقبات  

                                                 
٣٥٠ -  James M.Becker & Lee Anderson> "Riders on the Earth Together" in Education in A 

Dynamic Society. edited by Dorothy Westby-Gibson "Massachusetts: Addison Westby 
Publishing Co, ١٩٧٢" P. ٢١٤. 

٣٥١ - James Becker, Education For A Global Society. "Bloomington: the Phi Delta Kappa 

Educational Foundation, ١٩٧٣. 
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ويضيف توينيب مبا يشبه التلميح إن هذا التقدم التكنولوجي احلاضر الذي أجنزه ورثة الرومان من الغربيني املعاصرين                 
والروح مثلما زين أسالفه احلضـارة      ،ةينتظر ذلك الشرقي القادم ليزين جبني هذا التقدم التكنولوجي بعنصر العقيد          

 ويضيف توينيب أيضا إن العامل أحوج ما يكون اليوم إىل. الرومانية
 .فضائل اإلسالم خاصة تلك األخالق اليت تساوي البشر وحتارب املخدرات

وأبرز ،مليةلضرورة الطابع العاملي للبشرية املعاصرة هو إن العلم قد كشف عن أصول هذه الوحدة العا              ،السبب الثاين 
وكشـف خطـأ    . وجتنب الكوارث املدمرة  ،احلاجة إليها كعامل أساسي من متطلبات استمرار احلياة على األرض         

واملقومات األسياسـية   ،الفرضيات والفلسفات العنصرية اليت قسمت بين البشر إىل جمموعات تتفاوت يف األصـل            
إن الفروق يف الذكاء    " : حني قال  -إيرك فروم - إليه   منها ما انتهى  ،واألحباث يف ذلك كثرية جدا    . للوجود اإلنساين 

والكتشاف هذه اهلوية جيـب ختطـي   . والعقليات واملعارف كلها قابلة لإلمهال إذا قورنت وية اإلنسان وجوهره     
ولكن النفاذ إىل جوهره    . ظاهر اإلنسان إىل فطرته وجوهره؛ ألن النظر إىل ظاهرة يكشف عن فروق تباعد بني بنيه              

 .٣٤٩"ا حقيقة األخوة اليت جتمع بني البشريكشف لن
الذي جيعل الوحدة العاملية ضرورة مباشرة هو الطابع العاملي للمشكالت والقضايا اليت يواجههـا              ،والسبب الثالث 

وسـباق  ،وأزمات الصـناعة والتضـخم املائي     ،واحلاجـة إىل زيـادة الغـذاء      ،فتلوث املاء واهلواء  . العامل املعاصر 
 .وتستدعي تكاتف اجلهود العاملية،تعلقة بالتنمية القومية كلها أصبحت تتخطى احلدود القوميةوالقرارات امل،التسلح

 الوحدة اإلنسانية ومفاهيم التربية الدولية املعاصرة: الفصل احلادي والثالثون
ـ          قيق هـذه   مث تزايدت الدعوة إىل حت    ،"التربية الدولية "بدأ رجال التربية منذ أوائل الستينات باحلديث عما يعرف ب

 . ويف املؤمترات التربوية ذات الطابع العاملي-وخاصة اليونسكو-العاملية التربوية من خالل مؤسسات التربية الدولية 
وفيما يلي . واجتاه املدرسة الواقعية،اجتاه املدرسة املثالية:  اجتاهني رئيسني مها-عاملية التربية-ولقد اختذت الدعوة إىل 

 .اهني املذكورينعرض مفصل لكل من االجت
 :Idealisticاملدرسة املثالية :  االجتاه األول-أ

 بناء عامل   -من خالل التربية  -أطلقنا هذا االسم على هذا االجتاه؛ ألن املمثلني له جمموعة من املثاليني الذين يريدون               
 شكلني  -أيضا-ذا االجتاه   ولقد اختذ ه  . ومفعم بدوافع اخلري واإلثرة والتضحية    ،مثايل خال من نوازع الشر واألنانية     

 .والشكل الثاين متثل مبؤسسة اليونسكو الدولية،الشكل األول مثله أفراد من املفكرين املتناثرين هنا وهناك: رئيسني
 نفرا من التربويني الذين أسهموا يف بلورة هذا الشـكل منـهم املـريب               -كمثال للشكل األول  -وميكن أن خنتار    

وأسهم يف بلورة ، الذي شارك لسنوات طويلة بنشاطات اليونسكو-James Beckerجيمس يبكر -األمريكي 
 .وعمل خبريا للمنظمات التربوية يف الواليات املتحدة،منطلقات التربوية الدولية

 خلص الباحثان األفكار Lee Andersonأندرسون  يل– باالشتراك مع -بيكر-ويف البحث املشترك الذي قدمه 
 من مدار   -عامل األرض -لقد رأى اإلنسان عامله     " :ومما جاء فيه  . الدولية وبواعثها ومربراا  الرئيسية لفكرة التربية    

لقد رأى كوكبـا هشـا غـري        . وهو جيلس على األرض نفسها    ،القمر بصورة ختتلف متاما عن الصورة اليت ألفها       
بذلك اسـتيقن اإلنسـان إن      و. عامل مثني جدا يوفر أسباب احلياة وسط ماليني األميال من الربودة والفراغ           ،صلب

                                                 
٣٤٩ - Erich Fromm. "The Nature of love" in The Contemporary Scene. ed by Weiz, p. ١٥٩. 
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والسلوك املتنـاقض بـني     ،كلها يف برزخ الطورين هو الذي يضع اموعات البشرية املعاصرة يف دوامة التذبذب            
 .والتنابذ يف مجيع سياساا ومظاهر حياا،التواصل

ي الوقت الذي تتواىل فيه جمموعة من الظواهر اجلديدة الكاسحة اليت تدفع العامل إىل طور الوحـدة اإلنسـانية                   فف
ودور النشر يف العامل ،واجلمعيات العلمية والتربوية،كالتفاعل الثقايف الذي يتضاعف يوميا بسبب نشاطات املؤسسات

واإلقامة ،صالت العاملية واهلجرات العاملية للعمل والدراسةوالتفاعل االجتماعي الذي تتضاعف نسبته بسبب املوا،كله
والرواسـب  ،فإن هناك حواجز كبرية من تـراث املاضي       . وتشابك االقتصاد العاملي  ،والزواج العاملي بني األجناس   

وميثل هـذه الرواسـب األفكـار العنصـرية     ،التارخيية اليت تضع العثرات يف طريق املسرية العاملية حنـو الوحـدة     
 .والنعرات العصبية،والفلسفات والقيم الطبقية والتاريخ امللطخ باألحقاد،ميةالقد

ففي . واالجتماعية الفجوة الواسعة بني الفكر والسياسة يف العامل املعاصر،ويزيد يف مضاعفات هذه السلبيات التارخيية
الواقع القائم طبقا لالجتاهات  فإن السياسة تشكل    ،وقيمه يف اجلامعات ومعاهد البحث    ،حني يرتوي الفكر ليجتر مثله    

 .واملصاحل املوقوتة الضيقة،املقولبة يف قوالب األيدولوجيات القدمية
من ذلك ما يقولـه الربوفسـور   . ولقد أحس ذه الظاهرة نفر غري قليل من رجال الفكر والتربية يف العامل املعاصر       

ومع ذلك فليس   . افية والتكنولوجية واالقتصادية  لقد توحد العامل إىل درجة كبرية من الناحية اجلغر        " :جيمس بيكر 
فمـا زالـت عـادات      . وال تصور وال مؤسسة للحفاظ على هذه الوحدة األساسية ودعمها         ،لدى اإلنسان خطط  

غرائزه ووالءاته ذات صبغة قبليـة       وما زالت ،وممارساته تصطدم مع املقومات األساسية لوجوده     ،اإلنسان وأفكاره 
 .٣٤٦"ر به خالل مئات اآلالف من السننيبالرغم من التطور الذي م
 مظاهر النشاطات االقتصادية اليت جتعل الوحدة -Global Reachالتواصل العاملي -ويستعرض صاحبا كتاب 

وشـعارم  ،بني أقطار الكرة األرضية حقيقة ملموسة يف امليدان االقتصادية بينما تعمل نزعات السياسيني املتخلفة             
 .٣٤٧ دفع العامل يف دوامة التناقض والصراعوممارسام املتناقضة على

األخـوة  - و   -العامل الواحـد  -إن مصطلحات   " : بقوله -رينيه دوبوا -كذلك انتقد هذا التناقض العامل األمريكي       
يف الوقت الذي يطفـح العـامل بـاحلروب         ، تتردد بشكل ال يتناهى يف احملادثات واحملاضرات السياسية        -اإلنسانية
 .٣٤٨" العنصريةواالضطرابات،السياسية

وإن ،فيذكر إن الوحدة العاملية قادمـة ال حمالـة     ، بروح أكثر متفائلة   -املؤرخ الربيطاين توينيب  -ويعاجل هذه الظاهرة    
كما كانت احلضارة الرومانية مقدمة للمسيحية اليت وجدت يف طرق املواصالت الشـهرية             ،احلضارة مقدمة للديانة  

 على جوانب هذه الطرق وسائل سهلت تنقل دعاا الـذين نشـروها يف              واألمن الذي أشاعوه  ،اليت بناها الرومان  
 .مناطق تلك احلضارة

                                                 
٣٤٦ - James Becker. Education For A Globel Society, "Indiana: Bloomingtion: The Phi Delta 

Kappa, ١٩٧٣" P. ٧. 
٣٤٧ - Richard J. Barnet & Ronald E. Muller, Global Reach: The Power Of Multinational 

Corporations "New york: Simon and Schuster, ١٩٧٤." 
٣٤٨ - Rene Dobos, So Human And Animal, P.٤. 



 ٢٤٥

����א�����א���دسא�����א���دسא�����א���دسא�����א���دس
���א���ن�������א�������وא�����������א����ن����א���ن�������א�������وא�����������א����ن �����א���ن�������א�������وא�����������א����ن �����א���ن�������א�������وא�����������א����ن ��� ����

 
وإرساء قواعد التعايش السلمي بني بين البشر هو اهلدف العام الثالث يف         ،اإلميان بوحدة البشرية والعمل على حتقيقها     

 من التصورات املثالية القائمة على -فقط-قه ال ينبعان واإلميان ذا اهلدف مث العمل لتحقي. أهداف التربية اإلسالمية
ونفر من صحبه املغرقني يف  ،واألخالقي عند فئة حمدودة من الناس جتمعت حول رسول أو نيب مثايل           ،االلتزام العقائدة 

 .تعشق املثالية وحياة القديسني
 الطور االجتمـاعي الـذي بلغتـه        ولكن اإلميان ذا اهلدف والعمل لتحقيقه هو أمر حتمي واقعي تقتضيه طبيعة           

 .وجاءت الرسالة اإلسالمية على أبوابه،البشرية
تطورت يف مـوازاة التطـور   ،لقد مر فيما مضى أن التفكري الديين يف اإلسالم قائم على أساس إن الرساالت اإلهلية     

اتمع القومي حىت اتمـع     مث اتمع القبلي مث     ،الذي مرت به اتمعات البشرية ابتداء من مرحلة اتمع األسري         
ولقد جاءت كل رسالة على أبواب الطور اليت وقفت         . وتبلورت أسسه يف أيامنا هذه    ،العاملي الذي اتضحت معامله   

 .وأخذت يف االستعداد لولوج هذه األبواب،البشرية يف كل مرة أمامه
هو طور حتددت أسسه وخصائصـه      و،ولقد جاءت الرسالة اإلسالمية على أبواب الطور العاملي للمجتمع البشري         

ومتطلبا أمينا تفرضه دواعي السلم واالستمرار      ،الوحدة اإلنسانية فيه ضرورة معيشية     وأصبحت،والعوامل املؤثرة فيه  
 .يف احلياة

 .ومظاهرها يف احلياة املعاصرة،وفيما يلي استعراض ألسباب هذه الضرورة العاملية
 هدف من أهداف التربية املعاصرةضرورة التألف اإلنساين ك: الفصل الثالثون

وذلـك  ،أصبحت الوحدة اإلنسانية ضرورة معيشية يف واقع احلياة املعاصرة أكثر من أية مرت ا البشرية من قبل                
 :لألسباب التالية
ت  استمرار الروابط العائلية والقومية والوطنية واجلنسية؛ ألن التجمعا-يف العامل املعاصر-مل يعد ممكنا ،السبب األول

فالتقدم التكنولوجي اهلائـل يف ميـادين       .  يف االيار املتسارع   -اليوم-البشرية اليت قامت على هذا الرابط آخذة        
وأدى إىل سـرعة  ،واألقمار الصناعية واألعالم والنشر قد قرب املسافات بني أقطار األرض  ،املواصالت واالتصاالت 

واالجتماعية وأحال احلياة علـى     ،تصادية والثقافية والسياسية  وإىل تشابك العالقات االق   ،اهلجرات واألسفار القارية  
 -وهذا واقع مزق املؤسسات االجتماعية القدميـة ". قرية الكرة األرضية   "-رجال االجتماع -األرض إىل ما يسميه     

لدان ولو أننا نظرنا يف واقع الب     . وبعثر أعضاء كل منها من أرجاء األرض كلها       -،والشعب،والقبيلة،كاألسرة الكبرية 
وأن نسبة  ، خليط من مجيع األجناس املهاجرة من هنا وهناك        -هو اآلن -القائمة يف الوقت احلاضرة لوجدنا كل بلد        

 -السوبر ماركـت  -وإن أقطار العامل استحالت إىل ما يشبه        ،السكان األصليني فيه ال تتعدى النصف على األكثر       
 .مئات األصناف املستوردة من أقطار األرض كلهاولكنه يف الداخل يضم ،الذي حيمل على املدخل امسا وطنيا

ولكنهم ملا يستشرفوا بعد الرابطـة  ،والوطنية والعصبية العائلية أو العنصرية،والذين تعدوا الروابط اإلقليمية والطائفية   
ر طور االنتماءات التقليدية املنحـدرة مـن األطـوا        :  يف برزخ الطورين   -وشعوريا نفسيا–يعيشون اليوم   ،العاملية

ولعل وقوف البشرية   . وطور االنتماء اإلنساين اجلديد الذي تفرضه أحوال الطور اجلديد وعالقاته ونشاطاته          ،السابقة



 ٢٤٤

 إن من أبرز من عكسوا هذه االجتاهات ووظفوا التربية يف خدمة رجال االقتصـاد               -Springسربنج  -ويضيف  
أفكار ديوي وتطبيقاا التربوية ركزت على تلبيـة حاجـات     وإن خالصة   . جون ديوي -والصناعة يف الغرب هو     

وتدريب الطالب على حياة العمل وعالقـات       ،وإعداد املدرسة احلديثة خلدمة املؤسسات الصناعية     ،الصناعة املتغرية 
 .املصنع

 Anton -أنطون ماكرنكو- املفكر التربوي السوفيايت -ديوي-أما يف املعسكر الشرقي الشيوعي فقد قام بدور 

Makarenko .              إال إن  ،ومع إن النظام االقتصادي يف كل من املعسكرين الغريب والشرقي خيتلف عـن نظـريه
األهداف التربوية تشات من حيث إعداد الفرد اإلنسان لتلبية حاجات املؤسسات الصناعية احلديثة دون عنايـة                 

 .٣٤٥بإنسانيته
ولكن ال بد من التنبيه     .  احلديث تتركز يف بشرية مصدرها     واخلالصة إن مشكلة تناقض األهداف التربوية يف التربية       

 .وشواهدها يف تطبيقات التربية اإلسالمية قدميا وحديثًا،إىل حقيقة معينة هلا دالاللتها
. واإلحساس الشديد برقابة اهللا،إن إهلية املصدر يف أهداف التربية اإلسالمية جيب أن تكون مقرونة بتنمية قيم التقوى

 تنمي عالقة القيام باملسئولية االجتماعية حنو       -كما مر يف كتاب فلسفة التربية اإلسالمية      -ربية اإلسالمية   ذلك إن الت  
وتقواه تنقلب إىل   ،فإذا مل تكن هذه املسئولية مقرونة برقابة اهللا       ،اآلخرين بدل توجيه الفرد حلقوقه وحاجاته ورغباته      

ويرى الفرد إنه املسئول عن كل ،سية يف اتمع واملؤسسة واألسرة  تسلط ممزوج من األبوة القبلية والدكتاتورية السيا      
 .شيء وإن ال حق لغريه يف مشاركته يف شيء

ويصـعب التنـازل   ،وأكثر ما تربر آثار هذا التطرف يف امليادين السياسية حيث تتعدد الرؤوس اليت متارس املسئولية       
ات التربوية اإلسالمية هي عكس مضـاعفات فسـاد         أي إن مضاعفات فساد عالقة املسئولية يف املؤسس       .واالتفاق
يف املؤسسات التربوية احلديثة حـني تتعـدى احلقـوق واحلريـة            " تنمية اإلحساس باحلقوق واحلاجات   "هدف  

 .وتنفلت من كل قيد اجتماعي أو أخالقي،حدودها
 .اجتماعيةوحني تنحل اتمعات الغربية تنحل ،ولذلك حني تنحل اتمعات اإلسالمية تنحل سياسيا

___________ 

                                                                                                                                            
٣٤٤ - Joel Spring, Op. Cit, PP. ١٥٩-١٥٦. 
٣٤٥ - Ibid, PP. ٢٩-٢٢. 
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حول مثرات هذه النجاح وتتفق مصـاحلهم يف التحـالف          " رغبام وحاجام "النجاح خالل مسرية احلياة تتركز      
 طاملا إن اإلنسان يتمىن واديا ثالثا من ذهب إذا كان           عند حد  وزيادا اليت ال تقف   ،"الثمرات"للمحافظة على هذه    

 . وكما أثبته واقع املليونريات يف العصور املختلفة-�-كما قال -له واديان 
يف التطلع إىل ما حصل     " رغبام وحاجام "ومل حيصلوا على مثراته فتتركز      ،أما األفراد الذين مل حيققوا هذا النجاح      

 . يف التحالف للوصول إليه بكل الوسائل املمكنةوتتفق مصاحلهم،عليه اآلخرون
وبعضـها يسـتهدف   ، بعضها يستهدف احملافظة على التفوق والكسب واالمتياز-طبقات-وهكذا تنشأ يف اتمع  

 .اخلروج من حالة احلرمان والفضل ويبدأ الصراع الطبقي
. الطبقة احملرومة الفاشلة  -واقع بعض صيحات    فإنه يف ال  ،"تلبية رغبات اتمع وحاجاته   "أما االجتاه الذي ينطلق من      

فهو ،وحني ينطلق هذا االجتاه من أعلى. ومعروف إن دوركامي رائد هذا االجتاه كان من صفوف اليساريني يف فرنسا
أي إن رغبات اتمـع تنتـهي       . أولئك الذين ميسكون بدفة اتمع ويتحكمون مبصائره      " حاجات ورغبات "ميثل  

 .ومصلحة اتمع،ولكنها تغلفها بأغلفة مطاطة فضفاضة غائمة كاملصلحة العامة،معينة كذلكلتكون رغبات طبقة 
وأهداف ، يف الكشف عن جذور األنظمة التربوية اليت رفعت شـعارات -Joel Springجول سربنج -ويفصل 

لمي يقتـرن بالوقـائع     ويتتبع تارخيها بشكل ع   ،"الصاحل العام "و" القومية"و" الوطنية"و" املواطن الصاحل "عامة مثل   
فهي هلا رموزها وطقوسـها ذات النكهـة        . ميكن مقارنة الوطنية بالدين   " :٣٤٢واألمساء والتواريخ مث خيلص ليقول    

وهلـذا  . ميتافيزيقية كالقومية ومصلحة الشعب    فجوهر الوطنية هو تعليم الفرد حمبة مفاهيم نظرية غائمة        . الصوفية
... واملوسيقى الوطينـة   ،والشارات والنصب التذكارية  ،ترام األعالم الوطنية  جيري تركيز ممارسة هذا الديانة على اح      

 ...وليس التصاقا عقليا ،وااللتصاق ذه الرموز هو التصاق شعوري عاطفي
أو ،راية من الرايات-ولقد كانت القومية والوطنية من أعظم القوى املدمرة يف احلضارة املعاصرة؛ ألن القتال حلماية     

 .٣٤٣"قد أدى إىل هالك املاليني من البشر" شعب"مفهوم 
 فإن البحث يف تاريخ التربية احلديثة يكشف -املتيافيزيقا التربوية- إنه بالرغم من هذه   -Springسربنج  -ويضيق  

فاملواطنة . عن أن أهدافها اليت رفعتها هي أهداف األقلية البريوقراطية احلاكمة باسم الشركات واملؤسسات الرأمسالية        
وجتنيد بقية الطبقات حلماية هذه املصاحل      ،ة يف التربية احلديثة تستهدف محاية املصاحل االقتصادية لطبقة املالك         السياسي

واألنظمة السياسية هي جمموعة البريوقراطيني الذين يقومون مبهمة استثمار الطبقـات           . مثلما جتندها لزيادة اإلنتاج   
 .النمو واالستثمار هلذا االقتصادوتوفري فرص ،العاملة حلماية االحتكار االقتصادي

واملؤسسات الصناعية واملالية بظاهرة تربوية قائمة وهي إن        ، على خضوع التربية احلديثة للشركات     -سربنج-ويدلل  
واملؤسسـات  ،وتطوير النظم التربوية يرتبط إىل حد كبري بتوجيه املؤسسـات التابعـة للشركات            ،البحث التربوي 

الباحثني التربويني يركزون على املوضـوعات الـيت تقترحهـا جهـات التمويـل              كما إن   . االقتصادية الكربى 
ويتنافسون يف احلصول على املنـهج  ،وهم خيتارون موضوعام من املوضوعات اليت تقترحها هذه اجلهات     ،املذكورة

 .واجلوائز اليت تقدمها هذه اجلهات كذلك
التربوي تأيت ممثلة ملصاحل طبقة رجال األعمـال         رزها البحث وبالتايل فإن األهداف التربوية والنظم التربوية اليت يف       

 .٣٤٤وال متثل اتمع واإلنسان بشكل عام،والبريوقراطيات احلاكمة بامسها
                                                 

 . ومن مشاهري مؤرخي التربية املعاصرينCincinnatiيخ التربية يف جامعة سينسنايت  أستاذ تارJoel Springجول سربنج  - ٣٤٢
٣٤٣ - Joel Spring, Eduction The Worker Citizen, "New york: Longman, Inc. ١٩٨٠" PP. ١٠-٩. 
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ونزع فتيلة االنفجار احملتمل يف العالقات القائمة بـني أصـحاب العمـل             ،جانب جتريدهم من الرتعات السياسية    
 .والعمال

 على تقبل -منذ وقت مبكر-ومناهجها لتعويد الطلبة ،ولتحقيق هذه األهداف كلها جيري ختطيط األهداف التربوية      
واالقتصادية اليت يتم خالهلا سلب العمال واملوظفني       ،وختليد األحوال االجتماعية والسياسية   ،هذه األوضاع املذكورة  

 .من مثرات عملهم املتمثلة يف الزيادة اهلائلة يف أرباح أصحاب العمل
 بني -Correspondence Principleمبدأ تطابق دقيق -وتؤدي التربية هذه الوظيفة املشار إليها من خالل 

وبني العالقات االجتماعية واملهارت التعليميـة الـيت     ،جتماعية واملهارات التقنية اليت حتكم نظام العمل      العالقات اال 
وبني ،والضبط العامودية القائمة بني مدراس التربية ومدراء املـدارس        ،خاصة عالقات السلطة  ،توجد النظام التربوي  

 ٣٤١.وبني الطالب وواجبام املدرسية، والطالبوبني الطالب،وبني املعلمني والطالب،مدراء املدارس واملعلمني
مث ،وترسيخها بني أصحاب العمل ومدراء املصانع     ،فهذه كلها تتطابق مع العالقات الطبقية الفوقية اليت يراد إشاعتها         

. مث تقسيم العمل السائد يف املصـنع واملؤسسـة        ،مث بني مراقيب العمال والعمال    ،بني مدراء املصانع ومراقيب العمال    
وتنحدر إىل مدير التربية مث إىل اهليئة التدريسـية مث  ،لطة منظمة عرب خطوط رأسية تبدأ من اإلدارة العليا للتعليم    فالس

ويتطابق مقدار احلرية املعطى للطالب للتعامل مع مواد املنهاج مع مقدار احلرية املعطـي للعامـل                . اجلسم الطاليب 
واجلوائز والتهديد بالسقوط ومثار النجاح يطابق الدور الذي        ،ماتونظام الدوافع املدرسية كالعال   . للتصرف بوظيفته 
والتنافس غري البناء بني الطلبة وإشاعة احلسد واخلصومات بينهم . ودوافعه كاألجور وشبح البطالة،تلعبه أنظمة العمل

غ الطالب باألعمال   وملء فرا ،وتتطابق الواجبات املدرسية املرهقة   . يطابق العالقات غري احلسنة الشائعة بني العمال      
املعرفة األكادميية إىل ختصصات غري مترابطة  ويتطابق تقسيم. الثقيلة مع كمية العمل اليت تعطي للعامل وتشغل أوقاته

 وامتحانات IQكما إن امتحانات الذكاء . وتقسيم الوظائف الرتيبة اململة،مع العالقات اهلشة بني العمال واملوظفني
ل مصممة لغرس القناعات النفسية الراسخة بأن املستقبل الذي يراد للطالب يف أمـاكن              القدرات املهنية هي وسائ   

 مسـئوليات النجـاح     -هم أنفسهم -وإم يتحلمون   ،واستعدادام النفسية ،العمل هو ما يتفق مع قدرام العقلية      
 .والفشل يف حيام

إال إن  ،وأهداف أصحاب العمـل   ،التربويةإنه بالرغم من هذا التطابق بني األهداف        ،ويضيف أصحاب هذه النظرية   
ففي الوقت الذي تدرب املدرسـة الناشـئة ليكونـوا يف           . األهداف التربوية حتمل يف طياا التناقض واالضطراب      

ويف الوقت الذي تدرب اجلامعة الطلبـة ليكونـوا         . فإا تغرس فيها بذور التمرد والشغب     ،املستقبل عماال طائعني  
كذلك تسهم أهداف . يمنة يف أماكن العمل فإا تشيع بينهم املعارضة والنقد ألصحاب العملبريوقراطية اإلدارة واهل

أولياء األمور يف هذا التناقض؛ ألن أهدافهم اليت أرسلوا أبناءهم من أجلها إىل املدارس واجلامعات إمنا تدور حـول                  
داف املؤسسات االقتصادية يف اهليمنـة      ورفع مستواهم االقتصادي وهذه تتناقض مع أه      ،حتسني أحواهلم االجتماعية  

 .١والربح الوافر
 يف خمتلف هذه اآلراء مقرونة بأهداف التربية احلديث كلها لوجدنا أن التناقض يعود إىل               -نظرة حمايدة -ولو نظرنا   

 تلبية رغبـات  "فاالجتاه الذي ينطلق من     . بشرية املصدر الذي تستمد منه هذه األهداف سواء أكان فردا أو مجاعة           
فاألفراد الذين حيققون قسطا معينا من ". الرغبات واحلاجات"جيد نفسه بعد فترة أمام جمموعات من " الفرد وحاجاته

                                                 
٣٤١ - Samuel Bowels & Herbert Gintis, Schooling in Capitalist America, "New york: Basic 

Books Inc. ١٩٦٧" PP. ١١-١٠. 
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 ولقد خلصت هذه الدراسة إىل أن احلل الوسط يقوم على إعطاء قدر من            ". دراسة ميدانية آلراء املعلمني   : االبتدائية
بينما يكرس باقي الوقت لتنمية شخصية التلميـذ        ،االهتمام للمهارات األساسية املتعلقة باألهداف االقتصادية لألمة      

ومن أمثلة ذلك أن يقدم للتلميذ قراءات       . باملتعلقة بأهداف إعداده للحياة من خالل عدة أنشطة خيتار منها ما يشاء           
 .بالتدريب على حياة العمليف الصباح وبعد الظهر بينما يقض بقية الساعات 

وما يتعلق ،إنه يفتقر إىل الربط املنطقي بني النوعني من األهداف: فيقول، على هذا احلل الوسط-جون وايت-ويعلق 
ما من النشاطات املنهجية ولذلك يبقى التناقض قائما بينهما؛ ألن طالب املرحلة االبتدائية يعيشون مرحلة بعيدة                

وتزداد حدة هذا التناقض يف املرحلة الثانوية بسبب صعوبة التوفيق بني تعـدد             ، االقتصادية عن األهداف االجتماعية  
ويزداد األمر تناقضا وتعقيدا بالنسبة     ،وبني التخصص الذي يتطلبه العمل    ،املعارف اليت تتطلبها تنمية شخصية التلميذ     

وختصصـا  ،م للعمل الذي يتطلب منهم إذعانافرغبتهم يف بناء حياة يرغبوا تصطدم حباجا. لطلبة املرحلة اجلامعية  
فإم يتحولـون إىل مـثريي   ،لذلك ال عجب أن نراهم حني يتبينون هذا التناقض. دقيقا يف حياة العبودية الصناعية   

 .شغب
والبحث عن الوسائل واألساليب الـيت تـروض        ،وال ينقطع أنصار أهداف تربية الفرد من أجل العمل عن التفكري          

وهناك مدرسة تربويـة    . وتوجد االنسجام بني طموحام الشخصية ومتطلبات الصناعية والعمل       ،بنيالناشئة املشاغ 
 تقول بتدريبهم منذ املرحلة االبتدائية على متطلبات البيئة

واملوسيقى ولكن التجارب اليت متت يف هذا امليدان مل حتـل           ،الصناعية مع توفري األنشطة الرياضية والفنون والدراما      
ـ  . املشكلة وهو توفري فرص التنافس بني التالميذ يف املدرسة مـن  " احلل الواقعي"كذلك دعا آخرون إىل ما أمسوه ب

وإعطاء املتفوقني منهم جواز السفر الالزم      ،خالل االمتحانات كأسلوب لتدريبهم على التنافس يف العمل املستقبلي        
ولكن واقع التطبيق مل حيقق هذا التوافق  . ل والصناعة وبذلك يتم التوافق بني األهداف املتعلقة بالعم      ،للوظائف اجليدة 

 .املفترض
مل يرأب الصدع القـائم بـني       " احلل الوسط "فيذكر إن أسلوب    ، على هذا الواقع املستعصي    -جون وايت -ويعلق  

 .وأهداف اتمع الصناعي،أهداف تربية الفرد: النوعني من أهداف التربية
 ":تربيةنظرية التآمر الطبقي يف ال" أصحاب -ب

ومـن  . وعلم النفس املنتشرين يف عدد من اجلامعات األمريكية،يشيع هذا الرأي بني عدد غري قليل من علماء التربية    
 Joel وجـول سـربنج   Herbert Gintis وهربات جنتـز  Samuel Bowelsصمويل بولز : أبرزهم

Spring ومارتن كارنوي Maxtin Carnoy   وإيفـان إيللـتش Ivan Illich فر جـنكس   وكريسـتو
Christopher Jencks ومايكل كاتز Michael Katz  ودون مـارتن T. Martin Don  وولـيم 

 .William B. Thomasتوماس 
وهي ،ويرى أصحاب هذه النظرية أن أهداف التربية احلديثة تنطلق من قاعدة أساسية جرى بلورا وتركيزها بإتقان      

والدفاع عنـه  ،لتربية لترويض الناشئة على تقبله وتنفيذ سياسـاته واستعمال ا،تربير النظام االقتصادي القائم ودعمه   
 .وعدم االنتباه لنقائصه

واملؤسسات واتمع مناذج من العالقات االجتماعية      ،وخالصة هذه النظرية إن أصحاب العمل يشيعون يف املصانع        
مثرة جهودهم إىل    وجتريدهم من ،لوعادات العمل واملهارات التقنية اليت تستهدف تطويع العما       ،والتنظيمات اإلدارية 
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. عمل يف املؤسسات الصـناعية  وتطويعه ملتطلبات ال  ،تتمركز حول التقدم االقتصادي لألمة تعمل على تقييد تطلعاته        
وغري ،وميكن إدارك هذا التناقض وحدته حني يتذكر املرء أن ماليني الوظائف يف األقطار الصناعية هي وظائف شاقة      

ومن أمثلة  . جذابة ومن النوع الذي ال يرغب اإلنسان أن جيعلها عمله الدائم إذا كان لديه فرص اختيار عمل آخر                 
ومثلها الوظائف الروتينية اململة اليت . وتفريغ أكياس األمسدة، يف املناجم وإصالح الطرقالعمل: هذه الوظائف الشاقة

وكتابة ،كالعمل يف املكاتـب واألسـواق     ،أفرزها التقسيم املفرط للتخصصات يف العمل خالل التقدم التكنولوجي        
 .حماضر اجللسات وأعمال السكرتارية

 :اقض مع أهداف تربية الفرد يف التربية احلديثة يف عدة جوانب هيوباإلمجال فإن األهداف االقتصادية لألمة تتن
ففي . الفردي واالقتصادي يف نوع املعلومات وأسلوب الفهم الذي يتطلبه كل منهما: يتناقض اهلدفان،اجلانب األول

 حتقيقهـا   ووسائل،أهداف إعداد الفرد يتطلب األمر تزويد الفرد باملعلومات الواسعة عن غايات احلياة ومقاصدها            
بل إن ،بينما تتطلب األهداف االقتصادية لألمة تقدمي معلومات حمددة عن نوع واحد من العمل أو الوظائف. وهكذا

 .والتدريب الذي ال يتطلب إال أياما أو أسابيع قليلة،بعض الوظائف ال تتطلب إال قدرا حمدودا من املعرفة
ففي حني ينمي هدف تربيـة الفـرد        . ة اليت يشجعها كل منهما    الذي يتناقض فيه اهلدفان هو الرتع     ،واجلانب الثاين 

فالتربية للعمل يف املصانع . والتفكري فإن األهداف االقتصادية للمجتع تتطلب تنمية اإلذعان واخلضوع للسلطة،التأمل
ملهم مث ينتهي م األمر إىل عدم الرضى عن ع        ،واحلقوق والواجبات ،ال تتطلب عماال يناقشون يف الصواب واخلطأ      

 .ووظائفهم
فيجعلـون عالقـة املعلمـني    ،وهلذا اهلدف فإن القائمني على نظم التربية يدربون التالميذ علـى اإلذعـان مبكرا    

ومثـل  . وإصدار األوامر وتنفيذ القرارات   ،واملدراء باملعلمني عالقة تنفيذية قائمة على السلطة والتعليمات       ،بالتالميذ
 .أو تفكري،رادة الفرد وجتعله ينفذ األوامر دون تساؤلذلك يف التربية العسكرية اليت جتفف إ

أو األهم الذي يتناقض فيه اهلدفان هو أن هدف تربية الفرد يتطلب مـن الفـرد الـوعي ـذا                    ،واجلانب الثالث 
ولكن هذا اهلدف غري مطلـوب يف جمـال         . وتقبله بقناعة حىت يتمكن أن خيطط مستقبله باستقالل ووعي        ،اهلدف

بل إن اطالعه علـى  . بل يكفي أن يدرب الفرد آلداء الوظيفة اليت تسند إليه برضى وقبول ا ،العملاإلعداد مليدان   
فجهلـه  . هذا اهلدف الثاين قد جيعله يف صف املقاومني له؛ ألنه يريد أن يقوم بعمل ال معىن له وينال من حريتـه                    

 .خصيته دون وعي منه يعطي املشرفني على إعداده فرصا أكرب لتشكيل سلوكه وش-إذن-باهلدف 
 :وهنا يطرح املختصون بأهداف التربية واجتماعياا من أصحاب هذا االجتاه السؤال التايل

وبني أهـداف   ،ما الذي ميكن عمله ملواجهة هذا التناقض القائم يف التربية احلديثة بني أهداف إعداد الفرد للحيـاة                
 إعداده للعمل يف اتمع؟

 : اإلجابات املطروحة عن هذا السؤال بالقول إن هناك عدة أساليب لذلك-John Whiteجون وايت -يلخص 
والذي يـربز   .  أي دفن الرؤوس يف الرمال وجتاهل هذا التناقض        Ostrichاتباع أسلوب النعامة    : األسلوب األول 

مع لتقرره املؤسسات بينما يترك إعداد الفرد للعمل يف ات،هذا األسلوب هو اعتبار وظيفة التربية إعداد الفرد للحياة
وال شك هذا التصور شبيه بتصور العالقة بـني         . والعسكرية خارج ميدان التربية وليس للمريب شأن ا       ،االقتصادية

 .ووجوب انفصال بعضهما عن بعض،اتمعات الغربية والتسليم بالتناقض القائم بني االثنني الدين والسياسة يف
جون -ويضرب . Compromiseذكور هو اللجوء إىل قاعدة احلل الوسط واألسلوب الثاين ملواجهة التناقض امل

أهـداف التربيـة    " وزمالؤه بعنـوان     -Ashtonآشتوت  - لذلك مثال بالدراسات املسحية اليت قام ا         -وايت
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 -جـون ديـوي   -وروجرز ورائد هذا االجتاه هـو       ،أما االجتاه الثالث فهو يقف يف الوسط بني كل من دوركامي          
"١٩٥٢-١٨٥٩." 

وأن بإمكـان الفلسـفة   ،ي انفصام العالقة بني الفرد واتمع  لقد رأى ديوي أن أبرز خصائص اتمعات احلديثة ه        
وأن أساس اخلطأ يف رأي     . لقد اعترب ديوي أن ظاهرة االغتراب مدمرة للمجتميع والفرد سواء         . معاجلة هذا النقص  

وإن ،ووضع مصلحة كل واحد منهما ضد مصلحة اآلخر       ،كل من دوركامي وروجرز هو الفصل بني الفرد واتمع        
أو ،لذلك مل ير ديوي إن وظيفة التربية هي حتقيق هيمنة األفـراد . ما ال حيقق وجوده إال بالتغلب على اآلخرأيا منه 

الـذكاء  -والوسيلة لتحقيق هذا اهلـدف هـو        . اتمع وإمنا عملها أن تستغل تبادل العالقة بينهما إىل أقصى حد          
وهذا يتطلب .  املشكالت وحتليلها وتقييمها مث حلها   وهو يتضمن قوة املالحظة اليت متكن الفرد من حتديد         -اإلنساين

والعادات والتقاليـد   ،فبالذكاء يعيد الفرد تقييم املهارات    . تعليم الفرد باخلربة وأن يستغل هذه اخلربة لصنع مستقبله        
يصب وال من خالل جمتمع     ،والعقل ال ينمو من خالل فرد يطيع اموع طاعة عمياء         . االجتماعية ويقرر النافع منها   

العقـل  -وإمنا ينمو العقل من خالل احلوار وحرية الرأي اليت تؤدي إىل إجياد             ،األفراد يف قوالب حمددة من السلوك     
واجلو الذي  ،والعقل االجتماعي يتمثل يف مؤسسة اجتماعية تفكر مبصلحة اجلميع وحتسني نوعية الفرد           . االجتماعي

وإمنا هو نتاج   ، واإلنسان ليس فيه ذكاء فطري أو قدرات طبيعية        .تنمو فيه هذه املؤسسة هو جو احلرية الدميوقراطية       
. الوسيلة الفعالة لتطوير الذكاء املشار إليه واخلربات املشار إليهـا كـذلك            لذلك كانت التربية هي   . اتمع والبيئة 

 بنفسه ويتفهم وأن تعطيه الفرصة ليتعلم   ،وعلى التربية أن توفر للفرد التدريب على حل املشكالت يف جو من احلرية            
 .٣٣٩آراء اآلخرين

واتمـع عنـد كـل مـن     ،وهكذا يبدو االختالف واسعا بني وجهات النظر املتعلقـة بأهـداف تربيـة الفرد         
إن نظريـات كـل مـن       :" على هذا االخـتالف بقولـه      -رودمان ويب -ولقد علق   ،وديوي،ورجرز،دوركامي
وإنه ملن الغريب أن جند مثل هـذا االخـتالف          ،وديوي منشقة على بعضها بعضا أميالًا شاسعة      ،وروجرز،دوركامي

ويرجع هذا االختالف إىل اخـتالف تصـورام عـن الطبيعـة            . العميق بني علماء أذكياء حول قضايا أساسية      
 .٣٤٠"اإلنسانية

ولكن تركز هذا التطبيـق يف ميـادين        . لقد وجد كل من االجتاهات الثالثة أنصاره الذين أدخلوه جماالت التطبيق          
وفسرها كل مجاعة حسب مصاحلهم ومـا       ، املستهلك -املستهلك أو اتمع املنتج   -خراج الفرد املنتج    وإ،االقتصاد

وهدف " تربية الفرد "ولذلك أفرزت تناقضا خطريا بني هدف       . متليهم حاجام املادية ورغبام يف التملك والثروة      
 ".إعداد األمة"

والتطبيقات ،وفلسفة التربية وأهدافها هـذه التفسـريات  ،بيةواجتماعات التر ،ولقد درس املختصون يف تاريخ التربية     
وميكن أن نصنف هذه الدراسـات  . ألهداف تربية الفرد واتمع وتناولوها بالتحليل وأوضحوا التناقض القائم فيها 

 :التربوية املشار إليهما فيما يلي
 ":نظرية التناقض بني األهداف" أصحاب الرأي الناقد -أ

 األهـداف   -تتناقض مـع  -املصاحل االقتصادية    أهداف إعداد األمة املتمركزة حول    -رأي أن   يرى أصحاب هذا ال   
فإن األهداف الـيت    ،ففي حني دف الثانية إىل جعل التلميذ سيد نفسه وحاكم قدره          . املتمركزة حول إعداد الفرد   

                                                 
٣٣٩ - Ibid, PP. ٣١-٢٥. 
٣٤٠ - Rodman B.Webb, OP, cit, p. ٣٥. 
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أطلقت أزمة التناقضات وأعنة الصراعات بني العصبيات املذكورة حىت تنتـهي مشـروعات التنيمـة إىل                ،الفردية
 !!واألمة إىل الوفاة،اإلفالس

 يف أهداف التربية احلديثة" إخراج األمة"و" إعداد الفرد"مشكلة التناقض بني : رونالفصل التاسع والعش
ولقد بدأ النظر يف . واألمة حبيث ال يطغي أحدمها على اآلخر،تعاين التربية احلديثة من مشكلة حتديد العالقة بني الفرد

ا إىل ثالثة اجتاهات رئيسـية طبقـا        واختذ عدة اجتاهات ميكن تقسيمه    ،هذه املشكلة منذ أواخر القرن التاسع عشر      
 .ملشاهري التربويني الذين قادوا هذه االجتاهات

ورائد هذا االجتاه هو املفكـر      . االجتاه األول الذي يعترب وظيفة التربية هي نقل الثقافة االجتماعية إىل الفرد الناشئ            
 .ع الذي اشتهر يف ميدان علم االجتما-"١٩١٧-١٨٥٨" "إمييل دوركامي-الفرنسي 

ولذلك تبـدأ   . وخالصة رأي دوركامي يف هذا اال أن اتمع حيتل املكانة األوىل بينما يأيت الفرد يف املرتلة الثانية                
وحني تتحكم هذه الروابط تنعكس آثارها السيئة على األفـراد          . احلياة احلقيقية النافعة بقيام اتمع وتوثيق روابطه      

 .أنفسهم
وتوثيق روابطهم وتطـوير الـروح      ، التربية الرئيسة هي إجياد التوافق بني أفراد اتمع        وانطالقا من ذلك فإن وظيفة    

وهذا يعين إن مسئولية التربية تقـع علـى         . فاتمع هنا هو حمور األهداف التربوية وليس الفرد       . اجلماعية عندهم 
 .بالشكل الذي ترغب به الدولةوعليها أيضا تقع مسئولية إعداد املعلم واملدرسة للقيام ذه الوظيفة ،الدولة

 .٣٣٨ باتمع وتنتهي بالفرد-عند دوركامي-وبذلك تبدأ التربية 
 Carlكـارل روجـز   -ورائد هذا االجتـاه هـو   . أما االجتاه الثاين فهو يسري يف اخلط املعاكس لالجتاه األول

Rogers- "ولقد . لنفس والتربيةوكارل روجرز هذا عامل نفس أمريكي له أثره يف ميدان علم ا". ٠٠٠-١٩٠٢
 . الذي تعاين منه جمتمعات احلضارة املعاصرةalienationقامت نظريته يف األصل ملعاجلة االغتراب 

ولذلك أصبح .  أن العالقات اإلنسانية يف هذا العصر باردة جافة جمردة من العواطف واإلخالص-روجز-ففي رأي   
وحىت حيموا  ،ويعيشون يف حالة من إمكانية السقوط     ،ين حنوهم األفراد يعانون من حساسية مفرطة إزاء أحكام اآلخر       

 -االغتراب-وتنسيهم حقيقة   ،فإم يتسترون خلف قناعات زائفة ختفي حقيقتهم األساسية       ،أنفسهم من هذا املصري   
ويتلبسون القيم  ،وبسبب هذا االغتراب يفقد األفراد القدرة على التحلي مبقيمهم الكامنة فيهم          ،الذي يسم وجودهم  

 .جامدة،ولذلك تصبح هذه القيم قاسية. ليت يفرضها اتمع عليهم رغم عدم إميام ا يف كثري من األحوالا
 .وليختاروا القيم اليت تنبع من داخلهم،لذلك جيب إتاحة الفرصة لألفرد للعيش يف عامل متحرر من ضغوط اتمع

فروجرز يود حترير األفـراد مـن   . ف عند دوركاميوهكذا يتضح أن احللم اجلميل عند روجرز ميثل الكابوس املخي    
فاألخالق عند دوركامي . القيود املدمرة اليت يفرضها اتمع بينما يود دوركامي حترير األفراد من فوضى احلياة الفردية

 ولذلك تتركز أهداف التربية   . يفرزها وعي اتمع وعقالنيته أما عند روجرز فهي تنبع من وجدان الفرد وعواطفه            
أن يئ الفرد األجـواء      وعلى التربية ، يف رد األفراد للعيش مع عواطفهم بعيدا عن ضغوط اتمع          -عند رجروز -

وبذلك يتعامل  . وليتحرر من األقنعة االجتماعية املصطنعة    ،وليكتشف مشاعره اخلاصة  ،املناسبة الستعادة ثقته بنفسه   
يف -أي إن التربية .  القيود اليت نسجتها اجتاهات اتمع وقيودهاألفراد مع بعضهم طبقًا لرغبام الفطرية املتحررة من

 . تبدأ من الفرد وتنتهي باتمع-نظر روجرز
                                                 

٣٣٨ - Rodman B.Webb. Schooling and Society, "New york: Machmilan Publishing co, ١٩٨١", 

PP. ٢٥-٢١. 
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أحاديث الفنت اليت تزخر ا مصنفات احلديث النبوية فقها صائبا يزيل آثار " فقه" إىل أمهية -هنا-وال بد من االنتباه 
والقعود عـن اإلصـالح     ،وانتهت بأجيال املسلمني إىل العزلة السلبية     ،الشروح اخلاطئة اليت تناولت هذه األحاديث     

والصواب أن األحاديث املذكورة توجه إىل صيانة طاقات املؤمنني من . انتظار املهدي ونزول املسيح أو قيام الساعةب
 . كمنهج لإلصالح خالل الفنت اليت تصاحب مرحليت مرض األمة ووفاا-التربية فقط-وإىل التزام ،التبديد

 بأمهيـة   -مذهب ابن آدم األول   -يف كتابه   " أحس"أن األستاذ جودت سعيد قد      : ولعله من املناسب هنا أن نقول     
الذي " الوعي"ولكنه إحساس مل يصل إىل درجة       . وجتنب العنف ،الذي أمساه العمل السلمي   ،التفرغ للعمل التربوي  

 خالل مرحليت مـرض األمـة   -اجلهاد التربوي-وحيصرها يف ،مييز حلقة العمل السلمي يف منهاج العمل اإلسالمي    
وحيسـن  ، الذي يوفر بيئة املهجر احلاضنة     -اجلهاد التنظيمي -مث االنتقال إىل مرحلة     ، اإلصالح إلخراج جيل ،ووفاا

 -اجلهـاد -وإعداد ما يستطيعه جمتمع املؤمنني من قوة ورباط تؤهله للنوع الثالث من             ،تعبئة املوارد املادية واملعنوية   
 .٣٣٦أهل الفتنة والنفاقوآخرين من دوم ال يعلموم من ،الذي يرهبون به عدو اهللا وعدوهم

واستراتيجياته أدى إىل ختـبط مؤسسـات التربيـة         ،مراحل العمل اإلسالمي  -إن عدم بروز علوم إسالمية توضح       
فهي مل تدرك الفارق بني . واإلصالح سواء يف تنظيماا الداخلية أو نشاطاا الدعوية يف اخلارج     ،وحركات التجديد 

االنتسـاب  "وبني عالقـات    ، يف حياته الفعليـة    -سان األقطار اإلسالمية  إن-للعصبيات اليت توجه سلوك     " الوالء"
ـ  " ينفقها"اليت يستثمرها و  " واالنتماء متامـا  ،والءاته العصبية حني تتعرض األخـرية للخطر      " نصرة"هذا اإلنسان ل

اِعدا أَو قَاِئما فَلَما كَشفْنا عنه ضره مر        وِإذَا مس الِْأنسانَ الضر دعانا ِلجنِبِه أَو قَ       {:كالسلوك الذي يصفه قوله تعاىل    
 ] .١٢: يونس[} كَأَنْ لَم يدعنا ِإلَى ضر مسه كَذَِلك زين ِللْمسِرِفني ما كَانوا يعملُونَ

املوت يف سـبيل  : "ا هلتافهمفكثريا ما ظن اإلسالميون أن محاس مجاهري األمة املتوفاة خلطبائهم يف املساجد وترديده        
ـ      "! اهللا أمسى أمانينا   ـ   " اجلهاد"هو داللة على استعداد هذه اجلماهري ل مث ،أفكار الرسالة " نصرة"وبذل النفس واملال ل

واكتفت يف أحسن حاالا باحلوقلة     ،إذا دعيت هذه اجلماهري لتجسيد هذا احلماس يف واقع حي تثاقلت إىل األرض            
من يتزوج أمي هو : "ها الفعلية تطبيقا كامال للمثل الشعيب املستمد من ثقافتها القبلية القائلمث كانت مواقف،والتحسر

 .٣٣٧"عمي
جمـالس  "أو دفعـت ـم إىل   ،والتجديد قيادا ،ويف املقابل كثريا ما انقلب بعض من أسلمتهم حركات اإلصالح         

ـ " النواب ـ " جهادهم"يركزون  " متسوزرين"إىل زعماء   ،املؤمنني" إيواء"و،اإلسالم" نصرة"لتمثيلها ول " إيـواء "لـ
 !!عصبيام ومصاحلهم يف اجلاه والتملك" نصرة"قبائلهم وأسرهم و
والتنفيذ اليت اعتمدا استراتيجيات الـدول املسـتعمرة يف   ، أن نشري إىل حكمة التخطيط  -هنا-ولعله من املناسب    

 املؤسسـات   -بصرب ووعـي  -راتيجيات تستثمر   وما زالت هذه االست   ،األمة اإلسالمية املتوفاة حيث كانت    " مزق"
وقوانني ،والبعثات الدراسية والعالقات اإلقليمية وشئون السـفر واإلقامـة  ،التربوية واإلدارية والعسكرية واإلعالمية   

" الوالء الفردي"و" الوالء األسري"اإلسالمية إىل دائرة " األفكار"من دوائر الوالء لـ" الوالء"العمل لالرتداد مبحاور 
على دوائر القبيلة واألسرة واألنانية " والءاا"حىت إذا جاءت أجيال تتناثر  ،متدرجة عرب دوائر القوم واإلقليم والقبيلة     

                                                 
 يل أنواع اجلهاد ومراحله يف هذا البحث للوقوف على تفاص-اجلهاد والرسالة-راجع فصل  - ٣٣٦
والتخلي عن طاعة املغلـوب مهمـا       ،أو دينه أو أخالقه أو سياسته     ،مثل شعيب شائع معناه اإلذعان والطاعة لكل غالب مهما كانت جنسيته           - ٣٣٧

 .أو صدقه وإخالصه،أو عدالة مطلبه،أو رفعة أهدافه،كانت درجة قرابته
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ووفاا شرط رئيس لبلورة استراتيجيات وممارسات التربية اإلسالمية        ،الوعي مبراحل صحة األمة ومرضها    " إحكام"و
واإلدارات تقبـل   ، األخطاء والنواقص يف السياسات     اليت ال ختلو من    -مرحلة صحة األمة  -ففي  . والعمل اإلسالمي 

كما حدث يف مواقف املعترضني من الصحابة والصـحابيات علـى بعـض             ،وحتترم أساليب النقد الذايت الصريح    
احلـاكمني  " أشـخاص "فإن  ،وحني تدخل األمة مرحلة املرض    . ممارسات اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم       

ولـذلك  . دح وتقمع حركات اإلصالح كما حدث يف عهود ما بعد اخلالفة الراشدة           وتشيع ثقافة امل  ،ترفض النقد 
فـإن  ،أما حني تدخل األمة مرحلـة الوفاة      . حتتاج دعوات اإلصالح إىل إحكام االستراتيجيات وتقدمي التضحيات       

ـ " يتحول إىل تـاجر    -يف الوقت الذي يتنكر فيه جلميع تطبيقات اإلصالح       -األمة املتوفاة   " إنسان" أفكـار  " قينف
 .اإلصالح كلها كنوع من االستثمارات العقائدية اليت تدر املال واجلاه

والعمل اإلسالمي أن يكونا قادرين على تشـخيص ومتييـز          ،لذلك فإن من متطلبات الصواب يف التربية اإلسالمية       
وجهاده ،وهجرتـه ،انهإمي: ويتفاعـل عليهـا   -إنسان التربية اإلسالمية    " والء"والدوائر اليت ينتهي عندها     ،املراحل
العـاطفي الـذي    " االنتماء"على جمرد   " اإلنسان"وبني الدوائر اليت تقتصر ا عالقة هذا        ،ونصرته،وإيواؤه،ورسالته

ـ  اجلهـاد  : وأن يكونا قـادرين علـى تطـوير اسـتراتيجيات         ،الفاعل احلقيقي " حمور الوالء " "نصرة"يستثمر ل
" الـوالء "للعصبيات املختلفـة إىل دائـرة       " الوالء"  املؤمنة من دوائر   واجلهاد التنظيمي لالرتقاء باجلماهري   ،التربوي

 .الرسالة اإلسالمية" أفكار"لـ
واجلهاد التنظيمي حىت ال يتحول ،وحتتاج املؤسسات التربوية أن تتبني احلد الذي ينتهي عنده كل من اجلهاد التربوي     

 .ة الصوفية واملذاهب الفقهية التقليديةويئول ملا آلت إليه التربي،عملها إىل ممارسات تربوية عقيمة
ومراعاة هذين األمرين السابقني تتطلب بروز علم خمتص ميكن بواسطته تقدير املرحلة اليت يستمر العمل خالهلا يف                 

 كاملة االستعداد ملمارسة    -اجلماهري املؤمنة -حىت يصل إىل احلد الذي تصبح فيه        " والء"إىل  " االنتماء"ميدان حتويل   
الرسـالة اإلسـالمية   " أفكار"والنصرة باحملتوى الذي توجه إليه      ،واإليواء،واجلهاد والرسالة ،واهلجرة، اإلميان :عناصر
 .٣٣٤وغاياا

واستراتيجيات التربية إال أنه يرى أن      ، لتنظيم العمل اإلسالمي   -العلم املطلوب -ومع أن هذا البحث ال يدعي تقدمي        
ووفاا بالطابع السلمي والتفرع الكامـل إىل  ، خالل فترات مرض األمة -املرحلة األوىل من العمل اإلسالمي    -متييز  

وتنظيم ،السـائدة " الـوالء "وتصويب عالقات   ،تغيري ما باألنفس من قيم فكرية ونفسية وخربات ثقافية واجتماعية         
ياة واآلخرة  واإلنسان والكون واحل  ، من ناحية وبني كل من اخلالق      -إنسان التربية اإلسالمية  -العالقات اخلمس بني    

 .٣٣٥ومسئولية وجزاء،وابتالء،وتسخري،وعدل وإحسان،حبيث تصبح عالقات عبودية
الذين يعمل " القوم"وعلى العمل اإلسالمي يف هذه املرحلة أن يتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إىل املصادمات مع        

ـ  ،يف أوساطهم  لون حيام،وأن يتجنـب    اخلاطئ الذي ي  " هجر الرجز "و،على أذاهم " الصرب اجلميل "وأن يتحلى ب
أو املتوفـاة مـن خـالل املشـاركة يف اـالس النيابيـة واإلدارات       ،االشتراك يف سياسات ترميم األمة املريضة     

وقادا عن ،وااة خالل فترات الفنت اليت ال ينفك باعثوها،وأن يتجنب االشتراك يف عمليات الصراع،واحلكومات
 .وغريها،واألسري،والقبلي،واإلقليمي،والقومي،الديين" االنتماء"استثمار شعارات 

                                                 
ذا ظهـر جيـل      هك -يف كتاب -" قوانني تارخيية وتطبيقات معاصرة   " راجع باب    -االستراتيجية املقترحة -للوقوف على مزيد من تفاصيل       - ٣٣٤

 .منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،الطبعة الثانية. للمؤلف-صالح الدين وهكذا عادت القدس 
 . الطبعة الثانية-فلسفة التربية اإلسالمية- املذكورة راجع -العالقات اخلمس-للوقوف على تفاصيل  - ٣٣٥
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ويرفضـون  ،الء ميرون على اجلماعة مرورا وال يستقرون؛ ألم حني يبدأون طروحام وتسـاؤالم الفكرية             فهؤ
واإلرهاب الفكري ويتهمون باخلروج على ،القبلية يف القيادة والتبعية والتطبيق يقابلون بالرفض االجتماعي " التقاليد"
 .ةوختريب الصف ويدعون دعا إىل خارج صفوف اجلماع،"القيادة"
وجـرى  ،الفكري" التعلـيم "مت إمهال   " ٢"والبند رقم   " ١" ونتيجة للصفتني االثنتني املذكورتني يف البند رقم         -٣

وصارت قبيلة من ال قبيلـة      ،ونتيجة لذلك وقعت هذه اجلماعات يف رباط العصبية       . احلزيب" االنتماء"التركيز على   
غـري  " القـيم "مع الغفلة عن    " احلدود" تطبيق   - لديها تعين-فصارت  ،ووقعت يف الفهم اخلاطئ ملفهوم الشريعة     ،له

 .اإلسالمية
 -لو قدر لـه التطبيـق     -ولذلك ميكن القول إن املفهوم الذي تطرحه اجلماعات اإلسالمية احلاضرة لألمة املسلمة             

 أو،اجلماعة" أشخاص"الدروان يف فلك    -فسوف يفرز أمة إسالمية تكون يف حالة املرض؛ ألا ستكون يف مرحلة             
 ".األفكار"احلزب دون 

 فإن مفهوم األمة املسـلمة      -اإلقليمية ومجاهري العامة   واحلكومات،فريق املشيخات الرمسية  -وأما عن الفريق الثاين     
فهي تطلق هذا املفهوم على أي ركام بشري أو إطار حيتـوي            . عندها هو معدوم متام االنعدام وغائب كل الغياب       

اإلقليم أو القبيلة أو    " أشخاص"والغالب عليه هو الدوران يف فلك       . مية املتوفاة األمة اإلسال " مزق"من  " مزقة"على  
 .الطائفة

اإلقليمية الذين تطوروا عن طلبة رسبوا يف التوجيهية أو اجتازوها          " مفتو الدول "و" فقهاء امللوك والرؤساء  "وما زال   
 بأن تطبيق الشـريعة يتمثـل يف إقامـة          ويفتون،يعززون هذا التشويه ملفهوم األمة املسلمة     % ٦٠أو  % ٥٠مبعدل  

ومحايـة الظلـم    ،ووراثـة احلكـم والوظائف    ،واغتصاب احلرية ،واحتكار الثروة ،احلكم املطلق : حلماية" احلدود"
 .وسجن املطالبني بالشورى وتكافؤ الفرص والقيادة اجلماعية وهكذا،ودوام التجزئة ومماألة احملتلني،واحملسوبية

واملتطلعني لإلصالح من تطبيق    ،يه الذي أصاب مصطلح الشريعة ينفر األذكياء والوطنيني       وما زال اجلهل ذا التشو    
 .وميأل نفوسهم باملخاوف من هذا التطبيق،الشريعة

أن هذه املضاعفات جرت يف الوقت الذي يقف خرجيو مؤسسات التربيـة اإلسـالمية              : ومن املوضوعية أن نقول   
وإدانة األعـراض   ،ص احلاجات إال ما كان مـن مواقـف التشـنج          وتشخي،التقليدية عاجزين عن فهم التحديات    

 .واملضاعفات
-ولذلك تبدأ من    . ويالحظ أن حركات اإلصالح وبعث األمة من جديد ما زالت مل تتبني أمهية التربية وخطورا              

ت  للعصبيا -الوالء- وهي جتنيد أشخاص خترجوا من مؤسسات تربوية غرست يف نفوسهم مسبقا             -اخلطوة الثانية 
ولذلك ال يكـون لنشـاطام مـن أثـر إال مزيـد مـن               . وأمدم بعوامل التناقض يف الفهم والتطبيق     ،املختلفة
 .والصراع واالنتهاء مبحاوالت اإلصالح إىل الفشل واإلحباط،التناقض

 : مالحظات حول مراحل صحة األمة ومرضها ووفاا-د
واضحا أن دوام عافية األمـة يتقـرن بـدوام الـوالء            ووفاا ظهر   ،يف الفصول اليت عاجلت صحة األمة ومرضها      

وأن األمة تدخل حالة املرض حني يتحـول        ،يف فلكها " األشخاص واألشياء "ودوران  ،الرسالة اإلسالمية " أفكار"لـ
ـ  يف فلـك   " األفكار واألشـياء  "وتدور كل من    ،العصبيات القومية واإلقليمية والقبلية والعائلية    " أشخاص"الوالء ل

ـ         ".األشخاص" األفكـار  "ويدور يف فلكها كل مـن       " األشياء" وتنتهي األمة إىل حالة الوفاة حني يتحول الوالء ل
 ".واألشخاص
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هي جوهر الدين ومراد الرسالة واجلهاد؛ ألن التزام اإلجيابية منها حيقـق السـعادة يف احليـاة                 " القيم"واألصل أن   
من أن يعتدى   " القيم"فهي حلراسة   " احلدود"أما  . وجتنب السلبية يقي العوامل كلها شرور احلياة ومفاسدها       ،واآلخرة

 .صر الناس يف اتباعهاعليها أو يق
ـ " إقامة احلدود "و فإذا تسرب اخللل إىل هذا التطبيق يوقف احلد احلارس حىت يتم إصالح            ،"تطبيق القيم "مشروطة ب

 .وهذا مما فهمه اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني أوقف حد السرقة يف عام ااعة. اخللل املذكور
القـيم  -أفرغوا مصطلح الشـريعة مـن       -ومؤسسات التربية التقليدية    ،ةومشايخ السلط " فقهاء السالطني "ولكن  

الالإسالمية " قيم العصبيات "وحدها لتحرس   " احلدود"مث أبقوا على    ، خاصة القيم السياسية واالقتصادية    -اإلسالمية
دون " حلدودا"وتعاقب املظلوم حىت رسخ يف عقول أجيال املسلمني أن الشريعة تقتصر على تطبيق              ،اليت حتمي الظامل  

ـ  " اخلاطئ الكـبري  "وبذلك صار   . وجتلد الناس أو تقطع أيديهم من أجلها      ،اليت حترسها هذه احلدود   " القيم"اعتبار ل
السارق الكـبري   " يد"وصارت  ،الذين تزل أقدامهم يف مزالق ظلم اخلاطئ املذكور وفساده        " اجلاحنني الصغار "جيلد  

 .رق الصغري اجلائع الذي جيب أن يرفع عنه احلدالسا" يد"الذي جيب أن يقام عليه احلد تقطع 
 :األمة املسلمة وعناصرها يف احلاضر" مفهوم" مالحظات حول التطبيقات اخلاطئة لـ-جـ

فريـق اجلماعـات واحلركـات      : عند فريقني مـن النـاس     " مفهوم األمة املسلمة  "تدور هذه املالحظات حول     
أما احلركات واجلماعات اإلسالمية فهـذه  . قائمة ومجاهري العامةوفريق املشيخات الرمسية واحلكومات ال    ،اإلسالمية

وهي تعرب عن هذا اإلحساس من خالل شـعارات         . مبفهوم األمة املسلمة وأمهية وجودها    " اإلحساس"يغلب عليها   
إقامـة حكـم اهللا يف      "،"بعث احلياة اإلسالمية  "،"إقامة جمتمع إسالمي  : "وعناوين عامة خمتلفة مثل   ،فضفاضة غائمة 

مبفهـوم األمـة وعناصـرها     " الـوعي "ولكن ذلك يبقى جمرد إحساس باملشـكلة ال يصـل درجـة             ". األرض
 :ولذلك فهي ما زالت تعاين من األخطاء التالية. وعوامل عافيتها ومرضها وموا وبعثها من جديد،وإخراجها

والتطبيقات اليت جتسد هذه    ،اصرهاواملؤسسات الفكرية اليت تعي مفهوم األمة املسلمة وعن       ، االفتقار إىل الكوادر   -١
" إقامة حكم اهللا يف األرض"وهي حني تعمل على تطبيق الشعارات اليت أشري إليها مثل ،العناصر يف احلياة االجتماعية

 من الوصول إىل    -أي أشخاص اجلماعة  -" أشخاصها"فإن منوذج التطبيق الذي تتوجه إليه يتمثل يف متكني          ،وأمثاهلا
لـذلك تقتصـر    . وبرامج حمددة ملا سوف يعملونه    ،"أفكار"الس النيابية دون أن يكون لديهم       وا،مناصب الدولة 

واألمانة واإلخالص يف تنفيـذ قـوانني       ،ممارسام عند تسلم املناصب حول التركيز على القضايا األخالقية الفردية         
ـ       ،وتعليمات قبـل الوصـول إىل املراكـز       " اجلاهليـة "وبرامج الناظم السياسي الذي كانوا يعارضونه ويصمونه ب
 .واملناصب

اجلماعة أكثر من الدوران يف فلـك       " أشخاص" يف فلك    -غالبا-األعضاء يف هذه اجلماعات يدور      " والء" إن   -٢
من حرصهم   واالعتراف هلا بالفضل واملكانة العليا أكثر     ،الشخصي" اجلماعة"فهم حيرصون على وجود     ،ها"أفكار"

 .وانتشارها وجتددها مبا يليب احلاجات ويواجه التحديات،بلورااجلماعة ومنائها و" أفكار"على 
ـ    " األعضاء"ولقد انسحبت هذه الصفة على التربية هؤالء         اجلماعة أكثر  " أشخاص"فصاروا ينشأون على االنتماء ل

ـ   وال يسـمحون   ،غري منطوقة وال مكتوبة   " عصمة"وصاروا يضفون على أشخاص القيادة      ". أفكارها"من الوالء ل
 .ويعتربونه جترحيا وشتما وختريبا للصف وتفريقا للجماعة،"النقد الذايت"بـ

:  تتكون من صنفني مـن النـاس      -يف الغالب -فصارت  ،كذلك انسحبت هذه الصفة على تركيب اجلماعة نفسها       
" األفكار"أما األعضاء الذين يدورون يف فلك       ". األشياء"وصنف يدور يف فلك     ،"األشخاص"صنف يدور يف فلك     
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أو " الرمـز "أما  ،يف اللباس هي احلشمة والسـتر     " القيمة"و.  األسنان عصر آخر ومكان آخر هو الفرشاة ومعجون      
 ".شكل"أو " عمل"وهكذا يف كل . القماش الذي جيسدمها فهو متغري بتغري البيئات والثقافات

 كان أمة قانتا هللا كما كان       -�-أن سنة الرسول هي سنة أمة ال سنة أفراد فحسب؛ ألن الرسول             : واألمر الثاين 
 :وتنتشر يف أفراد األمة ومجاعاا كل حسب موقعه ومسئولياته،ولذلك تتفرع السنة. ه السالمإبراهيم علي

ويف تصبري أنفسهم مع املقبلني     ،واإلخالص يف العلم ونشره   ،تتمحور حصتهم من السنة حول االجتهاد     " العلماء"فـ
 عن التكسب به علـى أبـواب ذوي         والترفع،وإن كانوا فقراء ال جاه هلم     ،عليه الذين يدعون رم بالغداة والعشي     

 .واملال وإن عظم نفوذهم،اجلاه
مع " العزة"مث  ،ورمحة الرعية يف الداخل   ،باجلاه والتزام العدل  " الزهد"تتمحور حصتهم من السنة حول      " أولو األمر "و

 .مع األعداء يف اخلارج" الشدة"و،األنداد
ومتويل مشروعاا وتلبية ، وضعه يف خدمة قضايا األمةباملال مث" الزهد"تتمحور حصتهم من السنة حول    " األغنياء"و

 .حاجاا
 .تتمحور حصتهم من السنة حول تعشق اجلهاد والتدرب على مهارات وتوفري عدده ومتطلباته" ااهدون"و
ن ومواالا مث احلذر م   ،الرسالة اإلسالمية " أفكار"تتمحور حصتها من السنة حول الدروان يف فلك         " مجاهري األمة "و
 ".األشياء"األقوياء والطمع مبا لديهم من " أشخاص"للدروان يف فلك " الفسق"

ونظمها ومؤسساا وإدارـا    ،وهكذا يف مجيع أفراد األمة ومجاعاا حىت تصبح السنة هي الطابع املميز لثقافة األمة             
محمد رسولُ  {: أمثال قوله تعاىل  وهذا كله مما يوجه إليه      . وسائر أشكال شبكة العالقات اإلنسانية فيها     ،وممارساا

اللَِّه والَِّذين معه أَِشداُء علَى الْكُفَّاِر رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا ِمن اللَِّه وِرضوانا ِسـيماهم ِفـي            
 ] .٢٩: الفتح[} وجوِهِهم ِمن أَثَِر السجوِد

ومشايخ السلطة ومؤسسات التربية التقليدية يف احلاضر نقلوا حمور السنة من ميدان ،ن فقهاء السالطني يف املاضيولك
وفيمـا يـربر    ،حيث حصروها فيما ال ينال مـن هيمنـة ذوي النفـوذ واملال            " األشكال"إىل ميدان   " األعمال"

ـ  ،الشهوات وحمورها أن يتمتع القوي املترف     ،"لألغنياءسنة  : "فصارت السنة سنتني  ،"املسئوليات"وينسي التذكري ب
وحمورهـا أن يزهـد     ،"سنة للفقـراء  "و،وأن يتزوج بأكثر من واحدة مرات ومرات      ،"زينة اهللا اليت أحل لعباده    "بـ

مكرسا وقته لتطويـل    ،وأن يصرب على من ظلمه    ،وأن يرضى جبوعه ومرضه وتشرده    ،املستضعف احملروم بقوام حياته   
 .ثوبهوحلق رأسه وتقصري ،حليته

اليت ينظر  " الشريعة"ولكن أخطر التشويهات اليت أصابت املصطلحات اإلسالمية هو التشويه الذي أصاب مصطلح             
واحلصن الذي يـوفر املنعـة      ،املسلمون إىل تطبيقها باعتباره األمل الوحيد الذي حيقق العدالة االجتماعية يف حيام           

 .موالدواء الناجع للقضاء على الفساد مبجتمعا،هلم
. القيم واحلدود:  أنه يتكون من عنصرين رئيسني-واحلديث،كما يطرحه القرآن-" الشريعة"إن األصل يف اصطالح 

وما إىل  ،الرذيلـة  والفضيلة من ،واحلق من الباطل  ،والصواب من اخلطأ  ،والقيم مقاييس وموازين متيز العدل من الظلم      
وقيم ،وقيم اجتماعيـة  ،وقيم سياسـية  ،قـيم فكريـة   أي هنـاك    .  تشمل ميادين احلياة كلها    -هنا-والقيم  . ذلك

وتكافؤ ،احلريـة : من أمثلة القيم اإلجيابيـة    . وقيم عسكرية وهكذا  ،وقيم علمية ،وقيم مجالية ،وقيم أخالقية ،اقتصادية
وسيادة ،واحترام العمل اجلماعي  ،والنظام،وعدالة توزيع الثروة  ،واحترام اإلنسان ،والعدل،والشورى،والوحدة،الفرص
 .وحماربة الظلم وغري ذلك،مواالة احلقو،القانون
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يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا       {:ومن ذلك تفسري قوله تعاىل    . شئون احلياة ألصحاب القوة واجلاه والتملك     
كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وس٥٩: النساء[} الر. [ 

 هـم   -أويل األمر -وأورده الرازي وابن تيمية وأمثاهلم يذكر أن        ،إن التفسري الذي نقله الطربي عن علماء الصحابة       
يف املاضي بدلت حمتوى " فقهاء السالطني واخللفاء"ولكن مناهج التربية اليت هيمنت بإشراف . العلماء ورجال الفكر

 .ليصبح أصحاب القوة والعصبية واملال واجلاه" أويل األمر"
 ] .٣٣: آل عمران[} فَى آدم ونوحا وآلَ ِإبراِهيم وآلَ ِعمرانَ علَى الْعالَِمنيِإنَّ اللَّه اصطَ{:ومثله قوله تعاىل

ِإنَّ {: قَولُه،عِن ابِن عباٍسو،وقومه هم من على دينه،فلقد نقل الطربي عن الصحابة والتابعني أن آل الرجل هم أتباعه
هم الْمؤِمنـونَ ِمـن آِل      ":قَالَ] ٣٣: آل عمران [} يم وآلَ ِعمرانَ علَى الْعالَِمني    اللَّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ ِإبراهِ     

ؤِمنونَ وهم الْم،ِإنَّ أَولَى الناِس ِبِإبراِهيم لَلَِّذين اتبعوه: يقُولُ اللَّه عز وجلَّ،ِإبراِهيم وآِل ِعمرانَ وآِل ياِسني وآِل محمٍد
"٣٣٢. 

" عائلة"ليعين  " عرقي،دموي"وأحالوه إىل حمتوى    ،من حمتواه الفكري  " آل"أفرغوا مصطلح   " فقهاء السالطني "ولكن  
 .وليربر عمليات الوراثة واالغتصاب يف احلكم والتملك،"ساللة"أو" ذرية"أو

علـى الفكـر املـدعوم بـالرباهني        اليت ترد يف القرآن الكرمي لتدل يف أغلب املواضع          " سلطان"ومثله أيضا كلمة    
 :مثل قوله تعاىل،٣٣٣الصحيحة

 ] .٩٦: هود[} ولَقَد أَرسلْنا موسى ِبآياِتنا وسلْطَاٍن مِبٍني {-
  .]٧١: األعراف[} أَتجاِدلُونِني ِفي أَسماٍء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما نزلَ اللَّه ِبها ِمن سلْطَاٍن {-
 ] .٣٥: الروم[} أَم أَنزلْنا علَيِهم سلْطَانا فَهو يتكَلَّم ِبما كَانوا ِبِه يشِركُونَ {-
 ] .٥٦: غافر[} ِإنَّ الَِّذين يجاِدلُونَ ِفي آياِت اللَِّه ِبغيِر سلْطَاٍن أَتاهم ِإنْ ِفي صدوِرِهم ِإلَّا ِكبر ما هم ِبباِلِغيِه {-

وقلبوه ،من معناه األصلي" السلطان" أفرغوا مصطلح -ومؤسسات التربية التقليدية،فقهاء اخللفاء والسالطني-ولكنه  
مؤسسـات التربيـة    -ومـا زالـت     .  من علم أو فقه إال القوة املادية والعصـبية         هليعين احلاكم الذي ال مؤهل ل     

وتفرغ املزيد من املصطلحات لتملؤها مبـا يـدعم         ،شويهات تعزز هذه الت   -ودوائر اإلفتاء وفقهاء السلطة   ،واإلعالم
 .ويعزز قيم الفردية يف احلكم املطلق والتملك،"القوة فوق الشريعة"ويضع ،العصبيات احلاكمة

ولذلك كـان   . الذي يعين يف األصل النموذج الكامل إلحكام فهم القرآن والعمل به          " السنة"ومثله أيضا مصطلح    
 :وأساس هذه السنة أمران. بأن احلكمة هي السنة} علِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَوي{: تفسري قوله تعاىل

فإذا انفصلت القشرة تعرض اللب للتلـوث       . كتكامل قشرة الثمرة ولبها   " األعمال"و" األشكال"هو تكامل   ،األول
وينقسـم كـل مـن      . الةوطرحت يف أكياس النفايات وبرميل الزب     ،وإذا نزع اللب فقدت القشرة قيمتها     ،والعفن

 .حمسوس" رمز"و،معنوية" قيمة: "إىل قسمني" األعمال"و" األشكال"
 يف الزكاة أو الصدقة هي سد حاجـة املعـوزين لتزكيـة             -مثال-" القيمة"فـ. أما الرمز فهو متغري   ،والقيمة ثابتة 

 ما أو مكان ما قمحـا أو  فقد يكون يف عصر   " الرمز"أما  . والشرك واجلرمية والفاحشة  ،اتمعات من أسباب الكفر   
مطهـرة الفـم    "يف املسواك هي    " القيمة"و. أو مكان آخر نقدا أو ضمانا اجتماعيا      ،وقد يكون يف عصر آخر    ،مترا

 ويف -عود نبات األراك-وعصر ما هو ،فقد يكون يف مكان ما" الرمز" أما -كما ورد يف احلديث-" ومرضاة الرب
                                                 

 حسن) ٣٢٨/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٣٣٢
 .٤٤ص،٢١جـ،التفسري،الطربي - ٣٣٣
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وممارسة اهلجرة واجلهاد يف سـبيل      ،هو ما دفع صاحبه إىل ممارسة املعادالت العملية لإلميان        " الوالء"لذلك نقول أن    
أما االقتصار . وحمن ومشاق،ا يترتب على هذه املمارسة من تضحيات وتكاليفوالنصرة مع حتمل م،واإليواء،الرسالة

فهو يشري إىل جمـرد وجـود       ،على الشعور العاطفي الذي ال يرافقه ممارسات عملية لعناصر األمة اخلمسة املذكورة           
 ".الوالء"وليس " االنتماء"عالقة 
وبني وجـود   ،وما يعتريها من صحة ومرض ووفاة     ،"مةاألمة املسل "حيتاج الدارسون إىل التفريق بني وجود       : سابعا

وجـودا  "ال  " وجود تنظيميـا  "فاألمة املسلمة تكون موجودة حني يوجد األفراد املؤمنون         . ارد" األفراد املؤمنني "
مركب اجتماعي  " يعيشون يف شكل     -الوجود التنظيمي -والفرق بني النوعني من الوجود أن األفراد يف         ". تكديسيا

تنظيما قائما  ،والنصرة،واإليواء،واجلهاد يف سبيل الرسالة   ،أي عناصر اهلجرة  : تظم فيه عناصر األمة األخرى    تن" منظم
الوجـود  "وأمـا   . وتفصيلها طبقا حلاجات الزمـان واملكـان      ،ببناء هذه العناصر وحمتوياا   " الوعي العلمي "على  

فالوجود التنظيمي يتوفر له ، أو يعرفها معرفة نظريةوإن كان حيس ذه العناصر،فهو يفتقر إىل هذا الوعي" التكديسي
أما الوجود التكديسي فيقتصر على     . تنظيم عناصر األمة األخرى   " صوابية"األفراد املؤمنني باإلضافة إىل     " إخالص"
 .ذكورةاليت حتكم تنظيم عناصر األمة اخلمسة امل" الصائبة"األفراد املؤمنني مع االفتقار إىل االستراتيجيات " إخالص"

 :وعناصرها يف املاضي،األمة املسلمة" مفهوم" مالحظات حول التطبيقات اخلاطئة لـ-ب
واملبادئ املتعلقة بعناصر األمة املسلمة كما أشري       ،مل تلتزم التطبيقات التارخيية يف مؤسسات التربية اإلسالمية القواعد        

 امنة يف التربية اإلسالمية التقليديةوإمنا حدثت تطبيقات خاطئة ما زالت ك،إليها يف الفقرات السابقة
 :وتتمثل هذه األخطاء فيما يلي. ويف التراث اللذين حتدرا من عصور الركود والضعف

من مركز االجتماع البشري إىل ميدان املقوالت الغيبية اليت ال صلة هلا بوقائع النشأة              " اإلميان"إخراج عنصر   : أوال
ومن استدرجوه حملاورم من املذاهب والعلماء     ،ل فرق القدرية واجلربية واملعتزلة    وهذا ما قام به أمثا    . واحلياة واملصري 

خمالفني ،واالستواء والصعود والرتول  ،وما تفرع عن ذلك من مقوالت التجسيد      ،"ذات اهللا "حني أداروا اجلدال حول     
ألن يف هذا اخللق آيات اهللا يف       ؛  "خلق اهللا "والنبوية اليت تدعو إىل حصر التفكر والنظر يف         ،بذلك التوجيهات اإلهلية  

واكتشاف ،واألنفس أي الرباهني اليت تصدق آيات الوحي؛ وألنه يهيئ الكتشاف سنن اهللا وقوانينه يف الكون،اآلفاق
 .وانتفاع اإلنسان ا ورؤية نعم اهللا من خالهلا،هذه القوانني يؤدي إىل تسخري خملوقات اهللا

فقهاء التقليد "وهو ما قام به   ". املظهر االجتماعي واملظهر الكوين   " للعبادة دون    "املظهر الديين "حصر الفقه يف    : ثانيا
 ايل هيمنت بعد عصر -قيم العصبيات-وحمتوياته يف حدود ،الذين سجنوا الققه" فقهاء السالطني واخللفاء"و" املذهيب

ممـا أدى إىل    ،"شريعة فوق القوة  ال"بعد أن كان حمور القيم      " القوة فوق الشريعة  "وجعلت حمورها   ،اخلالفة الراشدة 
ـ    واحنسار ميادين الفقه إىل ما     ،والوالية،والنصرة،واإليواء،والرسالة،وعناصرها يف اهلجرة  " األمة"إمهال الفقه املتعلق ب

 .واحليض والنفاس وأمثاهلا،وتضخيم قضايا الطهارة" الفرد"يتعلق بـ
ف السليب املنسحب من احليـاة حـني شـوهت معـىن     وهو ما قامت به طرق التصو " الوالية"تشويه معىن   : ثالثًا

منسـحب مـن    ، كل خمبول أهبل   -ويل اهللا -وجعلت  ، من حمتواها االجتماعي   -الوالية-وأخرجتك هذه   ،"الوالية"
فوجد السالطني الظلمة يف منوذج هـذا       . قانع بالفاقة والقهر واالستغالل   ،خانع أمام الظلمة  ،عاجز عن العمل  ،احلياة

 .والتملك واالستغالل،سلم الذي جيب على التربية تنشئته لتسهيل مهمتهم يف اهليمنةامل صورة" الدرويش"
وإفراغها من حمتويات الرسالة اإلسالمية اليت تشـمل املنشـأ واحليـاة            ،تشويه مصطلحات األمة وعناصرها   : رابعا

وتقفز إىل املصري تاركـة     ،ملنشأالعصبيات املالكة وتبدأ با   " قوة"مث حتوليها إىل مضامني جزئية تدور يف فلك         ،واملصري
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: أي مع درجة تطبيقها لعناصر،وإيوائها مع درجة والية األمة هللا،تتوازى درجة والية اهللا لألمة املسلمة ونصرا،ثالثا
وكمال التزام األمة بتطبيق هذه العناصرة سبب يف كمال والية          . والنصرة،واإليواء،والرسالة،واجلهاد،واهلجرة،اإلميان

وكمال والية اهللا بالقول أنـه  ، مثرات هذا التالزم القائم بني كمال والية األمة-�-ويصور الرسول   ،اهللا للمؤمنني 
ولسانه الذي يسأل ،ورجله اليت تسعى،ويده اليت تبطش،من اليت تبصريصل إىل درجة يصبح اهللا سبحانه فيها عني املؤ

 .فيعطى
ونصرته كان يف الفترة املكيـة بينمـا كـان التبشـري بواليـة اهللا          ،يالحظ أن التوجيه إىل والية املؤمنني هللا      ،رابعا

ه جيب أن تسبق تربيتهم على      وهذا يعين أن تربية املؤمنني على والية اهللا ونصرت        . ونصرم يف الفترة املدنية   ،للمؤمنني
بأطوارهـا  " األشخاص"مث صيانة هذا الوالء من االحنسار إىل دائرة         ،وأن تكون شرطا مسبقا هلا    ،توقع والية اهللا هلم   

حىت ال تتعـرض األمـة   " األشياء"وصيانته من االحنسار إىل دائرة   ،املختلفة اليت مرت حىت ال تتعرض األمة للمرض       
 !!للوفاة

وهذا ما توجه   . داد احلقيقي لألمة املسلمة يف التاريخ هو امتداد فكري ال مكان لعصبيات الدم فيه             إن االمت ،خامسا
والَِّذين آمنوا ِمـن بعـد وهـاجروا        {:وذلك عند قوله تعاىل   ،إليه اآليات اليت رمست اخلطوط العريضة هلذا البحث       

 .} الْأَرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه ِإنَّ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليموجاهدوا معكُم فَأُولَِئك ِمنكُم وأُولُوا 
 هم االمتداد احلقيقي لألمة املسلمة      -حسب املفاهيم اليت مرت يف هذا البحث      -ااهدون  ،املهاجرون،"املؤمنون"فـ

قـيم العصـبية   "هجـرة "الرافضـني  ،"اإلميـان "كـاليف  وليسوا ذرية الدم املتحللني من ت     ،عصر النبوة " من بعد "
 .يف سبيلها" اجلهاد"الناكصني عن ،"الرسالة"املضيعني لـ،واآلبائية

. ويالحظ أن اآلية أوردت ثالثة من العناصر املكونة لألمة املسلمة كصفات مميزة المتداد هذه األمة عرب التـاريخ                 
ولعل السبب أن ذكرها قد     . والنصرة،اإليواء: كر منها عنصري  ومل تذ ،واجلهاد،واهلجرة،اإلميان: وهذه الصفات هي  

مر يف اآليات اليت سبقت؛ وألا من مستلزمات عنصر اهلجرة واملهجر وأساس شبكة العالقات االجتماعية اليت تنظم 
 .عالقات املؤمنني يف املهجر املشار إليه

وأُولُوا الْأَرحاِم بعضـهم أَولَـى   {: ا نص اآلية القائل   اليت يوجه إليه   -األرحام- إىل أن والية     -هنا-وجيدر االنتباه   
أي أن املؤمنني   " كتاب اهللا "فهي والية مادا    ،هي والية إرشاد ودعوة ال والية عصبية ودم       ،} ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَّهِ   

وأَنِذر عِشـريتك   {: وهذا ما يوضحه أمثال قوله تعاىل     ، كتاب اهللا  -أرحامهم- مسئولون عن تعليم     -قبل غريهم -
ِبنيةُ          {و  ،] ٢١٤: الشعراء[} الْأَقْرارالِْحجو اسا النهقُودا وارن ِليكُمأَهو كُمفُسوا قُوا أَننآم ا الَِّذينها أَيالتحرمي[} ي :

يت اكتسـبوها بعمـل      بشيء من الدنيا فصالم تنحصر يف ممتلكام اخلاصة ال         -أرحامهم-والذين يصلون   ] . ٦
كمـا  -فليس ألحد أن خيص أقرباءه بشيء منها        ،وما يتعلق ا من منصاب ومسئوليات     ،أما ممتلكات األمة  ،أيديهم

.  الرسالة وتدي ـديها    -أفكار-فصلة األرحام هنا تدور يف فلك       . ورد يف التفاصيل اليت مرت يف فصول سابقة       
وبالنسب ، ألنه وحده العليم بالصالة الفاعلة اخلرية يف طور العاملية اجلديدوحسب املؤمنني الصلة اليت يقررها اهللا هلم؛

 .احلقيقي النافع يف الدنيا واآلخرة
" الـوالء " أنه مت التفريق والتمييـز بـني         -صحة األمة ومرضها ووفاا   -يالحظ يف الفصول اليت عاجلت      ،سادسا

باالنتمـاء يف    أمهية هذا التفريق أنه كثريا ما خيتلط الوالء       و. مع توضيح هذا الفارق بالرسومات البيانية     " االنتماء"و
 ".الوالء"ويظن أنه " االنتماء"فيوجد ،حياة األفراد واجلماعات
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 مالحظات حول األمة: الفصل الثامن والعشرون
 :املالحظات اليت خيلص إليها هذا البحث ميكن إمجاهلا فيما يلي

 : املسلمةاألمة" مفهوم" مالحظات حول -أ
ـ          :  يف عناصر  -عمليا-ويتسجد  . اإلسالمية" األفكار"مفهوم األمة املسلمة مفهوم فكري يستمد حمتواه من الوالء ل

. والوالية بالتفاصيل اليت مت استعراضها يف هذا البحـث        ،والنصرة،واإليواء،واجلهاد والرسالة ،واهلجرة،األفراد املؤمنني 
ـ   وهذه هي الصفة اليت متيز هذا املفهو      " األشـخاص "م عن غريه من املفاهيم اليت تستمد حمتوياا مـن الـوالء لـ

واملصاحل املشتركة اليت تتوازي مـع روابـط احليـوان يف           ،والوطن،القوم: وتفرز تطبيقاا حتت روابط   " األشياء"و
 .واملرعى،واحلظرية،القطيع

" فقه"ال إذا أحسنت مؤسسات التربية اإلسالمية  ولكن هذه الصفة املميزة ملفهوم األمة املسلمة ال تربز أصيلة فاعلة إ           
.  مـن جديـد    -إن توفت -ووفاا وبعثها   ،وعملها والعوامل املؤثرة يف صحة األمة ومرضها      ،العناصر املكونة لألمة  

 :يقتضي الوعي باملالحظات التالية" الفقه"وإتقان التربية هلذا 
ويعرضها ،ة ترد يف القرآن والسنة مقترنة بعضها مع بعض        واجلهاد والرسال ،واهلجرة،اإلميان: يالحظ أن عناصر  ،أوال

ـ           وال يكـون   ،الرسالة اإلسـالمية  " أفكار"السياق القرآين كبذل حمض يربهن األفراد املؤمنون من خالله والءهم ل
ـ  أو يتطلعون إىل امتالكها إال مبقـدار دوران        ،اليت ميتلكوا " األشياء"الذين ينتمون إليهم و   " األشخاص"والؤهم ل

 .اإلسالمية وتطبيقاا املختلفة" األفكار"وتلك األشياء يف فلك ،أولئك األشخاص
وكعطاء متبادل بني اهللا تعاىل     ،والوالية ترد مقترنة بعضها مع بعض     ،والنصرة،اإليواء: يالحظ كذلك أن عناصر   ،ثانيا

 .وتعاىلشريطة أن يسبق ما تقدمه األمة ذلك الذي يقدمه اهللا سبحانه ،وبني األمة املسلمة
وإيواء أقوياء املـؤمنني  ،إيواء عامة املؤمنني لرسلهم ودعام:  يتمثل يف-أولًا-تقدمه األمة املسلمة هللا   " إيواء"فهناك  

وإيواء رجال  ،وإيواء والة األمور لرعيتهم   ،وإيواء علماء املؤمنني ملتعلميهم   ،وإيواء أغنياء املؤمنني لفقرائهم   ،لضعفائهم
 .وهكذا... ملرضاهم  وإيواء أصحاء املؤمنني،ء كبار املؤمنني لصغارهموإيوا،املؤمنني لنسائهم

ووفـرة  ،يتمثل يف الـتمكني يف األرض     ،إيـواء يف الـدنيا    : أما اإليواء الذي يثبت اهللا به األمة املسلمة فهو نوعان         
 .اوإيواء يف اآلخرة يتمثل يف نعيم اجلنة واخللود فيه،وتوفري األمن واالستقرار والسعادة،النعيم

ونصـرة أقويائهـا    ، تتمثـل يف نصـرة األمـة لرسـلها ودعاا          -أولًا-تقدمها األمة املسلمة هللا     " نصرة"وهناك  
ونصرة والا وقضاا ووالة األمر فيها لذوي احلقوق فيها      ،ونصرة إدارا وبوليسها ملظلوميها ضد ظامليها     ،لضعفائها

 .وهكذا... 
والتفوق على أمم   ،نصرة يف الدنيا تتمثل يف منح األمة الغلبة       : ملسلمة فهي نوعان  وأما النصرة اليت يثبت اهللا ا األمة ا       

وجنام يوم  ،وتثبيتهم بالقول الثابت عند املساءلة    ،ونصرة يف اآلخرة تتمثل يف تقوية اهللا حلجة املؤمنني        ،الكفر والنفاق 
 .احلساب وإدخاهلم اجلنة وزحزحتهم عن الناس

ودعاا ومؤسسـاا واالهتمـام ـا       ،ملسلمة هللا تتمثل يف تويل شـئون الرسـالة        تقدمها األمة ا  " والية"وهناك  
وأما الوالية اليت يثبت اهللا ا األمة املسلمة فهـي          . والتنفيذ والتقومي املستمر بكافة اإلمكانات واملقدرات     ،بالتخطيط

عمال والقدرة على متييـز الصـواب   وتبصريها بنتائج هذه األ،والية يف الدنيا تتمثل يف تسديد أعماهلا     : أيضا نوعان 
ومضاعفة أعماهلـا   ،ومغفرة زالا ،اآلخرة تتمثل يف إقالة عثراا وستر أخطائها       ووالية يف ،والفضيلة واجلمال ،واخلري
 .احلسنة
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ويعربون عن هذا الضيق من خالل أمثـال مجـال     ،وأن املسلمني أنفسهم كانوا يضيقون بننت اخلالفة املتوفاة       ،طويلة
وغريهم ممن كرسوا جهودهم لبعث األمـة       ،وحممد رشيد رضا  ،وحممد عبده ،واكيبوعبد الرمحن الك  ،الدين األفغاين 

 .املتوفاة من جديد
االبـتالء  "وعمليـات  ،والتقسيم اليت نزلت جبثة اخلالفة العثمانية املتوفاة    ،أو التمزيق " التقطيع"ويالحظ أن عمليات    

ا هذه القطـع والتقسـيمات مل تضـع         والضارة اليت مرت    ،أو التجارب السارة  " واالختبار باحلسنات والسيئات  
 .األمة اإلسالمية من جديد" إنشاء"واإلسالمي على الطريق الصحيح إلعادة ،املؤسسات التربوية يف العامل العريب

فقه "القادرة على   " احلكمة"لبلورة  " آيات اآلفاق واألنفس  "و" آيات الكتاب " مل حتسن النظر يف      -حىت اآلن -فهي  
وبلورة املضامني ،األمة اإلسالمية" مفهوم"ولبلورة ، اهللا سبحانه إلعادة إخراج األمة اإلسالميةالذي يشترطه" الرجوع

ولتشـخيص  ،والوالية،واإليواء والنصرة ،واجلهـاد والرسـالة   ،واهلجرة،عناصـر اإلميان  : املعاصرة لعناصر األمـة   
 .٣٣١ة اإلسالمية من جديدوحتديد التحديثات وتبيان االستراتيجيات الالزمة إلعادة بناء األم،احلاجات

والعومل ،الصـريح لألسـباب   ، واملراجعة اجلزئية والتحليل   -اجلدال األحسن - القادرين على    -بعد-وهي مل تفرز    
فهي ما زالت بعيدة عن القاعدة اليت يوجه إليها         . الداخلية اليت عملت عملها طويال وأدت إىل وفاة األمة اإلسالمية         

 ] .٢٣: األعراف[}  أَنفُسنا وِإنْ لَم تغِفر لَنا وترحمنا لَنكُونن ِمن الْخاِسِرينربنا ظَلَمنا{:قوله تعاىل
 على الوعظ والبيان    -وما زالت تقتصر  -وإمنا اقتصرت   ، بشيء من هذا   -بعد-مل تقم املؤسسات التربوية اإلسالمية      

والصهيونية ،واكتفت بإلقاء اللوم كله على االستعمار، امليتةالساحر ملقاومة جيوش االحتالل اليت جذبتها روائح األمة
وتاريخ العصبيات اإلقليمية والقبليـة     ،وتطبيقاا التربوية حتتضن آداب العصبية    ،يف الوقت الذي استمرت مناهجها    

ومسببات ،"عمارالقابلية لالست"وفنوا اليت أفرزت عوامل ،وقيم العصبيات وثقافاا،املذهبية وفقه العصبيات ،والعرقية
 .مرض األمة ووفاا

بدل " األشكال"واجلماعات املوازية هلا يف الرجوع إىل اإلسالم على         ،كذلك اقتصرت املؤسسات التربوية اإلسالمية    
ورضـيت بالعنـاوين والشـعارات بـدل تفاصـيل          ،واشتغلت باملضاعفات بدل األمراض األساسية    ،"األعمال"

األقليـات  " مـزق "و،األقاليم والدويالت " قطع"امل التحلل تعمل عملها يف      واإلجنازات ولذلك ما زالت عو    ،العلم
ومادة " أحاديث للناس "للطامعني و " قصعة"ومشكالا  ،وما زالت شئوا وقضاياها   ،املتناثرة يف قارات األرض كلها    

 .املعاجلاتللصحابة واإلعالم يف العامل كله دون أن يكون هلا دور مستقل راسخ يف تشخيص املشكالت وتقرير 
األمـة  " قطـع "والفكرية بدور حميط راسخ لتشخيص عوامل الضعف الناخرة يف          ،وإذا مل تقم املؤسسات التربوية    

إىل  الرجـوع "وتشهد أحداثه وتعـي متطلبـات       ،وإذا مل تعرف هذه املؤسسات العوامل احملركة لزماا       ،"ومزقها"
فسـوف تنتقـل    ،لالزمة إلخـراج األمـة مـن جديد       ومؤسساته وتطبيقاته ا  ،ومقوماته واستراتيجياته " اإلسالم
 .مرحلة يستبدل قوما غريكم وال يكونوا أمثالكم: والقوانني اإلهلية إىل املرحلة التالية،السنن

                                                 
به كل قادر على " يشتغل"و، االس واللقاءات العابرة-لغو-من " حمتواه" يف اتمعات اإلسالمية املعاصرة يستمد -السياسة-ما زال مفهوم   - ٣٣١

إعطـاء  وتضليله بـدل    ،هي الصحف واإلذاعات واإلعالم املعادي الذي يعمل لقولبة التفكري        " مصادرة"وما زالت   ،اللغو من اخلاصة والعامة سواء    
 .احلقائق وتنوير األفهام

وتعتمد ،من البحث الراسخ احمليط يف قوانني االجتماع وروافع القوة        " حمتوياا" اليت تستمد    -أو العلوم السياسية اإلسالمة   -" احلكمة السياسية "أما  
الذين يستنبطونه منهم فهذه    " املختصني"واسطة  وب" مراكز صنع القرار وتنفيذه وتقوميه    "املختصة و " مراكز البحوث "على النفاذ إىل    " مصادرها"يف  

 .علوم ما زالت غائبة منسية



 ٢٢٧

.  وقسموه مرياثا بني أولئك األبنـاء -جيل أبنائه-والذي وحده جيل صالح الدين عاد ، واحلكم كاخلاطئة يف اإلدرا  
وانتـهت إىل موروثـات   ،وكذلك أصاب اخللل حركات اإلصالح نفسها اليت ضرا االنشقاق املـذهيب واآلبائية          

 .الدروشة والطرق الصوفية
" رجوعـا "وإذا مل تراع هذه اخلطوط فسـوف يكـون          ،"رجوع إىل اإلسالم  فقه ال "هذه خطوط عريضة أولية يف      

على " الرجوع"وسوف يقتصر   . واحلزبية أو الدروشة الطريقة   ،متشنجا أو خنوعا ينتهي إىل العصبية املذهبية      ،سطحيا
 .٣٣٠"سنة احلمس"بينما هو " سنة الرسول"أو ما يظن أنه ،"األعمال الصاحلة"بدل " أشكال صاحلة"ما يظن أنه 

 : استبدال األمة املتوفاة-٤
وإخراج األمة املسـملة مـن      ،"الرجوع إىل اإلسالم  "يف األرض استراتيجية    " املتقطعة"ولكن قد ختطئ اجلماعات     

اإلجيابية والسلبية  " اخلربات"و" االبتالء باحلسنات والسيئات  "حتسن فقه    مث يكون من نتائج هذا اخلطأ أن ال       ،جديد
ايـة  " الغثاء"وبالتايل ل حتسن إخراج األمة املسملة من جديد حىت تصل إىل حالة             ،"التقطيع "اليت متر ا يف بيئات    

ثُم أَنشأْنا ِمن بعِدِهم    ،فَأَخذَتهم الصيحةُ ِبالْحق فَجعلْناهم غُثَاًء فَبعدا ِللْقَوِم الظَّاِلِمني       {:مأساوية يشري إليها قوله تعاىل    
ونِرينقُرونَ،ا آخأِْخرتسا يما ولَهٍة أَجأُم ِمن ِبقسا ت٤٣-٤١: املؤمنون[} م. [ 
بقايا ونفايات بشرية خاوية تعيش على هامش جمـرى االجتمـاع اإلنسـاين كـدويالت وأقليـات                 " الغثاء"فـ

فال هـي   ،م يف محل الرسـالة    واإلسها،ويل سفيها قابلية البعث من جديد     . آثارية-وثقافات هامشية تراثية    ،متناثرة
 -الوهن-وأبرز صفاا هو    ،وال قادرة على التحرر من رق الشهوات الفردية والوالءات العصبية         ،مستعدة للتضحية 

وجتنب عن  ،فهي ختاف من تكاليف احلرية    ،�-والتضحية حسب تعريف رسول اهللا      ،أي حب الدنيا وكراهية املوت    
مردافـا للحكمـة    " الغثـائيني "بل إن هذا اجلنب يصـبح عنـد         ،خلارججماة الظلم يف الداخل وصد الغزاة من ا       

 ".الوهن" لتزكية خامات بشرية جديدة ما زالت حتتفظ بفطرا املعافاة من -الرسالة-ولذلك ترحل ،والتعقل
دأ وتب،وحني تكمل تزكية هذه العناصرة اجلديدة تبدأ دورة أخرى يف بناء أمة جديدة تتسلم إمامة اإلرشاد يف األرض

الذي تطرحه املؤسسات التربوية الـيت      " املثل األعلى "ونشاط يتطابقان مع مستوى     ،دورة اإلصالح من جديد بقوة    
ِإالّ {:امليتة هو ما يشري إليه قوله تعاىل       لتحل حمل األمة  ،وإخراج هذه األمة اجلديدة   . أسهمت يف تربية األمة اجلديدة    

 ] .٣٩: التوبة[} ويستبِدلْ قَوما غَيركُمتنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما 
واالستبدال هي اليت وجهـت تعاقـب األمـم         ،أن هذه السنن والقوانني يف التعذيب     : ولعله من املناسب أن نقول    

. مث األتراك العثمـانيني ،واملماليك،واأليوبيني،والسالجقة والزنكيني،والفرس املسلمني،اإلسالمية من العرب املسلمني   
واستمرت يف كل أمة من هذه األمم ما دامت تقـوم           ،د رحلت الرسالة اإلسالمية من األمة السابقة إىل الالحقة        فق

 .بتكاليف الرسالة حىت إذا أثاقلت إىل األرض استبدهلا اهللا باليت تليها
احللفاء يف احلرب اإلسالمية املستبدلة أمام جيوش   أن نوضح أن هزمية العثمانني آخر األمم-هنا-ولعله من املناسب    

وإلغاء اخلالفة على يد أتاتورك مل يكن إال إعالنا للوفاة اليت نزلت بالعثمانني قبل احلـرب بسـنني                  ،العاملية األوىل 

                                                 
والعمرة ،وكان حيرم على الزوار الذين يفدون للجح      . أهل احلرم : ومعناه. اسم أطلقته قريش على نفسها وعلى أحالفها يف اجلاهلية        : احلُمس - ٣٣٠

فـإن مل يسـتطيعوا شـراء ثيـاب     ،حلمسوال يطوفوا بالكعبة إال يف ثياب يشتروا من ا. أن يأكلوا من طعامهم الذي جاءوا به إال طعام احلمس        
 :مث يطفن وهن يرددن،ويف هذه احلالة يستر النساء عوران بقطعة قماش خفيفة،أو استئجارها عليهم أن يطوفوا عراة،احلمس

 وما بدا منه فال أحله اليوم يبدو بعضه أو كله
 .موسرية ابن هشا،٢٩٣-٢٩٢ص،٢جـ،التفسري، والطربي١٦٠،١٦١ص،٨جـ،التفسري،الطربي



 ٢٢٦

ـ  " و-أ يف آيـات اآلفـاق     ،واملصدر الثـاين  . أي االنسجام مع توجيهات الكتاب والسنة     " األصالة"فقها يتصف ب
أي فقهها فقها يتناسب مـع حجـم        ،يف فقه األمور الستة املشار إليها أعاله      " املعاصرة"واألنفس بغية حتقيق صفة     

 .ليب حاجات املرحلة املعاصرة زمانا ومكاناوي،التحديات القائمة
وبلورة أصول  ،يبدأ املنسحبون يف بناء فلسفة جديدة للتربية      ،ومن البحث يف هذين املصدرين ومراعاة هاتني الصفتني       

ومؤسسـات  ،ومربني جدد ،وميادين معرفية جديدة  ،ومناهج جديدة ،وإبراز أهداف جديدة  ،متينة لالجتماع البشري  
وبناء شبكة عالقات اجتماعية جديدة حتتوي على مضـامني جديـدة         ، إخراج إنسان جديد   جديدة تسهم كلها يف   

 .وتعلن ميالد أمة مسلمة جديدة،معاصرة لعناصر األمة اليت يراد إخراجها
املثـل  "اسـتبدال  ،األول: وحتقيق أمرين اثنني،اآلخرين" توبة" بغية العمل على -اتمع-عودة املنسحبني إىل  : ثانيا

القـدرات  "وحترير  ،اخلاطئـة " اخلربات االجتماعية والكونية  "واستبدال  ،الذي أدى إىل مرض األمة ووفاا     " السوء
إخراج األمة املسـلمة اجلديـدة      ،واألمر الثاين . وآصار اآلبائية املستحكمة  ،املكبلة بأغالل الصنمية السائدة   " العقلية

 .االنسحابالعائدون خالل فترة -املنسحبون " فقهه"حسب النموذج الذي 
ويراعى يف إخراج األمة اجلديدة التدرج يف هذا اإلخراج حسب التفاصيل اليت مرت عند تعريف األمة يف الفصـل                   

وهناك يف حارات الكـرة  ،واموعات اإلسالمية املتناثرة هنا،وهذا يعين أن تعمد اجلماعات. األول من هذا البحث 
األفـراد  : املوقوتة تتكـون كـل أمـة مـن عناصـر          " بشيةاحل"يف مهاجرها   " أمم صغرى "األرضية إىل تكوين    

والوالية حسب املفاهيم واملضـامني الـيت مـرت يف هـذا            ،والصنرة،واإليواء،والرسالة واجلهاد ،واهلجرة،املؤمنني
يكون مهجرها النهائي الدائم    " أمة إسالمية كربى  "يف  " األمم الصغرى "على أن تكون مقدمة لتجميع هذه       ،البحث

 -�-حدودها إبراهيم عليه السالم والرسل من ذريته منذ موسى عليه السالم حىت حممـد                 رسم هو األرض اليت  
 .واملسجد األقصى،واحلرم النبوي،وأقاموا مؤسساا اليت صار حمورها املسجد احلرام

بني األمـم   اإلسالمي  " املثل األعلى " ونشر منوذج    -الرسالة اإلسالمية -حلمل  " األمة املسلمة الكربى  "توجيه  : ثالثا
فاعلة متحركة يستطيع بنو    " ثقافة"و،حية" جنسية"وجتعل منه   ،بعد أن تعيش األمة املثل املذكور واقعا قائما       ،األخرى

 .يف سبيل نشرها" ااهدين"وتعشقها حاملا تقع أبصارهم على أفراد األمة ،البشر تذوقها
نه رسوله الكرمي حني انسحب من جمتمع مكة قبيل  هو ما وجه إليه اهللا سبحا-يف االنسحاب والعودة-وهذا املنهج   

ومراجعة شاملة ملوروثاا ، إىل أن عاد إىل اإلنسانية بتصور جديد لوجودها-غار حراء-ويتحنث يف  ،الرسالة ليتفكر 
 .والكونية،واالجتماعية،الدينية

صالح اليت بدأها أبو من أبرزهم حركة اإل، يف االنسحاب والعودة مصلحون كثريون  -�-ولقد اقتفى أثر الرسول     
حامد الغزايل وطبق منهجه عمليا طليعة كبرية كان هلم الدور األكرب يف إخراج جيـل صـالح الـدين وعـودة                     

دون اخلـربات االجتماعيـة     " املثـل األعلـى   "علـى   " توبتـهم "ولكن أولئك املنسحبني ركزوا يف      . ٣٢٩القدس
جنحـوا يف تنميـة     : أو نقول ،"اإلصابة"دون  " صاإلخال"ولذلك اقتصرت جناحام على حتقيق عنصر       ،"والكونية

 ".التمكني"دون " األمانة"
ولكنه مل ينجح يف    ، يف ميدان اجلهاد العسكري وحترير املقدسات      -جيل صالح الدين الذي أخرجوه    - ولذلك جنح   

وثـات  تطوير النظم واملؤسسات اليت تضمن استمرارية احلضارة اإلسالمية وفاعليتها،فخلفهم خلف عـادوا للمور            

                                                 
 .للمؤلف-وهكذا عادت القدس ، الدينهكذا ظهر جيل صالح-التعرف على كيفية إخراج جيل صالح الدين راجع كتاب  - ٣٢٩



 ٢٢٥

     ا ِهيِري مدٍة لَا تِبآي تعزا        ،نطَاعا محش تأَيانَ ِإذَا رمالز ذَِلك ِركدى أَنْ تسعا ،وعبتى موهكُـلِّ ِذي    ،و ابجِإعو
 ٣٢٨"فَعلَيك ِبنفِْسك لَا يضرك من ضلَّ ِإذَا اهتديت ،رأْي ِبرأْيِه

 كلها إشارات إىل صفات األمة      -كما مر -لشخصي  واإلعجاب بالرأي ا  ،وإيثار الدنيا ،واهلوى املتبع ،والشح املطاع 
املثل "اليت متيز بني " القدرات العقلية"واهلوى املتبع داللة موت ،"املثل األعلى"فالشح املطاع داللة على جفاف . امليتة

إلعجـاب  وا،"اإليواء والنصرة "ومتطلباا يف   " الرسالة"وإيثار الدنيا داللة العجز عن محل       ،"املثل السوء "و" األعلى
وعدم االستفادة منها يف تسـخري سـنن   ،"اخلربات االجتماعية والكونية"بالرأي الشخصي داللة االنغالق وجفاف   

ـ   . وسائل حتقيق املثل األعلى   "الكون لتطوير    عند ظهور املضاعفات املذكورة    " أمر العامة "والتوقف عن االشتغال ب
ـ   يوفر للمنسح  -أوال-فهو  . ضرورة هلا أمهيتها الكربى    شاملة متحو آثار املضاعفات السلبية اليت      " توبة"ب القيام ب

وترعرع يف بيئات األمة امليتـة وتسـلم منـها موروثاـا الثقافيـة              ،املنسحب طاملا نشأ  " خاصة نفس "ضربت  
 إن االنسـحاب عامـل أسـاس يف حتقيـق عنصـري             -ثانيـة -ومثة أمهيـة    . وأمناط التفكري فيها  ،واالجتماعية

فالعمل يف هذه امليادين قبل االنسـحاب       . لدى العاملني يف ميادين التربية والدعوة واإلصالح      واإلصابة  ،اإلخالص
وسياسية هدفها مصلحة األفراد العاملني يف ميادين اإلصالح        ، إىل استثمارات عقائدية   -يف الغالب -والعودة يتحول   

 .واملال والنفوذ ألنفسهم أو أسرهم وعشائرهم،للوصول إىل اجلاه
 :ل فترة االنسحاب أن يركز املنسحب على تشخيص نفسه لتحري األمور التاليةويراعى خال

عنده إن كان يدور يف فلك األفكار أم األشخاص أم األشـياء مث العمـل علـى تزكيـة هـذا        " حمور الوالء  "-أ
" األشخاص"ويف فلك   ،توحيد" األفكار"الرسالة؛ ألن حقيقة الدوران يف فلك       " أفكار"وجعله يدور يف فلك     ،الوالء
 .وثنية" األشياء"ويف فلك ،شرك

والنصرة عنده لتستقر على    ،واإليواء،واجلهاد،واهلجرة،اإلميان: وذلك مبراجعة عناصر  ،لديه" املثل األعلى " تزكية   -ب
 .وتستمد حمتوياا منها" الوالء ألفكار الرسالة"دائرة 
مه منها من بيئته احمليطة أو احندر إليه من تراث          وذلك مبراجعة ما تسل   ،"اخلربات االجتماعية والكونية  " تزكية   -جـ

والتعرف على اجلديد الذي قامت احلاجة ،واستبعاد امليت الذي مضى زمنه    ،اآلباء مراجعة تستهدف تصويب اخلاطئ    
 .واسترجاع النافع الذي لفه النسيان،إليه

وأخـذها بالتـدريب    ،دها للنمو وإعدا" األشياء"و" األشخاص"وحتريرها من صنمية    ،"القدرات العقلية " تزكية   -د
 ".بشيء"أو طمع " شخص"الرسالة دون خوف من " أفكار"للعمل يف فلك ،احلر
لتكـون  " املثـل العليـا   "وتوجيههـا إىل    ،"مثل السوء "وذلك بتحريرها من التوجه إىل      " اإلرادات" تزكية   -هـ
 ".عازمة"وتنميتها إىل أقصى مراتبها لتصري ،نبيلة

واألنفس وحتويلـها إىل تطبيقـات      ،لتكون قادرة على شهود قوانني اهللا يف اآلفـاق        " يةالقدرة التسخري "و تزكية   
 .ووسائل تسهم يف حتقيق غايات احلياة ومقاصدها العليا،فاعلة

يف آيات  ،األول:  فاعلة نافعة ال بد من البحث الراسخ احمليط يف مصدرين اثنني           -أو املراجعة -ولتكون هذه التزكية    
 " بغية فقه األمور الستة املذكورة أعاله -�-الرسول  وأحاديث

                                                 
 حسن) ٤٦/ ٩(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٣٢٨
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 ابتكار علوم جديدة ذات أصول إسالمية تعي ما جيري يف قرية الكرة األرضية وتسترشد بالتوجيهات النبويـة                  إىل
 .٣٢٦"رحم اهللا من حفظ ِلسانه وعرف زمانه واستقامت طَِريقَته "ففي األثر،

اث اجلارية فيه شـرط  وحتدياته وأصول الوقائع واألحد   ،وتفتيق العلوم الالزمة ملعرفة الزمان وحاجاته     ،فمعرفة الزمان 
إىل " الرجوع"وشرط لصوابية التخطيط والتنفيذ يف استراتيجية ،وتسخري أحداثه بدل الغرق يف تيارها     ،لتوجيه ظروفه 

 .إخراج األمة املسلمة من جديد
والقوانني اليت توجه إخـراج     ،والدعوة حتتاج أن تفرز علوما جديدة لفهم السنن       ،ومع إن مؤسسات التربية والفكر    

ويف أخـالق   ،وكيفية حتويل هذه العلوم إىل تطبيقات عملية يف ميادين التربية واإلدارة          ،ة واحملافظة على عافيتها   األم
فقه الرجوع إىل "والقوانني اليت توجه    ،إال أنه ميكن القول أن الوقوف على السنن       ،العاملني فيها ومؤهالم وعالقام   

 :يستدعي مراعاة األمور التالية" اإلسالم
 من صفوف اتمع امليـت والتوقـف عـن          -األمة امليتة - انسحاب الطليعة الواعية املثقفة اليت حتس مبأساة         :أوال

ـ       ويكون من مثارها االنتقال من     ،شاملة تبدأ يف نفوس املسلمني    " توبة"االشتغال بالقضايا العامة بغية التفرغ للقيام ب
 .اتيجية الالزمة إلخراج أمة مسلمة جديدةوباالستر، بأسباب الوفاة-الوعي- إىل حالة -احلس-حالة 

: فَقُلْت، أَتيت أَبا ثَعلَبةَ الْخشِني     : قَالَ، عن أَِبي أُميةَ الشعباِني     ف، زمن هذا االنسحاب وغايته    -�-وحيدد الرسول   
أَيها الَِّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم مـن ضـلَّ ِإذَا            يا  {قُلْت  : وأَيةُ آيٍة؟ قَالَ  : كَيف تصنع ِبهِذِه الْآيِة؟ قَالَ    

متيدتةَ  ] ١٠٥: املائدة[} اهلَبو ثَعا       : فَقَالَ أَبِبريا خهنع أَلْتس اللَِّه لَقَدا وولَ اللَِّه     ، أَمسا رهنع أَلْتِل «:  فَقَالَ �سب
 عوا ِبالْمروِف  مكَِر    ، رنِن الْما عواهنتا      ، وطَاعا محش تأَيى ِإذَا رتا   ، حعبتى موهةً   ، وثَرؤا ميندكُلِّ  ، و ابجِإعو

عاِمِل ِفيِهن كَأَجِر خمِسني رجلًـا      ِللْ، صبر ِمنهن علَى ِمثِْل قَبٍض علَى الْجمِر        ، ورأَيت أَيام الصبِر    ، ِذي رأٍْي ِبرأْيِه    
 .٣٢٧»يعملُونَ ِمثْلَ عمِلِه
فَتذَاكَروا الْأَمر ِبالْمعروِف  ،وِإني لَأَصغر الْقَومِ  ،�كُنت ِفي حلْقٍَة ِفيها أَصحاب رسوِل اللَِّه        : قَالَ،وعن جبيِر بِن نفَيرٍ   

يا أَيها الَِّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ ِإذَا {: أَلَيس اللَّه يقُولُ ِفي ِكتاِبِه: فَقُلْت أَنا،منكَِروالنهي عِن الْ
متيدتقَالُوا    ،] ١٠٥: املائدة[} اهاِحٍد واٍن وِبِلس لَيلُوا عفَأَقْب :  ٍة ِمنِبآي ِزعنـا           تِري مـدلَـا تـا وِرفُهعآِن لَا تالْقُر 
وِإنك ،ِإنك غُلَام حدثَ السن   : قَالُوا،فَلَما حضر ِقيامهم  ،حتى تمنيت أَني لَم أَكُن تكَلَّمت ثُم أَقْبلُوا يتحدثُونَ        ،تأِْويلُها

                                                 
 هو موضوع: قلت  )  ٣٢١٧)(٢٦٢/ ٢(الفردوس مبأثور اخلطاب  - ٣٢٦

 يعرى من النقص    للكالم شروط ال يسلم املتكلم من الزلل إال ا وال         : أي صانه عن التكلم فيما ال يعنيه قال املاوردي        ) رحم اهللا من حفظ لسانه    (
أن يأيت به يف حمله ويتوخى بـه إصـابة          : أن يكون الكالم لداع يدعو إليه إما يف جلب نفع أو دفع ضر الثاين             : األول: إال أن يستوعبها وهي أربعة    

روط منـها فقـد أخطـأ       أن يتخري اللفظ اللذي يتكلم به فهذه األربعة مىت أخل املتكلم بش           : أن يقتصر منه على قدر حاجته الرابع      : فرصة الثالث 
أي استعمل القصد يف أموره كتب ابن عبد العزيز إىل ولده وقد بلغه أنه              ) واستقامت طريقته (أي ما يليق به فعمل على ما يناسبه         )  وعرف زمانه (

عمه الفقراء واختذ خامتا من اختذ خامتا من فضة أما بعد فإنه قد بلغين عنك أنك اختذت خامتا من فضة فإذا وصلك كتايب فبعه واشتري به طعاما وأط                 
 )٢٩/ ٤(فيض القدير "رحم اهللا من عرف قدر نفسه فاستراح " حديد وانقش عليه 

ا طَرفًا ِمنها؛ ِليكُونَ وقَد ذَكَرت هاهن،قَد ذَكَرت هذَا الْباب ِفي ِكتاِب الِْفتِن ِفي أَحاِديثَ كَِثريٍة: قَالَ محمد بن الْحسيِن: "  ويغين عنه قول اآلجري 
وِإيثَـاِرِهم  ،وهلَك ِفيها أَقْوام ِباتبـاِعِهم الْهوى     ،نجا ِمنها أَقْوام  ،وقَد مضى ِمنها ِفتن عِظيمةٌ    ،فَِإنَّ الِْفتن علَى وجوٍه كَِثريةٍ    ،الْمؤِمن الْعاِقلُ يحتاطُ ِلِديِنهِ   

ولَِزم الْمحجـةَ الْواِضـحةَ     ،وعرف زمانه ،وحِفظَ ِلسانه ،وخاف علَى ِديِنهِ  ،والْتجأَ ِإلَى مولَاه الْكَِرميِ   ،من أَراد اللَّه ِبِه خيرا فَتح لَه باب الدعاءِ        فَ،ِللدنيا
 ظَمالْأَع ادونْ ِفي ِديِنهِ   ،السلَوتي لَمو،عالَى  وعت هبر دةِ   ،بنِفي الِْفت ضوالْخ كرفَت،     كَِثري لْقا خهدِعن ِضحفْتةَ ينفَِإنَّ الِْفت، ِبيِل النِإلَى قَو عمست أَلَم�،  ـوهو

 )٣٩٢/ ١(الشريعة لآلجري : "قال اآلجري »ويصِبح كَاِفرا،ي مؤِمناويمِس،ويمِسي كَاِفرا،يصِبح الرجلُ مؤِمنا«: محذِّر أُمته الِْفتن؟ قَالَ
 صحيح لغريه ) ٦٩١٥)(١٢٢٥/ ٤( خمرجا -األصيل ،تفسري ابن أيب حامت - ٣٢٧
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} وقَطَّعناهم ِفي الْأَرِض أُمما ِمنهم الصاِلحونَ وِمنهم دونَ ذَِلك وبلَوناهم ِبالْحسناِت والسيئاِت لَعلَّهم يرِجعونَ              {-
 ] .١٦٨: األعراف[
-} ا آخنقَر ِدِهمعب ا ِمنأْنشأَن ثُم٤٢: املؤمنون[} ِرين. [ 
-} ثَالَكُموا أَمكُونال ي ثُم كُمرا غَيمِدلْ قَوبتسا يلَّووتِإنْ ت٣٨: حممد[} و. [ 

 :أما تفاصيل هذه اخلطوات وتتابعها فهي كما يلي
 : التقطيع والتجزئة-١
وبعثرا إىل دويالت وأقليات متنـاثرة  ، مؤسسااوايار،املشار إليه هنا هو تفكيك عناصر األمة املتوفاة   " التقطيع"و

ـ     . هنا وهناك  ممن نزحوا هاربني خالل إعـالن      " دون ذلك "ومن هم   " الصاحلني"وحقيقة هذا التقطيع أنه معاجلة ل
ـ    . الوفاة والدفن  الثقافيـة  " اآلصـار "السياسة و" األغالل"ذلك أن إنسان ما بعد دفن األمة امليتة هو إنسان مثقل ب

األشـخاص  "وأدت إىل وقوعـه يف أسـر صـنمية          ،ماعية اليت تراكمت خالل فترات اجلمود واآلبائيـة       واالجت
آيـات  -عدم وضوح الرؤيا الفكرية ولذا يعجز عن النظر الصـائب يف            ،األول: فصار يعاين من مرضني   ،"واألشياء
جتمـاع البشـري     أي أحـداث اال    -آيات اآلفاق واألنفس  - أي مصادر الرسالة،ويعجز عن النظر يف        -الكتاب
واألشياء املتناثرة فيـه    ،وإمنا يراها ملونة بتراث مراحل اجلمود واآلبائية متاما كما ترى العني الفضاء الواسع            ،والكون

والعجز عن التحرك إال حنو احلاجات الدنيا       ،موت اإلرادة العازمة  ،واملرض الثاين . ملونة بلون النظارة اليت تعلو العني     
ولذلك فهـو   . واجلنس دون التطلع إىل احلاجات العليا املتمثلة يف التقدير وحتقيق الذات          ،كساءاملتمثلة يف الغذاء وال   

 من  -أو توبة نصوحة  -وقام بنقد ذايت جسور     ،إنسان غري صاحل للرسالة حبالته القائمة إال إذا أعيد تشكيل شخصيته          
 ".التقطيع"والعيش يف بيئات " األشياء"والء لـوهذا ما يوفره التحرر من أسر جمتمع ال. آثار التقليد واآلبائية والعجز

 : االبتالء باحلسنات والسيئات-٢
إذ هي إعادة تشكيل لشخصية إنسان ما بعد األمة املتوفاة من خالل متريره يف سلسلة . وهذه خطوة مكملة لسابقتها

. والشـتات يف األرض   ،به إىل التمزيق  واملؤملة اليت يؤه ملراجعة أمناط احلياة السابقة اليت انتهت          ،من اخلربات السارة  
وهكذا . فاالبتالء هنا شبيه بتسليط النار الشديدة على قطع احلديد اليت استشرى فيها الصدأ مث طرقها وإعادة صقلها

وتعود إليه قابلية   ،واملصائب ليتحرر إنسان ما بعد األمة املتوفاة من قيود زينة الدنيا          ،االبتالء هو إعادة صقل باحلرمان    
واملرور يف هذه العمليات    . وحماربة الباطل والنفور من الشر والقبح     ،ونصرة احلق وتذوق اخلري واجلمال    ، الرسالة محل

ونظام تربوي  ،جديد" مثل أعلى "واالجتماعية وبلورة منوذج    ،االبتالئية يؤدي إىل إعادة النظر يف املوروثات الثقافية       
واملادية إلعـادة بعـث األمـة    ،على تسخري إمكاناا البشرية   وتنمية قدراا   ،األمة" شظايا"وتنظيم صفوف   ،جديد

 .واستئناف رسالتها
إىل إخراج األمـة    " الرجوع" يؤهل اإلنسان املبتلى للقيام بعملية       -التقطيع واالبتالء -والنجاح يف هاتني اخلطوتني     

 .} لَعلَّهم يرِجعونَ{: وهو ما يشري إليه جزء اآلية القائل،املسلمة من جديد
 : فقه الرجوع إىل إخراج األمة املسلمة من جديد-٣

فهو أيضا حتكمه السـنن     . ووسائله وأدواته واستراتيجياته  ،وطبيعته ومظاهره وطرقه  " الرجوع"واملشلكة هنا يف فقه     
وحيتاج . ودوائر حبوث ودراسات،وحيتاج إىل مؤسسات فكرية وتربوية. وحيتاج إىل فقهاء وعلماء خمتصني ،والقوانني
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اليت تنتـهي   " الصيحة"غازية وما يرافق زحفها من إعالن لوفاة األمة امليتة حتت اسم            والقرآن يدرج تداعي األمم ال    
} فَأَخذَتهم الصيحةُ ِبالْحق فَجعلْناهم غُثَاًء فَبعـدا ِللْقَـوِم الظَّـاِلِمني :}          اية الغثاء  -نفس النهاية -باألمة امليتة إىل    

 ] .٤١: املؤمنون[
" الغثاء"و. واألقدار اليت حتدد مسارات األمم ومصائرها     ،الصيحة طبقا له هو إشارة إىل السنن      الذي جرت   " احلق"و

 .يف اللغة معناه القذى والوسخ والقش
ويف احلديث هنا يشري إىل نفايات البشرية من بقايا األمة امليتة اليت تنسحب من تيار احلياة البشرية لتتكلس علـى                    

يف قلوب املستضـعفني األذالء نتـائج عمـل سـنن           " قذف الوهن "و، األعداء من صدور " نزع املهابة "و. ضفافه
أي إبعادا ألنظمـة    } فَبعدا ِللْقَوِم الظَّاِلِمني  {: وقوانينه يف االجتماع البشري تعرب عنها اآلية املشار إليها بصيغة         ،اهللا

فاألمة اليت جتـنب أن     . ومجيع ممارساته وبوليسه وأجهزة خمابراته    ،ومؤسساته وقادته ورعاياه وجيوشه   ،الظلم وإداراته 
أو هدير الغزاة وآالم احلربية ليقوموا مبا       } الصيحةُ{: يا ظامل وال تصلح آثار الظلم يبعث اهللا عليها        : تقول للظامل 

االجتماعيـة  " اآلصـار "السياسية و " األغالل"إا عمليات جراحية إهلية تستهدف فك       . القيام به  وهنت األمة عن  
 .ومسحت للظاملني بإحكام قبضتهم إحكاما ال فكاك منه،افية اليت مكنت للظلموالثق

وجنبت األمة عن حتطيم    ،اليت تتالت صيحة بعد صيحة كلما أحكم الظلم قبضته        " الصيحة"والتاريخ مليء بأشكال    
 .قيود الظاملني وثقافة الظلم

والكفر لإلنسان منذ طفولته    ، كانت تلقن الفجور   والثقافة الظاملة اليت  ،أبعدت النظام الظامل  " صيحة"فالطوفان كان   
 ] .٢٧: نوح[} ِإنك ِإنْ تذَرهم يِضلُّوا ِعبادك وال يِلدوا ِإلَّا فَاِجرا كَفَّارا{ :وكأنه يولد مزودا ما،حىت يبدو

م يف أرض   أجهزت على النظام الظامل الذي آل إليه ورثة رسـالة موسـى عليـه السـال               " صيحة"وآشور كانت   
 .وحول املسجد األقصى،الرساالت

وقوضت الثقافات واألديان املستبدة اليت كانت قائمـة يف         ،أبعدت النظم الظاملة  " صيحة"واملسلمون الفاحتون كانوا    
 .ظل قيادات القياصرة واألكاسرة

 .بغدادقوضت النظام الظامل الذي انتهت إليه إدارات اخللفاء والسالطني يف " صيحة"واملغول كانوا 
والزندقة ودمر االجتمـاع يف مصـر   ،أبعدت النظام الفاطمي الظامل الذي أعاد الصنمية " صيحة"والصليبيون كانوا   

 .والشام
" أغالل"وهدمت مؤسساا وإداراا وفككت     ،أبعدت األنظمة الظاملة  " صيحة"وجيوش االستعمار احلديث كانت     

 .الثقافات العصبية والعرقية الداعمة للظلم وبقائه وتثبيته" آصار"و،والسالطني الظاملة،سياسات الوالة والباشاوات
ولتقـوم بـإعالن الوفـاة      ،لتعلن وفاة األمم اليت أماا الظلم     " صيحة"إثر  " صيحة"وسوف تظل الصيحات تتواىل     

ا ويبقـون يف    واملخابراتية فتوهم املظلومني حبيا   ،وإجراءات الدفن لألنظمة الظاملة اليت تتكئ على منسأا البوليسية        
 .العذاب املهني

 مصري األمة املتوفاة: الفصل السابع والعشرون
 وإمنا تستمر يف عملها خطوات أخرى يصفها القـرآن          -إعالن وفاة األمة ودفنها   -ال تتوقف السنن واألقدار عند      

 هذه اخلطوات يشري وإىل". االستبدال"و" الرجوع"و" االبتالء باحلسنات والسيئات"و" التقطيع يف األرض"الكرمي بـ
 :قوله تعاىل
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 لَّطَ اللَّهس        ِديِهما ِفي أَيم ضعذُوا بفَأَخ،ِرِهمغَي ا ِمنودع ِهملَيلَ        . عزا أَنوا ِممريختياِب اِهللا،وِبِكت مهتأَِئم كُمحت ا لَممو
مهنيب مهأْسب لَ اللَّهعِإالَّ ج،٣٢٣."اللَّه. 
» ِإذَا فَعلَت أُمِتي خمس عشرةَ خصلَةً حلَّ ِبهـا البلَـاءُ          «: - � -لَ رسولُ اللَِّه    قَا: وعن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب قَالَ     

وعق ،وأَطَاع الرجلُ زوجته  ،والزكَاةُ مغرما ،واَألمانةُ مغنما ،ِإذَا كَانَ املَغنم دولًا   «: وما هن يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ     : فَِقيلَ
هأُم، ِديقَهص ربو، اهفَا أَبجاِجدِ   ،وِفي املَس اتوِت اَألصفَعتارو،   مذَلَهِم أَرالقَو ِعيمكَانَ زافَـةَ      ،وخـلُ مجالر أُكْـِرمو

فَلْيرتِقبوا ِعند ذَِلك ِرحيا    ،ن آِخر هِذِه اُألمِة أَولَها    ولَع،واتِخذَِت القَينات واملَعاِزف  ،ولُِبس احلَِرير ،وشِربِت اخلُمور ،شرِه
 .٣٢٤»حمراَء أَو خسفًا ومسخا

 إعالن الوفاة وإجراءات الدفن: ثانيا
واملضاعفات السلبية يف الداخل تعمد الفئات املهزومة أو تلك اليت فيها بقية ،وخالل الصراعات الدائرة وتفاعل الفنت

 .والفنت إىل حيث األمن واالستقرار وسيادة القانون،واهلروب من أرض اهلرج والقتل،ح إىل اهلجرات املعاكسةصال
ومستنقع االحنرافات االجتماعية إىل أن تتمزق األمة وتتناثر        ،أما اخلردة البشرية فتستمر يف أتون الصراعات الدموية       

ووسـائل اإلعـالم    ،اعات تصبح حديث احملافل الدولية    وجم،وهزائم ونكبات ،متزق سياسي وتفسخ أخالقي   : مزقها
 ] .١٩: سبأ[} فَجعلْناهم أَحاِديثَ ومزقْناهم كُلَّ ممزٍق{:وإىل هذا الوضع املأساوي يشري قوله تعاىل. العاملية

كريهـة برابـرة    وينتشر نتنها فتجذب روائحهـا ال     ،وبلوغ األمة هذه احلالة جيعلها كاجليفة اليت تنفجر أحشاؤها        
 .والغزاة الطامعني من خارج ليقوموا بإعالن الوفاة وإجراءات الدفن،الشعوب

وهزمية ،والواقع أن ما يبدو انتصـارا سـاحقا       . وغالبا ما يتمثل إعالن الوفاة بااليار العسكري السريع أمام الغزاة         
منا تتكئ على أجهزـا املخابراتيـة       ولكنها ظلت ز  ،مروعة هو يف حقيقته إعالن لوفاة أمة لفظت أنفسها من قبل          

وتوهم املرعوبني من مجاهريها أا حية قائمة كما ظلت جثة سليمان املتكئ على منسأته زمنـا ترعـب                  ،واألمنية
 فلما خرت اجلثـة قـال       -أي العصاة -واجلن حىت أكلت دابة األرض تلك املنسأة        ،العاملني حتت إمرته من اإلنس    

 .نعلم الغيب ما لبثنا زمنا يف العذاب املهنيلو كنا : اخلاضعو بعضهم لبعض
وايار الثقافة اليت مكنت للظلم     ،وخمابراته وإداراته ،فتمثل حبل جيش النظام الظامل وبوليسه     ،وأما عن إجراءات الدفن   

ولَى رسوِل  عن ثَوبانَ م   ف �-وإىل هذه النهاية يشري     . املرياث املمثل باقتسام الغنائم ومناطق النفوذ      وتوزيع،والفساد
يوِشك أَنْ تداعى علَيكُم الْأُمم ِمن كُلِّ أُفٍُق كَما تداعى الْأَكَلَةُ علَـى قَصـعِتها               :" �قَالَ رسولُ اِهللا    :  قَالَ �اِهللا  
تنتزع الْمهابةُ  ،ولَِكن تكُونونَ غُثَاًء كَغثَاِء السيلِ    ،ِثريأَنتم يومِئٍذ كَ  :" أَِمن ِقلٍَّة ِبنا يومِئٍذ؟ قَالَ    ،يا رسولَ اهللاِ  : قُلْنا: َالَ".

كُمودقُلُوِب ع ِمن، نهالْو لُ ِفي قُلُوِبكُمعجيا: قَالَ".و؟ قَالَ: قُلْننها الْومِت :" ووةُ الْماِهيكَراِة ويالْح ب٣٢٥"ح. 

                                                 
 حسن) ٤٠١٩) (١٤٩ / ٥ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٣٢٣

) وأعوذ باهللا ان تدركوهن   . (ر بعده أو حل بكم من أنواع العذاب الذي يذك       . أي فال خري  . واجلزاء حمذوف . على بناء املفعول  ) إذا ابتليتم  (-ش  [
 .]هو ماجرى بينهم وبني أهل احلرب) عهد اهللا. (أي املطر) منعوا القطر. (أي بالقحط) بالسنني. (أي الزنا) مل تظهر الفاحشة. (مجلة معترضة

 حسن لغريه) ٢٢١٠) (٤٩٤/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٣٤٥: ص(املفصل يف أشراط الساعة وعالماا  - ٣٢٤
)الًدو (ولٍةل مجع دوفيكون لقوم دون قوم،وهو ما يتداول من املال،الد).ًيعين أنه يرى ما قد ائتمن أمانة أن اخليانة فيها ) والزكاة مغرماً،األمانة مغنما

 )٤١٠/ ١٠(صول جامع األ.وهي املغنية،مجع قينة) القيان.(ويرى رب املال أن إخراج زكاته غرامةٌ يغرمها وخسارة،غنيمة قد غنمها
 صحيح ) ٢٢٣٩٧) (٨٢/ ٣٧(مسند أمحد ط الرسالة  - ٣٢٥
ما حيمله السيل من رغوة ومن :  الغثاء -وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكان يتخذ من اخلشب غالبا :  القصعة -جتتمع ويدعو بعضهم بعضا   :  تداعى   -  

 .من هاب الشيَء يهابه إذا خافَه وإذا وقَّره وعظَّمه: اهليبة -ع بشدة املاء الغزير املندف:  السيل -فتات األشياء اليت على وجه األرض 



 ٢٢٠

أي ،كفر ضحايا قيم الترف،واملظهر الثاين. ٣٢١ة إىل إنصافهم والعناية مويتصدوا للظلم النازل م والدعو،قضاياهم
وأفرجهم احتكار النعيم والثـروة     ،الذين جهلوا حكمة اجلاه والثراء فأبطرهم االنتصار يف حلبة الصراع على الدنيا           

ويتجرأون علـى   ،فيسخرون من الدين  ،ومهارام يف الكسب واإلنتاج   ،واعتقدوا أن هذه النصر مرده علمهم     ،والقوة
زين ِللَِّذين كَفَروا الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ ِمن       {:وإىل هذا يشري قوله تعاىل    ،ويتحللون من املسئولية األخروية   ،الفساد

 ] .٢١٢: البقرة[} الَِّذين آمنوا
 : إعجاب كل ذي رأي برأيه-٤

وتوقف تبادل اخلـربات  ،عطل روح اجلماعة والعمل اجلماعي    وحمور هذه الصفة األخرية من صفات األمة امليتة هو ت         
وإمالء الرأي وفرضه على اآلخرين     ،والعجب والكرب والتعامل  ،وينتج عن ذلك بروز ظواهر التعصب للرأي      . واملشورة

لى دوائر ودائرة الوظيفة حىت أع،واملصنع،واملتجر،يف مجيع دوائر احلياة االجتماعية ابتداء من القواعد الدنيا يف األسرة      
. والقيادات الدكتاتورية املتنـافرة املتنـاحرة     ،وقيادة الدولة حيث زعامات احلكم املطلق     ،اتمع يف رئاسة احلكومة   

وتفرق ،وشيوع احلسد وانعـدام التعـاو والوحـدة       ،جمتمعات الكراهية وفقدان الثقة    ويكون من نتائج ذلك بروز    
وفشـل  ،وتربير اهلزائم والنكسات واألزمات   ،فض النقد الذايت  ور،والتستر على األخطاء والنواقص والعيوب    ،الكلمة

 .واجلماعات وغري ذلك،وانعدام التعاون بني اهليئات،واالجتماعات،وعقم التخطيط واللقاءات،اللجان واملؤمترات
ت وإغالق االتصال والتفاهم فال حتل املشكال     ،واحملصلة النهائية لذلك كله هي حتطم روح اجلماعة والعمل اجلماعي         

قُلْ هو الْقَاِدر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا ِمن {:وإىل هذا املصري يشري قوله تعاىل،والفنت والتآمر والقتل،إال باخلصومة
 ] .٦٥: األنعام[} فَوِقكُم أَو ِمن تحِت أَرجِلكُم أَو يلِْبسكُم ِشيعا ويِذيق بعضكُم بأْس بعٍض

اٍسعبِن عِن اب :}ِقكُمفَو ا ِمنذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع الْقَاِدر وقُلْ ه {]ِني،] ٦٥: األنعامعي :اِئكُمرأُم ِمن،} ِمن أَو
ِلكُمجِت أَرحِني] ٦٥: األنعام[} تعي : فَلَِتكُم٣٢٢"س. 

بل هي تتدفق طبقا ملـا      ،تصر على ما استقاه ابن عباس من خربات زمانه        والواقع أن معاين اآليات املشار إليها ال تق       
الطـائرات  } ِمن فَوِقكُم {: فقد يكون من مظاهر   . يف األزمنة واألمكنة والتكنولوجيا   " التطور"حيدثه اخللق اجلديد    

نظمات املتحاربة من أجل    األحزاب وامل } أَو يلِْبسكُم ِشيعا  {: وقد يكون من مظاهر   ،والقذائف الصاروخية الناسفة  
أما القوانني والسنن  ،فمظاهر العذاب تتطور بتطور أدواته    . والدسائس اخلفية ،غايات خمتلطة حيوطها اللبس والغموض    

حـني تفسـق األمـم عـن الصـراط          ، متتالية يفضي بعضها إىل بعض     -أي قوانني -وأقدار  ،فهي خالدة مترابطة  
 .وعواصفها عصبيات ونزعات،هوهلااملستقيم،دون أن توقفها أهواء أو حتد من 

وإعجاب كـل   ،والدنيا املؤثرة ،واهلوى املتبع ،أعراض الشح املطاع  : مث إن هذه األعراض األربعة الرئيسية لألمة امليتة       
والسياسـية  ،وتتظافر يف إفراز مضاعفاا األخالقية واالقتصـادية واالجتماعية       ،تتبادل التأثري السليب  ،ذي رأي برأيه  
عن عبِد اِهللا بِن ف، يف ذكر هذه املضاعفات يف أحاديث كثرية      �ولقد فصل الرسول    ، واقع األمة امليتة  والعسكرية يف   

يا معشر الْمهاِجِرين خمس ِإذَا ابتِليتم ِبِهن،وأَعـوذُ ِباللَّـِه أَنْ           :  ،فَقَالَ   - � -أَقْبلَ علَينا رسولُ اِهللا     : عمر،قَالَ  
لَم تظْهِر الْفَاِحشةُ ِفي قَوٍم قَطُّ،حتى يعِلنوا ِبها،ِإالَّ فَشا ِفيِهم الطَّاعونُ،واَألوجاع الَِّتي لَم تكُن مضت ِفي    :كُوهن  تدِر

ولَم .ِنني،وِشدِة الْمؤونِة،وجوِر السلْطَاِن علَيِهم   ولَم ينقُصوا الِْمكْيالَ والِْميزانَ،ِإالَّ أُِخذُوا ِبالس     .أَسالَِفِهم الَِّذين مضوا  
ولَم ينقُضوا عهد اِهللا،وعهد رسـوِلِه،ِإالَّ      .يمنعوا زكَاةَ أَمواِلِهم،ِإالَّ مِنعوا الْقَطْر ِمن السماِء،ولَوالَ الْبهاِئم لَم يمطَروا         

                                                 
 . من كتاب فلسفة التربية اإلسالمية للمؤلف- ابتالءعالقة: العالقة بني اإلنسان واحلياة-راجع فصل  - ٣٢١
 حسن) ٢٩٨/ ٩(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٣٢٢



 ٢١٩

،وأَظُنه »يمرقُونَ ِمن الديِن كَما يمرق السهم ِمن الرِميِة،الَ يجاِوز حناِجرهم،ِضئِْضِئ هذَا قَوم يتلُونَ ِكتاب اللَِّه رطْبا      
 .٣١٩»دركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ ثَمودلَِئن أَ«: قَالَ

-وهو ظئظئ ". مشمر اإلزار"،"حملوق الرأس"،"كث اللحية"رجل ": األشكال"هذا هو رائد التدين السطحي وسنة 
 ولكنهم إذا الحت هلم شهوة أو       -أي سهال لكثرة حفظهم   -ويتلون كتاب اهللا رطبا     ، فئات يتبعون سنته   -أي أصل 

مث شاهد التـاريخ    . وجتردوا من الذوق واألخالق ومرقوا من الدين كما ميرق السهم من الرمية           ،ليهامنفعة قفزوا ع  
واحلقيقة أن الظاهرة ال تقتصر على فرقـة معينـة يف زمـن             . اخلوارج-اإلسالمي مناذج من هؤالء أولوهم بأم       

ومترق من " األشكال"اذج تتعلق بـإىل الوفاة وأفرزت من   وانتهت،وإمنا هي ظاهرة متكررة كلما مرضت األمة      ،معني
 ".األعمال"

  : سطحية العلم والتربية-هـ
والكون ،وتطبيقاا ومناهجها التربوية من ميادين النشأة واملصري وسنن احليـاة    ، يف األمة امليتة تنحسر ميادين املعرفة     

وإىل هـذه   . اجها مث استالكها  وإعداد الناس للحصول عليها وإنت    ،الدنيوية" األشياء"لتقتصر على البحث يف ميدان      
 ] .٧: الروم[} يعلَمونَ ظَاِهرا ِمن الْحياِة الدنيا وهم عِن الْآِخرِة هم غَاِفلُونَ{:الظاهرة يشري قوله تعاىل

ل كـل  وحتي،اليت تلون أمناط الفهم والتفكري" ثقافة االستهالك"والثمرة العامة للنشاطات التربوية والعلمية هي بروز       
 .ومتجيد القائمني على إنتاجها،وتسويقها" األشياء" إىل أداة إلنتاج -حىت فقه القرآن واحلديث-فقه 
 -هلو احلديث -أي أدىن مستويات املعرفة اليت يسميها القرآن        " اللغو"اهد منها هو أفكار     شفيكون ال " األفكار"أما  

واسـتعمال  ،ة القبور رشرعية التمسح باحلجارة وزيا   و،فهي عند املتدينني تدور حول اجلدل عن السحر والعفاريت        
وبرامج ،والقصص اجلنسي ،واألدب الوجداين ،وعند غري املتدينني تدور حول األشعار الغزلية      . السبحة وما إىل ذلك   

 .التسلية والترفيه وما إىل ذلك
-بلغ قمتها يف بروز ظاهرة والسلوك والثقافة حىت ت، وتفرز نتائج سلبية يف الفكر-إيثار الدنيا-وتتصاعد مضاعفات 

جهل املالكني للـدنيا    : وفكري سببه اجلهل واحلاجة   ،والكفر يف جوهره مرض نفسي    . الكفر واالستخفاف باإلميان  
إن الْمحرماِت جِميعها ِمن ":وهذا ما أدركه ابن تيمية حني قال. وحاجة احملرومني إىل مقومات العيش فيها،حبكمتها

 الْفُسأَنْ                الْكُفِْر و عنتا امهنع غَِني وها وِتهرضا ِبماِلمإذَا كَانَ ع هِتِه فَِإناجِلح ِلِه أَوهِلج دبا الْعلُهفْعا يماِن إنيالِْعصوِق و
      مدا الْعلُهةُ أَصاجالْحو مدع لُهلُ أَصهالْجا ولَهفْعي .  قُوِع السلُ وقُـولُ ِفـي          فَأَصذَا يِلهى والِْغنالِْعلِْم و مدع هئَاِت ِمني

ِإنهم أَلْفَوا آباءهم   {،] ٦٢: يس[؟  .} أَفَلَم تكُونوا تعقلون  {،] ٢٠: هود[} ما كَانواْ يستِطيعونَ السمع   {:: الْقُرآِن
 .٣٢٠"]٦٩،٧٠: اتالصاف[} ضالِّني فَهم علَى آثَاِرِهم يهرعونَ

كفر ضحايا قيم احلرمان الذين أحبوا الدنيا وفشلوا يف دوامة الصراع اجلاري  ،األول: وغالبا ما يتخذ الكفر مظهرين    
خاصـة إذا مل يـتنب علمـاء الـدين          ،فيدفعهم الفشل والفقر واحلرمـان إىل الكفر      . والتنعم باألشياء ،حول املال 

                                                 
ب ذكر اخلوارج وصفام رقم     ش أخرجه مسلم يف الزكاة با     [- ١٤٣٩ - ٤٣٥١)٥٢١: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣١٩

) غائر العينني. (ختلص) حتصل. (جلد مدبوغ بالقرظ وهو نبت معروف لديهم      ) أدمي مقروظ . (تصغري ذهبة وهي قطعة من الذهب     ) بذهيبة (١٠٦٤
أفـتح  ) أنقـب . (عبهإزاره مرفوع عن ك   ) مشمر اإلزار . (كثري شعرها ) كث. (بارز) مشرف. (عيناه داخلتان يف حماجرمها الصقتان بقعر احلدقة      

مجع حنجرة وهي احللقوم واملعىن     ) ال جياوز حناجرهم  . (سهال يواظبون على قراءته وجيودونه    ) رطبا. (أصل) ضئضئ. (مول ومدبر ) مقف. (وأشق
سهم فينفذ من ناحية إىل     الصيد املرمي يصيبه ال   ) الرمية. (خيرجون بسرعة ) ميرقون. (ال يؤثر يف قلوم فال يرفع يف األعمال الصاحلة وال يقبل منهم           

 ]أي أستأصلهم بالقتل كما استؤصلت مثود) قتل مثود. (أخرى وخيرج دون أن يعلق به دم لسرعته
 )٢٢/ ١٤(وجمموع الفتاوى ) ٧٨: ص(قاعدة جامعة يف توحيد اهللا وإخالص الوجه والعمل له عبادة واستعانة  - ٣٢٠



 ٢١٨

والنصرة يف الصراع من أجل حطام الدنيا واالنغماس يف ،يف األمة امليتة اليت تتصف بإيثار الدنيا ينحسر عنصر اجلهاد 
انَ شِهد أَخبره أَنَّ عمرو بن عوٍف وكَ،أَنَّ الِْمسور بن مخرمةَ،أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر: عِن ابِن ِشهاٍب قَالَ   . شهواا

وكَانَ رسولُ ، بعثَ أَبا عبيدةَ بن الْجراِح ِإلَى الْبحريِن يأِْتي ِبِجزيِتها� أَخبره أَنَّ رسولَ اِهللا   �ِبدرا مع رسوِل اِهللا     
ي فَقَِدم أَبو عبيدةَ ِبماٍل ِمن الْبحريِن فَسِمعت الْأَنصـار          وأَمر علَيِهم الْعلَاَء بن الْحضرمِ    ، صالَح أَهلَ الْبحرينِ   �اِهللا  

فَتبسـم  ،فَتعرضوا لَه ، صلَاةَ الْفَجِر انصرف   �فَلَما صلَّى رسولُ اِهللا     ،�ِبقُدوِمِه فَوافَت صلَاةَ الْفَجِر مع رسوِل اِهللا        
أَجلْ يا رسولَ اِهللا    : قَالُوا» وجاَء ِبشيٍء؟ ،أَظُنكُم قَد سِمعتم أَنَّ أَبا عبيدةَ قَد جاءَ       «: رآهم فَقَالَ  ِحني   �رسولُ اِهللا   

كَمـا  ،نْ تبسطَ الدنيا علَيكُمولَِكني أَخشى علَيكُم أَ،فَأَبِشروا وأَملُوا ما يسركُم فَواِهللا ما الْفَقْر أَخشى علَيكُم   «: قَالَ
لَكُمكَانَ قَب نلَى مع ِسطَتا،بوهافَسنا تا كَموهافَسنفَت،مهتا أَلْهكَم كُملِْهيت٣١٧»و. 

ويلبسون أمجل ،ويركبون فره اخليل وألواا،سيأيت بعدكم قوم يأكلون أطايب الدنيا وألواا    :"ويف حديث آخر يقول   
يغـدون ويرحـون    ،عـاكفني علـى الدنيا    ،وأنفس بالكثري ال تقنع   ،هلم بطون من القليل ال تشبع     . لثياب وألواا ا

ملن أدرك ،فعزمية من حممد بن عبد اهللا،وهلا يتبعون،إىل أمرها ينتهون،وربا دون رم،هلة من دون إهلهمآاختذوها ،إليها
وال يـوقر   ،وال يتبع جنائزهم  ،وال يعود مرضاهم  ،هموخلف خلفكم أن ال يسلم علي     ،ذلك الزمان من عقب عقبكم    

 .٣١٨"فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم اإلسالم،كبريهم
ولكنه يشري إىل ظاهرة من مظاهر األمة امليتة        ، ال حيرم الطيبات اليت أحل اهللا لعباده       -�-ومن الطبيعي أن الرسول     

الدنيا " أشياء"والوالية لتدور يف فلك     ،والنصرة،يواءواجلهاد والرسالة واإل  ،حني تنحسر فيها عناصر اإلميان واهلجرة     
 .وطيباا

  :  سطحية التدين-د
كأن يصـبح   ،سطحية العامة حيث يتحول الدين إىل طقوس وأعياد ومناسـبات         : وتتخذ هذه السطحية مظهرين   

وإىل . السـتئجار هة واإلجيار وا  ويصبح احلج مومسا للتجارة والرت    ،رمضان شهر املطاعم واملالهي والتسويق والشراء     
 ] .٥١: األعراف[} الَِّذين اتخذُوا ِدينهم لَهوا ولَِعبا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا{:ذلك يشري قوله تعاىل

 ".الروح واألعمال"بدل " الطقوس واألشكال"وسطحية العلماء واملتدينني حيث جيري التركيز على 
 نفسه بأذاها فحذر من مستقبلها ونبه       -�-الرسول   م منذ نشأته وأصابت   وهذه السطحية قدمية صاحبت اإلسال    

 ِمـن الـيمِن     �بعثَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنه ِإلَى رسوِل اللَِّه            : قال،عن أيب سِعيٍد اخلُدِري   . إىل روادها 
وزيِد ،وأَقْرع بِن حاِبسٍ  ،بين عيينةَ بِن بدرٍ   ،فَقَسمها بين أَربعِة نفَرٍ   : قَالَ، تراِبها لَم تحصلْ ِمن  ،ِبذُهيبٍة ِفي أَِدٍمي مقْروظٍ   

فَبلَـغَ  : قَالَ،ِمن هؤالَءِ كُنا نحن أَحق ِبهذَا     : فَقَالَ رجلٌ ِمن أَصحاِبهِ   ،ِإما علْقَمةُ وِإما عاِمر بن الطُّفَيلِ     : والراِبع،اخلَيِل
   ِبيالن اءِ      «:  فَقَالَ �ذَِلكمِفي الس نم ا أَِمنيأَنوِني وناماءً    ،أَالَ تسما واحباِء صمالس رباِتيِني خـلٌ   : ،قَالَ»يجر فَقَام
: قَالَ،فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه اتِق اللَّه،مشمر اِإلزاِر،محلُوق الراِس،للِّحيِةكَثُّ ا،ناِشز اجلَبهِة،مشِرف الوجنتيِن،غَاِئر العينيِن

»لَكيو،    اللَّه ِقيتِض أَنْ يِل اَألرأَه قأَح تلَسلُ: قَالَ» أَوجلَّى الرو ِليِد،ثُمالو نب اِلدولَ اللَِّه: قَالَ خسا رأَالَ أَ،ي ِربض
قَالَ رسولُ اللَّـِه    ،وكَم ِمن مصلٍّ يقُولُ ِبِلساِنِه ما لَيس ِفي قَلِْبهِ        : فَقَالَ خاِلد » لَعلَّه أَنْ يكُونَ يصلِّي   ،الَ«: عنقَه؟ قَالَ 

� :»مهطُونب قالَ أَشاِس وقُلُوِب الن نع قُبأَنْ أَن رأُوم ي لَملَقَا» ِإن :قَفم وهِه وِإلَي ظَرن فَقَالَ،ثُم :» ِمن جرخي هِإن
                                                 

 صحيح ) ٨٧١٤)(٨٩/ ٨(السنن الكربى للنسائي  - ٣١٧
 .٢٣٦ص،إحتاف األنام،حممد خليل اخلطيب - ٣١٨

 �وال ميكن أن يكون من قول النيب ،حبثت عنه فلم أجده: قلت 



 ٢١٧

. وإن منع عنـه العطـاء سـخط       ،يدور يف فكلهما إن أعطي منهما رضي      " والءه"فهو عبد الدينار والدرهم؛ ألن      
مشغول بالبحث عنه سواء ،فهو عبد األثاث؛ ألنه دائم التفكري به،أو هي رمز لألثاث. هاوالقطيفة هي اليت جيلس علي

فهو عبد اللباس؛ ألنه دائم التفكري به والتفتيش ،واخلميصة هي اللباس الذي يرتديه اإلنسان. أكان تاجرا أو مستهلكا
واللبـاس مـن   ،لدرهم من ناحية واألثاثوالربط بني الدينار وا،عن أزيائه وأشكاله والنظر يف منشورات الدعاية له     

. ناحية أخرى؛ ألا كلها مرتبطة بعضها ببعض ال يتوصل عابدها إىل شيء منها إال باحلصـول علـى األخـرى                   
ويرهبـهم رهبـة    ،واملتسبب باحلصول عليها طاعة كاملة    ،وليحصل عابدها عليها ال بد أن يطيع مالكها ومعطيها        

 .صنام متعددة وأرباب متنوعة لكنها مترابطة يوصل بعضها إىل بعضفهي أ،ويرغب م رغبة كاملة،كاملة
واقنت البساط الذي جتلس عليه ،وال تلبس منها ما أنت ختدمه،ألبس من الثياب ما خيدمك: ولذلك قال بعض السلف

 .٣١٤ال الذي جيلس عليك
فوق عقله وقلبه   " األشياء"نسانا جتلس    تفرز إ  -تربية وثقافة اإلنتاج واالستهالك   -والثقافة املعاصرة   ،والتربية املعاصرة 

ـ ،وتنام وتصحو معه  ،وجسده ويظل ينوء حتت األشياء ،وشبكة العالقات االجتماعية متسعا" األفكار"دون أن تدع ل
 .والنهار حىت تصبح دينه ونياه،كلها آناء الليل

  : فساد القيادة وانتهاك القيم واحلرمات-ب
أي أهل النعمة والبطر -يا على اآلخرة تدفع إىل مراكز القيادة فيها العناصر املترفة            ذلك أن األمة امليتة اليت تؤثر الدن      

حبكم إصابتهم  -ولكن املترفني   .  ألا تتوهم فيهم القدرة واخلربة للحصول على الدنيا اليت تؤثرها          -٣١٥واالستكبار
وأسـباب البطـر    ، مبزيد من الدنيا    يتحولون إىل قيادات ظاملة مستغلة تتركز سياساا حول االستئثار         -بنفس الداء 
وإىل . ويتحلل من املسئوليات وخيتفي األمن واالستقرار     ،وتنتهك احلرمات ،فيختفي العدل ويفشو الظلم   ،واالستكبار

ها الْقَـولُ فَـدمرناها     وِإذَا أَردنا أَنْ نهِلك قَريةً أَمرنا مترِفيها فَفَسقُوا ِفيها فَحق علَي          { :هذه احلالة يشري قوله تعاىل    
 ] .١٦: اإلسراء[} تدِمريا

واسـتعبادها  ،فسق القيادات أي احنرافها عن املنهاج القومي يف احلكـم واإلدارة     : والفسق املشار إليه يف اآلية نوعان     
ولـذلك  . ااوهو سكوا على احنراف القيادة املترفة ومتلقها وتربير ممارس        ،وفسق الشعوب . للناس وكبت احلريات  

ونفـذوا سياسـاته وشـكلوا جنـده        ،أدان اهللا فرعون وقومه سواء؛ ألم مسحوا له أن يستخف ـم فأطاعوه            
  .٣١٦]٥٤: الزخرف[} فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه ِإنهم كَانوا قَوما فَاِسِقني{:وحراسه

  :وانتشار روح املنافسة والصراع، االنغماس يف الشهوات-جـ

                                                                                                                                            
 ٢٩الرعـد   / اللفظ مـن    ) طوىب /. (٨حممد  / اللفظ من   ) تعسا. (مؤخرة اجليش ) الساقة. (قام ا راضيا  ) كان يف احلراسة  . (ليحرسه من العدو  

 ]وقيل هو اسم للجنة/.
 .٥٩٧ص،١٠جـ،كتاب السلوك،الفتاوى،ابن تيمية - ٣١٤
 .٣٦ص،١٨جـ،التفسري،الطربي - ٣١٥
وال ،وحيجبون عنهم احلقائق حـىت ينسـوها      ،واستخفاف الطغاة للجماهري أمر ال غرابة فيه فهم يعزلون اجلماهري أوال عن كل سبل املعرفة               - ٣١٦

ومن مث يسـهل اسـتخفافهم بعـد    . م ما يشاءون من املؤثرات حىت تنطبع نفوسهم ذه املؤثرات املصطنعة       يعودوا يبحثون عنها ويلقون يف روعه     
وال ميلك الطاغية أن يفعل باجلماهري هذه الفعلـة إال وهـم فاسـقون ال               ! فيذهبون م ذات اليمني وذات الشمال مطمئنني      ،ويلني قيادهم ،ذلك

فأما املؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب م كالريشة يف مهـب     . ال يزنون مبيزان اإلميان   و،وال ميسكون حببل اهللا   ،يستقيمون على طريق  
-يف ظالل القرآن للسيد قطب» ِإنهم كانوا قَوماً فاِسِقني   . فَاستخف قَومه فَأَطاعوه  «: ومن هنا يعلل القرآن استجابة اجلماهري لفرعون فيقول       . الريح

 )٤٠٠٣: ص(بن نايف الشحود  علي - ت- ١ط



 ٢١٦

}اهوه عباتِض وِإلَى الْأَر لَدأَخ هلَِكنا وِبه اهنفَعا لَرِشئْن لَو١٧٦: األعراف[} و. [ 
__________ 

 .٢٤٩ص،٢جـ،نقال عن سنن أيب داود وسنن ابن ماجه. ١٢١،١٢٢ص،إحتاف األنام، حممد خليل اخلطيب١
وإىل هذا يشـري    . والقرارات والسياسات واملواقف  ،وى يشبع اخلطأ يف األحكام     يف األمة امليتة اليت يتبع فيها اهل       -ح

 :قوله تعاىل
}اهوه عبِن اتلُّ ِممأَض نم٥٠: القصص[} و. [ 
وقلة احلكمة وعدم االستفادة مـن اخلـربات        ، يف األمة امليتة اليت يتبع فيها اهلوى يشيع احلمق والقصور العقلي           -ط

 :وإىل ذلك يشري قوله تعاىل. ونية اليت يقرأها الناس أو ميرون ا أو تراها أعينهم أو تسمعها آذاموالك،االجتماعية
ه علَى وِمنهم من يستِمع ِإلَيك حتى ِإذَا خرجوا ِمن ِعنِدك قَالُوا ِللَِّذين أُوتوا الِْعلْم ماذَا قَالَ آِنفًا أُولَِئك الَِّذين طَبع اللَّ{

ماَءهووا أَهعباتو ١٦: حممد[} قُلُوِبِهم. [ 
 : إيثار الدنيا-٣

وشهواا دون اهتمام بأمور    ،وحمورها الوقوف عند العناية بنعيم الدنيا     . وهذه هي الصفة الرئيسية الثالثة لألمة امليتة      
 يف مئات -إيثار الدنيا- ويتكرر احلديث عن .فهي إذن توقف عن مسرية اإلنسان حنو اخللود والرقي. النشأة واملصري

 : يتضح أنه يتمثل فيما يلي-إيثار الدنيا-ومن حتليل اآليات واألحاديث اليت عاجلت . املواضع يف القرآن واحلديث
 : شيوع صنمية املال-أ

فإن األمة امليتـة    ،هوااإذ ملا كان املال هو الوسيلة املوصلة إىل نعيم الدنيا وش          ، وهذه الصنمية هي حمور إيثار الدنيا     
أي بالطاعة الكاملة بسبب الرغبة الكاملة به والرهبة الكاملـة مـن          : تنصب من املال صنما تتقرب ملالكيه بالعبادة      

 ٣١٢"وِفتنةُ أُمِتي الْمالُ ،ِلكُلِّ أُمٍة ِفتنةٌ": أَنه قَالَ- � -عن رسوِل اِهللا ،عن كَعِب بِن ِعياٍضف. فقدانه
وِإنْ لَم  ،ِإنْ أُعِطي رِضي  ،وعبد اخلَِميصةِ ،وعبد الدرهمِ ،تِعس عبد الدينارِ  «: ،قَالَ- � -عِن النِبي   ،وعن أَِبي هريرةَ  

مغبرٍة ،أَشعثَ رأْسـه  ،ِسِه ِفي سِبيِل اللَّهِ   طُوبى ِلعبٍد آِخٍذ ِبِعناِن فَر    ،وِإذَا ِشيك فَالَ انتقَش   ،تِعس وانتكَس ،يعطَ سِخطَ 
اهمةِ   ،قَداسةِ  ،ِإنْ كَانَ ِفي اِحلراساقَةِ      ،كَانَ ِفي اِحلراقَِة كَانَ ِفي السِإنْ كَانَ ِفي السو،    ذَنْ لَهؤي أْذَنَ لَمتِإِن اس،  فَعِإنْ شو

 فَّعشي قَالَ»لَما: ،وسعفَت :قُولُ كَأَني ه : اللَّه مهسعى،فَأَتبٍ    : طُوبٍء طَييكُلِّ ش لَى ِمناِو      ،فُعِإلَى الـو لَتواٌء حي ِهيو
ِطيبي ِمن ِهي٣١٣"و. 

                                                 
 صحيح) ٤٣٢٥) (١٠١/ ١١(شرح مشكل اآلثار  - ٣١٢

 � -أَنَّ قَولَه   : ظَم ِمن ذَِلك؟ فَكَانَ جوابنا لَه ِفي ذَِلك       فَكَيف يجوز أَنْ تكُونَ ِفتنةُ النساِء أَع      ،فَِفي هذَا الْحِديِث أَنَّ ِفتنةَ أُمِتِه الْمالُ      : قَالَ الطحاوي 
 - � -أَنه ترك   وِفي ذَِلك ما قَد دلَّ      ،هو علَى الِْفتنِة الَِّتي تلْحق الرجالَ دونَ النساءِ       " ما تركْت بعِدي ِفتنةً أَضر علَى الرجاِل ِمن ِفتنِة النساِء           : " -

فَكَانت ِتلْك الِْفتنةُ أَوسع وأَكْثَر أَهلًا ِمن       ،علَى ِفتنٍة تعم الرجالَ والنساَء ِمن أُمِتهِ      " ِفتنةُ أُمِتي الْمالُ    : " - � -وكَانَ قَولُه   ،ِفي أُمِتِه ِفتنا ِسوى النساءِ    
 ِمن تحِذيِرِه ِمن    - � -وقَد رِوي عنه    ،وكُلُّ واِحدٍة ِمنهما فَأَهلُها الْأَهلُ الَِّذين قَد دلَّ كُلُّ واِحٍد ِمن هذَيِن الْحِديثَيِن علَيِهم من هم               ،خرىالِْفتنِة الْأُ 

 .ِفتنِة الدنيا وِمن ِفتنِة النساِء
 )٢٨٨٧و٢٨٨٦) (٣٤/ ٤(صحيح البخاري   - ٣١٣

جماز عن احلرص عليه وحتمل الذلة من أجله فمن بالغ يف طلب شيء وانصرف عمله               ) عبد الدينار . (سقط على وجهه أو شقي وهلك     ) تعس(ش  [
ساء أسود مربع له    ك) اخلميصة. (دثار خممل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما المس اجلسد من الثياب            ) القطيفة. (كله إليه صار كالعابد له    

) شـيك . (انقلب على رأسه وهو دعاء عليه باخليبة واخلسـران     ) انتكس. (عن اهللا تعاىل وعمل العمل الصاحل     ) رضي. (من املال ) أعطي. (خطوط
من ) طوىب. (هفال قدر على إخراجها باملنقاش وال خرجت واملراد إذا أصيب بأقل أذى فال وجد معينا على اخلالص من                 ) فال انتقش . (أصابته شوكة 
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 ٢١٥

 ".رواية النعمان بن بشري" عن مسند أمحد  نقال٢٣ص،إحتاف األنام، حممد خليل اخلطيب١
 :والسكوت على الظلم ينتهي باألمة إىل الكوارث والعقوبات اإلهلية

 .١" فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب،إن الناس إذا رأوا الظامل "-
ولتقصرنه على احلـق    ، أطرا ولتأخذن على يدي الظامل ولتأطرنه على احلق      ،لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر     "-

 .٢" أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض مث يلعنكم،قصرا
 : انطفاء العلم وشيوع اجلهل-ب

والتعليم اللذين  ،وإمنا املقصود تعطل فاعلية العلم الناتج عن التربية       ،وال يعين ذلك شيوع األمية وإغالق معاهد العلم       
واملعرفة اسـتثمارا   ،ا باجلهل؛ ألن أصحاب األهواء يستثمرون العلم      يوجههما اهلوى حبيث يصبح وجود العلم شبيه      

ويظلموـا بـدل    ،وهم يتخذون من العلم حلية اجتماعية يتطاولون ا على الناس         ،جيعل فقدمها أنفع من ضررمها    
 :وإىل هذا يشري قوله تعاىل. مساعدم وإنصافهم

}ا جِد معب ِمن ماَءهوأَه تعبلَِئِن اتوالظَّاِلِمني ِإذًا لَِمن كالِْعلِْم ِإن ِمن ١٤٥: البقرة[} اَءك. [ 
والشهوات مما يبطل فاعلية احلقيقة ،وشيوع اهلوى معناه االحتكام إىل الرتعات واحلمية:  انطفاء فاعلية احلقيقة  -جـ

 :وإىل ذلك يشري قوله تعاىل. رغم وقوف الناس عليها
}اَءهوأَه ِبعتال توقالْح ِمن اَءكا جمع ٤٨: املائدة[} م. [ 
يف األمة امليتة اليت يشيع فيها اهلوى يتحول الناس إىل أكوام بشرية :  انطفاء اخلري والصالح وشيوع الشر والفساد   -د

 تتصارع من أجل الشهوات
__________ 

 .٤٣٣٨رقم ،١٢٢ص،كتاب الفنت واملالحم،٤جـ، سنن أيب داود١
 .٤٣٣٦،٤٣٣٧رقم ،نفس اجلزء والصفحة،اود سنن أيب د٢

ويفشـو الفسـاد يف السـلوك       ،وينعـدم النظام  ،فتذهب األخالق ،والعصبيات واحلصول على املنافع واملكاسـب     
وما إىل  ،وألوان اخلداع والكذب  ،ويشيع الغش واخليانة والرشوة   ،وتدب الفوضى ،وتنعدم روح املسئولية  ،واملعامالت

ولَِو اتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدِت السماوات والْـأَرض ومـن          {: شري قوله تعاىل  وإىل كل هذه املضاعفات ي    . ذلك
٧١: املؤمنون[} ِفيِهن. [ 
واختفـاء حريـات   ،ويكون من نتائج ذلك شيوع الرق النفسي والفكري   :  شيوع الصنمية واختفاء التوحيد    -هـ

لغى شخصية اإلنسان فيصبح متقلبا حسب املواقف اليت تقررها أهـواؤه يف            وت. التفكري والتعبري والعمل واالختيار   
 :وإىل هذا يشري قوله تعاىل. أو اخلوف أو الطمع أو احلرص،الرغبة أو الرهبة

ونَ أَو يعِقلُونَ ِإنْ هم ِإلَّا كَالْأَنعاِم أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمع،أَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيِه وِكيلًا{
 ] .٤٣،٤٤: الفرقان[} بلْ هم أَضلُّ سِبيلًا

أال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا علـى          : "�-وإىل ذلك يشري قوله     : و شيوع الفرقة وحتطم الوحدة    
وواحدة يف اجلنة وهي    ،اثنتان وسبعون يف النار   ،قةوإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني فر       . اثنني وسبعني ملة  

وال مفصل  ،وسيخرج من أميت أقوام تتجارى م األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ال يبقى منه عرق              . اجلماعة
 .١" إال دخله

 :وله تعاىلوإىل ذلك يشري ق. وينعدم الطموح والترفع، يف األمة امليتة اليت يتبع فيها اهلوى تشيع الدناءة والصغار-ز



 ٢١٤

 .١٨٩ص،إحتاف األنام، حممد خليل اخلطيب١
 : مظاهر الشح اليت تقدمت عند قوله-�-ولقد خلص الرسول 

وأمرهم بـالفجور   ،فبحلـوا وأمرهم بالبخل   ،أمرهم بالقطيعة فقطعوا  : إياكم والشح فإمنا هلك من قبلكم بالشح      "
 .١" ففجروا

 : اتباع اهلوى-٢
مث االنطالق يف ذلك كله من احلمية ، هو جمانبة العدل يف السلوك والتفكري والشعور-اهلوى-احملور الذي يدور حول 

 فَـال {: ويذكر الرازي يف تفسريه أن اهللا وضع اهلوى يف مقابل العدل عند قوله تعاىل             . العصبية والشهوات النفسية  
 :مث يعلق على ذلك فيقول] . ١٣٥: النساء[} تتِبعوا الْهوى أَنْ تعِدلُوا

ومن ترك . وحتقيق الكالم أن العدل عبارة عن ترك اهلوى. املعىن اتركوا متابعة اهلوى حىت تصريوا موصوفني بالعدل"
 .٢"}  أَنْ تعِدلُوافَال تتِبعوا الْهوى{: فتقدير اآلية. أحد النقيضني فقد حصل له اآلخر

 :يتضح أنه يتمثل فيما يلي-اهلوى الصفة الثانية لألمة امليتة -ومن حتليل اآليات واألحاديث اليت عاجلت 
كما إن املظلـومني    . تلبية حلمية عصبية أو شهوة نفسية     ،فالذين ميارسون الظلم إمنا يقترفونه بسبب اهلوى      ، الظلم -أ

إذا رأيـت أمـيت ال   : "�-ولذلك قال .  بظلمه إمنا يفعلون ذلك بسبب اهلوىويرضون،الذين خينعون أمام الظامل  
 .٣" يقولون للظامل منهم أنت الظامل فقد تودع منها

 فاألمة امليتة تسكت أمام سياسات الظلم وتطبيقاته يف االجتماع
__________ 

 .١٥٨ص،٣جـ،ترهيبواملنذري يف الترغيب وال،ومثله أبو داود، نقال عن احلاكم١١٥ص، نفس املصدر١
 ". سورة النساء١٣٥تفسري آية  "٧٤ص،١١جـ،التفسري، الرازي٢
 .١٧٥ص،١٩جـ،"تصنيف الساعايت، مسند أمحد٣

والتربية وتتسابق لتملق الظامل طلبا ملا عنده من شهوات أو ملا تربطهم به من              ،واالقتصاد والسياسة والثقافة والفنون   
وصاحب ،والعامل خيشى على عمله   ،واملوظف خيشى على وظيفته   ،لى جتارته فالتاجر يف األمة امليتة خيشى ع     ،عصبيات

 .الشهوة خيشى فقدان شهوته وهكذا
اليت تقف " املصلحة-الصاحلة"وإمنا معناه أا تفتقر إىل العناصر ،وال يعين هذا أن األمة امليتة ختلو من العناصر الصاحلة

والتمييز بني الفريقني واضح متام الوضوح يف القرآن الكـرمي          . وحتول دون انتشاره واستشراء مضاعفاته    ،أمام الظلم 
هي الضمان الواقي لألمة من اهلالك ومـن        " املصلحة-الصاحلة"فالقرآن يؤكد على أن العناصر      . واحلديث الشريف 

 :من ذلك قوله تعاىل. العقوبات اإلهلية
}ا ملُهأَهى ِبظُلٍْم والْقُر ِلكهِلي كبا كَانَ رمونَوِلح١١٧: هود[} ص. [ 

 :وال تنجو من الدمار الذي يرتل باألمم املعذبة،أما العناصر الصاحلة غري املصلحة فهذه ال حتول دون وفاة األمم
}ونَ ذَِلكد مهِمنونَ واِلحالص مها ِمنمِض أُمِفي الْأَر ماهنقَطَّع١٦٨: األعراف[} و. [ 

 :ن مساعدة الظامل على ظلمه خترج من اإلسالم إىل أ-�-وينبه الرسول 
وال أنـا   ،وماألم على ظلمهم فلـيس مـين      ،ويكذبون فمن صدقهم بكذم   ،أال إنه سيكون بعدي أمراء يظلمون     "

 .١" ومن مل ميالئهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه،ومن مل يصدقهم بكذم،منهم
__________ 



 ٢١٣

! ال يوجد هنا تصديق على مثل هذه الوثيقـة        : وحني جاء دوري وبدأت عرض حاجيت قاطعتين بالقول       ! وجلست
؟ دعين  !ما الذي مينع من تصديقها    :  يقف إىل جانبها فابستم وتدخل بلطف قائال       -األجنيب األصل -وكان القنصل   

 !!أنظر فيها
فـأراح  ،مث طلب إىل الفتاة إجراء الالزم     !! عشرة دوالرات فقط رسم تصديق    : وثيقة قليال مث ابتسم قليال    نظر يف ال  

 .أصعايب واستل سخيميت
تعامل !! احملجبة!! وتكررت زياريت للمراجعة فالحظت أن السلبية والشح صفتان مستمرتان يف هذه الفتاة املسلمة            

غري "واملوظفات  ،الذي يقدمه املوظفون  " اليسر"الذي تواجههم به إال     " العسر"وال ينقذهم من    ،ا غالب املراجعني  
 ".املسلمني

 هي بعض شـظايا  -"األشكال"وإن عرضت تدين -والنظر الدقيق يف تفسري هذا السلوك الشحيح أن الفتاة العربية      
العاملني إىل جانبها من   " لمنياألجانب غري املس  "بينما يربأ   ،وهي حتمل يف ثقافتها وممارساا جراثيم الشح      ،أمة متوفاة 

 .جراثيم هذا السرطان االجتماعي؛ ألم نشأوا يف بيئات سليمة منه
ودوائر ،وتبدو واضحة حني نستذكر خرباتنا املؤملة يف املطارات ومراكز احلدود، وتطبيقاته-الشح-وتتفشى آثار هذا 

واإلنسان الذي خيرج خارج    !! ة اإلسالمية املتوفاة  وأقطار األم " مزق"العمل الرمسية وشبكة العالقات االجتماعية يف       
" اليسر"ومن بين قومه ويقارنه بـ،الذي يعاين منه يف بالده" العسر"حدود األمة اإلسالمية املتوفاة يستذكر دائما هذا 

طـار  والعالقات التجارية والرمسيـة يف األق     ،وإدارات الدولة ومراكز العمل   ،الذي يراه يف املطارات ومراكز احلدود     
 !!والتساؤل والندب والتحسر واالستفهام واالستغراب،وهو ال يتوقف عن املقارنة،!!األوربية واألمريكية

وانتشار الفردية واألنانية مـع اإلسـراف يف        ،وعدم البذل والتربع  ، الشح بالتكافل وعدم التواصل والتراحم     -حـ
 .اإلنفاق على ملذات النفس وشهواا

". األعمال"دون  " األشكال"وشيوع الشكلية يف التدين واالقتصار على تدين        ،ي للعبادة  الشح باملظهر االجتماع   -د
ومنع كـل  ،والتوقف عن الزكـاة واجلهـاد  ،وحركاا دون إقامة معانيها يف احلياة،والتركيز على طقوس العبادات  

الَِّذين هم عن   ،ويلٌ ِللْمصلِّني فَ{: وهو ما يشري إليه قوله تعاىل     . يعني املسلم على إقامة روح الدين وفضائله      " ماعون"
يعـني  " مـاعون "أي يراءون بالصالة بينما هم مينعون كل } ويمنعونَ الْماعونَ،الَِّذين هم يراؤونَ ،صالِتِهم ساهونَ 

 .الفة تعاليمهوخم،وعدم االشتغال ا اشتغاال يلهيهم عن دينهم أو يدفعهم دفعا ملخالفته،الناس على يسر احلياة
الَِّذين ِإذَا  ،ويلٌ ِللْمطَفِِّفني {: والتطفيف مشتق من قوله تعاىل    . يف املعامالت " التطفيف" الشح بالعدل وشيوع     -هـ

أصحاب والتطفيف يف العمل أو الوظيفة أن يرهق } وِإذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخِسرونَ    ،اكْتالُوا علَى الناِس يستوفُونَ   
أو رواتب أقل ،واملوظفني بالواجبات ويثقلون عليهم يف املسئوليات يف الوقت الذي يدفعون هلم أجورا      ،العمل العمال 

أما التطفيف يف التجارة فهو     . أي خيصمون من أجورهم أو رواتبهم     " ليخسروهم"ويغتنمون كل فرصة    ،من غريهم 
وهكذا يف مجيع أنواع املعامالت وعالقـات       . املكيال عند البيع  أو  ،املبالغة يف االستيفاء عند الشراء وإنقاص الوزن      

 .العمل واخلدمة والوظيفة
وإيثـار السـالمة باملـال      ،واجلنب أمام األخطار اخلارجية أو األعداء اخلارجني      ،و الشح بالنفس واألبناء والقدرات    

ن بن علي بن أيب طالب حني عرف        وهذا ما أشار إليه احلس    . مع القسوة على األخوة أو الرعايا يف الداخل       ،والنفس
 .١اجلرأة على الصديق والنكوص عن العدو:  بأنه-اجلنب-

__________ 
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__________ 
 .١١٥ص،إحتاف األنام خبطب رسول اإلسالم، حممد خليل اخلطيب١
 ". من سورة النساء١٢٨تفسري آية  "٣٢٠ص،٥جـ،التفسري، الطربي٢
 .١٨٩ص،إحتاف األنام خبطب رسول اإلسالم، حممد خليل اخلطيب٣

وتوا ويؤِثرونَ علَى أَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسِه فَأُولَِئـك هـم                ِفي صدوِرِهم حاجةً ِمما أُ    
 ] .٩: احلشر[} الْمفِْلحونَ

-}           وقي نمو فُِسكُما ِلأَنريِفقُوا خأَنوا وأَِطيعوا وعماسو متطَعتا اسم قُوا اللَّهونَ     فَاتفِْلحالْم مه فِْسِه فَأُولَِئكن حش  {
 ] .١٦: التغابن[

أو الدميمة اليت تضن جبزء من حقها لضرا الشابة ،إن الشح ورد يف آية أخرى ليشري إىل املرأة العجوز،واألمر الثالث
 .اجلميلة

جناح علَيِهما أَنْ يصِلحا بينهمـا صـلْحا والصـلْح خيـر            وِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزا أَو ِإعراضا فَال           {-
 ] .١٢٨: النساء[} وأُحِضرِت الْأَنفُس الشح وِإنْ تحِسنوا وتتقُوا فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبما تعملُونَ خِبريا

وعدم التفضل ا ملن هـو      ، مل تعد احلاجة شديدة إليها      إشارة إىل أن الشح يشمل التشبث مبنافع       -أيضا-ويف اآلية   
وتفتك م علـل    ،ومن أمثلته األثرياء الذين يشحون عن اإلحسان والتربع حني تتقدم م السن           ،أكثر حاجة إليها  

وأمثاهلا ،املوت بينما يتربع نظائرهم يف اتمعات غري اإلسالمية بتأسيس دور العلم ومراكز البحوث واملستشـفيات  
 .ن املنافع العامةم

وإبطال لفاعلية شبكة   ،أي إن حموره اختفاء الشعور بالصاحل العام      . فالشح يف حقيقته نقيض لعنصر الوالية يف األمة       
والنصرة اليت  ،واإليواء،والرسالة واجلهاد ،واهلجرة،اإلميان: أي عناصر ،العالقات االجتماعية اليت توفرها عناصر األمة     

وبذلك تكون األمة اليت تصاب بالشح كاجلسد امليت الذي تتوقف فيه الـدورة             . قةمرت تفاصيلها يف فصول ساب    
ومن حتليل . فال تزود أجهزته بالغذاء الالزم الستمرار عافيتها وآداء وظائفها مما ميهد لتفسحها وانبعاث نتنها،الدموية

 : يتضح أن الشح يتمثل فيما يلي-الشح-اآليات واألحاديث اليت عاجلت 
وإثقال كاهل الرعية بالضـرائب  ،كتضييق احلكومات على احلريات،بيسر احلياة وشحنها بالضنك والعسر الشح   -أ

 واستغالل رجال،والغرامات
واإلجيار ،واحلرب وندرة السلع ملمارسة االحتكار ورفع األسعار      ،االقتصاد لألزمات وأوقات الشدة وظروف القطح     

 .ريندون اكتراث مبا يسببه ذلك من عنت وإرهاق لآلخ
والشح باملعاملة احلسنة وشيوع الفظاظة والغلظة يف ميادين        ، الشح بإجناز الواجبات وبذل اجلهد وشيوع العجز       -ب

 .١احلياة ومؤسساا املختلفة
__________ 

ولتوضيح ذلك نسـوق  .  بشكل عفوي وتلقائي-إنسان األمة امليتة- الشح يف سلوك   -أو جريان - يظهر جتاري    ١
 :تايلاملثل الواقعي ال

شـباك  -وحني ذهبت إىل القنصلية قابلتين على       . احتجت إىل تصديق بعض الوثائق يف إحدى القنصليات األجنبية        
ومل تكد تلمحين حىت بادرتين     . وجلبابا يستر مجيع جسمها   ، فتاة عربية ترتدي حجابا شرعيا على رأسها       -املراجعة

كظمت استيائي  . دون أن يربز مين ما يستدعي ذلك      -قالت هذا   !! اجلس حىت يأيت دورك   : بتجهم وفظاظة -قائلة  
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واملخابرات حبيث خييل   ،اجليشوكذلك أنظمة احلكم واألمة حني متوت تبقى زمنا تتكئ على منسأا من البوليس و             
فتأكـل  ،أو قوة غايزة من اخلارج    ،للرازحني حتت ظلمها أا حية قائمة حىت يبعث اهللا عناصر انقالبية من الداخل            

وحينئذ يتبني الرازحون حتت ظلمها أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا زمنـا يف               . املنسأة وختر األمة وتعلن الوفاة    
 .العذاب املهني

 حيدد لألمة امليتة أعراضا جمملة رئيسية يندرج حتت كل عرض تفاصيل دقيقة يستطيع أولو األلباب           -�-ول  والرس
ويبدأون حماوالت ،ونظام احلكم فيها فيقون الناس مضاعفات االيار،من خالل هذه األعراض التحقق من وفاة األمة

 : ما يليومن األحاديث اليت تقدم جممل هذه األعراض. بعث األمة من جديد
ودعك من أمر   ،فعليك خباصة نفسك  ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه    ،ودنيا مؤثرة ،وهو متبعا ،إذا رأيت شحا مطاعا   "

 .١" العامة
كلها أعراض رئيسية لألمة امليتة يتفرع عن       ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه    ،والدنيا املؤثرة ،واهلوى املتبع ،فالشح املطاع 

 وهذه األعراض تبدو جلية واضحة يف الفترة الواقعـة بـني حـدوث              .كلها منها عشرات املضاعفات والتفاصيل    
 :وإجراءات الدفن اليت مر احلديث عنها،وبني إعالا،الوفاة

 :أما تفاصيل هذه األعراض فهي كما يلي
 ":الشح املطاع" شيوع -١

 أما،البخل يكون يف املال: وقيل. والشح يف اللغة معناه أشد البخل
__________ 

 .٣٠٦٠رقم ،٢٢٢ص،تفسري سورة املائدة: كتاب التفسري "٨جـ،لسننا، الترمذي١
 .كتاب املالحم،٤جـ،سنن أيب داود: ومثله

 .٤٠١٤رقم ،١٣٣١ص،٢جـ،كتاب الفنت،سنن ابن ماجه: و
ولقد عرفه احلسن بن علي بـن أيب        . ٢إنه اإلفراط يف احلرص على الشيء     : وقيل. ١الشح فيكون باملال واملعروف   

 .أي خسارة. ٣أن ترى ما أنفقته تلفًا: نهما بأنهطالب رضي اهللا ع
أن من يبتلى   ،األول: ولقد ورد ذكر الشح يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع تتكامل مجيعها لتدل على أمور ثالثة               

والنكوص ،والتردد يف مساعدة الناس   ،والبخل بعمل اخلري والسلوك احلسن    ،بالشح يتصف بعدم اإلنفاق يف سبيل اهللا      
واحلضور عند الطمع   ،والغياب عند التضحية والبذل   ،وسالطة اللسان على األصدقاء   ،اد واجلنب أمام األعداء   عن اجله 
 :والغنيمة

لَيكُم فَِإذَا جاَء الْخوف    أَِشحةً ع ،قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقني ِمنكُم والْقَاِئِلني ِلِإخواِنِهم هلُم ِإلَينا وال يأْتونَ الْبأْس ِإلَّا قَِليلًا             {
رأَيتهم ينظُرونَ ِإلَيك تدور أَعينهم كَالَِّذي يغشى علَيِه ِمن الْموِت فَِإذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم ِبأَلِْسنٍة ِحداٍد أَِشحةً                 

يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وِإنْ يأِْت  ،ه أَعمالَهم وكَانَ ذَِلك علَى اللَِّه يِسريا      علَى الْخيِر أُولَِئك لَم يؤِمنوا فَأَحبطَ اللَّ      
: األحـزاب [} الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ ِفي الْأَعراِب يسأَلونَ عن أَنباِئكُم ولَو كَانوا ِفيكُم ما قَاتلُوا ِإلَّا قَِليلًـا       

٢٠-١٨. [ 
ومسـاعدة النـاس علـى      ،وإيثار املصـلحة العامة   ،أن من برئ من الشح يتصف بالسخاء والبـذل        ،واألمر الثاين 

 :وتيسري أمورهم،وحمبة القادمني الغرباء كمحبة املقيمني األقرباء،االستقرار
}ِحبي ِلِهمقَب انَ ِمنالِْأميو ارأُوا الدوبت الَِّذينونَوِجدال يو ِهمِإلَي راجه نونَ م 
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 حيث تبدأ بوفاة األمة عنـد احملطـة         ٣٧٣باملثلث د هـ وعلى صفحة      " ٢"يرمز إىل هذه املرحلة يف الشكل رقم        
وتنتهي األمة إىل حالة الوفـاة حـني   ،"و" بالدفن عند احملطة الزمنية    وتنتهي عند إعالن الوفاة والقيام    ،"هـ"الزمنية  

 :الذي يوجه احلياة فيها هي" املثل األعلى"تصبح حقيقة 
 ":األشياء"يف فلك " األفكار واألشخاص" دوران -

قـدرات  وتكريس امل،ومتعها يف حمور نظام القيم السـائدة ،والتجسيد العملي هلذا الدوران هو متركز شهوات احلياة    
وإىل هذا النسيان   . واملتع ونسيان ما عداها من قضايا النشأة واحلياة واملصري        ،الفكرية والبشرية لتوفري هذه الشهوات    

 :يشري قوله تعاىل
}مهفُسأَن ماهسفَأَن وا اللَّهس١٩: احلشر[} ن. [ 

والعض عليهـا   ،"ملكية األشياء "اهتماماته حول   أناين تدور   " إنسان"واحملصلة النهائية هلذا التبدل يف القيم هي بروز         
. والغش والظلم واالغتصاب دون اعتبار لآلخرين ومصـائرهم       ،بكل األنياب املادية والنفسية كقوة السالح والتآمر      

 أي الـذي يعـض عليـه أهلـه بقـوة            -امللك العضوض - على هذا النظام القيمي اسم       -�-ويطلق الرسول   
 .نت وحيرسونه باإلرهابويغتصبونه بالقتل والف،السالح

 العادي -ملك الفرد-فهي تبدأ من .  بتفاوت دوائر املمالك يف األمة    -امللك العضوض -وتتفاوت سعة دوائر شهوة     
 لألشياء حىت تبلغ أقصى

 والقواعـد   -امللك العضوض -وهذا التجانس بني قمة     . سعتها يف امللكية املطلقة للحاكم اجلالس على رأس اتمع        
وتفصل األحاديث النبوية   ". كما تكونون يول عليكم   "،ضوضة يندرج أيضا حتت املبدأ اإلسالمي القائل      الشعبية الع 

 :�-من ذلك قوله ، ومظاهره ومضاعفاته-امللك العضوض-يف تشخيص هذا اللون من قيم 
احملبة إال باستخراج   وال  ،وال الغىن إال بالغصب والبخل    ،ال ينال امللك فيه إال بالقتل والتجرب      ،سيأيت على الناس زمان   "

وصرب على البغضة وهو يقر على      ،فصرب على الفقر وهو يقدر على الغىن      ،فمن أدرك ذلك الزمان   ،الدين واتباع اهلوى  
 .١" أتاه اهللا ثواب مخسني صديقا ممن صدق يب،وصرب على الذال وهو يقدر على العز،احملبة

 :ويف حديث آخر
أولئك شر اخللق ،وقبلتهم نساؤهم ودينهم درامههم ودنانريهم،م متاعهموشرفه،يأيت على الناس زمان مهتهم بطوم"

 .٢" ال خالق هلم عند اهللا
__________ 

 .٩٣٨ص" ١٩٧٨/ ١٣٩٨،دار الفتح: بريوت"،منهاج الصاحلني، عز الدين بليق١
 . نقلًا عن الديلمي٩٣٧ص، نفس املصدر٢

 أعراض األمة امليتة: أولًا
 فترة من الزمن تكون خالهلا كالعمارة الضخمة املتصدعة اليت تظل قائمة ما             - الوفاة بعد حدوث -تبقى األمة امليتة    

ويقدم القرآن لألمم امليتة    . أو مل تعمل فيها آالت اهلدم اليت دم حيطاا        ،دامت مل ب الرياح اليت تقوض أركاا      
أو -ما أكلت دابـة األرض املنسـأة        فل،مثال من جثة سليمان اليت ظلت زمنا بعد وفاته ختيف العاملني حتت إمرته            

 وخرت إىل األرض قال العاملون حتت إمرته من اجلن، اليت تستند إليها اجلثة-العصاة
 .واإلنس لو كنا نعلم وفاته ما لبثنا زمنا طويال يف عذاب العمل وتنفيذ األوامر
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ـ    " اإلميان"يصبح حمتوى    ويف أية  فهو يقابل للذوبان يف أية جنسية       ،"جنسيته وثقافته "بشهوات الفرد وتأمينها حمدد ل
 .ثقافة

 .الذي يشد إليه رحاله" املهجر"ويصبح املكان الذي جيد الفرد فيه قضاء مصاحله هو 
 .واجلسدية،والنفسية،الذي يفرغ الفرد فيه طاقاته العقلية" اجلهاد"ويصبح العمل لتأمني املصاحل املذكورة هو مظهر 

 .صاحل الفرد نفسهيف توفري اإلقامة املرحية الزاخرة مب" اإليواء"ويتحدد مفهوم 
 .يف منافحة الفرد عن مصاحلة اخلاصة دون سواها" النصرة"ويتحدد مفهوم 
 .وتقدميها على أي شيء آخر،يف األنانية الفردية" الوالية"ويتحدد مفهوم 

وتعطل الفاعليـة االجتماعيـة لعناصـر       ، معناه متزق شبكة العالقـات االجتماعيـة       -هذا الطور -وبلوغ األمة   
وأبرز مظاهر هذا التعطل هو انفجار األسـرة آخـر          ،والوالية،والنصرة،واإليواء،واجلهاد والرسالة ،جرةواهل،اإلميان

اإلنسـان  "وبـروز مـرض     . وانصراف كل عضو فيها لشئونه اخلاصة دون سواه       ،الوحدات االجتماعية يف األمة   
واملنافع ،تآمر لالستئثار باملكاسب  ويتعامل معهم بالكيد وال   ،الذي يتضخم على حساب األفراد احمليطني به      " السرطاين

وبلوغ األمة هذه احلالة حيوهلا إىل أكوام من     . وفرص العمل متاما كما تتضخم اخلاليا السرطانية وتدمر بعضها بعضا         
 !!مرحلة الوفاة: ومعىن هذه احلالة الدخول يف املرحلة الثالثة،اخلردة البشرية

 :ليةوأخريا ال بد من االنتباه إىل املالحظات التا
فقد ،إن سلسلة االحنسارات املتوالية اليت متر ا األمة ال تتم بدرجة متفاوتة عند أفراد األمة ومجاعاا،املالحظة األوىل

وتناثر األكثرية علـى    ،يكون أناس على دائرة الوالء لألفكار يف الوقت الذي يكون آخرون على دائرة الوالء للقوم              
ويف هذه احلالة يعاين الذين يعيشون على الـدوائر الواسـعة مـن             . والفردية،لطائفةوا،والعائلة،دوائر الوالء للقبيلة  

وال يكون هلم أثر يف األحداث أو إيقاف السرطانات االجتماعية اليت تؤدي باألمة ،الفكري واالجتماعي" االغتراب"
 !!إىل الوفاة

" توبة"فقد تقوم حركات مراجعة و    ،إىل الوفاة ليس حتميا أن تتوىل االحنسارات حىت تنتهي باألمة         ،واملالحظة الثانية 
 .أو تنقلها من املرض إىل الصحة،إصالحية ترد لألمة قسطًا من العافية أو متنع زيادة االحنسار ملدة

وترميم لظـواهر   ،دوريـة " وتوبـة "وصحتها إذا كان هناك رقابة      ،ميكن احملافظة على عافية األمة    ،واملالحظة الثالثة 
 .ملرضاالختالل أو مقدمات ا

والقيام ذه املهمة حيتاج إىل مؤسسات متخصصة تضم عددا كافيا من اخلرباء املختصني يتناسب عددهم مع عدد                 
 .األمة

وأقامت املؤسسات املتخصصة ،ولعله من املوضوعية أن نقول أن األمم الغربية املعاصرة قد انتبهت إىل املالحظة الثالثة
والدراسـات اإلحصـائية    ،كالبيانات االستطالعية ،ئل العلميـة  اليت تفحص نشاطات األمـة مبختلـف الوسـا        

ويف مجيع هذه الوسائل توفر هلا حرية النقـد والتعـبري           ،والتنقيب يف مثار اخلطط وتقومي املشروعات     ،واالستفتاءات
 .والتشخيص؛ ألنه بدون هذه احلرية ال ميكن أن يكون هناك تقومي وتصحيح

 األمة مرحلة الدوران يف فلك األشياءمرحلة وفاة : الفصل السادس والعشرون
 مدخل

... 
 "مرحلة الدوران يف فلك األشياء"مرحلة وفاة األمة : الفصل السادس والعشرون
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ولذلك ختتل مظاهر اإلنتـاج     ،واستعماالا على ما حيقق حاجات دائرة األسرة الضيقة       ،"األشياء" يتركز إنتاج    -٤
ويشيع الكسـب   ،فتنحسر من تلبية نصرة أفكار الرسالة إىل تلبية حاجات األسرة يف االستهالك           ،الزراعي والصناعي 

 .وتكافؤ الفرص،ويظهر االحتكار والكرت وخيتفي التعاون اجلماعي،لفردي السريعا
 :والقدرة التسخريية، هبوط مستوى القدرات العقلية واإلرادة العازمة-جـ

ويزداد ثقل األغـالل واآلثـار الثقافيـة        ،فترسخ اآلبائية والتقليد  " املثل األعلى "تنحسر القدرات العقلية باحنسار     
والتقاليـد بـدل املقـررات    ،وجينح الناس إىل األهواء واالحتكام إىل األعـراف والعادات    ،الجتماعيةواملوروثات ا 

والتنفيذ يف جماالت   ،فتتضاءل القدرات التسخريية ويكون من مثار ذلك عقم يف التخطيط         ،وتضعف اإلرادات ،العقلية
 .احلياة املختلفة

وهو ايار آخر مظاهر االجتماع البشـري       ،أطوار املرض واستشراء مضاعفات الطور األسرية ينقل األمة إىل آخر         
 .وشيوع الفردية

 طور والء الفرد لنفسه: الطور الرابع
 :املوجه للحياة يف األمة لتصبح حقيقته هي" املثل األعلى"أبرز مالمح هذا الطور هو تدين 

 :نفسه" شخص الفرد"يف فلك " األفكار واألشياء" دوران -
    مما يهيئ  ، من دائرة األسرة إىل دائرة الفرد نفسه       -حمور الوالء -ذه الصفة يؤدي إىل احنسار      واتصاف املثل األعلى
وانكماشـها يف بـؤرة األنانيـة       ،والنصرة،واإليواء،واجلهـاد والرسالة  ،واهلجرة،اإلميان: إىل احنسار عناصر األمة   

 :مة لتصبح معادلتها كالتايلوتكون احملصلة النهائية هلذا االنكماش هي تغري حمتويات عناصر األ،الفردية
 ".نصرة+ إيواء + جهاد ورسالة + هجرة + اإلميان "والء الفرد لنفسه = األمة 

 .نصرة فردية+ إيواء فردي + جهاد فردي ورسالة فردية + هجرة فردية + أفراد أنانيون = 
 :وميكن أن منثل هلذا التركيب النهائي لوجود األمة بالشكل التايل

 :ويصبح الطابع العام هو،الفرد نفسه" شخص"ينحسر حمور الوالء إىل " ٧ "ففي الشكل رقم
 :الفرد نفسه" شخص"حول " األفكار واألشياء" دوران -

 أي هي تنضم،ال صلة والء" نفاق"أما دائرة األسرة فتتحول إىل صلة 
 . اخلاصةعند احلاجة من أجل مصاحل الفرد" تنفق"إىل خمزون أرصدة األفكار والقوم والقبيلة لـ

 :ويف هذا الطور تتفاعل مضاعفات املرض وتدفع باألمة إىل حالة الرتع الذي تتمثل مظاهره فيما يلي
 : ضآلة التفاعل مع اخلربات االجتماعية والكونية-أ

يد ويكون التجس. يف األمة" املثل األعلى"والكونية تبعا لتفاقم احنسار ،يتفاقم احنساب التفاعل مع اخلربات االجتماعية
وإمنا يتـدرب  ،دومنا أية فلسفة تربوية أو أهداف  " يقرأ الفرد باسم نفسه   "العملي هلذا التفاقم يف ميدان التربية حيث        

ولذلك يتحول إىل مواطن مرتزق جيـوب       .  اليت تسوقه يف أي جمتمع وحتت أي لواء        -املعلومات واملهارات -على  
 .ومينح لكل جهة والء،األرض للعمل حتت أي لواء

 :اقم احنسار مستوى التفاعل مع الرسالة تف-ب
وتصبح شـبكة العالقـات     ،يف هذا الطور تصبح رسالة الفرد يف احلياة أن يعيش طبقا ملا يقتضيه حمور والئه لنفسه               

 :االجتماعية كما يلي
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وارتدادها لتقتصـر علـى   ،فاجلهل املشار إليه يف احلديث يشري إىل احنراف التربية عن االشتغال مبقاصد احلياة العليا           
وال رقيا  ،حيقق أمنا يف احلياة   األمر الذي ال    ،اآلنية" األشياء"يف  " األشخاص"االشتغال باملهارات املوصلة إىل شهوات      

 !!والقتل!! والقتل!! وإمنا فنت وخصومات وحروب حىت ال يكون إال القتل،يف العالقات
وزينة شخصية وأسرية هدفه    ،"ديكور"ويصبح العلم جمرد    ،أمية القراءة وأمية التفكري   - تأخذ األمية يف االنتشار      -٢

وبط ثقافة اجلماهري لتصبح ،صاحبه نشاط علمي أو حبث معريفاحلصول على الشهادات واأللقاب العلمية دون أن ي
 .وقبحا ال أذواق ومجال،وبط الفنون لتصري فنون شهوات،ثقافة متع وغرائز

 ":شبكة العالقات االجتماعية" ازدياد هبوط مستوى التفاعل مع الرسالة -ب
وتظهـر  . لألمـة " املثل األعلـى  "م اخللل يف    يف هذا الطور يتعمق اخللل يف مستوى التفاعل مع الرسالة تبعا لتفاق           
 :مضاعفات هذا اخللل يف حمتويات عناصر األمة اليت تصبح كما يلي

__________ 
 .٣١ص،باب العلم،١جـ،الصحيح، البخاري١
 .٣٦ص،باب العلم،١جـ،الصحيح، البخاري٢

 .٢٢٣ص،"شرح النووي"،٦جـ،الصحيح،مسلم
 ".ثقافام"األفراد و" جنسيات" احلقيقي لـبالرباط األسري هو احملدد" اإلميان"يصبح 

 .وعملها وعيشها،الفعلي لألسرة هو املكان الذي جتد فيه استقرارها" املهجر"ويصبح 
 .وتطبيقاما يف احلياة" اجلهاد والرسالة"ويصبح الكد لتأمني حاجات األسرة هو املظهر الذي تتلخص فيه مفاهيم 

 .قامة والسكن ألفراد األسرةهو توفري اإل" اإليواء"ويصبح مفهوم 
 .يف املنافحة عن شئون األسرة ومصاحلها" النصرة"ويتحدد مفهوم 

والقيم واألخالق اليت توجه شبكة العالقات ،وتغري حمتويات عناصر األمة ذا املفهوم يؤدي إىل تغري مماثل يف الفضائل
 :االجتماعية فتصبح كما يلي

املصلحة األسرية فـوق    "يتبدل سلم القيم يف اتمع ليصبح حموره        " ألسرةأشخاص ا " يف بيئة الدروان يف فلك       -١
ويشيع التدابر وينحسر اإلحساس باملسئولية إىل داخل األسرة دون ،األمر الذي يقطع التواصل،"الصاحل العام يف األمة  

 حيمل اإلنسان لفتـرة     وترخص القيم لتصبح مثل مناديل الورق اليت      ،أما خارج األسرة فإن املسئولية تنعدم     . سواها
 .وأوساخه مث يلقي ا يف براميل النفايات،حمدودة ميسح ا بصاقه

وتظهر حمابـاة العصـبيات     ،ويشيع التحلل من املسئوليات العامـة     ، يف الداخل تضطرب اإلدارة وخيتل النظام      -٢
يأمرون مبعروف وال ينهون عن فال يعود الناس ،وتظهر اجلرمية وفساد األخالق،وينتشر الظلم وينحسر العدل،املختلفة

 .منكر
العصـبية  "ويصبح الدائرون يف فلـك     ،أما يف اخلارج فإن الناس يتثاقلون أمام األخطار اخلارجية وال يعدون لدفعها           

 ذلك إن الذي يدور يف. وبوابات للتجسس على األمة واختراقها،أدوات للقوى األجنبية الطامعة" األسرية
 والذين هم خارج دائرة أسرته أو عشريته يتساوون يف          -مفهوم األمة -ال يفهم   " ةأشخاص األسرة أو العشري   "فلك  
 .وأقرم إليه أكثرهم نفعا ماديا عاجال له،"أجانب"أم 

وقضـاء  ،موقوت ملن يساعد على تـوفري حاجـات األسرة        " نفاق"إىل  - أي احلب والطاعة     -الوله- يتحول   -٣
 .واملراكز الوظيفية،التنافس على املتع واملكاسب املاديةوتشتد حدة ،مصاحلها يف املكاسب والوظيفة
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وعالقاا مبزيد من االحنسار وتصـبح  ،األمةالذي يوجه حياة  " املثل األعلى "تنتقل األمة إىل هذا الطور حني يصاب        
 :حقيقته هي

 ":أشخاص األسرة"يف فلك " األفكار واألشياء" دوران -
أو الطائفة إىل دائرة األسرة مما يهيئ ،واتصاف املثل األعلى ذه الصفة يؤدي إىل احنسار حمور الوالء من دائرة القبيلة  

والنصرة إىل دائرة األسرة لتستمد مضامينها منـها  ،واإليواء،د والرسالةواجلها،واهلجرة،اإلميان: أيضا الحنسار عناصر 
 :وتكون احملصلة النهائية هي تغري حمتوياا عناصر األمة لتصبح معادلتها كالتايل. وتتفاعل عليها

 ".نصرة+ إيواء + جهاد ورسالة + هجرة + إميان "الوالء األسري = األمة 
 .محية أسرية+ إيواء أسري + كد أسري + هجرة أسرية + ة أفراد يؤمنون بالعصبية األسري= و

 ":٦"وميكن أن منثل للتركيب اجلديد بالشكل التايل رقم 
أو الطائفة أو اإلقليم أو احلزب إىل دائرة        " أشخاص القبيلة " من دائرة    -حمور الوالء -ينحسر  " ٦"ففي الشكل رقم    

 :الذي يوجه احلياة العامة هو" ثل األعلىامل"ويصبح الطابع العام لـ،"أشخاص األسرة"الوالء لـ
 ":أشخاص األسرة"يف فلك " األفكار وأشياء" دوران -

أي تنضـم إىل    ،وجمامالت ال صـلة والء    " نفاق"أو احلزب أو اإلقليم فتتحول إىل صلة        ،أما دائرة القبيلة أو الطائفة    
 بينما تتحول دائرا    -حمور الوالء لألسرة  -مثلهما عند احلاجة من أجل      " تنفق"لـ" األفكار والقوم "خمزون أرصدة   

 إىل منطقة جفاف اجتماعي ال يعود الذين يبقون على الـوالء هلـا إال بـاخلربات                 -أي دائرة العشرية ونظائرها   -
 .واإلحباطات ومشاعر اخليبة والعدمية،السلبية

 يف مستوى التفاعـل مـع       وتؤدي إىل مزيد من املضاعفات املرضية     ،ويف هذا الطور تتفاعل مضاعفات مرض األمة      
وتتمثل املالمح الرئيسية   . ويف مستوى التفاعل مع أفكار الرسالة     ،ويف القدرات العقلية  ،اخلربات االجتماعية والكونية  

 :للمضاعفات املذكورة فيما يلي
 :اخلربات االجتماعية والكونية- ازداد هبوط مستوى التفاعل مع -أ

والكونية يف هذا الطور الحنسار مستوى املثـل األعلـى يف     ، االجتماعية يستمر احنسار مستوى التفاعل مع اخلربات     
ـ      ،ويكون التجسيد العملي هلذا االحنسار يف ميدان التربية       . األمة -" يقرأ"والعلم حيث تتغري فلسفة التربية الواقعية ل

 :تائج هذا ما يليواالجتماعية ويكون من ن،أي لتأمني متطلبات حياا املادية" باسم أسرته "-إنسان التربية
وإىل هـذا   . واالشتغال بقضايا سطحية دنيوية   ، مزيد من ضعف دوافع العلم والتربية يؤدي إىل الشكلية العلمية          -١

 :املعىن يتوجه قوله تعاىل
 ] .٧: الروم[} يعلَمونَ ظَاِهرا ِمن الْحياِة الدنيا وهم عِن الْآِخرِة هم غَاِفلُونَ{

 : احلديث النبوي القائلوإليه يتوجه
 يا رسول اهللا وما اهلرج؟: قيل". يقبض العلم ويظهر اجلهل والفنت ويكثر اهلرج"

 .١"فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل
 : عن كيفية قبض العلم قال-�-وحني سئل 

عاملا اختـذ النـاس رؤسـاء       حىت إذا مل يبق     ،ولكن بقبض العلماء  ،إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد        "
 .٢" فسلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا،جهاال
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أو اإلقليم أو احلـزب أو املـذهب أو         ، وينحسر ليتحدد حبدود القبيلة أو الطائفة      -الوالء لألمة - خيتفي مفهوم    -٢
ل اإلسالم تنافست القبائل والعشائر العربية على إقامة ففي عصر جاهلية ما قب. حسب رموز صنمية العصر-الطريقة 

وحرصت كل عشرية على بناء كعبة خاصة ا حىت بلغ عدد كعبات ذلك العصر حوايل          ،التماثيل والنصب احلجرية  
 .�١-وظلت قائمة حىت هدمها الرسول ،عشر

واإلسالمي على نصـب    ،عامل العريب والطوائف واألقاليم واألحزاب يف أقطار ال     ،ويف العصر احلديث تتنافس القبائل    
والربملانات ورئاسة البلديات واالس القروية     ،ومتاثيل بشرية يف قيادات الدول واجليوش والوزارات والدوائر       ،أصنام

وإمنـا  ،والعمد ال دف تطوير األمة والنهوض ا يف الداخل وحتقيق صمودها أمام األخطار من اخلارج               ،واملخاتري
 .وحتقيق طموحاا يف اجلاه واملكانة والثروة والنفوذ،ة أو الطائفة أو اإلقليم أو احلزببقصد رفعة القبيل

إذ إن العمـل    . واالقتصاد لتضعف نشاطه وحتد مـن فاعليتـه       ، متتد آثار عودة القيم القبائلية إىل ميدان العمل        -٣
ا من مهام اخلدم والعبيد األمر الـذي        وجتعله،واالشتغال بالزراعة والصناعة واحلرف ممارسات حتتقرها القيم القبلية       

كذلك ال تساعد حماور الوالء القبليـة       ،والصناعي ويقود إىل إمهال العناية مبشروعاته     ،يهبط مبستوى اإلنتاج الزراعي   
 على شيوع روح التعاون

__________ 
 .٨٨-٨٣ص،١جملد ،السرية، ابن هشام١

ويكون لذلك كله مضاعفات سلبية يف أشكال       . احلديثوقيام الشركات اليت هي من الشروط األساسية لالقتصاد         
واالستغالل االجتماعي وتدين مستوى    ،وينال من قيم املساواة والعدل يف األمة وتبذر بذور التفاوت الطبقي          ،التعامل

 .التدين واألخالق العامة
فالقبلي ال يعرف مفهـوم     . رهواإلقليمية روح الوالء لألمة وتأيت على فضائله ومثا       ، جتتث القيم القبلية والطائفية    -٤

وتظهر ،ولذلك ختتفي فضائل اإلحساس باملسئولية والصاحل العام      ،وينتهي والؤه عند حدود قبيلته    ،األمة وال يستوعبه  
والقبلية سرطان قاتل لروح الشورى وحماسـبة       . األنانية وعدم اإلخالص واالهتمام باملصاحل القبلية احملدودة املوقوتة       

االستبداد والتسلط وترسل إىل قيادة األمة شيخان قبليا بألقاب وطقـوس سياسـية تناسـب    ولذلك تفرز  ،احلاكم
 .والعجز عن مواجهة التحديات يف اخلارج،فيشيع التسلط الفردي والتصرف املطلق يف الداخل،العصر

ولذلك . ألمة على الدوامواألمم اليت تشيع فيها قيم العصبيات القبلية أو الطائفية متتلئ بالتناقضات اليت دد بتفجري ا  
ولعل دول الطوائف يف األندلس خري مثال ،والنفاذ إىل األمة من خالهلا،يسهل على األعداء استغالل هذه التناقضاات
والطائفية من أقوى األسلحة اليت استعملها اإلسبان لتـدمري الوجـود           ،على ذلك حيث كانت حماور الوالء القبلية      

-واليت عرفـت باسـم   ،املدن اليت كانت يف بالد الشالم قبيل الغـزو الصـلييب         -ومثلها الدول   . اإلسالمي هناك 
ومل تنج بالد الشام من أخطار هـذا        ، وسهلت جناح هذا الغزو وحتالفت مع قادته ضد بعضها البعض          -األتابكيات

-املمثلة بالـدول  واختفاء تطبيقاا السياسية ،وتتخلص من االحتالل إال بعد القضاء على قيم العصبية القبلية     ،الغزو
 .اليت مثلتها" األتابكيات"املدن أو 

الوالء -واستشراء مضاعفات املرض يف الطور القبلي يفضي إىل مضاعفات أخرى تنقل األمة إىل طور آخر هو طور 
 .األسري

 طور الوالء لألسرة: الطور الثالث
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ويضيق مدلول املصطلحات لتستمد حمتوياا من دائرة العصـبية         ، حتل الثقافة القبلية حمل العلم والقانون والنظام       -٢
واملقوالت واألعراف القبلية والطائفية حمل     ، فتحل األمثال واألشعار   -معرفة اللغو والتسلية  -وتشيع  ،القبلية ونظائرها 

وحيل حمله اجترار سري اآلبـاء      ،ويسود العجز والكسل عن ابتكار اجلديد     ، ومعطيات العلم واملعرفة   -أفكار الرسالة -
 :وإىل هذا يشري قوله تعاىل. والفخر بتراث األجداد

 ] .٢٣: الزخرف[} ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مقْتدونَ{
ـ  " لقوميةاللغة ا " يدب الضعف يف     -٣ فتنتعش اللهجات العاميـة داخـل القوميـة        " لغة الرسالة "ويزداد اجلهل ب

وتتمزق الثقافات القومية إىل ثقافات قبلية أو عشائرية أو طائفية؛ ألن اللغات واللهجات والثقافات تتعدد               ،الواحدة
 .بتعدد حماور الوالء اجلديدة

 :عازمة والقدرة التسخرييةواإلرادة ال، مضاعفات املرض على القدرات العقلية-ب
إذ احملور يف القيم القبلية . دون سواها" احلفظ"الوالء القبلي سرطان قاتل للقدرات العقلية؛ ألنه ينحسر ا إىل قدرة     

وهذا ما عرب عنه الشاعر اجلاهلي دريد       . مث يندفع لتنفيذها حبمية ومحاس    ،أن يتلقى الفرد مقوالت قبيلته دون تفكري      
 :هبن الصمة بقول

 غويت وإن ترشد غزية أرشد... فهل أنا إال من غزية إن غوت 
؛ ألنه يلغي أمناط "محية اجلاهلية"والتنفيذ العملي اسم ،والقرآن واحلديث يطلقان على هذا املستوى من التلقي العقلي

ول دون منو القدرات وحي،ومينع اإلرادات من النمو إىل الدرجة اليت تفرز العزم الالزم حلمل الرسالة           ،التفكري الصحيح 
ويبدأ ،ولذلك تسخر البيئة إنسان هذا الطور بدل أن يسـخرها         . التسخريية الالزمة لبناء احلضارات واحملافظة عليها     

 .التقهقر يف مدارج االحنطاط والتخلف
 ":شبكة العالقات االجتماعية" مضاعفات املرض يف مستوى التفاعل مع الرسالة -جـ

املثـل  "ل يف مستوى التفاعل مع توجيهات الرسالة بالقدر الذي يستشري اخللـل يف              يف هذا الطور يستشري اخلل    
وتظهر مضاعفات هذا اخللل يف شبكة العالقات االجتماعية اليت تنظم العالقـات داخـل األمـة                . لألمة" األعلى

 :أما مظاهر هذا اخللل فتكون كما يلي. وخارجها
 .الفعلية" ثقافام"األفراد و" جنسيات" هي احلمية احملددة لـ"أو نظائرها"بالقبيلة " اإلميان"تصبح رابطة 

هي الشكل الفعلي للمهجر وطبقا له خيتار األفراد مواقع         " أو نظائرها "ويصبح احلي أو اإلقليم الذي تسكنه القبيلة        
 .وانتماءام واجتاهام،سكناهم
 .اشكل املنافحة عن مصاحل القبيلة والعمل يف سبيله" اجلهاد"ويتخذ 

 .واالطمئنان املعيشي حبدود القبيلة أو نظائرها،يف توفري اإلقامة" اإليواء"ويتحدد مفهوم 
 .يف احلمية القبلية املنافحة عن القبيلة أو نظائرها" النصرة"ويتحدد مفهوم 

ـ                     ات وتغري حمتويات عناصر األمة ذا الشكل يؤدي إىل تغري مماثل يف القيم والفضائل اليت توجـه شـبكة العالق
 :االجتماعية فتصبح كما يلي

األمـر الـذي يشـيع      ،"احلمية القبلية فوق الفكرة والقوم    " يتبدل سلم القيم يف جتمعات األمة ليصبح حموره          -١
وتنحسر الفضائل وصالت املودة إىل داخل القبيلة دون سواها حيث تسمها مسات الرياء واملصانعة ،الصراعات القبلية

واملشاحنات تصبح الطابع املميز لشبكة العالقات االجتماعيـة علـى          ، فإن الريبة والشح   أما خارج القبيلة  . والنفاق
 .املستوى الفردي واجلماعي
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 :القبيلة أو الطائفة أو احلزب أو اإلقليم أو املذهب" أشخاص"يف فلك " األفكار واألشياء" دوران -
واجلهـاد  ،أي عناصـر اإلميـان واهلجرة     : األمـة  ذه الصفة يؤدي إىل احنسار عناصر        -املثل األعلى -واتصاف  
 أو نظائرها واستبدال مضامينها القومية،والنصرة من دائرة القوم إىل دائرة القبيلة،واإليواء،والرسالة

مث تكون نتيجة هذا االحنسار هي تغري تركيب األمـة          . مبضامني عشائرية أو طائفية أو إقليمية أو مذهبية أو حزبية         
 :لتايللتصبح معادلته كا

 ".نصرة+إيواء + جهاد ورسالة + هجرة ومهجر + إميان "الوالء للعشرية = األمة 
 .نصرة قبلية+ إيواء قبلي + جهاد ومصاحل قبلية + هجرة قبلية + أفراد يؤمنون باحلمية القبلية = و

ألمة بالشكل التايل رقم    وميكن أن منثل للتركيب اجلديد ل     . ومثلها معادالت الطائفة أو اإلقليم أو احلزب أو املذهب        
"٥:" 

أو اإلقلـيم أو  " أشخاص القبيلة"إىل دائرة " أشخاص القوم" من دائرة -حمور الوالء-ينحسر " ٥"ففي الشكل رقم  
 :ويصبح الطابع العام يف األمة هو،الطائفية أو احلزب

 ".زبأو الطائفة أو اإلقليم أو احل- أشخاص القبيلة -األفكار واألشياء يف فلك-دوران  "-
مثلها -أي تتحول إىل خمزون األرصدة التراثية       . ال صلة والء  " نفاق"أما دائرة القوم فتتحول صلة األمة ا إىل صلة          

  من قبل-مثل دائرة األفكار
فحني يتفاعلون مع ،أما األفراد الذين يبقون على والئهم لدائرة القوم. الوالء للقبيلة-عند احلاجة من أجل " تنفق"لـ

 .ومشاعر اخليبة واألسى والعدمية، على دائرة القوم ال خيرجون إال باخلربات السلبية واإلحباطاتاألحداث
تعدد حماور الوالء يف األمـة طبقـا لتعـدد القبائـل أو             " أو الطائفة أو اإلقليم أو احلزب     "ويف طور الوالء للقبيلة     

األمة متارس مزيدا من    " بالون"املتجمعة يف   " قوميةاألمم ال "أي إن   . أو األقاليم أو األحزاب املكونة لألمة     ،الطوائف
ولذلك . وتضغط عليه لتمزقه  ،"بالون أمة الرسالة  "فتتحول إىل أمم قبلية أو طائفية تتنافس داخل إطار          ،االنقسامات

 :واالجتماع تتمثل مالحمها الرئيسية فيما يلي،حتدث مضاعفات مرضية يف التربية
 :ى مستوى التفاعل مع اخلربات االجتماعية والكونية مضاعفات مرض الوالء القبلي عل-أ

اخلربات االجتماعية  "أو اإلقليم ينحسر مستوى التفاعل مع       ،القبيلة أو الطائفية  " أشخاص"يف طور الدوران يف فلك      
ويكون التجسيد العملـي هلـذا االحنسـار يف ميـادين التربيـة             . يف األمة " املثل األعلى "تبعا الحنسار   " والكونية

 :وأوضح ما يكون يف التغريات التالية،علموال
أي إلعزازها وتفوقها   ،أو طائفته أو إقليمية   " باسم قبيلته "إنسان هذا الطور    " ليقرأ"وأهدافها  ، تتغري فلسفة التربية   -١

 أما يف ميدان العلم فتضعف دوافع البحث وينقطع التفكر اجلديل بني إنسان. والتملك واملكانة،على نظائرها يف القوة
 :وإىل هذا االنقطاع يشري قوله تعاىل،االجتماعية والكونية" اخلربات"هذا التطور وبني 

 ] .١٠٥: يوسف[} وكَأَين ِمن آيٍة ِفي السماواِت والْأَرِض يمرونَ علَيها وهم عنها معِرضونَ{
}آي نع مهفُوظًا وحقْفًا ماَء سما السلْنعجونَوِرضعا م٣٢: األنبياء[} اِته. [ 

-وظواهر كونية ،الذين ال يرون فيما حوهلم من أحداث اجتماعية" املعرضني"ويتكرر احلديث يف القرآن عن هؤالء 
ونظائرها ال ميكن أن يرقى     ، الدالة على قدرته؛ ألن اإلنسان الذي ينحصر والؤه وتفكريه يف دائرة القبيلة            -آيات اهللا 

 .قوانني الكون وسنن احلياةإىل شهود 
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يد بسياسات امللك العضوض يف احلكـم       وتند،وملا فيها من تعريض   ،ومساءلته وحماكمته وإنزال القصاص به    ،احلاكم
 وهو ما اتصفت به أنظمة احلكم األموي العباسي اليت استمدت مفاهيمها،واملال واإلدارة

 .١ومزجته مبا راقها من تقاليد الكسروية الفارسية والقيصرية الرومانية،وتطبيقاا من تقاليد العصبية القبلية العربية
القوة على رجال الفقه والفكر وتعاظمت ردة القيم السياسية من الدوران يف            و،واستمر مسلسل هيمنة رجال امللك    

" القـوة فـوق الشـريعة     "فصارت  ،القوة وأصحاب النفوذ  " أشخاص"إىل الدوران يف فلك     " أفكار الرسالة "فلك  
 ".التملك الفردي فوق ملكية األمة"و" احلكم املطلق فوق الشورى"و" التسلط فوق احلرية"و

وازدهار مكانـة الشـعراء     ،فقهاء امللوك والسالطني  "إىل ظهور   " فقهاء الرسالة " التحول يف اندحار     ولقد أدى هذا  
وأسـبغوا الكمـال والعصـمة علـى        ،احلاكمني بـالنفوذ والتصرف   " أشخاص"واملداحني الذين أشاوا بانفراد     

اليت جسـدا   "  كفر احلرمان  قيم"وأفرزت  ،وسياسام األمر الذي بذر بذور ردود الفعل العنيفة اليت تلت         ،أفعاهلم
فترة الدوران يف   -وملا كان تدوين التاريخ اإلسالمي قد بدأ خالل هذه الفترة           . واحلركات الباطنية ،فلسفات الزندقة 

ال تـاريخ   ، فقد جرت كتابة هذا التاريخ على أساس أنه تاريخ عائالت وأشخاص           -فلك األشخاص بدل األفكار   
التاريخ ال يتبينو عمق التشويه الذي أحدثه الدوران يف فلك األشـخاص بـدل              وما زال قارئوا هذا     ،فكرة ورسالة 

 .األفكار يف كتابه هذا التاريخ وتصنيفه
وإمنا رافقتـه مقاومـة شـديدة مـن جيـل           ،أن هذا التحول مل حيدث بسـهولة      : ولعل من اإلنصاف أن نقول    

 .ميةوالتابعني الذين كانوا يدورون يف فلك أفكار الرسالة اإلسال،الصحابة
 وخالل هذه املقاومة قدم املقاومون تضحيات هائلة يف األنفس

__________ 
ولعل أمهية اخلطب املشار إليها أعاله ، مث تدوين خطب اخلليفة علي بن أيب طالب من قبل املعارضة للحكم األموي١

فلعلنا نعثـر  ،%٩نها أكثر من واليت مل يطبع م   ،تستحق التنقيب يف املخطوطات اإلسالمية املتناثرة يف مكتبات العامل        
 .على شيء من اخلطب املذكورة
وأبو ،ومثال ذلك التضحيات اليت قدمها علي بن أيب طالب وولداه احلسن واحلسني           . واملقدرات املادية واالجتماعية  

بد اهللا  وع،وسفيان الثوري ،وفقهاء التابعني من أمثال سعيد بن جبري      ،وعبد اهللا بن الزبري   ،وعمار بن ياسر  ،ذر الغفاري 
 .بن املبارك وغريهم

جعل سكان هذه األقطار    ،خاصة الشام والعراق ومصر   ، يف األقطار املفتوحة   -التحول النفسي -ولكن عدم اكتمال    
طلقـاء مكـة    -ولذلك والوا   ،"أفكار الرسالة "أكثر من الدوران يف فلك      " األشخاص واألشياء "يدورون يف فلك    

مكرسني ذه املساعدة املرض الـذي نـزل يف األمـة    ،ألمة اإلسالمية وساعدوهم يف الوصول إىل قيادة ا  -وثقيف
الذين ميلكون القوة   " األشخاص"إىل الدوران يف فلك     " أفكار الرسالة "اإلسالمية حني انتقلت من الدروان يف فلك        

 ونظرائهـا ،"العشـرية "وهو الدروان يف فلك أشـخاص       ،وفتحوا الباب للشكل الثاين من املضاعفات     ،واملمتلكات
 .كالطائفة واملذهب

 "كالطائفة أو احلزب أو اإلقليم"طور الوالء للقبيلة ونظرائها : الطور الثاين
األمر الذي  ،أي بني قبائلها وطوائفها   ،وحتول األمة إىل وحدات قومية متنافسة ينقل عدوى التنافس داخل كل قومية           

مما يهيئ ،أو اإلقليم أو املذهب أو احلزب،ة أو الطائفة من دائرة القوم إىل دائرة القبيل-حمور الوالء-يؤدي إىل احنسار 
 :املوجه للحياة لتصبح حقيقته هي" املثل األعلى"إىل احنسار 
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: وكسر الفضة بالدراهم فقال   ،فنظر الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدينار      ،الصامت غزا مع معاوية أرض الروم     
ال زيادة ،ال تبتاعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل: " يقول-�-مسعت رسول اهللا . إنكم تأكلون الربا! يا أيها الناس

أحدثك عـن   : فقال عبادة . يا أبا الوليد ال أرى الربا يف هذا إال ما كان نظرة           : له معاوية فقال  ". بينهما وال نظرة  
فلما قفـل   ، وحتدثين عن رأيك؟ لئن أخرجين اهللا عز وجل ال أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة               -�-رسول اهللا   
 ما أقدمك يا: فقال له عمر بن اخلطاب. حلق باملدينة

فقبح اهللا أرضا لسـت فيهـا       . ارجع يا أبا الوليد إىل أرضك     : فقال. عن مساكنته أبا الوليد؟ فقص عليه وما قال       
 .١فإنه هو األمر،وامحل الناس على ما قال،ال إمرة لك عليه: وكتب إىل معاوية. وأمثالك

مكان خارج املدينة نفـى  "مررت بالربذة : قال،ويروي الطربي عن زيد بن وهب موقفا مماثال مع الصحايب أيب ذر        
كنت بالشام فقرأت هـذه     : يا أبا ذر ما أنزلك هذه البالد؟ قال       : فقلت. فلقيت أبا ذر  " يفة عثمان إليه أبا ذر    اخلل
وإمنا هذه اآلية يف أهـل      ،ليست هذه اآلية فينا   : فقال معاوية . اآلية} ... والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ     {: اآلية

فكتب إيل ،فكتب إىل عثمان يشكوين. فارتفع يف ذلك بيين وبينه القول: قال. يهمإا لفينا وف: فقلت: قال. الكتاب
فشكوت ذلك إىل . فلما قدمت املدينة ركبين الناس كأم مل يروين من قبل يومئذ. فأقبلت: قال. عثمان أن أقبل إيل

 .٢"واهللا لن أدع ما أقول: قلت. تنح قريبا: فقال يل. عثمان
 .٣" وال أظلت اخلضراء من رجل أصدق من أيب ذر،ما أقلت الغرباء: "�-نه رسول اهللا وأبو ذر هذا الذي قال ع

__________ 
 .املقدمة، سنن ابن ماجه١
 .١٢١ص،١٠جـ،التفسري، الطربي٢
 .املقدمة، سنن ابن ماجه٣

رجـال  إذ مل يقتصر األمر على إخضاع رجال القـوة          ،مث جاءت الضربة القاصمة على أيدي بين أمية وبين العباس         
 .وإمنا اختفى مصدر هائل من مصادر الفكر السياسي يف اإلسالم،الشريعة

 اليت كان يعاجل ـا  -الصالة جامعة-وخطب ، اليت كان خيطبها أيام اجلمعة  -�خطب الرسول   -هذا املصدر هو    
وخطـب  ،بكر اخلليفـة أيب     -خطب-ومثلها  . القضايا العامة الكربى حني يستدعي األمر املعاجلة احلامسة السريعة        

وسنتني أيام ،�-عشرة سنوات أيام الرسول " ١٠"وكلها خطب تغطي حقبة زمنية طويلة تتألف من . اخلليفة عمر
 .ألف ومخسمائة خطبة" ١٥٠٠"أي ما يزيد على ،وعشرة سنوات أيام عمر،أيب بكر

 احلـاكم   واالقتصـاد واإلدارة والعالقـات بـني      ،ومجيعها خطب كانت تنصب على شئون االجتماع والسياسة       
فأين هذه اخلطب اجلامعة؟ وهل استعصى مجعها على رجال احلديث الذين           ،وبني فئات احملكومني أنفسهم   ،واحملكوم

 وتفاصيل عالقاته يف غرف نومه مع زوجاته وأسرته؟ ملـاذا مل            -�-دونوا األحاديث اليت تناولت حياة الرسول       
يف ضوء مواقف معاوية مع أمثال ،تفسري الوحيد الذي نرجحهنتسلم من هذه اخلطب إال نتفا وإشارات تارخيية؟ إن ال

وإعدامـه ملئـات العلمـاء    ،ومواقف احلجاج الثقفي مع أمثال سعيد بن جبري    ،عبادة بن الصامت وأيب ذر الغفاري     
 واملأمون من أمثال سفيان الثوري وأيب حنيفة،ومواقف أيب جعفر املنصور،املعترضني على السياسات املطلقة لبين أمية

هو أن اخللفاء األمويني والعباسيني قد منعوا رواية هذه اخلطـب وتدوينـها وحـاربوا               ،وأمحد بن حنبل  ،والشافعي
 وحكـم املؤسسـات ورقابـة     -ولـيس االستشـارة   -التحدث ا وانتشارها ملا فيها من تقرير ملبادئ الشورى          
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. سبيل من انتسب إىل الدين ومل يكمله مبا حيتاج إليه من السلطان واجلهـاد واملـال               -وهاتان السبيالن الفاسدتان    
 .٢"ومها سبيل املغضوب عليهم والضالني،ة الدينومل يقصد بذلك إقام،وسبيل من أقبل على السلطان واملال واحلرب

ورجال السياسة تفاقمت حتت قيادة العباسيني حىت انتهت        ،ويضيف ابن تيمية أن ظاهرة االنشقاق بني رجال العلم        
 :ويف ذلك يقول. إىل االنشقاق بني املؤسسات املمثلة لكال الفريقني

__________ 
 .٣٩٣ص،٢٠جـ،أصول الفقه،الفتاوى، ابن تيمية١
 .٣٩٤،٣٩٥ص،٢٨جـ،كتاب اجلهاد،الفتاوى، ابن تيمية٢
ومل ،واحتاجوا إىل سياسة الناس وتقلد هلم القضاء من تقلده من فقهاء العـراق ،فلما صارت اخلالفة يف ولد العباس    "

 وجعلوا والية حرب غـري    ،احتاجوا حينئذ إىل وضع والية املظامل     ،يكن ما معهم من العلم كافيا يف السياسة العادلة        
وهذا يدعو خصمه إىل    . الشرع والسياسة : وتعاظم األمر يف كثري من أمصار املسلمني حىت صار يقال         . والية شرع 

 .سوغ حاكما أن حيكم بالشرع واآلخر بالسياسة،الشرع وهذا يدعو إىل السياسة
موا ضيعوا احلقوق فصارت أمور كثرية إذا حك،والسبب يف ذلك إن الذين انتسبوا إىل الشرع قصروا يف معرفة السنة

وتستباح احلرمات والذين انتسبوا إىل السياسة صاروا يسوسون        ،حىت تسفك الدماء وتؤخذ األموال    ،وعطلوا احلدود 
وكـثري حيكمـون   . وخريهم الذين حيكم بال هوى وحترى العدل      ،بنوع من الرأي من غري اعتصام بالكتاب والسنة       

 .١"وحيابون القوي ومن يرشوهم وحنو ذلك،باهلوى
وإدراكه خلطورة االنتكاس ،وإذا كنا نقدر البن تيمية هذا السرب العميق لتطور العالقة بني رجال الفكر ورجال القوة 

وإمنا هو أمر بذرت بـذوره      ،إال أننا ال نتفق معه على أن االنشقاق بدأ حبكم بين العباس           ،الذي أصاب هذه العالقة   
راكز القيادة دون أن ميروا بسلسلة العمليات التربوية اليت مر ا           الذين أسلموا بعد الفتح إىل م     ،"طلقاء مكة "بوصول  

والفكر مـن   ، إىل صفوف القيادة أخذوا ينافسون رجال الفقه       -طلقاء مكة -فمنذ وصول   . ٢املهاجرون واألنصار 
 رجال  وهو انقياد ،واخلالفة الراشدة ،وحياولون اخلروج على التقليد الذي أرسي يف عصر النبوة        ،املهاجرين واألنصار 

 .حىت إذا استكمل طلقاء مكة سيطرم،القوة لرجال الفقه والعمل بإرشادهم وتوجيهام
__________ 

 .٣٩٢،٣٩٣ص،٢٠جـ،كتاب أصول الفقه،الفتاوى، ابن تيمية١
ما ترون : "اسم أطلق على زعماء اجلاهلية الذين أسلموا بعد فتح مكة بعد عفو الرسول عنهم وقوله له               " الطلقاء "٢

 ".اذهبوا فأنتم الطلقاء: "قال. أخ كرمي وابن أخ كرمي: قالوا"اعل بكم؟أين ف
وسـخروا  ،وتقاليدها يف الرئاسـة والسياسة    ،على زمام القوة والقيادة يف األمة اإلسالمية أعادوا قيم العصبية القبلية          

 .مؤسسات التربية والفقه واإلدارة لتطويع مجاهري األمة إليها
ورجال القوة هو الفارق اهلائل بني التربية اإلسالمية اليت         ،طراب العالقة بني رجال الفكر    فالعامل احلاسم هنا يف اض    

 .واألنصار وفريق طلقاء مكة،ناهلا كل من فريق املهاجرين
والفكر بدأت منذ أيام عمر بن      ، للهيمنة على رجال الفقه    -طلقاء مكة -وتشري املصادر اإلسالمية إىل أن حماوالت       

من ذلك ما قام به معاوية زعيم طلقاء        ، عمر وهيبته وسطوته كانت تقف أمام هذه احملاوالت        "فقه"ولكن  ،اخلطاب
وأخذ يعترض على فقه قادة البعوث الثقافيـة مـن فقهـاء            ،وابن زعيمهم أيب سفيان حني تسلم والية الشام       ،مكة

ن الصحايب النقيب عبادة بن     إذ يروي ابن ماجه يف سننه أ      . وحياول تطويع هذا الفقه لسياساته    ،املهاجرين واألنصار 
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وغري ذلك مما يهيـئ لظهـور       ،مبا فيها القيم والعادات واللغات والفنون     " الثقافة"و" اجلنسية" قومية    تبذر بذور  -٤
 .الواحد لتفجريه إىل عدد من األوطان" املهجر"ويضغط على حدود ،حركات االنفصال والرتعات اإلقليمية

ومواقعهم على دوائـر    ،هم االجتماعية ومسئوليام طبقا ألصوهلم القومية ومكانت    ، تتحدد مكانة األفراد يف األمة     -٥
والقدرات الفكرية والوالءات اإلسالمية إال     ،أو العشرية أو األسرة دون اعتبار ملقاييس الفكر       ،الوالء للقوم أو اإلقليم   

 .واستقرار نفوذهم،مبقدار ما متليه الضرورة يف تأمني الوالء ألشخاص القيادة
وتفقد قيم الرسالة فاعليتها وتأثريها وتتحول إىل قيم خمزونـة يف           ،الظلموتبذر بذور   ، تز مكانة العدل يف األمة     -٦

مما ميهد إىل   ،أشيائهم-املستضعون الستجداء   " ينفقها"و،األقوياء لتربير هيمنتهم واحتكارام   " ينفقها"خمازن التراث   
 .١كياء األمة وحمروميهااليت تفترس املظلومني من أذ" قيم كفر احلرمان"و" قيم النفاق"و" قيم كفر الترف"ظهور 

ويتحكمـون  ،"األشياء"األقوياء الذين حيتكرون    " األشخاص"وطاعتهم إىل   ،عامة األمة وحبهم  " والء" يتحول   -٧
- إىل تأليـه     -أي حبه وطاعتـه   -وبذلك يتحول الناس من تأليه اهللا مصدر الرسالة         . األتباع" األشخاص"مبصائر  

وبذلك تنتقل األمة من صفاء التوحيد إىل       . املدى الذي حيدده هذا التأليه     وتتحرك إرادام إىل     -األشخاص األقوياء 
 وتبتكر رموزا جديدة للصـنمية      -صنمية األنداد -صنمية األشخاص اليت أطلق القرآن عليها اسم        : شرك الصنمية 

فرق بني النوعني وال". أمة سدنة"إىل " أمة رسالة"وبذلك تتحول األمة من . تتالءم مع روح العصر وثقافته واجتاهاته
أمة السدنة أفكـار الرسـالة لتنـال        " تنفق"والنفوس يف سبيل الرسالة بينما      ،من األمة أن األوىل تضحي باألموال     

ومؤسسات التربية إىل التعلق برسوم العلم      ،ويتحول فيها العلماء ورجال الفكر    ،وجتمع املال وترفه النفوس   ،السلطان
 .األعمال" فقه"ل األشكال بد" فقه"ومظاهره ويشتغلون بـ

 
  يف حياة األمة اإلسالمية-طور الوالء للقوم-ولقد بدأ هذا الطور 
__________ 

 . للمؤلف-فلسفة التربية اإلسالمية- راجع كتاب -القيم- للوقوف على تفاصيل األنواع الثالثة من ١
قاق طويل انتهى بتغلب رجال     مث دخول الطرفني يف ش    ،عند بدء اختالل العالقة بني رجال الفكر وبني رجال القوة         

 :ولقد وصف ابن تيمية تطور الشقاق املذكور فقال. وتطويعهم لرجال الفقه والفكر،القوة
فصار أمـراء   ،مث بعد ذلك تفرقت األمور    ، وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس يف دينهم ودنياهم       -�-كان النيب   "

العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من         وشيوخ  ،احلرب يسوسون الناس يف أمر الدنيا والدين الظاهر       
 .١"العلم والدين

 :ويعلل ابن تيمية هذا االنشقاق فيقول
رأى كـثري  ،والشرف وصاروا مبعزل عن حقيقة اإلميان يف واليتهم،وملا غلب على كثري من والة األمور إرادة املال        "

. هم من غلب الدين وأعرض عما ال يتم الدين إال به من ذلكمث من. من الناس أن اإلمارة تنايف اإلميان وكمال الدين   
وصار الدين عنده يف حمل الرمحة ،فأخذه معرضا عن الدين العتقاده أنه مناف لذلك،ومنهم من رأى حاجته إىل ذلك

واجلزع ملا قـد    ،وكذلك ملا غلب على كثري من أهل الدين العجز عن تكميل الدين           . ال يف حمل العلو والعز    ،والذل
 .واستضعف طريقتهم واستذهلا من رأى من ال تقوم مصلحته ومصلحة غريه ا،يصيبهم من إقامته من البالء
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وبالتـايل ال   . رة غري عازمة وال تسـخريية     ووالدما بصو " القدرة التسخريية "و" اإلرادة العازمة "نقص يف   ،األوىل
 -العمل الصاحل-ينجبان 

أي أن مؤسسات التربية تتوقف عن إخـراج اإلنسـان الصـاحل         ،صحة األمة -بالدرجة اليت كان عليها يف مرحلة       
 .بالصورة اليت كان عليها يف مرحلة الصحة املشار إليها

ويكون من نتائج   .  ولذلك يبدأ التقاعس وامليل إىل التقليد      .هبوط مستوى احلماس للمعرفة والبحث    ،والظاهرة الثانية 
أي تتوقـف عـن التجديـد يف الفهـم     ،العقلية والنفسية" اهلجرات"ذلك توقف املؤسسات التربوية والعلمية عن   

 وتضعف،وتبذر بذور اآلبائية،وتتخلف عن مواكبة الشئون املتجددة اليت يطرحها اهللا يف اخللق اجلديد املتجدد،والقيم
أي يتوقف جتديد شباب    ، املتشوقة للمشاركة يف محل الرسالة     -هجرات العقول الرافدة  -فتتوقف  ،اجلاذبية احلضارية 

مغلق راكد احلركـة بسـوى مـا يكـون مـن تنـافس              " وطن"إىل  " املهجر"ويتحول  ،األمة ومواردها البشرية  
 وتناطحها بسبب الوالءات،"األقوام"

 .القومية املتباينة
 ":اضطراب شبكة العالقات االجتماعية"وى التفاعل مع الرسالة  اضطراب مست-جـ

أي ممارسة احلياة طبقا لنموذجها بالقـدر الـذي         ،يف هذا الطور املرضي يصيب اخللل مستوى التفاعل مع الرسالة         
عملية والتطبيقات ال،ويظهر هذا اخللل يف اضطراب شبكة العالقات االجتماعية. يف األمة" املثل األعلى"أصاب اخللل 

 :إذ تتشكل كما يلي. لعناصر األمة مبحتوياا اجلديدة
 ".ثقافام"األفراد و" جنسيات"هي املصدر الذي حيدد " اإلميان بالوالء للقوم"تصبح رابطة 

 .مغلق يقتصر على املؤمنني برباط الوالء للقوم" وطن"إىل " املهجر"يتحول 
 .وتفوقهم على بقية األقوام يف الداخل واخلارج،مإىل بذل أشكال اجلهد لرفعة القو" اجلهاد"يتحول 
ويتفوقون على غريهم من األقوام     ،على من يدور يف فلك الوالء للقوم الذين يتسلمون زمام القيادة          " اإليواء"يقتصر  

 .املكونة لألمة
 .إىل خنوة قومية هدفها نصرة من يدور يف فلك القوم" النصرة"تتحول 
 ".القوم املهيمنني"إىل االهتمام بشئون " أمة املؤمنني" بشئون من االهتمام" الوالية"تتحول 

واألخالق الـيت توجـه شـبكة       ،وتغري حمتويات عناصر األمة ذا الشكل يؤدي إىل تغري مماثل يف القيم والفضائل            
 :العالقات االجتماعية فتصبح كما يلي

" األمر باملعروف "عاين الرسالة فيحذف من      تنحسر م  -بيئة الدوران يف فلك أشخاص القوم     - يف البيئة اجلديدة     -١
ليسقط منه كل   " النهي عن املنكر  "ويضيق معىن   "  األثرياء -األقوياء  " "أشخاص القوم "كل ما ينال من إطالق أيد       

ليقتصر على املظهر الشعائري للعبادة دون      " اإلميان باهللا "ويضيق معىن   . األقوياء" أشخاص القوم "ما ينال من أخطاء     
 .األقوياء مع نظائرهم غري األقوياء والضعفاء" أشخاص القوم"الجتماعي الذي يسوي املظهر ا

 هم أهل القوة بدل -أولو األمر-األمر الذي جيعل " القوة فوق الفكرة: " يتبدل سلم القيم يف األمة ليصبح حموره-٢
 .هل القوة بدل قيم الرسالةتطبيق احلدود الشرعية لتنفيذ إرادات أ" مؤسسات النصرة"وتصبح وظيفة ،أهل الفكر

أو شعوبية تتنافس من أجل اهليمنة واالستئثار مبظـاهر         ، إىل عدة أمم قومية    -من الناحية العملية  - تنقسم األمة    -٣
من أجل املشاركة يف هذه     " جياهدون"وموايل  ،"اإليواء"وبذلك تنقسم األمة إىل سادة يهيمنون على منافع         ،"اإليواء"

 .املنافع
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__________ 
 .٩٦ص،١جـ، نقال عن كرت العمال١٠٠ص،٢جـ،حياة الصحابة، الكاندهلوي١

ونشاطات اتمعات عرب مراحـل الرحلـة اإلنسـانية أي مراحـل النشـأة              ،والفقه السنين يعاجل سلوك اإلنسان    
جيزئ الظاهرة اإلنسانية فيجعل هنـاك      أما الفقه العريف فهو     . واملصري باعتبارها كلها وحدة واحدة ال تتجزأ      ،واحلياة

 .دون مرور يف حمطة احلياة" النشأة واملصري"لغيبيات " فقه" و-األقوام-كما تودها إرادات " فقه للحياة"
 :يفضي إىل مضاعفات خطرية أمهها" الفقه السنين"حمل " الفقه العريف"وحلول 

ومن اكتشـاف   ،ائرة األفكار إىل دائرة األشـخاص     إذ بط املعرفة من د    ، هبوط مستوى املعرفة وضيق دائرا     -١
وأين ،وتضيق من الدائرة اإلنسانية اليت تعاجل قضايا اإلنسان أىن        ،احلقائق اجلديدة إىل ترديد معارف السلف السابقني      

 .كان إىل الدائرة القومية اليت تسجن املعرفة داخل احلدود العرقية والتارخيية
؛ ألن إرادة اجلالسني يف مراكـز القـوة   "املظهر االجتماعي "وينحسر فقه   ،عبادةلل" املظهر الشعائري " ينمو فقه    -٢

واحنسـار فقـه    . تتطلع للبقاء طليقة من أي فقه يقيدها يف التصرف بشئون احلياة واالجتماع           " قوم"واجلاه يف كل    
 فبدل أن يكون فقـه      ".املظهر الكوين "وفقه  " املظهر الديين "للعبادة ينعكس على كل من فقه       " املظهر االجتماعي "

وبدل أن  . والقهر انتظارا للعدل األخروي   ،املظهر الديين نصرة للعدل الدنيوي يتحول إىل خمدر يشيع الرضى بالظلم          
أي " دع أيتـام اإلنسـانية    "واألنفس يصبح تطويرا لوسائل     ،يكون فقه املظهر الكوين حبثا عن آيات اهللا يف اآلفاق         

" تسـخريا "للمخلوقـات خلدمـة اإلنسـان يصـبح         " تسـخريا "ن  وبـدل أن يكـو    . قهرهم والتسلط عليهم  
الـيت  " أهداف احلياة"ونتيجة لذلك يقع االنشقاق بني . واملخلوقات سوء إلرادات أصحاب القوم والنفوذ     ،لإلنسان

 .اليت توفرها العلوم الطبيعية" الوسائل"وبني ،توفرها العلوم الدينية
  تشتغل بأهداف ال وسائل هلا،تربية: وتنقسم العملية التربوية إىل قسمني

 وتربية تشتغل بوسائل ال
وإىل هذه . وتثور اخلصومات وتعدد الفرق واجلماعات،ومتتد هذه االنشقاقات إىل مناهج الفهم والتطبيق. أهداف هلا

 :االنشقاقات يشري قوله تعاىل
 ] .١٥٩: األنعام[} ي شيٍءِإنَّ الَِّذين فَرقُوا ِدينهم وكَانوا ِشيعا لَست ِمنهم ِف{
املكونة لألمة الذين يؤولون آيات الكتاب وحيرفون املعـاين عـن           " فقهاء األقوام "ويظهر  " فقهاء الرسالة " يقل   -٣

 :وإىل هذا التغري والزوغان يشري قوله تعاىل. دون نظر يف آيات اآلفاق واألنفس" األقوام"مواضعها لتربر إرادات 
}اغُوا أَزا زفَلَممهقُلُوب ٥: الصف[} اغَ اللَّه. [ 
}هِمن هابشا تونَ مِبعتغٌ فَييز ِفي قُلُوِبِهم ا الَِّذين٧: آل عمران[} فَأَم. [ 

ـ   -أي حتولوا -أي فلما زاغوا     واإلرادة ،الرسالة عملت سنن اهللا عملها يف حتويل قدرات العقل        " أفكار" عن الوالء ل
 .ومصاحلهم" أشخاص القوم"وتربير الوالء لـ،حرى املتشابه من آيات القرآن لتأويلهايف قلوم فصارت تت

 ":القدرة التسخريية"و" اإلرادة العازمة"و" القدرات العقلية" مضاعفات املرض على -ب
إنسان التربية  -عند كل من    " القدرات العقلية "إىل النيل من حرية     " األشخاص"تفضي مضاعفات الدوران يف فلك      

والتركيـب  ، وإعاقتها عن النمو السليم مما يتسـبب يف ضـمور القـدرات العقليـة العليـا كالتحليل                 -العاملو
 :ويكون من نتائج ذلك ظاهرتان رئيستان. واالقتصار على قدرات احلفظ واالستظهار والفهم والتأويل،والتقومي
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 .٢٠ص،٣٥جـ،كتاب أهل البغي،الفتاوى، ابن تيمية١
 طور الوالء للقوم: الطور األول

 :املوجه حلياة األمة يف هذا الطور هي" املثل األعلى"حقيقة 
على ذه الصفة يؤدي إىل احنسار األمة        واتصاف املثل األ   -القوم" أشخاص"يف فلك   " األفكار واألشياء " دوران   -

" أشـخاص القـوم   "إىل دائرة   " األفكار الرسالة "والنصرة من دائرة    ،واإليواء،واجلهاد،واهلجرة،اإلميان: أي عناصر 
 وبذلك يـتغري    -الوالء للقوم -وتكون احملصلة النهائية لتفاعالا هي      . واستبدال مضامينها الفكرية مبضامني قومية    

 :لتصبح معادلته كما يليتكوين األمة 
 ".نصرة+إيواء + جهاد ورسالة + هجرة ومهجر + إميان "الوالء للقوم = األمة 

 .نصرة قومية+ إيواء قومي + جهاد ورسالة قومية + هجرة قومية + أفراد يؤمنون بالقوم = 
 ":٤"وميكن أن منثل لتكوين األمة اجلديدة بالشكل التايل رقم 

فتتحول صـلة   ،الرسالة" أفكار"أما دائرة   ". أشخاص القوم " إىل دائرة    -حمور الوالء -ر  ينحس" ٤"ففي الشكل رقم    
عند احلاجة من أجل نصرة حمور      " تنفق"أي تتحول إىل أفكار تراثية خمزونة       . ال صلة والء  " نفاق"األمة ا إىل صلة     

 :ه تعاىلهذه عند أمثال قول" صلة النفاق"ويشري القرآن إىل ". أشخاص القوم"الوالء لـ 
: الـروم [} وِإذَا مس الناس ضر دعوا ربهم مِنيِبني ِإلَيِه ثُم ِإذَا أَذَاقَهم ِمنه رحمةً ِإذَا فَِريق ِمنهم ِبربِهم يشِركُونَ                  {-

٣٣. [ 
ذَا خولَه ِنعمةً ِمنه نِسي ما كَانَ يدعو ِإلَيِه ِمن قَبلُ وجعلَ ِللَِّه أَندادا  وِإذَا مس الِْأنسانَ ضر دعا ربه مِنيبا ِإلَيِه ثُم إِ          {-

 ] .٨: الزمر[} ِليِضلَّ عن سِبيِلِه قُلْ تمتع ِبكُفِْرك قَِليلًا ِإنك ِمن أَصحاِب الناِر
عمن حوهلم " غربة"ولكن دورام هذا يعضهم يف ،الرسالة" أفكار"وقد يبقى يف األمة أفراد ومجاعات تدور يف فلك 

 .ومشاعر اإلحباط واألسى والعدمية،وال خيرجون يف كل تفاعل اجتماعي إال باخلربات السلبية
وتنشأ عـن  ، تبعا لتعدد األقوام املكونة ألمة الرسالة بدل الوالء لألمة الواحدة         -حماور الوالء -ويف هذا الطور تتعدد     

ومستوى القدرات العقلية املتفاعلة يف األمة تتمثل فيمـا         ،ضاعفات مرضية يف اخلربات االجتماعية والكونية     ذلك م 
 :يلي

 : مضاعفات املرض يف مستوى اخلربات االجتماعية والكونية-أ
ويكـون  ". املثل األعلـى  "والكونية يف هذا الطور تبعا الحنساب       ،ينحسر مستوى التفاعل مع اخلربات االجتماعية     

إنسان التربية يف هذا    " يقرأ"إذ  ،فتتغري فلسفة التربية وأهدافها   ،التجسيد العملي هلذا االحنسار يف ميدان التربية والعلم       
وهذا التحول يف فلسفة املعرفة يؤدي إىل حلـول         . ومتكينهم من اهليمنة والتملك   ،أي لرفعتهم " باسم قومه "الطور  

بآيـات الـوحي    " يستبصر" بني النوعني من الفقه هو أن الفقه السنين          والفرق". الفقه السنين "حمل  " الفقه العريف "
فهو يئول آيات الكتاب يف     " الفقه العريف "أما  . وقوانني اخللق يف اآلفاق واألنفس    ،سنن االجتماع اإلنساين  " يقرأ"لـ

 .وخربام الثقافية املتراكمة عرب العصور،القوم" أعراف"ضوء 
وهلذا أجاب اإلمام علي بن أيب طالب مـن  . نين هي اليت جتتمع على احلق وإن قلت    يف مفهوم الفقه الس   " اجلماعة"و

والفرقة جمامعة أهل الباطل وإن     .  جمامعة أهل احلق وإن قلوا     -واهللا-واجلماعة  ... ": فقال -اجلماعة-سأله عن معىن    
 .١"كثروا

 .صلة رغباااحلق طبقا حمل" قياس"أما يف الفقه العريف فاجلماعة هي األغلبية اليت يتم 
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األمر الـذي ميـنح األمـة الناشـئة         ،الرسالة" أفكار" الذي يتغذى من دائرة      -حمور الوالء -والتطبيق مبا يتفق مع     
دفع باتمعات املعاصرة ألمة الرسالة إىل فتح قلوا وانتصارات كاسحة ت،وقدرات يقوداا إىل جناحات حامسة،عافية

 .والتفاعل معها واعتناق عقيدا وتطبيقاا،واإلقبال على دراستها،لبعوث الرسالة
 وميثل هذه الظاهرة يف التاريخ اإلسالمي التطبيقات اليت متت يف

واالنتصارات املدهشة والفتوحـات    ،زيرةوما حوهلا يف اجل   ،وجمتمع الراشدين يف املدينة املنورة    ،�-جمتمع الرسول   
 مث  -�-وبعوثها الفكرية خاصة زمن الرسـول       ،والثقافية اليت حققتها جيوش الرسالة اإلسالمية العسكرية      ،الدينية

 .زمن اخلليفتني أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما
 مرحلة مرض األمة مرحلة الدوران يف فلك األشخاص: الفصل اخلامس والعشرون

 مدخل
... 

 "مرحلة الدوران يف فلك األشخاص"مرحلة مرض األمة : الفصل اخلامس والعشرون
وتتحول األمـة إىل  ،٣٧٣على صفحة . باملستطيل ب جـ د هـ" ٢"يرمز إىل مرحلة مرض األمة يف الشكل رقم  

 :الذي يوجه احلياة فيها هي" املثل األعلى"هذه املرحلة حني تصبح حقيقة 
 ":األشخاص"يف فلك " األفكار واألشياء"دوران 

حتقـق  " أدوات"فتحيلها إىل   ،الرسـالة " أفكـار "العصبيات القوية على    " قيم"ويبدأ الدوران املذكور حني تعدو      
أفراد األمـة الرسـول يف محلـها        " خيلف" "أمانة"و" واملال بعد أن كانت مسئولية    ،اجلاه" ملكية" "أشخاصها"لـ

-وظهور ما يسميه الرسول " اخلالفة الراشدة"لقيم االجتماعية هي اختفاء واحملصلة النهائية هلذا التبدل يف ا. ونشرها
" أشخاص"وجيرب األمة على النهج الذي يضمن مصاحل ،الذي يلغي الشورى وحرية االختيار" امللك اجلربي" بـ-�

جر أو الوظيفة   أو املت ،يف األمة حيث تبدأ من األسرة     " امللك اجلربي "وتتفاوت دوائر   . العصبيات يف احلكم والتملك   
ولقد علق ابن تيمية على هذا التجانس بني . إىل أن تبلغ أقصى سعتها يف صالحيات احلاكم املتربع على رأس السلطة

 : فقال-امللك اجلربي وقواعده-قمة 
بل لنقص يف الراعي والرعية     ،ليس لنقص فيهم فقط   ،إن مصري األمر إىل امللوك ونوام من الوالة والقضاة واألمراء         "

 كما"فإنه ،مجيعا
 .١} وكَذَِلك نولِّي بعض الظَّاِلِمني بعضا{: وقد قال تعاىل،"تكونون يول عليكم

يهيئ إىل  " ٢"يف الشكل رقم    " ب"يف توجيه سلم القيم يف األمة عند احملطة الزمنية          " أشخاص امللك اجلربي  "وجناح  
إىل " األفكار"والوالية من دائرة ،والنصرة،واإليواء،هاد والرسالةواجل،واهلجرة،اإلميان: احنسار عناصر األمة أي عناصر

ـ   وتكون احملصلة النهائية لتفاعالا هي ". شخصية"واستبدال حمتوياا الفكرية مبحتويات  " األشخاص"دائرة الوالء ل
 :وبذلك يتغري تكوين األمة لتصبح معادلته كما يلي. الوالء لألشخاص-

 ".نصرة+ إيواء + جهاد ورسالة + هجرة ومهجر + هجرة ومهجر + إميان "الوالء لألشخاص = األمة 
 .نصرة لألشخاص+ إيواء لألشخاص + جهاد لألشخاص + هجرة لألشخاص + إميان باألشخاص = 

ـ  مث الوالء للقبيلـة أو     ،فهناك الوالء للقوم أو الوالء لإلقليم     . له دوائر بعضها أضيق من بعض     " األشخاص"والوالء ل
 .مث الوالء لألسرة مث والء الفرد لنفسه، أو احلزبالطائفة

__________ 
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واألخالق اليت توجـه شـبكة      ،وتغري عناصر األمة بالشكل املذكور أعاله يؤدي إىل تغري مماثل يف القيم والفضائل            
 :فتصبح كما يلي،العالقات االجتماعية

األمـر  "حيث يتركـز تطبيـق      ،األعمال واملمارسات حول جتسيد عناصر الرسالة الثالثة يف حياة األمة          تدور   -١
حول اتقاء االصطدام ذه    " النهي عن املنكر  "ويتركز تطبيق   ،حول التوافق مع سنن اهللا وأقداره وقوانينه      " باملعروف

وادعـاء  ،"الطغيـان "ة اإلنسان املؤمن من مرض      حول وقاي " اإلميان باهللا "ويتركز تطبيق   ،السنن واألقدار والقوانني  
يف حاالت الضعف والفقـر  " األشخاص واألشياء"والرضى برق ،"اهلوان"ومن مرض ،األلوهية يف حالة القوة والغىن 

 .والتبعية
فقهـاء  "ويكون التجسيد العملي لذلك هو تسلم       ". الفكرة توجه القوة  " ينتظم سلم القيم يف األمة حول حمور         -٢

أمـا مؤسسـات    . الذين قرن القرآن طاعتهم بطاعة اهللا ورسوله      " أويل األمر "وظيفة  " وخربائها، وحكمائها الرسالة
العلماء " أولوا األمر" اليت تنفذ ما يشرعه -األجهزة-فيشكلون ،وما فيها من أمراء وقادة ورؤساء وحاكمني     ،"القوة"

ففـي تفسـري    . وتصنيفها" الرؤساء"و" العلماء "واملصادر اإلسالمية واضحة جلية يف حتديد مسئوليات      ،واملفكرون
وعند الـرازي أن غالبيـة    . ١أهل الفقه يف الدين والعلم والعقل     : هم" أويل األمر "وغريه أن   ،الطربي عن ابن عباس   

 ٣العلماء واألمراء : وعند ابن تيمية  . ٢هم العلماء وآخرون يرون أم العلماء واألمراء      " أويل األمر "العلماء ترى أن    
 .٤أهل الكتاب وأهل احلديدأو 

 وعهد خلفائـه الراشـدين      -�-والعقل يف عهد الرسول     ،ألهل الفقه والعلم والدين   " والية األمر "ولقد جتسدت   
 .رضي اهللا عنهم

__________ 
 .١٤٨،١٤٩ص،٥جـ،التفسري، الطربي١
 .١٥٠-١٤٤ص،١٠جـ،التفسري الكبري، الرازي٢
 .٤٢٣ص،٣ـج،جممل اعتقاد السلف،الفتاوى، ابن تيمية٣
 .١٠،٣٥٤جـ،كتاب السلوك،الفتاوى، ابن تيمية٤
يف حتقيـق املنعـة ألمـة       " مثلها األعلى "وجيسد  ،واستعماهلا فيما حيقق غايات الرسالة    " األشياء" يتركز إنتاج    -٣

 .وشيوع العدل وتكافؤ الفرص وهيمنة السالم،الرسالة
وتتحدد وظـائف األفـراد     ،"أفكار الرسالة "اا من   والعسكرية حمتوي ، تستمد نظم اإلدارة والسياسة واالقتصاد     -٤

ومهارام التنفيذة دون اعتبـار     ،ودرجة قدرام العلمية واجلسدية   ،ومسئوليام طبقا لدرجة والئهم ألفكار الرسالة     
 .والعالقات الشخصية املختلفة،ملقاييس النسب واملولد والقوة

 : رقي مستوى القدرات العقلية-جـ
ويتفاعل أصحاب القدرات العقلية ،والعمل واالختيار،الرسالة تشيع حريات التفكري والتعبري" أفكار"يف بيئة الوالء لـ
وبلوغها أقصى مـداها ابتـداء مـن القـوة علـى            ،األمر الذي يساعد على منو هذه القدرات      ،بعضهم مع بعض  

 .لقدرة على العمل والنشروالتأليف والتطبيق والتقومي حىت ا،ومرورا بقدرات الفهم والتحليل والتركيب،احلفظ
والتكامل مينح األمة الناشئة عافية     ،واملادية ذا التجرد والتناسق   ،والبشرية والثقافية ،واستثمار مجيع املقدرات الفكرية   

 -ثانيا-وهو  ". إرادم العازمة "عند األفراد ويبعث    " القدرات التسخريية " يرفع درجة    -أولًا-فهو  : وقدرات هائلة 
ومناذج التعبري  ،واألخالق واملمارسات االجتماعية والثقافية والفنية    ، التجانس الثقايف يف القيم والعادات     يشيع يف األمة  
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" أفكـار الرسـالة  "فالدوائر األصغر الواقعة داخل الدائرة الكربى تستمد حمتوياا من    . والفروع اليت تليها  ،للسيقان
وتنصهر ، احملركة هلا هي أيضا جزءا متحدا مع حمور الوالء ألفكار الرسالة تسترشد بتوجيهاته-اور الوالءحم-وتصبح 
 ونتيجة لذلك تصبح معادلة تكوين األمة. يف جمراه
 :كالتايل
 ".نصرة+اإليواء + جهاد + هجرة ومهجر + أفراد مؤمنون "أفكار الرسالة = األمة 

نصرة + إيواء محلة الرسالة    + جهاد يف سبيل الرسالة     +  ومهجر ألفكار الرسالة     هجرة+ أفراد مؤمنون بالرسالة    = 
 .الرسالة

وتكون ،وهذا الوالء هو مظهر صحة األمـة وعافيتـها        . الوالية أو الوالء لألمة   -والنتيجة العملية هلذا التكوين هي      
 :املظاهر والتطبيقات العملية لذلك كما يلي

 :ية والكونية رقي مستوى اخلربات االجتماع-أ
وملـا كانـت النشـاطات      ". املثل األعلى " تبعا الرتقاء مستوى     -اخلربات االجتماعية والكونية  -يرتقي مستوى   

وجيتهد لتوفري ،"يقرأ باسم ربه" هنا -إنسان التربية-فإن ،والعلمية هي التطبيق العملي لرقي اخلربات املذكور    ،التربوية
ارتقاء مستوى املعرفة إىل ،األول: ويكون من مثار ذلك ثالثة أمور.  القراءةاألهداف والوسائل اليت حتقق غايات هذه

اتساع دائـرة   ،والثاين،والصياغة اجلديدة للمعارف السابقة   ،أي مستوى اكتشاف احلقائق اجلديدة    ،"العلم"مستوى  
 املعرفة لتشمل قضايا الوجود كله يف مراحل النشأة

علوم الغايات اليت   : أو زمانية إىل أن يربز قسمان متكامالن من العلوم        ،ةواحلياة واملصري دون حدود عرقية أو مكاني      
" األشـخاص "طاقـات   " تسـخري "وعلوم الوسائل اليت تدور حول      . وتطبيقاا" أفكار الرسالة "تدور حول فقه    

ها ونشرها بني   مث محل ،الرسالة يف حياة األمة املسلمة يف الداخل      " غايات"لتوفري األدوات الالزمة لتجسيد     " األشياء"و
وتعشق البحث العلمـي والتنقيـب يف      ،نشاط احلركة املعرفية وشيوع روح االجتهاد     ،والثالث. اآلخرين يف اخلارج  

وازدهار التربيـة والعلـوم     ،وشيوع حب القراءة بني خاصة األمـة وعامتـها        ،اخلربات البشرية املاضية واحلاضرة   
 .وإىل أي عرق انتموا،وجذب العلماء من أي قطر كانوا،وتطبيقاا يف جماالت احلياة املختلفة،ومؤسساا

 ":رقي شبكة العالقات االجتماعية" رقي مستوى التفاعل مع الرسالة -ب
يف شبكة العالقات   - عمليا   -ويتجسد هذا -أي ممارسة احلياة طبقا لتوجيهاا      -يرتقي مستوى التفاعل مع الرسالة      

حيث تتشكل هذه ،وعالقات األمة مع غريها من األمم   ،اعات يف الداخل  واجلم،االجتماعية اليت تنظم عالقات األفراد    
 :الشبكة كما يلي

الـذي جيمـع    " املهجر"ويصبح  . األمة" ثقافة"األفراد و " جلنسية"بأفكار الرسالة هي احملدد     " اإلميان"تصبح رابطة   
 .د املؤمنني مجيعهموالدار املفتوحة ألفرا،املؤمنني بأفكار الرسالة هو الوطن الواحد الذي ال يتجزأ

ونشرها يف اخلارج هو ارى العام الذي تصب فيه روافد جهود ،لتجسيد أفكار الرسالة يف الداخل" اجلهاد"ويصبح 
 .مجاعات املؤمنني وأفرادهم

 .املؤمنني" ثقافة"ويتذوق ،اإلميان" جنسية"املؤمنني بتطبيقات الرسالة حقا لكل من حيمل " إيواء"ويصبح 
ومن توجه أفكار الرسالة إىل نصرته من غري املؤمنني مسئولية تقـع            ،كل من حيمل جنسية املؤمنني    " نصرة"وتصبح  

 .على كاهل األمة مجيعها
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 "مرحلة الدوران يف فلك األفكار"مرحلة صحة األمة وعافيتها : املرحلة األوىل: الفصل الرابع والعشرون
 حيث تبدأ مبيالد الرسالة عند      ٣٧٣باملثلث أب جـ على صفحة      " ٢"يرمز إىل مرحلة صحة األمة يف الشكل رقم         

الذي يوجه احلياة يف األمة " املثل األعلى"وبلغت درجة النضج كانت حقيقة ،حىت إذا مت إخراج األمة،طة الزمنية أاحمل
 :هي

 :الرسالة وتطبيقاا" أفكار"يف فلك " األشخاص واألشياء"دوران 
 خالهلـا طاقـات     للرسالة هو حمور األنشطة اليت تكرس     " الوالء"والتطبيق العملي للدوران املذكور هو أن يكون        

وبذلك تصبح . الرسالة يف الداخل ونشرها يف اخلارج" أفكار"ومقدرات األشياء يف األمة يف سبيل تطبيق ،األشخاص
وبذل األشياء يف هذ اجلهاد دور الوسائل العامـة         ،الرسالة هي غايات احلياة بينما يشكل جهاد األشخاص       " أفكار"

 .لتحقيق هذه الغاية
 وحتـدد مواقـع     -اخلالفـة -الرسـالة فتظهـر     " أفكار"الرسول يف نصرة    " خاص األمة خيلف أش "وبتعبري آخر   

وتطبيقاا واإلخـالص يف    ،أفكار الرسـالة  " فقه"الرسول يف   " خالفة"ووظائفهم طبقا لدرجة قدرم على      ،األفراد
. ا خالفة راشدة  والتطبيق يؤهل خالفتهم لتوصف بأ    ،مع منوذج الرسول يف الفقه    " اخللفاء"وتطابق مواقف   . محلها

أو متجره أو وظيفته حىت ،بتفاوت مسئوليات األفراد حيث تبدأ من مسئولية الفرد يف أسرته" اخلالفة"وتتفاوت سعة 
وهذا التجانس بني قمة اخلالفة     . األمور العامة   الذي يدير السياسة ويصرف    -اخلليفة احلاكم -تبلغ أقصى سعتها يف     

وقَد ذَكَرت ِفي غَيِر هذَا الْموِضِع أَنَّ مِصري        :"  قال ابن تيمية     : اإلسالمية القائلة  وقواعدها هو بعض ما تعنيه القاعدة     
جِميعا ؛ الْأَمِر إلَى الْملُوِك ونواِبِهم ِمن الْولَاِة ؛ والْقُضاِة والْأُمراِء لَيس ِلنقِْص ِفيِهم فَقَطْ بلْ ِلنقِْص ِفي الراِعي والرِعيِة 

هونَ "فَِإنكُونا تكَم :كُملَيلَّى عوالَى "يعت قَالَ اللَّه قَدا { : وضعب الظَّاِلِمني ضعلِّي بون كَذَِلك٣١٠}و 
استخِلف ،يا أَِمري الْمؤِمِنني  : قُلْنافَ،خطَبنا عِلي رِضي اللَّه عنه ِحني ضربه ابن ملْجمٍ        : قَالَ،عن صعصعةَ بِن صوحانَ   و

ِإنْ يعلَِم اللَّه ِفيكُم خيرا     «: فَقَالَ،استخِلف علَينا ،يا رسولَ اللَّهِ  : قُلْنا،�أَتركُكُم كَما تركْنا رسولَ اللَِّه      : فَقَالَ،علَينا
كُمارِخي كُملَيلِّ عوي «ِليقَالَ ع :»هنع اللَّه ِضيكٍْر را با أَبنلَيلَّى عا فَوريا خِفين اللَّه ِلم٣١١»فَع 

ــة    ــر األم ــتمد عناص ــحة تس ــة الص ــان : ويف حال ــر اإلمي ــاد ،واهلجرة واملهجر،أي عناص واجله
 .تطبيقات الرسالة ونشرهاوتستثمر يف سبيل ،اإلهلية" الرسالة"والوالية حمتوياا من أفكار ،والنصرة،واإليواء،والرسالة

 :التكوين الذي تنتظم طبقات له عناصر األمة يف مرحلة الصحة املشار إليها" ٣"ويصور الشكل رقم 
 "٣"الشكل رقم 
والنصرة على  ،واإليواء،واجلهاد،واهلجرة،أي اإلميان : املذكور أعاله تتمركز عناصر األمة الرئيسية     " ٣"ففي الشكل   

 .ولألمة اليت حتمل هذه الفكرة، للفكرة ذاا-الوالء-د حمصلة تطبيقاا العملية يف دائرة أفكار الرسالة لتجس
وهـذه الـدوائر هـي دوائـر        ، املشار إليه مير بدوائر أخرى تقع داخل دائرة األفكار         -حمور الوالء -ويالحظ إن   

األكرب " األفكار" تتغذى من دائرة ومعىن ذلك إن هذه الدوائر املتوالية يف الصغر. والقبيلة واألسرة والفرد نفسه،القوم
والثمار من بيئة الغذاء احمليطة باجلذور اليت تنقل بدورها الغـذاء         ،واألغصان واألوراق والزهور  ،كما تتغذى السيقان  
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وحني متضي األمم يف مراحـل الصـحة        . وهلا أعمار وآجال  ،األمم كاألفراد تنتاا حاالت الصحة واملرض والوفاة      
األعراض - وتصاحبها   -األسباب والنتائج -فإا تسري طبقا لقوانني حمددة ومراحل مقدرة حتكمها         ،واملرض واملوت 

وِلكُلِّ أُمٍة أَجلٌ فَِإذَا {:وإىل هذه احلقيقة يشري قوله تعاىل   . ا ومصريها احملتوم   حىت تنتهي األمة إىل أجله     -واملضاعفات
وما أَهلَكْنا ِمن قَريٍة ِإلَّا ولَها      {] .٤٩: يونس[و  ] ٣٤: األعراف[} جاَء أَجلُهم ال يستأِْخرونَ ساعةً وال يستقِْدمونَ      

لُومعم ابِب،ِكتسا تونَمأِْخرتسا يما ولَهٍة أَجأُم ِمن ٤،٥: احلجر[} ق. [ 
أي هي أسباب : وتسوقها إىل آجاهلا هي أيضا كأسباب مرض األفراد وآجاهلم،واألسباب اليت تؤدي إىل مرض األمم

عـد صـحة    وأسباب مرضية تتمثـل يف خمالفـة قوا       ،وانتهاء زمن االبتالء املقدر يف احلياة     ،طبيعية تتمثل يف اهلرم   
اليت ،واألسباب الطبيعية ال سبيل إىل التحكم ا مثل انتهاء أجـل األمـة            . واقتراف أسباب املرض أو الوفاة    ،األمم

: سِمعت الْمستوِرد يقُولُ  : قَالَ،عن حديِج بِن أَِبي عمٍرو    ف واليت أشار إىل أجلها      -�-أخرجت على يد رسول اهللا      
فَِإذَا مرت علَى أُمِتي ِمائَةُ سنٍة أَتاها مـا         ،وِإنَّ أَجلَ أُمِتي ِمائَةُ سنةٍ    ،ِإنَّ ِلكُلِّ أُمٍة أَجلًا   «:  يقُولُ � سِمعت رسولَ اهللاِ  

 .٣٠٨»يعِني كَثْرةَ الِْفتِن«: قَالَ ابن لَِهيعةَ» وعدها اُهللا
. وسلبا مثلما ميكن التدخل يف أسباب صحة األفراد وأمراضهم ووفام،أما األسباب املرضية فيمكن التدخل ا إجيابا

". أعراضه"و" مراحله"و،مرض األمم " أسباب" ورعايتها إىل التمييز بني      -إخراج األمة -وحيتاج العاملون يف ميادين     
فتكـون  " األعـراض "أما . أساسها ما يف األنفس من معتقدات وقيم وثقافات      " فكرية"املرضية تكون   " فاألسباب"

واملراحل يتسبب  ،واخللط بني األسباب واألعراض   ". حضارية"فتكون  " املراحل"وأما  ،سياسية واقتصادية واجتماعية  
أو خيطئون  ،والدعوة واملعاجلة فيشتغل املعاجلون باألعراض بدل األسباب      ،يف االضطراب واالرتباك يف ميادين التربية     

أو خيطئون يف توفري املؤسسات الالزمـة       ،ال وسائل العالج وطرائقه   أو خيطئون يف استعم   ،ترتيب األسباب واملراحل  
 .لذلك هكذا

ومتنوعة ،وإىل أعراض هذا املرض ومراحله يف أحاديث كثرية       ، يوجه إىل أسباب مرض األمة وموا      -�-والرسول  
 واحلسـية للبحـث يف األسـباب وتشـخيص    ، املسلمني الستعمال قـدرام العقلية     -إرادات-مستهدفا حتريك   

 .وحتديد وسائل العالج كما نرى ذلك يف مكانه من البحث،األعراض
كَـانَ أَبـو عبيـدةَ بـن     : عن أَِبي ثَعلَبةَ الْخشِني قَالَ    ف،ووفاا، عن مراحل صحة األمة ومرضها     -�-ويتحدث  

وكَـانَ  :  ِبي؟ قَالَ  �ما حِفظْتما وِصيةَ رسوِل اللَِّه      : لَهمافَقُلْت  ،ومعاذُ بن جبٍل يتناجياِن بينهما ِبحِديثٍ     ،الْجراِح
: فَجعلَا يتذَاكَراِنِه قَالَـا ،�ِإنما ذَكَرنا حِديثًا حدثَنا رسولُ اللَِّه ،ما أَردنا أَنْ ننتِجي ِبشيٍء دونك  : قَالَا،أَوصاهما ِبي 

ثُم كَاِئن عتوا وجبِريةً وفَسادا ِفي      ،ثُم كَاِئن ملْكًا عضوضا   ،ثُم كَاِئن ِخلَافَةً ورحمةً   ،ا الْأَمر نبوةً ورحمةً   ِإنه بدأَ هذَ  «
  ٣٠٩»ويرزقُونَ أَبدا حتى يلْقُوا اللَّه    ،لَى ذَِلك ينصرونَ ع ،يستِحلُّونَ الْحِرير والْخمور والْفُروج والْفَساِد ِفي الْأُمةِ      ،الْأُمِة

. 
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والذين ينجحون يف تـأمني     ،والكساء واملأوى والزواج  ، أو احلاجات الفسيولوجية اليت تدور حول الغذاء       -اإلنسانية
واجلـدارة  ،جنازوألسرهم من احلاجات الفسيولوجية املشار إليها يصبحون أمثلة النجاح واإل         ،احلد األدىن ألنفسهم  

 .والقدوة احلسنة للناشئة،لألفراد
وخالل الصراع املشار إليه تنهار أخالق األفراد وتتقطع روابط اجلماعات؛ ألن اإلنسان إذا مل حيصل على حاجاته                 

أ فإما أن يلج،يصاب باختالل املشاعر والفكر والسلوك ،واألمن واالحترام واالنتماء بالطرق الكرمية العادلة     ،يف العيش 
وإما أن يغترب نفسيا ويلجأ إىل      ،واملكيدة والفاحشة للحصول على احلاجات املذكورة     ،إىل النفاق والتزلف والغش   
وهذا هو السبب يف االضطراب األخالقي واالجتماعي عند األكثرية السكانية يف أقطار            ،العزلة أو اهلجرة إىل اخلارج    

 .العامل الثالث
______________ 
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واحترامه مما يبقيه مثبتا    ،ومؤسسات البوليس واملخابرات يف العامل الثالث لتكون أدوات دم أمن اإلنسان          ،العسكرية
 .جة احلاجة لتحقيق الذات حيث اجلدارة واإلنتاجعن الصعود إىل در واالحترام عاجزا،عند احلاجة إىل األمن

أو ، حني ذكر أن حاجات األمن تظهر بشـكل واع         -جلربمان. صول و -ولقد تناول هذه الظاهرة العامل النفساين       
واالعتقال واألمراض وعدم   ،فاحلاجات املدركة هي مثل السالمة من احلوادث واحلروب       . تكون يف منطقة الالوعي   

وتوفري األجواء  ،ولذلك يهتم األفراد واملؤسسات يف الدول املتقدمة بتوفري الضمانات للعاملني         . دياالستقرار االقتصا 
 إىل العجـز    -العامل الثالث -بينما تنتهي هذه السلبيات بأقطار      ،املرحبة هلم لتجنب العوامل اليت تعيقهم عن اإلبداع       

واالحترام واالنتماء جيعل ،ات النفسية يف األمن    إن توفري هذه الضمانات واحلاج     -جلربمان-ويضيف  . وعدم اإلنتاج 
وميكن الـتحكم   ،وأم بدوا قد يكونون أكثر طاعة لألوامـر       ،العاملني أكثر استجابة ملا يطلب منهم أن يعملوه       

 .ولكن ليس من الضروري أن يصبحوا منتجني مبدعني،مبستقبل تصرفام
 قصر حاجة االنتماء على جنس معني من النوع -يف مقابل- للنوع البشري كله -احلاجة لالنتماء -تأمني  : ثالثا

 :البشري
 وتطبيقاته  -عنصر اإلميان -من خالل   " هويته"و" جنسيته"يف أصول التربية اإلسالمية يستطيع كل إنسان أن يبلور          

 .٣٠٧ةواملكانة االجتماعي،واللون واملصاحل واملقدرات االقتصادية،الثقافية دون نظر إىل عوامل املولد والوطن
- قد لونت هذه احلاجة بفلسفة الدارونية وقصـرت          -اليت توصف بالتقدم التكنولوجي   -أما يف اتمعات احلديثة     

". التقدم االقتصادي والتكنولوجي"و" اجلنس"و" اللون"من البشر وضعت له أوصافا يف .  على جنس معني-االنتماء
 .وهو املتحضر،وهو املتقدم،فهو اجلنس األبيض

ومدى ،ومستويام احلضـارية  " هويام"العامل الثالث و  " جنسيات"ذه اتمعات فقد تدخلت لتحديد      أما خارج ه  
وهم ،وهم الربابـرة  ،شعوب العامل الثالـث   : فهم،وإصدار أحكامها فيما يتعلق بثقافتهم وتراثهم     ،تطورهم التارخيي 
وعدم ،عند ناشئتهم" الثقايف واالجتماعياالغتراب "واستغلت نظم التربية والتوجيه إلشاعة ظواهر ،جمتمعات التخلف

والظواهر املرضـية يف ميـادين االجتمـاع        ،مث تركتهم فريسة اإلحساس بـالنقص     ،االنتماء عند شبام ومثقفيهم   
 .واألخالق

 قصر حتقيق الذات على جنس معـني مـن   -يف مقابل- للنوع البشري كله -احلاجة لتحقيق الذات-تأمني  : رابعا
 لـبين   -احلاجة لتحقيق الذات  -ربية اإلسالمية توجه تطبيقات سلم احلاجات اإلنسانية إىل توفري          يف أصول الت   البشر

واملادي فيما يسهم حبمل رسالة     ،الفكري والنفسي " اإلجناز"وقدرم على   " جدارم"البشر كافة من خالل إثبات      
عاليـة  " جـدارات "واقع احلياة حيتاج إىل     وجتسيد هذه الغاية يف     ،والنهي عن املنكر إىل العامل كله     ،األمر باملعروف 

 .يف ميادين علوم الغايات وعلوم الوسائل وتطبيقاا" إنتاج ضخم"و
كما ، يقصر احلاجة لتحقيق الذات على جنس معني       -سلم احلاجات اإلنسانية  -فإن تطبيق   ،أما يف اتمعات احلديثة   

 ".علوم الغايات"تد إىل وال مي،على عوامل الوسائل" اإلنتاج"و" اجلدارة"يقصر ميدان 
" حتقيـق الـذات   "أما خارج اتمعات املتقدمة فإن سياسات هذه اتمعات تقوم على ب العقول القادرة على               

وإغراءات إشباع احلاجات اليت حيرم أصحاب العقول الذكية منـها يف           ،واألمين والبوليسي  بوسائل التهجري التربوي  
سلم احلاجات  -ركني خلفهم األغلبية الساحقة يصارعون لتحقيق أدىن درجات          تا -مواطن العامل الثالث  -مواطنهم  

                                                 
فيستعمل لتحديد مكانة اإلنسان بني اجلنس ،"اجلنسية"أما مصطلح . هنا لتحديد مكانة اإلنسان يف الوجود" اهلوية"يستعمل مصطلح  - ٣٠٧

 .البشري
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   تؤِة أَنْ يعالسو كُمِمن              ِفـرغونَ أَنْ يِحبوا أَال تفَحصلْيفُوا وعلْيِبيِل اللَِّه وِفي س اِجِرينهالْمو اِكنيسالْمى وبوا أُوِلي الْقُر
ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ٢٢: النور[} اللَّه. [ 

واخللفاء الراشدين بسبب الـردة إىل      ،النبوةصحيح أن هذه التطبيقات اإلسالمية مل يستمر التقيد ا متاما بعد عصر             
إال أن خمالفتها ظلت وما زالت ينظر إليها كمخالفة لألصول          ،احلاكمني" أشخاص"القيم القبلية والدوران يف فلك      

 .اإلسالمية ال ميكن تربيرها أو القول بشرعيتها
لم احلاجة اإلنسانية بسبب الفلسـفة      س-فإن تطبيقات   ،أما يف اتمعات احلديثة اليت تسترشد بنظريات علم النفس        

واألمن على جنس معني من البشر هو مواطنو هذه اتمعات ، تقتصر على توفري حاجات الطعام-الالدينية هلذا العلم
 .واآلداء الوظيفي بغية حتسني ظروف العمل وغزارة اإلنتاج،وهلدف اقتصادي هو رفع درجة اإلبداع العلمي

سلم -وأصحاب املصاحل املالية يف االحتكار واالستعمار       ،قد استغل الساسة والعسكريون   أما خارج هذه اتمعات ف    
واألمم ،وسياسات معينة هدفها اهليمنة والتحكم مبقـدرات الشـعوب        ، لبلورة استراتيجيات  -احلاجات عند ماسلو  

 ماسلو يف احلاجـات     ويعترف الكثري من خرباء السياسة واملختصني يف التربية إن قوانني         . األخرى خارج أقطارهم  
 للتحكم من خالهلا مبقدرات هذا العـامل  -ومنه العامل العريب واإلسالمي-تطبق على كثري من شعوب العامل الثالث      

واملادية وإبقاء هذه الشعوب يف دوامة العجز والفشل واإلحباط بالقدر الذي تستدعيه السياسـات     ،العقلية والنفسية 
 .املرسومة

واإلجراءات البوليسية والسياسات   ،والتطبيق السليب لقوانني ماسلو فهي التنظيمات اإلدارية      أما أدوات هذا التحكم     
واملشـكالت السياسـية والعسـكرية الـيت        ،الدول املتقدمة دول العامل الثالث     والتربوية اليت تنصح ا   ،االقتصادية

والسـكن  ،حث عن الغـذاء والكساء    وتثبيت مواردها البشرية بواسطتها يف دوامة الب      ،تستدرجها للتخبط يف محأا   
درجة اجلدارة  : درجة التحقيق الذايت  - مما جيعل ارتقاءها إىل      -درجة احلاجات األساسية  -والزواج أي تثبيتها عند     

 . أمرا مستحيال-واإلجناز
 تأمني األمن واالحترام جلنس معني مـن النـوع          -يف مقابل -تأمني األمن واالحترام للنوع البشري كله       : ثانيا

 :بشريال
والتكرمي لبين آدم دون نظر إىل      ،يف أصول التربية اإلسالمية توجه تطبيقات سلم احلاجات اإلنسانية إىل توفري األمن           

والعالقة اليت تربط بين املؤمنني وغري املؤمنني يف        . أو ألوام أو معتقدام وثقافام وممتلكام أو أوطام       ،أجناسهم
وهو ما يتضمنه . واملمارسة وتذكر بعالقة العهد ووجوب الوفاء به،االحترام يف االسمجمتمع األمة املسلمة جتسد هذا 

واملعاملة ، عندما حضرته الوفاة كانت مراعاة الوفاء      -�-وآخر وصية للرسول    . أو الذميني ،أهل الذمة -اصطالح  
 .اخلرية للنساء وأهل الذمة

 يقتصر على توفري احلاجة لالحترام على جنس معني         -انيةسلم احلاجات اإلنس  -أما يف اتمعات احلديثة فإن تطبيق       
 بينما ميزت من هو خارج عن دائرة هذا اجلـنس           -األكثرية- وألقت عليه صفة     -املواطن-من البشر ميزته باسم     

 . وتقررت درجة االحترام طبقا هلذا االسم وهذه الصفة-األقلية- وألقت عليه صفة -األجنيب-باسم 
أمـا خـارج هـذه      .  جنس معني من البشر هم الذين يسكنون داخل هذه اتمعات          كذلك قصرت األمن على   

والشعوب وأبقـت اجلميـع     ، فقد أشاعت سوء العالقات بني القيادات      -خاصة جمتمعات العامل الثالث   -اتمعات  
ـ ،ونزيف بشري بسبب الفنت الدموية،وعدم الثقة ومما ينتج عن ذلك من توتر واضطراب       ،حبيس احلذر  رات أو اهلج

والتربيـة  ،مـن اخلـرباء واملستشـارين إـم أقـاموا نظـم احلكـم الدكتاتورية               ويعترف الكثري . إىل اخلارج 
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والقيم األخالقيـة   ،أا تتالحم مع األصول العقدية    ،ويالحظ على سلم احلاجات اليت توجه إليها األصول اإلسالمية        
. وتصنيفها إىل تطبيقات خرية وأخرى خاطئة، احلكم على تطبيقات هذه احلاجات اليت يوجه إليها اإلسالم مما يسهل     

وِإذْ قَالَ ِإبـراِهيم رب     { :وتبدو هذه السمة واضحة يف اآليات القرآنية اليت تتحدث عن دعاء إبراهيم عليه السالم             
رب ِإنهن أَضلَلْن كَِثريا ِمن الناِس فَمن تِبعِني فَِإنه ِمنـي ومـن       ،صناماجعلْ هذَا الْبلَد آِمنا واجنبِني وبِني أَنْ نعبد الْأَ        

   ِحيمر غَفُور كاِني فَِإنصوا               ،عِقيما ِلينبِم ررحالْم ِتكيب دٍع ِعنرِر ِذي زاٍد غَيِتي ِبويذُر ِمن تكَني أَسا ِإننبـالةَ  رالص
 ] .٣٧-٣٥: إبراهيم[} فَاجعلْ أَفِْئدةً ِمن الناِس تهِوي ِإلَيِهم وارزقْهم ِمن الثَّمراِت لَعلَّهم يشكُرونَ

}             هِمن نآم ناِت مرالثَّم ِمن لَهأَه قزارا وا آِمنلَدذَا بلْ هعاج بر اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبو كَفَر نمِم الْآِخِر قَالَ ووالْيِباللَِّه و م
ِصريالْم ِبئْساِر وذَاِب النِإلَى ع هطَرأَض قَِليلًا ثُم هعت١٢٦: البقرة[} فَأُم. [ 

 ليقيمـوا "وسائل تعني ذرية إبراهيم " من أفئدة الناس "والتقدير  ،والثمرات،حاجات األمن -فالدعاء من أجل إشباع     
أما حقيقة الشكر فهو أن ال يعصى اهللا فيـه        ،وإقامة الصالة تعين إقامة معانيها يف واقع احلياة       ". يشكرون"و" الصالة

 .نعمه
 يطرح جمردا من العقائد والقيم واألخالق مثله يف ذلك          -سلم احلاجات اإلنسانية  -فإن  ،أما يف علم النفس احلديث    

أو لتعزيـز   ،رية سلم احلاجات هذا إن جاءت تطبيقاا لنصرة اخلري         مث ال يكترث واضعو نظ     -العلم الطبيعي -مثل  
وهو ما  ،وانطالقا من هذه الفرق اختلفت تطبيقات احلاجات املشار إليها يف كال املدرستني التربويتني            . مكانة الشر 

 .سيعاجل يف الفقرة التالية من هذا البحث
 :تطبيقات اليت يوجه إليها علم النفس احلديثوال، سلم احلاجات اإلنسانية بني التطبيقات اإلسالمية-٢

وعلم الـنفس احلـديث إىل      ،أدى االختالف القائم بني غايات سلم احلاجات اإلنسانية يف أصول التربية اإلسالمية           
 :وتتمثل أبرز هذه االختالفات يف ما يلي. اختالفات يف التطبيقات

 : توفريها جلنس معني من النوع البشري-مقابليف -واألمن للنوع البشري كله ،توفري حاجات الطعام: أوال
واألمن جلميـع بـين     ،يف أصول التربية اإلسالمية توجه تطبيقات سلم احلاجات اإلنسانية إىل توفري حاجات الطعام            

والثمرات وإيواء أفئدة الناس ،فحني قصر إبراهيم عليه السالم دعاءه باألمن. اإلنسان سواء منهم املؤمنني أو الكافرين
ووصف ،والقليل هنا هو فترة احلياة الدنيا   . } ومن كَفَر فَأُمتعه قَِليلًا   {من ذريته جاءه اجلواب اإلهلي      " من آمن  "على

 .بالقلة لقصر زمنها إذا ما قورنت باآلخرة األبدية الالمتناهية
الف يف املعتقـدات    واألمن بسـبب االخـت    ،ويستنتج من هذا عدم جواز العبث واملساس حباجات الغذاء واإليواء         

وال إيقاف عن العمل وال اعتداء على احلريـات         ،فال نفي وال مصادرة وال قطع ملوارد العيش       . والسلوك واملواقف 
} لَيس علَيك هداهم ولَِكن اللَّه يهِدي من يشـاءُ       {: ويف القرآن الكرمي أن املناسبة يف نزول قوله تعاىل        . والكرامات

والنضري يف املدينة تربطهم ـم    ،هي أن مجاعة من املسلمني كانوا ينفقون على قوم من يهود قريظة           ] ٢٧٢: البقرة[
-فرتل الوحي ينهى الرسول     ،فأرادوا إيقاف النفقة عنهم إلجبارهم على الدخول يف اإلسالم        ،روابط النسب والقرىب  

 .٣٠٦داية الناس وخيرب املسلمني أنه ال يرضى بالضغط االقتصادي أن يكون وسيلة هل-�
ومثلها متاما حني أراد أبو بكر الصديق أن يوقف العون املايل الذي كان يدفعه لبعض أهل اإلفك الـذين أشـاعوا                   

وال يأْتِل أُولُو الْفَضِل  {:فجاء الوحي يناه عن قطع هذه املعونة      ،�-الفحشاء عن عفاف ابنته عائشة زوجة الرسول        

                                                 
 .٩٤ص،٣جـ،التفسري،يالطرب - ٣٠٦
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 .٣٠٤قضاء وقت أكرب يف التفكري مبا جيب عمله،رابعا
وليس من الضروري ،نسان طبقا للنسق الذي قدمه أن تعمل حاجات اإل-حسب رأي ماسلو-وليس من الضروري 

ولقـد  . ولكنها هي النموذج الغالب الذي يعمل يف غالب األوقات. أن تنطبق هذه احلاجات على كل بين اإلنسان  
وضرب لذلك مثال بالقائد اهلندي غاندي الذي ضحى ، إن هناك مناذج من البشر تشذ عن هذا املبدأ        -ماسلو-شعر  

 .٣٠٥واألمن ليشبع احلاجات األخرى عندما كانت اهلند تكافح لالستقالل من سيطرة بريطانيا،ةحباجاته الفسيولوجي
ويغفل عن جيل كامل مثل جيل      ، وهو ينتبه لفرد واحد مثل غاندي      -ماسلو-وال أريد اخلوض يف درجة النقد لـ        

واألمن يف سبيل االرتقاء إىل ،وجيةالصحابة يف التاريخ اإلسالمي الذين قدموا املثل الفريد للتضحية باحلاجات الفسيول
حسب تقرير القرآن نفسه الـذي      -ولكنه يظل جيال غري قابل للتكرار بنفس احلجم والزخم          . حاجة حتقيق الذات  

 .وقليل من اآلخرين،نص بصراحة على أن بلوغ هذا الدرجة تتصف ا ثلة من األولني
 اهللا سبحانه وتعاىل مل يفرض هذه التضحية قاعدة مستمرة يف والواقع إن النظر الراسخ يف القرآن الكرمي يرشد إىل أن

ألن يبحث عـن مهجـر      ، مؤقتا يف الوقت الذي وجهه     -�-إليها رسوله    وإمنا وجه ،استراتيجية العمل اإلسالمي  
 ويعمل على توفري كافة درجات سلم احلاجات ألتباعه،يهاجر إليه

اليت ،الحترام واالنتماء مما يهيئ هلم حتقيق ذواـم اإلنسـانية     مث حاجات األمن وا   ،فيه ابتداء من احلاجات األساسية    
وليسـت عناصـر    . واإلجناز وهم جياهدون حلمل رسـالة اإلسـالم إىل العـامل كلـه             فطروا عليها يف اجلدارة   

 .والنصرة إال وسائل عملية فاعلة لتوفري سلم احلاجات املشار إليه،واإليواء،واجلهاد والرسالة،واهلجرة،اإلميان
وتنمية قيم ، وهو يركز على وجوب انتفاع األمة كلها مبصادر الثرورة-احلاجات األساسية- حيقق -اإليواء-نصر فع

وتنميـة حـب العمـل      ،وحسن االنتفـاع بـاألرض ومواردها     ،وتأمني املواصالت ،االستقرار والزواج واملسكن  
 .وغري ذلك مما جرت مناقشته يف الفصل اخلاص بذلك،ومهاراته
وحتصني إنسـان األمـة     ،"الشريعة فوق القوة  " وهو يركز على سيادة      -حاجات األمن - حيقق   -ةالنصر-وعنصر  

 وهو يركز على حرمة اإلنسان      -احلاجة للتقدير -واالضطهاد والنفي وهو أيضا حيقق      ،املسلمة من الغيبة والتجسس   
 .والدفاع عن حرماته أمام طغيان القوة يف الداخل أو اخلارج،ونصرة العدل ضد الظلم

املتميزة عن  " هوية املؤمنني وجنسيتهم وثقافتهم   " وهو يركز على بلورة      -احلاجة لالنتماء - حيقق   -اإلميان-وعنصر  
 .بقية اجلنسيات والثقافات

 وهو اال الذي يفتح الباب واسعا يف مسرح الكـرة           -احلاجة لتحقيق الذات  - حيقق   -اجلهاد والرسالة -وعنصر  
والنهي عـن   ،رسالة األمر باملعروف  -يف محل الرسالة    " جدارته"ته من خالل إثبات     األرضية كلها ليحقق املسلم ذا    

 .من خالل جتسيد هذه الرسالة يف معتقدات ونظم وتطبيقات" اإلجناز"على " جدارته" وبرهنة -املنكر
وهي قابلية ،وجيعل لسلم احلاجات اإلنسانية ميزة خاصة، يرتقي حباجة االنتماء إىل أعلى مستوياا      -اهلجرة-وعنصر  

أو تلك اليت انقضى أمدها إىل تطبيقات تتفق مع متطلبـات الزمـان             ،اهلجرة من التطبيقات اخلاطئة هلذه احلاجات     
 .واملكان

                                                 
٣٠٤ - Paul Hersey and Ken Blanchaerd, Management of Organiztional Behavior, "Englewood 

Cliffs; Nj: Prentice Hall Inc. ١٩٨٢- PP. ٤٠-٣٧. 
٣٠٥ - Panl Hersey & Ken Blanchard, OP. Cit, P. ٢٩. 
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 .وهناك أناس ال قوة هلم على اإلطالق. وقوة الشخصية،قوة املركز: أما عن القوة فهي نوعان
فإن الفرد يبدأ   ، إىل التقدير باإلشباع بشكل مقبول     عندما تبدأ احلاجة   احلاجة لتحقيق الذات  :  الشكل اخلامس  -هـ

وتتمركز ، أقوى دوافع السلوك   -احلاجة لتحقيق الذات  -ولذلك تصبح   . يف التطلع إىل ما يثبت هذا التقدير وخيلده       
 :يف أعلى قمة السلم كما هو واضح يف الشكل التايل
فاملفكر حيتاج أن يكتب    . تطيعه من اإلبداع  وبلوغ أقصى ما يس   ،وحاجة حتقيق الذات تستدعي مضاعفة إنتاج الفرد      

والسياسي حيتاج  ،والقائد حيتاج أن حيقق أروع االنتصارات ويكسب املعارك       ،ويفرز أحسن ما يستطيعه من األفكار     
 .وهكذا فإن حتقيق الذات هو الرغبة يف أن يصبح املرء ما يف قدرته أن يكون. أن ينجز أعظم األعمال

وقد يعرب عنها بـالربوز يف      . فقد يعرب عنها اإلنسان ليصبح مديرا ناجحا      .  بطرق خمتلفة  ويشبع األفراد هذه احلاجة   
ويف القتال قد خياطر اجلنـدي  ،وقد تعرب عنها األم لتصبح أما مثالية      ،وآخر قد يعرب عنها يف التفوق الدراسي      ،الرياضة

وهو ال يفعل ذلـك حلاجتـه       ،ليلة جدا ويهاجم وحدة سالح لتدمريها وهو يعلم متام العلم إن فرض جناته ق           ،حبياته
 .وإمنا ملا يظنه مهما،لالنتماء أو التقدير

فالرياضي مثلًا قد يبحث عن ميادين .  وميكن تغيريها يف مدار العمر-احلاجة لتحقيق الذات-وتتنوع أساليب إشباع 
 .٣٠٣أخرى يضاعف فيها احتماالت تفوقه طبقات لتغري عطائه اجلسدي أو التساع آفاقه

ودافع ،دافـع اجلـدارة   : بلورت هذه احلاجة يف دافعني اثنني مها      ،بعد ماسلو -وث اليت تناولت حتقيق الذات      والبح
 .اإلجناز

فالنـاس الـذين    . أما اجلدارة أو الكفاءة فهي تتضمن القدرة على السيطرة على عوامل البيئة الطبيعية واالجتماعية             
        وإمنا يريدون أن تكون لديهم القدرة على تشـكيل البيئـة           ،الديهم هذا الدافع ال ينتظرون حدوث األشياء من ذا

وتتشكل توقعات األفـراد    . وتعتمد قوة هذا الدافع أو ضعفه على جتارب النجاح والفشل املاضية          . حلدوث األشياء 
وهؤالء يتركون بيئتهم   . فالذين تكون توقعام سلبية تضعف عندهم روح املخاطرة واملبادرة        . حسب هذه اخلربات  

وعلى كل  . وهذا الدافع متغري غري ثابت حسب خريات النجاح والفشل        . كم م أكثر من احملاولة على تغيريها      تتح
وعندما حيدث هذا فإن حس الكفاءة يتحـول إىل تنبـؤات           . هناك وقت مييل فيه دافع الكفاءة إىل اهلدوء والركود        
فإنه نادرا ما ينجز أكثر مما      ،رد إىل سن معينة   وبعد أن يصل الف   . نفسية عما إذا كانت خربة معينة ستنجح أو تفشل        

 .يظن أنه قادر عليه؛ ألنه حياول إجناز أشياء يظن أنه ليس له قدرة عليها
ال ،ولرمبا األكثرية،بينما آخرون، فقد الحظ علماء السلوك أن بعض األفراد لديهم حاجة قوية لإلجناز-اإلجناز-وأما 

ملكيالند الذي ما زال هو وفريقـه يف        .  هذه الظاهرة الربوفسور ديفيد س     ولقد أثارت ،يبدو أم يهتمون باإلجناز   
واألحباث اليت أجراها مكليالند قادته إىل االعتقاد بأن حاجة اإلجناز هـي        . جامعة هارفارد يدرسون احلاجة لإلجناز    

 .وميكن عزهلا وتقييمها يف أية مجاعة،وميكن متييزها من بقية احلاجات،حاجة واضحة متميزة
 :أبرز خصائص األشخاص الذين لديهم حاجة عالية لإلجناز هيو

 .دراسة الشيء بدقة قبل البدء به،أولًا
 .اعتدال روح املخاطرة،ثانيا
 .االهتمام باإلجناز أكثر من احلوافز،ثالثًا

                                                 
٣٠٣ - Abraham Maslow, Motivation and Personality, "New york: Harper & Row Publishers, 

١٩٧٠" PP. ٥٨-٣٥. 
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فتموت فاعليته وينتهي إىل العجز والكسل مما يؤدي إىل ضعف ،تسرب اخللل إليها حيرم اإلنسان من حاجاته الفطرية
 .واحنالهلا وموا،األمة القائمة

 عنايته وتناولتها علـوم اإلدارة والسياسـة والتربيـة          -ظاهرة احلاجات اإلنسانية  -ولقد أوىل علم النفس احلديث      
 Abraham Maslowنظرية سلم احلاجات عند أبراهام ماسلو -ومن املصادر املعتمدة يف هذا اال . بالتطبيق

ررات وترفض املق، اليت تقول بتفرد اإلنسانHumanistic Psychologyرائد مدرسة علم النفس اإلنساين 
وبني عناصر األمة املسلمة ،ولعله من املناسب استعراض التوازي القائم بني هذه النظرية. اليت تسوي بينه وبني احليوان

 .وتطبيقاا اليت مر ذكرها
 :وعلم النفس اإلنساين، سلم احلاجات بني األصول اإلسالمية-١

اعا متغرية يف حياته حيـث تقـوى أحيانـا          وتتخذ أوض ،لإلنسان دوافع أو حاجات كثرية تتزاحم لتوجيه سلوكه       
 :وتوجيه السلوك كما هو يف الشكل التايل،وأقوى هذه احلاجات يف حلظة معينة تقود إىل النشاط. وتضعف أخرى

وتبدو أقوى احلاجات؛ ألا حاجات أساسية ضـرورية        ،تقع احلاجات الفسيولوجية يف أعلى السلم     " أ"يف الشكل   
وما مل تشبع هـذه احلاجـات       ،واحلاجة للزواج ،واحلاجة للمأوى ،واحلاجة للباس ،لطعامللحياة نفسها مثل احلاجة ل    

ونشاطاته سوف تتركز حول    ،والقيام بوظائفه فإن غالبية اهتمامات اإلنسان     ،األساسية إىل درجة تضمن حياة اجلسم     
 .هذه الدرجة من سلم احلاجات بينما تنال بقية املستويات قليال من الدافعية

 :حاجات األمن: لثاين الشكل ا-ب
 أو  Safetyحاجات األمـن    -وإذا بدأت احلاجات الفسيولوجية باالكتفاء تصبح احلاجات التالية يف السلم وهي            

Securityوتوجه النشاطات كما يتضح من الشكل التايل،وتسيطر على االهتمامات، أكثر هيمنة: 
وحاجات األمن تعين التحـرر مـن       . قوى احلاجات يف الشكل الثاين تبدو حاجات األمن يف أعلى السلم أي أا أ           

وصيانة ثروة الفرد ووظيفته ،أو اإليذاء اجلسدي أو احلرمان من احلاجات األساسية أي أا تعين حفظ النفس،اخلوف
فإذا كان أمن اإلنسان يف خطر فإن بقية احلاجات تصبح غري مهمة . حىت يستطيع توفري الغذاء واملأوى لغده وما بعد

 .واتقاء اخلطر الذي يتهدده،يتركز اهتمامه ونشاطه وسلوكه لتوفري األمن الذي ينشدهو،عنده
واهليبة والقوة واهليمنة وشعور الفرد بأنه ،والكثري من الناس حيتاجون إىل تقدير عال ألنفسهم يتمثل يف الثقفة بالنفس  

 إشباع حاجته للتقدير من خالل السـلوك        -هذا النوع من األفراد   -وإذا مل يستطع    . وله بعض التأثري يف بيئته    ،مفيد
 قد ينفجـر يف نوبـة       -مثال-فالطفل  . والنشاطات املشوشة غري الناضجة   ،فإنه قد يلجأ إىل السلوك التدمريي     ،البناء

ويصـبح مشاكسـا يف     ،واملوظف قد يدخل يف جـدل مـع زمالئـه أو رئيسه           . غضب ليلفت انتباه من حوله    
وإثارة أعمـال   ،وانتقاد حاد أو هدام ألعماهلا والتظاهر ضـدها       ، احلكومة واملعارضة قد تدخل يف شغب مع     ،دائرته

 .الشغب يف وجهها
أما املكانة فقد تولد مع الفرد إذا ولد        . Power والقوة   Prestigeاملكانة  :  دافعان -حاجة التقدير -ويتعلق بـ   

الكثري بالبحث عن مظاهرها املادية     ويكتفي  ،والناس يبحثون عن املكانة بطرق عديدة     . يف عائلة أو بيئة هلا مكانتها     
وكثري من األشخاص يعملون جبد للحصول على مكانة . بينما جياهد آخرون لنيلها باإلجناز الشخصي وحتقيق الذات

ولذلك تكـون   . فإذا حصلوا عليها ضعفت أو انطفت هذه احلاجة وصارت مهمتهم احملافظة عليها ال التقدم             ،معينة
وتكون النتيجة أم ال ،شباب الذين مييلون لتحسني مكانتهم بينما يقنع الكبار مبا وصلوا إليه     دافعية املكانة قوية يف ال    

 .يعملون كثريا لتحسني مراكزهم



 ١٨٣

أو ،ية اتقـاء التـداخل     وقيام التربية بالتمييز بينهما بغ     -الوالية-ينبه القرآن الكرمي إىل ضرورة العلم بالنوعني من         
وأبـرز  .  ويبطل فاعليتـها   -والية األمة املسلمة  -والوالء مما يضعف    ،االختالط بني األفكار والتطبيقات والروابط    

ولذلك أخضعتها  ،روابط العصبية والدم واملصاحل االقتصادية    -والرعاية هي   ،الظواهر اليت ختتلط فيها مفاهيم الوالية     
 وتقتصر وظيفتـها    -والية اإلميان - تدور يف فلك     -صلة رحم -ومسحت ا ما دامت     ،التربية اإلسالمية لتوجيهاا  

واصطدمت بواليـة   ،أما إذا انقلبت عصبية جاهلية    . على التواصل االجتماعي بعيدا عن مكاسب السياسة واإلدارة       
أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا     يا  { :وإىل ذلك يشري أمثال قوله تعاىل     ". أمة املؤمنني "ذلك ال مكان هلا يف       املؤمنني فعند 

قُلْ ِإنْ كَانَ آباؤكُم ،آباَءكُم وِإخوانكُم أَوِلياَء ِإِن استحبوا الْكُفْر علَى الِْأمياِن ومن يتولَّهم ِمنكُم فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ
جكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب          وأَبناؤكُم وِإخوانكُم وأَزوا  

: التوبـة [} وم الْفَاِسـِقني  ِإلَيكُم ِمن اللَِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتربصوا حتى يأِْتي اللَّه ِبأَمِرِه واللَّه ال يهِدي الْقَ               
٢٣،٢٤. [ 

ـ          -�-والرسول   وأنه ليس من هذه األمة     ،"األمة املسلمة " خيرج من بقي مواليا لروابط العصبية من دائرة االنتماء ل
رج من خ« : �قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ،عن أَِبي هريرةَف .من دعا إىل عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية   

ويقَاِتلُ ،يغضـب ِللْعصـبةِ   ،ومن قُِتلَ تحـت رايـٍة ِعميةٍ      ،ثُم مات مات ِميتةً جاِهِليةً    ،وفَارق الْجماعةَ ،ِمن الطَّاعةِ 
ولَا يِفي ِبـِذي    ،لَا يتحاش ِمن مؤِمِنها   ،فَاِجرهايضِرب برها و  ،ومن خرج ِمن أُمِتي علَى أُمِتي     ،فَلَيس ِمن أُمِتي  ،ِللْعصبِة
 ،٣٠٢»فَلَيس ِمني،عهِدها

ـ      فاألمة الـيت  . حني ننظر يف العالقة بني فاعلية الوالية وسعة دائرا      " الوالية"وتبدو احلكمة من املفهوم اإلسالمي ل
 لإلنسانية كلها تتفوق على األمة اليت ينتهي رباط الواليـة            فيها إىل الدائرة اإلميانية اليت تتسع      -الوالية-متتد حدود   

تتفوق على األمة اليت ينتهي فيها رباط       " القوم"واألمة اليت ينتهي رباط الوالية فيها عند        ". الدائرة القومية "فيها عند   
لعمـل  والسبب إنه كلما اتسعت دائـرة الـوالء تطلبـت إىل قـدر أكـرب مـن ا                 ". القبيلة"الوالية عند دوائر    

وإىل قدر أكـرب مـن    ،واإليواء والنصرة ،وحمتويات أوسع وأعمق لروابط اإلميان واهلجرة واجلهاد والرسالة       ،اجلماعي
وتفوق جمتمعـات أمريكـا وأوربـا       ،وهذا ما يفسر ختلف جمتمعات العامل الثالـث       . الوسائل وتكنولوجيا التنظيم  

بينما ينتـهي والء الفـرد يف       " القوم"تفوقة ميتد حىت دائرة     ذلك أن والء الفرد واجلماعات يف اتمعات امل       ،واليابان
ولـذلك تتحـدد جهـوده      ،"الطائفـة "أو  " القبيلـة " عند دائرة    -ومنه العامل اإلسالمي  -اتمعات العامل الثالث    

وطموحاته ومبا يكفي احتياجاا احملدودة مما جيعل أهدافه أصغر ،واهتماماته حبدود الدوائر القبلية والطائفية،ونشاطاته
 .والعمل واإلنتاج أقل،ونشاطاته ووسائله يف املعرفة،أدىن

 عناصر األمة املسلمة ونظرية احلاجات يف علم النفس احلديث: الفصل الثالث والعشرون
والنصرة يف حياة جمموعة من الناس يليب حاجات فطرية         ،واإليواء،واجلهاد والرسالة ،واهلجرة،إن جتسيد عناصر اإلميان   

والعبث ذه العناصر يف أمـة قائمـة أو         . ويفجر طاقاته يف العمل ويؤدي إىل ميالد أمة وقيام حضارة         ،نيف اإلنسا 

                                                 
٣٠٢ - �iyJ �C|� �XPf\- دM|mGا zXED cn Uid )١٨٤٨)(٦٨٧: ص( 

ه��n U اcCWG وآeyهE��G Eن MfmJر\Eن ) BCNd(أي �C� cJ �f\MJ BZ� hid ه� h�Mo � إEJم �fG ) E� B�CJهBCi(ش [
yX � hNdKا eJKا Uا هMGE^ E�Xدة أ]mJ ءECGرة واMy[J �CNGق واE|aل إE^ رMfNOGوا YrV� cn ]Nأ� qGE^ اPآ qfو� cCr�

 BCrjWiG مM�Gا Y\Eا آ��Pه qXMره cn)BrjWG ( �fn �j�WXو qDMrjWX �fDK �GPn اMNa بKا Bf� cJ qnرE^أ Y�eGا Brjd
M�G �jW�Gا ¡|NG Yn ¢|Gوا cX]Gة اejVG � �GPآ �eC£ Md]Xو Y\E�Xو ���X hVWNGوا �fn ]�mXو qn نM�C|X أي qJ

 BCrjWGا ¡|NG نMi\E�X اMDEآ ENDإ �fD¤o BCiهEOGا Yأه Y\E�X ENا� آMfGو)Bi��o ( Yأه Biآ�� q�i��o ف أيP|J أ]�rNG er�
 BCiهEOGا)h¦E|�X و� (q�nM�dو qGEnف وE§X و� EfCo qiWZX ENn ثe�[X � �EVWJء وECGEn h¦E|�X �yVGا ¡Wn Uoو[ 
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يف هذه اآلية كبار " الشياطني"وابن مسعود رضي اهللا عنهما أن املراد بـ،ه عن ابن عباسولقد نقل الطربي يف تفسري
باإلميان إذا أصاب    وأن اآلية تشري إىل سلوك املنافقني يف املدينة املنورة الذين كانوا يتظاهرون           ،اليهود ورءوس الكفر  
إنا لسنا جادين   : هود ورؤساء الكفر قالوا هلم    من كبار الي  " شياطينهم"ولكنهم إذا رجعوا إىل     ،املسلمون رخاء وخريا  

 .٣٠١وإمنا حنن مستهزئون مبحمد وأصحابه،يف إظهار اإلميان
كما يقرر احلـديث    -ما احلكمة من اعتبار شياطني اإلنس شر من شياطني اجلن           : والسؤال الذي يطرح نفسه هو    

 النبوي الذي مر ذكره؟
ِإنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى  ،قَرأْت الْقُرآنَ فَاستِعذْ ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيمِ      فَِإذَا  {: هو ما يوجه إليه قوله تعاىل     : اجلواب

 ] .١٠٠-٩٨: النحل[} ِإنما سلْطَانه علَى الَِّذين يتولَّونه والَِّذين هم ِبِه مشِركُونَ،الَِّذين آمنوا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ
والفساد والفاحشة اليت تسهل عمله على إيقاع البشر        ،فالشيطان اجلين خملوق خفي ال فاعلية له إال يف بيئات الظلم          

والفايروسات إال يف بيئات التلوث والقذارة اليت تيسر هلا التكاثر والفتـك            ،متاما كما ال تعمل اجلراثيم    ،يف املعاصي 
املنشطنون " يتواله"وإمنا سلطانه حني    ،وتطبيقاته النظيفة ،بيئات اإلميان باهللا  لذلك ال سلطان للشيطان يف      . باألصحاء

" جياهـدون "و،إىل تطبيقات هذا الضالل   " يهاجرون"و،بالضالل الذي يريده  " يؤمنون"به و " يشركون"من البشر و  
وجيتهـدون يف   ،لوظيفيةروادها ويسبغون عليهم املال واجلاه واملكانة ا      " يؤون"و،لتلويث البيئة العامة ذه الفواحش    

 .وحراستها" نصرا"
مث ،واحلياة وجتعل الدين قضية فردية    ،لذلك تبدو خطورة املكر الذي متارسه األنظمة السياسية اليت تفصل بني الدين           

ا وتطلق هلم احلرية كاملة ليلوثو    ،والتعليم واإلعالم واالقتصاد واإلدارة باإليواء والنصرة     ،شياطني الفن والثقافة  " تتوىل"
وغالء األسعار األمر الذي جيعـل اجتنـاب        ،والترف واالحتكار والظلم واحملسوبية   ،البيئة العامة باإلحلاد والفاحشة   

واملواعظ وكثرت املساجد    املعاصي أمرا صعبا للغاية عند غالبية الذين يعيشون يف هذه البيئة مهما انتشرت اخلطابة             
لذلك ال يولد العمل الصاحل مـن       . بني الفرد والبيئة يف حلظة معينة     وشعائر العبادة؛ ألن السلوك هو حمصلة التفاعل        

يضـاف إىل ذلـك أن تكـرار السـقوط يف مزالـق             . وإمنا من صالح الفرد والبيئة سـواء      ،صالح الفرد وحده  
وجيعل العصاة وضعاف النفوس يصـدقون      ،ومصارعة معزياا يف البيئة امللوثة يشيع االعتقاد بصعوبة التدين        ،املعصية

تنتهي بأصـحاا إىل العقـد      ، اليت تقـرر أن الضـوابط األخالقيـة قيـود نفسـية            -شياطني العلم -والت  مق
 .واملشكالت االجتماعية واألمراض اجلسدية،النفسية

 : والية الكافرين واملنافقني والعصاة بعضهم لبعض،والدرجة الثانية
: اجلاثيـة [} وِإنَّ الظَّاِلِمني بعضهم أَوِلياُء بعضٍ    {:وإىل هذه الدرجة هذه الدرجة كانت اإلشارة بأمثال قوله تعاىل         

 ] .٧٣: األنفال[} والَِّذين كَفَروا بعضهم أَوِلياُء بعٍض{] .١٩
بينما ،والتدريب على املمارسة والتطبيق   ،فالكافرون واملنافقون والعصاة من املوجهني والقادة يتولون األتباع بالتوجيه        

 -أمة الكفـر  -وهم مجيعا يتعاونون إلقامة     . واالتباع واإليواء والنصرة  ،تباع القادة واملوجهني باالستجابة   يتوىل األ 
 .واهليمنة يف األرض لنشر الفتنة والفساد الكبري

 :التربية ورباط الوالية

                                                 
 .١٢٩،١٣٠ص،١جـ،التفسري،الطربي - ٣٠١
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: األنعـام [} شياِطني الِْإنِس والِْجن  {: ِفي قَوِلهِ ،عن قَتادةَ ف. واحلديث النبوي يركز على التحذير من شياطني اإلنس       
بلَغِني أَنَّ أَبا ذَر كَانَ يوما      : قَالَ قَتادةُ . لَى بعضٍ يوِحي بعضهم إِ  ،وِمن الِْإنِس شياِطني  ،ِمن الِْجن شياِطني  : قَالَ] ١١٢
أَو ِإنَّ ِمن الِْإنِس شياِطني؟     ،يا نِبي اللَّهِ  : فَقَالَ،» تعوذْ يا أَبا ذَر ِمن شياِطِني الِْإنِس والِْجن       «: �فَقَالَ لَه النِبي    ،يصلِّي

ِبيفَقَالَ الن � :»مع٢٩٧»ن. 
  أَِبي ذَر نقَالَ ،وع هولَ اللَِّه    : أَنسر تيأَت�      لُوسأَطَالَ ِفيِه الْج ِلٍس قَدجفَقَالَ: قَالَ، ِفي م :»  ا ذَرا أَب؟ ،يتلَّيلْ صه «

هـلْ  ،يا أَبـا ذَر   «: فَقَالَ،ثُم ِجئْت فَجلَست ِإلَيهِ   : قَالَ،» قُم فَاركَع ركْعتينِ  «: قَالَ، يا رسولَ اللَِّه    ،لَا: قُلْت: قَالَ
شـر  ،نعم«: وهلْ ِللِْإنِس ِمن شياِطني؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ : قُلْت: قَالَ» تعوذْت ِباللَِّه ِمن شر شياِطِني الِْإنِس والِْجن؟      

اِطِني الِْجنيش ٢٩٨»ِمن 
ع ناِش قَالَوعخشِن الْخِد بيب :و ذَرولَ اللَِّه : قَالَ أَبسر تيِه �أَتِإلَي تلَسِجِد فَجسِفي الْم وهفَقَالَ،  و :» ا ذَرا أَبي

 تلَّيلْ صه « لِّ «: قَالَ. لَا: ؟ قُلْتفَص فَقُم «،تلَّيهِ  ،فَصِإلَي تلَسج ا أَ : فَقَالَ،ثُمي ا ذَراِطِني ، بيش رش ِعذْ ِباللَِّه ِمنتاس
 ٢٩٩نعم":وهلْ ِللِْإنِس ِمن شياِطني؟ قَالَ، يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: قَالَ"الِْجن والِْإنِس

فَأَقْصروا عنه حتـى جـاَء أَبـو    ،نِزلُ علَيِهوكَانوا يظُنونَ الْوحي ي  ، جاِلسا �كَانَ رسولُ اِهللا    : وعن أَِبي أُمامةَ قَالَ   
ِه،ذَرلَيلَ عِه فَأَقْبِإلَي لَسفَج اهفَأَت مح؟«: فَقَالَ،فَافْتموالْي تلَّيلْ صه ا ذَرا أَبلِّ«: قَالَ. لَا: قَالَ» يفَص لَّى . » قُما صفَلَم

وهلْ ،يا نِبي اِهللا: قَالَ» هلْ تعوذْت ِمن شر شياِطِني الِْجن والِْإنِس؟،يا أَبا ذَر«: قْبلَ علَيِه فَقَالَأَ،أَربع ركَعاِت الضحى
 ٣٠٠»غُروراشياِطني الِْإنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل ،نعم«: ِللِْإنِس شياِطني؟ قَالَ

وشـيطان  ،وشـيطان الثقافة ،وشيطان التربية،وذا التصور الذي يقدمه القرآن واحلديث يكون هناك شيطان الفكر 
ومن أحب أحدا من هؤالء الشياطني      . وشيطان األزياء ،وشيطان اإلباحية ،وشيطان اإلعالم ،وشيطان الفنون ،اآلداب

هؤالء اهتمامات مشتركة تعمل يف االجتاه املضاد لصحة األمـة          وهم أولياء له باعتبار أن لكل       ،أو قلده فهو ويل له    
أو يعمل على إعاقة ،والنصرة إن كانت قائمة،واإليواء،واجلهاد والرسالة،واهلجرة،وسالمة عناصرها يف اإلميان،املسلمة

 .إخراجها إن كانت يف مرحلة التكوين أو النشأة والنمو
ومتثل سلوكا بشريا متخلفا وضارا ال بد من دراسته         ،ماع البشري  يف قلب االجت   -والية الشيطان -وهكذا تتمركز   

حني خشيت يف عصور اجلمود واالستبداد شياطني السياسة والترف         -ولكن مؤسسات التربية اإلسالمية     . ومعاجلته
 وأشغلت تفكري النـاس ،اليت ال ترى وال حيس هلا أثر، احنرفت للغوص يف الغيبات حبثا عن شياطني اجلن        -من اإلنس 

ووالية ،لذلك ال بد للتربية اإلسالمية أن ترد ملصطلح الشيطان. بذلك حىت انتهت بكثري منهم إىل الوسوسة واجلنون   
وال بد هلا أن تفتح ميادين جديدة يف علم النفس          ،الشيطان حمتوامها االجتماعي املتمركز يف قلب االجتماع البشري       

واالقتصادية واألخالقية  ، الذكي إىل الشيطنة الفكرية والسياسية     واملؤثرات اليت تنتهي باإلنسان   ،للتعرف على عوامل  
فذلك هو الذي تدعو إليه الضـرورات وتتطلبـه   . وأساليب معاجلتها وطرق الوقاية منها   ،والتعرف على مضاعفاا  

والسياسية وآثـارهم   ،ويركز عليه القرآن الكرمي حني يتحدث عن شياطني البشر من القيادات الفكرية           ،التحديات
وِإذَا لَقُوا الَِّذين آمنوا قَالُوا آمنا      {:من ذلك قوله تعاىل   ،املدمرة يف اجلماهري اليت تستجيب لشيطنتهم وتقتفي أعماهلم       
 ] .١٤: البقرة[} وِإذَا خلَوا ِإلَى شياِطيِنِهم قَالُوا ِإنا معكُم ِإنما نحن مستهِزئُونَ
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يطان اجلين وخيرب أن هذا الش،والقرآن يذكر هذا النوع يف معرض تعريفه بعناصر الوجود احمليط وتفاعل اإلنسان معها
 . بني بين جنسه-يف الغالب-وإن عمله ،ضعيف الكيد والتدبري

 عن منهج اهللا ويتـبىن منـهاجا   -أن ينحرف عن قصد وإصرار-هو الشيطان اإلنساين الذي ينشطن  ،والنوع الثاين 
مث يكرس ،وعمال صاحلا وإجنازا حضاريا متقدما،مضادا يف الفكر والسلوك،وجيعل من االحنراف والضالل فكرا صائبا

وِإنَّ الشياِطني لَيوحونَ ِإلَـى  {:ففي معىن قوله تعاىل. حياته وجهوده للدعوة إىل هذا االحنراف والضالل وإشاعتهما   
اِدلُوكُمجِلي اِئِهمِلي١٢١: األنعام[} أَو. [ 

               وأن أوليـاءهم هـم     ،وسيذكر الطربي يف تفسره أن الشياطني املشار إليهم يف هذه اآلية هم شياطني فارس من ا
: قَالَ] ١٢١: األنعام[} وِإنَّ الشياِطني لَيوحونَ ِإلَى أَوِلياِئِهم    {: قَولُه،قَالَ ابن عباسٍ  . املتمردون من مشركي قريش   

شياِطني الِْجن  «: عِن ابِن عباٍس قَالَ   ،عن عطَاٍء الْخراساِني  ،قَالَ ابن جريجٍ  » ِإبِليس الَِّذي يوِحي ِإلَى مشِرِكي قُريشٍ     «
سِمعت أَنَّ  : عن عبِد اللَِّه بِن كَِثٍري قَالَ     ،قَالَ ابن جريجٍ  » يوحونَ ِإلَى أَوِلياِئِهم ِليجاِدلُوكُم   ،يوحونَ ِإلَى شياِطِني الِْإنسِ   

يأْمرونهم أَنْ  ،ما الَِّذي يموت وما الَِّذي تذْبحونَ ِإلَّا سـواءٌ        :  يأْمرونهم أَنْ يقُولُوا   الشياِطني يوحونَ ِإلَى أَهِل الشركِ    
بح أَما ما ذَ: قَولُ الْمشِرِكني: قَالَ] ١٢١: األنعام[} وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ{،�يخاِصموا ِبذَِلك محمدا  

 وأَما ما ذَبحتم ِبأَيِديكُم فَحلَالٌ ،اللَّه ِللْميتِة فَلَا تأْكُلُونَ
ه ِإلَى  وما قَتلْتم أَنتم تأْكُلُونه؟ فَأَوحى اللَّ     ،ما قَتلَ ربكُم فَلَا تأْكُلُونَ    : قَالُوا ِللْمسِلِمني ،أَنَّ الْمشِرِكني " ،وعِن ابِن عباسٍ  

 ]١٢١: األنعام[} ولَا تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه{: �نِبيِه 
ذْبحونَ أَنـتم   ما قَتلَ اللَّه لَكُم خير ِمما ت      : لَما حرم اللَّه الْميتةَ أَمر الشيطَانُ أَوِلياَءه فَقَالَ لَهم        ":وعِن ابِن عباٍس قَالَ   

كَاِكيِنكُمِبس،ِه{: فَقَالَ اللَّهلَياللَِّه ع مذْكَِر اسي ا لَمأْكُلُوا ِمملَا ت١٢١: األنعام[} و[ 
وما قَتلْـتم أَنـتم     ،ما بالُ ما قَتلَ اللَّـه لَـا تأْكُلُونـه         : جادلَ الْمشِركُونَ الْمسِلِمني فَقَالُوا   ": وعِن ابِن عباٍس قَالَ   

وهمأَكَلْت،     لَ اللَّهزاللَِّه؟ فَأَن رونَ أَمِبعتت متأَنو :}         قلَِفس هِإنِه ولَياللَِّه ع مذْكَِر اسي ا لَمأْكُلُوا ِمملَا ت١٢١: األنعام[} و [
 ِإلَى آِخِر الْآيِة
أَخِبرنا عِن الشاِة ِإذَا ماتت من قَتلَهـا؟        :  فَقَالُوا �لْمشِرِكني دخلُوا علَى رسوِل اللَِّه      ِمن ا ،أَنَّ ناسا :  وعن ِعكِْرمةَ 

ولَا تـأْكُلُوا   {: للَّهوما قَتلَه اللَّه حرام؟ فَأَنزلَ ا     ،فَتزعم أَنَّ ما قَتلْت أَنت وأَصحابك حلَالٌ      : قَالُوا،» اللَّه قَتلَها «: فَقَالَ
 ]١٢١: األنعام[} ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه

يـا  : قَـالُوا : قَالَ] ١١٨: األنعام[} فَكُلُوا ِمما ذُِكر اسم اللَِّه علَيِه ِإنْ كُنتم ِبآياِتِه مؤِمِنني         {: قَولُه،وعِن ابِن عباسٍ  
دمحم، ا مأَم   هأْكُلُونفَت متحذَبو ملْتا قَت،      لَ اللَّهز؟ فَأَنهونمرحفَت كُمبلَ را قَتا مأَماللَِّه       {: و مذْكَِر اسي ا لَمأْكُلُوا ِمملَا تو

] ١٢١: األنعام[} وكُم وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ    علَيِه وِإنه لَِفسق وِإنَّ الشياِطني لَيوحونَ ِإلَى أَوِلياِئِهم ِليجاِدلُ        
،هنع كُمتيها نِفي أَكِْل م موهمتِإنْ أَطَعِركُونَ،وشِإذَنْ لَم كُم٢٩٦ِإن. 

هات حول  ورواية الطربي عن مناسبة اآلية تبني بوضوح إن ظاهرة شياطني الفكر من املستعمرين الذين يثريون الشب               
 الذين يشيعون هذه الشبهات هـذه       -أو العمالء حسب لغة العصر احلديث     -وظاهرة أوليائهم من العرب     ،اإلسالم

ففي املاضـي كـانوا     . فالعرب كانوا وما زالوا يتلقون القضايا الفكرية من شياطني اخلارج         . حديثة-ظاهرة قدمية   
 .وال عاصم هلم إال اإلسالم،قوا من الغرب والشرقواليوم يتل،يتلقون املعتقدات والشبهات من فارس والروم
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 : والية املؤمنني للمؤمنني،والدرجة الثالثة
 ] .٧١: التوبة[} والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض{:وإىل هذه الدرجة كانت اإلشارة بأمثال قوله تعاىل

ويأمن بعضهم بعضا يف ميادين احلياة املختلفة       ،ونصرة بعضهم بعضا  ،فاملؤمنون واملؤمنات يتولون إيواء بعضهم بعضا     
ومن هذه املواالة . واجلهاد يف الدائرة اإلنسانية الكربى، باجلوار يف احلي والتعايش يف املهجرومرورا،ابتداء من األسرة

ومرورا بوالة األقاليم وأويل األمر من العلمـاء والرؤسـاء   ، مفاهيم الوالية ابتداء من والة األسر   -كما مر -تتحدد  
 . أم صغرتووالة العمل إىل مجيع املسئوليات والوظائف واملهن كربت،واخللفاء

 :والية أويل األرحام من املؤمنني،والدرجة الرابعة
وأُولُو الْأَرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه ِمن الْمؤِمِنني {: وإىل هذه الدرجة كانت اإلشارة بأمثال قوله تعاىل

اِجِرينهالْم٦: األحزاب[} و. [ 
 .املؤمنني يقومون بتويل أمور بعضهم بعضا يف شئون احلياة كلها" أمة" يف فأولوا األرحام وذوي القرىب

 الواجب تطبيقها يف    -الوالية والوالء - تفاصيل دقيقة ألشكال     -يف القرآن والسنة  -وتقدم مصادر التربية اإلسالمية     
ففي درجيت والية   . اوتطبعها بطابعه ،كل درجة من الدرجات األربع املشار إليها حبيث تشمل مجيع مظاهر السلوك           

ويف درجة  ،واإلخالص واإلحسان والصدق  ،ووالية الرسل واملؤمنني تتميز أشكال الوالية بسلوك احملبة       ،اهللا للمؤمنني 
ويف درجة والية أويل الرحم من املـؤمنني تتميـز          ،والية املؤمنني للمؤمنني تتميز أشكال السلوك باإليثار واألخوة       

واجلهـاد  ،واهلجرة،وبـذلك تتجسـد عناصـر األمـة اخلمسـة مـن اإلميان         . أشكال السلوك باملودة والتراحم   
 .والنصرة يف واقع اجتماعي حي يشكل يف جمموعة األمة املسلمة،واإليواء،والرسالة

وطرائقها لتجسيد هذه الـدرجات مـن الواليـة يف          ،وتتحمل التربية اإلسالمية مسئولية كبرية يف تنظيم مناهجها       
وبذلك يتهيأ الفرد املسـلم واجلماعـة       ،سب دوائر التفاعل اإلنساين يف هذه الدرجات      وممارسات تربوية ح  ،أنشطة

 .املسلمة ملمارسة هذه الوالية املميزة لألمة اإلسالمية
 :درجات والية غري املؤمنني

 نصرة والذين ال يكون هلم مكان يف والية املؤمنني تكون واليتهم يف الطرف املقابل من الوالية الفاسدة القائمة على           
 :وهذه الوالية الفاسدة درجتان. والدعوة إليه وااللتفاف حوله،الباطل

 :والية الشياطني للكافرين واملنافقني والعصاة،الدرجة األوىل
وإىل هذه الدرجة كانت اإلشارة بأمثال . واالصطدام مع أوامر اهللا وسننه يف احلياة، أي يتولوم باإلضالل واإلفساد   

ِإنا جعلْنا الشياِطني   {] .٦٣: النحل[} ن لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَهو وِليهم الْيوم ولَهم عذَاب أَِليم         فَزي{:قوله تعاىل 
 ] .٢٧: األعراف[} أَوِلياَء ِللَِّذين ال يؤِمنونَ

 حبيث مل يعد مبقدور املسلم العادي أن -طانالشي- إىل االستعماالت اخلاطئة املضللة ملصطلح -هنا-وحتسن اإلشارة 
وصار حمرجا للمسلم املثقـف أن يتطـرق ملناقشـة عمـل            ،يتخذ موقفا واقعيا حمسوسا من الشياطني وأضاليلهم      

 .أو االام بالتفكري اخلرايف،وآثارها ملا يرى يف ذلك من إمكانية الوقوع يف شرك اخلرافة،الشياطني
. ٢٩٥أي املنحرف الضال من قصـد وإصـرار       :  ليدل على املنشطن   -الشيطان- فالقرآن واحلديث يطلقان مصطلح   

. هو الشيطان اجلين الذي ال يرى وال يسمع من البشر العـاديني           ،األول:  قسمان -يف القرآن واحلديث  -والشيطان  
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وليس لديه مفهوم واضح عما     ،فاإلنسان احلاضر يف األقطار اإلسالمية يتحدد حمور والئه حبدود قبيلته         . ء القبلي الوال
 .يعنيه الوالء لألمة املسلمة الواحدة

وهو ما أدركت ضرورته حينما خلـط الـبعض بـني           ،"االنتماء"و" الوالية"وال بد هنا من االنتباه إىل الفرق بني         
- الطبقة القطرية من هذا الكتاب حينما عمد األستاذ عمر عبيد حسنة املشرف على طباعـة                 العالقتني بعد صدور  

فاإلنسان احلاضر يف بالد اإلسالم يتحدد حمور والئه حبدود         : "عبارة، إىل تغيري العبارة املذكورة أعاله     -كتاب األمة 
 ".يتحدد حمور والئه حبدوده اإلقليمية... ":فجعلها" قبيلته
تتحقق حني يبلغ املستوى الذي تصل إليه حركة إرادة اإلنسان درجـة الـنفري االختيـاري خفافـا                  " الوالية"فـ

من أجل ما هو " اجلهاد"و،ما هو خطأ وممارسة ما هو صواب" هجرة"الفرد أو اجلماعة لـ" إميان"وبدافع من ،وثقالًا
 .من يشاركوم هذا اإلميان" نصرة"و" إيواء"و،حق
صاحبها أو أصحاا باملـال     " جياهد"وال  ،ة ال تبلغ فيها اإلرادة إىل درجة النفري االختياري        فهو حرك " االنتماء"أما  

ولذلك ال ميكن تسمية زحف     . بل تصبح مصائب بعضهم فوائد للبعض اآلخر      " يتناصرون"و" يتآوون"وال  ،والنفس
وبسبب ما يدفع هلـا مـن       ،غما عنها لألمة؛ ألا تساق إىل املوت ر     " والء"اجليوش احملترفة نفريا اختياريا يعرب عن       

نفريا " تنفر"فإا  ،ولكنا نرى عناصر هذه اجليوش احملترفة إذا تعرضت قبائلها للخطر         . رواتب مادية وأعطيات عينية   
وإذا رفعت  . من يشاركوا القرابة الدموية القبلية    " تنصر"و" تؤوي"دون رواتب تتقاضاها و   " تقاتل محية "اختياريا و 
هلذه احملتويـات كـدعامات     " إنفاق"فإمنا هو استثمار هلذه الشعارات و     ،"األخوة اإلسالمية "أو  " ةالقومي"شعارات  

 .للقبيلة" الوالء"مساندة لتعزيز فاعلية 
 :درجات الوالية اإلميانية

 :والوالية يف القرآن واحلديث درجات متسلسلة كما يلي
 :والية اهللا للمؤمنني،الدرجة األوىل

اللَّه وِلي الَِّذين آمنوا يخِرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر والَِّذين          {:انت اإلشارة بأمثال قوله تعاىل     وإىل هذه الوالية ك   
             اِلدا خِفيه ماِر هالن ابحأَص اِت أُولَِئكوِر ِإلَى الظُّلُمالن ِمن مهونِرجخي الطَّاغُوت مهاؤِليوا أَوالبقـرة [} ونَكَفَر :

٢٥٧. [ 
واملؤمنون ،ومزالق االحنراف إىل مناهج احلياة الصائبة الفاضلة،فاهللا يتوىل شئون املؤمنني بإخراجهم من ظلمات اجلهل

ووالية اهللا هي األصل الذي تتفرع عنـه  . ونشر دعوته واجلهاد يف سبيلها باملال والنفس ،يتولون القيام بعبادته تعاىل   
وِإذَا أَراد اللَّه ِبقَوٍم سوًءا فَـال       {:وبني اهللا ال تنفعه مواالة سواه     ،فمن مل حيقق هذه الوالية بينه     . ةبقية درجات الوالي  

 ] .١١: الرعد[} مرد لَه وما لَهم ِمن دوِنِه ِمن واٍل
 حيققون هذه الوالية يف     وتتكرر اإلشادة والبشارة للذين   ،ولذلك جيري التأكيد وتكرار التذكري بتحقيق هذه الوالية       

 .عشرات املواضع من القرآن الكرمي والسنة الشريفة
 :والية الرسل واملؤمنني،والدرجة الثانية

ِإنَّ أَولَى الناِس ِبِإبراِهيم لَلَِّذين اتبعوه وهذَا النِبي        { : وإىل هذه الدرجة من الوالية كانت اإلشارة بأمثال قوله تعاىل         
 ] .٦٨: آل عمران[} ِذين آمنواوالَّ
}فُِسِهمأَن ِمن ِمِننيؤلَى ِبالْمأَو ِبي٦: األحزاب[} الن. [ 

 .واملؤمنون يتولون الرسل باالستجابة واالتباع واإليواء والنصرة. فالرسل يتولون املؤمنني بالتربية والتوجيه واإلرشاد
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والتعليم واحلـرب والسـالم     ،والصناعة والفكر والثقافة والتوجيه   ،والسياسة واالقتصاد والزراعة  ، االجتماع ميادين
 .وغري ذلك،واألمن واخلطر

كل -والذين حيسنون هذه الوالية والرعاية      ". الوالة"و" أويل األمر : "ومن هذه الوالية والرعاية اشتقت مصطلحات     
 لشـئون  -يف ظل القيم والتوجيهات اليت جاءت ا الرسالة اإلسالمية -عايتهم   ويلتزمون يف واليتهم ور    -يف ميدانه 

 هو من   -ويل اهللا -وبذلك يكون   . أولياء اهللا -غريهم أوامر اهللا توجيهاته حق االلتزام دون أن تفتنهم املغريات هم            
والفكر والثقافة  ،قتصاد والتربية واإلدارة والعسكرية واال  ،يلتزم أوامر اهللا حق االلتزام يف ميادين االجتماع والسياسة        

وليني هللا يف ميـدان احلكـم       ،وذا املعىن كان أبو بكر وعمر بن اخلطـاب        . والتوجيه واجلهاد واألمن وغري ذلك    
وكان معاذ بـن جبـل ويل اهللا يف ميـدان التربيـة             ،وكان خالد بن الوليد ويل اهللا يف ميدان العسكرية        ،والسياسة
وكان هنـاك ويل اهللا     ،وعثمان بن عفان وليني هللا يف ميدان التجارة واألعمال        ، عوف وكان عبد الرمحن بن   ،والتعليم
وهكذا ما دام الكل يعملـون حسـب أوامـر اهللا           ،وويل اهللا البوليس،وويل اهللا اإلداري    ،وويل اهللا الصانع  ،الزارع
 .ويتقونه حق تقاته،نواهيه

 : أن نشري إىل أمرين-هنا-ولعله من الواجب 
 من حمتواهـا    -الوالية- يف التربية اإلسالمية حني أخرجت       -الوالية-خلطري الذي أصاب مصطلح     التشويه ا ،األول

اخلانع ،العاجز عن العمل،الفاقد لإلحساس ا، هو الدرويش األهبل املنسحب من احلياة-ويل اهللا-وصار ،االجتماعي
واألضـرحة  ،املرض واجلهل أقيم له النصب    وإذا أهلكه اجلوع و   ،القانع بالذل والفاقة والعجز والقذارة    ،أمام األعداء 

 .وتلوذ به اجلماهري اليت تعاين من الظلم والفاقة والقهر واالستغالل،وصار صنما تذبح عنده القرابني
سالالت املترفني الذين سلبهم اإلسالم نفوذهم       ويف األصل كان وراء هذا التشويه ملعىن الوالية عقليات ماكرة من          

فعملوا على استرجاع ما فقدوه من امتيـازات بوسـائل التشـويه الثقـايف         ،رات احلياة وحتكمهم مبقد ،على الناس 
والسلوك بعد أن عجزوا عن استرجاع امتيازام بالوسائل ،وتشويه املصطلحات واملبادئ وأمناط املعتقدات،والتربوي
ـ     ،مث استحسن هذه السياسة الظلمة من السالطني      ،العسكرية ارام وسياسـتهم   واحلكام لصرف األنظار عن احتك

وتشـجيع طـرق    ، عن ساسية سالطني املماليك يف بنـاء األضرحة        -اخلطط-ولعل ما كتبه املقريزي يف      . اجلائزة
ومواقف ابن تيمية وكتاباته ضد هذه السياسات مثال واضحا وشواهد هلذه السياسات اجلـائرة املشـار                . الدروشة

السليب املمثل هلا دوائر االحتالل االستعماري يف املغـرب   ولقد حذت حذو هذه السياسة واستثمرت التراث        . إليها
 .وأفريقيا واهلند وغريها،العريب
لقد تطور  .  يف سلم حماور الوالء وضرورا يف اتمعات املعاصرة        -حسب املفهوم اإلسالمي  -موقع الوالية   ،والثاين

-ع اإلنساين يتمثل يف العائلة حتـدد إطـار   فحني كان اتم .  بتطور اتمعات البشرية   -أو الوالء -مفهوم الوالية   
وحينما أصبح اتمع   .  حتدد إطار الوالء حبدود القبيلة     -القبيلة-وحينما أصبح اتمع البشري هو      .  بالعائلة -الوالء

ية والثقافية بني اتمعات البشر   ،وحينما دمت احلدود اجلغرافية   . البشري هو القوم حتدد إطار الوالء حبدود القومية       
 . الواسع الذي يفتح الباب لكل عضو يف اإلنسانية لالنضواء يف عقده-الوالية-جاءت الرسالة اإلسالمية برباط 

 بأوسع دوائر الوالء حيث -رباط الوالية-أن جيل الصحابة قد جسد : ولعل مما تفرضه مبادئ النقد الذايت أن نقول
" تـآووا "بـأمواهلم وأنفسـهم و    " جاهدوا" أجل دينهم و   من" هاجروا"و،قوال وعمال مبا نزل على نبيهم     " آمنوا"
مث تلتـهم أجيـال اكتفـت       . وسعة الدنيا واآلخـرة   ،لتبليغ الرسالة وإخراج الناس إىل عدل اإلسالم      " تناصروا"و

مث إىل حماور الوالء اإلقليمي مث إىل حمـاور         ، القومي أو الشعويب   -الوالء-حماور   اإلسالمي وارتدت إىل  " االنتماء"بـ
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مث تطـوير هـذه     ، تطور احلياة يف املكان والزمان     ومظاهرها اليت يتطلبها  ،هي بلورة مضامني النصرة   ،املسئولية األوىل 
ويدرك منـافع   ،وثقافية وإدارية يؤمن ا املتعلم ويعيها     ،وقيم اجتماعية  ومناهج دراسية ،املضامني واملظاهر إىل علوم   

 .وجودها ومضار غياا
 على ممارسة   -من خالهلا -ون  واالجتماعية اليت يتدرب الناشئة واملتعلم    ،هي إفراز األنشطة التربوية   ،واملسئولية الثانية 

وهذا هو حمور التربية النبويـة خـالل        . للمشاركة املستقبلية يف مؤسساا    ويئتهم،تطبيقات النصرة املراد إشاعتها   
 .واألحداث يف أوقات السلم واحلرب سواء،الوقائع

توجه إليها مظاهر النصرة املشـار      والقيم اليت   ،هي صبغ العالقات التربوية واالجتماعية باالجتاهات     ،واملسئولية الثالثة 
 .واحترامها واالستعداد للدفاع عنها يف الداخل واخلارج،وتعميق الغرية عليها،إليها

 يف  -واألحزاب واجلمعيـا  ،من املدارس واجلامعات واألندية   -إن املؤسسات التربوية    : ولعله من املوضوعية أن نقول    
 وجنحت -"النصرة"العنصر املقابل لعنصر -تنمية الوالء للدميوقراطية أمريكا وأوربا الغربية قد جنحت جناحا كبريا يف 

كذلك جنحت يف تضـمينها     . وإخراج مؤسساا وإدارا اليت تقتضيها تطورات الزمان واملكان       ،يف بلورة مضامينها  
 وتدريب الناشئة واملتعلمني على،مناهجها
األمر الذي جعل هذه الدميوقراطية صفة  ،اعات باجتاهاا وعلى صبغ العالقات القائمة بني املؤسسات واجلم      ،ممارساا

يف حني وقفت مؤسسات التربية اإلسالمية عند الوعظ بالفضائل اليت تفرزها ،ومظاهر احلياة فيها،متيز تلك اتمعات
 .اوأساليبها عن توفري بيئة النصرة اليت تساعد على منو الفضائل املشار إليه،بينما غفلت إداراا" النصرة"

وما حتتاجه التربيـة هـي   ، يف فطرة اإلنسان   -أصال-وما زالت هذه املؤسسات ال تعي أن بذور الفضائل موجودة           
 .اليت حتول دون منو هذه الفضائل وينعها،العصبيات" آصار"و" أغالل"تزكية البيئة من 

 العنصر السادس الوالية والوالء: الفصل الثاين والعشرون
أي عناصـر اإلميـان واهلجـرة واجلهـاد         : ئية لتفاعل العناصر املكونة لألمـة املسـلمة       الوالية هي احملصلة النها   

كما أن وجود الوالية يف واقع األمة وسرياا يف مجيع ممارساا وعالقاا شاهد على أن           . واإليواء والنصرة ،والرسالة
 على ذلك أسلوب اإلشـارة إىل       كما دل ،عناصرها املشار إليها هي حية فاعلة يف سلوك األفراد ونشاط اجلماعات          

 :اليت وجهت إىل عناصر األمة اخلمسة،الوالية يف آخر اآلية
ِإنَّ الَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين آووا ونصروا أُولَِئك بعضهم أَوِليـاُء                 {

 ] .٧٢: نفالاأل[} بعٍض
 :معىن الوالية

" الويل"و. القيام بأمور اآلخرين كلها   : ومعناه،مصطلح قرآين تردد يف مئات املواضع من القرآن واحلديث        " الوالية"و
واإليواء ،واجلهاد والرسـالة  ،واهلجرة،اإلميان: هو القائم بأمور غريه من األمة املسلمة يف امليادين املتفرعة عن عناصر           

اليت جاءت ا   ، مصطلح اجتماعي يعين والء الفرد املسلم لألفكار       -الوالية-أي إن   . ريقة اليت أمر اهللا   والنصرة بالط 
 يف  -مع املسـلمني اآلخـرين    -وهو جيسد هذا الوالء من خالل اإلسهام        . الرسالة اإلسالمية أكثر من والئه لنفسه     

والنصرة بني ،واإليواء،واجلهاد والرسالة،واهلجرة،انحتويل األفكار املذكورة إىل تطبيقات عملية تتمثل يف عناصر اإلمي       
 هـي هيمنـة روح الشـعور        -إذن-فالوالية  . األفراد الذين يشتركون يف اإلميان باألفكار اإلسالمية املشار إليها        

واجلماعات برعاية شئون بعضهم بعضـا يف       ،والعالقات واحلاجات وقيام األفراد واملؤسسات     باملسئولية يف السلوك  



 ١٧٥

والثقافية املوجهـة لسياسـاا     ،واهلدف الثالث هو دراسة اتمعات غري اإلسالمة للتعرف على أصوهلا االجتماعية          
مما " إرادم"و" قراءة عقول غري املؤمنني"قدم القرآن توجيهات واسعة لـوي. وحتديد أساليب التعامل معها،وعالقاا

وعلـوم  ،"أنثروبولوجيا"وعلم إنسان إسالمي    ،وعلم اجتماع إسالمي  ،يشكل أصوال لتطوير علوم سياسية إسالمية     
دمنا مناذج   اليت ق  -النصرة-تتطلب احلاجات املتجددة ابتكارها إذ بدون العلم ال ميكن حتقيق أي مظهر من مظاهر               

 .هلا
وحتديد امليادين اليت يبـاح فيهـا       ،واهلدف الرابع هو بلورة أصول العالقات اخلارجية مع اتمعات غري اإلسالمية          

 .واملدى الذي يصالن إليه وينتهيان عنده،والصداقة مع هذه اتمعات،التعاون
 : أمهية النصرة-٨

والصفات الـيت جتسـد رقـي األمـة         ،يت تنمو فيها الفضائل   النصرة عامل هام وحاسم يف توفري البيئة الصحية ال        
وميكن . واألمراض الفكرية اليت تسهم يف مرض األمة أو وفاا   ،وتوفري املناعة الواقعة من الرذائل االجتماعية     ،وعافيتها

 :القول أن أمهية النصرة تتجسد فيما يلي
ويهيئان ،واإلرادات النبيلة العازمـة   ، األمة روح العزة   واحترام إنسانيته يشيعان يف   " نصرة اإلنسان "إن  ،األمهية األوىل 

وهذا . ولتوفري املناعة ضد أمراض النفاق واخليانة والذل      ،لنمو فضائل الصراحة واالستقامة واحترام العهود واملواثيق      
 "!!أال ال تضربوا املسلمني فتذلوهم: "ما وجه إليه اخلليفة عمر حني كان يوصي عماله

وتوفر ،وتقبلـه " املثل األعلى "ويئ لتذوق   ،تشيع يف األمة اإلميان باهللا وتطبيقاته     " نصرة العدل "إن  ،واألمهية الثانية 
لَا تضِربوا  ":وهذا أيضا ما وجه إليه اخلليفة عمر حني أضاف        . واالحنالل،املناعة ضد أمراض الكفر والزندقة واجلرمية     

مِذلُّوهفَت ِلِمنيسالْم،ح موهعنملَا توموهكِْفرفَت مقُوقَه،موهفِْتنفَت موهرمجلَا تو، موهعيضفَت اضالِْغي مِزلُوهنلَا ت٢٩٤"و!! 
ـ ،إن اجتهاد مؤسسات اإلدارة واألمن    ،واألمهية الثالثة  " أشـخاص "يف مواجهـة طغيـان      " نصرة األمة "واجليش ل

األمـة روح املسـئولية     -يشـيع يف    ،ة والقبليـة والطائفية   احلاكمني أو تسلط املتـرفني أو األقليـات األسـري         
والتحلل مـن املسـئولية     ،ويوفر املناعة ضد أمراض األنانيـة     ،وفضائل البذل واملواالة للصاحل العام    ،والوحدة،العامة
 .واجلنب والنكوص أمام التحديات،والفنت ومضاعفاا يف الشح والبخل واالغتراب،العامة

وتنمو فيها القدرات   ،تشيع فيها اجتاهات العمل اجلماعي    " نصرة احلرية "مة اليت توجه عالقاا     أن األ ،واألمهية الرابعة 
 .وتشيع احلكمة واإلبداعات العلمية واإلجنازات احلضارية،العقلية العليا

رقي تشيع يف األمة وال" األشياء"وزخرف " األشخاص"يف مواجهة طغيان " نصرة أفكار الرسالة"أن ،واألمهية اخلامسة
 .واجلد والتسامح مع الغري واالنفتاح على اآلخرين،والعطاء اإلنساين وتزين احلياة فيها قيم املثابرة،الثقايف

واإلقدام ،يشيع فيها فضائل الشجاعة   " النصرة أمام العدوان اخلارجي   "أن األمة اليت توجهها روح      ،واألمهية السادسة 
 .والقدرة على حتقيق االنتصارات،حدياتوالثقة بالنفس يف جماة الت،والتضحية والطموح

 : التربية ورباط النصرة-٤
وميكن القول أن هذه    . واملتعلمني على مظاهر النصرة اليت مر ذكرها      ،تتحمل التربية مسئولية كبرية يف تربية الناشئة      

 :املسئولية تتمثل يف ما يلي

                                                 
٢٩٤ -  U�fCriG ىer[Gا cVyG٧٩٠٧))(٧٢/ ٩(ا ( �C|� 
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 .٢٩٢"فاستقامت طريقته،هوعرف زمان،رحم اهللا من حفظ لسانه":األثر املشهوروهو أيضا ما يرشد إليه 
أما وقع انقطع الوحي فـإن      . الوحي والعقل واحلس  : والرسول كان يشهد األحداث اجلارية بوسائل املعرفة الثالثة       

وبدون ،يف العامل   أن تضاعف من عمل أدايت العقل واحلس يف شهود ما جيري           -مراكز البحوث والدراسات  -على  
 .٢٩٣سياسات حكيمةوال ،ذلك ال تكون هناك استراتيجيات صائبة

 .وجماة التحديات اليت ترافقها،والنظر يف وسائل التكيف معها،واهلدف الثاين هو تشخيص الشئون املتجددة

                                                 
٢٩٢ -  hNiX]G٣٢١٥ر^� ،٢/٢٦١(روا� ا ( qW�Mn اMN[� ]^و،  qCid رEr£ � �C|� آ`م qV[G 
) qDEyG Z� cJ pر�� ا (qCVWX � ENCo ضM§Gا cd qDE� وردي،أيENGل اE^ :وه Efn إ� �i[�NGا �iyX � وطe¦ م`[iG U

BWnول،أرKر: اe� «oأو د «ZD �iOG EJإ qCGإ �Md]X ل]G م`[Gن اM[X أن،UDEFGا : BnEإ� qn h�M�Xو qi|J Uo qn U\¯X أن
q��eo،�GEFGا :q��E� ر]^ hid qVJ ej��X أن،«nاeGأ��¯: ا EfVJ طe¦ Yذا ا��¤o qn �i[�X يPGا ZiGا eC§�X ف .(أنedو
qDEJز (n qn ±CWX ENn �fiJEWo qi�²أي أه� eC£ �fVC) .q��Xeu ³JE��aر�) واMJأ «CN� Uo ]j�Gا qGENW�aEn . حe¦ eXMV�Gا

 eC�jGا «JEOG٢٤٧/ ٦(ا  ( 
 Y� BC�n -اe�aا\ECOCت اUo cCCne�G أورEn وأE[XeJ- اB�e��NG إe\ hGآC¬ اeJ- Uo e¶VGاآ¬ ¦Mfد اE�|\-�GEWGج  - ٢٩٣

bا YNWGا cCnت وEWN�ONGا �Pه cCn BNgE�Gا BCGE[¦bاUJ`a،U�ENGاث ا]³ أ��r²أ �C�، سEVGب أ¦[ اe�Gأن ا e�E|Gوا
cCNiyNGا hid.eٍCْrَ�ُ cِnْ cِNَ�ْ½eGا ]ِrْdَ cْWَo،َلÊَ  - � -³ُWْNِaَ َرMaَُل اEVَCْnَ : pِ َأeِNْdَ ]َVْdِ EDَو cِnْ اEWَGِْص qُGَ ³ُiْ�ُoَ: َأن½ اMْ�َyْNُGِْرَد 

) �GEd اVyJ)��[G[ أ�N[ . .َأGَْ� َأْزeْ�َُك YِFْJِ cْdَ َهPَا: َوِإENَ½D َهiََ]Jَ �ْfُ�َُ» اE�َoَ BِdَE½yGَل eٌNْdَ qُGَو،ُ]ُ� اeG¾وُمَأَ¦[¾ اE½VGِس M�ُXَ :Cْiَdَُل
)١٨١٨٦) ١٨٠٢٣) (١٧٨/ ٦ -cy�  

¬ٍXeِCْ|َJُ cِnْا cِdََل،وÊَ : pُِل اMaَُل َرÊَ- � - :Bٌ|َ�ْDَ ِرُسEoَ،ِنE�َ|َ�ْDَ ُب ،َأْوE|َ�ْوِن َأeُ�ُGْوُم َذاُت ا¾eGا َوا]ًnََأ Eَه]َWْnَ ِرَسEoَ �َ ½�²ُ
qُDَE[َJَ ٌنêَْ qZَiَ�َ ٌنêَْ zVjJ اcn .  ُهْ� َأْ�َ|EJَ �ْ[ُnُE َآEَن Uoِ اeٌCْ�َ ±ِCْWَGْ، َهEfَCَْت إeِ�َ� hGَ اG[½ْهeٍ|ْnَ، eِ َوَ�ْ§eٍ ُآENَ½i َذَهَ� 

 BrC¦ Unأ- Bir�G١٩٦٨٨) (٢٥٦/ ١٠(دار ا (YaeJ �C|� 
 pا qNر� ��^ ]Ca ]CfmGل اM�X ": يPGول اKم اMCGا PVJ م`aÁG ة][VGا �f�Z^د وMfCiG Z� ]^ U§XرE�Gا^» اMGن اEوإذا آ

د�qCo Y اab`م �fCid اM� Uo BVX]NGرة آC[ q�VX �G وX �G]h�� z اB¶|iG اe�E|Gة وإذا آEن اMfCGد � X¬اMGن M�Xدون 
N|Gا �CÂG ]Cوآ �Cr� ]�� Uo مMCGرض اKء اEأر� Yآ Uo م`abا ]� Bi .. رىEjViG �GPآ Z� ]^ «^اMGا اPن ه¤o

 d ENCo[ا ا�E|Gت -اcCCrCijG أ�fD ا\§Pوا cJ اab`م z^MJ اWG[اء PVJ وا^BW اMJeCGك C� cCn± اcCNiyNG و�MCش اeGوم 
Eo Eده]jn c|D U�Gت اEXÃا qZj\ EJ EfCo «^و U�GاqCo ³iم ود�`aÁG بMi^ ³nEO�a . EfCo تe²� ىeت أ��E� ا]d ENCoو

 أMu !- EJاcJ zg اEjVGرى أن \|�Wn UN[ل اab`م Mu �iÄ cJاzg أ�eى cJ اEjVGرى آM^`X �GPن EfNiÄ cJ اEnMGل
 Æ^ Eأواره �§X �G U�Gا BCrCijGوب اe|Gا �i\ Mfo BiN� رىEjVGا z^MJ YFNX يPGم اEWGر اEC�Gإ�-ا  eهE¶Gا Uo - PVJ 

³iO\ ]�G أ��Eد اhid BCrCijG اab`م وأهUo qi اe|Gوب اBCrCijG ! اh��G اab`م واeGوEJن EZ� hidف اMJeCGك
�² ،آe� Uo ³iO\ ENوب اEnbدة اEf�V¦ U�G اhid BCrCijG اab`م واUo cCNiyNG ا�G]DK،اMfmNGرة Muال ^cJ cCDe اEJ¬Gن

mr�Gر واENW�aت ا�`N� Uoأو� BC�Xeoإ Uo BCJ`abا �GENNGا hid eC، اeCأ� qiآ �GEWGا Uo �².. 
 و�fV[G آMDEا hid - Uo آcJ ENfVCn EJ Y أ��Eد -و³iÄ ]�G اBCDMCfjG اBCNGEWG واBCrCijG اe� Uo cC�ZCi� BCNGEWGب اab`م 

eCr§Gا �CiWGا �fVd لE^ ENم آ`aÁG �fne� :»¡ٍWْnَ ُءECGَِأْو �ْfُ�ُWْnَ «ةeC�Kا Bo`§Gا BGا دوM^¬J h�� . �f�Xeu Uo اM�J �²
هE ه� أو�ء E|XوMGن اEf�bز ed hidوة » اG|]�«وWn[ أن أ�f¬وا ed hidوة . M��VXن هPا اed cX]Gوة edوة

. مXÉCo[ون اENFC� BCV²MG و�[ت �[ اab`. �² هE ه� أو�ء CWX[ون z^MJ اMfCGد اJ �X]�G» اcCNiyNG واcCCV²MG! »اjG`ة«
و�CG اejGاع cCn ! وXeu cd¢ اEyaÉNGت اG[وBCG اMoemX U�Gن E\ EfCidرة أ�eى،Xeu cd¢ اdEyNG[ات اe¦ErNGة \Eرة

]CWrn EfVJ BCrCijGا z^MJو eCNmآ hid نE�yآEnو ]VfGا. 
id نE[J Yآ Uo BCJ`abا �WrGء واEC�bت اEآe� ¢|a hGM�\ U�Gع اEو�Kا BGEZن وآEوا��� BJE^ق إMo �Gوذ qو� h

MWC��yCG، Uoا اEf�bز hid اab`م،وإErGس ا�Pfn cCNgE�G اKو�Eع أM²اب اBGM�rG اG¬اBZg ودق اMr�Gل �fGM� cJ. اKرض
هPا qiOa ENG «Xea ¬�MJ اMGا^» اE�GرMu U§Xال أرBWn ! ز�BN اtCO�G اM� UNGEWGل اK^¬ام اMyriX cXPGن أردBX اE�nKل

�EO\ BCrCijG اab`م � eoق cCn ه�P و\�i و� اe�oاق cCn هPا اe[yWNG وذاك Uo اMJ cJ EDe^ emd ]C[Gا^z اMfCGدBX وا
 واaÁG،،qCid ]�|G`م

 .واe|Gب اG[اBrg اhid e�Z\ � U�G ا�J[اد اEJ¬Gن
 hGإ e¶V\ U�Gا Bdو]§NGأو ا BdدE§Gا «CCN�Gت اEآe� ا وراءM^EyVX `o م و£[اMCGن اMdاMGا qCWX أن U�rVX EJ اPوه YFJ Ygأوا

 UD�e�Gا ÊVGا اPه-qiرة آMyGق اECyG BWnE�J ودون q�C�rG BWnE�J دون ،BJEd ن�e�Gات اeXe��G BWnE�J ودون، BWnE�J ودون
 qiا آPق ه]jX يPGا U§XرE�Gا^» اMiG- �fG eN�\ U�Gات اe[yWNGا �EO\ cCNiyNGا edEmJ eX]§�G BiCaو �Gذ cJ P§�\ �² 

eJKا ]C[Gا �fG ³Cr\و ]�|GاEه]f� اتe[yWNGا �Pه qCo لPr\ يPGة، ا]C�WGور اP� hGإ Bf�MNGة اeC�Kا Bne�Gد ا]jn Uوه. 
 BVJÉNGا BrjWGب اMi^ Uo UdMGا hm§\ ENJ eFأآ EÂC¦ hm§\ � اتe[yWNGا �Pإن ه- Ef\]dو Eده]d Y^ ENfJ - cXPGEo 

 - �PÂVC -ا�g اNG§[وBd وG]e� cره� � Y�X و^M[X ]ن cJ �f�Wn اMNCVX .eZGن هPا اUdMG ه� أd[ى أd[اء ه�P اC�WG[ة
 zXED cn Uid اM|mGد - ت- ١ط-Ä Uo`ل ا�e�Gن CyiG[ ^��. Yn إCG qD]Mن أ¦[ أذى و�eا،e� cdر أd[ى اdK[اء

 )١٣٦٧: ص(
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ورجال القوة وهيئات ، قد نسقت أدوار كل من رجال الفكر-غري املسلم-ويف املقابل جند إن نظم التربية يف الغرب 
فاملشكالت وقضايا األمـن أو اخلـوف تبـدأ يف السـاحة            . التوجيهات القرآنية اليت مرت    اتمع مبا يتطابق مع   

ومجع املعلومـات والبيانـات     ،شاعات وإمنا تنقل ألويل األمر باالسـتفتاءات      ولكنها ال تترك للغو واإل    ،اجلماهريية
واملقابالت مث ترد إىل مراكز البحوث املتخصصة حيث ينكب عليها املؤهلون القادرون على حتليلها واستنباط احللول 

والتقومي جلمـع   ،ا أجهزة القياس  مث يردوا إىل أويل األمر من صانعي القرار مث إىل أجهزة التنفيذ مث تقوم مبتابعته              ،هلا
 .وتقومي النتائج وتبدأ الدائرة من جديد،مثرات التطبيق

 : نصرة األمة املسلمة يف مواجهة العدوان اخلارجي-٧
أو مـن أفرادهـا     ،وأساس هذا املظهر أن األمة اليت يوجهها روح النصرة ال تسمح للعدو اخلارجي أن ينال منـها                

 :ر ال بد للتربية اإلسالمية أن تركز على مخسة اجتاهات رئيسية هيولتحقيق هذا املظه. ومقدراا
 .تربية األمة على الروح العسكرية وتعشق اجلهاد،األول

فهي حتث على تدريب الناشـئة مبكـرا علـى احلـامالت            .  والتوجيهات النبوية حازمة وراسخة يف هذا االجتاه      
واستعمال السيف  ،لنبوة املتمثلة يف ركوب اخليل ورمي النبال      وأدوات القتال اليت رمزت هلا بأدوات عصر ا       ،احلربية

 .وفنون الفروسية مع مراعاة االستمرار يف هذه األهلية وتعشق اجلهاد
ولكن ال بد من االنتباه الشديد إىل أن تربية األمة على الروح العسكرية جيب أن يضبطها ضابط الرسالة اإلسالمية                   

 حىت ال تطغى الروح العسكرية على الغايات اليت هي وسـيلة            -اجلهاد والرسالة -اليت استعرضنا تفاصيلها يف فصل      
وهذا مـن الفـوارق   . إن القوة يف خدمة الشريعة: أو نقول،ومعىن ذلك إن الفكرة جيب أن توجه القوة    . لتحقيقها

نية اليت تستهدف إشاعة    فاحلضارة اإلنسا . واحلضارات االستعمارية املتخلفة  ،الرئيسية بني احلضارات اإلنسانية الراقية    
واألفكـار بينمـا تعكـس      ،أو القانون وجتعلها وسيلة لنصرة املبادئ     ،األمن والسالم هي اليت تلجم القوة بالشريعة      

وممسحة لتنظيف قاذوراـا وآثـار      ،واالستعمار املعادلة فتجعل األفكار أداة لتربير طغيان القوة        حضارات العدوان 
 .مهجيتها يف األرض

ة الصناعات احلربية وتطوير العلوم العسكرية مبـا يكفـل لألمـة اإلسـالمية التفـوق الـرادع           إقام،والثاين
 .وحتقيق النصرة أمام التحديات واألخطار،والرهبة واهليبة أمام اخلصوم،لألعداء

اِط الْخيِل ترِهبونَ ِبِه عدو اللَِّه وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرب{: قوله تعاىل-بصراحة- وهذا مما يوجه إليه   
وعدوكُم وآخِرين ِمن دوِنِهم ال تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنِفقُوا ِمن شيٍء ِفي سِبيِل اللَِّه يوف ِإلَـيكُم وأَنـتم ال                     

 ] .٦٠: األنفال[} تظْلَمونَ
 وذلـك لتحقيـق   -أو مراكز شهود العامل حسب التعبري القرآين    -كز الدراسات املتخصصة    إقامة مرا ،والثالث

 :األهداف التالية
اهلدف األول هو دراسة ما جيري يف العامل من تيارات وأحداث يف صاحل األمة املسلمة أو ضدها؛ وذلك لتحديـد                    

 :إليه قوله تعاىلوهذا مما يوجه . سياسات التعامل مع هذا العامل وإيصال الرسالة إليه
] ٨،٩: الفتح[} ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَِصيلًا،ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا{
. 
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ِرِهمغَي ح ِمنجأَر .ا إذَا كَانَ الِْعلْمأَمواِلفُهخةً يارتو ابالِْكت اِفقوةً يارت فيكَانَ السو قِْصرياِب ِفيِه تِبالِْكت  : كَانَ ِدين
ِب ذَِلكسِبح كَذَِلك وه ن٢٩٠.م. 

ـ      بينما يشـري القـرآن هلـا       ،متشيا مع وسائل تكنولوجيا القوة يف عصره      " السيف"فابن تيمية يرمز لرجال القوة ب
 .املادة األساسية لتكنولوجيا القوة يف كل عصر" ديداحل"بـ

فقد . ومجهور األمة ورجال القوة   ،ولقد كان عصر النبوة واخلالفة الراشدة تطبيقا للمعادلة القرآنية بني رجال الفكر           
 املعروف ومن. حىت إمامة اتمع كله،يتصدرون مواقع اإلمامة يف األمة ابتداء من إمامة الصالة" فقهاء الرسالة"كان 

 وأـم لـوال انشـغاهلم بشـئون         -�-جيدا أن اخللفاء الراشدين كانوا أعظم فقهاء الرسالة بعـد الرسـول             
 .وتسيري جيوش الفتح اإلسالمي لتركوا جملدات مبتكرة يف أصول الفكر اإلسالمي مبيادينه املختلفة،السياسة

ففـي اتمـع   .  الرسـالة اإلسـالمية  "أفكـار "كذلك حتددت منازل األفراد طبقا لدرجة دوراـم يف فلـك         
ليصبحوا " اخلدم يف بيوت مترفيها"و،"رعاة صغار الغنم يف شعاب مكة"والراشدي ترقى أشخاص من منازل ،النبوي

ووالة األقاليم والناطقني اإلعالميني كما حدث ألمثال عبد اهللا بـن           ،وقادة اجليوش ،ورجال التربية " فقهاء الرسالة "
أشراف رفضوا الدوران يف فلـك  " أشخاص"بينما هوت ،وسلمان الفارسي،وبالل احلبشي،وزيد بن حارثة ،مسعود

وتراجعت ،وأيب بن خلف يف بـدر     ،الرسالة إىل مدافن النفايات البشرية كما حدث ألمثال عمرو بن هشام          " أفكار"
ني كما حصل   زعماء تأخروا عن الدوران يف فلك الرسالة حىت فتح مكة ليصبحوا أشخاصا عادي            " أشخاص"منازل  

 .ألمثال أيب سفيان
ومن ،ومجهور األمة ورجال القـوة ، دائم التحذير من اختالل املعادلة اليت أرساها بني رجال العلم -�-ولقد كان   

 خذُوا الْعطَاَء:"يقُولُ،�سِمعت رسولَ اللَِّه : قَالَ،عن معاِذ بن جبٍلف،خطورة هذا االختالل يف مستقبل األمة املسلمة
أَال ِإنَّ رحى اِإلسـالِم     ،يمنعكُم الْفَقْر والْحاجةَ  ،ولَستم ِبتاِرِكيهِ ،فَِإذَا صار ِرشوةً ِفي الديِن فَال تأْخذُوه      ،ما دام عطَاءً  

أَال ِإنه سيكُونُ علَيكُم    ،فَال تفَاِرقُوا الِْكتاب  ،قَاِنأَال ِإنَّ الِْكتاب والسلْطَانَ سيفْترِ    ،فَدوروا مع الِْكتاِب حيثُ دار    ،داِئرةٌ
      ونَ لَكُمقْضا ال يم فُِسِهمونَ َألنقْضاُء يرأُم،  لُوكُمقَت موهمتيصِإنْ ع،  لُّوكُمأَض موهمتِإنْ أَطَعـولَ    : قَـالُوا ،"وسـا ري

موت ِفي طَاعِة   ،وحِملُوا علَى الْخشبِ  ،نِشروا ِبالْمناِشري ،صنع أَصحاب ِعيسى ابِن مريم    كَما  :"كَيف نصنع؟ قَالَ  ،اللَِّه
 .٢٩١"اللَِّه خير ِمن حياٍة ِفي معِصيِة اللَِّه

وبني ،التربيـة أنه بعد جمتمع اخللفاء الراشدين اضطربت معادلة العالقة بني رجال الفكر و     : ومن املوضوعية أن نقول   
ولكن احلديث يف تفاصيل هـذا      . رجال القوة ودخل الطرفان يف صراع طويل انتهى بتغلب رجال القوة والسلطان           

 .وهو موضوع خارج عن نطاق هذا البحث،املوضوع يقع يف دائرة البحث يف تاريخ التربية اإلسالمية
-ديث على أن شخصا واحدا هو شخص املعلم ويف العصر احلديث تدرب مؤسسات التربية يف العامل اإلسالمي احل

والقضايا كلها وعلـى  ، هو القادر على استشعار املشكالت-الذي يتقمص فيما بعد شخص احلاكم من أويل القوة        
والتنسيق بني رجـال    ، مقطوعة ممنوعة  -هنا-فالدائرة االجتماعية   . إصدار احللول الفاصلة القاطعة اليت ال مراء فيها       

واجلامعات جمرد زينة   ،ومحلة الشهادات وذوي االختصاص ودور العلم     . ة ورجال القوة غري قائم    ومجهور األم ،الفكر
وطين يتباهى به رجال القوة ذوي اهليمنة املطلقة أمام األقطار األخرى متاما كاملكتبات يف بيوت العـامل                 " ديكور"و

 .ا صاحبها صفحة واحدةوأدوات الزينة دون أن يقرأ منه،اإلسالمي تزين ا البيوت كقطع األثاث

                                                 
 )٣٩٣/ ٢٠(MNOJع اE�ZGوى  - ٢٩٠
٢٩١ -  UDاer�iG eCr[Gا �OWNG١٦٥٩٩) (٤٩٩ / ١٤ (-ا (  ءECZ�Kت اE�ruء وECGوKا BCiو�)١٦٦/ ٥ (zCW� 



 ١٧١

كَيف تقِْضي ِإنْ   «:  قَالَ ِلمعاِذ بِن جبٍل لَما بعثَه ِإلَى الْيمنِ        �أَنَّ رسولَ اللَِّه    ، وعن أَصحاِب معاٍذ ِمن أَهِل ِحمٍص       
أَقِْضي ِفيِه ِبسنِة رسوِل اللَِّه : قَالَ» تِجد ِفي ِكتاِب اللَِّه؟فَِإنْ لَم «: قَالَ، أَقِْضي ِبِكتاِب اللَِّه : ؟ قَالَ» عرض لَك قَضاٌء

 وضرب  �فَقَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ، أَجتِهد رأِْيي ولَا آلُو     : قَالَ» ؟�فَِإنْ لَم تِجده ِفي سنِة رسوِل اللَِّه        «: قَالَ،�
 ٢٨٩»�ِه الَِّذي وفَّق رسولَ رسوِل اللَِّه ِلما يرِضي رسولَ اللَِّه الْحمد ِللَّ«: ِبيِدِه ِفي صدِري

ومجاهري األمة ورجـال    ،كذلك يقدم القرآن الكرمي أمثلة ملا جيب أن تكون عليه معادلة العالقة بني رجال الفكر              و
ِمن الْأَمِن أَِو الْخوِف أَذَاعوا ِبِه ولَو ردوه وِإذَا جاَءهم أَمر {:من ذلك قوله تعاىل. وحتديد أدوار كل فريق منهم،القوة

مهِمن هِبطُوننتسي الَِّذين هِلملَع مهِر ِمنِإلَى أُوِلي الْأَموِل وس٨٣: النساء[} ِإلَى الر. [ 
فاحلسن ،حلرب أو السلمأو اخلوف أو شأن من شئون ا،هكذا تتوزع األدوار إذا واجهت األمة قضية من قضايا األمن

القادر على استشعار القضايا أو املشكالت؛ ألن اجلماهري هي اليت تتفاعل على مسرح احلياة               اجلماهريي هو األداء  
وإمنا بآداء دورها يف دائرة فاعلـة       ،ولكن ليس باللغو وإذاعة اإلشاعات    ،وهلا حق التعبري واإلعالن عنها    ،االجتماعية

وهم هنـا خلفـاء   "األمراء -واملشكالت إىل أويل األمر من العلماء  ،ماهري برد القضايا  دائمة اجلريان حيث تبدأ اجل    
وميكن أن منثل هلـذه الـدائرة    . واستنباط معاجلتها ،لريدوها بدورهم إىل املختصصني القادرين على عملها      " الرسول

 :والقضايا بالشكل التايل الفاعلة يف معاجلة املشكالت
وتطوراا ،ورجال القوة وأسهب يف وصف تطبيقاا ،العالقة اليت تنظم أدوار رجال الفكر     ولقد أدرك ابن تيمية هذه      

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت    {: قَالَ اللَّه تعالَى ِفي ِكتاِبهِ    : قال اهللا تعاىل  " :ومما قاله يف هذا الشأن    . يف األمة اإلسالمية  
 مهعا ملْنزأَنو {َةالْآي        رصنٍف ييسِدي وهاِب ييِن ِبِكتالد امفَِقو }   اِصرينا واِديه كبكَفَى ِبرـلَامِ   .} والِْإس ِديـنأَنْ : و

 أَمر الِْإسلَاِم قَاِئما وأَهلُ فَِإذَا ظَهر الِْعلْم ِبالِْكتاِب والسنِة وكَانَ السيف تاِبعا ِلذَِلك كَانَ        . يكُونَ السيف تاِبعا ِللِْكتابِ   
    اِر ِبِمثِْل ذَِلكصلَى الْأَمِة أَوِدينالْم .              ِفي ذَِلـك مفَه مهدعا بأَمو كَذَِلك رفَكَانَ الْأَم اِشِدينلَفَاِء الرِد الْخهلَى عا عأَم

                                                                                                                                            
    EË�iWJ pا qË¶Z� zËGÉNGل اE^ ":         BËiJEآ BË²`FGدر اEËjNG³ اËiNأه �X]Ë|Gا UJ`Ëabا �GEËWGا UËo BËCne�Gا ،i|J ³iرادة  وأ�bا EËf
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 Uo �C�§Gل اE^"q�Z�NGوا qC�ZGو:١٩٠ - ١٨٩/ ١" ا qC�ZGادي ا]�rGا �C�§iG q�Z�NG٤٧٢/ ١(ا":( Yٌjِ½�Jُ ٌدEVَaْا ِإPََوَه ،

 Bِ�َÌFGEnِ َنMoُوeُWْJَ qُGُE�ََوِر ، qِnِ اM¾O�َ�َْوا �ُMiُ½r�َ\َ ]َْ̂  �ِiْWِGْا Yََأن½ َأْه hiَdَ ، Bِ½|�ِ hiَdَ EVَẐَْ Vْdِ qِ�ِ½|�ِ hiَdَ �َGِPَnِ EVَẐََْ[ُهْ� َآENَ َو Mَoَ
Uoِ qِGِMَْ̂ اEGَ ،eِ|ْrَGْ َوMَGِ Bَ½C�ِاِرٍث :- � -Maُِل اMَْ̂ qِ½iGِل َر qِGِMَْ̂، ُهMَ اMfُ¾�Gُر EJَُؤُ� اqُ�ُ�َCْJَ ¾Y|ِGْ : َو ِإَذا اzَiَ�َ�ْ اEWَXِErَ�َNُGِْن Uoِ : َو

 «َCْrَGْاد½ا اeَ\ََو EZَGَE|َ\َ BٌNَgِÊَ  BُWَiْÌyGَوا cِNَ½FGا ،qِGِMَْ̂ Bِîَِ اXَÌ]G: َو EWَGْا hiَdَ Bُ ، ِدEVَaْ¤ِGْا Bِfَ�ِ cْJِ ³ُrُFْ\َ EGَ �ُXِدE�ََ̄Gْا �ِPِ³ْ َهDَEَوِإْن َآ ، cْ[ِGَ
 EfَGَ ِدEVَaْ¤ِGْا �ِiَuَ cْdَ �ُْه]َVْdِ Efَ�ِ½|jِnِ اMْVَ£َ Bِ½oE[َGْا cِdَ Bُ½oE[َGْا Efَ�ْ½�iَ\َ E½NGَ ، ٍذEWَJُ �ُX]ِ�َ �َGِPَ[َoَ ،½NGَ cْdَ اMْVَ£َ EWًCNِ�َ qِnِ اM¾O�َ�ْا E

Êََل qِGِMَْ̂ : َهPَا cْJِ َأErَ�ِْر اE�َÎGِْد �jِXَ EGَ¾ اEOَ�ِ�ْEGُِج Uoِ qِnِ َهPِِ� اMَOَGْEoَ BِḠََyْNَGْاُب: iَuَِ� اEVَaْ¤ِGِْد oَ qُGَِ¤ْن   cْJِ ³ُrَ²َْوَأ eُfُ¦ْا َأPََأن½ َه- 
� -: U�ِ½Jُأ «ُNِ�َOْ\َ EGَ BٍGَEiَ�َ hiَdَ ، ِعENَ�ْ¤ِGْا Bِ½|�ِ Uoِ �َGِPَnِ zُGِE§َNُGْا ½t�َ�َْذا ا¤ِoَ ، eُ�َ� اٌبMَ�ََو hGَا َأْوPََن َهEَآ ،Mََوُه : eَrَ�َ ½َأن

 BِḠََyْNَGْا �ِPَِه Uoِ ¬ٌgِE�َ ]ِ�ِاMَGْا ،eِrَ§َnِ Bِ½Cdِeْ½mGِم اE[َ�َْ̄Gْ³ُ اCrِFْ\َ َزE�َ ِإَذا qُ½Dَ̄GِYَFْJِ ]ِ�ِاMَGْا  : YٍCiِ|ْ\َ ، �ٍXeِ|ْ\ٍَب ، َوEOَXٍط ، َوِإE�َaَْوِإ ،
 �ٍC|ِjْ\ٍَل ، َوE�َnٍْب ، َوِإeْ�َnِ Ï]�َ BِJَÊَ َْ̂�ٍ» ، َوِإ Yٍ�َْ̂ ، َو Ḡَِن½ اECَ�ِGَْس ، َوَآEَن اECَ�ِGُْس َأْوhGَ ، َوEJَ َأْ¦qَrَ َذGَِ� ، َواeْoَ Bِ�َErَ�ِaٍْج ، َو

¢ٌXeِuَ ِمE[َ�َْ̄Gْا �ِPِfَGِ  ،qِCoِ َلE[َ¦ِْإ EGَ �ٌ�ِا َواPََوَه ¢ِXeِ½�Gَدُة ُدوَن اMjُ�ْNَGْا Uََوِه. 
 cCNGEWGرب ا cd cCW^MNGم ا`dإ Uo �C�Gا cnل اE^١٥٤/ ١(و:( Eiَoَ ٍذEWَJُ ُبE|َ�َْأ �ْfُoَ cَCْ½NyَJُ eِCْ£َ cْdَ َنEَوِإْن َآ �ٌX]ِ�َ اPَfَoَ

Gَِذ �ُ¾e�ُXَ ]ٍ�َِوا EGَ ٍذEWَJُ ِبE|َ�َْأ cْJِ BٍdَENَ�َ cْdَ وeٍNْdَ cُnْ ِرُثE|َGْا qِnِ ي َ�[½َثPِ½Gَوَأن½ ا �ِX]ِ|َGِْة اeَfْ¦ُ hiَdَ ¾ل]ُXَ qُ½Dَ̄Gِ َ�؛
�ْfُVْJِ،UَÌNaُ MْGَ �ْfُVْJِ ]ٍ�َِوا cْdَ َنM[ُXَ َأْن cْJِ ِةeَfْ¾mGا Uoِ Ñُiَnْا َأPََوُ¦،َوَه zَCِْق َآ]ْÌjGَوا Yِ�ْZَGَْوا cِXْ½]Gَوا �ِiْWِGْEnِ ٍذEWَJُ ِبE|َ�ُْة َأeَfْ

Yْnَ، ¾�mُXَ EGَ َأْ�َ|cْJِ qُnُE َأYِ�ِEoَ اcَCNِiِyْNُGْ َوECَ�ِِرِهْ�،ÌY|َNَGْEnِ اPِ½Gي hZَ§ْXَ EGَ؟ َوeَWْXُ EGَُف Uoِ َأْ�َ|fَ½�Jُ qِnِEٌ� َوEGَ َآP½اٌب َوeُOْJَ EGَوٌح
Êََل Wْnَُ¡ َأBِ½Ngِ اYُ،�ِX]ِ|َGْ اUoِ Yِ�ْ½VGEnِ �ِiْWِGْ َذGَِ�َأْه  ]َْ̂ إَذا َرَأUoِ BَrَWْ¦ُ ³َXْ إEVَaِْد َ�ِ[Xٍ� : َآzَCْ َوُ¦MَGِ YُJِE�َ BُrَWْاِء َهPَا اX]ِ|َGِْ�؟ َو

qِnِ �َXْ]َXَ ْد]ُ¦ْEoَ". 



 ١٧٠

يف فلـك   " األشخاص واألشـياء  "وضرورة دوران   " نصرة الرسالة "وهذا هو الذي ينسجم مع      ،الصدارة واألولوية 
 .كما مر" األفكار"

ولقد ناقش ابن تيميـة     . كذلك يقدم القرآن الكرمي أمثلة ملا جيب أن يكون عليه مكانة رجال الفكر ومجهور األمة              
 :جه إليه قوله تعاىلهذه املكانة وذكر إا مما يو

 .} ِإنما وِليكُم اللَّه ورسولُه والَِّذين آمنوا{
 .} ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَِّذين آمنوا فَِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْغاِلبونَ{
}ِمِننيؤِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو {. 

السلَام علَينـا وعلَـى عبـاِد اللَّـِه         ،�سلَام علَيك أَيها النِبي     ،التِحيات ِللَِّه والصلَوات الطَّيبات ِللَّهِ     ":ويف التشهد 
اِلِحنيولُه ،الصسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه ده٢٨٤"أَش. 

الـذين  -واإلشـارة إىل    ، إشارة إىل القائمني على فقه الكتاب والسنة والتربية عليهما         -هللا ورسوله -شارة هنا   فاإل
 . إشارة إىل مجهور األمة املسلمة-آمنوا

ِإجماِع؛ واجِتهاِد الرأِْي؛ الِْكتاِب؛ والسنِة؛ والْ: فَِإنَّ الْكَلَام ِفي أُصوِل الِْفقِْه وتقِْسيِمها إلَى     :"قال ابن تيمية رمحه اهللا      
 والتـاِبِعني لَهـم     �أَمر معروف ِمن زمِن أَصحاِب محمٍد       : والْكَلَاِم ِفي وجِه دلَالَِة الْأَِدلَِّة الشرِعيِة علَى الْأَحكَامِ       

      هو ِلِمنيسِة الْمأَِئم ِمن مهدعب نماِن؛ وسِبِإح              مهـدعب ـنِة ِمميِنيوِن الِْعلِْم الدفُن ِرِه ِمنغَيو ذَا الْفَنِبه دوا أَقْعكَان م
...٢٨٥ 

فَِبسـنِة  فَِإنْ لَم يكُن ِفي ِكتاِب اِهللا       ،أَِن اقِْض ِبما ِفي ِكتاِب اهللاِ     «: فَكَتب ِإلَيهِ ،أَنه كَتب ِإلَى عمر يسأَلُه    ،عن شريحٍ و
فَِإنْ لَم يكُن ِفـي    ،فَاقِْض ِبما قَضى ِبِه الصاِلحونَ    ،�ولَا سنِة رسوِل اِهللا     ،فَِإنْ لَم يكُن ِفي ِكتاِب اهللاِ     ،�رسوِل اِهللا   
ولَا أَرى التأَخر ِإلَّا ،وِإنْ ِشئْت فَتأَخر،قَدمفَِإنْ ِشئْت فَت،ولَم يقِْض ِبِه الصاِلحونَ،�ولَا ِفي سنِة رسوِل اِهللا ،ِكتاِب اِهللا
ا لَكريخ،كُملَيع لَامالس٢٨٦»و. 

    ِزيدِن يِن بمحِد الربع نمٍ     : قَالَ،وعوي ِد اللَِّه ذَاتبلَى عوا عفَقَالَ،أَكْثَر:"  اسا النها أَيـانٌ       ،يمـا زنلَيى عأَت ا  قَدـنلَس
فَلْيقِْض ِبما ِفي ِكتاِب ،فَمن عرض لَه ِمنكُم قَضاٌء بعد الْيوِم،ثُم ِإنَّ اللَّه قَد رأَى ِمن الْأَمِر ما ترونَ،ولَسنا هناك،نقِْضي

فَِإنْ جاَءه أَمر لَيس ِفي ِكتاِب اللَِّه ولَم يقِْض ِبِه          ،�ِه نِبيه   فَِإنْ جاَءه أَمر لَيس ِفي ِكتاِب اللَِّه فَلْيقِْض ِبما قَضى بِ          ،اللَِّه
ولَم يقْـِض ِبـِه   ،�فَِإنْ أَتاه أَمر لَيس ِفي ِكتاِب اللَِّه ولَم يقِْض ِبِه رسولُ اللَِّه     ،نِبيه فَلْيقِْض ِبما قَضى ِبِه الصاِلحونَ     

وبـين ذَِلـك أُمـور      ،والْحـرام بين  ،فَِإنَّ الْحلَالَ بين  ،وِإني أَخاف ،ِإني أَرى : ولَا يقُولُ ،لْيجتِهد ِبرأِْيهِ الصاِلحونَ فَ 
اتاِبهشتم، كِريبا لَا يِإلَى م كِريبا يم ع٢٨٧".فَد. 

     ِزيدِن أَِبي يِد اللَِّه بيبع نِئلَ    «: قَالَ،وعاٍس ِإذَا سبع نرِ ،كَانَ ابِن الْأَمِبهِ    ،ع ربآِن أَخكَانَ ِفي الْقُرِفـي     ،و كُني ِإنْ لَمو
 قَالَ ِفيـِه    فَِإنْ لَم يكُن  ،فَِإنْ لَم يكُن فَعن أَِبي بكٍْر وعمر رِضي اللَّه عنهما         ، أَخبر ِبهِ  �عن رسوِل اللَِّه    ،الْقُرآِن فَكَانَ 

 ٢٨٨»ِبرأِْيِه

                                                 
٢٨٤ -  ÆaوKا �OWNG٦٥٢١)(٣٢١/ ٦(ا ( �C|� 
٢٨٥ - NOJ وىE�ZGع اM)٤٠١/ ٢٠( 
٢٨٦ -  UgEyViG ىer[Gا cVyG٥٩١١)(٤٠٦/ ٥(ا ( �C|� 
٢٨٧ -  BrC¦ Unأ cnا zVjJ)٢٢٩٩١)(٥٤٤/ ٤ ( �C|� 
٢٨٨ -  BrC¦ Unأ cnا zVjJ)٢٢٩٩٤)(٥٤٤/ ٤ ( �C|� 



 ١٦٩

-وهو ما طبقه الرسـول      . وإشراكًا جلميع أفرادها وهيآا يف محل املسئولية      ،يدا إلرادة األمة   ألن يف الشورى جتس   
مث ،فقد كان أبو بكر وعمر إذا ما ورد على أحدمها أمر نظر يف الكتاب والسنة              .  وسار عليه اخللفاء الراشدون    -�

 أَبو بكٍْر رِضي اُهللا عنه ِإذَا ورد علَيِه خصم نظَر ِفـي             كَانَ":قَالَ،فعن ميموِن بِن ِمهرانَ    .شاور العلماء وأويل الرأي   
 ِفيِه �هلْ كَانت ِمن النِبي : نظَر، فَِإنْ لَم يِجد ِفي الِْكتاِب ، فَِإنْ وجد ِفيِه ما يقِْضي ِبِه قَضى ِبِه بينهم ، ِكتاِب اِهللا 

  لَِمهةٌ؟ فَِإنْ عنا    سى ِبهفَقَالَ      ، ا قَض ِلِمنيسأَلَ الْمفَس جرخ لَمعي ِإنْ لَمكَذَا    ":واِني كَذَا واِب اِهللا     ، أَتِفي ِكت تظَرفَن ،
فَربما قَام ، "ك ِبقَضاٍء؟ قَضى ِفي ذَِل�فَهلْ تعلَمونَ أَنَّ نِبي اِهللا ، فَلَم أَِجد ِفي ذَِلك شيئًا  ، �وِفي سنِة رسوِل اِهللا 

قَالَ جعفَر وحدثَِني غَير ميموٍن أَنَّ  ". �فَيأْخذُ ِبقَضاِء رسوِل اِهللا ، "قَضى ِفيِه ِبكَذَا وكَذَا، نعم  ":ِإلَيِه الرهطُ فَقَالُوا  
        ذَِلك دقُولُ ِعنكَانَ ي هناُهللا ع ِضيكٍْر را با  ا":أَبنِبين نفَظُ عحي نا ملَ ِفينعِللَِّه الَِّذي ج دملْح�" ،  ذَِلـك اهيِإنْ أَعو

     ماَءهلَمعو ِلِمنيسالْم ُءوسا رعد ،  مهارشتى ِبِه        ، فَاسِر قَضلَى الْأَمع مهأْير عمتفَِإذَا اج"،  فَـرعثَِني  : قَالَ جـدحو
ميم            لُ ذَِلكفْعكَانَ ي هناُهللا ع ِضيطَّاِب رالْخ نب رمِة        ، ونٌ أَنَّ عنالسآِن وِفي الْقُر ِجدا أَنْ ييفَِإنْ أَع ،ظَرلْ كَانَ  : نه

                قَد هناُهللا ع ِضيكٍْر را بأَب دجاٌء؟ فَِإنْ وِفيِه قَض هناُهللا ع ِضيكٍْر رى ِبِه      ِلأَِبي باٍء قَضى ِفيِه ِبقَضقَض ،   ُءوسا رعِإلَّا دو
 ماَءهلَمعو ِلِمنيسالْم ، مهارشتفَاس ، مهنيى بِر قَضلَى الْأَموا ععمت٢٨١"فَِإذَا اج 

خـالص  وتوزيع الوظائف واألعمال طبقا ملقاييس اإل     ،تكافؤ الفرص وعدم حماباة األقارب واألصدقاء     ،والثالث
  .والكفاءة

رِضي اللَّه عنه ِحـني     ،قَالَ ِلي أَبو بكٍْر الصديق    : قَالَ،عن يِزيد بِن أَِبي سفْيانَ    ف. وهذا ما وجه إليه أبو بكر الصديق      
فَقَد قَالَ رسولُ اللَِّه    ،ِلك أَكْثَر ما أَخاف علَيك    ِإنَّ لَك قَرابةً عسيت أَنْ تؤِثرهم ِبالِْإمارِة ذَ       ،يا يِزيد : بعثَِني ِإلَى الشامِ  

من وِلي ِمن أَمِر الْمسِلِمني شيئًا فَأَمر علَيِهم أَحدا محاباةً فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه لَا يقْبلُ اللَّه ِمنه صرفًا ولَا عدلًا حتى                     «: �
هج ِخلَهديمن  « 

ِإنَّ لَك قَرابـةً    ،يا يِزيد : قَالَ أَبو بكٍْر رِضي اللَّه عنه ِحني بعثَِني ِإلَى الشامِ         : قَالَ،ويف رواية عن يِزيد بِن أَِبي سفْيانَ      
من وِلي ِمن أَمِر الْمسِلِمني شيئًا      «:  قَالَ �سولَ اللَِّه   فَِإنَّ ر ،وذَِلك أَكْبر ما أَخاف علَيك    ،عسيت أَنْ تؤِثرهم ِبالِْإمارةِ   

ومن أَعطَى أَحدا ِحمى    ،لَا يقْبلُ اللَّه ِمنه صرفًا وال عدلًا حتى يدِخلَه جهنم         ،فَأَمر علَيِهم أَحدا محاباةً فَعلَيِه لَعنةُ اللَّهِ      
 .٢٨٢»أَو قَالَ تبرأَت ِمنه ِذمةُ اللَِّه عز وجلَّ،فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه،قَِد انتهك ِفي ِحمى اللَِّه شيئًا ِبغيِر حقِِّهاللَِّه فَ

 : نصرة رجال الفكر ومجهور األمة يف مواجهة القوة والسلطان-٦
. وهو من أهم ميزات األصول السياسية للتربية اإلسـالمية        . يقاالرسالة ارتباطا وث  " أفكار"يرتبط هذا املظهر بنصرة     

أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا   {:من ذلك قوله تعاىل   ،ورجال القوة يف أكثر من موضع     ،فالقرآن الكرمي حيدد دور رجال الفكر     
كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وس٥٩: النساء[} الر. [ 

وخلصا إىل أن هذه    " أويل األمر "وتالمذم ملعىن   ،مطوال لتفاسري علماء الصحابة   ولقد قدم الرازي وابن تيمية عرضا       
وقسم جعلهم العلمـاء    ،هم العلماء واألمراء وهو رأي األقلية     " أويل األمر "قسم جعل   : التفاسري تنقسم إىل قسمني   
 الطرفني وهلم   موجودون يف تعريف كال   ،أو رجال الفكر  ،وعلى كل حال فالعلماء   . ٢٨٣وحدهم وهو رأي األكثرية   

                                                 
٢٨١ -  UJار]Gا cVa)٢٦٢/ ١)(١٦٣ (  U�fCriG ىer[Gا cVyGوا)١٩٦/ ١٠)(ع ) ٢٠٣٤١E��Dا qCo 
وVyJ[ اer�iG cCCJEmGاUD ) ٢٠٢/ ١(وVyJ[ أ�E�e§J ]N  ) ٧٠٢٤)((١٠٤/ ٤(ا�yNG[رك hid اE|iG cC|C|jGآ�  - ٢٨٢

)٣٦٦/ ٤)(٣٥٧٢ (  �CWD UnK ة�MGا cJ cCGدEWGا BiC�oو)١٠١: ص)(٩ ( cy� 
 .١٥٠-١٤٤ص،١٠جـ،التفسري الكبري،الرازي.٣٥٤ص،١٠جـ،كتاب السلوك،الفتاوى،ابن تيمية - ٢٨٣



 ١٦٨

ومقدارم دون رقابـة مـن   ،وليتحكموا مبصائرهم وأرزاقهم،وقد ولدم أمهام أحرارا   ،املتنفذين ليستعبدوا الناس  
 .مؤسسة أو مسئولية أمام تشريع
أو القصـور فيـه     ،والتخلي عن هذا الواجب   ،قافة العصبية املتخلفة هو واجب ديين     وال شك أن نقد التربية هلذه الث      

وبرامج اإلعالم هو كبرية من الكبائر املخلدة يف النار كما ذكر ذلك ،والسماح هلذه الثقافة أن تشيع يف مناهج التربية
: قَالَ، عن أَِبيِه ، ِل بِن أَِبي حثْمةَ    عن محمِد بِن سه   ، الذي أورد الكبائر السبع    -�-صراحة يف حديث رسول اهللا      

ِإنَّ : يا أَيها النـاس   : فَقَالَ، وعِلي رِضي اللَّه عنه يخطُب الناس علَى الِْمنبِر         ، ِإني لَِفي هذَا الْمسِجِد مسِجد الْكُوفَِة       
   عبس اِئرالْكَب ،   اسالن اخاٍت    فَأَ، فَأَصرا ثَلَاثَ مهادقَالَ ، ع ا؟ قَالُوا   : ثُمهنأَلُوِني عس؟      : أَلَا تا ِهـيم ِمِننيؤالْم ا أَِمريي

والِْفرار يوم  ، با  وأَكْلُ الر ، وأَكْلُ ماِل الْيِتيِم    ، وقَذْف الْمحصنِة   ، وقَتلُ النفِْس الَِّتي حرم اللَّه      ، الْإشراك ِباللَِّه   : قَالَ
وما ، يا بني   : كَيف لَِحق هاهنا؟ فَقَالَ   ، يا أَبِت التعرب بعد الِْهجرِة      : فَقُلْت ِلأَِبي . والتعرب بعد الِْهجرةِ  ، الزحِف  

خلَع ذَِلك ِمن عنِقِه فَرجع أَعراِبيا ، مه ِفي الْفَيِء ووجب علَيِه الِْجهاد حتى ِإذَا وقَع سه، أَعظَم ِمن أَنْ يهاِجر الرجلُ 
 .٢٧٧"كَما كَانَ 

ولَاِوي ،حسـنِ والْواِشمةُ والْمستوِشمةُ ِللْ  ،وكَاِتبه ِإذَا عِلموا ذَِلك   ،وشاِهداه،وموِكلُه،آِكلُ الربا «: عن عبِد اِهللا قَالَ   و
 ٢٧٨» يوم الِْقيامِة�والْمرتد أَعراِبيا بعد الِْهجرِة ملْعونونَ علَى ِلساِن محمٍد ،الصدقَِة

 : نصرة األمة املسلمة يف مواجهة طغيان الفرد أو األقلية-٥
أو األقلية أن تغلب مصاحلها اخلاصة علـى        ،وأساس هذا املظهر أن األمة اليت توجهها روح النصرة ال تسمح للفرد           

 :ولتحقيق هذا املظهر ال بد للتربية اإلسالمية أن تركز على رسوخ ثالثة اجتاهات رئيسية هي. الصاحل العام
 .واحملافظة عليها بكل الوسائل،تنمية الوعي بقيمة وحدة األمة املسلمة،األول

سلطان املستمدة من الوالء الفردي والعصبيات العائلية والقبليـة          ويتفرع عن وحدة األمة القيادة وحماربة نزعات ال       
وهذا ما فهمه أبو بكر الصديق حني       . والقومية وكل ما يعرض كيان األمة للفنت واالنقسامات       ،واإلقليمية واملذهبية 

وتتفَرق جماعتهم ،  ذَِلك يختِلف أَمرهم وأَحكَامهم فَِإنه مهما يكُن،  وِإنه لَا يِحلُّ أَنْ يكُونَ ِللْمسِلِمني أَِمرياِن        :قال
 ، مهنيا بوا ِفيمعازنتيةُ ، ونالس كرتت اِلكنةُ ، هعالِْبد رظْهتةُ ، ونالِْفت ظُمعتو ، لَاحص لَى ذَِلكٍد عِلأَح سلَي٢٧٩"و. 

  اِلِم بس ندٍ وعيبفَّةِ   ،ِن عاِب الصحأَص كَانَ ِمنوِل اِهللا          : قَالَ،وسر دِعن هناُهللا ع ِضيكٍْر رو بكَانَ أَب�  ـا  :  فَِقيلَ لَهي
دونكُم :  رِضي اُهللا عنه   ثُم قَالَ أَبو بكْرٍ   ، فَعِلموا أَنه كَما قَالَ     . نعم: ؟ فَقَالَ �صاِحب رسوِل اِهللا توفِّي رسولُ اِهللا       

كُماِحبوِل اِهللا ،صسر مِني عِلب� ،  هركُونُ أَمِلِه يِني ِفي غُسعونَ ، يراوشتونَ ياِجرهالْم عمتفَاج جرخ ثُم ، ما هنيفَب
فَـانطَلَقُوا فَـأَتوا    ، فَِإنَّ لَهم ِفي هذَا الْحق نِصيبا       ، اِننا ِمن الْأَنصاِر    انطَِلقُوا ِبنا ِإلَى ِإخو   : كَذَِلك يتشاورونَ ِإذْ قَالُوا   

  ارصارِ   ، الْأَنصالْأَن لٌ ِمنجلٌ   : فَقَالَ رجر كُمِمنلٌ وجا رِمن، هناُهللا ع ِضيطَّاِب رالْخ نب رمـٍد  ":فَقَالَ عفَاِن ِفي ِغميس
} ِإذْ هما ِفي الْغاِر{: من هذَا الَِّذي لَه هِذِه الثَّلَاثُ: وقَالَ، فَأَخذَ ِبيِد أَِبي بكٍْر رِضي اُهللا عنه ، ٍد ِإذًا لَا يصطَِلحا واِح

مع ] ٤٠: التوبة[}  اَهللا معنا  لَا تحزنْ ِإنَّ  {من صاِحبه؟   ] ٤٠: التوبة[} ِإذْ يقُولُ ِلصاِحِبهِ  {من هما؟   ] ٤٠: التوبة[
 .٢٨٠فَبايع الناس أَحسن بيعٍة وأَجملَها، بايعوه : فَقَالَ،من هو؟ فَبسطَ عمر يد أَِبي بكٍْر رِضي اُهللا عنهما

 وسيادة مبدأ الشورى،تنمية الوعي بأمهية العمل اجلماعي،والثاين
                                                 

  �|�C) ١٨٥٥)(١٠٥٢/ ٣(واhV[G واENaKء iG[و�Un  )٦٤٣/ ٦(�JE» اECrGن ط هeCyZ\ = eO اer�Gي  - ٢٧٧
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٢٨٠ -  U�fCriG ىer[Gا cVyG١٦٥٤٩)(٢٤٩/ ٨(ا ( �C|� 



 ١٦٧

ِإني واللَِّه ما أُرِسلُ ِإلَـيكُم عمـاال ِليضـِربوا          ،يا أيها الناس  : فقال،طَب عمر ابن اخلطاب   خ: قَالَ،وعن أَِبي ِفراسٍ  
كُمارشأَب،  الَكُموذُوا أَماخال ِليو،     كُمتنسو كُمِدين وكُملِّمعِلي كُمِإلَي مِسلُهي أُرلَِكنـ       ،و ك فَمن فُِعلَ ِبِه شيء سـوى ذل

أَرأَيتك ِإنْ كَـانَ    ،يا أَِمري الْمؤِمِنني  : فَقَالَ،فو الذى نفْس عمر ِبيِدِه ُألِقصنه ِمنه فَوثَب عمرو بن الْعاصِ          ،فلريفعه اىل 
ِإي والَِّذي نفْس عمر ِبيِدِه ِإذًا ُألِقصنه : قَالَ! ه ِمنهِإنك لَتِقص،فَأَدب بعض رِعيِتِه،رجلٌ ِمن أُمراِء الْمسِلِمني علَى رِعيٍة

هرأيت رسول اهللا         ،ِمن قَدو هِمن هال أُِقص فكَيفِْسهِ   - � -ون ِمن ِقصي  !   مـِذلُّوهفَت ـِلِمنيسوا الْمِربضال ،أَال ال تو
موهفِْتنفَت موهرمجت،نمال تفتكفروهمو مقُوقَهح موهع، موهعيضفَت اضالِْغي مِزلُوهنال ت٢٧٦"و. 

 :واعتماد هذه املبادئ اإلسالمية يف تشكيل عمل مؤسسات النصرة اليت مر ذكرها يتطلب أمرين اثنني
ر والؤه يف فلـك     أن يتم تأسيس التربية العسكرية على األصول اإلسالمية اليت تعد العسكري املسلم ليـدو             ،األول

ـ     ،الرسالة" أفكار" وهـو مـا تفعلـه      ،املترفني" أشياء"احلاكمني و " أشخاص"وحتريره من صنمية الوالء األعمى ل
 وال يكون   -خاصة يف أقطار العامل الثالث    -والعسكرية اليت توجهها التربية العسكرية احلديثة       ،املؤسسات البوليسية 
 .والعجز املذل أمام العدوان النازل ا من خارج،تمعات يف الداخلواإلرهاب لألمم وا،من مثارها إال الرهق

والعقوبات الـيت تطبقهـا إلمضـاء قـوانني         ،أن ختتلف اإلجراءات اليت متارسها املؤسسات العسـكرية       ،والثاين
واسترياد إذ ال جيوز أبدا تقليد املؤسسات غري اإلسالمية        . املؤسسات غري املسلمة   وتشريعاا عن نظائرها من   ،النصرة

وأساليب املخابرات وإجـراءات التحقيـق والعقوبـات؛ ألن         ،أساليبها أو التدرب يف معاهدها على نظم البوليس       
الـيت تقـرر أن البقـاء       " الدارونية االجتماعيـة  "املؤسسات غري اإلسالمية تتعامل مع اإلنسان انطالقا من فلسفة          

ونظريات التعلم اإلشراطي ،جارب على احليوان كنظرية بافلوفواستنادا إىل نظريا علم النفس املشتقة من الت،لألقوى
 .واملخابرات يف غسل األدمغة وانتزاع االعترافات،لسكنر اليت تستعملها الكثري من دوائر الشرطة

وإمنا ميكن تصورها من املثل الذي مل حيدث له نظري يف تاريخ ، اخلوض يف تفاصيلها-هنا-وأمهية هذه التربية ال ميكن 
مث اسـتمر يف آداء     ،"جندي نفر "إىل  " قائد عام للجيش  "حينما أنزلت رتبة عسكري كخالد بن الوليد من         ،ديةاجلن

 !!أنا ال أقاتل من أجل عمر: واجبه قائال
ـ       وإقامة املؤسسـات املتخصصـة مبراقبـة       ،"سيادة الشريعة فوق القوة   "ويرتبط ذا املظهر للنصرة تنمية الوعي ب

ما يضبط سـلوكهم وتوجـه      ،ث ال يكون أحد كائنا من كان فوق الشريعة أو القانون          واإلداريني حبي ،احلاكمني
حسب قول بشر بـن سـعد للخليفـة    - يقوم تقومي القداح -فوق القانون-وحني حياول أحد أن يرتفع    . إرادم

 .ع لغري اهللاوالرضى ا من مظاهر الشرك واخلضو،وإذا مل يقوم فإن ذلك يعين إن الصنمية عادت برموز جديدة،عمر
اليت أطلقت أيـد    ، إىل نقد املمارسات التارخيية    -من أجل تعميق الوالء الجتاهات النصرة     -وحتتاج التربية اإلسالمية    

فصاروا يعزون من يشـاءون يف   ، يف شئون احلكم واملال واإلدارة     -بعد عصر الراشدين  -والوالة  ،اخللفاء والسالطني 
ومييتون مـن يشـاءون   ،وحييون من يشاءون بالعفو املزاجي، واالضطهادويذلون من يشاءون بالعزل   ،أعلى املناصب 

 !وأفعاله وجسدوا صنمية األنداد،وبذلك شاركوا اهللا يف صفاته،باإلرادات الطاغية
القوة فوق "فتجعل " النصرة"اليت تصطدم بـ وحتتاج التربية اإلسالمية كذلك إىل نقد قيم العصبيات القبلية وثقافاا         

وتطلق أيـد   ،مين ا عليهم الرؤساء وامللوك األنداد     " مكرمات"الناس املمنوحة هلم من اهللا      " حقوق"يل  وحت،"القانون
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تناولَ رجلًا ِمن أَهِل الْأَرِض فَكَلَّمه خاِلد بن الْوِليِد فَقَـالُوا        ،أَنَّ أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ    ،وعن خاِلِد بِن حِكيِم بِن ِحزامٍ     
ِإنَّ أَشد الناِس عـذَابا     «:  يقُولُ �ولَِكني سِمعت رسولَ اللَِّه     ،ِإني لَم أُِرد أَنْ أُغِْضبه    : فَقَالَ. بت الْأَِمري أَغْض: ِلخاِلٍد

 ٢٦٩»ِعند اللَِّه يوم الِْقيامِة أَشدهم عذَابا ِللناِس ِفي الدنيا
أَنْ ترى قَوما ِفي أَيـِديِهم ِمثْـلُ أَذْنـاِب          ،ِإنْ طَالَت ِبك مدةٌ   ،يوِشك«: �رسولُ اِهللا   قَالَ  : قال،وعن أَيب هريرةَ  

 .٢٧٠»ويروحونَ ِفي سخِط اِهللا،يغدونَ ِفي غَضِب اِهللا،الْبقَِر
     هنع اللَّه ِضيةَ رامأَِبي أُم نولُ اللَِّه    : قَالَ،وعسقَالَ ر� :»رخي            ـمهعـالٌ مـاِن ِرجمِة ِفي آِخِر الزِذِه الْأُمِفي ه ج

 فَِإيـاك أَنْ تكُـونَ ِمـن        :زاد يف روايـة     »ويروحونَ ِفي غَضِبهِ  ،يغدونَ ِفي سخِط اللَّهِ   ،كَأَنها أَذْناب الْبقَرِ  ،أَسياطٌ
ِتِهم٢٧١"ِبطَان. 

نع اللَّه ِضيفَةَ رذَيح نوعقَالَ،ه :»اللَّه مهذِّبعيو كُمونذِّبعاُء يركُونُ أُم٢٧٢»ي. 
فال جمال للحقد الشخصي والقسوة اللذين يناالن مـن         ،وحني يقترف اإلنسان خمالفات توجب القصاص والعقوبة      

 :واألمثلة على ذلك كثرية منها. كرامة اإلنسان وإنسانيته
   اِريصةَ الْأَندرأَِبي ب نولَ اِهللا     ،عسر ِمعس هقُولُ  �أَناطٍ     «:   يوِة أَسرشع قفَو دأَح لَدجوِد   ،لَا يـدح ِمن دِإلَّا ِفي ح

 .٢٧٣»اِهللا
وحيافظ على ،والسجن اإلسالمي خيتلف عن السجن غري اإلسالمي حبيث يتطابق مع احترام اإلسالم إلنسانية اإلنسان

وإمنا هـو تعويـق     ،ليس هو السجن يف مكان ضـيق      )) احلبس الشرعي ((إن  ( : تيمية ويف ذلك يقول ابن   . كرامته
سواء كان يف بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس اخلصم أو وكيل اخلصـم               ،الشخص ومنعه من التصرف بنفسه    

 .٢٧٤" أسرياً - � -وهلذا مساه النيب ،عليه
فاختذوها دسـتورا يف    ،جيل الصـحابة والراشـدين    ولقد برزت آثار التوجيهات اليت عمقتها التربية اإلسالمية يف          

فقد كان عمر بن اخلطاب     . يف الداخل واخلارج  " النصرة"واجليش املوكلة باحلفاظ على     ،مؤسسات اإلدارة والشرطة  
وأن يلبسوا ما يلبسه عامـة      ،وأن يركبوا ما يركبه عامة الناس     ،إذا بعث عماله شرط عليهم أن يعيشوا معيشة الناس        

كَانَ ِإذَا بعـثَ    ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن عاِصِم بِن أَِبي النجودِ    ما جاء   :فإذا أراد أن يرجع قال    . همالناس مث يشيع  
  ِهملَيطَ عرتالًا اشما  :" عنذَووا ِبركَبرا  ،أَلَا تِقياكُلُوا نلَا تِقيقًا  ،ووا رسلْبلَا تو،  ابوِلقُوا أَبغلَا تاسِ   واِئِج النوونَ حد فَِإنْ ،كُم

ِإني لَم أُسلِّطْكُم علَـى ِدمـاِء       :" ،فَِإذَا أَراد أَنْ يرِجع قَالَ    "ثُم يشيعهم   ،فَعلْتم شيئًا ِمن ذَِلك فَقَد حلَّت ِبكُم الْعقُوبةُ       
ِلِمنيسالْم،اِرِهمشلَى أَبلَا علَى ،ولَا عواِضِهمرأَع،اِلِهمولَى أَملَا علَاةَ،والص وا ِفيِهمِقيمِلت كُمثْتعي بلَِكنو، وا ِفيِهمِسمقْتتو

مئَهلِ  ،فَيدِبالْع مهنيوا بكُمحتو،     ِإلَي وهفَعٌء فَاريش كُملَيكَلَ عفَِإنْ أَش،    فَت بروا الْعِربضلَا تاأَلَا وا   ،ِذلُّوهوهـدمحلَا تو
 ٢٧٥"ولَا تقِْبلُوا علَيها فَتحرموها فَيردوا الْقُرآنَ ،فَتفِْتنوها
 .جتمري اجليش مجعه يف الثغور وحبسهم عن العود إىل أهلهم: جتمروها

 .ال تقرنوا به شيئا ليكون وحده منفردا: جردوا القرآن

                                                 
٢٦٩ -  qXMODز cn� الMJK١٧١()١٦٥/ ١(ا (  ي]CN|Gا ]VyJو)٥٧٢)(٤٧٩/ ١ ( �C|� 
٢٧٠ - �iyJ �C|� �XPf\- دM|mGا zXED cn Uid )٢٨٥٧)(١٠٠٦: ص( 
٢٧١ - UDاer�iG cCCJEmGا ]VyJ )٣١٠/ ١)(٥٤٢ (  آ�E|iG cC|C|jGا hid رك]�yNGوا)٤٨٣/ ٤)(٨٣٤٧ ( �C|� 
 �|�C ) ٨٣٤٢)(٤٨٢/ ٤(ا�yNG[رك hid اE|iG cC|C|jGآ�  - ٢٧٢
٢٧٣ - |� �XPf\�iyJ �C- دM|mGا zXED cn Uid )١٧٠٨)(٦١٤: ص(  
٢٧٤ -  UJ`abا q�ZGا Uo cOyGم اE[أ� Uo B�`§G٧٨: ص(ا ( م`abا �C¦ آ�� cJ �§�VNGوا)١٤٢: ص( 
٢٧٥ -  BCaECyGم اE[�Kا Uo BXMrVGا cVyGح اe¦ Uo YjZNG٤٥٤: ص(ا ( نENXbا �W¦و)٧٠٠٩) (٤٩٤/ ٩ ( �C|�
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 ١٦٥

ـ ،مؤسسات اإلدارة واألمن  " نصرة "-٤ احلـاكمني  " أشـخاص "يف مواجهـة    " اإلنسان املسـلم  "واجليش ل
 :املترفني" أشياء"و،املتسلطني

يف واقع اجتماعي يعيشه الناس ال بد للتربية اإلسالمية أن تركز عملها لتخريج عناصر " النصرة"وحىت تتجسد أفكار 
" اإلنسان املسلم "ومتكني  ،واألمن واجليش للحفاظ على إنسانية اإلنسان وصيانة حرماته       ، يف مؤسسات اإلدارة   تعمل

وقوة على عدم النيل من ،ويؤكد القرآن الكرمي بصراحة   . ومحل رسالة اإلسالم إىل اخلارج    ،من حتقيق ذاته يف الداخل    
وديد من يرتكب مثـل هـذه       ،يبته أو امتهان كرامته   أو نفيه أو غ   ،إنسانية اإلنسان أو التجسس عليه أو اضطهاده      
فهو جيعل  .  يؤكد ذلك بنفس احلجم والكم تقريبا      -�-والرسول  . اجلرائم بأشد أنواع العذاب يف الدنيا واآلخرة      

 :التجسس على الناس سببا يف إفسادهم
وأَِبي أُمامةَ رِضي اللَّه عنهم عـِن       ،لِْمقْداِم بِن معِدي كَِرب   وا،وعمِرو بِن الْأَسودِ  ،الْحاِرِث بِن الْحاِرِث الِْكنِدي   ،عِن

 ِبيقَالَ�الن  :»مهداِس أَفْسةَ ِفي النيبى الرغتِإذَا اب ٢٦٣»ِإنَّ الْأَِمري 
أَو ِكدت أَنْ تفِْسدهم ، عوراِت الناِس أَفْسدتهمِإنك ِإِن اتبعت:  يقُولُ- � -سِمعت رسولَ اِهللا : قَالَ،وعن معاِويةَ

 .٢٦٤. نفَعه اللَّه ِبها- � -كَِلمةٌ سِمعها معاِويةُ ِمن رسوِل اِهللا : يقُولُ أَبو الدرداِء: قَالَ
 :�-من ذلك قوله ،ويتكرر التحذير من االعتداء على اإلنسان بالضرب واإلهانة

رِ   وعيبِن الزةَ بورع ِكيمٍ ،نح نب امِة،أَنَّ ِهشياِء الِْجزِط ِفي أَدبالن ا ِمناسن سمشي صلَى ِحمع وهلًا وجر دجفَقَالَ،و :
  ٢٦٥»نَ الناس ِفي الدنياِإنَّ اَهللا يعذِّب الَِّذين يعذِّبو«: ،يقُولُ- � -ما هذَا؟ ِإني سِمعت رسولَ اِهللا 

قَوم معهم ِسياطٌ كَأَذْناِب الْبقَـِر      ،ِصنفَاِن ِمن أَهِل الناِر لَم أَرهما     «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
  اسا النونَ ِبهِربضاِئلَ    ،يم ِميلَاتم اتاِريع اتاٌء كَاِسيِنسواِئلَةِ   ،اتِت الْمخِة الْبِنمكَأَس نهُءوسةَ  ،رنالْج لْنخدلَا ،لَا يو

 .٢٦٦»وِإنَّ ِرحيها لَيوجد ِمن مِسريِة كَذَا وكَذَا،يِجدنَ ِرحيها
 .٢٦٧ »ِذِه الْأُمِة السواطُونَأَولُ من يدخلُ النار ِمن ه«: �قَالَ رسولُ اللَِّه : وعن أَِبي هريرةَ قَالَ

 .واملخابرات الذين جيلدون الناس باألسواط،والسواطون هم رجال الشرطة
     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نولُ اللَِّه          : قَالَ،وعسا رلَن ٍء قَالَهيكُلِّ ش ا ِمننأَير قَالَ   - � -قَد هأَن رقَالُ ِلرِ «:  غَياٍل يج

منهلُوا جخادو اطَكُموا ِسيحِة اطْرامالِْقي مو٢٦٨»ي  
                                                 

٢٦٣ -  ��Ed Unأ cn� UDEFNGد واE�Ã٢٤٤٩)(٤٠١/ ٤(ا ( cy� 
 �|�C ) ٥٧٦٠] (٧٣/ ١٣[�|�C اEr� cnن  - ٢٦٤
�Vْdَ �ْfِgِECَ�َ Bِ½îِ ،ِإَذا fِrِgِEWَJَ cْdَ ³َFْ|َnَْ� َوE�ََهGِPَnِ �ْfُ\َeَْ�: َأْي  hGَي ِإÌدÉَXُ qُ½D¤ِoَ ،ةeََهEOَJُ EfَGِEFَJِْب َأE[َ\ِِاْر hiَdَ َنMgُeِ�َOْCَoَ . نMd

)٤١٤/ ١٠( 
٢٦٥ -  �iyJ �C|�)(ش ) [٢٦١٣ (- ١١٩) ٢٠١٨/ ٤�NmX (ا Æyn �CNm�Gس اMJE�Gا Uo�NmGا Uo ءUmG] [ ش) إن

هPا MN|Jل hid اqCo Y�]X `o ¢� eC�n �XPW�G اn �XPW�G|¢ آEj�GEص واG|[ود واeX¬W�G و£eC ) اPWX pب اMnPWX cXPGن
�Gذ[ 
٢٦٦ -  �iyJ �C|�)٢١٢٨ (- ١٢٥) ١٦٨٠/ ٣( 

آECaEت (م هcXP اcCZVjG هPا اOWJ cJ �X]|G¬ات اMrVGة �o[ و^» هPان اEZVjGن وهM�MJ ENدان وqCo ذ) �EZVن ا�G(ش [
^n ¡Wn e�y\ �EVWJ YC[EfD و\]q�Wn zm إEfÄرا EfGENOG و�M|D و^EnM² �ri\ �EVWJ YC ر^MG zjX E�Cن Ed ( EfD]nرEXت

أي e�§r�J cCmNXات و^gEJ YC`ت cCmNX اgEJ ( BCmNG`ت(^eC£ cNiWX YCهc اYCNG و^CNJ YC`ت Kآ�cfoE ) CNJ`ت(
XE�rGا BCmJ Uوه BigENGا BCmNGا �i\ cهeC£ cCmNX ت`CNJو E)³§rGا ( BCneWGا Uo YCد� B�C§rG³ وا§rGن اEyiGا Uo لE^

 tGEoو BCned cCn cJ t�V\ BCDEaاe§Gا Ynbا Uب وهeWJ UNOdأ) UneWGوا U�§rGا cCn يPGا Mوه cCJEVyGذو ا eCWrGا tGEZGوا
 وhVWJ رؤcfa آ¯BNVa اrG§³ أي EfDer[X وEfVN¶WX اMGا�[ U�§n YN� U�§n وK �GPn UNa (BC�§n B^EDن EZjD qJEVaن

EهM|D أو BnEjd أو BJENd zin[ 
٢٦٧ -  BrC¦ Unأ cnا zVjJ)٢٦٢/ ٧)(٣٥٩٠١ (  ÆaوKا �OWNGوا)٣٦٧/ ٦)(ا ) ٦٦٣٥]� zCW��]Wn EJ qG ]fmXو  
 �cy) ٨٥٧٧) (٥٦٢/ ٤(ا�yNG[رك hid اE|iG cC|C|jGآ�  - ٢٦٨



 ١٦٤

وجتنب ،والنفاس واملعامالت الفرديـة   ،وفقه الطهارة واحليض  ،واحنسار الفقه اإلسالمي إىل ميادين العبادات     ،احلريات
ولقد منا هذا اللـون مـن       . واإلدارية وشبكة العالقات السياسية واالقتصادية   ،البحث يف فقه إخراج األمة املسلمة     

 ومارس خمتلف   -أهل السنة واجلماعة  -تاريخ اإلسالمي حتت اسم     وصار له امتدادات ومذاهب احندرت يف ال      ،الفقه
 .واحلجر على التفكري،أشكال اآلبائية

قَالَ فقد . والنقد الذايت بل حيضون عليهما ويدعون هلما،ولكن أهل السنة واجلماعة األصالء ال مينعون احلرية الفكرية
ِديهم نِن بمحالر دبكْ: علُ الِْعلِْم يأَهِهملَيا عمو ما لَهونَ مبت،ما لَهونَ ِإلَّا مبكْتاِء لَا يولُ الْأَهأَه٢٥٧.و. 

ِه عـن   مع إعلَاِميِة نهيِ  : لَما ذَكَر أَنه اختصره ِمن مذْهِب الشاِفِعي ِلمن أَراد معِرفَةَ مذْهِبِه قَالَ           "مختصِر الْمزِني "وِفي
وتعلَّم ،ولَا الثَّوِري ،ولَا الشاِفِعي ،لَا تقَلِّدِني ولَا تقَلِّد ماِلكًا    : والِْإمام أَحمد كَانَ يقُولُ   : تقِْليِدِه وتقِْليِد غَيِرِه ِمن الْعلَماءِ    

هقَلَّد نقُولُ ِلما فَكَانَ ينلَّمعا تلَى: كَمع امرالَحجِفي ِديِنِه الر قَلِّدِل أَنْ يجقَالَ، الرالَ: وجالر ِفي ِديِنك قَلِّدلَا ت، مهفَِإن
 ٢٥٨.لَن يسلَموا ِمن أَنْ يغلَطُوا
وفصل يف ذلك يف حبوثه املودعة يف سلسلة فتاويه         ،شيخ اإلسالم ابن تيمية   " النقد"و" اللعن"ولقد انتبه إىل الفرق بني      

وخلص إىل  ،كذلك قام بتقييم سياسة اخللفاء الراشدين     . كتاب قتال أهل البغي   :  الذي حيمل عنوان   ٣٥اصة الد   خ
وعلل . ونتج عنه افتراق األمة فال يؤمر باالقتداء به       ،أما ما فعله عثمان وعلي    . وجوب االقتداء بسنة أيب بكر وعمر     

علَه عثْمانُ وعِلي ِمن اِلاجِتهاِد الَِّذي سبقَهما ِبما هو أَفْضلُ ِمنه أَبـو بكْـٍر    أَنَّ ما فَ  . ويستفَاد ِمن هذَا  : ذلك بالقول 
 ِبِهما ِفيِه؛ إذْ    لَا يؤمر ِباِلاقِْتداءِ  : وعمر ودلَّت النصوص وموافَقَةُ جمهوِر الْأُمِة علَى رجحاِنِه وكَانَ سببه افِْتراق الْأُمةِ           

لَيس ذَِلك ِمن سنِة الْخلَفَاِء؛ وذَِلك أَنَّ أَبا بكٍْر وعمر ساسا الْأُمةَ ِبالرغْبِة والرهبِة وسِلما ِمن التأِْويِل ِفـي الـدماِء                     
وأَبو بكْـٍر  . وعِلي غَلَّب الرهبةَ وتأَولَ ِفي الدماءِ    .  وتأَولَ ِفي الْأَموالِ   وعثْمانَ رِضي اللَّه عنه غَلَّب الرغْبةَ     . والْأَمواِل

 .٢٥٩.وعِلي كَملَ زهده ِفي الْماِل. وعثْمانُ كَملَ زهده ِفي الرياسِة. وعمر كَملَ زهدهما ِفي الْماِل والرياسِة
ولكنه انتقـد بإسـهاب   ، الذين أسلموا بعد الفتح فلم جيز لعنهم-طلقاء مكة-ام ابن تيمية بتقييم مواقف      كذلك ق 

وأضاف أن معاوية مل يكن كفؤا لعلي بن أيب . ٢٦٠وعمرو بن العاص واعتربمها الفئة الباغية،وصراحة كال من معاوية
ويتضمن تـرك  ،ك الذي ال جيوز يف أصل الشريعة وأن معاوية كان أول امللوك الذين بدلوا اخلالفة إىل املل       ٢٦١طالب

وقَد ذَكَرت ِفي غَيِر هذَا الْموِضِع أَنَّ مِصري الْأَمِر إلَى الْملُوِك ونواِبِهم             :مث علق على ذلك قائلًا    ،بعض الدين الواجب  
يـولَّى  : كَما تكُونونَ"بلْ ِلنقِْص ِفي الراِعي والرِعيِة جِميعا؛ فَِإنه ِمن الْولَاِة؛ والْقُضاِة والْأُمراِء لَيس ِلنقِْص ِفيِهم فَقَطْ         

كُملَيالَى   "ععت قَالَ اللَّه قَدا    {: وضعب الظَّاِلِمني ضعلِّي بون كَذَِلكو {      ا قَدِضِع موذَا الْمِر هِفي غَي رقَرتو فَاضتاس قَدو
رِبِه   أَم �               ـمهعِو مزالْغ؛ وِمِهمقَسو كِْمِهمِفي ح ِهملَيِر عبالصو ِتِهمحاصنمِة اللَِّه؛ وِصيعِر ماِء ِفي غَيرِة الْأُمطَاع ِمن 

باِب التعاوِن علَـى الِْبـر    "ها إلَّا هم؛ فَِإنه ِمن    والصلَاِة خلْفَهم ونحو ذَِلك ِمن متابعِتِهم ِفي الْحسناِت الَِّتي لَا يقُوم بِ           
وما نهى عنه ِمن تصِديِقِهم ِبكَِذِبِهم وِإعانِتِهم علَى ظُلِْمِهم وطَاعِتِهم ِفي معِصيِة اللَِّه ونحِو ذَِلك؛ ِمما هو                 "والتقْوى

لَ"ِمنِن عاوعاِب التاِن بودالْع٢٦٢"ى الِْإثِْم و   
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 ١٦٣

أَنه قَِد اجتمع ِعندك رعاع الناِس وِسفْلَتهم فَأَخر :  يخطُب الناس خطْبةً فَقَالَ لَه عبد الرحمِن بن عوٍفعمر فَأَراد أَنْ
: ِإني قَد عرفْت أَنَّ ناسا يقُولُونَ: سِمعته يقُولُفَ،فَلَما قَِدم الْمِدينةَ دنوت قَِريبا ِمن الِْمنبِر: ذَِلك حتى تأِْتي الْمِدينةَ قَالَ

فَلَا يؤمر واِحد ِمنهما تِغرةَ أَنْ يقْتلَـا        ،وِإنَّ اَهللا وقَى شرها ِإنه لَا ِخلَافَةَ ِإلَّا عن مشورةٍ         ،كَانت فَلْتةً ،ِإنَّ ِخلَافَةَ أَِبي بكْرٍ   
 ورجمنا بعـده ولَولَـا أَنْ       �ما بالُ الرجِم وِإنما ِفي ِكتاِب اِهللا الْجلْد؟ وقَد رجم رسولُ اِهللا             : سا يقُولُونَ وأَنَّ نا 
 .٢٥٦»أَثْبت ِفي ِكتاِب اِهللا ما لَيس ِفيِه لَأَثْبتها كَما أُنِزلَت«: يقُولُوا

كالواليات املتحدة  -والتشريعات الذي تطبقه أمم غري مسلمة       ،سي وما يرافقه من املؤسسات    والواقع إن النظام الرئا   
 هو أقرب إىل روح اإلسالم من أنظمة احلكم القائمة يف العامل اإلسالمي؛ ألن هذه األنظمة يف حقيقتها                  -األمريكية

والتملك وتوريـث ذلـك لألبنـاء       ،سلطانردة إىل تقاليد العصبية القبلية اليت متنح شيخ القبيلة هيمنة مطلقة يف ال            
 .واألحفاد من بعده

وعلى ،تعمل التربية على التحرر من اآلبائيـة       ومثة مظهر آخر من مظاهر نصرة احلرية يف مواجهة االستبعاد هو أن           
ة واختاذ هذا املوقف يتطلب من العقل املسلم أن يتحرر من املقول          . اختاذ موقف علمي من التراث املتحدر من املاضي       

وترك خالفام إىل اهللا تعاىل مث ،مقولة عدم اخلوض فيما اختلف عليه السلف: املتلبسة لباس الورع والوالء اإلسالمي
اليت اختلف حوهلا السلف يف ميـادين السياسـة         ،الزعم أن هذه املقولة هي منهج أهل السنة واجلماعة إزاء القضايا          

واألمويني يف مسـتقبل األمـة   ،أحدثته سياسات طلقـاء مكـة  الذي ،والفكر خاصة فيما يتعلق بالتحول املصريي  
فالذي ى عنـه    ". النقد اإلجيايب "و" اللعن: " بني أمرين اثنني مها    -أو تشيع املغالطة  -فهذه املقولة ختلط    . اإلسالمية

 الكـافر   بل إن اهللا ى عنه سـب      ،وال هو من أخالق املسلم    ،؛ ألنه ال يليق بالعامل    "اللعن"أهل السنة واجلماعة هو     
والتقومي بغية الوضوح ودفع مسرية اهلدى والبناء ،الذي يتناول الظواهر السلبية بالتحليل" النقد اإلجيايب"ولكن . نفسه

 .وتوبة الفكر مقدمة لتوبة األعمال؛ ألن الفكر أصل العمل وأوىل حلقاته،فكرية" توبة"هو أمر مطلوب؛ ألنه 
-وإمنا هي مقولـة     ، ليست مقولة أهل السنة واجلماعة     - عليه السلف  عدم اخلوض فيما اختلف   -والواقع أن مقولة    

وأوقفوا أنفسهم طـوال    ، الذين برزوا على مسرح احلياة اإلسالمية بعد العصر الراشدي         -فقهاء اخللفاء والسالطني  
ائمـة  والقوة وتربر السكوت على األوضاع الق     ،اليت تربز إرادات أصحاب امللك    ،التاريخ اإلسالمي إلصدار الفتاوى   

واجلماعة الـذين يتجنبـون   ،زاعمني إن هذا هو منـهج أهـل السـنة     ،الزاخرة باملخالفات اخلارجة على الشريعة    
ومغالطة تارخييـة  ، على أولئك الفقهاء خطأ-أهل السنة واجلماعة-لذلك كان إطالق اسم . وحياربون الفرقة ،الفتنة

 بانتهاء أمثـال سـعيد بـن        -يار فكري اجتماعي  كت-فأهل السنة واجلماعة األصالء انتهوا      . حتتاج إىل تصويب  
يف ميـدان   " حمـور السـنة   "ممن جاهدوا جلعـل     ،وعبد اهللا بن املبارك   ،والفضيل بن عياض  ،وسفيان الثوري ،جبري

 وتصدوا" الشريعة فوق القوة"وجعل ،والتطبيقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية،"األعمال"
وأعلنوا أن حمور سنة رسول     ،واالقتصاد واإلرادة ، اإلسالمية يف ميادين السياسة    لعدوان قيم العصبية القبلية على القيم     

ـ  " زهد" كان يدور حول     -�-اهللا   ـ  ،العدل" نصرة"احلاكم باجلاه ل وزهـده  ،مجاهري األمة " إيواء"وزهده باملال ل
 .الرسالة" نصرة"باحلياة لقيادة اجليوش و

والبطش ،يادة طلقاء مكة استطاعوا التغلب على هذا التيار السـين         والقبلية بق ،ولكن ممثلي ثقافة العصبيات األسرية    
واستطاعوا نقل ،وعبد اهللا بن الزبري حىت جيل سعيد بن جبري وسفيان الثوري،بقياداته ابتداء من جيل احلسني بن علي

إىل كبـت   والشهوات والشعائر مما أدى     ،ومستحبات السنن يف األخالق الفردية    ،"األشكال"حمور السنة إىل ميدان     
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   ماهينلَاِح دـا ِبـِه                 ، ِلصمتبا كَتكُما فَِإنقُلُوِبكُم لَ ِمنزِزِل الَِّذي ننى الْما ِسوكُمابِزلَ ِكتوذَاِن ِباللَِّه أَنْ أُنعا تمتبكَت
 ِإلَي ابا الِْكتعدا فَلَا تمقْتدص قَدةً ِلي وِصيحا ، نكُمنى علَا ِغن هفَِإن ، لَامالسا وكُملَي٢٥٤"ع. 

 كَتب ِإلَيِه أَبـو عبيـدةَ بـن         - رحمةُ اللَِّه علَيِه     -لَما استخِلف عمر بن الْخطَّاِب      :" وعن أَِبي الْمِليِح الْهذَِلي قَالَ    
ومعاِذ بِن جبٍل ِإلَـى     ،ِمن أَِبي عبيدةَ بِن الْجراحِ    ،لرِحيِمِبسِم اللَِّه الرحمِن ا   :  وكَانا ِبالشامِ  -ومعاذُ بن جبٍل    ،الْجراِح

فَِإنا عِهدناك وشأْنُ نفِْسـك لَـك       : أَما بعد ،فَِإنا نحمد ِإلَيك اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو        ،سلَام علَيك ،عمر بِن الْخطَّابِ  
ِهمم،ــةِ     ثُــمــِذِه الْأُمه ــرأَم ِليــتو قَــدو تحــبا، أَصِدهــوأَسا وِرهمأَح، ــكِإلَي ِلسجي

ِريفالش،ِضيعالْوو،ِديقالصو،ودالْعِل،ودالْع ِمن ظُّهِلكُلٍّ حو،رما عي ذَِلك دِعن تأَن فكَي ظُرفَان،ِجبا تموي كذِّرحنو 
ِلٍك قَاِهٍر،ِفيِه الْقُلُوبِلم وهجى ِفيِه الْونعتلْطَاِنِه،وسلِْكِه وِة مونَ ِلِعزاِخرد لَه لْقِفي آِخِر ،الْخ كَاِئن هثُ أَندحا نا كُنِإنو

فَلَا تنِزلَن ِكتابنا علَى غَيِر الَِّذي أَنزلْنـاه علَيـِه          ،يك نِصيحةً لَك  وِإنما كَتبنا ِإلَ  ،الزماِن ِإخوانُ الْعلَاِنيِة أَعداُء السِريرةِ    
لَامالسو،  رما عِهمِإلَي بِحيمِ   : فَكَتِن الرمحِم اللَِّه الراحِ        ،ِبسرِن الْجةَ بديبطَّاِب ِإلَى أَِبي عِن الْخب رمع ـنِ  ،ِمناِذ بعمو 

وسِمعت ِفي ما كَتبتما    ،فَقَد جاَءِني ِكتابكُما  : أَما بعد ،فَِإني أَحمد ِإلَيكُما اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو        ،سلَام علَيكُما ،جبٍل
     ِهمفِْسي مأْنُ نشاِني ومتِهدا عكُماِني أَنذَكِّرت، ِريكُمدا يمةً        وِكيزا تكُمِذِه ِمنكُونَ هأَنْ ت رمع ِشيخ ي  ،ا؟ قَدا أَنمتبكَت

وِلكُلٍّ حظُّه ِمن ،والْعدو،والصِديق،والْوِضيع،فَيجِلس ِإلَي الشِريف،أَصبحت قَد وِليت أَمر هِذِه الْأُمِة أَحمِرها وأَسوِدها
دِلالْع،    رما عي تأَن فكَي ظُرِإلَّا ِباللَّهِ         ،فَان ذَِلك دِعن رمةَ ِلعلَا قُولَ وولَا ح هِإنو،      مِت الْـأُمذِّرا حاِني مذِّرحا تمتبكَت

لَكُمانِ  ،قَبتِطيم وا همِإنو : ارهالنلُ وِديدٍ  ،اللَّياِن كُلَّ جِليبي،ِعيدٍ وقَاِن كُلَّ بفَرِعٍد،يواِن ِبكُلِّ مأِْتييِفيِه ،و اسالن ِصريى يتح
اِلِهممٍة،ِإلَى أَعنا ِإلَى جاٍر،ِإما ِإلَى نِإمو،تبا كَسفٍْس مكُلَّ ن اللَّه ِزيجاِب،ِليالِْحس ِريعس ِإنَّ اللَّه، كَاِئن ها أَنمتبِفي كَت

فَتكُونُ رهبةُ ،ِإنما ذَِلك ِحني تظْهر الرغْبةُ والرهبةُ،ِإنَّ هذَا لَيس ِبزماِن ذَِلك،آِخِر الزماِن ِإخوانُ الْعلَاِنيِة أَعداُء السِريرةِ     
كَتبتما أَنْ لَا أُنِزلَ ِكتابكُما علَى غَيِر الَِّذي ،ِإلَى صلَاِح دنياهمورغْبةُ الناِس بعضهم ِمن بعٍض ،الناِس بعضهم ِمن بعٍض

اهملْتزأَن،        اهملْتزِر الَِّذي أَنلَى غَيا عكُمابِزلَ ِكتاذَ اللَِّه أَنْ أُنعمالُ    ،وزاٍب لَا يا ِبِكتكُماِني ِمنداهعـاءَ   ،فَتلَا غَن هِبـي   فَِإن 
 ٢٥٥"والسلَام ،عنكُما

والعدل ،لذلك فإن من ضمانات مبادئ احلرية. وكما أسلفنا فإن أمثال عمر مل يتعدوا أصابع اليد يف تاريخ املسلمني       
وأخالقه بل حترس بالتشـريع  ،أن ال تترك هذه املبادئ إىل ورع احلاكم" نصرما"اليت أراد عمر إرساءها واستمرار  

وال سلطة فردية مطلقة؛ ألن دوام احلكم وفردية التصرف         ،ال يكون هناك حكم دائم مدى احلياة      وأن  ،وباملؤسسات
وعدم النقد معناه تشجيع احلاكم علـى       ،والعصمة معناها عدم النقد بل حترميه وجترمي فاعله       ،معناه العصمة من اخلطأ   

وإما ،ي األمة يف أطوار املرض حىت الوفاة      إما أن متض  : وبقاء الطغيان والظلم مدى احلياة معناه أحد مصريين       ،الطغيان
اليت تنتهي إىل مرض    !! والثورات الدموية والفنت املدمرة   ،أن ال جتد األمة سبيلًا للتخلص من الطاغية إال باالنقالبات         

 .األمة وموا
ومجاعية ،كمواملضاعفات املهلكة ال بد للتربية اإلسالمية أن ترفع انتخاب احلا         ،ولتجنب هذه السلسلة من السلبيات    

وحتديد فترة احلكم إىل مرتبة فروض الدين؛ ألن هذا ما توجه إليه روح الشورى اليت               ،القيادة وتقنني القيم السياسية   
حج : قَالَ،عن عبِد الرحمِن بِن عوفٍ    ،فوهذا ما فهمه عمر بن اخلطاب       ،يوجه إليها القرآن الكرمي وتطبيقات السنة     
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والنقد الذايت حبيث تنطبق عليها املواصفات      ،ة اإلسالمية أن تدرب متعلميها على ممارسة كال من حرية الرأي          للتربي
وقُلْ لَهم ِفي أَنفُِسِهم {و } وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن{و } وقُولُوا ِللناِس حسنا{: اليت توجه إليها أمثاله قوله تعاىل 

 .٦٣اآلية : سورة النساء. ١٢٥اآلية : سورة النحل. ٨٣اآلية : سورة البقرة} قَولًا بِليغا
وإمنا تقـوم علـى تشـخيص    ،ومهاترات تزرع األحقاد وتبذر الفنت ، وبذلك ال يتحول النقد أو التعبري إىل سباب       

للتوبـة  ونتائجها بغية التعـرف علـى املمارسـات واملسـارات اخلاطئـة             ،الظواهر االجتماعية وحتليل مقدماا   
 .واكتشاف الصحيحة للرجوع إليها،منها

فحينما تساءلت ، والتساؤل البناء-التعبري عن الرأي الرفيع-وحنن نلمح يف طريقة نزول الوحي ما يشجع على ظاهر 
مـا يل   ! يا نيب اهللا  : فقالت،وصاحبة املواقف البطولية يف أحد وحروب الردة      ،نسيبة بنت كعب املشهورة بأم عمارة     

ِإنَّ الْمسِلِمني والْمسـِلماِت والْمـؤِمِنني      { :ال يذكرون يف القرآن والنساء ال يذكرون؟ فأنزل اهللا تعاىل         أمسع الرج 
   اِدِقنيالصاِت والْقَاِنتو الْقَاِنِتنياِت وِمنؤالْماتِ     واِشعالْخو اِشِعنيالْخاِت واِبرالصو اِبِرينالصاِدقَاِت والصو  ِقنيدصتالْمو 

             اللَّـه داِت أَعالذَّاِكرا وكَِثري اللَّه الذَّاِكِريناِفظَاِت والْحو مهوجفُر اِفِظنيالْحاِت واِئمالصو اِئِمنيالصقَاِت ودصتالْمو
 ] .٣٥: األحزاب[} لَهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما

 وأخواـا   -نسيبة-إال أننا نرى يف مناسبة اآلية واستجابة الوحي لطلب          ، بكمال العلم اإلهلي   ومع اعتقادنا الراسخ  
واألمة املسلمة درسـا يف التعـبري عـن         -بعض مظاهر احلكمة اإلهلية اليت شكلت األحداث لتعلم جيل الصحابة           

!! له التساؤل هو أسلوب الوحيولو كان املوضوع الذي يدور حو،وأمهيته ولو كان الذي يعرب عن رأيه امرأة،الرأي
 !!فليس هناك من بين البشر من هو التساؤل والنقد اإلجيابيني،فإذا كان األمر كذلك

 -مثلًـا -فحني توىل عمر بن اخلطاب اخلالفـة  . وعلى هذا املنهج سارت احلياة يف اتمع النبوي والعهد الراشدي   
م رسالة مشتركة يذكرانه باملسئولية اليت عهدت إليه وحيذرانه ومعاذ بن جبل من الشا،كتب إليه أبو عبيدة بن اجلراح

ِمن أَِبي عبيدةَ بِن ":أَتيت نعيم بن أَِبي ِهند فَأَخرج ِإلَي صِحيفَةً فَِإذَا ِفيها:  عن محمِد بِن سوقَةَ قَالَمغبة القصور عنها
وشأْنُ نفِْسك لَك مِهـم     ، فَِإنا عِهدناك   ، أَما بعد   ، سلَام علَيك   : لَى عمر بِن الْخطَّابِ   ومعاِذ بِن جبٍل إِ   ، الْجراِح  

ِديق والْعدو وِلكُلٍّ يجِلس بين يديك الشِريف والْوِضيع والص، فَأَصبحت وقَد ولِّيت أَمر هِذِه الْأُمِة أَحمِرها وأَسوِدها 
         ذَِلك دِعن تأَن فكَي ظُرِل فَاندالْع ةٌ ِمنِحص ،         وهجو ِفيِه الْونعا تموي كذِّرحا نِإن رما عي ،     ِفيِه الْقُلُـوب ِجفتو ،

وِإنـا  ، والْخلْق داِخرونَ لَه يرجونَ رحمته ويخافُونَ ِعقَابـه          ، وتنقَِطع ِفيِه الْحجج ِبحجِة مِلٍك قَهرهم ِبجبروِتهِ      
وِإنا كُنا نحدثُ أَنَّ أَمر هِذِه الْأُمِة سيرِجع ِفي آِخِر زماِنها أَنْ يكُـونَ ِإخـوانُ                ، نحذِّرك ما حذِّرت ِبِه الْأُمم قَبلَنا       

ِة    الْعِريراَء السدِة أَعا              ، لَاِنيقُلُوِبن لَ ِمنزِزِل الَِّذي ننى الْمِسو كا ِمننابِزلَ ِكتنوذُ ِباللَِّه أَنْ يعا نِإنـا ِبـِه     ، ونبا كَتِإنو
   ةً لَكِصيحن ، كلَيع لَامالسا . وِهمِإلَي بطَّ   : فَكَتِن الْخب رمع لٍ       ِمنبِن جاِذ بعماِح ورِن الْجةَ بديباِب ِإلَى أَِبي ع : لَامس

وِإني أَصبحت قَد ولِّيـت     ، وأَمر نفِْسي ِإلَي مِهم     ، أَما بعد فَِإنكُما كَتبتما ِإلَي تذْكُراِن أَنكُما ِعِهدتماِني         ، علَيكُما  
يجِلس بين يدي الشِريف والْوِضيع والْعدو والصِديق وِلكُلٍّ ِحصةٌ ِمـن الْعـدِل             ، ِه الْأُمِة أَحمِرها وأَسوِدها     أَمر هذِ 
ك ِلعمر ِإلَّا ِباللَِّه كَتبتما تحـذِّراِني مـا         وِإنه لَا حولَ ولَا قُوةَ ِعند ذَلِ      ،فَانظُر كَيف أَنت ِعند ذَِلك يا عمر      : كَتبتما

وقَِدميا كَانَ اخِتلَاف اللَّيِل والنهاِر ِبآجاِل الناِس يقَرباِن كُلَّ بِعيٍد ويبِلياِن كُلَّ جِديٍد ويأِْتياِن      ، حذِّرت ِمنه الْأُمم قَبلَنا     
  وٍد حعواِر      ِبكُلِّ مالنِة ونالْج ِمن اِزِلِهمنِإلَى م اسالن ِصريى يـِذِه  ، ته رِني أَنَّ أَمثَاندحا تمتا كُنكُماِني أَنذَكِّرا تمتبكَت

          ِريراَء السدِة أَعلَاِنيانُ الْعوكُونَ ِإخا أَنْ ياِنهمِفي آِخِر ز ِجعريِة سالْأُم  ِبأُولَِئك متلَسِة و،   اِن ذَِلكمذَا ِبزه سلَيـا  ،ومِإنو
تكُونُ رغْبةُ بعِض الناِس ِإلَى بعٍض ِلصلَاِح دنياهم ورهبةُ بعِض الناِس ِمن بعٍض ، ذَِلك زمانٌ يظْهر ِفيِه الرغْبةُ والرهبةُ 



 ١٦٠

إنَّ اَهللا لَا يعذِّب الْعامةَ ِبعمِل الْخاصِة حتى تعملَ الْخاصةُ ِبعمٍل           «: �ولُ اِهللا   قَالَ رس : قَالَ،وعِن الْعرِس بِن عميرةَ   
 .٢٤٩»أَنْ تغيره ولَا تغيره فَذَاك ِحني يأْذَنُ اُهللا ِفي هلَاِك الْعامِة واخلاصِة،تقِْدر الْعامةُ

    ِن أَِبي سِف بيس نانَ قَالَ وعمقُولُ     : لَيي ِديالِْكن ِديع نب ِديع تِمعا  : سلًى لَنوثَِني مدقُـولُ    ،حي يدج ِمعس هأَن :
نكَر بين ظَهراِنيِهم   ِإنَّ اللَّه تعالَى لَا يعذِّب الْعامةَ ِبعمِل الْخاصِة حتى يروا الْم          «:  يقُولُ - � -سِمعت رسولَ اللَِّه    

وهِكرنلَى أَنْ يونَ عقَاِدر مهو،هونِكرنةَ،فَلَا يامالْعةَ واصالَى الْخعت اللَّه ذَّبع لُوا ذَِلك٢٥٠"» فَِإذَا فَع 
 :وحترم من شفاعته يف اآلخرة، أن مواالة الظلمة خترج من اإلسالم يف الدنيا-�-ويؤكد 
ِإنـه سـيكُونُ    «: ونحن جلُوس علَى ِوسادٍة ِمن أَدٍم فَقَـالَ       ،�خرج ِإلَينا رسولُ اللَِّه     : قَالَ،عِب بِن عجرةَ  عن كَ 
ومن ،ولَيس يِرد علَي الْحوض،فَلَيس ِمني ولَست ِمنه،وأَعانهم علَى ظُلِْمِهم،فَمن دخلَ علَيِهم فَصدقَهم ِبكَِذِبِهم،أُمراٌء

ها ِمنأَني وِمن وفَه لَى ظُلِْمِهمع مِعنهي لَمو ِبكَِذِبِهم مقْهدصي لَم،ضوالْح لَيع اِردو وه٢٥١»و. 
ة يف جمتمع الراشدين على تعشق العـدل والتضـحية يف           وكان من مثار هذه التربية النبوية أن قامت روابط النصر         

 رضـي اهللا    -وعن عمر بن اخلطاب   . وصارت طاعة احلاكم مرهونة بدرجة تقيده بالعدل واحترام احلريات        ،سبيله
فقال ذلك ، أرأيتم لو ترخصت يف بعض األمور ما كنتم فاعلني؟ : "وحوله املهاجرون واألنصار، قال يف جملس-عنه

لو فعلت ذلك قومناك    : فقال بشري بن سعد   ، أرأيتم لو ترخصت يف بعض األمور ما كنتم فاعلني؟          : اًأو ثالث ،مرتني
 ".أي أنتم إذن املمثلون لألمة املسلمة احلقة. "٢٥٢"أنتم إذاً أنتم:  أي عود السهم فقال عمر-تقومي الِقدح

ي تقاليد ثقافة جديدة يف السياسة ومجيع مواقف عمر كانت من جنس هذا املوقف؛ ألن عمر كان حاكما مربيا يرس
وأن يصبح العدل واحلرية حمور هـذه الثقافـة         ،واالقتصاد ويريد هذه الثقافة أن تتحدر يف تاريخ األمة        ،واالجتماع

 .وقيمها وأعرافها،والسمة املميزة لنظمها
 : نصرة احلرية يف جماة االستبعاد-٣

وجيسدها يف واقع اجتماعي يصـهر الفـروق بـني األفـراد            ،وهذا املظهر من مظاهر النصرة ميثل عقيدة التوحيد       
احلرية يف حقيقته هو غياب التوحيد؛ ألن حقيقة التوحيد أن ال خيشـى اإلنسـان                وذلك كان غياب  . واجلماعات

} ي شيئًايعبدونِني ال يشِركُونَ ِب{: ولقد فسر الطربي قوله تعاىل. وغياب احلرية معناه خشية غري اهللا. املوجد إال اهللا
 .٢٥٣"أن معىن ال يشركون يب شيئا هو أم ال خيافون غريي من جبابرة السالطني واألشخاص

 ونصرا والغرية عليها والدفاع عنها إذا       -احلرية-وهذا يضع على التربية اإلسالمية مسئولية كبرية يف تنمية تعشق           
لوعي بقيمة التعبري عن الرأي؛ ألن األمة الـيت         ويتفرع عن ذلك تنمية ا    . انتهكت كالغرية على األعراض واحلرمات    

 وأثره يف دوام صـحتها  -أو التوبة حسب التعبري اإلسالمي  - أمة تدرك قيمة النقد الذايت       -النصرة-يوجهها عنصر   
وال بـد   . فال تتراكم آثار املمارسات اخلاطئة حىت تنفجر يف فنت مدمرة تأيت على كيان األمة دفعة واحدة               ،وعافيتها

                                                                                                                                            
]ُNَ�َْل َأÊَ ":اPََه Uoِ hVَWْNَGَْوا :fُ½DَأqُVْJِ ¾]¦ََأ Mَُه E½NJِ اMDُEَآ �ُMُآeَ�َoَ ِلMْ�َGْا اPََه cْJِ �ْfِyِZُDَْأ hiَdَ اMoُE�َ ِإَذا �ْ، cَJِ �ُ¶َdَْوَأ

êََْب،َوَآMDُEا ِإhGَ َأْن Mdُ]َXَا Efَ�َِد اeِmْNُGِْآhiَdَ EoًMْ�َ cَC َأfِyِZُDْْ�،َواYِNَWَGْ َأMَ�َْف،اMْ�َGِْل َوِإَذا E�َُروا َآMُ\ُ ]ْ�َoَ �َGِPَدÌَع ،َوَأMَJْاfِGِْ� َأ
�ْfُVْJِ، �ْfُJُ]َdَُدُهْ� َوM�ُى ُوMَ�َaْن "َواENXbا �W¦)٤٧/ ١٠( 

/ ١٧(وا�OWNG اer�iG eCr[GاUD  ) ١٣٥٢)(٤٧٦/ ١(اG¬ه[ واcn� ¢gE^eG اErNGرك واG¬ه[ EN� cn �CWVGد  - ٢٤٩
١٣٨)(٣٤٣ (  ]Nأ� ]VyJو)��[Gا �GEd (-) ٨٢/ ٦) (١٧٨٧٢) ١٧٧٢٠ -�eC�G �C|�  

) ١٣٠/ ١(واhV[G واENaKء iG[و�Un ) ١٣٥٢) (٤٧٦/ ١(اG¬ه[ واcn� ¢gE^eG اErNGرك واG¬ه[ EN� cn �CWVGد  - ٢٥٠
 BGEaeGط ا ]Nأ� ]VyJ١٧٧٢٠) (٢٥٨/ ٢٩(و (�eC�G �C|� 

٢٥١ -  ��Ed Unأ cn� BVyG٧٥٦)(٣٥١/ ٢(ا ( �C|� 
٢٥٢ -  eآEyd cn� ¢mJد �XرE\)٢٩٢/ ١٠ ( ]aEZGآ� اE|Gا eC�\ Uo BCNiyGق اe�Gوا)٢٨: ص،ECG� BiJEmGا �C^e�n (cy� 
 .٥٥آية : سورة النور،١٥٨،١٥٩ص،١٨جـ،التفسري،الطربي - ٢٥٣



 ١٥٩

-}                    بأَقْر وِدلُوا هِدلُوا اععلَى أَلَّا تٍم عآنُ قَونش كُمنِرمجال يِط واَء ِبالِْقسدهِللَِّه ش اِمنيوا قَووا كُوننآم ا الَِّذينها أَيي
ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتى وقْولُونَِللتمعا تِبم ِبري٨: املائدة[}  خ. [ 

وِإذَا حكَمتم بين النـاِس أَنْ      {: وال بد لصفة العدل هذه أن تنتشر لينعم ا مجيع الناس دون فرق يف دين أو جنس                
 ] .٥٨: النساء[} تحكُموا ِبالْعدِل

يقفون حتت املظلة اإلهليـة يـوم       ،ة أصناف من البشر   ويف احلديث النبوي حيتل اإلمام العادل املركز األول بني سبع         
عِن ،عن أَِبي هريـرةَ   ف،ويتضورون يف حر مشس اآلخر اليت تعلوهم باعا أو ذراعا         ،القيامة بينما يغرق الناس يف عرقهم     

  ِبيِفي ِظلِّهِ    :"  قَالَ �الن اللَّه مِظلُّهةٌ يعبس،  الَ ِظلَّ ِإلَّا ِظلُّه مواِدلُاِإل: يالع امِه،مبِة رادأَ ِفي ِعبشن ابشو،  ـهلٌ قَلْبجرو
: فَقَالَ،ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منِصٍب وجمالٍ     ،ورجالَِن تحابا ِفي اللَِّه اجتمعا علَيِه وتفَرقَا علَيهِ       ،معلَّق ِفي املَساِجدِ  

 ٢٤٧"ورجلٌ ذَكَر اللَّه خاِليا فَفَاضت عيناه ،أَخفَى حتى الَ تعلَم ِشمالُه ما تنِفق يِمينه،ورجلٌ تصدق،للَّهِإني أَخاف ا
وأما عن الظلم فإن آيات اهللا يف القرآن صرحية واضحة يف التحريض على القتال الستنقاذ املظلومني مـن الرجـال      

وما لَكُم ال تقَاِتلُونَ ِفي سـِبيِل اللَّـِه         {:والد الذين ال جيدون حيلة للتحرر من االستغالل واالستبعاد        واأل،والنساء
             لُهِة الظَّاِلِم أَهيِذِه الْقَره ا ِمننِرجا أَخنبقُولُونَ ري اِن الَِّذينالِْولْداِء وسالناِل وجالر ِمن ِفنيعضتسالْمو    ا ِمنلْ لَنعاجا و

 ] .٧٥: النساء[} لَدنك وِليا واجعلْ لَنا ِمن لَدنك نِصريا
 :وبني الظاملني الذي يرتلون الظلم بالناس،وآيات اهللا يف القرآن تسوي بني مصري املظلومني الذين يسكتون على الظلم

 أَنفُِسِهم قَالُوا ِفيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعِفني ِفي الْأَرِض قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَِّه ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمالِئكَةُ ظَاِلِمي{
 ] .٩٧: النساء[} واِسعةً فَتهاِجروا ِفيها فَأُولَِئك مأْواهم جهنم وساَءت مِصريا

والَِّذين ِإذَا أَصابهم الْبغي هم     { :ويستنهض مهمهم ملنازلته  ،ون ملقاومة الظلم  ويف املقابل يشيد القرآن بالذين يتناصر     
 ولَمِن انتصر بعد ظُلِْمـهِ    ،وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه ِإنه ال يِحب الظَّاِلِمني             ،ينتِصرونَ

ِإنما السِبيلُ علَى الَِّذين يظِْلمونَ الناس ويبغونَ ِفي الْأَرِض ِبغيِر الْحق أُولَِئك لَهم عذَاب              ،فَأُولَِئك ما علَيِهم ِمن سِبيلٍ    
٤٢-٣٩: الشورى[} أَِليم. [ 

وانتهاء مـربرات   ،المات الدالة على موا   وعدم تناصرها ملقاومة الظلم من الع     ، جيعل خنوع األمة   -�-والرسول  
 :وجودها

 ِبيِن النٍرو عمِن عِد اللَِّه ببع نع� مهِمن عدوت فَقَد ظَاِلم تأَن مهقُولُونَ ِللظَّاِلِم ِمنِتي لَا يأُم تأَي٢٤٨" قَالَ ِإذَا ر. 

                                                 
٢٤٧ -  �iyJري وE§rGا EfCid ¢Z\ا U�Gا �XدE�Kء [- ٣١٥ - ٦٦٠) ١٣٤: ص(اEZإ� Y�o بEn ةEآ¬Gا Uo �iyJ q�eش أ�

أي ) Uo ¢iWJ ا�EyNG[. (q¦ed YÄ وآzV ر�q�N) qiÄ. (أ¦§Eص وآ�f\EZjn zj�X cJ Y) BWra (١٠٣١اB^]jG ر^� 
�|Gا ]X]¦EfCo BdENOiG BJز`NGوا EfG ) .qCid EWNا�� (pا Uo �|Gا hid ENدهEyوأ� ENfnMi^ ³WNا��) .E^eZ\ ( hid اeN�aا

) أ�hZ. (اeJأة BDE[J EfG وو�EهB وEJل و�yD) ذات �jVJ. (دED¬iG q�d) �i\) .q�riu اeo h�� Br|NGق ENfVCn اMNGت
Efا�eإ� ]Vd Eهeaوأ B^]jGا) .qGEN¦ �iW\ � (EVءآEZ�bوا eyGا Uo B�GErNGا cd BX) .ECGE� ( �CG «�MJ Mء وه`§Gا cJ

 ]ذرMJ]GEn ³oع إ�`� p و¦E^M إqCo) .�EVCd ³�EZo (qgE�G hG أ�[ cJ اEVGس
٢٤٨ -  ÆaوKا �OWNG١٨/ ٨(ا) (٧٨٢٥ ( BGEaeGط ا ]Nأ� ]VyJو)٣٩٤/ ١١) (٦٧٨٤ ( U�fCriG ىer[Gا cVyGوا)١٥٨/ ٦ (

)١١٥١٦ (Xbا �W¦ن وEN)٤٥/ ١٠) (٧١٤٠ ( ÆaوKا �OWNGوا)١٨/ ٨) (ار ) ٧٨٢٥¬rGا ]VyJو enE� cd = e|rGا
 �|rْdَ cْdَ،�eC�G �Cِ[ اeٍNْdَ cِnْ qِ½iGو،EOَJُ ¢Xeu cJِهٍ[) ٢٣٧٤) (٣٦٢/ ٦(اE�¬Gر 

U، qDK ا�XPf�Gآo EN،واeGا�� Vd[ي أن أEn اeCn¬G اNG]rd cJ «Na U[اeNd cn pو وروى qVd،وأE��DbEn �f�Wn qidع
�e�Ed،Eً�nEa EV|ر� ENآ EyG]J �CGو، UiC�WiG eCr[Gء اEZW�Gا Uo ENآ pا ]rd cJ عENyGEn حe� ]^٢٩٠/ ٤(و ( �OWNGوا

rd ³ُWNaَ[اeNdَ cn pو : ^Eل،�[UV² أMn اcd،eCnَ¾¬G اeNd cn cy|Gو) ١٤٣٥١) (٤٨٢:ص (١٣،١٤اG]er�iG eCrاUD �ـ 
 .»Mُ\ُ ]ْ�َoَدÌَع fُVْJِْ�،ِإGِEÄَ �َ½Dٌ�: ِإَذا َرَأ³َXْ ُأEfَ\َ U�ِ½Jُب اGِE½¶Gَ� َأْن َ\M�َُل«: - � -^Eل رMaُل اM�X : pل
BrCfGا :qNَ½¶dَو �ُeَ½̂  اM�aى و�Mده� وM\ :�fJ]dدع cJ =.�fVJ هEَب اU½mGَء qnُEfXَ إذا qُoَE�َ وإذا َو



 ١٥٨

 -مثلها األعلى -فإن التربية تتخذ    ،"األفكار واألشخاص "هي احملور الذي تدور يف فلكه       " األشياء"وأما حني تكون    
امل ومدى تأثريها يف ع   ،وتطبيقاا العملية من ميدان األشياء وتارخيها وحاضرها ومستقبلها       ،خرباا املنهجية -وتنتقي  
ويكون من مثار التربية بناء حضارة مادية تدور حول تطبيقـات           ،واألشخاص على املستوى احمللي والعاملي    ،األفكار
فيها حول  " النصرة"وهذه هي حال التربية احلديثة اليت يدور حمور         . وجتسيدها يف مسرية االجتماع البشري    ،األشياء

 -مثلـها األعلـى   - هي أيضا تتخذ     -وتفرزها-ون اليت أفرزا    والفن،كما إن العلوم والثقافات واآلداب    " األشياء"
يف فلـك   " األشـخاص "و،"األفكـار "يف حني يدور كل مـن       " األشياء" من الدوران يف فلك      -خرباا-وتنتقي  

اإلنتـاج  "والتجسيد العملي هلذا كلـه هـو حضـارة          . ويستثمرون من أجل توفري األشياء وحتسينها     ،"األشياء"
 .يقودها الغرب املعاصر وتؤثر يف العامل كلهاليت " واالستهالك

 :والظلم،والتسلط، نصرة العدل يف جماة الطغيان-٢
من الغايات الرئيسة اليت من أجلـها  " غاية"بل هو جوهره وغايته؛ ألن العدل  ،وميثل هذا املظهر حمور عنصر النصرة     
لَقَد أَرسلْنا رسـلَنا    {:العدل" نصرة"ح و وكان خلق مادة احلديد لصنع السال     ،كان إرسال الرسل وتتابع الرساالت    

    اللَّه لَمعِلياِس وِللن اِفعنمو ِديدش أْسِفيِه ب ِديدا الْحلْنزأَنِط وِبالِْقس اسالن قُومانَ ِليالِْميزو ابالِْكت مهعا ملْنزأَناِت ونيِبالْب
لَهسرو هرصني نمِزيزع قَِوي ِب ِإنَّ اللَّهي٢٥: احلديد[}  ِبالْغ [ 

ـ     األشـخاص  "وبقاؤها احملور الذي يـدور يف فلكـه         ،الرسالة ومثلها األعلى  " أفكار"فالعدل يف حقيقته جتسيد ل
األفكـار  "ويديرون  ،األقوياء على حمور االجتماع البشـري     " األشخاص"أما الظلم فحقيقته أن يهيمن      ". واألشياء

 هو روح شبكة العالقات االجتماعية الذي مينحها -إذن-فالعدل . يف فلكهم لبقاء سلطام ودوام متلكهم" األشياءو
امللك مع العـدل والكفـر      : ولذلك قال أبو احلسن اخلزرجي    ،مربر وجود األمم   وغياب العدل يلغي  ،احلياة والبقاء 

إمنا خرجت لرفع   ، اإلسالمي حني خرجت إىل العامل     وجيوش الفتح . ولكن امللك مع اإلسالم والظلم ال يدوم      ،يدوم
أما اعتناق اإلسالم فقد تركته الختيار الشعوب احملررة للتبني وحدها الرشد من الغي دون إكراه ،الظلم عن الشعوب

دم وخي،إما اإلسالم وإما اجلزية اليت تسوي غري املسلم باملسلم الذي يدفع الزكاة           : ولتختار واحدا من اثنني   ،يف الدين 
: وأساس هذه االستراتيجية اليت وجهت الفتوحات اإلسالمية هي قوله تعـاىل          . يف اجليش حلماية اجلميع من الظلم     

ولقد أورد الطربي أن    . } وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيدا           {
وتالمذته أخذوا ذا التفسـري   ،وأن ابن عباس  ،أمة عدول " أمة وسطا "وأن معىن   ،بالعدل" الوسط"فسر   -�-النيب  

 .٢٤٦وعلموه
وإدارام ،أي كثريي القيام بالعدل يف نظم حيام      " قوامني بالعدل " بأن يكونوا    -أمة املؤمنني -ويتكرر الطلب إىل    
وأن ال حيـول  ، هو السمة املميزة تمعهم وحضارم-دلالع-وعادام إىل الدرجة اليت يصبح  ،وممارسام وقيمهم 

 :أو محية قرابة أو شنآن كراهية،دون جتسيد هذه الصفة يف واقعهم صلة رحم
 ] .٩٠: النحل[} ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل والِْأحساِن {-
 ] .١٥: الشورى[} عِدلَ بينكُموقُلْ آمنت ِبما أَنزلَ اللَّه ِمن ِكتاٍب وأُِمرت ِلأَ {-
-}                     ـا أَوغَِني كُنِإنْ ي ِبنيالْأَقْرِن وياِلدأَِو الْو فُِسكُملَى أَنع لَواَء ِللَِّه ودهِط شِبالِْقس اِمنيوا قَووا كُوننآم ا الَِّذينها أَيي

ِبعتا فَال تلَى ِبِهمأَو ا فَاللَّهِدلُوافَِقريعى أَنْ تو١٣٥: النساء[} وا الْه. [ 

                                                 
 .٧ص،" من سورة البقرة١٤٣تفسري آية  "٢جـ،التفسري،يالطرب - ٢٤٦



 ١٥٧

" أشـخاص "وما جتسده من مال وزخارف احلياة املادية هي الوسيلة الرئيسية اليت يستعملها             " األشياء"وملا كانت   
األفكـار  "هي احملور الذي تدور يف فلكه       " األشياء"فإنه سرعان ما تصبح نصرة      ،العصبيات للحصول على النصرة   

وتسـود ثقافـة االسـتهالك      ،والتجارات وصانعي الشهوات  ، اهليمنة يف األمة ألرباب املال     وتصبح،"واألشخاص
والقيم بعض سلع التجارة ومواد االستهالك والدعايات ،االجتماعية وتصبح األفكار وتتمزق شبكة العالقات،والترف

لتربية حبـدود هـذه الثقافـة       وتتحدد ميادين ا  ،ويتوقف التفكري املوضوعي وحيل حمله اهلوى     ،السياسية واالقتصادية 
ال ،وينشغل الناس بأشيائهم وحاجام اليومية ويعودون كاجلاهلية مهة أحدهم ال تتعدى بطنه وفرجـه    ،االستهالكية

فتظهر ظاهرة  ،"األشياء "-المتالك-وتكون احملصلة النهائية هلذا التحول هو السعي        . يعرف معروفا وال ينكر منكرا    
واالنقالبات الدموية والفنت ويلخص احلديث النبوية هـذا        ،توصل إليه بالقسر والعنف    أي الذي ي   -امللك القسري -

 :�-عند قوله " نصرة األشياء"الرسالة حىت " أفكار "-نصرة-التطور السليب من 
وفَسادا ِفي  ،وحربةً،ثُم كَاِئن عتوا  ، عضوضا ثُم كَاِئن ملْكًا  ،وِخلَافَةً،ثُم يكُونُ رحمةً  ،ونبوةً،ِإنَّ هذَا الْأَمر بدأَ رحمةً    " 

 .  ٢٤٥"وينصرونَ حتى يلْقَى اَهللا عز وجلَّ ،يرزقُونَ علَى ذَِلك،والْفُروج،والْخمور،يستِحلُّونَ الْحِرير،الْأَرِض
كما كانـت   ،لك اليت تدور يف فلك األفكار اخلاطئة      واتمعات اليت تدور يف فلك األفكار الصحيحة تتفوق على ت         

ولكن اتمعات اليت تدور يف     . وتفوقها على جمتمعات الرومان وفارس وغريها     ،حال األمة املسلمة يف صدر اإلسالم     
فهذه تتفوق على اتمعات اليت تدور يف فلك األشخاص ،أو اليت خيتلط فيها الصحيح واخلاطئ،فلك األفكار اخلاطئة

ومنه العامل الغريب   - يف تفوق اتمعات الغربية على جمتمعات العامل الثالث          -اآلن-وزمها كما هو احلال     ،شياءواأل
 .واإلسالمي احلديث

واألشياء حيدد نـوع التربيـة وتطبيقاتـه يف الثقافـة           ،والشكل الذي تنتظم طبقا له عناصر األفكار واألشخاص       
 فـإن ،"األشخاص واألشياء "هي احملور الذي يدور يف فلكه       " األفكار"تكون  فعندما  . ونظم احلياة املختلفة  ،والعلوم

وتطبيقاا من ميدان األفكار ودرجة التزام األشخاص       ، وخرباا اليت تضمنتها مناهجها    -مثلها األعلى -التربية تتخذ   
 تدور حـول تطبيقـات      ويكون من مثار التربية بناء حضارة     ،وجتسيد األشياء هلا يف املاضي واحلاضر واملستقبل      ،ا

 .وجتسيدها يف مسرية االجتماع البشري،األفكار
 -مثلها األعلى -فإن التربية تتخذ    ،"األفكار واألشياء "مركز احملور الذي تدور يف فلكه       " األشخاص"أما حني حيتل    

اضـر  ومدى فاعليـة قـوم يف املاضـي واحل        ،"األشخاص"وخرباا اليت تضمنها مناهجها وتطبيقاا من ميدان        
 .واستعمال األشياء لتنفيذ إرادام،واملستقبل

                                                 
/ ١(ا�CWD UnK BnE|jG وBoeWJ ) ٨٧٣) (١٧٧/ ٢(وVyJ[ أhiWX Un اUi�MNG ) ٥٢٢٨) (٤٢٢/ ٧(¦�W اENXbن  - ٢٤٥

٥٩٤) (١٥٢ ( ]gاMZGا «rVJو ]gوا¬Gا «NOJو)ل) ١٨٩/ ٥E^و :�ٍCْiَaُ Unَِأ cُnْ �ُCْGَ qِCoَِو،Bٌ�َ²ِ Mََوُه،�ٌÌG]َJُ qُ½V[ِGََو، qِGِE�َِر Bُ½C�ِnََو
 .E�َ²ٌِت
ً̀: أ^Mل hid q�CiW\ Uo اBVyG _ ر�qN اU_p وY�D اe�ED �CmG اcX]G اPfo،DErGKا وه� qVJ را�» اEًyG]J �CG،�XPf�G أ�

)١١٣٠ (eO� cnل اE^ : �CG]�GEn qZو� cJ و� B�² qD¯n حe� ³ أ�[ًاNid EJ "--هـ١ 
) ٣٥٠٣( واeGا�� qGE^ EJ qCo اPGهUo Ur اMX]Gان ٤٦٧ - ٤٦٦/ Uo٨ آ`م اM� eO� cnل \e¶D q�C²M اe¶D ا�XPf�G : أ^Mل

qZW� cJو �X]|Gا cy�،�În qu`��� END¤o YJE[Gا e¶Dوا �e٩٠/ ٦ EfCo Æi� BiCi^ �XدEأ� qG �X]|Gا cy� Y�eGEo 
 e\ �e�În .cy� �X]|GEoد

وe�� hVWJ �CG اG|[�X أن اeX hGEW\ pزق اEjWGة وejVXه� �ryn إر\]�PfG �fnE اEJe|NGت hid YN|X Yn إ�[ى 
cC�GE�: 
 .�fC وEJ داMJا tfVJ cCN[|J ا�f\EC� Uo hGEW\ p اBJEWGأن اeX hGEW\ pز^�f وejVXه� EJ داMJا MViWX �Gا �EWNn: اKول

BCDEFGوا :BJKع اMNONG اPأن ه، pا YZ[\ ]^م و`abا cd ]\e\ cG EfDK Efgا]dأ hid ejV\زق وe\ مEd Y[mn BJKأن ا UVWX
EfgEVo م]Wn hGEW\ .qG EfdEr\وإ hGEW\ pا tfVNn EfuEr\ى إر]Nn طMVJ اPه c[Gو. 



 ١٥٦

 :وتفصيل ذلك كالتايل
وتكون األمة يف أعلـى درجـات       . األفكار واألشخاص واألشياء  : هييتكون كل جمتمع من ثالثة عناصر رئيسية        

 ففي هذه احلالة". األشخاص واألشياء"األفكار هي احملور الذي يدور يف فلكه " نصرة"الصحة حني تكون 
ووظائفهم طبقا  ، وتتحدد مواقع األفراد   -اخلالفة-فتظهر  ،املؤمنني الرسول يف نصرة أفكار الرسالة     " أشخاص"خيلف  

والقرآن . مدى اإلخالص يف هذا احلمل،والثاين. مدى القدرة على محل الرسالة أي فقهها وتطبيقها  ،األول: اسنيملقي
ِإنَّ خير مِن استأْجرت    {: وذلك عند قوله تعاىل   . واألمانة،القوة: يطلق على كل من القدرة واإلخالص اصطالحي      

 الْأَِمني {: وذلك عند قوله تعاىل. واألمانة، التمكني:ويف آية أخرى يسميهما. } الْقَِويأَِمني ِكنيا منيلَد موالْي كِإن {
فهي يف ميدان احلكم تدور حول العلم بالعدل كما         .  وهي شاملة ذات مظاهر عديدة     -اجلدارة-والقوة هنا تعين    . 

لعسكرية تدور حول شجاعة القلـب      والقوة يف ميدان ا   . وحول القدرة على تنفيذ األحكام    ،دل عليه القرآن والسنة   
 فتدور -األمانة-أما . واالقتصاد والصناعة وغريها،وهكذا يف بقية ميادين احلياة كالتربية واإلدارة. واخلربة العسكرية

 ؟!!٢٤٢"األشياء"أم لـ" األشخاص"الرسالة أم لـ" أفكار"أهو لـ. حول الوالء الذي من أجله تبذل القدرة
والتطبيقات العملية هلذا   ". األفكار"على نصرة   " األشخاص" حني تطغى نصرة     -النصرة-ويتسرب اخللل إىل عنصر     

ـ    ، أصحاب العصبيات األسرية أو القبلية أن الطائفية       -امتالك-الطغيان تتمثل يف     األفكـار  "أو العرقية أو اإلقليمية ل
 وتتحدد  -اخلالفة- بدل   -لكامل-فيظهر  . العصبيات ونفوذهم " أشخاص"مث توظيفهما معا لدعم مكانة      ،"واألشياء

وهذا ما حـذر    . واألمانة يف خدمة هذه العصبيات    ،القوة: مراكز األفراد ووظائفهم طبقات ملدى استعماهلم لصفيت      
ه ِحني  رِضي اللَّه عن  ،قَالَ ِلي أَبو بكٍْر الصديق    : قَالَ،عن يِزيد بِن أَِبي سفْيانَ    أبو بكر الصديق منه يزيد بن أيب سفيان         

-فَقَد قَالَ رسولُ اللَِّه ،ِإنَّ لَك قَرابةً عسيت أَنْ تؤِثرهم ِبالِْإمارِة ذَِلك أَكْثَر ما أَخاف علَيك،يا يِزيد: بعثَِني ِإلَى الشاِم
محاباةً فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه لَا يقْبلُ اللَّه ِمنه صرفًا ولَا عدلًا حتى يدِخلَه من وِلي ِمن أَمِر الْمسِلِمني شيئًا فَأَمر علَيِهم أَحدا ":

 منه٢٤٣"ج. 
فَِإنْ عدلَ عِن الْأَحق الْأَصلَِح إلَى      ":الراشدي استوحى ابن تيمية آراءه يف هذا الشأن فقال        -ومن هذا اهلدي النبوي     

كَالْعرِبيِة والْفَاِرِسيِة ،أَو موافَقٍَة ِفي بلٍَد أَو مذْهٍب أَو طَِريقٍَة أَو ِجنٍس،أَو ولَاِء عتاقٍَة أَو صداقَةٍ  ، قَرابٍة بينهما  ِلأَجِل،غَيِرِه
أَو ِلِضغٍن ِفـي قَلِْبـِه علَـى        ،أَو غَيِر ذَِلك ِمن الْأَسبابِ    ،عٍةأَو ِلِرشوٍة يأْخذُها ِمنه ِمن ماٍل أَو منفَ       ،والترِكيِة والروِميةِ 

قا،الْأَحمهنيٍة باودع أَو،ِمِننيؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهخ ِفي قوله تعاىل،فَقَد هنع ِهيا نلَ ِفيمخدوا لَا {: ونآم ا الَِّذينها أَيي
واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولَادكُم ِفتنةٌ وأَنَّ اللَّه ِعنده أَجر ) ٢٧(للَّه والرسولَ وتخونوا أَماناِتكُم وأَنتم تعلَمونَ تخونوا ا

 ِظيم٢٧،٢٨:األنفال[} )٢٨(ع.[ 
كَذَِلك ،فَيكُونُ قَد خانَ أَمانته   ،أَو يعِطيِه ما لَا يستِحقُّه    ،د يؤِثره ِفي بعِض الِْولَاياتِ    قَ،أَو ِلعِتيِقهِ ،فَِإنَّ الرجلَ ِلحبِه ِلولَِدهِ   

فَيكُونُ قَد خانَ اللَّه    ،ِتأَو محاباةَ من يداِهنه ِفي بعِض الِْولَايا      ،ِبأَخِذ ما لَا يستِحقُّه   ،قَد يؤِثره ِزيادةً ِفي ماِلِه أَو ِحفِْظهِ      
ولَهسرو، هتانانَ أَمخو .      اهوالَفَِة هخم عِة مانِللْأَم يدؤإنَّ الْم ثُم،      هدعاِلِه بمِلِه وِفي أَه فَظُهحفَي اللَّه هتثَبي،  اهوِله ِطيعالْمو

 .٢٤٤". ويذِْهب مالَه،يِذلُّ أَهلَهيعاِقبه اللَّه ِبنِقيِض قَصِدِه فَ
                                                 

-وبني علوم ،واإلدارية والسياسية واإلدارية، أو املهارات كالعلوم الطبيعية-القوة أو التمكني-مشكلة التربية احلديثة إا تفصل بني علوم  - ٢٤٢
وأويل . قوة ومتكني بدون أمانةفئة أويل :  إخراج-يف أحسن احلاالت-مث تكون مثرة هذا الفصل .  أو االجتاهات كعلوم الدين واألخالق-األمانة

 .أمانة بدون قوة ومتكني
 �cy ) ٧٠٢٤)(١٠٤/ ٤(ا�yNG[رك hid اE|iG cC|C|jGآ�  - ٢٤٣
٢٤٤ -  BCdeGوا UdاeGإ�`ح ا Uo BCdemGا BaECyGد ١ط-اM|mGا zXED Uid ١٢: ص( ت( 



 ١٥٥

 ٢٣٧»علَى من ظَلَمه فَقَد انتصرمن دعا «: �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَت،وعن عاِئشةَ
 .  النصرة مبعىن منع الظلم ودفعه إذا وقع-

وِإبراِر ،وتشـِميِت الْعـاِطسِ  ،وِعيـادِة الْمرضى ، ِباتبـاِع الْجناِئزِ   - � -أَمرنا رسـولُ اللَّـِه      «: قَالَ،فعِن الْبراءِ 
 .٢٣٨»وِإجابِة الداِعي،وِإفْشاِء السلَاِم،ونصرِة الْمظْلُوِم،الْمقِْسِم

          ِبيِن النأَِبيِه،ع نٍف،عينِن حِل بهِن سةَ بامأَِبي أُم نقَالَ  - � -وع هأَن :       يقَِدر وهو،هرصني فَلَم ِمنؤم هدأُِذلَّ ِعن نم
و زع اللَّه أَذَلَّه هرصنلَى أَنْ يِةعامالِْقي موالَِئِق يوِس الْخؤلَى رلَّ ع٢٣٩. ج . 

وِعزِتي وجلَاِلي لَأَنتِقمن ِمن الظَّاِلِم ِفـي      : قَالَ ربك تبارك وتعالَى   «: - � -قَالَ رسولُ اللَِّه    : وعن ابِن عباٍس قَالَ   
 .٢٤٠.»فَلَم يفْعلْ،رأَى مظْلُوما فَقَدر أَنْ ينصرهولَأَنتِقمن ِممن ،عاِجِلِه وآِجِلِه

اشتد غَضِبي علَى من ظَلَم من لَا يِجـد  «: يقُولُ اللَّه تعالَى:- � -قَالَ رسولُ اللَِّه : وعن عِلي رِضي اللَّه عنه قَالَ     
 ٢٤١»ناِصرا غَيِري

والنبوية اليت عاجلت عنصر النصرة وأدرجته يف العناصر املكونة         ،نت بالتوجيهات القرآنية  أما عن املناسبات اليت اقتر    
 ونصرة  -�-وعمال لنصرة الرسول    ، ذلك االلتزام الكامل الذي قام به األنصار قوال        -أولًا-لألمة اإلسالمية فهي    

ية الكاملة اليت قدمها املهاجرين  تلك التضح-ثانيا-وهي ،األنصار-ومن أجل ذلك أطلق عليهم اسم ،املهاجرين معه
وثقافته اقتالعا كامال مث أوقفوا هذه األنفس لنصـرة ديـن اهللا سـبحانه              ،حني اقتلعوا أنفسهم من اتمع اجلاهلي     

مث اخلـروج  ، إقامة الفريقني جمتمعني ملعاين اإلسالم يف واقع حيام يف اتمع النبوي والراشدي   -ثالثا-وهي  ،وتعاىل
 .له إلقامة هذه املعاين يف حياة اآلخرينإىل العامل ك

 :مظاهر النصرة
 : يف حياة األمة املسلمة من خالل املظاهر التالية-النصرة-يتحقق عنصر 

 ":األشياء"وزخرف ،"األشخاص"الرسالة اإلسالمية يف مواجهة طغيان " األفكار" نصرة -١

                                                                                                                                            
. و^[ �Eءت Yr^ BNuEo ذ�G. أي EC�nم اKزواج اE�Gهeات ÊCj§\ Uo Uid اEVGس fGEn[اMX EXم ³Nid EJ (BmgEd(ش [

e� EJ EfD¯وآB�C�|Gم اEN�n ³� .B�C�|Gم اEN\ EfG efÄ �VXز ÕOJ ]Vdو) .�ryم) أ�EZ�a`G ة¬NfGا . BmgEd YWo �CZ[Xأي أ
cCdراPGا �G �i�\ cC� .e�� eJأ hGإ e¶V\ � EfG �r� ة]mG �D¯أي آ) .Ef�WXراع) ذرPGا eC��\ BWXرPGا . EfCo ءEfGق اM|Gو

BFDÉJ EfDM[G .ةe�jJ Ef�V² �² .EfX]dEa ا�وأرادت  . BXEfD)�Dدز (EfXP� أي. [ 
٢٣٧ -  eآE¦ ي تPJe�Gا cVa)٣٥٥٢)(٥٥٤/ ٥ ( zCW� 

)qNiÄ cJ hid Edد cJ ( �iÄ أي)ej�Dا ]�o ( أراد cNo ىeأ� qVJ BnM�d قE�|�aو� ا qNGEÄ hid eأ� qG ¢rX �io qyZVG
Niio pا hid �eن أ�M[CG qVd ءEZdbوا qCid ع]X �Gو qNGEÄ cd ³[a صEj�Gء اE�n ²`ث qNGEÄ «J مMi¶

" أو eC�¯�GEn إhG اe�Ãة أو M[Co MZWnن أ�hid �e اp وهPا أ�EfVy وأMdدهMi¶NiG EWZD Eم،ا�Ej�Dف Ed]GEnء �E�،qCidت
 eC�jGا «JEOGح اe¦ eXMV�G٢١٧/ ١٠(ا( 

 )�|�C ) (٣٠٤٠)(٢٥/ ٢(zXED cn Uid اM|mGد ) ٣ - ١(\�C|� �XPf اEr� cnن  - ٢٣٨
٢٣٩ -  ]Nأ� ]VyJ)��[Gا �GEd (-) ١٦٠٨١) ١٥٩٨٥)(٤٨٧ / ٥-cy�  
٢٤٠ - ÆaوKا �OWNG٣٦) (١٥/ ١(  ا (zCW� 
٢٤١ -  UDاer�iG eC�jGا �OWNG٧١) (٦١/ ١(ا (zCW� 

�ُ��Gء: اU¦ EfiFNآ �CG U�Gا �eذآ Y� pت اEZ� cJ BZ�،zi§Gوا ziyGا cCn م½]�\ EJ EfCoق ،وMi§NGا zو� Uo Mوه
qn :إرادة ا� �i�Gران دم اM²مE��D، UrVGل اE^ �GPGو- � -" :���Gا اM�\دم،ا� cnا �i^ Uo ]^M\ ةeN� qD¤o، hGوا إe\ �Gأ

qخ أودا�EZ�D؟ ،اqCVCd ةeNد".و�MN|J hGق إMi§NGا �DE� Uo �y^ ]^م،وMJPJول،وKEo : �DE� Uo نEآ EJ
cX]Gا،¢|Gوا،UDEFGوا :qo`� Uo نEآ EJ .�i¶Gوا :n Ê�§NGا qW�MJ eC£ Uo ءUmGو�» اq،نEj�Vn EJدة،إEXأو ز، EJوإ

q�^و cd ول]Wn،qDE[J أو .YiNGا «CN� ]Vd �Cr^ Mوه،BNCو� q�r^Edة،وeCFت آEX� qn zj½\ا cJ ذم Uo و^[ ورد، Y[X رE²و�
EfgEjإ� cd �i�Gًة،اM^و EZًW� وتEZ�X Mو� ¦�،وه :q�Ni¶J cJ qDMFC�X qGEFJ ًراEjDأ ]OX cJ �iÄ أن، cJ qDوejVXو

cNJ Y^أ qNGEÄqVCNCn P�¯X اeً�ED ]OX � cJ �iÄ ،بEnرKإ� رب ا qNGEÄ cJ qWVNXو، eC£ cJ مMi¶NGة اMdد �COX cJ
اEoE|\bت اBCVyG . واp أ�id. أو OiJ¯،أو ¦MآB،وأآer إE� cJ ENً²ل cJ �i¶o،BCN� qG cJ �iÄ cJ هPا �qGE أ¦[ �EO�،EJًeب

�Kح اemn BCZiyGت اE|ZVGا qWJو BCa]�Gا �XدE�KEn BCa]�Gا �XدE)٣٦: ص( 



 ١٥٤

وللوقوف على مضمون هذا العنصر ال بد من النظر         . النصرة هي العنصر اخلامس من العناصر املكونة لألمة املسلمة        
املناسبات اليت اقترنت بالتوجيهات اليت عاجلـت هـذا         ،والثاين. يف القرآن واحلديث  معىن النصرة   ،األول: يف أمرين 

 .والتطبيقات اليت جسدته يف جمتمع النبوة واخللفاء الراشدين،العنصر
 :معىن النصرة

 :واحلديث لتعين ما يلي، ومشتقاته يف القرآن-النصرة-يتردد ذكر مصطلح 
يا أَيها الَِّذين آمنوا {:مثل قوله تعاىل. وطاعة أوامره واجتناب معاصيه،يف سبيله النصرة مبعىن اتباع دين اهللا واجلهاد -

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصن٧: حممد[} ِإنْ ت. [ 
آل [}  ِببدٍر وأَنتم أَِذلَّـةٌ    ولَقَد نصركُم اللَّه  {:مثل قوله تعاىل  .  النصرة مبعىن التأييد واملساعدة على التفوق والغلبة       -

} لَقَد نصركُم اللَّه ِفي مواِطن كَِثريٍة ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغـِن عـنكُم شـيئًا    {] .١٢٣: عمران
 ] .٢٥: التوبة[
وا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم           فَالَِّذين آمن {:مثل قوله تعاىل  .  النصرة مبعىن املؤازرة   -

 ] .١٥٧: األعراف[} الْمفِْلحونَ
وعلَيها ِخمار  : الَت عاِئشةُ قَ،فَتزوجها عبد الرحمِن بن الزِبِري القُرِظي     ،أَنَّ ِرفَاعةَ طَلَّق امرأَته   : عن ِعكِْرمةَ  ويف احلديث 

رضا    ،أَخةً ِبِجلِْدهرضا خهتأَرا وهِإلَي كَتولُ اللَِّه     ،فَشساَء را جا   ،�فَلَمضعب نهضعب رصناُء يسالنةُ ،واِئشع ا : قَالَتم
      دا أَشه؟ لَِجلْداتِمنلْقَى املُؤا يِمثْلَ م تأَيا   رِبهثَو ةً ِمنرضولَ اللَِّه       : قَالَ.  خسر تأَت ا قَدهأَن ِمعسو�،  هعماَء وفَج

 ِمـن   وأَخذَت هدبـةً  ،ِإلَّا أَنَّ ما معه لَيس ِبأَغْنى عني ِمن هِذهِ        ،واللَِّه ما ِلي ِإلَيِه ِمن ذَنبٍ     : قَالَت،ابناِن لَه ِمن غَيِرها   
فَقَالَ رسـولُ اللَّـِه     ،تِريد ِرفَاعـةَ  ،ولَِكنها ناِشز ،ِإني لَأَنفُضها نفْض اَألِدميِ   ،كَذَبت واللَِّه يا رسولَ اللَِّه      : فَقَالَ،ثَوِبها
�:"ِحلِّي لَهت فَِإنْ كَانَ ذَِلِك لَم،أَو :ع ِمن ذُوقى يتح لُِحي لَهصت لَِتِكلَميقَالَ"س :ِن لَهيناب هعم رصأَبفَقَالَ،و :» وكنب

 ٢٣٤"» لَهم أَشبه ِبِه ِمن الغراِب ِبالْغراِب،فَواللَِّه،هذَا الَِّذي تزعِمني ما تزعِمني«: قَالَ،نعم: قَالَ» هؤالَِء
فَهو ،فَهو كَالْبِعِري الَِّذي ردي،من نصر قَومه علَى غَيِر الْحق: "قَالَ،عن أَِبيِه،ِن مسعوٍدعن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه بو

 ٢٣٥"ينزع ِبذَنِبِه
 ] .٣٠: هود[} ويا قَوِم من ينصرِني ِمن اللَِّه ِإنْ طَردتهم{:مثل قوله تعاىل.  النصرة مبعىن احلماية- 
}                      نْ ِإنَّ اللَّهزحاِحِبِه ال تقُولُ ِلصاِر ِإذْ يا ِفي الْغمِن ِإذْ هياثْن وا ثَاِنيكَفَر الَِّذين هجرِإذْ أَخ اللَّه هرصن فَقَد وهرصنِإالّ ت

  ] .٤٠: التوبة[} معنا
 ] ٢٥: الصافات[} ا لَكُم ال تناصرونَم{:مثل قوله تعاىل.  النصرة مبعىن مساندة احلق وإشاعة العدل-
] ٣٩: الشـورى [} والَِّذين ِإذَا أَصابهم الْبغي هم ينتِصرونَ     {:مثل قوله تعاىل  .  النصرة مبعىن الثأر ودفع العدوان     -
 .] ٤١: الشورى[} ولَمِن انتصر بعد ظُلِْمِه فَأُولَِئك ما علَيِهم ِمن سِبيٍل{.

  ةَ قَالَتاِئشع نى         : وعبغَض ِهيِر ِإذٍْن ويِبغ بنيز لَيع لَتخى دتح تِلما عم، قَالَت وِل اِهللا   : ثُمسِإذَا  "�ِلر كبسح
دونِك فَانتِصـِري فَأَقْبلْـت     «: �قَالَ النِبي   ثُم أَقْبلَت علَي فَأَعرضت عنها حتى       ،قَلَبت لَك ابنةُ أَِبي بكٍْر ذُريعتيها     

 .٢٣٦» يتهلَّلُ وجهه�ما ترد علَي شيئًا فَرأَيت النِبي ،حتى رأَيتها قَد يِبست ِريقُها ِفي ِفيها،علَيها
                                                 

  )٥٨٢٥)(١٤٨/ ٧(�|�C اE§rGري  - ٢٣٤
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 : بد أن تقوم مبا يليولتقوم التربية ذه الوظيفة ال
واملمارسات اليت يسقط عنـها  ،وتطبيقاا يف النظم ومضاعفاا يف التقاليد والعادات   " ثقافة اإلمث " إبراز خطورة    -١

 إىل فضائل ومظاهر تقدم -بسحر الكلمة والصورة-مث وحييلوا إلووسائل اإلعالم صفات ا،مفكروا احلضارة احلديثة
 .وحترر

والروابط ، مصادر العيش املاديـة والفضـائل      -أي يستأصل -الذي يسحت   " تصاد السحت اق" إبراز خطورة    -٢
واالحتكار ومضـاعفاا يف    ،وإشاعة اجلشـع  ،أشكال الربا املركب  : اإلنسانية بوسائله وأدواته الكثرية املتعددة مثل     

إىل اإلفـالس والـديون     واملضاربات املؤدية   ،وجتارة احلروب ،والفقر واالغتراب النفسي  ،الصراع والطبقية والترف  
والسـياحة ومـا    ،ومثلها جتارة الفواحش يف السينما    . موارد األمم وإشاعة األزمات االقتصادية العاملية     " سحت"و

ومثلها أيضا جتارة السجائر ،ودور الرقص والتمثيل،واللهو املاجن يف الفنادق ،يشتمالن عليه من تسويق للجنس احملرم     
والكاسيت وأمنـاط   ،ا يف حمطات اإلذاعة والتلفزيون ومثلها جتارة أشرطة الفيديو        واملخدرات اليت يروج هل   ،واخلمور

 .وتغري الناشئة باقترافه وممارسته،والصحافة اليت تزين ذلك كله،الدعاية واإلعالن والتأليف
واملصـادرات  ، الظلم والتطفيف واالحتكار وأكل احلقوق     -يف الداخل -الذي جيسده   " العدوان" إبراز خطورة    -٣
والشـعوب والقـارات األخـرى      ،ويف اخلارج جيسده شن اهلجمات العداونية على اجلماعات       . الضراب الباهظة و

 .واستئصال موارد عيشها وختريب بيئاا،اقتصادها" سحت"لـ
والتربيـة وتطبيقـات   ،يف الثقافة" اإلمث" عن نقـد نظريـات   -العلماء ورجال الفكر - إبراز خطورة سكوت     -٤
 .يف السياسة واإلدارة" العدوان"د ويف االقتصا" السحت"

فقهاء وعلماء -والربانيني من أهل اإلجنيل وأهل التوراة إمنا ميتد إىل ،األحبار-وغين عن القول أن التحذير املوجه إىل 
 اقتصاد"و" ثقافة اإلمث" الذين يتجاهلون املظهر االجتماعي للعبادة الناهي عن -أهل القرآن

وشبكة ،"األعمال"وإىل توجيه   ،الداعي إىل متركز الدعوة يف قلب االجتماع البشري       و،"سياسة العدوان "و" السحت
والغيبيات الـيت ال أثـر   ،يف اهليئة واللباس والطقوس" األشكال"العالقات االجتماعية بدل إهلاء الناس باحلديث عن       

الصــرب علــى وجــوائزه يف ،ومتنيــة املظلــومني بالعــدل األخروي،وتربير ممارســات الســلطة الظاملة،هلــا
 .والفقر،واجلهل،واملرض،املظامل

وحتققه يف ،"اإليواء"فسوف تربز اجتهادات وتطبيقات جتسد      ،وحني تقوم التربية اإلسالمية مبسئولياا اليت مر ذكرها       
وتفتقر ،وأسـفاره " اإلسـالم "بوجودها يف كتب    " اخلطباء"عامل الواقع بدل أن يبقى جمرد شعارات نظرية يتباهى          

اليت مثل  ،وسوف يربز كثري من التطبيقات احلديثة املوازية للتطبيقات       . إىل تطبيقاا وممارساا  " ملسلمنيا"جمتمعات  
مظهرا من مظـاهر    " كسب احلجام "فاعتبار  : وعبد اهللا بن مسعود   ،وعلي بن أيب طالب   ،هلا أمثال عمر بن اخلطاب    

الشفاعة اليت ترد احلق وترفع "ومثله اعتبار مثن ، يف احلاضر-جمانبة الطب-يف املاضي يؤدي بالضرورة إىل " السحت"
مظهرا " مهر البغي "واعتبار  .  يف احلاضر  -جمانية احملاماة -يف املاضي يؤدي إىل     " السحت"مظهرا من مظاهر    " الظلم

والفيديو والكاسيت يف   ،يف املاضي سوف يؤدي إىل إعادة النظر يف صناعة السينما والسياحة          " السحت"من مظاهر   
 .وهكذا،وتنظيفها وحتليتها مبا يوفر الرزق الكرمي والترويح الربيء العفيف يف احلاضر،راحلاض
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تم تلَا  ، ذَاك الْكُفْر   : قَالَا ِفي الْحكِْم؟ قَالَ   ، ِهي السحت   : فَقَالَ، هما سأَلَا ابن مسعوٍد عِن الرشوِة       أَن: وعن علْقَمةَ 
 ٢٢٨] "٤٤: املائدة[} ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ{: هِذِه الْآيةَ
 سم نٍح    وعيبِن صٍة     : قَالَ، ِلِم باجٍل ِفي حجِلر وقرسم فَعةً ، شاِريج ى لَهدقَالَ، فَأَها وِديدا شبغَض ِضبفَغ :  لَـو

 ِتكاجح ِمن ِقيا بِفيم لَا أُكَلِّمو ِتكاجِفي ح تا كَلَّمذَا ملُ هفْعت كأَن تِلمع ،ناب تِمعقُولُسوٍد يعسم :" فَعش نم
يا أَبا عبِد الرحمِن ما كُنا نرى       : فَِقيلَ لَه ، فَهو سحت   ، فَأُهِدي لَه فَقَِبلَ    ، شفَاعةً ِليرد ِبها حقا أَو يرفَع ِبها ظُلْما         

 .٢٢٩» علَى الْحكِْم كُفْرالْأَخذُ«: قَالَ. ذَِلك ِإلَّا الْأَخذَ علَى الْحكِْم
من لَم يحكُم ِبما أَنزلَ     ، لَا  «: أَهو الرشا ِفي الْحكِْم؟ فَقَالَ    ، سأَلْت ابن مسعوٍد عِن السحِت      : قَالَ، وعن مسروٍق   
    كَاِفر وفَه ظَالِ       ، اللَّه وفَه لَ اللَّهزا أَنِبم كُمحي لَم نمو  م ،         فَاِسق وفَه لَ اللَّهزا أَنِبم كُمحي لَم نمو ،  تحالس لَِكنو

 ٢٣٠»فَيهِدي لَك الْهِديةَ فَتقْبلُها، يستِعينك الرجلُ علَى الْمظْلَمِة فَتِعينه علَيها 
 ِئيبةَ السريبِن هِد اللَِّه ببع نِت ثَلَاثَةٌ:قَالَ، وعحالس ِمن  : ِغيالْب رهكِْم ، مةُ ِفي الْحوشالرانُ ، وطَى الْكُهعا كَانَ يمو

  ٢٣١"ِفي الْجاِهِليِة 
، اسِتجعاِل ِفي الْقَِضـيِة  واِل، وثَمِن  الْكَلِْب ، ومهِر الْبِغي ، أَنه قَالَ ِفي كَسِب الْحجاِم ، وعن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب      

 ٢٣٢"ِمن السحِت: وثَمِن الْميتِة، وثَمِن الْخمِر ، والرشوِة ِفي الْحكِْم ، وعسِب الْفَحِل ، وحلْواِن الْكَاِهِن 
عد ِمن علَماِء أَهِل الِْكتاِب أَنهم ما نهوا        والْمعنى أَنَّ اللَّه تعالَى استب     :أما الرازي فقد قال يف تفسري اآليتني األخريتني       

ِلأَنه تعالَى ذَم الْفَـِريقَيِن  ،وذَِلك يدلُّ علَى أَنَّ تاِرك النهِي عِن الْمنكَِر ِبمنِزلَِة مرتِكِبهِ     ،سفَلَتهم وعوامهم عِن الْمعاِصي   
ِإنَّ ذَم تاِرِك النهِي عِن الْمنكَِر أَقْوى ِلأَنه تعالَى قَالَ ِفي الْمقِْدِمني علَى الِْإثِْم           : بلْ نقُولُ ،علَى لَفٍْظ واِحدٍ  ِفي هِذِه الْآيِة    

تاِرِكني ِللنهِي عِن الْمنكَِر لَِبئْس ما وقَالَ ِفي الْعلَماِء ال] ٦٢: املائدة[والْعدواِن وأَكِْل السحِت لَِبئْس ما كانوا يعملُونَ 
فَجعلَ جرم  ،ِإنما يسمى ِصناعةً ِإذَا صار مستِقرا راِسخا متمكِّنا       / كانوا يصنعونَ والصنع أَقْوى ِمن الْعمِل ِلأَنَّ الْعملَ       

والْأَمر ِفي الْحِقيقَِة كَذَِلك ِلأَنَّ الْمعِصيةَ مرض ،ذَنب التاِرِكني ِللنهِي عِن الْمنكَِر ذَنبا راِسخاو،الْعاِمِلني ذَنبا غَير راِسٍخ
يةُ كَانَ ِمثْلَ الْمـرِض الَّـِذي   فَِإذَا حصلَ هذَا الِْعلْم وما زالَِت الْمعصِ   ،وِعلَاجه الِْعلْم باللَّه وِبِصفَاِتِه وِبأَحكَاِمهِ    ،الروِح

فَكَذَِلك الْعـاِلم  ،فَكَما أَنَّ هناك يحصلُ الِْعلْم ِبأَنَّ الْمرض صعب شِديد لَا يكَاد يزولُ،شِرب صاِحبه الدواَء فَما زالَ   
ِهـي أَشـد آيـٍة ِفـي        : وعِن ابِن عباسٍ  ،لِْب ِفي غَايِة الْقُوِة والشدةِ    ِإذَا أَقْدم علَى الْمعِصيِة دلَّ علَى أَنَّ مرض الْقَ        

 ٢٣٣.ما ِفي الْقُرآِن آيةٌ أَخوف ِعنِدي ِمنها واللَّه أعلم: وعِن الضحاِك،الْقُرآِن
د أن اآليات املذكورة توجـه       يف اآليات الثالث يف ضوء خربات زماننا جن        -حنن أهل القرن العشرين   -وحني ننظر   

اقتصاد "يف واقع نظيف من     " اإليواء"والعمل على جتسيد    ،التربية اإلسالمية إىل التمركز يف قلب االجتماع اإلنساين       
 .العبادة" ماعون"املؤديني إىل حرمان اإلنسان من طمأنينة العيش و" ثقافة اإلمث والعدوان"و" السحت

                                                                                                                                            
 صحيح) ٤٣١/ ٨(جامع البيان ط هجر = سري الطربي تف - ٢٢٧
 صحيح) ٤٣٢/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٢٨
 حسن) ٤٣٢/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٢٩
 صحيح) ٤٣٣/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٣٠
 صحيح) ٤٣٣/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٣١
 حسن) ٤٣٣/ ٨(جامع البيان ط هجر =  الطربي تفسري - ٢٣٢

 واجلمال لإلناث منها،الثمن الذي يؤخذ مقابل تلقيح فحل احليوان من اخليل: عسب الفحل
 )٣٩٣/ ١٢(مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري = تفسري الرازي  - ٢٣٣
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 :مسئولية التربية إزاء عنصر اإليواء
 : يف األمور التالية-اإليواء-تنجلى مسئولية التربية اإلسالمية إزاء عنصر 

الذي متر به األمـة     ،بلورة مضامني مظاهر اإليواء اليت مرت يف البحث حسب مقتضيات التطور االجتماعي           : األول
 .سب احلاجات والتحدياتومكانا مث ترمجتها إىل تطبيقات عملية ح،زمانا

وتتشكل حسب حاجات   ، إىل علوم متخصصة تنمو    -اإليواء-إفراز املؤسسات العلمية اليت تطور مضامني       : والثاين
 .الزمان واملكان

 يف شبكة عالقـات اجتماعيـة       -اإليواء-اقتراح املؤسسات اإلدارية والتنفيذية اليت تضمن جتسيد عنصر         : والثالث
 .وتستفيد من جتارب اآلخرين وحكمتهم،يةتدي باألصول اإلسالم

أو احملتكرين إىل درجة ،ومؤسساته وتطبيقاته والغرية عليها من عدان املتسلطني،"اإليواء"تعميق الوالء لعنصر : والرابع
واحلرمات ،وتطبيقاته تعريض األعراض لالمتـهان ،الغرية على األعراض واحلرمات؛ ألن يف غياب اإليواء ومؤسساته     

 .للتدنيس
وحيارب اجلشـع واالحتيـال ويشـيع التعـاون      ،تطوير مفهوم إسالمي للعمل حيتقر العجز والكسـل       : واخلامس
 .واالستمتاع بالعالقات واملعامالت،ويثمر السعادة بالعيش،والتكافل
والسنة وتشـيع   ،وتطبيقاته مع أصول اإليواء يف القرآن     ، تتطابق مفاهيمه  -علم اقتصاد إسالمي  -تطوير  : والسادس

الذي يشـري إليـه     " اقتصاد السحت "وال بد من التوسع يف تبيان مضار        . وتكرمي اإلنسان ،راحم واملودة واملواالة  الت
: املائـدة [} سماعونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللسـحتِ {:األول عند قوله تعاىل: القرآن يف ثالثة مواضع من سورة املائدة 

٤٣. [ 
وترى كَِثريا ِمنهم يساِرعونَ ِفي الِْأثِْم والْعدواِن وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما كَـانوا             {:والثاين والثالث عند قوله تعاىل    

: املائـدة [} لَوال ينهاهم الرباِنيونَ والْأَحبار عن قَوِلِهم الِْأثْم وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما كَـانوا يصـنعونَ              ،يعملُونَ
٦٢،٦٣. [ 

. استأصله حلقا : وسحت رأسه . استأصل ما عنده  : أسحت الرجل : يقال. االستئصال:  معناه -يف اللغة -والسحت  
] ٦١: طه[} ال تفْتروا علَى اللَِّه كَِذبا فَيسِحتكُم ِبعذَاٍب{: ويف تفسريه قوله تعاىل. استأصله وأفسده: وأسحت ماله

 ٢٢٤.إذا كان أكوال ال يلقى إىل جائعا: ومسحوت املعدة. ٢٢٣ذابأي يستأصلكم بع: 
 .٢٢٥السحت هو ما خبث من املكاسب وحرم؛ ألنه يسحت الربكة أي يذهبها: ويف االصطالح

يف ضوء خربام االقتصادية اليت عرفوهـا يف أزمنتـهم          " السحت"والنظر يف تفاسري السلف يدل على أم فهموا         
 .وأمكنتهم

 ٢٢٦."ومهر الزاِنيِة ، الرشا : ما كَانَ ِمن السحِت":قَالَ عمر: قَالَ ، عن خيثَمةَ 
وثَمن الْكَلْـِب   ، وكَسب الْحجاِم سحت    ، وعسب الْفَحِل سحت    ، مهر الْبِغي سحت    «: قَالَ، وعن أَِبي هريرةَ     

تح٢٢٧»س 

                                                 
 .باب التاء،٢جـ،لسان العرب،ابن منظور - ٢٢٣
 ". من سورة املائدة٤٢تفسري آية  "٦جـ،التفسري،الطربي - ٢٢٤
 .املرجع السابق،ابن منظور - ٢٢٥
 صحيح) ٤٣١/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٢٦
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اإليـواء  "وانتفى  ،واألعمال والتجارات،فهاجرت األموال ورحلت الصناعات   ،"االقتصادياإليواء  "وانتفى  ،الداخل
وبالتايل انتهت مجيع حماوالا يف البنـاء احلضـاري إىل العجـز            . فتمزقت كفاءاا يف األقطار املتقدمة    ،"الوظيفي
 .والسقوط قبل أن تصل إىل غاياا املطلوبة،واإلعياء

 :أمهية اإليواء
. األمة اليت يوجهها روح هذا العنصر وأمهيته يف، ومظاهره اليت مرت يتضح دور اإليواء-اإليواء-ىل معاين واستنادا إ

 :وتتجلى هذه األمهية فيما يلي
فليس هنـاك   .  أمة مفتوحة األبواب للمؤمنني من مجيع األجناس       -اإليواء-األمة اليت يوجه احلياة فيها عنصر       : أولًا

 -فقط-وا  . بل تكون جنسية املسلم هي عقيدته     . نونية مما تفرزه روابط الدم واإلقليم     وال عوائق قا  ،حواجز مادية 
 .وتتيسر إقامته ونشاطاته،تتحدد مكانته االجتماعية

 جيعل هذه   -�-والرسول  . وتتوحد مواردها ، يتكامل اقتصادها  -اإليواء-األمة اليت يوجه احلياة فيها عنصر       : ثانيا
يعاِتب رجلًا ِفـي    ،سِمعت ابن عباسٍ  : قَالَ،عن عبِد اللَِّه بِن مساِورٍ    فميزة لألمة املسلمة    الوحدة إحدى العالمات امل   

 ٢٢١.»لَيس الْمؤِمن الَِّذي يِبيت شبعانَ وجاره ِإلَى جنِبِه جاِئع«: �قَالَ رسولُ اللَِّه : الْبخِل يقُولُ
   ٢٢٢»لَيس الْمؤِمن الَِّذي يِبيت شبعانَ وجاره جاِئع«: أَو كَما قَالَ،  ِمثْلَه �عن رسوِل اِهللا ،وعن أَِبي هريرةَ

فإن هـذه   ،وإذا كانت تطبيقات احلديث قد تركزت يف جمتمع املدينة النبوي على عالقات اجلوار الفردي واألسري              
لتفرض الوحدة االقتصادية على مجيع أقـاليم       -دد أقطار األمة وشعوا     انتشار اإلسالم وتع   بعد–التطبيقات تتسع   

والفقرية إىل الفقر والديون واألزمات االقتصادية      ،وشعوا بعد أن أثبت واقع التجزئية أنه انتهى باألقاليم الغنية         ،األمة
 .واالجتماعية

وتتوفر فيهـا فـرص     .  للعبادة -ر االجتماعي املظه- تتمحور قيمها حول     -اإليواء-األمة اليت يوجه عالقاا     : ثالثا
وفرص العمل وكل ما حيمي ،وتتوفر فيها اخلدمات العامة كالتعليم والعالج،واألسري واالجتماعي،االستقرار النفسي
 .والفقر واملرض وآثار الشيخوخة والنوازل املختلفة،اإلنسان من اجلهل

االرجتـال  "بـدل   " اإلعداد والتخطـيط  "ا اإلدارية حول     يف األمة تتمحور قيمه    -اإليواء-حني تسود قيم    : رابعا
 .وبذلك حتفظ جمتمعها من األزمات وحضارا من االحنطاط وااليارات،وتعد للمستقبل عدته" والتفريط

ويغذي مماراساا ال تسمح بارتفاع األسعار ارتفاعا ينسـف         ، بعض مكونات األمة   -اإليواء-حني يشكل   : خامسا
فال مساح أبدا بزيـادة النفقـات عـن         . ويطرد األفراد يف هجرات معاكسة إىل اخلارج      ،املعيشياالستقرار واألمن   

 .ويضعفان متاسكها وروابطها،واالستغالل اللذين يهزان أركان األمة،وال جمال لالحتكار،الدخول
واملادية وحيسـن   ، بعض مكونـات األمـة جيـري حشـد الطاقـات البشـرية             -اإليواء-حني يشكل   : سادسا

ويترمجـان إىل   ،واملعرفة املتعلقان بتطوير االقتصاد وازدهاره    ،ويدب االجتهاد والنشاط يف ميادين العلم     ،تخدامهااس
واملعدنية والطبيعية يف ضوء التوجيهات اليت توجه       ،ومشروعات الستثمار ثروات األرض الزراعية واحليوانية     ،أعمال

 .والسنةالواسعة املنتشرة يف القرآن " اإليواء"إليها مفاهيم 

                                                 
 صحيح لغريه ) ٧٨١)(٢٧٠/ ١(والزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد  ) ٢٣٩)(١٢٣: ص(الرب والصلة للحسني بن حرب  - ٢٢١
 صحيح ) ١١٥)(٢٧/ ١(شرح معاين اآلثار  - ٢٢٢

يطُولُ الِْكتاب ،  هذَا كَِثريةٌ وأَشباه. ولَِكنه أَراد ِبِه أَنه لَيس ِفي أَعلَى مراِتِب الِْإميانِ     ، فَلَم يِرد ِبذَِلك أَنه لَيس ِبمؤِمٍن ِإميانا خرج ِبترِكِه ِإياه ِإلَى الْكُفِْر             
 )٢٨/ ١(شرح معاين اآلثار .ِبِذكِْرها



 ١٤٩

والقروش اليت ال تسد    ،ليبذلوا الفضالت والفتات والدراهم   ،كذلك ال جيوز أن تترك صدقات الفقراء ملشيئة األغنياء        
" اإليواء"وضرائب الضمان االجتماعي اليت توفر حاجة األمة يف         ،وإمنا ال بد من التشريعات    ،توقف عوزا حاجة وال   

 . ٢٢٠وال تعرضهم للمن واألذى إذا مل تكف الزكاة لذلك،اليت ال تناول من كرامات الناس،باألساليب الكرمية
 سواء بالوحدة أو االحتاد-ألمة املسلمة واملظهر السابع لإليواء هو تكامل أقاليم األرض اليت تقطنها ا: سابعا

ويستحيل بناء ،وجتسيد تطبيقاته يف األمن املعيشي واألمن الديين    ،وأمهية هذا التكامل أنه بدونه يستحيل حتقيق اإليواء       
 ال تقوم وال تزدهـر إال علـى         -أية حضارة -والسبب إن احلضارة    . وجناح مشروعات التنمية  ،احلضارة اإلسالمية 

ففي املاضي مهـدت    . واحلاضر الرباهني الساطعة لذلك    ويقدم التاريخ يف املاضي   .  الكبرية الواسعة  رقعات األرض 
الذي وحـد   -كذلك مهد الفتح اإلسالمي     ،ومن قبلها إىل قيام حضارات هذه األمم      ،الفتوحات اليونانية والرومانية  

وحني . حلضارة اإلسالمية وازدهارها إىل قيام ا-رقعة واسعة امتدت من شرق آسيا حىت غرب أفريقا وجنوب أوربا       
وجزأت العامل اإلسالمي إىل دول متناحرة وأقاليم مراقبة        ،والطائفية عملها ،والعرقية،عملت معاول العصبيات القبلية   

 .مث احنسر مث مجد مث اار،األبواب واحلدود توقف املد احلضاري
وما زالـت   -فهذه األقطار اليت حرصت     . اثلة كذلك ويف احلاضر يقدم تاريخ األقطار اإلسالمية احلديثة براهني مم        

واإلقامة والعمل اليت توفر هلذه التجزئـة الـدوام         ،واختراع الكثري من قوانني السفر    ، على تكريس التجزئة   -حترص
والديون االقتصادية واالضطراب االجتماعي رغم ضـخامة       ،وقعت مجيعها حتت غوائل الضعف السياسي     ،والفاعلية

واليت مر عليها أكثر مـن      ،وظلت حبيسة التخلف رغم حماوالا املتكررة للتقدم      ،وثرواا الطبيعية مصادرها البشرية   
 .قرنني حىت اآلن

كما أن النظر يف حاضر األمم احلديثة األخرى يقدم الشواهد البينة للعالقة املتالزمـة بـني اتسـاع الوحـدات                    
والصني ،كما هو احلال يف أمريكا وأوربا     -دت أو احتدت    فاألقطار اليت توح  . وقيام احلضارات وازدهارها  ،اجلغرافية
لعلمائهـا  " اإليواء الفكري والعلمـي   "فقد وفرت   . لشعوا مبختلف مظاهره وأشكاله   " اإليواء" وفرت   -واليابان
" اإليواء املعيشـي واألمـين    "ووفرت  ،لرساميلها وصناعاا وجتاراا وثرواا   " اإليواء االقتصادي "ووفرت  ،وطالا

واملبدعني يف مجيع الكفاءات واملؤهالت مـن       ،بل إن توفري هذا اإليواء كان عامال قويا يف جذب العلماء          . عوالش
وصار ،وأن تنتشر يف اخلارج   ،وكان من مثار ذلك كله أن يسرت للحضارة فيها أن تنشأ وتزدهر           . األقطار األخرى 

ـ   وكرامة اإلقامة والعمـل يف  ،واالعتقادي وحرية السفر،ياحملترم واألمن املعيش" اإليواء"إنسان هذه األقطار يتمتع ب
 .بقاع األرض كلها

واإلسالمية ،كما هو احلال يف األقطار العربية     -أما األقطار اليت ظلت حبيسة العصبيات اإلقليمية والتجزئة السياسية          
وشـعوا إىل  ،ماؤهـا وطالا واضطر عل،"اإليواء اإلنساين" فقد انتفى منها     -ونظائرها يف أفريقيا وأمريكا الالتينية    

فازمت أمام التحديات العسكرية الـيت طرقتـها مـن          ،"اإليواء األمين "وانتفى منها   . طلبا للخبز واألمان   اهلجرة
وفتنها اليت نشبت يف    ،اسي بسبب نزاعاا  يواللجوء الس ،واضطرت قياداا والعناصر املؤهلة فيها إىل اهلروب      ،خارج

                                                 
ومحايته من تطاول   ،"اإليواء" قد جنحت يف رفع درجة الغرية على         -غري املسلمة -أن التربية يف دول الغرب والشرق       :  من املوضوعية أن نقول    - ٢٢٠
 للرضى بقيم العصبية القبلية اليت تطلق أيدي -اإلنسان-يف حني روضت مؤسسات التربية واإلعالم يف العامل اإلسالمي . قوياء وأصحاب السلطاناأل

عالم واإل،وإذا راموا بالقليل ألهل احلاجة أشادت مؤسسات التربية  ،وحترم من تشاء  ،وب من تشاء  ،والرؤساء يف مال األمة فتنفقه كيف تشاء      ،امللوك
" املكرمات"واليافعني باألناشيد والثناء على هذه      ،وأطلقت حناجر الشعراء واملفتني واإلعالميني واملغنني والناشئة      ،امللكية والرئاسية " املكرمات"ذه  

 .واإلشادة ا



 ١٤٨

احتجت ِإِن ،ِإني أَنزلْت نفِْسي ِمن ماِل اللَِّه عز وجلَّ ِبمنِزلَِة وِلي الْيِتيمِ         «: قَالَ ِلي عمر بن الْخطَّابِ    : وعِن الْيرفَا قَالَ  
هِمن ذَتأَخ،هتددر ترسفَِإذَا أَي،فَفْتعتاس تينغتِإِن اسا،وِظيما عرأَم ِلِمنيسِر الْمأَم ِمن ِليتي وِإنِني ،وتِمعس تفَِإذَا أَن

 ٢١٦»خمسةَ آصع بر بين كُلِّ ِمسِكينيِن صاعفَأَطِْعم عني عشرةَ مساِكني ،حلَفْت عن يِمٍني فَلَم أُمِضها
   لَمِن أَسِد بيز نأَِبيهِ ،وع نطَّابِ   ،عالْخ نب رمقُولُ ،أَنَّ عِتيمِ  «: كَانَ يالْي ِليِحلُّ ِلوا يِر مالْأَم ِليِحلُّ ِلوـا  ،يكَانَ غَِني نم

ِففعتسكَانَ فَِق،فَلْي نموِفورعأْكُلْ ِبالْما فَلْي٢١٧»ري. 
سِمعت أَبا جعفٍَر محمد بـن عِلـي يحـدثُ أَنَّ    : قَالَ،فعن أَِبي عبِد اللَِّه الثَّقَِفيومثله ما فقهه علي بن أيب طالب     

فَِبمنِع ،فَِإنْ جاعوا أَو عروا أَو جِهـدوا      ،واِلِهم ما يكِْفي للْفُقَراءِ   ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ فَرض علَى الْأَغِْنياِء ِفي أَم        : قَالَ،عِليا
  ٢١٨"وحق علَى اللَِّه تبارك وتعالَى أَنْ يحاِسبهم ويعذِّبهم ،الْأَغِْنياِء

واحلس االجتماعي ، به اخلليفة عمرالذي حتلى واالستعفاف،ولكن التاريخ أثبت إن هذا احلرص الذي التزمه أبو بكر 
. ٢١٩وعلي ونفر مل يتعد أصابع اليد     ،العادل املرهف الذي أوتيه علي رضي اهللا عنهم مل يتصف به إال أبو بكر وعمر              

وإمنا ال بد أن توجه التربية      ،املعيشي واالجتماعي لتقوى احلاكمني ومشيئتهم    " اإليواء"لذلك ال جيوز أن يترك مصري       
وجتعله عرضة لالستجواب واالستفسار    ،واملؤسسات اليت تقيد يد احلاكم    ،يواء ومحايته بالتشريعات  إىل صون هذا اإل   

 .واحملاكمة إن أتى ما خيرق هذا احلرص واالستعفاف والتشريع

                                                 
 صحيح) ١١٠٠١) (٧/ ٦(والسنن الكربى للبيهقي ) ٧٨٨) (١٥٣٨/ ٤( خمرجا -التفسري من سنن سعيد بن منصور  - ٢١٦

وال ،أدرك اجلاهليـة ،كان من موايل عمـر ،،حاجب عمر-يرفَأ : وقد مز فيقال،بغري مهز،بعدها فاء مشبعة،وسكون الراء، فتح التحتانية-هو يرفَا   
 اليت أخرجها البخـاري  - � -وله ذكر يف قصة منازعة العباس وعلي يف صدقه رسولُ اللَِّه ،وقد حج مع عمر يف خالفة أيب بكر ،ه صحبة تعرف ل 

بـاب حكـم   ،يف اجلهاد) ٤٩ رقـم  ١٣٧٧/ ٣" (صـحيحه "ومسـلم يف  ،يف أول كتاب فرض اخلمس    ) ٣٠٩٤ رقم   ١٩٧/ ٦" (صحيحه"يف  
 ).٢٠٥/ ٦" (فتح الباري"،و)٩٣٩٤ رقم ٦٩٧ - ٦٩٦/ ٦" (اإلصابة"انظر . به يرفَأأن عمر أتاه حاج: وفيها،الفيء

 صحيح) ٤٢٣/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢١٧
 )٢٨٣/ ٤(واحمللى باآلثار  ) ١٩١٠)(٧٠٩: ص(األموال للقاسم بن سالم  - ٢١٨

  حسن
ما دام ِفيِهم ِمـن ذَِوي      ،أَحق ِبصدقَِتِهم ،أَو ماٍء ِمن الِْمياهِ   ،نَ علَى هِذِه الْآثَاِر كُلِّها أَنَّ أَهلَ كُلِّ بلٍَد ِمن الْبلْدانِ          والْعلَماُء الْيوم مجِمعو  :  قَالَ أَبو عبيدٍ  

ذَِلك قا فَوفَم اِحدِة واجا،الْحقَِتهدِميِع صلَى جع ى ذَِلكِإنْ أَتِج،ورى يتاحهِمن هعَء ميلَا شاِعي والس ةً. عرفَساِديثُ ماَءِت الْأَحج ِبذَِلك 
 واكن من أكثر الصحابة إنفاقاً يف سبيل اهللا  ،وعثمان رضي اهللا عنه ال يقل عنهم يف ذلك : قلت  - ٢١٩

إنْ ،ويجِبرهم السلْطَانُ علَى ذَِلك   ،الْأَغِْنياِء ِمن أَهِل كُلِّ بلٍَد أَنْ يقُوموا ِبفُقَراِئِهم       وفُِرض علَى   : قَالَ أَبو محمدٍ  : قال اإلمام أبو حممد ابن حزم رمحه اهللا       
   ِبِهم اتكَوالز قُمت لَم،    ِلِمنيساِل الْمواِئِر أَملَا ِفي سو،  دالْقُوِت الَِّذي لَا ب أْكُلُونَ ِمنا يِبم ملَه قَامفَي ـهِف ِبِمثْـِل     ، ِمنـيالصاِء وـتـاِس ِللشاللِّب ِمنو

طَِر،ذَِلكالْم ِمن مهكُنكٍَن يسِبمِس،ومالشِف ويالصِة،واروِن الْميعو. 
 انُ ذَِلكهربالَى  : وعلُ اللَِّه تقَو :}     الس نابو ِكنيالِْمسو قَّهى حبآِت ذَا الْقُرِبيِلو {]الَى].٢٦:اإلسراءعقَالَ تو :}   ـىبِبـِذي الْقُرا وانسِن ِإحياِلدِبالْوو

             كُمانمأَي لَكَتا ممِبيِل وِن السابِب وناِحِب ِبالْجالصِب وناِر الْجالْجى وباِر ِذي الْقُرالْجاِكِني وسالْمى وامتالْيفَأَ].٣٦:النساء[} و    ـقالَى حعت بجو
وما ملَكَـت   ،والْجاِر،والْمسـاِكنيِ ،وِذي الْقُربى ،وما ملَكَت الْيِمني مع حق ِذي الْقُربى وافْترض الِْإحسانَ إلَـى الْـأَبوينِ            ،وابِن السِبيلِ ،الْمساِكِني

ِمنيا     ،الْيِضي كُلَّ مقْتانُ يسالِْإحاونالَى     ،ذَكَرعقَالَ ت؟ وكاَءةٌ ِبلَا شإس هعنمو :}   قَرِفي س لَكَكُما س{] ٤٢:املدثر[} م      ـلِّنيصالْم ِمـن كن قَالُوا لَم {
 ِمن طُرٍق كَِثريٍة    - � -وعن رسوِل اللَِّه    .  الصلَاةِ فَقَرنَ اللَّه تعالَى إطْعام الِْمسِكِني ِبوجوبِ     ].٤٤:املدثر[} ولَم نك نطِْعم الِْمسِكني   {] ٤٣:املدثر[

 .»من لَا يرحم الناس لَا يرحمه اللَّه«: ِفي غَايِة الصحِة أَنه قَالَ
املهذب يف فقه السياسة الشـرعية      .  فَما رِحمه ِبلَا شك   :-اِئعا فَلَم يِغثْه    ومن كَانَ علَى فَضلٍَة ورأَى الْمسِلم أَخاه جاِئعا عريانَ ض         : قَالَ أَبو محمدٍ  

 )٧٢٥) (٢٨١/ ٤(واحمللى باآلثار ) ٩٨٢: ص(



 ١٤٧

 :والفاعلية السياسية واإلدارية،هو الربط بني اإليواء" اإليواء"ملظهر السادس لـوا: سادسا
وعلى رأسها الوسائل ، حقيقة قائمة يف احلياة االجتماعية ال بد من توفري الضمانات الكافية له-اإليواء-وحىت يصبح 

 صدر اإلسالم على تقوى احلـاكم       ولقد اعتمد تنفيذه يف   ،والسياسية اليت تضمن لإليواء حتققه واستمراره     ،اإلدارية
 الصالة دون الزكـاة  ألداءمن ذلك ما قام به أبو بكر الصديق من رفض حازم لعرض املرتدين              . ورسوخه يف علمه  

فعِن  .وحركات شكلية،وتتحول حتت ضغط احلاجات املادية إىل طقوس،حىت ال تتعطل فاعلية الصالة يف حياة الناس
ِريهالز، با عثَندودٍ        حعسِن مةَ ببتِن عِد اللَِّه ببع ناللَِّه ب دي،     هنع اللَّه ِضيةَ رريرا هولُ اللَِّه     : قَالَ،أَنَّ أَبسر فِّيوا تلَم� 

     هنع اللَّه ِضيكٍْر رو بكَانَ أَببِ    ،ورالع ِمن كَفَر نم كَفَرو،   اللَّه ِضير رمفَقَالَ ع هنقَـالَ      :  ع قَد؟ واسقَاِتلُ النت فكَي
فَمن قَالَها فَقَد عصم ِمني مالَـه ونفْسـه ِإلَّـا           ،الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه   : أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس حتى يقُولُوا     :" �رسولُ اللَِّه   

واللَِّه لَو منعـوِني    ،فَِإنَّ الزكَاةَ حق املَالِ   ،اللَِّه لَأُقَاِتلَن من فَرق بين الصالَِة والزكَاةِ      و: فَقَالَ"وِحسابه علَى اللَِّه    ،ِبحقِِّه
للَِّه ما هو ِإلَّا أَنْ قَد شرح فَوا«: قَالَ عمر رِضي اللَّه عنه" لَقَاتلْتهم علَى منِعها �عناقًا كَانوا يؤدونها ِإلَى رسوِل اللَِّه       

هنع اللَّه ِضيكٍْر رأَِبي ب ردص اللَّه،احلَق هأَن فْتر٢١٢»فَع 
فعن ضبةَ بـِن    . والوالدة عن غريهم يف مظاهر العيش     ،ومثله عمر بن اخلطاب الذي حرص على أن ال يتميز اخللفاء          

أَما بعد؛ فَِإنَّ ِللناِس : بن الْخطَّاِب رِضي اُهللا عنه ِإلَى أَِبي موسى الْأَشعِري رِضي اُهللا عنهماكَتب عمر : ِمحصٍن؛ قَالَ
         اكِإيِركَِني ودوذُ ِباِهللا أَنْ ي؛ فَأَعلْطَاِنِهمس نةً عفْرولَةٌ [نهجاُء ميمولَةٌ ،عمحم اِئنغض؛ فَأَ ] و     ةً ِمناعس لَوو وددِقِم الْح

وأَِخِف ،فإن الدنيا تنفذ والْآِخرةُ تبقَى    ،أَحدهما ِللَِّه والْآخر ِللدنيا؛ فَآِثر نِصيبك ِمن اهللاِ       : وِإذَا عرض لَك أَمرانِ   ،نهاٍر
اقِلمِ  ،واجعلهم يدا يدا ورجالرجال   ،الْفُسسالْم ِريضم دعني،   كابب حافْتو مهاِئزنج رضاح؛   ،وفِْسكِبن مهورأُم اِشربو

وقَد بلَغِني أَنه قَد فَشا لَك وِلأَهِل بيِتك هيئَةٌ ِفـي  ،فَِإنما أَنت رجلٌ ِمنهم؛ غَير أَنَّ اَهللا عز وجلَّ جعلَك أَثْقَلَهم ِحملًا          
ِلب  ٍب؛ فَلَمصاٍد خِبو ترِة مِهيمِزلَِة الْبنكُونَ ِبماِهللا أَنْ ت دبا عي اكا؛ فَِإيِمثْلُه ِلِمنيسِللْم سلَي كَِبكرمو ِمكطْعمو اِسك

وأَشقَى الناس مـن    ، أَنَّ الْعاِملَ ِإذَا زاغَ زاغَت رِعيته      واعلَم،وِإنما حتفُها ِفي السمنِ   ،يكُن لَها هم ِإلَّا السمن والْماءُ     
هتِعيِبِه ر تِقي٢١٣"ش. 

إنا قد اختططنا لك دارا عند املسـجد        : كتب عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب       : قال،عن أىب صاحل الغفارى   و
 ..٢١٤وأمره أن جيعلها سوقا للمسلمني! صرأنى لرجل باحلجاز تكون له دار مب: فكتب إليه عمر. اجلامع

ِإني «: قَالَ عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه    : قَالَ،عن حاِرثَةَ بِن مضربٍ   فمث حدد صالحية احلاكم بالنسبة ملال األمة        
فَِإذَا أُيِسـرت   ،وِإِن افْتقَرت أَكَلْت ِبالْمعروفِ   ،تغنيت استعفَفْت ِإِن اس ،أَنزلْت مالَ اللَِّه تعالَى ِمني ِبمنِزلَِة ماِل الْيِتيمِ       

تي٢١٥. »قَض 

                                                 
ش أخرجه مسلم يف اإلميان باب األمر بقتال النـاس           [- ٥٧٩ - ١٤٠٠و١٣٩٩)٢١٩: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١٢

مبا ظهر من ) فعرفت أنه احلق. (لقتاهلم) شرح اهللا صدر أيب بكر  . (األنثى من ولد املعز اليت مل تبلغ سنة       ) قاعنا (٢٠رقم  .. حىت يقولوا ال إله إال اهللا       
 ]الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي اهللا عنه

 ضعيف ) ١١٩٨)(٤١/ ٤(االسة وجواهر العلم  - ٢١٣
 حسن) ١١٦: ص(فتوح مصر واملغرب  - ٢١٤
 صحيح) ٤١٢/ ٦(جر جامع البيان ط ه= تفسري الطربي  - ٢١٥
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وتعطلت فاعليتها صـعب حتقيـق   ،فإذا ادمت الوسيلة. يقترن األمن املعيشي باألمن الديين اقتران الوسيلة باهلدف     
واألمن االجتماعي  ، إىل أن توفر األمن املعيشي     -ميف دعاء إبراهيم عليه السال    -ولذلك يوجه القرآن الكرمي     . اهلدف

ِليِقيموا الصالةَ   ربنا ِإني أَسكَنت ِمن ذُريِتي ِبواٍد غَيِر ِذي زرٍع ِعند بيِتك الْمحرِم ربنا            {:سبب يف عبادة اهللا وشكره    
و ِهمِوي ِإلَيهاِس تالن ةً ِمنلْ أَفِْئدعونَفَاجكُرشي ملَّهاِت لَعرالثَّم ِمن مقْهز٣٧: إبراهيم[} ار. [ 

 -كُنا ناِتي النِبي : قَالَ،عن أَِبي واِقٍد اللَّيِثي  إىل العالقة بني العبادة واألمن املعيشي-�-وتتكرر توجيهات الرسول 
ولَو كَـانَ   ،وِإيتاِء الزكَاةِ ،ِإنا أَنزلْنا الْمالَ ِإلقَاِم الصالَةِ    : ِإنَّ اللَّه قَالَ  : نا ذَات يومٍ  فَيحدثُنا فَقَالَ لَ  ، ِإذَا أُنِزلَ علَيهِ   - �

يمُأل جوف ابِن آدم    والَ  ،َألحب أَنْ يكُونَ ِإلَيِهما ثَاِلثٌ    ،ولَو كَانَ لَه واِديانِ   ،َألحب أَنْ يكُونَ ِإلَيِه ثَانٍ    ،ِالبِن آدم وادٍ  
ابرِإالَّ الت،ابت نلَى مع اللَّه وبتي ٢٠٨."ثُم. 

فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصـلَاةَ وآتـوا الزكَـاةَ    {: افْتِرضِت الصلَاةُ والزكَاةُ جِميعا لَم يفَرق بينهما وقَرأَ ":وقَالَ ابن زيدٍ  
يِنفَِإخِفي الد كُمانكَاِة] ١١: التوبة[} ولَاةَ ِإلَّا ِبالزلَ الصقْبى أَنْ يأَبقَالَ. وو : ها كَانَ أَفْقَهكٍْر ما بأَب اللَّه ِحم٢٠٩"ر  

 ٢١٠» فَلَا صلَاةَ لَهومن لَم يزِك،وِإيتاِء الزكَاِة،أُِمرتم ِبِإقَامِة الصلَاِة«: قَالَ،وعن عبِد اللَِّه
 بـني   -أيضا- يربط   -�-والرسول  ، ال تقوم معانيها يف واقع احلياة إال إذا اقترنت بإيتاء الزكاة           -إذن-فالصالة  

وكأن األمة املسلمة مسئولة عن توفري الوسـائل        . واالحنراف،والشح،األمن املعيشي وبين شفاء اإلنسان من اجلرمية      
واحنرافام من خالل تلبية حاجتهم اليت أدت م         واملنحرفني الشفاء من أمراضهم   ،نيواملأوى اللذين يوفران للمجرم   

فَخرج ،لَأَتصـدقَن ِبصـدقَةٍ   : قَالَ رجـلٌ  :"  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    : فعن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه     . إىل االحنراف 
لَأَتصـدقَن  ،اللَّهـم لَـك احلَمد    : تصدق علَى ساِرٍق فَقَـالَ    : فَأَصبحوا يتحدثُونَ ،اِرٍقفَوضعها ِفي يِد س   ،ِبصدقَِتِه
هـم لَـك    اللَّ: فَقَالَ،تصدق اللَّيلَةَ علَى زاِنيـةٍ    : فَأَصبحوا يتحدثُونَ ،فَخرج ِبصدقَِتِه فَوضعها ِفي يدي زاِنيةٍ     ،ِبصدقٍَة
دقَةٍ   ،احلَمدِبص قَندصٍة؟ لَأَتاِنيلَى زقَِتهِ ،عدِبص جرفَخ،   غَِني يدا ِفي يهعضثُونَ  ،فَوـدحتوا يحبلَـى    : فَأَصع قـدصت
فَقَالَ،غَِني :  داحلَم لَك ماللَّه،     لَى غَِنيعٍة واِنيلَى زعاِرٍق ولَى سفَ،ع  فَِقيلَ لَه أَنْ       : أُِتي لَّـهاِرٍق فَلَعلَى سع كقَتدا صأَم

 ٢١١"وأَما الغِني فَلَعلَّه يعتِبر فَينِفق ِمما أَعطَاه اللَّه ،وأَما الزاِنيةُ فَلَعلَّها أَنْ تستِعف عن ِزناها،يستِعف عن سِرقَِتِه

                                                 
  حسن- ٢٢٢٥١) ٢١٩٠٦) (٣٢٠/ ٧) (عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٠٨
وغريمها ال  ،وزكاة،ويظهروا معامل الشرع من صالة    ،وجعله بني يدي خلقه؛ ليقيموا به شعائر الدين       ،وأوجده،أن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل املال     : يعين

،فإنَّ قيام العامل بإحياء    - � -وإحياء سنة نبيه    ،ويف غري طاعات اهللا   ، يف املالهي وامللذات   يصرفوه،أن يضعوا ما رزقهم اهللا من املال يف غري موضعه         
وما . ويكون وضع الشيء يف حمله املشروع له،ففي ذلك سعادم دنيا وأُخرى  ،ومستحباته،وسننه،وإبراز مفروضاته ،وسلوك ج كلياته  ،قوانني دينهم 

واألخذ مبا تسوله هلم أنفسـهم مـن        ،وطرح ما أتوا به من احملاسن واملشروعات      ،ذ تعاليم الرسل واألنبياء   تأخرت األمم وانتشر الفساد فيها إال بنب      
فأرجو اهللا تعاىل أن يوفق األمم أمجع إىل األخذ بـدين           . واالنقياد ملا تزينه هلم شياطينهم من املعتقدات الباطلة واألعمال الفاسدة         ،والفحشاء،السوء

 !والسهل املمكن لكل إنسان،واألمان،والسالم،والرأفة،والرمحة،والقوة،دين العز،اإلسالم
واجلزء األكرب فيه؛ قال اهللا تعـاىل  ،وليس له حدي ينتهي إليه إال ما كان من مادته،ال يشبع،طمعا،شِرها،وملا كان اإلنسان بطبعه ميالًا إىل حب املال 

وال ميأل جوفه إال التـراب؛      ،إخل... ولوكان له واديان ألحب     ،كون له ثانٍ   ألحب أن ي   -أوفضة،من ذهب : أي-يف احلديث لو كان البن آدم واد        
 )٤٥: ص(اإلحتافات السنية باألحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح األحاديث القدسية . واهللا أعلم،وإليه يعود،ألنه منه خلق

 صحيح) ٣٦٢/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٠٩
 حسن) ٣٦٢/ ١١(جامع البيان ط هجر = ي تفسري الطرب - ٢١٠
ش أخرجه مسلم يف الزكاة باب ثبوت أجـر املتصـدق وإن            [- ٥٩١ - ١٤٢١)٢٢٣: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١١

أنه سارق وكذلك الزانية    أي وهو يظنه فقريا وال يعلم       ) يف يد سارق  . (قيل إنه من بين إسرائيل    ) رجل (١٠٢٢وقعت الصدقة يف يد غري أهلها رقم        
 ]رأى يف املنام) فأيت. (القوم الذين فيهم هذا الرجل املتصدق) فأصبحوا. (والغين



 ١٤٥

سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك ِمن رسِلنا وال تِجد         ،الَيستِفزونك ِمن الْأَرِض ِليخِرجوك ِمنها وِإذًا ال يلْبثُونَ ِخالفَك ِإلَّا قَِليلً          
 ] .٧٦،٧٧: اإلسراء[} ِلسنِتنا تحِويلًا

فحني ختـرج األمـم رسـلها       ،وهي سنة ماضية مستمرة   ،هذه هي سنة اهللا اليت مضت يف مجيع الرساالت من قبل          
 . اهللا هذه حتويلًاولن جتد لسنة ،وتنفيهم يرتل ا العذاب املدمر،ودعاا

 يدِن السع :}                  ـريخ اللَّـهو اللَّـه كُرميونَ وكُرميو وكِرجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثِْبتوا ِليكَفَر الَِّذين ِبك كُرمِإذْ يو
اِكِرينو: قَالَ] ٣٠: األنفال[} الْمراوشتٍش ييةُ قُرخيشم تعمتاج ِبيفَِرقُوا أَنْ �نَ ِفي النو ارصِت الْأَنلَما أَسم دعب 

فَلَما ،فَدخلَ معهم ِفي داِر النـدوةِ     ،فَجاَء ِإبِليس ِفي صورِة رجٍل ِمن أَهِل نجدٍ       . يتعالَى أَمره ِإذَا وجد ملْجأً لَجأَ ِإلَيهِ      
أَنا رجلٌ ِمن أَهِل نجٍد سمع ِمن حِديِثكُم        : من أَنت؟ فَواللَِّه ما كُلُّ قَوِمنا أَعلَمناهم مجِلسنا هذَا قَالَ         : أَنكَروه قَالُوا 
 كُملَيع أُِشريو .  هنا علَّووا فَخيحتفَاس . مهضعلَى    : فَقَالَ بع حطَبا ِإذَا اصدمحذُوا ماِشهِ خِفر ،    صبرتٍت نيِفي ب لُوهعفَاج

   بيالروِن ونالْم بيِبِه ر : توالْم وونُ،هنالْمو :   ِليسقَالَ ِإب رهالد وه : ا قُلْتمِبئْس،     هابحأِْتي أَصٍت فَييِفي ب هلُونعجت
تخِرجونه ِمن ،ِبئْسما قُلْت: أَخِرجوه ِمن قَريِتكُم قَالَ ِإبِليس  : قَالَ. صدق الشيخ : لُواقَا،فَيخِرجونه فَيكُونُ بينكُم ِقتالٌ   

قَالَ . صدق الشيخ: قَالُوا. قَريِتكُم وقَد أَفْسد سفَهاَءكُم فَيأِْتي قَريةً أُخرى فَيفِْسد سفَهاَءهم فَيأِْتيكُم ِبالْخيِل والرجاِل
فَنخِرج ِمـنهم رجلًـا فَنعِطـيِهم       ،بلْ نعِمد ِإلَى كُلِّ بطٍْن ِمن بطُوِن قُريشٍ       : وكَانَ أُولَاهم ِبطَاعِة ِإبِليس   ،أَبو جهلٍ 

لَاحٍل،السجةَ ربرض هونِربضا فَيِميعٍد جمحلَى مونَ عدشاِحٍدفَيا، وشيقِْتلُوا قُرطَِّلِب أَنْ يِد الْمبو عنب ِطيعتسفَلَا ي، سفَلَي
 فَنام علَـى  �وأَخبر اللَّه رسولَه ،فَقَاموا علَى ذَِلك . وهذَا الْفَتى هو أَجودكُم رأَيا    ،صدق: قَالَ ِإبِليس . لَهم ِإلَّا الديةُ  

ونَ  ،اِشالِْفريِه الْعلَيلُوا ععجلِ    . وِض اللَّيعا كَانَ ِفي بارِ     ،فَلَمكٍْر ِإلَى الْغو بأَبو وه طَلَقلَى      ،انأَِبي طَاِلٍب ع نب ِليع امنو
هـو الْحـبس   : والِْإثْبـات ] ٣٠: فـال األن[} ِليثِْبتوك أَو يقْتلُوك أَو يخِرجـوك {: فَذَِلك ِحني يقُولُ اللَّه   ،الِْفراِش
ثَاقالْوو، لُهقَو وهِإلَّا قَِليلًا            {: و ثُونَ ِخلَافَكلْبِإذًا لَا يا وهِمن وكِرجخِض ِليالْأَر ِمن كونِفزتسوا لَيِإنْ كَاداإلسراء[} و :

ما فَعلَ الْقَوم؟ وهو يرى أَنهم قَد       : فَقَالَ لَه ، ِإلَى الْمِدينِة لَِقيه عمر    �للَِّه  فَلَما هاجر رسولُ ا   . يهِلكُهم: يقُولُ] ٧٦
 ِبيالن جرخ ِلكُوا ِحنيأُه�ِرِهمِن أَظْهيب ِم، ِمنِبالْأُم عنصكَانَ ي كَذَِلكو، ِبياِل«: �فَقَالَ النوا ِبالِْقتر٢٠٥»أُخ 

: اإلسـراء [} وِإنْ كَادوا لَيستِفزونك ِمن الْأَرِض ِليخِرجوك ِمنها وِإذًا لَا يلْبثُونَ ِخلَافَك ِإلَّا قَِليلًا            {قَولُه  ،وعن قَتادةَ 
٧٦ [       ِبياِج النركَّةَ ِبِإخلُ مأَه مه قَدكَّةَ  �وم ا   ، ِمنلَم لُوا ذَِلكفَع لَووا وطَّنوى      ، تتاِجِه حرِإخ نع مكَفَّه اللَّه لَِكنو
هراللَِّه ،أَم ِبيوِج نرخ دعلَِبثُوا ب ذَِلك عا ملَقَلَّمٍر�ودب مولَ يالْقَت ِهملَيع ثَ اللَّهعى بتكَّةَ حم ٢٠٦ ِمن. 

ولَم يلْبثُـوا   ،فَأَهلَكَهم اللَّه يوم بدرٍ   ،قَد فَعلُوا بعد ذَِلك   : قَالَ] ٧٦: اإلسراء[} أَرِضلَيستِفزونك ِمن الْ  {وعن قَتادةَ   
همقَو لَ ِبِهمِل ِإذَا فَعسةُ اللَِّه ِفي الرنس تكَان كَذَِلكٍر ودب موي اللَّه ملَكَهى أَهتِإلَّا قَِليلًا ح هدعبِمثْلَ ذَِلك ٢٠٧م 

 واألمن الديين،هو الربط بني األمن املعيشي" اإليواء"واملظهر اخلامس لـ: خامسا

                                                 
 حسن مرسل) ١٣٧/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٠٥
 صحيح) ١٩/ ١٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٠٦
 صحيح) ١٩/ ١٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٠٧

ال تتحول أمام اعتبار    ،وهذا الكون تصرفه سنن مطردة    . ألن إخراج الرسل كبرية تستحق التأديب احلاسم      ،ولقد جعل اهللا هذه سنة جارية ال تتحول       
فلما مل يرد اهللا أن يأخذ قريشا بعذاب اإلبادة كما أخذ      . لسنن املطردة الثابتة  إمنا هي ا  ،وليست املصادفات العابرة هي السائدة يف هذا الكون       . فردي

ومضت سنة اهللا يف طريقها ال تتحول       . بل أوحى إليه باهلجرة   ،ومل يقدر أن خيرجوه عنوة    ،مل يرسل الرسول باخلوارق   ،حلكمة علوية ،املكذبني من قبل  
 )٢٩٢٩: ص(حود  علي بن نايف الش- ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب..



 ١٤٤

: وسأُحدثُك عن أَشراِطها  ،م ِمن الساِئلِ  ما الْمسئُولُ عنها ِبأَعلَ   :"متى تقُوم الساعةُ؟ قَالَ   ،يا رسولَ اهللاِ  : ويف رواية قَالَ  
فَـذَاك ِمـن    ،وِإذَا رأَيت الْحفَاةَ الْعراةَ الصم الْـبكْم ملُـوك الْأَرضِ         ،فَذَاك ِمن أَشراِطها  ،ِإذَا رأَيت الْمرأَةَ تِلد ربها    

فَذَاك ِمن أَشراِطها ِفي خمٍس ِمن الْغيِب لَا يعلَمهـن ِإلَّـا اُهللا             ،هِم يتطَاولُونَ ِفي الْبنيانِ   وِإذَا رأَيت ِرعاَء الْب   ،أَشراِطها
"،«٢٠٠. 

 :إيوائه-هو حرمة إقامة اإلنسان وعدم طرده أو نفيه من مكان " اإليواء"واملظهر الرابع لـ: رابعا
وموضع استقراره بسبب اخلصومات    ،وعدم إخراج اإلنسان من سكنه     -حرمة اإليواء -فالقرآن الكرمي يشدد على     
وِإذْ {:من ذلك قوله تعاىل   . أو الوالءات العصبية واالنتماءات احلزبية أو املصاحل املختلفة       ،اليت تثريها اختالفات الرأي   

ثُم أَنتم هـؤالِء    ،ياِركُم ثُم أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ    أَخذْنا ِميثَاقَكُم ال تسِفكُونَ ِدماَءكُم وال تخِرجونَ أَنفُسكُم ِمن دِ         
 ] .٨٤،٨٥: البقرة[} تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخِرجونَ فَِريقًا ِمنكُم ِمن ِدياِرِهم تظَاهرونَ علَيِهم ِبالِْأثِْم والْعدواِن

: البقـرة [} لَا تسِفكُونَ ِدماَءكُم ولَا تخِرجونَ أَنفُسكُم ِمن ِدياِركُم  {: وما معنى قَوِلهِ  : فَِإنْ قَالَ قَاِئلٌ  :" قال الطربي 
ك علَى ما   لَيس الْأَمر ِفي ذَلِ   : فَنهوا عن ذَِلك؟ ِقيلَ   ،ويخِرجونها ِمن ِدياِرها  ،أَوكَانَ الْقَوم يقْتلُونَ أَنفُسهم   : وقَالَ] ٨٤

تنا      ،ظَنضعب مهضعلَ بقْتأَنْ ي نوا عهن مهلَِكنفِْسهِ  ،ولُ نلَ قَتجالر مهِل ِمنجِل الرِزلَِة ،فَكَانَ ِفي قَتنا ِبممهِملَّت تِإذْ كَان
لْمؤِمنونَ ِفي تراحِمِهم وتعاطُِفِهم بينهم ِبمنِزلَِة الْجسِد الْواِحِد ِإذَا         ِإنما ا «: كَما قَالَ علَيِه الصلَاةُ والسلَام    ،رجٍل واِحدٍ 

} لَا تسِفكُونَ ِدمـاَءكُم   {: وقَد يجوز أَنْ يكُونَ معنى قَوِلهِ     » اشتكَى بعضه تداعى لَه ساِئر الْجسِد ِبالْحمى والسهرِ       
فَيكُونَ ِبذَِلك قَاِتلًا نفْسه؛ ِلأَنه كَانَ الَِّذي سبب ،فَيقَاد ِبِه ِقصاصا،أَي لَا يقْتلُ الرجلُ ِمنكُم الرجلَ ِمنكُم] ٨٤: ةالبقر[

كَما يقَالُ ِللرجِل يركَب ِفعلًا ِمن ،ِإياه ِقصاصا ِبوِليِهفَأُِضيف ِبذَِلك ِإلَيِه قَتلُ وِلي الْمقْتوِل ،ِلنفِْسِه ما استحقَّت ِبِه الْقَتلَ
 .٢٠١.أَنت جنيت هذَا علَى نفِْسك: الْأَفْعاِل يستِحق ِبِه الْعقُوبةَ فَيعاقَب الْعقُوبةَ

ولَـا  {أَي لَا يقْتلُ بعضـكُم بعضـا        ] ٨٤: البقرة[} نَ ِدماَءكُم وِإذْ أَخذْنا ِميثَاقَكُم لَا تسِفكُو    {قَولُه  ":وعن قَتادةَ 
اِركُمِدي ِمن كُمفُسونَ أَنِرجخ٨٤: البقرة[} ت [ لُ ِملَِّتكأَه مآد نا ابي كفْسن٢٠٢"و  

لَا يقْتلُ بعضكُم بعضا    : يقُولُ] ٨٤: البقرة[} ِفكُونَ ِدماَءكُم وِإذْ أَخذْنا ِميثَاقَكُم لَا تس    {: ِفي قَوِلهِ ":وعن أَِبي الْعاِليةِ  
}اِركُمِدي ِمن كُمفُسونَ أَنِرجخلَا تقُولُ] ٨٤: البقرة[} واِر : ييالد ا ِمنضعب كُمضعب ِرجخ٢٠٣"لَا ي. 

ولَا تخِرجونَ  {لَا يقْتلُ بعضكُم بعضا ِبغيِر حق       : يقُولُ] ٨٤: البقرة[} ملَا تسِفكُونَ ِدماَءكُ  {: ِفي قَوِلهِ ":وعن قَتادةَ 
اِركُمِدي ِمن كُمفُس٨٤: البقرة[} أَن [ ِتكوعدو ِل ِملَِّتكاَء أَهِدم مآد نا ابي ِفكس٢٠٤"فَت  

والعلم ،ا كان املنفيون من الرسل والدعاة ورجال الفكروإخراجه من مكان إيوائه إذ،وتتضاعف خطورة نفي اإلنسان
وِإنْ كَـادوا  { :وإىل هذه اخلطورة كانت اإلشارة يف قوله تعاىل     . أفسد الناس  الذين يكرسون جهودهم إلصالح ما    

                                                                                                                                            
اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت إن اهللا عليم                         إن  {اآلية  
 ]من ذكر وأنثى) ما يف األرحام. (املطر) الغيث /. (٣٤لقمان / } خبري
 )١٠)(٣٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٠٠

أي ملا مل ينتفعوا جبوارحهم هذه فكـأم        ] ١٨البقرة  [اد م اجلهلة السفلة الرعاع كما قال سبحانه وتعاىل صم بكم عمى             املر) الصم البكم (ش  [
 ]ضبطناه على وجهني تعلموا أي تتعلموا والثاين تعلموا ومها صحيحان) تعلموا(عدموها هذا هوا الصحيح يف معىن احلديث 

 )٢٠١/ ٢ (جامع البيان ط هجر= تفسري الطربي  - ٢٠١
 صحيح) ٢٠٢/ ٢(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٠٢
 حسن) ٢٠٢/ ٢(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٠٣
 صحيح) ٢٠٢/ ٢(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٢٠٤



 ١٤٣

لَما رأَى ما أَحدثَ الْمسِلمونَ ِفي الْغوطَِة ِمن الْبنيـاِن ونصـِب            " ،أَنَّ أَبا الدرداءِ  ،وعن عوِن بِن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ      
أَلَا تسـتحيونَ؟ أَلَـا    : اجتمعوا ِإلَيِه فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه ثُم قَالَ       يا أَهلَ ِدمشق فَ   : قَام ِفي مسِجِدِهم فَنادى   ،الشجِر

قَد كَانت قَبلَكُم قُرونٌ يجمعـونَ  ،وتأْملُونَ ما لَا تدِركُونَ،وتبنونَ ما لَا تسكُنونَ  ،تجمعونَ ما لَا تأْكُلُونَ   ،تستحيونَ؟
أَلَا ،يوعونَ ويبنونَ فَيوِثقُونَ ويأَملُونَ فَيِطيلُونَ فَأَصبح أَملُهم غُرورا وأَصبح جمعهم بورا وأَصبحت مساِكنهم قُبورا             فَ

 ١٩٦"اثَ عاٍد ِبِدرهميِن؟ من يشتِري ِمني ِمري،ِإنَّ عادا ملَكَت بين عدنَ وعمانَ خيلًا وِركَابا
 . أو يستهدف الزينة واملباهاة، جيرد من األجر كل إنفاق على البناء الذي ال حاجة له-�-والرسول 

 .١٩٧»النفَقَةُ كُلُّها ِفي سِبيِل اللَِّه ِإلَّا الِبناَء فَلَا خير ِفيِه «�قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ،عن أَنِس بِن ماِلٍك
ِإنَّ أَصحابنا الَِّذين سـلَفُوا  «: فَقَالَ،وقَد اكْتوى سبع كَياٍت،نعوده،دخلْنا علَى خبابٍ : قَالَ،وعن قَيِس بِن أَِبي حاِزمٍ    
 نهانا أَنْ نـدعو ِبـالْموِت   �ولَوالَ أَنَّ النِبي ،ابوِإنا أَصبنا ما الَ نِجد لَه موِضعا ِإلَّا التر     ،مضوا ولَم تنقُصهم الدنيا   

ِإلَّا ِفـي شـيٍء   ،ِإنَّ املُسِلم لَيؤجر ِفي كُلِّ شيٍء ينِفقُه«: فَقَالَ،وهو يبِني حاِئطًا لَه   ،ثُم أَتيناه مرةً أُخرى   » لَدعوت ِبهِ 
 ١٩٨»تراِبيجعلُه ِفي هذَا ال

الناس يتنافسون يف تشييد البنـاء تفـاخرا          فإن، أنه حني يذهب العلم ويفشو اجلهل      -�-ولذلك ذكر الرسول    
 :�-من ذلك قوله . حىت إن سكان اخليام يف البادية يشاركون يف هذه املنافسة،وهلوا

اِإلميانُ أَنْ تؤِمن ِباللَّـِه     «: ما اِإلميانُ؟ قَالَ  : فَأَتاه ِجبِريلُ فَقَالَ  ، باِرزا يوما ِللناسِ   �كَانَ النِبي   : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  
والَ تشـِرك ِبـِه     ،أَنْ تعبد اللَّه  : اِإلسالَم:" ما اِإلسالَم؟ قَالَ  : قَالَ.»ورسِلِه وتؤِمن ِبالْبعثِ  ،وِبِلقَاِئِه،وكُتِبِه،ومالَِئكَِتِه

يالَةَ ،ئًاشالص ِقيمتةَ  ،ووضكَاةَ املَفْرالز يدؤتانَ   ،وضمر ومصتانُ؟ قَالَ  : قَالَ".وسا اِإلحم :»       ـككَأَن اللَّـه ـدبعأَنْ ت
اهرت،     اكري هفَِإن اهرت كُنت ةُ؟ قَالَ  : ،قَالَ»فَِإنْ لَماعى الستم ":  نئُولُ عا املَساِئلِ    مالس ِمـن لَما ِبأَعه،    ـنع كِبرـأُخسو

ثُم تالَ النِبي   "ِفي خمٍس الَ يعلَمهن ِإلَّا اللَّه     ،وِإذَا تطَاولَ رعاةُ اِإلِبِل البهم ِفي البنيانِ      ،ِإذَا ولَدِت اَألمةُ ربها   : أَشراِطها
هذَا ِجبِريلُ جاَء «: فَقَالَ،فَلَم يروا شيئًا» ردوه«: ثُم أَدبر فَقَالَ،اآليةَ] ٣٤:لقمان[} م الساعةِ ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْ   {: �

مهِدين اسالن لِّمع١٩٩» ي 

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٥٨٤٠)(٢٧٩٩/ ٩( خمرجا -األصيل ،تفسري ابن أيب حامت - ١٩٦
 حسن لغريه ) ٢٤٨٢)(٦٥١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٩٧
 )٥٦٧٢)(١٢١/ ٧(صحيح البخاري  - ١٩٨
ذهبوا إىل ) مضوا( �ماتوا يف حياة النيب ) سلفوا(يدة يف النار وتوضع على اجللد موضع األمل      يف بطنه من الكي وهو أن حتمى حد       ) اكتوى(ش   [  

أي ال جند مصرفا له     ) ما ال جند  (حصلنا من املال    ) أصبنا(ألا مل تفتح عليهم ومل يتوسعوا فيها        . مل تنقص أجورهم  . .) ومل تنقصهم (رم سبحانه   
 ]فنصرفه يف البنيان

تطريز رياض الصـاحلني  .كراهة البناء من غري حاجة: وفيه.وجواز دفن املال إذا أعطى حقه الواجب فيه ،والنهي عن الدعاء باملوت   ،جواز الكي : فيه
 )٣٨٨: ص(

ش أخرجه مسلم يف اإلميان باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسـان            [- ٣٩ - ٥٠) ٤٥: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٩٩
مـا  . (أي يف صورة رجـل    ) فأتاه جربيل . (ظاهرا هلم وجالسا معهم   ) بارزا (٨وأخرجه عن عمر رض اهللا عنه يف الباب نفسه رقم           .١٠ و   ٩رقم  

تكون حاضر الذهن فارغ النفس مستجمع القلب كما لـو كنـت            ) كأنك تراه ). (ما اإلحسان (و  ) ما اإلسالم (أي ما حقيقته وكذلك     ) اإلميان
ال أعلم عنها أكثر مما تعلم وهو اجلهل بوقتـها ألن اهللا تعـاىل              ) بأعلم من السائل  . (يف أي زمن تقوم القيامة    )  الساعة مىت. (تشاهد احلضرة اإلهلية  

األمة اململوكة والرب السيد واملراد أنه يكثر العقوق وتفسـد األمـور وتـنعكس        ) تلد األمة را  . (عالماا مجع شرط  ) أشراطها. (اختص بذلك 
تفاخر أهل البادية باألبنية املرتفعة بعد اسـتيالئهم        ) تطاول رعاة اإلبل البهم يف البنيان     . (لسيد مسودا واألجري الصعلوك سيدا    األحوال حىت يصبح ا   

أي علم وقت الساعة داخل يف أمور مخسة وهي املذكورة يف ) يف مخس. (على البالد وتصرفهم يف األموال ومعىن البهم السود وهي أسؤوها عندهم         



 ١٤٢

: قَالَ، فعن سِعيِد بِن أَِبي ِهند      . ئل النقل ويف املسكن    من مستقبل االحتكار يف وسا     -�-ويف موقف أخرى حيذر     
فَأَما ِإِبلُ الشياِطِني فَقَد رأَيتها يخرج      ، تكُونُ ِإِبلٌ ِللشياِطِني وبيوت ِللشياِطِني      ":�قَالَ رسولُ اِهللا    ، قَالَ أَبو هريرةَ    

    هعاٍت مِجيبِبن كُمدأَح              ِملُهحِبِه فَلَا ي قَطَعِبأَِخيِه قَِد ان رميا وها ِمنِعريلُو بعا فَلَا يهنمأَس قَد ،    اِطِني فَلَميالش وتيا بأَمو
 .١٩٢"لَا أُراها ِإلَّا هِذِه الْأَقْفَاص الَِّتي يستر الناس ِبالديباِج : كَانَ سِعيد يقُولُ"أَرها

. وهي تتغري بتغري العصور وتقدم التكنولوجيا ومثلها اإلشارة إىل البيوت         ،واإلشارة إىل اإلبل رمز لوسائل املواصالت     
وميتلك أناس عشـرات    ،وإمنا ستأيت يف أزمان بعده حني حيتكر املأوى       ، أي مل توجد زمن الرسول     -مل أرها -ومعىن  

وتكون هجرام يف   ،ويفترشون الطرقات ، املسلمني يأوون إىل اخلرائب    واملباين الشاهقة بينما ماليني   ،املنازل الفارغة 
 .األرض يف سيبل املأوى والغذاء

فالبناء يكون يف   . اإليواء-غري أن بناء املساكن وإقامة املباين يف القيم اإلسالمية حمدودة حبدود الغايات الكربى من               
 .ومجع قلوب األمة على الصالح والعدل والتعاون، للمأوىقمة األعمال الصاحلة إذا كان اهلدف منه إيواء احملتاجني

والبنايات اليت يأوي إليها احملتاجون والتوجيهات النبوية يف ذلـك          ،ومن هذا املنطلق كان الترغيب يف بناء املساجد       
 - � -ى مسِجد الرّسـوِل      ِعند قَوِل النّاِس ِفيِه ِحني بن      - رضي اهللا عنه     -فعن عثْمانَ بِن عفَّانَ     . كثرية ومتنوعة 

من بنى مسِجدا يبتِغي ِبِه وجه اللَِّه بنى اللَّه لَه ِمثْلَـه ِفـي    «:  يقُولُ - � -وِإنِّي سِمعت النِّبيّ    ،ِإنّكُم أَكْثَرتم : قَالَ
 ١٩٣.  »الْجنِّة

  
ِإنَّ ِمما يلْحق الْمؤِمن ِمن عمِلِه وحسناِتِه بعد موِتِه ِعلْما علَّمـه            «: - � - قَالَ رسولُ اللَّهِ  : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  

هرشنو،  كَهرا تاِلحا صلَدوو، ثَهرفًا وحصمو،  اهنا بِجدسم أَو،    اهنِبيِل بِن السا ِلابتيب أَو،  اهرا أَجرهن أَو،ا   أَوهجرقَةً أَخدص 
 .١٩٤.»يلْحقُه ِمن بعِد موِتِه،ِمن ماِلِه ِفي ِصحِتِه وحياِتِه

وتعطيلًا ،ومتييزا لألغنياء عن الفقراء   ،وجتسيدا للطبقية والترف  ،أما أن تكون املساكن واألبنية إظهارا للعلو يف األرض        
بث وهلو طائش من يقترفـه خـارج عـن تقـوى اهللا             فذلك ع ،ملساحات واسعة من األرض عن الزراعة والغرس      

فَـاتقُوا اللَّـه   ،وِإذَا بطَشتم بطَشتم جباِرين   ،وتتِخذُونَ مصاِنع لَعلَّكُم تخلُدونَ   ،أَتبنونَ ِبكُلِّ ِريٍع آيةً تعبثُونَ    {.وطاعته
 ] .١٣١-١٢٨: الشعراء[} وأَِطيعوِن

 فَسالْم لَفتاخ    اِصلُها حيِع ِبمونَ ِفي الرةِ      : رورهشِق الْمالطُّر ادوج دِعن ِفعتركَانُ الْمالْم ها    . أَنكَمحاًء مِبن اكنونَ هنبت
وِإنما تفْعلُونَ ذَِلك عبثًا لَا ِلِلاحِتياِج ،عبثُونَت،معلَما ِبناًء مشهورا: أَي} أَتبنونَ ِبكُلِّ ِريٍع آيةً{: باِهرا هاِئلًا؛ وِلهذَا قَالَ

          مهِبين ِهملَيع كَرذَا أَنِلهِة؛ واِر الْقُوِإظْهِو واللَّهِد اللَِّعِب ورجلْ ِلمِه؛ بِإلَي، لَامِه السلَيع، ابعِإتاِن ومِللز ِييعضت ه؛ ِلأَنذَِلك
} وتتِخذُونَ مصاِنع لَعلَّكُم تخلُدونَ{: ثُم قَالَ.واشِتغالٌ ِبما لَا يجِدي ِفي الدنيا ولَا ِفي الْآِخرةِ   ،لْأَبداِن ِفي غَيِر فَاِئدةٍ   ِل

 .اِهدجقَالَ م :اِنعصةُ: الْمديشالْم وجرالْب،لَّدخانُ الْمينالْبِف. ووهنٍة عاي١٩٥.بروج احلمام: ي ِرو. 

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٠٣٣٩)(٤١٩/ ٥(يهقي السنن الكربى للب - ١٩٢
 )٥٣٣ (- ٤٣) ٢٢٨٧/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٥٠: خباري) (٢٨٣) (٩٦: ص(التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح  - ١٩٣
 حسن) ٢٤٢) (٨٨/ ١(سنن ابن ماجه  - ١٩٤

 ].اله ومتكنه من االنتفاع بهأي أخرجها يف زمان كمال حاله ووفور افتقاره إىل م) يف صحته وحياته. (أي تركه إرثا) ورثه(ش [
 )١٥٢/ ٦(تفسري ابن كثري ت سالمة  - ١٩٥



 ١٤١

وجيعلون الزهد رضا بالفقر والفاقة وانتظارا لنعيم اآلخـرة        ،"األشكال"إىل  " األعمال"ويصرفون األفهام عن    ،بالواقع
فيسقط يف جهنم الدنيا واآلخرة  ،واملخدوعون ال يفطنون إىل أن سد هذه احلاجات الدنيوية يهدم هذا اجلسر           ،وعدهلا
لعلـهم  ،إبراهيم عليه السالم أن يرزق اهللا ذريته اليت أسكنها بواد غري ذي زرع مـن الثمرات               ولذلك دعا   . سواء

 .يشكرون ويصلون ويسبحون
 اليت قدمها خرباء التربية الغربيني لألقطار اإلسـالمية يف          -املشورات املدمرة -وال بد للتربية أن تتوسع يف تشخيص        

واجلامعات اليت خترج اآلالف مـن املختصـني       ،وبناء آالف املدارس  وكان من مثارها تنظيم املناهج      ،العصر احلديث 
والفنت ،وتاريخ الغزوات القبليـة   ،والغزل واملدح والتشبيب  ،ووصف املواقد ومرابض اجلمال   ،بتحليل شعر بعر اآلرام   

ال جيـد   مث  ،بينما مل يؤسسوا إال مدرسة زراعية أو صناعية واحدة تقام يف زاوية معزولة من زوايا القطـر النائيـة                  
 .ويكونون عينة مرعبة ملا سيكون عليه املتخصص يف الزراعة أو الصناعة،خرجيوها العمل وال االحترام

ليتقامسوا أعمالًا روتينية ميكـن أن      ،ومثلها مشورات خرباء اإلدارة اليت كدست آالف املوظفني يف الدوائر احلكومية          
والبادية يف ،سكريني اليت كدست مئات األلوف من أبناء القرىومثلها مشورات اخلرباء الع. تقوم ا حفنة قليلة منهم

والذوقون احمللوقـة الناعمـة والقبـات    ،املعسكرات وال عمل هلم إال طوابري الصباح والتفيش على األحذية امللمعة      
ـ          ،وتظل مجيع هذه الفئات فريسة العجز     . املكوية ن والكسل بانتظار آخر الشهر الستالم رواتب ورقية مل يعرقوا م

يف أحسـن  -مث حتويله ،فكانت نتائج تلك املشورات كلها اقتالع املسلم املعاصر من األرض        . أجلها قطرة من عرق   
فقد ،أما األغلبية الساحقة من أقطار املسلمني     . احملدود" الوظيفة" إىل رقيق متجول يف األقطار حبثا عن رزق          -أحواله

 .وهيئات اإلغاثة واجلمعيات التبشريية،قوافل اإلعانات الدوليةحتولت إىل مستودعات تعج باجلائعني الذين ينتظرون 
وما يتفرع عن ذلك من توفري ،وتكوين األسر،هو تنمية قيم االستقرار والزواج    " اإليواء"واملظهر الثالث لعنصر    : ثالثا

 :ووسائل املواصالت واعتبار املوجود منها يف عداد امللكية العامة إذا اقتضت الظروف ذلك،للسكن
 - � -بينما نحن ِفي سفٍَر مع النِبي : قَالَ،فعن أَِبي سِعيٍد الْخدِري،وتقدم التوجيهات النبوية أصولًا ملثل هذه القيم

اِحلٍَة لَهلَى رلٌ عجاَء رالًا: قَالَ،ِإذْ جِشما وِميني هرصب ِرفصلَ يعولُ اِهللا ،فَجسلُ «: - � -فَقَالَ رفَض هعكَانَ م نم
فَذَكَر ِمن أَصـناِف  : ،قَالَ»فَلْيعد ِبِه علَى من لَا زاد لَه،ومن كَانَ لَه فَضلٌ ِمن زادٍ    ،فَلْيعد ِبِه علَى من لَا ظَهر لَه      ،ظَهٍر

ٍد ِمنِلأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَراِل مٍلالْم١٩٠"ا ِفي فَض. 
لَو استقْبلْت ِمن أَمِري ما استدبرت      :- رِضي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّاِب     : وعن أَِبي واِئٍل شِقيِق بِن سلَمةَ قَالَ      

وعن محمِد بِن . ين؟ هذَا إسناد ِفي غَايِة الصحِة والْجلَالَِةلَأَخذْت فُضولَ أَمواِل الْأَغِْنياِء فَقَسمتها علَى فُقَراِء الْمهاِجِر
إنَّ اللَّه تعالَى فَرض علَى الْأَغِْنياِء ِفي أَمواِلِهم ِبقَدِر ما يكِْفي           : عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب أَنه سِمع عِلي بن أَِبي طَاِلٍب يقُولُ          

ويعذِّبهم علَيـِه؟   ،وحق علَى اللَِّه تعالَى أَنْ يحاِسبهم يوم الِْقيامةِ       ،فَِإنْ جاعوا أَو عروا وجهدوا فَمنع الْأَغِْنياءُ      ،همفُقَراَء
وابِن عمر أَنهم قَالُوا ،والْحسِن بِن عِلي، الْمؤِمِننيوعن عاِئشةَ أُم. ِفي ماِلك حق ِسوى الزكَاِة: وعن ابِن عمر أَنه قَالَ

مأَلَهس نِلم موِجٍع: كُلُّهٍم مأَلُ ِفي دست تإنْ كُن،قُّكح بجو ِقٍع فَقَددفَقٍْر م فِْظٍع أَوٍم مغُر ١٩١. أَو  

                                                 
 )١٧٢٨) (٦٢٣: ص( علي بن نايف الشحود -  ذيب صحيح مسلم- ١٩٠

فهكذا وقع يف بعض النسخ ويف بعضها يصرف فقط حبذف بصره ويف بعضها يضرب ومعىن قوله فجعل يصرف بصره                   ) فجعل يصرف بصره  (ش  [
فليعد (ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون باإلبل وهو التعني            أي زيادة   ) من كان معه فضل ظهر    (أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته       

 ]قال يف املقاييس عاد فالن مبعروفه وذلك إذا أحسن مث زاد) به
 صحيح) ٢٢٦/ ٤(وصلة تاريخ الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك= وتاريخ الطربي ) ٩٨٣: ص(املهذب يف فقه السياسة الشرعية  - ١٩١



 ١٤٠

يأِْتي علَى الناِس زمانٌ من لَم يكُن معه «:  قَالَ�عِن النِبي ، ي كَِرب الزبيِدي رِضي اللَّه عنه   وعِن الِْمقْداِم بِن معدِ   
 .١٨٣»أَصفَر وأَبيض لَم يتهن ِبالْعيِش

وجاِريةٌ لَه تِبيع لَبنا وهو جاِلس يأْخذُ       ،جاِلسا ِفي السوقِ  رأَيت الِْمقْدام بن معِدي كَِرٍب      : قَالَ،وعن حِبيِب بِن عبيدٍ   
اِهمرالد،   ِفي ذَِلك ولَ اِهللا    : فَقَالَ،فَِقيلَ لَهسر تِمعقُولُ �سي  :»            ـا ِمـناِس ِفيهِللن داِن لَا بمِإذَا كَانَ ِفي آِخِر الز

اِنِري ينالداِهِم ورالداهينود ها ِدينلُ ِبهجالر ١٨٤»ِقيم 
أَنَّ عمر ،عن معاِويةَ بِن قُرةَ  ف. فعملوا على إشاعتها وتدريب الرعية عليها     ،ولقد وعى فقهاء الصحابة هذه التوجيهات     

ِإنمـا  ،بـلْ أَنـتم الْمتِكلُونَ    : قَالَ.  الْمتوكِّلُونَ نحن: من أَنتم؟ قَالُوا  : فَقَالَ،لَِقي ناسا ِمن أَهِل الْيمنِ    ،بن الْخطَّابِ 
 ١٨٥»ويتوكَّلُ علَى اللَِّه،الْمتوكِّلُ الَِّذي يلِْقي حبه ِفي الْأَرِض«
ولَا تكُونوا كَلَّا   ،فَاستِبقُوا الْخيراتِ ،يقيا معشر الْقُراِء ارفَعوا رُءوسكُم ما أَوضح الطَّرِ       ":قَالَ،عن عمر رِضي اُهللا عنه    و

 ِلِمنيسلَى الْم١٨٦."ع 
فَدعا ِبـِه   : من يِعينِني ِفي سِبيِل اِهللا؟ قَالَ     : دخلَ شاب قَِوي الْمسِجِد وِفي يِدِه مشاِقص وهو يقُولُ        : قَالَ،وعن ناِفعٍ 

ِبكَم : قَالَ،أَنا يا أَِمري الْمؤِمِنني: فَقَالَ رجلٌ ِمن الْأَنصاِر،"من يستأِْجر ِمني هذَا ِبعمٍل ِفي أَرِضِه؟        ":عمر فَأُِتي ِبِه فَقَالَ   
ما فَعلَ ":ثُم قَالَ عمر ِللرجِل،افَِعِملَ ِفي أَرِض الرجِل أَشهر ،خذْه فَانطَِلق ِبهِ  : قَالَ،ِبكَذَا وكَذَا : تؤِجره كُلَّ شهٍر؟ قَالَ   

خذْ ":فَقَالَ،فَجاَء ِبِه وِبصرٍة ِمن دراِهم،"ايِتِني ِبِه وِبما اجتمع لَه ِمن الْأَجِر ":قَالَ،صاِلح يا أَِمري الْمؤِمِنني: قَالَ"أَِجرينا؟
الْآنَ فَاغْز ِذِه فَِإنْ ِشئْتِإنْ،هوِلسفَاج ١٨٧" ِشئْت 

: قَالَ،  وعن محمِد بِن ِسِريينوعلموها للشعوب اليت خرجوا إليها،كذلك وعى هذه املفاهيم بعوث املسلمني الثقافية
: مريِن ِإنْ حِفظْتهما حِفظْت   ِإني موِصيك ِبأَ  ":فَقَالَ،ومعه أَصحابه يسلِّمونَ علَيِه ويودعونه    ،أَتى رجلٌ معاذَ بن جبلٍ    

فَآِثر نِصيبك ِمن الْآِخرِة علَى نِصيبك ِمن       ،وأَنت ِإلَى نِصيِبك ِمن الْآِخرِة أَفْقَر     ،ِإنه لَا ِغنى ِبك عن نِصيبك ِمن الدنيا       
 .١٨٨" معك أَينما زلْت الدنيا حتى تنتِظمه لَك انتظَاما فتزولَ ِبِه

 .١٨٩"ِإنَّ الْمسِلم ِإذَا احتاج أَولَ ما يبذُلُ ِدينه ،ما أَحب ِإلَي يكُونَ الْمسِلم محتِرفًا":وقال عِلي بن عثَّاٍم
والناس ،ر باإلسالم واملسلمنيوالواقع إن القعود عن العمل ومجع املال والسيطرة على موارده من قبل غري املؤمنني أض

والنهي عن املنكر وعن مواجهة     ،ففي الداخل أخرس ألسنة العلماء عن األمر باملعروف       . أمجعني يف الداخل واخلارج   
أما يف اخلارج فإن حاجة الشعوب واألمـم إىل         . بل حتول الكثري منهم إىل أدوات تربر الظلم وتسوغه        ،الظامل بظلمه 

 .وقيمها يف الفضائل اإلنسانية،والسياسات إىل التنازل عن كراماا واستقالل،ن املواقفاملال أجربا يف كثري م
وبني ، فيفصلون بني املظهر الديين للعبـادة      -من خالل علمائهم أو سحرم    -واملترفون عادة جيزئون مفهوم الدين      

لوا مبعان غيبيـة ال عالقـة هلـا         مث يؤو ،ويفرغون املصطلحات الدينية من حمتوياا االجتماعية     ،املظهر االجتماعي 

                                                 
 ضعيف) ٦٥٩)(٢٧٨/ ٢٠(واملعجم الكبري للطرباين  ) ٧)(٢٧/ ١(املعجم الصغري للطرباين  - ١٨٣
 ضعيف ) ٦٦٠)(٢٧٩/ ٢٠(املعجم الكبري للطرباين  - ١٨٤
 فيه انقطاع ) ١٠)(٥٠: ص(التوكل على اهللا البن أيب الدنيا  - ١٨٥
 حسن) ١١٦٣)(٤٣٠/ ٢(شعب اإلميان  - ١٨٦
 فيه انقطاع) ١١٦٤)(٤٣٠/ ٢(شعب اإلميان  - ١٨٧
/ ٢٠(واملعجم الكبري للطـرباين     )  ٣٢٧٥)(٦٢١/ ١٣(واملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية       ) ٥٢١)(٢٩٦/ ١(الزهد هلناد بن السري      - ١٨٨
 صحيح لغريه ) ٣٤٦٩٥)(١٢٥/ ٧(ومصنف ابن أيب شيبة  ) ٢٠٣٠٠)(١٩٢/ ١١(وجامع معمر بن راشد  ) ٤٩)(٣٥
 صحيح مقطوع ) ١١٨٣)(٤٤٢/ ٢(شعب اإلميان  - ١٨٩



 ١٣٩

. ثُم ائِْتِنـي  ،وِبِدرهٍم فَأْسا ، اشتِر ِبِدرهٍم طَعاما ِلأَهِلك     : فَدعا ِبالرجِل فَقَالَ  . هما لَك : قَالَ. أَنا آخذُهما ِبِدرهمينِ  
ثُم ، فَفَعلَ  . ولَا تأِْتِني ِإلَّا بعد عشرٍ    ، يِه شوكًا ولَا حطَبا     انطَِلق ِإلَى هذَا الْواِدي فَلَا تدعن فِ      : فَقَالَ، ثُم جاَء   ، فَفَعلَ  

أَو ، هذَا خير لَك ِمن أَنْ تأِْتي يوم الِْقيامِة وِفي وجِهك نكَت ِمن الْمسـأَلَِة               : قَالَ. بوِرك ِفيما أَمرتِني ِبهِ   : أَتاه فَقَالَ 
ِمن وشمأَلَِة خس١٧٧" الْم.  

وجعلته من ،اخلاطئة للزهد اليت عززت الرضى بالفقر وال بد للتربية اإلسالمية أن تزكي القيم االجتماعية من املفاهيم
أي مراكـز الثقـل     - للسـعي يف مناكـب األرض        -يف القرآن -فاملؤمنون مدعوون   . مسات الصالح والصاحلني  

ونفعوا غريهـم   ، باألساليب املشروعة الكرمية زهدوا به فأنفقوه وانتفعوا به        فإذا مجعوه ، جلمع املال  -االقتصادي فيها 
فهذا هو مفهوم الزهد الذي وجه      . وال توقع حتت ضغوط الفاقة واحلاجة     ،باألساليب املشروعة اليت حتفظ الكرامات    

ادةَ ِفي الدنيا لَيس ِبتحِرِمي الْحلَاِل ولَا ِبِإضـاعِة         أَلَا ِإنَّ الزه  «: �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،عن أَِبي الدرداءِ   -�-إليه  
ولَِكن الزهادةَ ِفي الدنيا أَنْ لَا تكُونَ ِبما ِفي يِدك أَوثَق ِمنك ِبما ِفي يِد اللَِّه وأَنْ تكُونَ ِفي ثَواِب الْمِصيبِة ِإذَا                      ،الْماِل

 .١٧٨»ب ِمنك ِفيها لَو أَنها بِقيت لَكأُِصبت ِبها أَرغَ
 :�-من ذلك قوله . وتتكرر التوجيهات النبوية يف هذا اال حىت ال تدع جماال للغموض أو اللبس

ولَم يكُن كَلا علَى    ،ه آلِخرِتهِ وال دنيا ،خيركُم من لَم يترك آِخرته ِلدنياه     ": قَالَ �عن رسوِل اللَِّه    ،عن أَنِس بِن ماِلكٍ   
 ١٧٩"الناِس 

      هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن مِس بأَن نولُ اللَِّه    : قَالَ،وعساِلـِه          «: �قَالَ رِبم ـهضِعرو هِدين ِقيأَنْ ي كُمِمن طَاعتِن اسم
 ١٨٠»فَلْيفْعلْ

 .١٨١"منني يف آخر الزمان سعادةوإن الغىن للمؤ،إن الفاقة ألصحايب سعادة "-
يا جِرير لَا علَيك أَنْ تمِسك علَيـك        «:  لَا أَمِسك شيئًا ِإنما أَنا أُنِفقُه قَالَ       �لَما رآِني رسولُ اِهللا     : قَالَ،وعن جِريرٍ 

الَكةً،مدِر مذَا الْأَم١٨٢»فَِإنَّ ِله. 

                                                 
 حسن ) ٤٢٤٦)(٦/ ٣( اآلثار شرح معاين - ١٧٧

وِفي هذَا الْحِديِث أَمر ِبالْكَسِب ونهي عِن الْمسأَلَِة ِعند الْقُدرِة علَى الْكَسِب وِفي هذَا الْمعنى ما روينـا ِفـي                    :  قَالَ الِْإمام أَحمد رِحمه اُهللا تعالَى     
   ِبيِن النِن عناِب السِكت  � "      ِويٍة سلَا ِلِذي ِمرو ِنيقَةُ لَغدِحلُّ الصلَا ت "رِديٍث آخِفي حِسٍب : " وكْتلَا ِلِذي قوة مو ِنيا لَغِفيه قلَا ح "   لَـم لَـوو

أَنه " عن سيِد الْمتوكِِّلني ورسوِل رب الْعالَِمني ،ند الْقُدرِة علَى الْكَسِب وقَد روينايلْزمه الْكَسب لَيرد علَى نفِْسِه حاجتها لَما حرمت علَيِه الصدقَةُ ِع
ودخلَ مكَّـةَ  ،أَنه ظَاهر يوم أُحٍد بين ِدرعيِن " � عنه وروينا" كَانَ يحِبس ِمما أَفَاَء اُهللا علَيِه قُوت سنٍة ثُم يجعلُ ما بِقي ِمنه مجعلَ ماِل اِهللا تعالَى     

 فَرأِْسِه الِْمغلَى رعِح والْفَت اما " عينورثٍْئ كَانَ ِبِه " وو ِمن مجتاح هأَن "هنا عينورا،وِبه رةً أَمِويقَالَ،أَد هأَنا فَ: " وواودت لَه عضاًء ِإلَّا ود عضي ِإنَّ اَهللا لَم
مرا ،ِشفَاًء ِإلَّا الْهأَِذنَ ِفيهقَاِء وِترِباِلاس رأَمقَالَ" وو " : هفَعنفَلْي اهأَخ فَعنأَنْ ي كُمِمن طَاعتِن اس٤٢١/ ٢(شعب اإلميان "م( 

ليس الزهادة يف الدنيا بتحرمي :"  ضعيف جدا والصواب وقفه على يونس بن ميسرة الْجبالينّ قال       )٣٠٣/ ٩(حلية األولياء وطبقات األصفياء      - ١٧٨
وأنْ يكون حالك يف الْمصيبة وحالك إذا       ،ولكن الزهادة يف الدنيا أنْ تكون مبا يف يد اهللا عز وجلّ أوثق منك مبا يف يدك                ،الْحالل وال بإضاعة الْمال   

 "  وأنْ يكون مادحك وذامك يف الْحق سواًء ،ًءملْ تصب ا سوا
)  يغنم بن سامل   ٢١٨٣ترمجة  ، ٧/٢٨٥(ابن عدى   : وأخرجه أيضا   ) . ٥٢٤٩رقم  ، ٣/٤٠٩(والديلمى  ،) ٣٦١/ ٥(تاريخ بغداد ت بشار      - ١٧٩

ث موضوع كما قال احلـافظ أمحـد        واحلدي  . - � -ال يصح عن رسول اهللا        : وقال  ) ٩٦٧رقم  ، ٢/٥٨٩(وابن اجلوزى ىف العلل املتناهية      ،
 لكن معناه صحيح) .  ٤٤ص (الغمارى ىف املغري 

  ومعناه صحيح-موضوع  ) ٢٣١٢)(٥٨/ ٢(املستدرك على الصحيحني للحاكم  - ١٨٠
 وسنده واه)  ١/٢١٠(وأخرجه الرافعى ىف التدوين ) ٤٠٦/ ٧(جامع األحاديث  - ١٨١
 يف جداضع ) ٢٣٦٩)(٣٢٧/ ٢(املعجم الكبري للطرباين  - ١٨٢



 ١٣٨

-}    وا ِفي الْأَرِسريي ِض              أَفَلَما ِفي الْأَرآثَارةً وقُو دأَشو مهِمن وا أَكْثَركَان ِلِهمقَب ِمن ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَيظُرنِض فَي
ن الِْعلِْم وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه فَلَما جاَءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَِرحوا ِبما ِعندهم مِ   ،فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكِْسبونَ     

 ] .٨٢،٨٣: غافر[} يستهِزئُونَ
وتتكرر الدعوة إىل السري يف األرض شريطة أن تكون غايات هذا السري اسـتعمال أدوات املعرفـة مـن العقـل                     

ني عـن املتـع     الباحث،والبصر للبحث عن مظاهر احلق خلق األرض ال سري الغافلني عما يرون ويسمعون            ،والسمع
أَفَلَم يِسريوا ِفي الْأَرِض فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعِقلُونَ ِبها أَو آذَانٌ يسمعونَ ِبها فَِإنهـا ال                {:والشهوات اهلابطة ،الدنسة

 ] .٤٦: احلج[} تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر
وما عليها واألحداث اليت جرت فوقها هي ختريج نوع من ،ائية هلذا السري يف األرض والبحث يف خلقها واحملصلة النه 

الَِّذين يذْكُرونَ اللَّه ِقياما وقُعودا وعلَى {: وذكر دائم جوهره، دائمة آليات اآلفاق واألنفس -قراءة-البشر يبقون يف    
: آل عمران [}  السماواِت والْأَرِض ربنا ما خلَقْت هذَا باِطلًا سبحانك فَِقنا عذَاب النارِ           جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ ِفي خلْقِ   

١٩١. [ 
 :وتربية املسلم عليه وتدريبه على مهاراته،تقدير قيمة العمل اليدوي: ثانيا

واعتباره ، وجعله من حماور القيم يف األمة-منهخاصة اليدوي -ال بد للتربية اإلسالمية أن جتتهد يف تنمية حب العمل 
وال .  وتفسده -اإليواء-اليت تنال من عنصر     ،الوسيلة الكرمية للعيش الكرمي حىت ال يفسح اال للوسائل غري الكرمية          

عمـل  وحتتقـر ال ،بد للتربية اإلسالمية أن تنفر من العجز والكسل اللذين عززمها قيم العصبية القبلية اليت جتيز الغزو            
ِبـي   مـا جـاء أَ     ومن أمثال ذلك  . فالعجز مبغوض من اهللا ورسوله    . والعبيد واملستضعفني ،وجتعله من مهام اخلدم   

 علَى  توكَّلْت: فَِإنْ غُِلبت فَقُلْ  ،فَأَِنلْ ِمن نفِْسك الْجهد   ،ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ لَيلُوم علَى الْعجزِ      ":قَالَ،�عِن النِبي   ،أُمامةَ
 .١٧٣"أَو حسِبي اُهللا وِنعم الْوِكيلُ ،اِهللا
 .١٧٤»خير الْكَسِب كَسب يدِي الْعاِمِل ِإذَا نصح«: �قَالَ رسولُ اللَِّه و

 .١٧٥"ِإنَّ اَهللا يِحب الْمؤِمن الْمحتِرف :" - � -قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ،عن أَِبيِه،وعن ساِلٍم
 .١٧٦"عملُ الرجِل ِبيِدِه وكُلُّ بيٍع مبروٍر :" أَي الْكَسِب أَطْيب؟ قَالَ،يا رسولَ اِهللا: ِقيلَ: قَالَ،عن راِفِع بِن خِديٍجو
يا رسولَ  : ثُم عاد فَقَالَ  ، لَيِه الْفَاقَةَ   فَشكَا إِ  ، �عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اُهللا عنه أَنَّ رجلًا ِمن الْأَنصاِر أَتى النِبي              و

انطَِلق هلْ تِجد ِمن    : قَالَ. ما أَرى أَنْ أَرِجع ِإلَيِهم حتى يموت بعضهم جوعا        ، لَقَد ِجئْت ِمن ِعنِد أَهِل بيٍت       ، اِهللا  
وهذَا ، هذَا الِْحلْس كَانوا يفْتِرشونَ بعضه ويلْتفُّونَ ِببعِضِه ، يا رسولَ اِهللا : قَالَفَ، فَانطَلَق فَجاَء ِبِحلٍْس وقَدٍح . شيٍء

: قَالَ رجلٌفَقَالَ من يِزيد علَى ِدرهٍم؟ فَ. أَنا: من يأْخذُهما ِمني ِبِدرهٍم؟ فَقَالَ رجلٌ: فَقَالَ. الْقَدح كَانوا يشربونَ ِفيِه

                                                 
 ضعيف ) ٧٤٧٥)(٩٥/ ٨(املعجم الكبري للطرباين  - ١٧٣
 حسن ) ٧٨١)(٣١٦: ص(اآلداب للبيهقي   - ١٧٤
 فيه ضعف) ١٠٧٢) (١٤٨/ ٢(ومسند الشهاب القضاعي ) ٨٩٣٤) (٣٨٠/ ٨(واملعجم األوسط ) ١١٨١) (٤٤١/ ٢(شعب اإلميان  - ١٧٥
/ ٩(البحر الزخـار    = ومسند البزار   ) ٣٧٣١) (١٨٣/ ٩(البحر الزخار   = زار  ومسند الب ) ١٧٢٦٥) (٥٠٢/ ٢٨(مسند أمحد ط الرسالة      - ١٧٦

واملعجم األوسـط   ) ١٠٣٩٨) (٤٣٣/ ٥(والسنن الكربى للبيهقي    ) ٢٣٥٤١) (٦٣٥/ ١١(دار القبلة   -ومصنف ابن أيب شيبة     ) ٣٧٩٨) (٢٥٩
 صحيح لغريه) ٢١٤٠) (٣٣٢/ ٢(

وكُلُّ (،أَي ِمن ِزراعٍة أَو ِتجارٍة أَو ِكتابٍة أَو ِصناعٍة )عملُ الرجِل ِبيِدِه:" قَالَ(؟ أَي أَحلُّ وأَفْضلُ  )أَطْيب( أَنواِعِه   أَي):يا رسولَ اللَِّه أَي الْكَسبِ    : ِقيلَ
أَو مقْبولًا ِفي الشرِع ِبأَنْ لَا يكُونَ فَاِسدا ،بروِر أَنْ يكُونَ ساِلما ِمن ِغش وِخيانٍة،والْمراد ِبالْم)عمٍل(عطْف علَى ) كُلُّ(ِبالْجر ِصفَةُ بيٍع و     ):بيٍع مبرورٍ 

 )١٩٠٤/ ٥(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح "أَو مقْبولًا ِعند اللَِّه ِبأَنْ يكُونَ مثَابا ِبِه،ولَا خِبيثًا أَي رِديا



 ١٣٧

وإمنا هي أهـداف خاصـة      ،ليست أهدافا ائية يف ذاا    " ١،٢،٣"هر االنتفاع باألرض اليت مرت يف البنود        إن مظا 
واألنفس الـيت يشـاهد     ،حسن االنتفاع باألرض باعتبارها أحد خمتربات اآلفاق      -تفضي إىل هدف عام أكرب وهو       

وإىل هذا اهلـدف    . لطاعة واحملبة والوالية  وبراهني توحيده يف ا   ،اإلنسان فيها معجزات اهللا يف خلقه وشواهد ربوبيته       
 :العام الكبري يوجه أمثال قوله تعاىل

}ِمِننيؤِض لَآياٍت ِللْمالْأَراِت واوم٣: اجلاثية[} ِإنَّ ِفي الس. [ 
}وِقِننيِللْم اتِض آيِفي الْأَر٢٠: الذاريات[} و. [ 

 :نها يف األرضوتتنوع مظاهر املعرفة اليت يوجه القرآن إىل ميادي
والطريقة اليت يرشد إليه القرآن يف هذا امليدان هـي          . ونشأة املخلوقات " أصل األنواع "فهناك توجيهات إىل علوم     

} قُلْ ِسريوا ِفي الْأَرِض فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق       {:ودراسة ما على سطحها من كائنات وخملوقات      ،السري يف األرض  
 ] .٢٠: العنكبوت[

بسبب منهج املعرفـة    -ولكنه  ، حني سار يف األرض مبتدأ من جنوب أمريكا اجلنوبية         -دارون-ا املنهج طبقه    وهذ
واليوم يكتشـف   ، ضل الفهم وأخطأ تفسري ظواهر اخللق اليت درسـها         -الذي يفصل بني الوحي والعقل واحلواس     

أخر؛ ألن آثار أخطار دارون قـد       ولكن يبدو أنه اكتشاف مت    ،ومنهجه يف البحث  ،العلماء الكثري من أخطاء دارون    
يف  وأفرزت آثارا مدمرة  ،السياسة واالجتماع واالقتصاد والتربية واألخالق والقيم      ترسخت يف تطبيقات أفكاره يف    
 .حياة الفرد وعالقات اجلماعات

. مدةوالكواكب وما على األرض من كائنات حية وجا ،وهناك توجيهات إىل خمتلف العلوم الطبيعية املتعلقة باألرض       
 ] .٤١: فاطر[} ِإنَّ اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرض أَنْ تزوال{: ومن أمثال هذه التوجيهات

ولكن افتقارها لتوجيهات الـوحي     ،ولقد اكتشف البشرية بعض أدوات هذا اإلمساك املتمثلة يف اجلاذبية وقوانينها          
 . يف هذا االكتشاف-احلق-أعمالًا عن 

-} الس لَقاِرخهلَى النلَ عاللَّي ركَوي قِبالْح ضالْأَراِت واو٥: الزمر[} م. [ 
ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر والْفُلِْك الَِّتي تجِري ِفي الْبحِر ِبما ينفَع الناس وما أَنزلَ              {-

ن السماِء ِمن ماٍء فَأَحيا ِبِه الْأَرض بعد موِتها وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة وتصِريِف الرياِح والسحاِب الْمسخِر بين               اللَّه مِ 
 ] .١٦٤: البقرة[} السماِء والْأَرِض لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ

ودعـوة للتنقيـب يف آثـار اتمعـات         ،ماع البشري الذي جرى على األرض     وهناك توجيهات إىل علوم االجت    
 :وعمل سنن اهللا فيها،واكتشاف األسباب اليت أدت إىل ايارها،السابقة

-} قُو مهِمن دوا أَشكَان ِلِهمقَب ِمن ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَيظُرنِض فَيوا ِفي الْأَرِسريي لَما أَووهرمعو ضوا الْأَرأَثَارةً و
 ] .٩: الروم[} أَكْثَر ِمما عمروها وجاَءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَما كَانَ اللَّه ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ

وجعلت العلوم ، من األجيال السابقة قد عمرت األرضوخالل هذه التوجيه يلفت القرآن الكرمي االنتباه إىل أن كثريا
وهي - وفرحت ا وتكربت وبطرت وانصرفت عن الغاية الكربى       ،اليت ساعدا على التمكني يف األرض غاية بذاا       

فكان مصريها أن نزل ا ما كانت تستهزئ باآلخرين منه - اإلصالح يف األرض -طاعة اهللا وجتسيد هذه الطاعة يف
وهذا هو اخلطر الذي يتهدد احلضارة احلديثة اليت فتنها التقدم العلمـي والتكنولـوجي              . لف وايار وخت،من ضعف 

والوقوف عند مثراته املاديـة دون      ،وترتكب نفس اخلطأ يف الفرع بالعلم     ،فراحت حتارب اهللا ورسله يف كل امليادين      
 .االنتقال إىل غاياته اإلميانية



 ١٣٦

عزمت علـى  : وهو األمر الذي عزم اخلليفة عمر بن اخلطاب على فعله حينما قال  ،حدثت يف صفوفها فروق طبقية    
 .نيائهم ورها إىل فقرائهمأخذ فضول أموال أغ

 للمجتمع الذي بناه قامت على جعل هذا التـوازن االقتصـادي حمـور احليـاة                -�-والواقع أن تربية الرسول     
وهذا املظهر هو حمور صدق العبادة كما مت تفصـيل ذلـك يف             . االجتماعية؛ ألنه جيسد املظهر االجتماعي للعبادة     

الْمسـِلمونَ  «:�-ومن أمثلتها قوله    . ة هلذه السياسة النبوية كثريا جدا      واألمثل -فلسفة التربية اإلسالمية  -كتاب  
  ١٦٨ »شركَاُء ِفي ثَلَاٍث الْماِء والْكَلَِأ والناِر

إمنا هي إشارة إىل مقومات احلياة الرئيسية يف تلك البيئـة           ،واإلشارة إىل املوارد الثالث باألمساء الواردة يف احلديث       
وتطورت املرحلة انسحبت حكم الشراكة ،فإذا تبدلت البيئة.  املرحلة من تاريخ اتمع اإلسالميالصحراوية يف تلك

 هو توفري األمن االقتصادي واالجتماعي -اإليواء-إذ األساس يف .  للعيش فيها أيضا-مقومات احلياة الرئيسية-على 
ومن . حول إىل األمة إذا قامت احلاجة لذلك      وكل ملكية فردية تزول وتت    . املفضي إىل األمن الديين يف مهجر األمة      

 : يف ذلك-�-توجيهات الرسول 
كُلُّ شيٍء ِسوى ِجلِْف هذَا الطَّعاِم والْماِء الْعذِْب وبيت يِظلُّه فَضـلٌ           «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،عن عثْمانَ بِن عفَّانَ   

 .١٦٩»لَيس ِلابِن آدم ِفيِه فَضلٌ
ناذٍ وععولُ اِهللا    : قَالَ، مسِه":�قَالَ رلَياِس عةُ النونؤم تٍد ِإلَّا كَثُربلَى عةُ اِهللا عمِنع تظُما عم، ِملْ ِتلْكحي لَم نفَم

 .١٧٠" عرض ِتلْك النعمةَ ِللزواِل فَمن لَم يحتِملْ مؤونةَ الناِس فَقَد": وِفي ِروايِة الْحسِن-"الْمؤونةَ علَى نفِْسِه
فمن خبلَ بتلـك    ،إنَّ ِهللا عز وجلَّ عباداً خيصهم بالنعِم ملنافِع العبادِ        «: �قالَ رسولُ اِهللا    : عبِداِهللا بِن عمر قالَ   وعن  

 ..١٧١»املنافِع عن العباِد نقلَ اُهللا عز وجلَّ تلك النعم عنهم وحولَها إىل غِريهم
     هنِضي اُهللا عاٍس ربِن عِن ابولُ اِهللا    : قَالَ،وعساِبهِ    «: �قَالَ رحأَص دثُ أَشعبي ِليسِإنَّ ِإب،     ـناِبِه ِإلَى محى أَصأَقْوو

 .١٧٢»يصنع الْمعروف ِفي ماِلِه
 : حسن االنتفاع باألرض كمصدر للمعرفة املوصلة إىل اهللا تعاىل-٤

                                                 
 صحيح ) ٢١٩٦)(٣٢٩/ ٢(السنن الصغري للبيهقي  - ١٦٨

ـ «: يقُولُ،أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اِهللا، عن أيب الزبيِر،وى عن حجب الزائد منه يف عدة أحاديث   ، على عدم بيع املاء    -�-لقد حض الرسول     هى ن
   �،فَعن ذَِلك نهى النِبي »وعن بيِع الْماِء والْأَرِض ِلتحرثَ،  عن بيِع ِضراِب الْجمِل�رسولُ اِهللا 

 )١٥٦٥)(٥٥٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم
إختلف العلماء يف إجارة الفحل وغريه من الـدواب         معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل املذكور يف حديث آخر وقد             ) ضراب الفحل (ش  [

 ]معناه ى عن إجارا للزرع) وعن بيع املاء واألرض لتحرث(للضراب 
     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نوع،   ِبيِن النةِ     : "  قَالَ �عامالِقي موي اللَّه مهكَلِّمثَالَثَةٌ الَ ي،  ِإلَي ظُرنالَ يوِهم :        ا أَكْثَـرطَى ِبهأَع ٍة لَقَدلَى ِسلْعع لَفلٌ حجر

   كَاِذب وهطَى وا أَعرِ      ،ِممصالع دعٍة بِمٍني كَاِذبلَى يع لَفلٌ حجرِلٍم،وسٍل مجالَ را مِبه ِطعقْتِلي،قُولُ اللَّهاٍء فَيلَ مفَض عنلٌ مجرو :نأَم موِلي اليفَض كع
 اكدلْ يمعت ا لَملَ مفَض تعنا م٢٣٦٩)(١١٢/ ٣(صحيح البخاري " كَم(  

 ]أي حيلف البائع أنه أعطى قيمة السلعة أكثر مما أعطاه املشتري اآلن) أعطى. . أعطى(ش  [  
 حسن) ٦١/ ١(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ١٦٩
 حسن لغريه ) ٧٩٨)(١٨/ ٢( ومسند الشهاب القضاعي  )٧٢٥٨)(١١٩/ ١٠(شعب اإلميان  - ١٧٠
وصـحيح  ) ١٦٩٢( ووالصحيحة  ) ٦٩٤)(١٣٤٤/ ٣(ومشيخة قاضي املارستان     ) ٣٤٩٢)(٢٤٠/ ٤(اإلمياء إىل زوائد األمايل واألجزاء       - ١٧١

  صحيح لغريه٩/٤٥٩ وخط ٨/١٧٥واإلحتاف ) ٢١٦٤( اجلامع 
 ضعيف جدا)  ١١٥٣٦)(٢١٤/ ١١(املعجم الكبري للطرباين  - ١٧٢



 ١٣٥

.  وميثل التطبيق األمثل ملبدأ املشاركة العامة بالثروة       -اإليواء- األشعريني منوذجا جيسد     -�-ولقد قدم رسول اهللا     
" فقههـم "ولقـد كـان مـن       . م مجاعة من املسلمني ينسب إليهم الصحايب أبو موسى األشعري         واألشعريون ه 

فإذا انتام قحط يف أيام السلم أو . واملشاركة العامة يف الثروة أم ال يكرتون شيئا دون بعضهم البعض     " اإليواء"لـ
  .مث اقتسموه بالتساوي،حلت م ضائقة اقتصادية يف أيام احلرب مجعوا ما عندهم من املاء والغذاء

يالحظ أن مطلع اآلية اليت تندد بالذين يكرتون الذهب والفضة ابتدأ بتحذير املسلمني من اقتفـاء ـج األحبـار                    
يأْكُلُونَ يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنَّ كَِثريا ِمن الْأَحباِر والرهباِن لَ{: مث نددت باللذين يكرتون عامة،والرهبان يف هذا الشأن

                  مهـرشِبيِل اللَِّه فَبا ِفي سهِفقُوننال يةَ والِْفضو بونَ الذَّهكِْنزي الَِّذينِبيِل اللَِّه وس نونَ عدصياِطِل واِس ِبالْبالَ النوأَم
 ] .٣٤: التوبة[} ِبعذَاٍب أَِليٍم
وقيمها االقتصادية ، والفضة واالحتكار نشأت يف أحضان املسيحية     لكرت الذهب  -د عملي ياليت هي جتس  -والرأمسالية  

 Maxمث امتدت إىل أرجاء العامل كما أشار لذلك باحثون على رأسهم عامل االجتماع األملـاين مـاكس وبـر    

Weber. 
أَو قَلَّ طَعام ِعياِلِهم ِبالْمِدينِة جمعوا ما كَانَ ،ِإنَّ اَألشعِريني ِإذَا أَرملُوا ِفي الغزِو«: �قَالَ النِبي : قَالَ،عن أَِبي موسى  

 .١٦٧»فَهم ِمني وأَنا ِمنهم،ثُم اقْتسموه بينهم ِفي ِإناٍء واِحٍد ِبالسِويِة،ِعندهم ِفي ثَوٍب واِحٍد
 .أي هم على سنيت وهم النموذج الذي ميثل هذه السنة

 من اآلية واحلديث املذكورين يشري إىل أن األصل يف االقتصاد اإلسالمي هو ضمان حاجات األمة              وال شك أن كال   
ولذلك يتوجب على التربية اإلسالمية أن تضع يف حمور القيم االقتصادية اليت متيها وجوب االقتداء بأمثـال            . جمتمعة

علم اقتصاد  -من الصحابة دف بلورة     " جلعدفقه أيب ذر وسامل بن ا     "و" فقه علي بن أيب طالب    "و" فقه األشعريني "
كلما نزلت باألمة أزمات اقتصادية أو      ،إسالمي ونظم اقتصادية إسالمية قادرة على إعادة التوازن يف حاجات األمة          

                                                                                                                                            
يِرد أُولَاهـا   ،وتعضه ِبأَفْواِهها «: حِسبته قَالَ » رقٍَر تطَؤه ِبأَخفَاِفها  أَلْف سنٍة حتى يقْضى بين الناِس ثُم يرى سِبيلَه وِإنْ كَانت ِإِبلًا ِإلَّا بِطح لَها ِبقَاٍع قَ                

 »ِبأَظْلَاِفهاوتطَؤه ،ِإلَّا أَنها تنطَحه ِبقُروِنها،وِإنْ كَانت غَنما فَِمثْلُ ذَِلك. حتى يقْضى بين الناِس ثُم يرى سِبيلَه،علَى أُخراها
                           ظَـاِئفالْو دـؤت اِل الَِّتي لَـمولَى الْأَماللَِّه ع ِمن وا همِإن ِعيدلَى أَنَّ الْوةُ عاِضحلَالَةُ الْوا الدا الِْإطَالَةَ ِبِذكِْرهناِر الَِّتي كَِرهبالْأَخ ِمن ظَاِئرن وِفي ذَِلك

  ا ِلأَهةُ ِفيهوضفْرقَةِ  الْمدالص ا ِمنا   ،ِلهاِزهاكِْتنا واِئهلَى اقِْتناٍس               . لَا عبع نا قَالَ ابكَم اصةَ ِلخلَى أَنَّ الْآيع اِضحانُ الْويالْب ذَِلك ا ِمننيا بِفيمو "} الَِّذينو
يعِنـي  " ِهي خاصةٌ وعامةٌ    : وقَالَ،هم أَهلُ الِْكتابِ  : يقُولُ] ٣٤: التوبة[}  اللَِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليمٍ    يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ ولَا ينِفقُونها ِفي سِبيلِ      

ةٌ ِفي أَهِل الِْكتاِب؛ ِلأَنهم كُفَّار لَا تقْبلُ ِمـنهم نفَقَـاتهم ِإنْ             وعام،ِهي خاصةٌ ِمن الْمسِلِمني ِفيمن لَم يؤد زكَاةَ ماِلِه ِمنهم         ،ِهي خاصةٌ وعامةٌ  : ِبقَوِلِه
 . أَنفَقُوا

أَنفُِسكُم فَـذُوقُوا مـا كُنـتم       هذَا ما كَنزتم لِ   {: ِإلَى قَوِلهِ ] ٣٤: التوبة[} والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ ولَا ينِفقُونها     {: " قَولُه،وعِن ابِن عباسٍ  
وكُلُّ ،وكُلُّ ماٍل لَا تؤدى زكَاته كَانَ علَى ظَهِر الْأَرِض أَو ِفي بطِْنها فَهو كَنز             : قَالَ. هم الَِّذين لَا يؤدونَ زكَاةَ أَمواِلِهم     : قَالَ] ٣٥: التوبة[} تكِْنزونَ

 )٤٢٥/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي "اته فَلَيس ِبكَنٍز كَانَ علَى ظَهِر الْأَرِض أَو ِفي بطِْنها ماٍل تؤدى زكَ
ش أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة باب من فضائل األشعريني   [- ٩٤٨ - ٢٤٨٦)٣٣٧: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٦٧

أي ) يف إناء واحـد   . (من اإلرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة              ) أرملوا (.٢٥٠٠رضي اهللا عنهم رقم     
طريقيت وطريقتهم واحدة يف التعاون على الـرب        ) فهم مين وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية. (اقتسموه مبكيال واحد حىت ال يتميز بعضهم عن بعض        

 ]عز وجل ولذلك ال أختلى عنهموالتقوى وطاعة اهللا 
فإذا كانت  . واملكان فيما خيص تطبيق هذه القيم     ، ال بد للتربية اإلسالمية وهي تعمل على رسوخ القيم االقتصادية العادلة أن تراعي ظروف الزمان               

يستدعي وسائل مناسبة شريطة احلفاظ علـى       واتساع اتمعات   ،فإنه تعقيد العالقات  ،وسيلة األشعريني يف التطبيق قد ناسبت جمتمع املدينة الصغري        
 .روح املبدأ املشار إليه

 



 ١٣٤

 .٧اآلية : سورة احلشر} كَي ال يكُونَ دولَةً بين الْأَغِْنياِء ِمنكُم{:وهي ما يوجه إليه قوله تعاىل
 .١٨٨اآلية : سورة البقرة} نكُم ِبالْباِطِلوال تأْكُلُوا أَموالَكُم بي{:ويف تفسري الطربي أن احلكمة من قوله تعاىل

هو أن حيتكره البعض دون الـبعض  " الباطل"فـ. وليس للبعض دون البعض اآلخر  ،إشارة إىل أن املال لألمة جمتمعة     
وأن الغاية هي توفري   ،أو يستأثر بوافره دون اآلخرين؛ ألن األصل يف مفهوم األمة املسلمة أا كاجلسد الواحد             ،اآلخر

ومل ينج من   ،وصار املال دولة بني األغنياء وحدهم انعكست آثار ذلك على اجلميع          ،فإذا ظهر التفاوت  ،ها جمتمعة أمن
فاألصل يف املال أنه هللا   . وإمنا األمر خيتلف بتوقيت اهلالك حيث يهلك احملرومون أوال مث يتبعهم احملتكرون           ،األمة أحد 

يعني " ماعونا"نتفاع به شريطة أن ال خيرج مفهوم املال عن كونه  وهلا جمتمعة حق اال   ،وأن األمة كلها مستخلفة عليه    
والَِّذين يكِْنزونَ الـذَّهب والِْفضـةَ وال       {:ويف تفسري الصحابة لقوله تعاىل    . الناس على إقامة أمور دينهم ودنياهم     

 ] .٣٤: التوبة[} ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم
وعدم احتكارها من قبل فئات     ،هناك تفاسري متنوعة تتكامل مجيعها لتقرر وجوب انتفاع األمة كلها مبصادر الثروة           

 .١٦٦أو عائالت أو طبقات معينة

                                                 
ولَـا  {: وعنى ِبقَوِلهِ : قَالُوا. هو كُلُّ ماٍل وجبت ِفيِه الزكَاةُ فَلَم تؤد زكَاته        : فَقَالَ بعضهم ،واختلَف أَهلُ الِْعلِْم ِفي معنى الْكَنزِ     :" قال الطربي  - ١٦٦

 ولَا يؤدونَ زكَاتها] ٣٤: التوبة[} ِهينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَّ
  رمِن عِن ابا        «: قَالَ، عفُوندِإنْ كَانَ مٍز وِبكَن سفَلَي هكَاتز تياٍل أَدى ِبـِه               ،كُلُّ مكْوآِن يِفي الْقُر اللَّه هالَِّذي ذَكَر زالْكَن وفَه هكَاتز دؤت اٍل لَمكُلُّ مو

 »ِحبه وِإنْ لَم يكُن مدفُوناصا
رمِن عِن ابقَالَ،وع ها«: أَنفُوندِإنْ كَانَ مٍز وِبكَن سكَاةَ فَلَيالز هِمن تياٍل أَدكُلُّ م،زكَن وا فَهفُوندم كُني ِإنْ لَمكَاةَ والز هِمن دؤت اٍل لَمكُلُّ مو« 

وِإنْ كَانَ  ،وأَيما ماٍل لَم تؤد زكَاته فَهو ِبكَنٍز يكْوى ِبِه صاِحبه         ،أَيما ماٍل أَديت زكَاته فَلَيس ِبكَنٍز وِإنْ كَانَ مدفُونا ِفي الْأَرضِ          «: قَالَ، عمر وعِن ابنِ 
 »علَى وجِه الْأَرِض

 أَديت ِمنه الزكَاةَ أَو لَم تؤد،فَهو كَنز،د علَى أَربعِة آلَاِف ِدرهٍمكُلُّ ماٍل زا: وقَالَ آخرونَ
ِليع نِه قَالَ، علَيةُ اللَِّه عمحفَقَةٌ«: را نهونا دٍم فَمهةُ آلَاِف ِدرعبأَر،زكَن وفَه ذَِلك ِمن ا كَانَ أَكْثَرفَم« 

رقَالَ آخِه : ونَ واِحِبِه ِإلَيِة صاجح ناِل عالْم لَ ِمنا فَضكُلُّ م زالْكَن 
من ترك صفْراَء   «: لَ قَا �ِإنَّ رسولَ اللَِّه    : وقَالَ،فَنهاه عنها أَبو ذَر   ،كَانَ نعلُ سيِف أَِبي هريرةَ ِمن ِفضةٍ      : قَالَ،أَنه سِمع أَبا مِجيبٍ   ، عن عبِد الْواِحدِ  

 »أَو بيضاَء كُِوي ِبها
 تبا ِللذَّهبِ «: �قَالَ النِبي   ] ٣٤: التوبة[} والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ ولَا ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَّهِ        {: لَما نزلَت : قَالَ،وعن ساِلِم بِن أَِبي الْجعدِ    

يا رسولَ اللَِّه  : فَقَالَ. أَنا أَعلَم لَكُم ذَِلك   : فَأَي ماٍل نتِخذُه؟ فَقَالَ عمر    : قَالُوا،�فَشق ذَِلك علَى أَصحاِب رسوِل اللَِّه       : قَالَ. يقُولُها ثَلَاثًا » تبا ِللِْفضةِ 
 » وزوجةً تِعني أَحدكُم علَى ِديِنِه،وقَلْبا شاِكرا،ِلسانا ذَاِكرا«: فَقَالَ،فَأَي الْماِل نتِخذُ: واِإنَّ أَصحابك قَد شق علَيِهم وقَالُ

فَقَالَ ،فَوِجد ِفي ِمئْزِرِه ِدينارانِ   ،ثُم توفِّي آخر  » يةٌكَ«: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ،فَوِجد ِفي ِمئْزِرِه ِدينار   ،توفِّي رجلٌ ِمن أَهِل الصفَّةِ    : قَالَ، وعن أَِبي أُمامةَ  
 ِبياِن«: �النتكَي« 

 فَلَيس ِبكَنٍز يحـرم علَـى صـاِحِبِه    الْقَولُ الَِّذي ذُِكر عِن ابِن عمر ِمن أَنَّ كُلَّ ماٍل أَديت زكَاته    : وأَولَى الْأَقْواِل ِفي ذَِلك ِبالصحةِ    :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
  ِإنْ كَثُرو هازِفي                     ،اكِْتن ِجبا يِإنْ قُلْ ِإذَا كَانَ ِممفِْوِه وِه ِبعلَيع لَ اللَّهفَضتاللَِّه ِإلَّا أَنْ ي ِعيدو ِحقتسم اقَبعم هاِحبفَص هكَاتز دؤت ا لَمأَنَّ كُلَّ مكَاةُوِه الز .

فَِإذْ كَـانَ   . وِفي ِعشِرين ِمثْقَالًا ِمن الذَّهِب ِمثْلَ ذَِلك ربع عشِرها        ،وذَِلك أَنَّ اللَّه أَوجب ِفي خمِس أَواٍق ِمن الْوِرِق علَى ِلساِن رسوِلِه ربع عشِرها             
وِإنْ أَديت زكَاته ِمـن     ،فَمعلُوم أَنَّ الْكَِثري ِمن الْماِل وِإنْ بلَغَ ِفي الْكَثْرِة أُلُوف أُلُوٍف لَو كَانَ            ، علَى ِلساِن رسوِلهِ   ذَِلك فَرض اللَِّه ِفي الذَّهِب والِْفضةِ     

      ا الِْعقَابهلَيا علَهأَه اللَّه دعوِز الَِّتي أَوكَاةُ الَّ    ،الْكُنِفيِه الز كُني لَم               اذُهخات امرحاِل والْم ِميِعِه ِمنج اجرا ِإخضا كَانَ فَرِر؛ ِلأَنَّ مشِع الْعبر ا ِمننِتي ذَكَر
ى الْغاِصِب ِإمساكُه وفَرض علَيِه ِإخراجه ِمن يِدِه        وذَِلك ِمثْلُ الْماِل الْمغصوِب الَِّذي هو حرام علَ       ،فَزكَاته الْخروج ِمن جِميِعِه ِإلَى أَهِلِه لَا ربع عشِرهِ        

ها ِممـا يسـتِحق   أَو ما فَضلَ عن حاجِة ربِه الَِّتي لَا بد ِمن،فَلَو كَانَ ما زاد ِمن الْماِل علَى أَربعِة آلَاِف ِدرهمٍ     . فَالتطَهر ِمنه رده ِإلَى صاِحِبهِ    ،ِإلَى يِدهِ 
بلْ كَانَ اللَّاِزم لَه الْخـروج ِمـن        ،صاِحبه ِباقِْتناِئِه ِإذَا أَدى ِإلَى أَهِل السهماِن حقُوقَهم ِمنها ِمن الصدقَِة وِعيد اللَِّه لَم يكُِن اللَّاِزم ربِه ِفيِه ربع عشِرهِ                   

  ِميِعِه ِإلَى أَهج     فُهرِه صلَيع ِجبا يِفِه ِفيمرصهِ        ،ِلِه وبلَى رع هدر الَهٍل مجلَى غَاِصِب رع اِجبأَنَّ الْو ا ِمننةَ. كَالَِّذي ذَكَرريرأَِبي ه نع دعبولَ ،وسأَنَّ ر
ا جِعلَ يوم الِْقيامِة صفَاِئح ِمن ناٍر يكْوى ِبها جنبه وجبهته وظَهره ِفي يوٍم كَانَ ِمقْداره خمِسـني                ما ِمن رجٍل لَا يؤدي زكَاةَ ماِلِه ِإلَّ       «: قَالَ،�اللَِّه  



 ١٣٣

وصدرا ِمن ،وعثْمانَ،وعمر،وِفي ِإمارِة أَِبي بكٍْر، �كَانَ يكِْري مزاِرعه علَى عهِد رسوِل اِهللا ،أَنَّ ابن عمر،وعن ناِفٍع
وأَنا ،فَدخلَ علَيِه، �يحدثُ ِفيها ِبنهٍي عِن النِبي   ،أَنَّ راِفع بن خِديجٍ   ،حتى بلَغه ِفي آِخِر ِخلَافَِة معاِويةَ     ،ِخلَافَِة معاِويةَ 

هعم،أَلَهولُ اِهللا    «: فَقَالَ،فَسساِرعِ     �كَانَ رزاِء الْمِكر نى عهني  «   دعب رمع نا ابكَهرفَت،،      ـدعا بهنِئلَ عكَانَ ِإذَا سو
 .١٦١  نهى عنها�زعم راِفع بن خِديٍج أَنَّ رسولَ اِهللا : الَقَ

. متكني اآلخرين من االستفادة منها     وعدم،ويلحق باملعوقات اليت حتول دون االنتفاع باألرض االستيالء عليها ظلما         
 :�-منها قوله . والتحذيرات النبوية يف هذا صارمة وحازمة

ِإنَّ هذَا انتزى   : فَقَالَ أَحدهما ،فَأَتاه رجلَاِن يختِصماِن ِفي أَرضٍ    ، �كُنت ِعند رسولُ اِهللا     : قَالَ،عن واِئِل بِن حجرٍ   
:  قَـالَ -ِعبـدانَ  وخصمه رِبيعةُ بن ، وهو امرؤ الْقَيِس بن عاِبٍس الِْكنِدي    -علَى أَرِضي يا رسولَ اِهللا ِفي الْجاِهِليِة        

»كتنيةٌ: قَالَ» بنيِلي ب سقَالَ،لَي :»هِمينا: قَالَ» يِبه بذْهقَالَ،ِإذَنْ ي :»ِإلَّا ذَاك لَك سقَالَ»لَي، :ِلفحِلي ا قَامقَالَ ،فَلَم
 .١٦٢»يِه غَضبانُلَِقي اَهللا وهو علَ،مِن اقْتطَع أَرضا ظَاِلما« : �رسولُ اِهللا 

من أَخذَ ِمن الْأَرِض شيئًا ظُلْما جاَء يوم الِْقيامـِة يحِمـلُ ترابهـا ِإلَـى                «: قَالَ،�أَنَّ النِبي   : وعن يعلَى بِن مرةَ   
 .١٦٣»الْمحشِر

من أَخذَ ِمن الْأَرِض شيئًا ِبغيِر حقِِّه خِسف ِبِه يوم الِقيامِة           «: � قَالَ النِبي : عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه قَالَ     ،وعن ساِلمٍ 
ِضنيِع أَرب١٦٤»ِإلَى س. 

ال ،وحتويلها إىل سلعة جتارية باهظة الـثمن      ،وأبشع أنواع الظلم املعاصر هو استغالل النفوذ لالستيالء على األرض         
لقاسي يف أرداء األرض كلها من أجل احلصول على مأوى ال يتعدى املائة  يقدر على دفعه إال من أفىن عمره بالكد ا        

 .متر مربع
اليت أشاعتها عصـور    ،ويرتبط ذه التوجيهات ضرورة قيام التربية اإلسالمية بإعادة النظر يف مفاهيم التملك املطلق            

-والتربية .  أم ال يعملونوالقوانني اليت بررت استيالء أصحاب القوة والسلطان على األرض رغم،امللك العضوض
وكل فهم يسـتبدل    . وتطبيقات السنة وعصر الراشدين   ، ملزمة أن تبين أصوهلا على نصوص القرآن واحلديث        -هنا

يف احلاضر بنصـوص الـوحي والسـنة       " علماء امللوك والرؤساء  "أو  ،يف املاضي " واخللفاء علماء السالطني "فتاوى  
 عن  .} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن اللَّهِ      {: ج حتت قوله تعاىل   فإمنا يندر ،الصرحية يف عدهلا وإرشادها   

اتخذُوا أَحبارهم ورهبـانهم    { وِفي عنِقي صِليب ِمن ذَهٍب وهو يقُولُ         �أَتيت رسولَ اللَِّه    : عِدي بِن حاِتٍم قَالَ   
أَجلْ ولَِكن يِحلُّونَ لَهم ما حرم      «: يا رسولَ اللَِّه لَم يكُونوا يعبدونهم قَالَ      : قُلْت] ٣١: التوبة[} ن دوِن اللَّهِ  أَربابا مِ 

 .١٦٥»اللَّه فَيستِحلُّونه ويحرمونَ علَيِهم ما أَحلَّ اللَّه فَيحرمونَ
 :وعدم احتكارها من قبل فئة أو عائلة أو طبقة، لالنتفاع مبصادر الثروة العامة اشتراك األمة كلها-٣

                                                 
 )١٥٤٧)(٥٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٦١
 ) ١٣٩)(٦٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٦٢

 ]معناه غلب عليها واستوىل واجلاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهم) انتزى على أرضي يف اجلاهلية(ش [
 صحيح لغريه ) ٦٩٠)(٢٦٩/ ٢٢(املعجم الكبري للطرباين  - ١٦٣
  ) ٢٤٥٤)(١٣٠/ ٣(صحيح البخاري  - ١٦٤
قال العيين أراد أن عبد اهللا بن املبارك صنف كتبه خبراسان           . .) ليس خبراسان . ( األرض وجعل ذلك يف عنقه كالطوق      غارت به ) خسف به (ش   [  

 .]وحدث ا هناك ومحلها عنه أهلها إال أن هذا احلديث فإنه أماله عليهم بالبصرة
 صحيح لغريه) ٢٥٩)(٢٠٩: ص(بيهقي واملدخل إىل السنن الكربى لل) ١٧٨٤/ ٦( خمرجا -األصيل ،تفسري ابن أيب حامت - ١٦٥
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لَيس «: قَالَ،الشراب احلَالَلُ الطَّيب  : قَالَ» فَما أَسكَر فَهو حرام   «:  الباذَق �سبق محمد   :  الباذَِق فَقَالَ  عِن،عباٍس
  ١٥٣»بعد احلَالَِل الطَّيِب ِإلَّا احلَرام اخلَِبيثُ

وتطبيقاا العملية يف أحاديث كثرية ،"لطيباحلالل ا" التوجيهات القرآنية املتفرعة عن منهج -�-ويفصل الرسول 
 :جدا يصعب حصرها منها ما يلي
      هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن مِس بأَن نولُ اللَِّه    : قَالَ،عسا    «: �قَالَ رسغَر ِرسغِلٍم يسم ا ِمنا  ،معرز عرزي أَو،  هاكُلُ ِمنفَي

ِهيمب انٌ أَوسِإن أَو رقَةٌ،ةٌطَيدِبِه ص ١٥٤»ِإلَّا كَانَ لَه. 
اِريصالْأَن وبأَِبي أَي نوِل اللَِّه ،وعسر نقَالَ�ع ها «:  أَنم رِر قَدالْأَج ِمن لَه اللَّه با ِإلَّا كَتسغَر ِرسغٍل يجر ا ِمنم

اسالِْغر ِر ذَِلكثَم ِمن جرخ١٥٥»ي. 
فَِإِن استطَاع أَنْ لَا تقُـوم      ،ِإنْ قَامِت الساعةُ وِفي يِد أَحِدكُم فَِسيلَةٌ      «:  قَالَ - � -عِن النِبي   ،بِن ماِلكٍ وعن أَنِس   

 .١٥٦»حتى يغِرسها فَلْيغِرسها
 املعوقـات   وأهم هـذه  .  إىل وجوب إزالة املعوقات اليت حتول دون استثمار األرض وزراعتها          -�-كذلك يوجه   

 .احتكارها ممن ال يزرعون وال يعملون
    هنع اللَّه ِضياِبٍر رج نـفِ     : قَالَ،عصالنِع وبالرا ِبالثُّلُِث وهونعرزوا يكَان،    ِبـيفَقَالَ الن� :»      لَـه ـتكَان ـنم

ضا،أَرهحنمِلي ا أَوهعرزلْ،فَلْيفْعي فَِإنْ لَم،فَلْيهضأَر ِسك١٥٧»م  . 
      هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نولُ اللَِّه   : قَالَ،وعسقَالَ ر� :»ضأَر لَه تكَان نم، اهـا أَخهحنمِلي ا أَوهعرزفَـِإنْ  ،فَلْي

 ١٥٨»فَلْيمِسك أَرضه،أَبى
مـن  « : �فَقَالَ رسولُ اِهللا ،فَنِصيب ِمن الِْقصِري وِمن كَذَا، �رسوِل اِهللا كُنا نخاِبر علَى عهِد : قَالَ،وعن جاِبرٍ 

 .١٥٩»وِإلَّا فَلْيدعها،أَو فَلْيحِرثْها أَخاه،كَانت لَه أَرض فَلْيزرعها
 .١٦٠»أَو حظٌّ، ِللْأَرِض أَجر  أَنْ يؤخذَ�نهى رسولُ اِهللا «: قَالَ،وعن جاِبِر بِن عبِد اِهللا

                                                 
  )٥٥٩٨)(١٠٧/ ٧(صحيح البخاري  - ١٥٣

: وقولـه . وهي اخلمر بالفارسـية ،وحيتمل أن يكون معرباً من باذه  ،شراب كان عندهم معروف   ] : وجيوز كسرها ،بفتح الذال املعجمة  ) : [الباذق(
 )٩٥/ ٥(جامع األصول .أن ما أسكر حرام: سبق حكمه: أي» سبق حممد الباذق«

ش أخرجه مسلم يف املساقاة باب فضل الغرس والـزرع رقـم   [- ٨٩٨ - ٢٣٢٠)٣١٦: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم      - ١٥٤
 ]البحر والرب وكل حيوان ال مييز فهو يمةكل ذات قوائم أربع من دواب ) يمة. (الغرس للشجر والزرع لغريه) يغرس (١٥٥٣

 حسن لغريه ) ٢٣٥٢٠)(٥٠٣/ ٣٨(مسند أمحد ط الرسالة  - ١٥٥
 )صحيح  (- ٦٩٢ - ٤٧٩)١٤١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب األدب املفرد للبخاري  - ١٥٦
 البيوع باب كـراء األرض رقـم        ش أخرجه مسلم يف   [-) ٣(- ٩٠٦ - ٢٣٤٠)٣١٨: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٥٧

 ]ليعطيها بدون أجرة) ليمنحها. (١٥٣٦
ش أخرجه مسلم يف البيوع بـاب كـراء         [معلقاً ووصله مسلم    - ٩٠٧ - ٢٣٤١)٣١٨: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٥٨

 ]١٥٤٤األرض رقم 
 ) ١٥٣٦)(٥٤٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٥٩

على وزن القبطى هكذا ضبطناه وكذا ضبطه اجلمهور وهو املشهور وهو ما بقي من احلب يف السنبل بعد الدياس ويقال له القصارة    ) صرىالق(ش  [
 ]وهذا األسم أشهر من القصرى

 )١٥٣٦(٥٤٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٦٠
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وبني الضرب يف األرض والسعي يف مناكبها واألكل من رزق اهللا عوائق التقسـيمات  ،وال جيوز أن حيول بني الناس  
هو الَِّذي جعلَ لَكُـم     {: وأخالق اجلشع واإلسراف  ،واجلنسيات العصبية وأيدولوجيات العلو واالستكبار    ،جلغفرايةا

ورشِه النِإلَيِقِه وِرز كُلُوا ِمنا واِكِبهنوا ِفي مشذَلُولًا فَام ض١٥: امللك[} الْأَر. [ 
ولـذلك  . اجز مادية مانعة أمام االنتفاع مبصادر العيش يف األرض         أن تقف املعتقدات الدينية حو     -أيضا-وال جيوز   

أي بنعمة اإليـواء  -والثمرات ،من ساكين البلد احلرام باألمن    " املؤمنني"حني دعا إبراهيم عليه السالم ربه أن خيص         
حليـاة الـدنيا    أيضا يف فترة ا   " الكافرون" سوف يتمتع به     -اإليواء- جاءه اجلواب اإلهلي أن هذا       -األمين واملعيشي 

وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آِمنا وارزق أَهلَه ِمن الثَّمـراِت  {: مث جيزون على كفرهم يف نار اآلخرة      ،القليلة
: البقـرة [} ضطَره ِإلَى عذَاِب الناِر وِبئْس الْمِصري     من آمن ِمنهم ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَِليلًا ثُم أَ            

١٢٦. [ 
} وارزق أَهلَه ِمن الثَّمراِت من آمن ِمنهم ِباِهللا والْيوِم الْـآِخرِ          ، رب اجعلْ هذَا بلَدا آِمنا      {: عِن ابِن عباٍس ِفي قَوِلهِ    

ومـن كَفَـر    : فَأَنزلَ اُهللا عز وجلَّ   ،كَانَ ِإبراِهيم علَيِه السلَام احتجرها دونَ الناسِ      ":عباٍسقَالَ ابن   ،] ١٢٦: البقرة[
ثُم قَرأَ  ،"م ِإلَى عذَاِب الناِر     ثُم اضطَره ، أُمتعهم قَِليلًا   ،أَخلُق خلْقًا لَا أَرزقُهم   ،فَأَنا أَرزقُهم كَما أَرزق الْمؤِمِنني    ،أَيضا

  ١٥٢]٢٠: اإلسراء[} كُلا نِمد هؤلَاِء وهؤلَاِء ِمن عطَاِء ربك وما كَانَ عطَاُء ربك محظُورا{: ابن عباٍس
بنته عائشـة أم     يأمر أبا بكر أن ال يوقف نفقته على من قذف ا           -�-ومن نفس املنطلق نزل الوحي على الرسول        

كما مر يف -ويأمر األنصار أن ال يوقفوا إنفاقهم على القرىب واألنسباء من اليهود الذين مل يستجيبوا للرسالة ،املؤمنني
وبـراهني قدرتـه يف اآلفـاق       ، للكافر يهيئ له أنه يتفرغ للتأمل يف آيات اهللا         -اإليواء- ألن توفري    -صفحة سابقة 

 .واألنفس
 -أكل احلـالل والطيـب    -هلية أن يقوم االنتفاع باألرض كمصدر للعيش على ما تسميه           وتتكرر التوجيهات اإل  

يا أَيها الناس كُلُوا ِمما ِفي الْأَرِض حاللًا        {: احلرام اخلبيث -والتحذير من أساليب الشيطان اليت توجه إىل ما تسميه          
 هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتال تا وبطَيِبنيم ودع ١٦٨: البقرة[} لَكُم. [ 

} يا أَيها الَِّذين آمنوا أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما كَسبتم وِمما أَخرجنا لَكُم ِمن الْأَرِض وال تيمموا الْخِبيثَ ِمنه تنِفقُونَ {-
 ] .٢٦٧: البقرة[
: يونس[}  اللَّه لَكُم ِمن ِرزٍق فَجعلْتم ِمنه حراما وحاللًا قُلْ آللَّه أَِذنَ لَكُم أَم علَى اللَِّه تفْترونَقُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ   {-

٥٩. [ 
الذي يفرز مفاهيم يف االقتصاد     " احلالل الطيب "فإما منهج اهللا يف     : ولالنتفاع خبريات األرض منهجان ال ثالث هلما      

وتوفر للجميـع التمتـع   ،وتشيع التعاون والتكافـل بينـهم  ،الناس االنتفاع اجلسدي والنفسي والعقلييئ جلميع   
-الذي يفرز نظريات يف " احلرام اخلبيث"وإما منهج الشيطان يف ،من الغذاء املؤدي إىل العافية والكرامة" الطيب"بـ

وتشـيع االسـتغالل    ،لي تصـيب البشـر كلـهم بالضـنك النفسـي واجلسـدي والعق             -اإلنتاج واالستهالك 
 من -أو اخلبيث-واالبتزاز وب مقدرات األفراد والشعوب لصاحل أقليات مترفة تاركة لألكثرية الرديء ،واالحتكار

سأَلْت ابـن   : قَالَ،عن أَِبي اجلُويِريةِ  ف.والفنت يف األرض والفساد الكبري    ،ومضاعفات ااعات ،الغذاء اجلالب لألسقام  
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} ِإلَى ِفرعونَ وملَِأِه فَاستكْبروا وكَـانوا قَومـا عـاِلني         ،ثُم أَرسلْنا موسى وأَخاه هارونَ ِبآياِتنا وسلْطَاٍن مِبنيٍ        {-
 ] .٤٥،٤٦: املؤمنون[
 ] .٨٣: القصص[} وا ِفي الْأَرِض وال فَسادا والْعاِقبةُ ِللْمتِقنيِتلْك الدار الْآِخرةُ نجعلُها ِللَِّذين ال يِريدونَ علُ {-
-} قِر الْحيِض ِبغونَ ِفي الْأَرركَبتي الَِّذين اِتيآي نع ِرفأَص١٤٦: األعراف[} س. [ 
-} لَنو ضالْأَر ِرقخت لَن كا ِإنحرِض مِش ِفي الْأَرمال تالَ طُولًاولُغَ الِْجبب٣٧: اإلسراء[}  ت. [ 
 ] ١٨: لقمان[} وال تصعر خدك ِللناِس وال تمِش ِفي الْأَرِض مرحا ِإنَّ اللَّه ال يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍر {-
وإفساد والبيئة ، من ختريبوما يتفرع عن هذا اإلسراف،خرياا" استهالك"موارد األرض و" إنتاج" اإلسراف يف -٣

ويضع أهله يف مصاف    ،ويتكرر التنديد باإلسراف والتبذير ويرد مقترنا بالعلو يف األرض        ،ومصادر نعم اهللا وإحسانه   
 .الشياطني الذين يتركز فيهم غضب اهللا ومقته

 .ومعصيته والتنكر هلديه،ه هو الكفر باهللا أو الشرك ب-أو أم املنكر وأشكاله-واملصدر الرئيسي هلذه املنكرات الثالثة 
ومن حماربة رساالت اهللا الـيت ـدف إىل إشـاعة     ،ويتكرر التحذير يف القرآن الكرمي من مغبة اإلفساد يف األرض         

وحىت ال تكون التوجيهات اإلهلية جمرد توجيهات نظرية كان         .  فيها -اإليواء-وتوفري مقومات   ،الصالح يف األرض  
ويئة األرض كمكان لإليواء    ،وحماربة اإلفساد يف األرض   ،ة تتعهد نشر اإلصالح   إخراج األمة املسلمة كطليعة بشري    

 .هدف معرفة اهللا وحمبته وطاعته-قرار النفسي واملادي املوصل إىل اهلدف الكبري توجتسيدا لالس،مبظاهره املختلفة
راجها حيذر اهللا سبحانه من ومقوماا والغاية من إخ، والتوجيه إىل عناصرها-إخراج األمة املسلمة-وخالل عمليات 

أو االحنراف عن أهدافـه سـيؤدي إىل شـيوع الفـنت يف             ،وإىل أن القصور فيه   ،عواقب التهاون يف هذا اإلخراج    
 .والفساد الكبري أي هدم مقومات االستقرار ومظاهر اإليواء،األرض

}كَِبري ادفَسِض وةٌ ِفي الْأَرنِفت كُنت لُوهفْع٧٣: الاألنف[} ِإلَّا ت. [ 
 : حسن االنتفاع باألرض كمصدر للعيش والغذاء-٢

ويعتمد مستقل أية أمة إىل حد كبري على الطريقة اليت تستعمل ا . األرض أعظم مصادر العيش واحلياة بدون منازع
وحني يسيء هذا التعايش تنـهار      ،وحني كان اإلنسان حيسن التعايش مع األرض كانت احلضارات تقوم         . األرض
وهذه قاعدة تنطبق على أكثر من ثالثني       . وترحل إىل مكان آخر حيسن فيه إنسان آخر التعامل مع األرض          ،رةاحلضا

 .١٥١حضارة شاهدا األرض
خاصة -اإلقامة يف األرض حيث تتوفر احلرية ،األوىل: واألساس يف حسن االنتفاع باألرض كمصدر للعيش قاعدتان

أي هاجروا واستقروا   ] . ٥٦: العنكبوت[} منوا ِإنَّ أَرِضي واِسعةٌ فَِإياي فَاعبدونِ     يا ِعباِدي الَِّذين آ   { :حرية العبادة 
. وعبادة متحررة من الضغوط املادية والنفسية واالجتماعية والفكرية،حيث تستطيعون عباديت عبادلة شاملة غري جمزأة

الضرب "ىل هذه احلرية الثانية يشري القرآن بتعابري        وإ. حرية السفر يف مناكب األرض كلها للتجارة والعمل       ،والثانية
ــها"و" يف األرض ــعي يف مناكب ــرة   ". الس ــور البق ــن س ــل م ــارة يف ك ــذه اإلش ــرر ه وآل ،وتتك

 .واملزمل،واملائدة،والنساء،عمران
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ووضع يف  ،ولتحقيق هذا اهلدف خلق اهللا األرض لألنام      . مث معرفة احلكمة من النشأة واحلياة واملصري      ،وطاعته وحمبته 
 .تكوينها كل املقومات والصفات اليت تسهم يف الوصول إىل هذا اهلدف وحتقيقه

ومجلها ووفر فيها مجيـع أسـباب الرخـاء         ، خلق تضاريس األرض   ولتحقيق أسباب االستقرار املادي أحسن اهللا     
والطيور اليت تزينها وجتعـل  ،ومائها وخضرا وأجوائها والنباتات واحليوانات،حىت صارت بسهوهلا وجباهلا  ،والراحة

 :احلياة فيها فراشا ومهدا
 ] .٢٢: البقرة[} الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ِفراشا{
 ] .١٠: الزخرف[}  لَكُم الْأَرض مهداالَِّذي جعلَ{
 ] .٤٨: الذاريات[} والْأَرض فَرشناها فَِنعم الْماِهدونَ{

وهذه . ولتحقيق أسباب االستقرار النفسي أرسل اهللا رسله بالتوجيهات اليت ترسخ مقومات هذا االستقرار وتشيعه             
نها قيم فرعية كثرية غايتـها إشـاعة التوافـق مـع سـنن         قيم رئيسة كربى يتفرع ع    ،األول: التوجيهات قسمان 

 واإلصالح املفضيني إىل االستقرار،وقوانينه لتكون مثرة هذا التوافق هي الصالح،اخللق
 :وهذه القيم الرئيسة الكربى هي.  يف األرض-اإليواء-وجتسيد 

ومن ، تعاىل للرسل سالم اهللا عليهم    إشاعة العدل وجعله حمور العالقات البشرية؛ ألن العدل سبب يف إرسال اهللا            -١
لَقَد أَرسـلْنا رسـلَنا   {: وهذا ما يوجه إليه قوله تعاىل. أجله خلق اهللا احلديد ليصنع منه السالح الذي ينصر العدل     

 الْحِديد ِفيِه بأْس شِديد ومناِفع ِللناِس وِليعلَم اللَّه ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط وأَنزلْنا   
ِزيزع قَِوي ِب ِإنَّ اللَّهيِبالْغ لَهسرو هرصني ن٢٥: احلديد[} م. [ 

إىل شهود وحسن النظر املفضي ، تتصف باالتزان واملوضوعية-يف بيئة العدل-وأمهية العدل هي أن النفوس اإلنسانية 
 .والتطرف واحلمية املفضية إىل الكفر،بعكس الظلم الذي يثري النفور واإلحباط،براهني اإلميان وتعشقه

وِعباد الـرحمِن   {: وأساسه أمثال قوله تعاىل   .  التواضع يف األرض واختاذه أساسا لشبكة العالقات االجتماعية        -٢
 ] .٦٣: الفرقان [}الَِّذين يمشونَ علَى الْأَرِض هونا
 .واملشي هو أسلوب احلياة ومناهجها،واهلون هو التواضع ولني اجلانب

وكُلُوا واشربوا وال تسِرفُوا    {: وأساس ذلك أمثال قوله تعاىل    ". استهالكها"موارد األرض و  " إنتاج" التوسط يف    -٣
ِرِفنيسالْم ِحبال ي ه٣١: األعراف[} ِإن. [ 

وتوحيده يف العبـادة أي يف      - اهللا   -معرفة-وفروعها الثانوية هو    ،تنبع منه هذه القيم الثالث الرئيسة     واألصل الذي   
 .احملبة والطاعة

 تقابل القـيم الرئيسـة      -منكرات رئيسة كربى  - من التوجيهات اإلهلية فهي التحذير من        -القسم الثاين -أما عن   
وهـذه  . ويهدم استقرار اإلنسان  ، أشكال اإلفساد يف األرض    ومن هذه املنكرات تنبع مجيع    . الفاضلة اليت مر ذكرها   
 :املنكرات الرئيسة هي

ويتكرر التحذير من الظلم وآثاره املدمرة لالسـتقرار        .  شيوع الظلم يف األرض وسريانه يف العالقات اإلنسانية        -١
 . حصر هلاويتفرع عن الظلم مضاعفات ضارة ال. واملادي يف مواضع كثرية من القرآن واحلديث،النفسي

ولذلك يتكرر احلديث   .  التكرب والعلو يف األرض وما يتفرع عن ذلك من مضاعفات العصبية والعدوان والبطر             -٢
 :ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل. وما جره من دمار على الذين اقترفوه،يف األرض" العلو"عن آثار 

}عا ِشيلَهلَ أَهعجِض وال ِفي الْأَرنَ عوع٤: القصص[} اِإنَّ ِفر. [ 
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ما ،األول: فهي تتألف من أمرين اثنني كذلك، يف املدينة-�-وأما عن التطبيقات العملية لإليواء يف جمتمع الرسول     
ومؤاخاة عملية قامت على املشاركة الكاملة يف احلياة ،وإقامة آمنة مرحية، األنصار للمهاجرين من استقبال كرمي    قدمه

 من تنظيم للعالقات االجتماعية بني خمتلف اجلماعات اليت  -�-ما قام به الرسول     ،والثاين. والعمل واملئونة واملصري  
-ويكون  ، واقع عملي ينعم اجلميع فيه مبقومات العيش الكرمي         يف -اإليواء-سكنت املدينة يف زمنه مستهدفا جتسيد       

 . تقتدي به أجيال األمة املسلمة من بعد-مثلًا أعلى
 :مظاهر اإليواء

اخلطـوط   واملكان يف ضـوء ، حسب متطلبات الزمان   -اإليواء-حتتاج التربية اإلسالمية إىل تعميق اإلحاطة مبظاهر        
 :وأهم هذه اخلطوط ما يلي. العريضة اليت يوجه إليها القرآن الكرمي

يتكرر التوجيه اإلهلي يف القـرآن الكـرمي إىل أن           تقدير قيمة األرض واستعمارها بالطرق اليت وجه اهللا إليها        : أوال
-والقاعدة األساسية يف االستفادة من هذه النعمة أن جيد كل إنسان فيها             . األرض من أعظم نعم اهللا على اإلنسان      

وأن ال جيري احتكارها    ،وأن يعطي اجلمع الفرصة الستعمار األرض واالنتفاع ا       ،املة اليت مرت   مبعانيه الش  -اإليواء
ومقدراا جيب أن ينطلق مـن هـذه        ،وكل تنظيم لالنتفاع باألرض   . أو طبقة أو شعب أو عرق معني      ،من قبل فئة  

 : يف األرض لإلنسانية كلها-اإليواء-القاعدة اليت تسعى لتأمني 
}و ضالْأَراِموا ِللْأَنهع١٠: الرمحن[} ض. [ 
 ] .٦١: هود[} هو أَنشأَكُم ِمن الْأَرِض واستعمركُم ِفيها{

 مجاعـة  -�-فقد قضت احلكمة اإلهلية أن خيرج الرسول ، وتبني تطبيقاته واضحة جلية  -مفهوم اإليواء -وليتضح  
وهذه اجلماعة املشار إليها هي     ،ذجا حمسوسا لإلنسانية كلها   مث يقدمهم منو  ،من البشر يدرم على تطبيق هذا اإليواء      

 .األمة اإلسالمية-
فقد احتل ذكرها حيزا يصـعب      ،أما يف احلديث الشريف   .  موضعا ٤٦٦ويتكرر ذكر األرض يف القرآن الكرمي يف        

هـو حسـن    ،األولالتوجيه  : والنبوية املتعلقة باألرض إىل أربعة    ،وميكن تصنيف التوجيهات القرآنية   . إحصاء عدده 
. هو حسن االنتفاع باألرض كمصدر للعيش والغذاء،والثاين. االنتفاع باألرض كمكان لإليواء والسكن واالستقرار   

االنتفاع باألرض كمختـرب مـن       حسن،والرابع. اشتراك اإلنسانية كلها لالنتفاع مبوارد األرض وخرياا      ،والثالث
 .عاىلخمتربات املعرفة املوصلة إىل اهللا سبحانه وت

 :أما تفاصيل هذه التوجيهات فهي كما يلي
 : حسن االنتفاع باألرض كمكان لإليواء واالستقرار-١

حاجاتـه يف االسـتقرار     ،مهما كان لونه أو جنسه أو عرقـه أو دينه         ، أن يتوفر لكل إنسان    -اإليواء-األساس يف   
واإليقان بقدرته ، املتمثلة يف معرفة اخلالقوالنفسي بغية التفرغ لتحقيق حاجة أعلى هي احلاجة لتحقيق الذات         ،املادي

                                                                                                                                            
ل وهم الزوجة واألوالد ومن يف نفقة عيا) علي عيال. (يأخذ بكفيه) حيثو. (اسم فاعل من أتى وأصله آيت فحذفت الياء اللتقاء الساكنني       ) آت(ش  [

. ترقبته) فرصدته. (أقرب ليلة مضت) البارحة. (مسي أسريا ألنه ربطه حببل وكانت عادة العرب أن تربط األسري إذا أخذته حببل        ) أسريك. (نفقة املرء 
 /. ٢٥٥البقـرة  / إىل آخر اآليـة     . }ي القيوم اهللا ال إله إال هو احل     {اآلية اليت يذكر فيها كرسي الرمحن جل وعال وهي قوله تعاىل            ) آية الكرسي (
أخربك مبا يوافـق  ) قد صدقك. (أي الصحابة حيرصون على تعلم اخلري فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون يف سبيله كل شيء من متاع الدنيا     ) وكانوا(

 ]من شأنه وخلقه كثرة الكذب) وهو كذوب. (الواقع واحلق
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}ا فَآوِتيمي كِجدي ٦: الضحى[} ىأَلَم. [ 
 ] .١٣: املعارج[} وفَِصيلَِتِه الَِّتي تؤِويِه{
 ] .٥٠: املؤمنون[} وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةً وآويناهما ِإلَى ربوٍة ذَاِت قَراٍر ومِعٍني{
 :مثل قوله تعاىل.  اإليواء مبعىن االستقرار النفسي واالجتماعي-
 ] .٥١: األحزاب[} من تشاُء ِمنهن وتؤِوي ِإلَيك من تشاُءترِجي  {-

 .٣٧ -باب الزهد-مسلم " ألك امرأة تأوي إليها: "ويف احلديث
 :مثل قوله تعاىل.  اإليواء مبعىن طلب األمن والنجاة-
}نلَد ا ِمنا آِتننبِف فَقَالُوا رةُ ِإلَى الْكَهيى الِْفتاِإذْ أَودشا رِرنأَم ا ِمنئْ لَنيهةً ومحر ١٠: الكف[} ك. [ 
 ] .٤٣: هود[} قَالَ سآوي ِإلَى جبٍل يعِصمِني ِمن الْماِء{
 :مثل قوله تعاىل.  اإليواء مبعىن السند والدعم وامللجأ واحلماية-
 ] .٨٠: هود[} لَو أَنَّ ِلي ِبكُم قُوةً أَو آِوي ِإلَى ركٍْن شِديٍد{
: األنفـال [} واذْكُروا ِإذْ أَنتم قَِليلٌ مستضعفُونَ ِفي الْأَرِض تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم وأَيدكُم ِبنصِرهِ             {

٢٦. [ 
} لَى الصخرِة فَـِإني نِسـيت الْحـوت       قَالَ أَرأَيت ِإذْ أَوينا إِ    {:مثل قوله تعاىل  .  اإليواء مبعىن الراحة واالسترخاء    -
 ] .٦٣: الكهف[

فَأَتاِني ، ِبِحفِْظ زكَاِة رمضانَ   - � -وكَّلَِني رسولُ اللَِّه    : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه      ويف احلديث الشريف  
     هذْتاِم فَأَخالطَّع ثُو ِمنحلَ يعآٍت فَج،قُلْتوِل اللَِّه       :وسِإلَى ر كنفَعاللَِّه لَأَرقَالَ،- � - و : اجتحي مالٌ  ،ِإنِعي لَيعو

: قَالَ،»ما فَعلَ أَِسريك الباِرحةَ   ،يا أَبا هريرةَ  «: - � -فَقَالَ النِبي   ،فَأَصبحت،فَخلَّيت عنه : قَالَ،وِلي حاجةٌ شِديدةٌ  
ولَ اللَِّه:قُلْتسا رةً، يِديدةً شاجكَا حالًا،شِعيو،هتِحمفَر،ِبيلَهس تلَّيقَالَ،فَخ :»ككَذَب قَد ها ِإنأَم،ودعيسو«، هأَن فْترفَع

ودعيوِل اللَِّه ،سسِل رِلقَو- � -ودعيس هِإن ،هتدصالطَّ،فَر ثُو ِمنحاَء ياِمفَجع،هذْتفَأَخ،وِل اللَِّه : فَقُلْتسِإلَى ر كنفَعلَأَر
 � -فَقَالَ ِلي رسولُ اللَِّه ،فَأَصبحت،فَخلَّيت سِبيلَه،فَرِحمته،الَ أَعود،دعِني فَِإني محتاج وعلَي ِعيالٌ: قَالَ،- � -
أَما «: قَالَ،فَخلَّيت سِبيلَه ،فَرِحمته،وِعيالًا،يا رسولَ اللَِّه شكَا حاجةً شِديدةً     : قُلْت،»ِسريكما فَعلَ أَ  ،يا أَبا هريرةَ  «: -

   ودعيسو ككَذَب قَد هالثَّاِلثَةَ ،»ِإن هتدصامِ   ،فَرالطَّع ثُو ِمنحاَء يفَج،هذْتفَأَخ،ِإلَ : فَقُلْت كنفَعوِل اللَّهِ  لَأَرسى ر،  ذَا آِخرهو
ِإذَا أَويت  : ما هو؟ قَالَ  : قُلْت،دعِني أُعلِّمك كَِلماٍت ينفَعك اللَّه ِبها     : ثُم تعود قَالَ  ،أَنك تزعم الَ تعود   ،ثَالَِث مراتٍ 
 اِشكِإلَى ِفر،  ِسيةَ الكُرأْ آيالَ ِإلَ  {: فَاقْر اللَّه    ومالقَي احلَي وِإلَّا ه ةَ  ،]٢٥٥: البقرة[} هاآلي ِتمخى تتالَ    ،حـزي لَن كفَِإن

ما «: - � -فَأَصبحت فَقَالَ ِلي رسولُ اللَِّه      ،فَخلَّيت سِبيلَه ،والَ يقْربنك شيطَانٌ حتى تصِبح    ،علَيك ِمن اللَِّه حاِفظٌ   
مـا  «: قَالَ،فَخلَّيـت سـِبيلَه   ،زعم أَنه يعلِّمِني كَِلماٍت ينفَعِني اللَّه ِبها      ،يا رسولَ اللَّهِ  : قُلْت،»ِسريك الباِرحةَ فَعلَ أَ 

ِهي«،قَالَ ِلي : قُلْت :    ى تتا حِلهأَو ِمن ِسيةَ الكُرأْ آيفَاقْر اِشكِإلَى ِفر تيةَِإذَا أَواآلي ِتمخ :}  احلَـي وِإلَّا ه الَ ِإلَه اللَّه
ومقَالَ ِلي ،]٢٥٥: البقرة[} القَياِفظٌ     : واللَِّه ح ِمن كلَيالَ عزي لَن،      ِبحصى تتطَانٌ حيش كبقْرالَ يو-   صروا أَحكَانو 

تعلَم من تخاِطب منذُ ثَالَِث لَياٍل يا أَبا        ،ما ِإنه قَد صدقَك وهو كَذُوب     أَ«: - � - فَقَالَ النِبي    -شيٍء علَى اخلَيِر    
 ١٥٠»ذَاك شيطَانٌ«: قَالَ،الَ: قَالَ،»هريرةَ

                                                 
 موصوال صحيح) ٢١٧٠) (٥٣/ ٤(معلقا وشعب اإلميان ) ٢٣١١) (١٠١/ ٣(صحيح البخاري  - ١٥٠
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 وعـدم   -الفرد املسلم ال إىل األمـة املسـلمة       -ولذلك اتسمت مؤلفات هذه احلقبة الراكدة بالتوجه إىل         . بالدنيا
 .االشتغال باملهارات الالزمة للحياة الدنيا

وأشـكال  ،ونوع اجلهاد الالزم للزمان واملكان    ،ارات اجلهادية أن تقوم التربية اإلسالمية بتجديد امله     ،واألمر الثالث 
وأن يئ لتوزيع األدوار بني أفـراد أمـة         ،واملهارات اليت تقوم بتنميتها   ،والتخطيط الالزمني لتعبئة القدرات   ،التنظيم

 .واالعتبارات اليت متليها متطلبات محل الرسالة،الرسالة على أساس اجلدارة
 دائرة املسئولية اليت جيب إعداد متعلمي الزمان واملكان للعمل داخلها؛ ألن الدائرة النهائية              حتديد سعة ،واألمر الرابع 

 فهو يرى أنه ما من شخص إال ويكون من أمـة            -كما يذكر اإلمام الرازي   -هلذه املسئولية تشمل اإلنسانية كلها      
بعثت إىل  : وإن هذا معىن قوله   ،الدعوةوإن كان كافرا فهو من أمة       ،فإن كان مؤمنا فهو من أمة االتباع      : �-حممد  

 .١٤٨األمحر واألسود
 وأخرج أمته لتأمر باملعروف وتنهى عـن        -�- الذي ذكر أن اهللا ختم الرسل مبحمد         -ابن تيمية -ومثل الرازي   

 ".وأقام علماءها مقام األنبياء يف تبليغ الرسالة،وتؤمن باهللا،املنكر
وأَنزلَ علَيِه أَفْضلَ الْكُتـِب     ،وأَحبطَ ِبِه أَصناف الْكُفِْر والِْبدعِ    ، الْمناِهِج والشرعِ  بعثَه اُهللا ِبأَفْضلِ   : �قال عن النيب    

أْمرونَ ِبالْمعروِف  وجعلَ أُمته خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس ي      . وجعلَه مهيِمنا علَى ما بين يديِه ِمن كُتِب السماءِ        ،والْأَنباِء
هو شِهيد علَيِهم وهم شـهداُء      . يوفُونَ سبِعني أُمةً هم خيرها وأَكْرمها علَى اللَّهِ       ،وينهونَ عن الْمنكَِر ويؤِمنونَ ِباَللَّهِ    

يِهم ِمن النعِم الْباِطنِة والظَّاِهرِة وعصمهم أَنْ يجتِمعوا علَى ضلَالٍَة إذْ لَم            علَى الناِس ِفي الدنيا والْآِخرِة ِبما أَسبغه علَ       
                لَامالِْإس ملَه ِضيرو همِنع ِهملَيع مأَتو مهِدين ملَ لَهأَكْمالَِة وسالر لَ ِمندا بم نيبي ِبين هدعب قبلَـى     يع هرأَظْها وِدين 

وجعلَ ِفيِهم علَماَءهم ورثَةَ الْأَنِبياِء يقُومونَ مقَامهم ِفي ،الديِن كُلِِّه إظْهارا ِبالنصرِة والتمِكِني وِإظْهارا ِبالْحجِة والتبِيِني
 منصورةً لَا يزالُونَ ظَاِهِرين علَى الْحق لَا يضرهم من خالَفَهم ولَا من خذَلَهم إلَى               وطَاِئفَةً،تبِليِغ ما أُنِزلَ ِمن الِْكتابِ    

 ١٤٩"وحِفظَ لَهم الذِّكْر الَِّذي أَنزلَه ِمن الِْكتاِب الْمكْنوِن،ِحِني الِْحساِب
 العنصر الرابع اإليواء: الفصل العشرون

: وللوقوف على تفاصيله ال بد من النظـر يف أمـرين          . العنصر الرابع من العناصر اليت تتكون منها األمة       اإليواء هو   
-التطبيقات العملية لإليواء يف جمتمع املدينة املنورة زمن الرسـول           ،والثاين. معىن اإليواء يف القرآن واحلديث    ،األول
 .ء األمة املسلمة وإخراجها باعتبار ذلك اتمع منوذج التطبيقات املطلوبة يف بنا-�

 :معىن اإليواء
 : أما عن معاين اإليواء يف القرآن واحلديث فهي كما يلي-
 :مثل قوله تعاىل. ومكان اإلقامة الدائمة، اإليواء مبعىن الوطن-
 ] .١٩: السجدة[} فَلَهم جنات الْمأْوى نزلًا ِبما كَانوا يعملُونَ{
 :مثل قوله تعاىل. الستقبال والتكرمي اإليواء مبعىن حسن ا-
}اهِه أَخى ِإلَيآو فوسلَى يلُوا عخا دلَم٦٩: يوسف[} و. [ 
 ] .٩٩: يوسف[} فَلَما دخلُوا علَى يوسف آوى ِإلَيِه أَبويِه{
 :مثل قوله تعاىل.  اإليواء مبعىن الرعاية والعناية-
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إذ ال يكفي لبلورة الرسالة تلك الصـيحات        . اليت جيب على األمة محلها    " صررسالة الع "األول؛ أن تبلور مضمون     
وإمنا ال بد من هيئات ! عودوا إىل اإلسالم: والندوات وفوق املنابر،اخلطابية اليت تتواىل يف الكتب واالت والصحف

وإدارية ،سياسـية وفكرية ومراكز حبوث جامعية وغري جامعية متخصصة وظيفتها بلورة علـوم     ،ومؤسسات تربوية 
وتطويرها حسـب   ،وصيانتها من الضعف والتفكك   ،ونفسية إسالمية يكون على رأسها كيفية إخراج األمة املسلمة        

 :ويتبلور مضمون الرسالة من خالل النظر يف مخسة مصادر هي. متطلبات العصور واألجيال
 .هاوهو حاضر يشمل قرية الكرة األرضية كل.  النظر يف حاجات العصر احلاضر-أ

 .والسنة نظرا متحررا من قيود اآلبائية والتقليد، النظر يف مصادر قيم الرسالة-ب
وما أجنزوه من مظاهر حكمة بناء األمم ،غري املسلمني" خربات"ويف ،األسالف املسلمني" تاريخ فقه" النظر يف -جـ

 .وإجيابا وسلبا،نقدا وحتليال
 . يف تطورها إجيابا وسلبا-وما زالت تعمل- قوانني اخللق وكيف عملت، النظر يف تاريخ اتمعات البشرية-د

 .وأساليب تفاعلها مع البيئة احمليطة إجيابا وسلبا، البحث الدائم يف الطبيعة اإلنسانية-هـ
والبحـث املشـار    ، املسـتمرين لنتـائج النظر     -التقومي واملراجعة -ويف مجيع هذه الدراسات وامليادين ال بد من         

 .والتقومي املشار إليهما،اتيجيات بناء األمة وجتديدها يف ضوء نتائج املراجعةوتطوير استر،إليهما
ـ        وتنفرد . اليت حتمل هذا احملتوى وتنقل معانيه إىل اآلخرين       " اللغة"ومن الطبيعي أن يلحق مبحتوى الرسالة العناية ب

 ذه الرسالة أمر ترتقي -املؤمنني-ا بني واالرتقاء بدراسته،الرسالة اإلسالمية يف هذا اال يف أن شيوع اللغة العربية
وزمان من  ،ضرورته إىل مستوى الرسالة نفسها؛ ألن اتقان اللغة العربية هو وحده الذي ميكن املؤمنني يف أي مكان                

واستخراج حاجات العصر مبا حيقق ،وقراءة النصوص األصلية للحديث النبوي، يف القرآن الكرمي-اللغة اإلهلية-قراءة 
 ألن -إال على سبيل الضرورة املؤقتة-ولن تغين الترمجات عن العربية حبال من األحوال .  والواقعية واألصالةاملعاصرة

وكـذلك  . وليس اإلسالم نفسـه   - فهمه لإلسالم    -إمنا يقدم لقارئيه  -املترجم مهما ارتقى فكره وآداؤه اللغوي       
قوف عند فهم اآلخرين أمر له خطورته يف الفصل بني والو. وليس اإلسالم نفسه،يقدم لقارئيه فهمه لإلسالم" الفقيه"

 .وبني القرآن ويف مجود احلضارة واالجتماع،املسلم
ويقدم لنا التاريخ اإلسالمي األدلة الوافرة الكافية على أن انتشار اللغة العربية يف األقطار املفتوحة قد أسهم إىل حد                   

ودعمت العناصـر   ،مشتركة شكل إحدى روابط األمة الفرعية     إسالمية  " ثقافة"وتطوير  ،كبري يف فقه الرسالة نفسها    
الواقعة خارج املنطقة -وشدا بعضها إىل بعض وحني احنسرت اللغة العربية من أقطار اإلسالم ،الرئيسية لألمة وقوا

واحنسـرت الثقافـة اإلسـالمية      ، انقطعت شعوب هذه األقطار عن االتصال املباشـر بـالقرآن والسنة           -العربية
 .وتطبيقاا املختلفة،احمللية القدمية غري اإلسالمية بقيمها وتقاليدها" الثقافات"وفتح الطريق لعودة ،ركةاملشت

وأمهية العمل اجلماعي   ، الشعور باملسئولية إزاء الرسالة    -املتعلمني-أن تعمق التربية اإلسالمية يف نفوس       ،واألمر الثاين 
واملهارات العملية الالزمة حلمـل هـذه الرسـالة    ،القدرات العقليةوأن تنمي فيهم ،وعدم االكتفاء بالتدين الفردي   

وال بد هنا من االنتباه إىل التراث التربوي الذي احنـدر مـن التـاريخ               . وحتويلها إىل ممارسات وتطبيقات ناجحة    
النظر إذ يكشف   . ومضت يف تطبيقه دون مراجعة أو تقومي      ،مؤسسات التربية اإلسالمية التقليدية    اإلسالمي وتسلمته 

وفيه نرى العناية بتنمية العمـل     ،التراث الذي احنذر من عصور االزدهار     : يف هذا التراث على أنه ينقسم إىل قسمني       
واجلمود وفيه احنسرت التربية من حياة اجلماعـة        ،وتراث احندر من عصور الركود    ،اجلماعي وتنمية الوالء للرسالة   

وكأنه ال مير   ،منذ سنوات الوالدة لالنتقال إىل اآلخرة      ويتهيأ،ريقةاملوايل للمذهب أو الط   -،إعداد الفرد -لتركز على   
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واستئناف العطاء  ،واألمم اليت تعي قوانني هذا الذوبان حتاول أن تتجنبه من خالل جتديد دورها يف العطاء احلضاري               
جلأت إليه اليابان من خالل تصدير فلسفة زن من ذلك ما . واالحترام ويف اخلارج،والتميز يف الداخل،ليتوفر هلا البقاء

Zen  ومن خالل احملافظة علـى القـيم       ،والكاراتيه وصبغ الصناعية اليابانية بأشكال الفن الياباين      ، ورياضة اجليدو
 .لتقدمي اليمن الدستورية هناك،والتقاليد اليابانية مبا فيها خروج جملس الوزراء إىل املعبد الرئيسي للبوذية

واألمم الـيت حتمـل   . اجتماعية-الث الذي ميثل أمهية الرسالة يف حياة األمة هو أن الرسالة حاجة نفسية              واألمر الث 
والتصـارع مـن أجـل املصـاحل        ،واحلزبية والطائفية ،وجتنب جمتمعها من االنقسام والتفتت    ،رسالة حتفظ وحدا  
ذلـك أن   . ا يؤدي إىل بروز الثانيـة     وتتناب الظاهرتان بشكل كامل حبيث أن غياب إحدامه       . والعصبيات احملدودة 

أما . ونشاطام فتختفي االنقسامات والفنت   ،ومجاعاا حول هدف أمسى يستهلك طاقام     ،الرسالة توحد أفراد األمة   
ومصاحل عصبية وبذلك تربز احلزبيـة والعصـبيات وتشـيع    ،حني تغيب الرسالة فإن الناس تتقامسهم أهداف فردية  

ِإالّ تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ      {:وإىل هذا يشري قوله تعاىل    . ات متنابذة متصارعة  وتتفرق األمة إىل فئ   ،الفنت
كُمرا غَيم٣٩: التوبة[} قَو. [ 

ِد فَِإذَا تـرك النـاس       قَد يكُونُ الْعذَاب ِمن ِعنِدِه وقَد يكُونُ ِبأَيِدي الِْعبا         :"ولقد علق ابن تيمية على هذه اآلية فقال       
الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه فَقَد يبتِليِهم ِبأَنْ يوِقع بينهم الْعداوةَ حتى تقَع بينهم الِْفتنةُ كَما هو الْواِقع؛ فَـِإنَّ النـاس إذَا                      

ه قُلُوبهم وأَلَّف بينهم وجعلَ بأْسهم علَى عدو اللَِّه وعدوِهم وِإذَا لَم ينِفـروا  اشتغلُوا ِبالِْجهاِد ِفي سِبيِل اللَِّه جمع اللَّ 
 .١٤٦". ِفي سِبيِل اللَِّه عذَّبهم اللَّه ِبأَنْ يلِْبسهم ِشيعا ويِذيق بعضهم بأْس بعٍض

وأَنِفقُوا ِفي سِبيِل {:وتكاليفها يف اإلنفاق واجلهاد فيقول، التخلي عن محل الرسالةويف موضع آخر حيذر اهللا من نتائج
 ] .١٩٥: البقرة[} اللَِّه وال تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة

عـن  . واجلهاد يف احلفاظ على وحدة األمة وجناـا       ،ولعل مناسبة اآلية تلقي ضوءا ساطعا على األثر املنيع للرسالة         
وعلَى أَهِل ِمصـر عقْبـةُ بـن        ،كُنا ِبالْقُسطَنِطينةِ ":قَالَ،حدثَنا أَسلَم أَبو ِعمرانَ   ،أَخبرِني يِزيد بن أَِبي حِبيبٍ    ،حيوةَ
وصفَفْنا لَهم صفا عِظيمـا ِمـن       ،م ِمن الرومِ  فَخرج ِمن الْمِدينِة صف عِظي    ،وعلَى أَهِل الشاِم فَضالَةُ بن عبيدٍ     ،عاِمٍر

ِلِمنيسالْم،         لَ ِبِهمخى دتوِم حالر فلَى صع ِلِمنيسالْم لٌ ِمنجلَ رمقِْبلًا   ،فَحا منِإلَي جرخ فَقَـالُوا   ،ثُم اسالن احفَص :
ِإنكُم تتأَولُونَ هـِذِه   ،يا أَيها الناس  : �فَقَالَ أَبو أَيوب صاِحب رسوِل اِهللا       ،ى التهلُكَةِ الْفَتى أَلْقَى ِبيِدِه ِإلَ   ،سبحانَ اهللاِ 

ر ناِصِريِه قُلْنا بيننا بعضنا ِلبعٍض وِإنما أُنِزلَت هِذِه الْآيةُ ِفينا معشر الْأَنصاِر لَما أَعز اُهللا ِدينه وكَثَّ،الْآيةَ علَى هذَا التأِْويِل
فَأَنزلَ اُهللا تبارك وتعالَى ِفي     ،فَلَو أَنا أَقَمنا ِفيها وأَصلَحنا ما ضاع ِمنها       ،ِإنَّ أَموالَنا قَد ضاعت   : �ِسرا ِمن رسوِل اِهللا     

    نمما ها منلَيع دراِبِه يلُكَةِ  {: ا ِبِه قَالَ  ِكتهِإلَى الت ِديكُملْقُوا ِبأَيلَا تِبيِل اِهللا وِفقُوا ِفي سأَنـِت  ] ١٩٥: البقرة[} وفَكَان
وب غَاِزيا ِفي سِبيِل اِهللا حتـى       فَما زالَ أَبو أَي   ،فَأُِمرنا ِبالْغزوِ ،التهلُكَةُ الِْإقَامةُ الَِّتي أَردنا أَنْ نِقيم ِفي أَمواِلنا فَنصلَحها        

 ١٤٧"قُِبض. 
 :دور التربية يف تعزيز الرسالة

وميكن القول إن   . ووسائل محلها وغرس الوالء هلا     تتحمل التربية اإلسالمية مسئولية كبرية إزاء بلورة هدف الرسالة        
 :هذه املسئولية تتمثل يف أمور أربعة هي

                                                 
 )٤٤/ ١٥(جمموع الفتاوى  - ١٤٦
 صحيح ) ١٠٩٦٢)(٢٨/ ١٠(السنن الكربى للنسائي  - ١٤٧



 ١٢٣

لَّه اشترى ِمن الْمـؤِمِنني     ِإنَّ ال {: وهذا معىن قوله تعاىل   . ومتكينهم يف األرض وسهولة العيش    ،احلمل كرامة املسلمني  
 ] .١١١: التوبة[} أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ

عـِن ابـِن    فوالفهم الذي يضع الوسائل يف موضع األهداف        ، حيذر من هذا االنتكاس يف التصور      -�-والرسول  
رمانٌ   : قَالَ،عما زنلَيى عأَت لَقَد، را نمِلمِ         وسأَِخيِه الْم ِم ِمنهرالداِر وينِبالد قا أَحا ِمندـا      ،ى أَنَّ أَحنـا هى كَانَ هتح

 ِإذَا ضـن  «:  يقُولُ - � -سِمعت رسولَ اللَِّه    ،فَأَصبح الدينار والدرهم أَحب ِإلَى أَحِدنا ِمن أَِخيِه الْمسِلمِ        ،ِبأَخرٍة
وتركُوا الِْجهاد بعثَ اللَّه علَيِهم ذُلا لَا ينِزعه ِمنهم حتى          ،واتبعوا أَذْناب الْبقَرِ  ،وتبايعوا ِبالِْعينةِ ،الناس ِبالديناِر والدرهمِ  

مهوا ِديناِجعر١٤٣»ي. 
أَلَا وِإنَّ ِشرار هـِذِه     ،ولَم أُبعثْ تاِجرا ولَا زاِرعا    ،بِعثْت مرحمةً وملْحمةً  «: �  قَالَ رسولُ اهللاِ  : قَالَ،وعِن ابِن عباسٍ  

 .١٤٤.»ِإلَّا من شح علَى نفِْسِه،الْأُمِة التجار والزرِاعونَ
وإمنا أراد التنبيـه إىل  ،ارية والزراعيةوال حيقر املهن التج   ، ال يقلل من قيمة االقتصاد     -�-ومن الطبيعي أن الرسول     

تتكسب بالرسالة جلمع املال    " أمة سدنة "تضحي باملال واألنفس إىل     " أمة رسالة "خطورة حتول األمة اإلسالمية من      
ويف : "ويف ذلك يقول القرطيب". أمة املنافقني"و" أمة املؤمنني"ومتعة النفس؛ ألن محل الرسالة هو الفارق الرئيس بني 

: مث قال ] ٦٧: التوبة[} الْمناِفقُونَ والْمناِفقَات بعضهم ِمن بعٍض يأْمرونَ ِبالْمنكَِر وينهونَ عِن الْمعروفِ         {: يلالترت
}         ِن الْمنَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْمٍض يعاُء بِليأَو مهضعب اتِمنؤالْمونَ وِمنؤالْمكَِروفجعل تعاىل  ] . ٧١: التوبة[} ن

أخص أوصاف املؤمن األمر بـاملعروف       فدل على أن  ،والنهي عن املنكر فرقا بني املؤمنني واملنافقني      ،األمر باملعروف 
 .١٤٥"ورأسها الدعاء إىل اإلسالم والقتال عليه،والنهي عن املنكر

 :أمهية الرسالة يف وجود األمة
 :وتبدو هذه األمية يف األمور التالية. مم وتكوينها ومصريهاللرسالة أمهية رئيسة يف نشأة األ

وهذا . تتقرر مكانة األمة بني األمم على املستوى العاملي مبقدار ما تقدمه من عطاء حضاري لآلخرين              ،األمر األول 
اديـة  وتضع يف خدمتـها كافـة إمكاناـا البشـرية وامل          ،العطاء هو الرسالة اليت حتملها األمة بني األمة األخرى        

 . األناقة احلضارية-Toynbeeتوينيب -وهو ما يسميه املؤرخ الربيطاين ،واملعنوية
ذلك أن األمة اليت تتوقف عن العطاء تبدأ . إن هذا العطاء احلضاري هو الضامن لبقاء األمم واستمرارها،واألمر الثاين

ولكنه فناء بطيء ال يـراه إال       ،اء األمم واألخذ الذي ال يرافقه عطاء متبادل سبب من أسباب الذوبان وفن          . باألخذ
 .العارفون بقوانني االجتماع البشري وسنن التاريخ؛ وألنه يتم على مراحل تستغرق كل مرحلة منها جيلني أو ثالثة

ويف املرحلة الثانية تأخذ األمة العادات      . ففي املرحلة األوىل تأخذ األمة األشياء املادية كاملنتجات الصناعية واحلربية         
 .واألثاث وأشكال الطعام،ملادية كأشكال اللباسا

ونظم اإلدارة والـنظم الدبلوماسـية والعالقـات        ،ويف املرحلة الثالثة تأخذ األمة املظـاهر الثقافيـة كاللغـات          
 .والفنون وأشكال الترويح،االجتماعية

 .واألخالقية،ويف املرحلة الرابعة تأخذ األمة القيم واملقاييس االجتماعية
 .وعند هذه املرحلة تنهار مجيع احلواجز ويبدأ الذوبان الكامل. لة اخلامسة تأخذ العقائدويف املرح

                                                 
 صحيح) ١٨٠) (١٠٨/ ١(ثار مسند عمر ذيب اآل - ١٤٣
 حسن لغريه ) ٩٧٨)(٧/ ٢(وفوائد متام ) ٧٢/ ٤(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ١٤٤
 .٣١ص،٢١آية ،سورة آل عمران،٤جـ،التفسري،القرطيب - ١٤٥



 ١٢٢

تدِخلُونهم ،تِجيئُونَ ِبِهم ِفي السلَاِسِل،كُنتم خير الناِس ِللناِس«:هريرة هذه اآلية فقالأبو ،ولقد شرح الصحايب اجلليل
الْخلْق كُلُّهـم ِعيـالُ     «و .يبذلون أَمواهلم وأنفسهم ِفي الِْجهاد لنفع الناس فهم خري الْأُمم ِللْخلقِ          ،١٣٩»ِفي الِْإسلَامِ 

 .١٤١ ١٤٠»خلِْق ِإلَى اِهللا أَنفَعهم ِلِعياِلِهفَأَحب الْ،اِهللا
 . ويرتقي بسلوكهم والعالقات املتبادلة بينهم،واملعروف الذي تشري إليه اآلية اسم جامع لكل ما ينفع اجلنس البشري       

   ِمييجةَ الْهِميمأَِبي ت نلٍ ،عجر نِمِه قَالَ  ،عقَو ولَ اللَِّه    : ِمنسر أَلْ �لَِقيتوِف؟ قَالَ    سرعِن الْمع هت :»   نَّ ِمنِقرحلَا ت
ولَو ،ولَو أَنْ تفِْرغَ ِمن دلِْوك ِفي ِإناِء الْمستسِقي       ،ولَو أَنْ تعِطي ِشسع النعلِ    ،الْمعروِف شيئًا ولَو أَنْ تعِطي ِصلَةَ الْحبلِ      

ولَو أَنْ تلْقَـى أَخـاك فَتسـلِّم        ،ولَو أَنْ تلْقَى أَخاك ووجهك ِإلَيِه منطَِلق      ، الناِس يؤِذيِهم  أَنْ تنحي الشيَء عن طَِريقِ    
ِفيِه نحوه فَلَا تسبه    وأَنت تعلَم   ،وِإنْ سبك رجلٌ ِبشيٍء يعلَمه ِفيك     ،ولَو أَنْ تؤِنس الْوحشانَ ِبنفِْسك ِفي الْأَرضِ      ،علَيِه

ذَِلك رأَج كُونَ لَكِلي،هرِه ِوزلَيكُونَ عيو،لْهمفَاع هعمسأَنْ ي كأُذُن را سمو،هِنبتفَاج هعمسأَنْ ت كاَءتا سم١٤٢»و. 
وإمنا راعى مسـتوى  ،املعروف كله مل يتناول   ، يف احلديث املذكور   -املعروف-ومن الواضح أن التعريف النبوي لـ       

واحلديث يظهر  ،ولكن البحث الشامل يف ما يوجه إليه القرآن       . السائل وبيئته وجه انتباهه إىل ما يشيع يف تلك البيئة         
وإن كـل مـا ينفـع       ،يشمالن شبكة العالقات االجتماعية بني األفراد والشعوب واألمم       " املنكر"و" املعروف"أن  

ويصطدم مع  ،وما يضر البشر  ،"املعروف"مع سنن اهللا وقوانينه يف اخللق يندرج يف قائمة          ويورث االنسجام   ،اإلنسان
 ".املنكر"هذه السنن والقوانني يندرج يف قائمة 

ذا الشكل خيالف التصور الذي يطرحه البعض حني يدعون إىل اإلسالم كرافعة قوة ووسـيلة               -وتعريف الرسالة   
فالنـهوض  . واهلدف حمل الوسيلة  ،فهم حيلون الوسيلة حمل اهلدف    ،تصادياوعسكريا واق ،للنهوض باملسلمني سياسيا  

وإن كان من نتائج هذا ،فهو محل الرسالة اإلسالمية إىل الناس أما اهلدف،باملسلمني يندرج يف قائمة الوسائل والنتائج

                                                 
 صحيح) ٦٧٤/ ٥(جامع البيان ط هجر = وتفسري الطربي  ) ٣٩٧١)(٧٣٢/ ٣( خمرجا -األصيل ،تفسري ابن أيب حامت - ١٣٩

ولَا هذَا ِفي ِبلَـاِد     ،خير الناِس ِللناِس كَانَ قَبلَكُم لَا يأْمن هذَا ِفي ِبلَاِد هذَا          : قَالَ] ١١٠: آل عمران [} كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناسِ    {،وعن ِعكِْرمةَ 
 صحيح ) ٣٩٧٢)(٧٣٣/ ٣( خمرجا -األصيل ،تفسري ابن أيب حامت" وأَنتم خير الناِس ِللناِس ،لْأَسودفَكُلَّما كُنتم أَِمن ِفيكُم الْأَحمر وا،هذَا
 صحيح ) ١٠٠٣٣)(٨٦/ ١٠(املعجم الكبري للطرباين  - ١٤٠
 )١٥٢: ص(وقاعدة يف احملبة ) ١٣٨/ ٢( رشاد سامل -جامع الرسائل البن تيمية  - ١٤١

بلْ هم أَعلَم ِبالْحق ،ولَا يكَفِّرونَ من خالَفَهم ِفيهِ    ،وأَهلُ السنِة يتِبعونَ الْحق ِمن ربِهم الَِّذي جاَء ِبِه الرسولُ         :" رمحه اهللا     وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
كُنتم خير الناِس ِللناِس    : قَالَ أَبو هريرةَ  ] . ١١٠آِل ِعمرانَ   [}  خير أُمٍة أُخِرجت ِللناسِ    كُنتم{: كَما وصف اللَّه ِبِه الْمسِلِمني ِبقَوِلهِ     ،وأَرحم ِبالْخلْقِ 

. 
   ِلِمنيسةُ الْمقَاوِة ننلُ السأَهاسِ   ،واِس ِللنالن ريخ ملٌ كَ       . فَهباِم جاِحِل الشكَانَ ِبس هأَن ِلمع قَدوـاَء            ،ِبريـِفكُونَ ِدمسـِة ياِفضالر ِمـن ِفيـِه أُلُـوف

 ِللْكُفَّاِر أَخذُوا الْخيلَ والسلَاح والْأَسرى وباعوهم    ،ولَما انكَسر الْمسِلمونَ سنةَ غَازانَ      ،وقَتلُوا خلْقًا عِظيما وأَخذُوا أَموالَهم    ،ويأْخذُونَ أَموالَهم ،الناِس
 صرى ِبقُبارصدِ     ،الننالْج ِمن ِبِهم رم نذُوا مأَخاءِ      ،ودِميِع الْأَعج ِمن ِلِمنيسلَى الْمع روا أَضكَانى    ،وارصةَ الناير اِئِهمرأُم ضعلَ بمحو، قَالُوا لَها : ومأَي

ريخ :صونَ أَِو النِلمسى؟ فَقَالَالْمى: ارارصِل النب .ِة؟ فَقَالَ: فَقَالُوا لَهامالِْقي موي رشحت نم عى: مارصالن عم .ِلِمنيسِبلَاِد الْم ضعب ِهموا ِإلَيلَّمسو. 
        ِوِهمِر ِفي غَزلَاِة الْأَمو ضعب ارشتا اسذَا فَلَمه عمو، ج تبكَتو   ِوِهموطًا ِفي غَزسبا مابو،    مهةٌ ِمناعمِدي جِعن رضحو ِتِهماِحيا ِإلَى ننبذَهِني ،ويب ترجو

وأَنزلْناهم ِفي ِبلَاِد   ،نهيتهم عن قَتِلِهم وعن سبِيِهم    ،وتمكَّن الْمسِلمونَ ِمنهم  ،فَلَما فَتح الْمسِلمونَ بلَدهم     ،وبينهم مناظَرات ومفَاوضات يطُولُ وصفُها    
 )١٥٨/ ٥(منهاج السنة النبوية .الْمسِلِمني متفَرِقني ِلئَلَّا يجتِمعوا

 صحيح ) ٨٠٧)(٨١٣/ ٢(تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر املروزي  - ١٤٢
هو السير  : والزمام.ويدخلُ طَرفُه ِفي النقِْب الَِّذي ِفي صدِر النعِل الْمشدوِد ِفي الزمام          ،وهو الَِّذي يدخلُ بين الْأُصبعينِ    ،لأَحد سيوِر النعا  ): الشسع (

 )١٩٥ص  / ٧ج (شرح النووي . شسوع: وجمعه،الَِّذي يعقَد ِفيِه الشسع



 ١٢١

 من هذه الفلسفات العدوانية سيظل اجلهاد اإلسالمي حاجة إنسانية ماسة -العقليات غري املسلمة-" تتزكى"وإىل أن 
ومن أجل إعادة التوازن والعافية لالجتمـاع       ،وإبطال سياساا يف الفتنة والفساد الكبري     ،لردع العناصر املترفة اخلربة   

 .واحلرية يف التملك والعالقات اإلنسانية،البشري كلما اضطربت قيم العدل واملساواة
 -�-فالرسـول   . ووضع نفسه يف خدمة أهدافها    ،لذلك ال يكون اجلهاد إسالميا إال إذا اقترن بالرسالة اإلسالمية         

 :يبني بوضوح
أَي ذَِلك ِفي سِبيِل  ،ويقَاِتلُ ِرياءً ،ويقَاِتلُ حِميةً ،  عِن الرجِل يقَاِتلُ شجاعةً     �سِئلَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،عن أَِبي موسى   "

 »  هو ِفي سِبيِل اِهللافَ،من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اِهللا ِهي الْعلْيا« : �اِهللا؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا 
   ِريعى الْأَشوسأَِبي م نولَ اِهللا      ،وعسأَلَ رلًا سجلَّ  ، �أَنَّ رجو زِبيِل اِهللا عاِل ِفي سِن الِْقتـلُ ،عجقَاِتـلُ  : فَقَالَ الري

من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اِهللا ِهي «: فَقَالَ،ه ِإلَيِه ِإلَّا أَنه كَانَ قَاِئماوما رفَع راس،فَرفَع راسه ِإلَيهِ  : قَالَ،ويقَاِتلُ حِميةً ،غَضبا
 .١٣٨»فَهو ِفي سِبيِل اِهللا،الْعلْيا

وهي العطاء احلضاري الذي يقدمه املسلم لإلنسان ليسهم يف بقـاء           ، هي الرسالة اإلسالمية   -يف سبيل اهللا  -وكلمة  
ومن هذه الرسالة تكتسب احلضارة اإلسالمية . وهي بعض تطبيقات املظهر االجتماعي للعبادة. النوع البشري ورقيه

 :أما تفاصيل هذه الرسالة فهي كما يلي. أهم صفاا املميزة
 :معىن الرسالة

أما يف اآلية اليت حددت اإلطـار العـام         .  يف مئات املواضع من سور القرآن      -�-يتكرر ذكر الرسالة والرسول     
وتقسم حمتويات الرسالة   . } ِفي سِبيِل اللَّهِ  {: فقد وردت اإلشارة إىل الرسالة عند قوله تعاىل       ،األمة املسلمة لعناصر  

 :إىل ثالثة أقسام رئيسة هي
 يف الوجود القائم؛ ألن يف هـذا        -أي قوانينه -وأقداره  ،وحموره الدعوة إىل التوافق مع سنن اهللا      ، األمر باملعروف  -١

 .ن ورقيهالتوافق بقاء اإلنسا
وأقداره يف الوجود القائم؛ ألن     ،وحموره تزكية الثقافة اإلنسانية من عوامل االصطدام بسنن اهللا        ، النهي عن املنكر   -٢

 .وسقوطه يف الدنيا واآلخرة يف هذا االصطدام تدمريا لبقاء اإلنسان
. هيمنته وتصرفه بالوجود وملكه لـه     و،وحموره إقامة احلياة اإلنسانية على أساس اإليقان بقدرة اهللا        ، اإلميان باهللا  -٣

يف حالـة   " الطغيـان "ووقاية له من مرض     ،يف الفكر والسلوك  " الوسطية"ومثرة هذا اإلميان حفظ اإلنسان يف حالة        
واتمع مـن   ،ويف ذلك سالمة الفرد من االحنـراف واخلسـران        . يف حالة الضعف  " االستضعاف"ومرض  ،القوة

 .وااليار،والتخلف،االضطراب
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجـت ِللنـاِس تـأْمرونَ    {: العناصر الثالثة الرئيسة املكونة للرسالة متضمنة يف قوله تعاىل   وهذه  

 ] .١١٠: آل عمران[} ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه
فتبـدأ بتزكيـة    ،مع ترتيب أقسام الرسالة يف اآلية     ،راه يف الدين  اليت تنفي اإلك  ،وتتطابق استراتيجية الفتح اإلسالمي   

وتنتـهي  ،وتثين بالنهي عن املنكر حموره جتفيف مصادر الظلم والرذيلة        ،اتمعات باملعروف وحموره العدل والفضيلة    
 .بالدعوة إىل اإلميان باهللا من خالل البالغ الذي يبني الرشد من الغي

                                                 
 ]هي األنفة والغرية واحملاماة عن عشريته) محية(ش ) [١٩٠٤)(٧٠٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٨



 ١٢٠

" اقتصاد السـحت "و" ثقافة العدوان"ومعموال به حني تشيع قيم الكفر وتنتشر       ،فاملظهر القتايل للجهاد يصبح مربرا    
ولكـن بـروز    . وتكون األمة اإلسالمية قادرة عليه مهيأة له عدة وعددا        ،ن بقاء النوع البشري ورقيه    اللذان يهددا 

ويفرض على مؤسسات التربية اإلسـالمية أن       ،مظهر اجلهاد القتايل  " ينسخ"اجتاهات احلوار بين اتمعات اإلنسانية      
رسوخا وإحاطـة   " أحسن"و،حمتوى" أحسن"ج  قادة الفكر العاملي مبناه   " جيادلوا"قادرين أن   ،يئ مفكرين مؤهلني  

 .وخربات احلياة اإلنسانية،حبقائق الوجود
يقتضي من املؤسسات التربوية أن تبـذل أقصـى         " القومي"و" اإلقليمي"و" القبلي"وارتداد األمة إىل حماور الوالء      

تراتيجيات الـيت تـنظم   واالس،واالستراتيجي لبلورة شبكة عالقات جديدة حتديد األطر    ،للجهاد التنظيمي " وسعها"
ومقدراا كلها ويؤها لعبور طور العاملية الذي يشكل حمور التربية اإلسالمية يف إخـراج              ،األمة اإلسالمية " وسع"

. لئال ينسيها اهللا منافع أنفسها يف الدنيا واآلخـرة        ،وتقيها من نسيان سنن اهللا يف االجتماع اإلنساين       ،األمة اإلسالمية 
واملناسبات مع االنتباه إىل أن املظاهر السـلمية        ،ان على مظاهر اجلهاد الثالثة حسب الظروف      فالنسخ أو رفعه يطبق   

دعمته مقدرات  فإذا مل يكف،للجهاد حتتل مرتلة األولية يف كل سياق قرآين حسب تدرج معني يشمل اجلهاد باملال            
لية مع بقاء الباب مفتوحا ألية بادرة جتنح        وأخريا املقدرات القتا  ،ومقدرات العمل واإلنتاج  ،النفس العقلية والتنظيمية  

 .وتوقف سفك الدماء،للسلم
والثقافات اليت توجه سياسات غـري      ، يف حياة اإلنسانية كلها حني نرى أن األفكار        -اجلهاد القتايل -وتتضح أمهية   

 يف الداخل   والطبقية واالستغالل ، مل تتخل بعد عن حب العدوان والسيطرة يف اخلارج         -خاصة يف الغرب  -املسلمني  
وال مراجعة وينطلـق منـها يف       ، اليت يتقبلها العقل الغريب دون مناقشة      -الصراع والبقاء لألقوى  -تطبيقات ملسلمة   

والصراع الداخلي أداتني حيويتني من أدوات الصراع ،فالغرب يعترب القتال اخلارجي. ١٣٦ممارساته اإلدارية والسياسية  
ومن هنا اشـتدت  . يولوجية لبتر العناصر الضعيفة لصاحل العناصر القويةوهو ينظر للقتال كضرورة ب  . وبقاء األقوى 

وهذه فلسفة بعيدة الغور يف تاريخ الفكر الغريب بـدأت          . وإنتاج األسلحة وتطويرها  ،عناية الغرب باحلياة العسكرية   
ـ     ويا إلبـادة الضـعفاء     واألفكار اليت تناولت قتال األق    ". الدارونية االجتماعية "بعرقية اليونان والرومان وانتهت ب

وتوجه املمارسـات السياسـية     ،وما زالت تنمو وتتوسع وتنتشر    ،وكثرية شاعت منذ مطلع القرن العشرين     ،عديدة
 .١٣٧والعسكرية

                                                                                                                                            
ففي . الظروفومها يتعاقبان بتغري األحوال و    . وخالصته أن النسخ أو رفعه أمر موقوت ودوري       ،خاص يف الناسخ واملنسوخ   " فقه"البن تيمية    - ١٣٥

واملؤلف هنا يتبىن هذا اللون من . وعودة العمل مبا كان منسوخا رفع النسخ عنه   ،فإذا أعقبته ظروف تستدعي رفع النسخ     ،وقت معني ينسخ حكم ما    
 ]مقدمة يف التفسري البن تيمية-راجع كتاب . [؛ ألنه يتفق مع صالحية آيات الكتاب لكل زمان ومكان"الفقه"

وانبثقت عنها  ،"الدارونية االجتماعية "اليت نظرها يف فلسفة     " الصراع والبقاء لألقوى  "الفكرية عند الغرب املعاصر هي فكرة       حمور املسلمات    - ١٣٦
 خلدمة املسلمة   -روافع قوى كما يسميها علماء السياسة الغريبون      -واملثل العليا إال    ،وليست الديانات السماوية واألخالق   . مجيع األفكار واألعمال  

والشعوب لصاحل  ، وغريه من العلوم دف تسخري األفراد واجلماعات       -علم النفس -وشيوع هذا اللون من الفكر أدى إىل سوء استعمال          . املذكورة
وقيمه ومسلماته الفكرية وأساليب تفكـريه بغيـة حـل    ،وحيتاج العمل اإلسالمي املستنري فهم العقل الغريب   . املترفني يف الغرب وحلفائهم يف العامل     

والغرب املعاصر مـن أفضـل      . أو أشد ،لية التارخيية النامجة عن إفرازات هذا العقل يف عالقات الغرب االجتماعية كحاجته للبترول العريب             اإلشكا
 .اخلامات البشرية حلمل رسالة اإلسالم العاملية

أهداف التربية -وكتاب ،١٥٩-١٥٦ص،عة الثانيةالطب-فلسفة التربية اإلسالمية -ومناذج من القائلني ا يف كتاب ،راجع تفاصيل هذه اآلراء   - ١٣٧
 .للمؤلف،اإلسالمية



 ١١٩

أَنه قَالَ ِلرسوِل اللَِّه :  أَخبره�وِل اللَِّه وكَانَ ِممن شِهد بدرا مع رس،وكَانَ حِليفًا ِلبِني زهرةَ،وعِن اِملقْداِد بِن اَألسوِد
: فَقَالَ،ثُم الَذَ ِمنـي ِبشـجرةٍ     ،فَضرب ِإحدى يدي ِبالسيِف فَقَطَعها    ،أَرأَيت ِإنْ لَِقيت رجلًا ِمن الكُفَّاِر فَاقْتتلْنا      : �

يا رسولَ اللَِّه ِإنه قَطَع ِإحدى : فَقَالَ» الَ تقْتلْه«: �اللَِّه بعد أَنْ قَالَها؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه   أَأَقْتلُه يا رسولَ    ،أَسلَمت ِللَّهِ 
يدولُ اللَِّه ،يسا؟ فَقَالَ رها قَطَعم دعب قَالَ ذَِلك ثُم� :»لْهقْتِزلَ،الَ تنِبم هفَِإن هلْتفَِإنْ قَتلَهقْتلَ أَنْ تقَب ِزلَِتِه ،ِتكنِبم كِإنو

 .١٣٣»قَبلَ أَنْ يقُولَ كَِلمته الَِّتي قَالَ
وتذهب التوجيهات اليت توجب دوران اجلهاد يف فلك الرسالة مدى أبعد فتحث األمة املسلمة على العفو واالمتناع                

ويتحقق هلا النصر حىت تفتح بصائر اخلصـوم       ، عدوها أو استرجاع ما صودر من ممتلكاا حني تظهر على        ،عن الثأر 
، ثُم أَحد بِني قَيِس بِن ثَعلَبةَ ، أَقْبلَ الْحطَم بن ِهنٍد الْبكِْري  : قَالَ، عِن السدي    على نبالة الغاية األساسية من اجلهاد     

    ِبيى النى أَتتح�   هدحو  ،  خ لَهيخ لَّفخِة    وِدينالْم ةً ِمنفَقَالَ ، اِرج اهعفَد :    هربو؟ فَأَخعدت ِإلَام ،    ِبـيكَانَ الن قَدو
ظُروا ان:  قَالَ �فَلَما أَخبره النِبي    » يتكَلَّم ِبِلساِن شيطَانٍ  ، يدخلُ الْيوم علَيكُم رجلٌ ِمن رِبيعةَ       «:  قَالَ ِلأَصحاِبهِ  �

   ِلملِّي أُسلَع ،  هاِورأُش نِلي مِدِه    . وِعن ِمن جرولُ اللَِّه    ، فَخسِه كَاِفٍر     «: �فَقَالَ رجلَ ِبوخد ِقـِب   ، لَقَدِبع جرخو
 :فَانطَلَق ِبِه وهو يرتِجز، فَساقَه ، فَمر ِبسرٍح ِمن سرِح الْمِدينِة » غَاِدٍر

 طَماٍق حولُ ِبسا اللَّيلَفَّه قَد ...ملَا غَناِعي ِإِبٍل وِبر سلَي 
 مضِر الْولَى ظَهاٍر عزلَا ِبجو ...مني لَم دِهن نابا واموا ِنياتب 

 خدلَّج الساقَيِن ممسوح الْقَدم... بات يقَاِسيها غُلَام كَالزلَِم 
: حتى بلَـغَ  ، فَنزلَت هِذِه الْآيةُ    ،  أَنْ يبعثَ ِإلَيِه     �فَأَراد رسولُ اللَِّه    ، ثُم أَقْبلَ ِمن عاٍم قَاِبٍل حاجا قَد قَلَّد وأَهدى          

}   امرالْح تيالْب نيلَا آماِبهِ    ] ٢: املائدة[} وحأَص ِمن اسن قَالَ لَه : سا ري      هنيبا وننيلِّ با ، ولَ اللَِّه خناِحبص هقَالَ. فَِإن :
»قَلَّد قَد هِة: قَالُوا» ِإناِهِليِفي الْج هعنصا نٌء كُنيش وا همِإن . ِهملَيى عةُ ، فَأَبِذِه الْآيه لَتز١٣٤"فَن. 

-ولقد كانت بقية مواقف الرسـول  . والتوقف عن التعرض لشريح، إال االمتثال ألمر اهللا-�-فلم ميلك الرسول  
 القسط  -�-فقد ناله   . واالمتثال للتوجيهات اإلهلية اليت تقرن اجلهاد بالرسالة      ، مع اخلصوم مناذج حية للعفو     -�

 ويتناسى آالمه وثأره ممن أبلغ اجلرح فيه فها هو يعفـو عـن            ،ومع ذلك فقد كان يضبط أحزانه     ،األكرب من األذى  
ويعفو عن هند زوجة أيب ،ويعفو عن ابن أيب سرح الذي ابتدع أبشع األكاذيب عليه،وحشي قاتل عمه محزة يف أحد

ومينع أصحابه بعد فتح مكة مـن اسـترجاع         ،استشهاده وآكلة كبده بعد  ،سفيان املتآمرة األوىل على اغتيال محزة     
 .ومثل هذا وذاك كثري. املنورةوممتلكام اليت صادرا قريش عند هجرم إىل املدينة ،دورهم

كل مظهر من مظاهر اجلهاد الثالثة خاصة فيما يتعلق بنسخه أو رفع النسخ " فقه"وحتتاج التربية اإلسالمية أن حتكم 
 .١٣٥عنه

                                                                                                                                            
الثانية فإذا مل جيب سلم الثالثة فـإذا مل جيـب           سلم على قوم سلم عليهم ثالثا معناه أنه كان ال يكرر أكثر من ثالث يسلم مرة فإذا مل جيب سلم                     

 يستأذن ثالثا يعين إذا جاء لإلنسان يستأذن يف الدخول على بيته يدق عليه الباب ثالث مرات فـإذا مل                    - � -تركه،وكذلك يف االستئذان كان     
وشرح رياض الصاحلني البـن  ) ٢٤٩: ص (١ ط- األساليب النبوية يف التعليم.  أن يكرر األمور ثالثا مث ينتهي        - � -جيب انصرف فهذه سنته     

 )٣٣٠ / ٣ (-عثيمني 
ش أخرجه مسلم يف اإلميان باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال     [- ١٣٩٠ - ٤٠١٩) ٤٩٧: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٣٣

مهدر الدم  ) مبرتلته. (حمقون الدم يقتل قاتله قصاصا    ) مبرتلتك. (احتيل يف الفرار مين واستتر خلف شجرة واعتصم         ) الذ مين  (٩٥ال إله إال اهللا رقم      
 ]تقتل قصاصا لقتلك مسلما

 حسن مرسل) ٣١/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١٣٤



 ١١٨

واملتزهد اللذين يقدمان بؤس احلياة وصرامتها      ،وإما تلبس شخصية الدرويش   ،إما االنفالت من تعامل الدين    : مصريين
 .بدل تنظيمها ومجاهلا

   اجلهاد التنظيمي-٢
أي تنظيم قدرام   ،تهم يف مرحلة اجلهاد التربوي    األفراد املؤمنني الذين يتم تزكي    " وسع"وغاية هذا اجلهاد هو تنظيم      

إخراج األمة "وتكاملها دون هدر أو نقص لتكون حمصلة هذا التنظيم هو ،املعنوية واملادية والبشرية مبا يكفل حشدها
ـ   ،هذا اجلهاد التنظيم وتتقنه   " تفقه"حني  " أمة املؤمنني "ويوجه القرآن الكرمي إىل أن      ". املسلمة ه وتصرب على تكاليف

 مقارنة مبا حتشده    ١٠-١ يف هذا اجلهاد ستكون نسبة عددهم        -األفراد املؤمنني -فإن ما حتتاجه من     ،النفسية واملادية 
الكافرين ذه القوانني  " جهل"و،املؤمنني مع قوانني اخللق اخللق    " فقه"والسبب يف ذلك هو انسجام      ". أمة الكافرين "

ِإنْ يكُـن ِمـنكُم ِعشـرونَ      {:وهزمية معكسر الكافرين  ،املؤمنني" رمعكس"واصطدامهم ا مما جيعلها تعمل لصاحل       
 ] .٦٥: األنفال[} صاِبرونَ يغِلبوا ِمائَتيِن وِإنْ يكُن ِمنكُم ِمائَةٌ يغِلبوا أَلْفًا ِمن الَِّذين كَفَروا ِبأَنهم قَوم ال يفْقَهونَ

وأمهية ،واملادي وأساليب التعبئة وختطيط االسـتراتيجيات     ، النفسي واالجتماعي  أي ال يفقهون نظم احلشد واإلعداد     
 .اهلدف الذي يتم من أجله احلشد واجلهاد

وإمنا هو مظهر استراتيجي يقتضي من األمة أن تقيم له مؤسساته ،واجلهاد التنظيمي ذا املفهوم ال يكون عمال فرديا    
وال بد من جتدد علومه واالرتقاء مبؤهالت العـاملني         ، ووسائله ولوازمه  ومراكز البحث ،والعلمية والتطبيقة ،التربوية

 .وتوفري التكاليف اليت حيتاجها واملمارسات اليت يتطلبها،فيه
   اجلهاد العسكري-٣

 اليت تستهدف " الرسالة اإلسالمية "إلزالة العوائق اليت حتول دون إيصال       " أمة املؤمنني " وغاية هذا اجلهاد هو توجيه      
ويتجلى اقتران هذا النوع من اجلهاد بالرسالة اإلسالمية من خالل          . ظ على بقاء النوع البشري ورقيه اإلنساين      احلفا

وحني . واألخالقية اليت حتكمه وتوجهه حبيث ال خيرج حلظة واحدة عن غايات الرسالة وأهدافها            ،الضوابط العقدية 
واألمثلة على ذلـك واضـحة يف   . ويصري ممنوعا،يليتحقق هدف من أهداف الرسالة دون قتال يتوقف اجلهاد القتا  

 ِإلَـى  �بعثَنا رسولُ اللَّـِه  : يقُولُ،سِمعت أُسامةَ بن زيٍد رِضي اللَّه عنهما: قَالَ،عن أيب ظَبيانَف. التطبيقات النبوية 
الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه فَكَـف      : قَالَ،فَلَما غَِشيناه ،جلٌ ِمن اَألنصاِر رجلًا ِمنهم    ولَِحقْت أَنا ور  ،فَصبحنا القَوم فَهزمناهم  ،احلُرقَِة

    هلْتى قَتتِحي حمِبر هتنفَطَع اِريصاَألن،     ِبيلَغَ النا بنا قَِدمةُ «: فَقَالَ،�فَلَماما أُسا قَالَ الَ ِإلَ     ،يم دعب هلْتأَقَت   ِإلَّا اللَّـه ه «
ذًا: قُلْتوعتا،كَانَ مهركَرالَ يا زِم ،فَموالي لَ ذَِلكقَب تلَمأَس أَكُن ي لَمأَن تينمى تت١٣٢"ح. 

                                                 
ش أخرجه مسلم يف اإلميان باب حترمي قتل الكافر بعـد أن       [- ١٤٢٩ - ٤٢٦٩) ٥١٦: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم         - ١٣٢

أي يكرر إنكاره عليـه     ) يكررها. (مستجريا من القتل  ) امتعوذ. (هو مرادس بن يك   ) رجال. (قبيلة من جهينة  ) احلرقة (٩٦قال ال إله إال اهللا رقم       
 ]وقوله

وال يدغم شيئا يف شيء ويكـون حقـه         ،واملعىن أنه ينبغي لإلنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكالم بني ال يستعجل يف إلقاء الكلمات                
ة فبعض الناس جتده يف الكالم ويأكـل الكالم،حـىت إن           اإلظهار بل يكون كالمه فصال بينا واضحا حىت يفهم املخاطب بدون مشقة وبدون كلف             

ماذا تقول ؟ فهذا خالف السنة فالسنة أن يكون الكالم بينا واضحا يفهمه املخاطب وليس من الواجب أن يكـون          : اإلنسان حيتاج إىل أن يقول له     
 كان  - � -نس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب         فعليك أن ختاطب الناس بلسام وليكن بينا واضحا كما يف حديث أ           .خطابك باللغة الفصحى    

حىت تفهم عنه يدل على أا إذا فهمت بدون تكرار فإنه ال يكررها وهذا هـو الواقـع فـإن    : إذا تكلم بالكلمة أعادها ثالثا حىت تفهم عنه فقوله    
ا مل يفهم اإلنسان بأن كان ال يعرف املعىن جيدا          لكن إذ ، نسمع عنه أحاديث كثرية يقوهلا يف خطبة ويف اتمعات وال يكرر ذلك            - � -الرسول  

 إذا  - � -فكرر عليه حىت يفهم أو كان مسعه ثقيال ال يسمع أو كان هناك ضجة حوله ال يسمع فهنا يستحب أن تكرر حىت يفهم عنك ،وكان                          
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فهو .  إىل اللغات األخرى أمرا صعبا وضارا-املصطلح-جيعل ترمجة هذا  ،كل املذكور أعاله   بالش -اجلهاد-وتعريف  
وهو ضار؛ ألن الترمجة تشوه معناه كما حدث لترمجته إىل اللغة           ،صعب؛ ألنه ال يوجد ما يقابله يف اللغات األخرى        

احـدا مـن مظـاهر     حيث عممت مظهرا و-Holy Warاحلرب املقدسة -اإلنكليزية اليت أطلقت عليه اسم 
 .وطمست بقية املظاهر،اجلهاد

فالعريب فهم املظهر . وال بد هنا من اإلشارة إىل أثر تراث ما قبل اإلسالم يف تطبيقات اجلهاد عند الشعوب اإلسالمية
ملشابه واملسلم الباكستاين جذبه املظهر النفسي ا. املرادف لثقافة الغزو الذي كانت القبائل العربية متارسه قبل اإلسالم

وهذا كله من سوء التأويل الذي تتسبب به املوروثات الثقافية . اليت كان عليها يف جاهليته ،لثقافة التقشف اهلندوسي  
 .إذا مل تقم التربية بدورها يف اجلهاد التربوي الذي يستهدف تزكية مناهج الفهم والتطبيق،السابقة

 :مظاهر اجلهاد
والذي . وتبيان مظاهره حسب متطلبات الزمان واملكان، التربية بتأصيل معناهال يكون اجلهاد أصيال شامال ما مل تقم

نوع التحديات القائمة يف الداخل     ،والثاين. درجة تطور البشرية  ،األول: حيدد عمل التربية يف هذا اال ثالثة عوامل       
 .نسخ املظهر اجلهادي أو رفع النسخ عنه،والثالث. واخلارج

 الثالثة تنقسم مظاهر اجلهاد إىل ثالثة مظاهر رئيسه يندرج حتت كل منها تطبيقات عملية    وانطالقًا من هذه العوامل   
والعالقات ،وما يتطلبه اخللق اجلديد من جتديد يف القـيم والوسـائل          ،وتتجدد بتجدد اخللق  . ال حصر هلا وال اية    

 :أما هذه املظاهر الرئيسة فهي. واملؤسسات
  اجلهاد التربوي-١

" القدرات العقلية"أي تزكية ،تزكية مكونات العمل الصاحل عند الفرد،األول:  التربوي حتقيق أمرين يستهدف اجلهاد
من سلطان اآلبائية   " اخلربات"وتزكية  ،من سجن احلاجات اجلسدية   " املثل األعلى "وتزكية  ،من أسر اهلوى واجلمود   

 .١٣٠من العجز والكسل" قدراتال"وتزكية ،من اخلوف والشهوات" اإلرادات"وتزكية ،والتقليد واخلرافة
ــة ،والثاين ــة"تزكي ــة " الثقاف ــر األم ــة بعناص ــائدة املتعلق ــر،الس ــاد ،واهلجرة،اإلميان: أي عناص واجله

ـ  " الوالءات العصبية "وذلك بتفريغها من حمتوى     . والوالية،والنصرة،واإليواء،والرسالة " الوالء لألفكـار  "مث ملؤها ب
 .اإلسالمية كما سنعاجل ذلك يف هذا البحث

وجيب أن يكون لـه مؤسسـاته وخـرباؤه         ،واجلهاد باملفهوم املذكور عمل جيب أن يعتمد على التخطيط العلمي         
وألمهيته ،وهذا ما وجه إليه القرآن الكرمي والسنة الشـريفة        . وطرقه ووسائله واملربون العاملون يف جماالته     ،وميادينه

 .١٣١كانت املساواة بني مداد العلماء ودماء الشهداء
واجلمود وجتزئة نظريـة    ، إىل التشويه الذي أصاب مفهوم اجلهاد التربوي يف عهود التقليد          -هنا-من اإلشارة   والبد  

 يقع على عاتق الفرد املسلم وحده -جهادا نفسيا-فقد أدى هذا التشويه إىل اعتبار اجلهاد التربوي ،التربية اإلسالمية
احلياة املختلفة حىت انتهى به هذا التصـور إىل أحـد       ه وشهواته يف مواقف   عحيث يدخل يف صراع عصيب مع دواف      

                                                 
 .يف هذا الكتاب -تربية الفرد املسلم-راجع باب ،للوقوف على تفاصيل مكونات العمل الصاحل اخلمسة - ١٣٠
 ) ١٥٣)(١٥٠/ ١(جامع بيان العلـم وفضـله   »  يوزنُ يوم الِْقيامِة ِمداد الْعلَماِء ودم الشهداءِ      «: �قَالَ رسولُ اللَِّه    : عن أَِبي الدرداِء قَالَ    - ١٣١

) ١٠٠٥(من طرق واملقاصد  ) ٨٥-٨٣(ريرة ومتناهية أبو ه )٤٨٨( النعمان بن بشري وفر    ٢٢٢و٩٢  وجرجان    ١/٤١ واإلحتاف   ٢/٢٠٨وأصفهان  
 حسن لغريه



 ١١٦

يف -واجلمع بينهما يف عنصر واحد سـببه اقترامـا          . ر الثالث من عناصر األمة املسلمة     اجلهاد والرسالة مها العنص   
واجلهاد بدون رسـالة    ،فالرسالة بدون جهاد مفضية إىل مقت اهللا وغضبه       .  اقتران الوسيلة باهلدف   -القرآن والسنة 

 .وخدمة للشهوات موجبا لعقوبة اهللا وعذابه،نصرة للعصبيات
 :نصر فهي كما يليأما عن تفاصيل هذا الع

 :معىن اجلهاد
أما اصطالحا فهي يعين استفراغ الطاقة لتحقيق األهداف اليت توجه إليها           .  بذل أقصى اجلهد   -لغويا-اجلهاد معناه   

والعسكرية وغريها يف أوقات السـلم  ،واالجتماعية واالقتصادية والعلمية،الرسالة اإلسالمية يف ميادين احلياة الفكرية 
وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق    {:وهذا ما يوجه إليه القرآن الكرمي يف مواضع كثرية جدا من ذلك قوله تعاىل             . واحلرب سواء 

أي أن اجلهاد الذي اختاركم اهللا من أجله        ] ٧٨: احلج[} ِجهاِدِه هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرجٍ         
 .١٢٨والطاقة اليت أودعها يف خلقكم وتكوينكم، هو يتناسب مع الوسعوال عنت وإمنا،ال ضيق فيه
طرح معادالت اجلهاد العمليـة يف ميـدان        ،األول:  يرسم اإلطار الواسع للجهاد من خالل أمرين       -�-والرسول  

ني أَعوذُ ِبك ِمن اهلَم اللَّهم ِإ«والتعوذ مما يعيق عن القيام به ،التحذير مما خيالفه يف ميدان العمل،والثاين. العمل اإلجيايب
 . ١٢٩»واحلَزِن والعجِز والكَسِل والبخِل وضلَِع الديِن وقَهِر الرجاِل

ولكن . واملنعة يف أوقات العدوان   ،واإلنتاج يف أوقات السلم   ، اليت توفر العمل   -تكنولوجيا اإلسالم -فاجلهاد إذن هو    
أو ،أو حتقيق تفوق لقوم على بقية األقوام،واملنعة السياسية جلنس معني من البشر،ليس بقصد توفري الرخاء االقتصادي

. وإمنا لغاية أخرى هي تأهيل كتلة بشرية حلمل رسالة اإلسالم إىل العامل،توفري امتياز لطائفة دينية على بقية الطوائف
وبذلك .  هو جهاد لكنه بدون رسالة     -يف احلاضر -وعلميا وإداريا   ،ولذلك فالذي تقوم به األقطار املتقدمة صناعيا      

ترقـد يف   -بينما  ،تكون أزمة العامل احلديث هو أن هناك جمتمعات تقوم باملظهر املادي للجهاد لكن بدون رسـالة               
ولكن بدون جهاد ،وتستظهر نصوصها يف مؤسساا التربوية ، إىل جانبها جمتمعات ختزن الرسالة يف أسفارها       -سبات

 .حلملها ونشرها
 الذي يركز على إيصال -األمن اإلسالمي-فاجلهاد يعكس مفهوم . املعىن احلضاري للجهاد-ن االنتباه إىل وال بد م  
ذلك إن مصدر . والنفسي لبقاء النوع البشري ورقيه ،وتبليغها إىل اآلخرين بغية توفري األمن الفكري واملادي       ،الرسالة

 -أي حتجب وختفي-اليت تكفر " القيم" يكمن يف -حسب التصور اإلسالمي-اخلطر على بقاء النوع البشري ورقيه 
 تتشوه مجيع أشكال    -الكفر-ومن هذا   ،وتقتصر على نوازع التمتع باحلياة وشهواا     ،قوانني اخللق يف النشأة واملصري    

واملمارسات يف ميادين السلوك واالجتماع والعالقات حىت إذا ظهر أهل الكفر يف األرض أشاعوا           ،االعتقاد والشعور 
. وردوا شبكة العالقات االجتماعية إىل عهود الغاب واهلمجية والتخلف،واملظامل السياسية واملفاسد االجتماعية،الفنت

وإقامة ،وبذل املال لنشر قيم الرسالة اإلسـالمية      ،ولذلك كان طلب بذل النفس حملاربة قيم الكفر ومؤسساته وممثليه         
فيشيع السالم ويكون الـدين  ، يتحقق التفوق للقيم اإلسالميةوالدارسني فيها حىت  مؤسساا واإلنفاق على العاملني   

 .كله هللا
القومي الذي ترفع لواءه اتمعات      والسالم خيتلف متام االختالف عن مفهوم األمن      ،وهذا املفهوم اإلسالمي لألمن   

 .وتتخذه ذريعة للممارسة خمتلف أشكال العدوان ضد بعضها البعض،املعاصرة
                                                 

 .١٧،٢٠٥جـ،التفسري،الطربي - ١٢٨
 حسن ) ٣٤٨٤)(٥٢٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٢٩



 ١١٥

واستقدامهم مـن  ،ذلك فهي توفر هلم كل أسباب اإلبداع وال تتوقف عن البحث عن املتفوقني األذكياء يف الداخل             
 .اخلارج
واحلرية هي التجسيد العملي للبيئـة      . توفري البيئة الصاحلة لنجاح اهلجرة املنشودة مبظاهرها النفسية واحلسية        ،والثاين

والذين اتصفوا حبرية التفكري واالختيار من معاصـري الرسـالة          . ن اهلجرة هي حرية التفكري واالختيار     املطلوبة؛ أل 
فقد ظلـوا ميارسـون     ،أما الذين مل يتصفوا ذه احلرية     . هم الذين هاجروا من حياة اجلاهلية إىل اإلسالم       ،اإلسالمية

وقيم انتهت م إىل    ،ونظم وثقافة وممارسات  ،تاحلران والرفس جامدين على ما احندر إليهم من آبائهم من معتقدا          
 .اهلالك والبوار

وهيأت التطبيقات والسياسـات    ،فاهلجرة ال تصل مداها املشار إليه إال إذا حررت التربية نفوس املتعلمني من داخل             
قـدرات  منـو ال ،األول: ذلك أن احلرية عامل أساسي يف حتقيق أمرين   . اإلدارية لتسود احلرية حياة األمة من خارج      

ومناهضـة الباطـل    ،إطالق اإلرادات العازمة الالزمة ملناصرة احلق والتقدم      ،والثاين. العقلية الالزمة للمعرفة والعلم   
واإلجناز ،وتتقلص اإلرادات العازمة وتتوقف األمة عن اإلبداع،وحني ختتفي احلرية تتعطل القدرات العقلية. والتخلف

لذلك ال بـد أن تكـون التربيـة         . عاف يف الدنيا والعقوبة يف اآلخرة     االستض وتسري يف طريق الضعف املفضي إىل     
 :اإلسالمية قادرة على حتقيق ثالثة أمور هي

 يف الداخل واستقدامهم من خـارٍج مث        -أو أويل األلباب حسب املصطلح القرآين     -فرز األذكياء املوهوبني    ،األول
الذين تنصبهم والءات " األغبياء"مع احلذر من تسرب ،سلمةوالتجديد يف األمة امل،إعداد هؤالء لقيادة عمليات التغيري

مهلكة تضـطهد األذكيـاء وتـتحكم       " معوقات حاسدة "و" أصناما ثقافية "واإلقليمية  ،العصبيات األسرية والقبلية  
 .وتدفعهم إىل اهلجرات واهلجمات املعاكسة،مبصائرها

واالجتماعيـة املتحـدرة مـن كـل        ،ثات الثقافية  على مراجعة املورو   -إنسان التربية اإلسالمية  -تدريب  ،والثاين
أو تلك اليت مضـى زمنـها وبطـل         ،أو اإلفساد يف الفهم والتطبيق    ،واكتشاف اجلوانب اليت عدا عليها اخلطأ     ،جيل

واالقتصـاد  ،واهلجرة من تطبيقاا يف ميادين السياسة واالجتماع      ،مث القدرة على التخلص منها ومن آثارها      ،مفعوهلا
 .والنظم وشبكة العالقات االجتماعية،والعادات واألخالق والفنون،قافة السائدة يف القيم والتقاليدوسائر مظاهر الث

وممـا يتفـرع عنـها مـن نظـم وتطبيقـات            ، توبة من الثقافة اخلاطئة أو الـيت بطـل مفعوهلا          -هنا-فاهلجرة  
لَا « :ة والتوبة فيقول   يربط بصراحة بني اهلجر    -�-والرسول  . وممارسات ووظائف خاطئة أو متخلفة    ،ومؤسسات

 .١٢٧ »ولَا تنقَِطع التوبةُ حتى تطْلُع الشمس ِمن ِقبِل الْمغِرِب،تنقَِطع الِْهجرةُ حتى تنقَِطع التوبةُ
ه وانتقال من البيئات الـيت ترعـى هـذ   ،وكالمها انتقال من اخلطأ واجلمود والتخلف  . والتوبة هجرة ،فاهلجرة توبة 

 .املانعة للحياة،اخلانقة للعيش،السلبيات املوقفة لالرتقاء
مث تنشئتهم على استيعاب تفاصيل املثـل  ، الالزم لزمنهم-املثل األعلى-منوذج " فقه"تدريب املتعلمني على   ،والثالث

  وتتكون لديهم القـدرات    -كما يوصي علي بن أيب طالب     -وبذلك تعدهم لزمن غري زمن آبائهم       ،األعلى اجلديد 
ولن يصابوا باملفاجآت والصدمات من تطورات املستقبل كما يصاب الذين ،واملؤهالت الالزمة للغد الذي سيعربونه 

 ] .١٥: ق[} بلْ هم ِفي لَبٍس ِمن خلٍْق جِديٍد{: يشري إليهم قوله تعاىل
 العنصر الثالث عنصر اجلهاد والرسالة: الفصل التاسع عشر

                                                 
 صحيح ) ٨٦٥٨)(٦٧/ ٨(السنن الكربى للنسائي  - ١٢٧



 ١١٤

فكل هذه األنواع حكمهم باق إىل يـوم القيامـة يف           . هم هلم وآخرون كانوا ممنوعني من اهلجرة ملنع أكابر      . آخر
} والَِّذين آمنوا ِمن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَِئك ِمنكُم{: وأضاف أن معىن قوله تعاىل  . أشباههم ونظائرهم 

 .١٢٦هو إشارة إىل من تبع هذا املنهاج إىل يوم القيامة
تمد جذورها من ثقافة العصبية القبلية كانت دائما تطلي حراا بطالء إسالمي فترفض اهلجرة              ولكن اآلبائية اليت تس   

فتجهز عليهم وحترم األمة من مثـرات  ،وتغري احلاكمني بأصحاا،وتشن إرهابا فكريا على العقول اددة    ،والتجدد
 .اجتهادهم

إذ . رات وحدة اجلبهة الداخلية يف األمة املسـلمة       هي أن اهلجرة النفسية والفكرية ضرورة من ضرو       ،واألمهية الرابعة 
وقيمهم وعادام وتقاليـدهم السـابقة      ، ملعتقدام وثقافام  -األفراد املؤمنني -يقوم جوهر هذه اهلجرة على هجر       

وتقاليد وممارسـات   ،ونظام قيم واحد تتفرع عنه عادات     ،وثقافة واحدة ،املتناقضة املفرقة ليحل حملها عقيدة واحدة     
 .واتفاق الكلمة وتنسيق املقدرات، يكون من مثارها رص الصفوف وجتانس السلوكواحدة

 أمهية هذه اهلجرة النفسية يف بناء اجلبهة        -خاصة الواليات املتحدة  -ولقد أدركت الدول املتقدمة يف العصر احلديث        
 -البوتقـة الصـاهرة  - اسم وأطلقت عليها،ولذلك جعلتها من األصول اليت يقوم عليها نظام التربية فيها         . الداخلية

Melting Pot -ما تتطلبه من قدرات ومؤسسات بغية صهر ثقافات أفواج - وما زالت حتشد-وحشدت هلا 
 .املهاجرين القادمني إىل الواليات املتحدة يف بوتقة الثقافة األمريكية املوحدة

الدول "سات الثقافة واإلرشاد واإلعالم يف  اليت مارستها نظم التربية ومؤس  -الردة الثقافية -ويف املقابل تبدو خطورة     
وقيم ،وهي تركز جهودها علـى تطـوير ثقافـات إقليميـة          ،األمة اإلسالمية املتوفاة  " مزق"القائمة يف   " اإلقليمية
وآثار إقليمية استمدا مجيعا مـن ثقافـات        ،وأعياد إقليمية ،وآداب إقليمية ،وفنون إقليمية ،وفولكلور إقليمي ،إقليمية

وكـرس الفرقـة   ،يف املاضـي األمـر الـذي رسـخ التمزق       " األجداد املؤمنون "اهلية اليت هجرها    العصبيات اجل 
 .وحماوالت الوحدة،وأقام حواجز صلدة عنيدة أمام حركات اإلصالح،واالختالف

 :دور التربية يف بلورة عنصر اهلجرة
ربوية متخصصة واعية الفلسفة     إال بعمل تربوي منظم تديره مؤسسات ت       -خاصة اهلجرة النفسية  -ال تتحقق اهلجرة    

كذلك ال بد من توفري العوامل      . حميطة بقوانني التغيري والتجديد يف حياة األفراد واجلماعات       ،واألهداف والتطبيقات 
 :وأبرز هذه العوامل اثنان،املساعدة على جناح اهلجرة املشار إليها

وتغيري تطبيقات  ،من أفكار ومعقتدات  - ما يف األنفس     توفر العدد املناسب من التربويني اددين اخلرباء بتغيري       ،األول
ويتناسب انتشار اهلجرة الفكرية والثقافية يف أوسـاط        . والقيم واالجتاهات واملمارسات  ،هذه األفكار يف نظم احلياة    

ري كمية  بتغيري ما يف األنفس كتناسب كمية اخلمرية الالزمة لتخم         األمة مع عدد اخلرباء التربويني اددين املشتغلني      
واهتزاز هذه النسبة يف العامل اإلسالمي أمر بارز الوضوح إذ مل يظهر فيه طوال القرون التسـعة                 . معينة من العجني  

األخرية إال عدد حمدود من اددين ابتداء من أيام ابن تيمية ومرورا بابن عبد الوهاب يف اجلزيرة والشـوكاين يف                    
واملودودي ومالك بـن نـيب يف الوقـت    ،وحممد عبده حىت جيل حسن البناوالسرهندي يف اهلند مث األفغاين     ،اليمن

بينمـا  . مع اعتبار املعاناة الشديدة اليت واجهتها تلك القلة املصلحة من الكثرة املتمسكة باآلبائية واجلمود              ،احلاضر
ومع ،ا يزيد عن ثالثة ماليني    م" اتهد" من املفكرين األحياء املعادلني ملرتلة       -كالواليات املتحدة مثلًا  -يوجد يف بلد    

                                                 
 .٣٩ص،١١جـ،كتاب التصوف،الفتاوى،ابن تيمية - ١٢٦



 ١١٣

�،  لُهقْتفَي مهدأَح ِصيبى فَيمرفَي مهأِْتي السفَي،لُهقْتفَي هِربضي الَى،أَوعت لَ اللَّهزاملَالَِئكَةُ ظَاِلِمي {: فَأَن مفَّاهوت ِإنَّ الَِّذين
 ١٢٤] "٩٧: النساء[} ِسِهمأَنفُ

يف -ولقد استمرت اهلجرة عامال أساسيا يف قوة حركات اإلصالح اليت جنحت يف إخراج العامل اإلسالمي من ضعفه 
واحلركة اليت أخرجت   ، مثل احلركة اليت أخرجت جيل صالح الدين يف املشرق         -ويف أماكن خمتلفة  ،فترات متقطعة 

النفاق اللذين ضربا جمتمع اخلالفة يف بغداد       " ثقافة"و،السالطني" فقه"ألوىل  فقد هجرت ا  . جيل املرابطني يف املغرب   
وبني مصر  ،وامتد حىت مشل املنطقة الواقعة ما بني املوصل ومشال سوريا يف الشمال           ،مث انسحبت إىل املهجر الذي منا     

العافيـة للمغـرب    مث خرجت قـوة ردت      ،كذلك اختذت الثانية هلا مهجرا يف غرب أفريقيا       . واحلجاز يف اجلنوب  
 .١٢٥واألندلس لقرون

 تنسجم مع حقيقة من احلقائق الكربى الـيت يطرحهـا           -مبعناها النفسي واحلسي  -هي إن اهلجرة    ،واألمهية الثانية 
وربك يخلُق ما يشاُء {:  أي أن هذا الكون ما زال خيلق-استمرارية اخللق-احلقيقة هي  وهذه. اإلسالم عن الوجود

ارتخيواستمرارية اخللق هذه ترفد احلياة دائما باجلديد من األفكار واألشخاص واألشـياء           ] . ٦٨: القصص[} و .
 تتـرجم إىل نظـم      -قيمـا جديـدة   -والعالقات اجلديدة تتطلـب     . عالقات جديدة -والكائنات اجلديدة تفرز    

ن ال يعون استمرارية اخللق ومـا       والذي] . ٢٩: الرمحن[} كُلَّ يوٍم هو ِفي شأْنٍ    {: وسياسات جديدة ،ومؤسسات
ويقلعون يف االجتاه ،والعالقات والقيم والتطبيقات ال يفقهون مضمون اهلجرة املطلوبة،ينتج عنها من جتدد يف الشئون    

: وينتهون إىل البوار  ،ويلفهم اللبس واحلرية واالضطراب   ،املعاكس للتاريخ فريتدون إىل اآلبائية ويسقطون يف التخلف       
 ] .١٥: ق[} ي لَبٍس ِمن خلٍْق جِديٍدبلْ هم ِف{

وعامل من عوامل قوة األمة الفكرية واملادية؛ ألا ،هي أن اهلجرة مبعناها الشامل حركة جتديد مستمر،واألمهية الثالثة
الذي تطرحه الرسالة اإلسالمية العناصر الصاحلة املتفوقة من كل جيل من البشرية كلها        " املثل األعلى "جتتذب حول   

" فقه وفقهاء للجنسية واملواطنة   "ومن احملزن أن ال يربز      . وتتعاون إلجناز أرقى احلضارات   ،لتلتقي حول أمسى الغايات   
 -اليت تتبناها الواليات املتحدة األمريكية    -القائمة على مفهوم اهلجرة هذا يف الوقت الذي نشاهد أثر قوانني اهلجرة             

مث إطالق قدراا وإرادا ملا فيه قـوة الواليـات          ، أقطار األرض كلها   يف جتميع العناصر ذات الكفاءات العالية من      
 .واحتالهلا مكان الصدارة يف العامل كله،املتحدة

العالقة بني -أنه يف الوقت الذي يعجز العقل اإلسالمي املعاصر عن شهود مراد الوحي يف : ومن املوضوعية أن نقول
 فإن الفكر الغريب املعاصر قد شهد هذه احلقيقة ونظم حياتـه طبقـا             -واهلجرة وجتدد عافية األمم   ،استمرارية اخللق 

 يتنكرون  -على املستوى العقائدي  -وبني الكنيسة جعلتهم    ،وإن كانت العالقات السلبية اليت قامت بني املفكرين       ،هلا
ويتطور من نفسه   ويرتقي   أي االعتقاد بأن الكون ينشأ    " النشوء واالرتقاء والتطور  "لفكرة اخللق ويستدلوا بفكرة     

وهكذا ظهر عند الغـربيني مـا يسـمى بنظريـة التطـور             ،دون اعتبار لقوة اهللا املسرية للنشأة والترقي والتطور       
evolution، ونظرية اخللقCreationism. 

فهذا . ولكن من اإلنصاف أن نقول أن العقل اإلسالمي يف املاضي مل يكن غائبا دائما عن أمهية اهلجرة واستمراريتها
: ويذكر أن املؤمنني الذين ذكرم اآلية صنفان      ،ن تيمية يعلق على اآلية اليت قدمناها كإطار لعناصر األمة املسلمة          اب

ومن مل يهاجر من األعراب هلم حكم       . واألنصار الذين استقبلوهم  ،املهاجرون الذين هاجروا إىل املدينة من بالدهم      
                                                 

  )٧٠٨٥)(٥٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٢٤
 . للمؤلف- الدينهكذا ظهر جيل صالح-لالطالع على تفاصيل احلركة األوىل راجع كتاب  - ١٢٥



 ١١٢

-وذلـك وصـف اهللا      . يرافقها من عودة إىل االرجتال والفردية والفوضى بدل اإلعداد وروح اجلماعة والنظـام            
  ولذلك أيضـا عـرف       ١٢١}ود ما أَنزلَ اللَّه   الْأَعراب أَشد كُفْرا وِنفَاقًا وأَجدر أَلّا يعلَموا حد       {:  بقوله -املتعربني
فَأَما ِهجرةُ الْباِدي فَعلَيِه أَنْ يِجيب ِإذَا دِعـي وأَنْ          ،وِهجرةُ الْحاِضرِ ،ِهجرةُ الْباِدي : الِْهجرةُ ِهجرتانِ ":�-الرسول  

ِإذَا أُِمر ِطيعي،دأَش اِضِر فَِهيةُ الْحرا ِهجأَمةًوِليا بما ،هرا أَجمهظَمأَعأي طاعة الشريعة واالنقياد للنظام. ١٢٢"و. 
 :أمهية اهلجرة

واحلفاظ عليها من عوامل املـرض      ،وهلا أمهيتها يف استمرار عافيتها    ،اهلجرة عنصر أساسي من عناصر األمة املسلمة      
 :وتتمثل هذه األمهية فيما يلي. والوفاة

واإلنتاجية يف أيام السلم واحلـرب      ،ؤمنني من العوز وعدم األمن مث إطالق قدرام الدفاعية        ختليص امل ،األمهية األوىل 
ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللَِّه يِجد ِفي الْـأَرِض         {:وإىل هذه النتائج اهلامة كانت اإلشارة اإلهلية عند قوله تعاىل         . سواء

 ] .١٠٠: النساء[} مراغَما كَِثريا وسعةً
. أو ما يرغم به املؤمنون املهاجرون ظامليهم على مساملتهم ويردعوم عن العدوان عليهم            ،املراغم هو املنعة والقوة   و

واإلجناز احلضاري يف مواضع عديدة ،ويتكرر احلديث عن أمهية اهلجرة يف توفري املنعة. والسعة هي الغىن وسعة العيش
ين هاجروا ِفي اللَِّه ِمن بعِد ما ظُِلموا لَنبوئَنهم ِفي الدنيا حسنةً ولَأَجر             والَِّذ{:من القرآن الكرمي من ذلك قوله تعاىل      

 ] .٤١: النحل[} الْآِخرِة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ
اعسـني عـن    وإطالق القدرات وتـوفري اإلجنـازات أدان اهللا سـبحانه املتق          ،ونظرا ألمهية اهلجرة يف توفري املنعة     

ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُوا ِفيم كُنتم قَالُوا كُنا {:من ذلك قوله تعاىل. وتوعدهم بالعذاب،اهلجرة
} ولَِئك مأْواهم جهنم وسـاَءت مِصـريا      مستضعِفني ِفي الْأَرِض قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَِّه واِسعةً فَتهاِجروا ِفيها فَأُ           

 ] .٩٧: النساء[
فَأَخرجهم ،كَانَ قَوم ِمن أَهِل مكَّةَ أَسلَموا وكَـانوا يسـتِخفُّونَ ِبالِْإسـلَامِ           : قَالَ،عِن ابِن عباسٍ  ويروي املفسرون   

وأُكِْرهوا ،كَانَ أَصحابنا هؤلَـاِء مسـِلمين     ،فَقَالَ الْمسِلمونَ ،عضهم وقُِتلَ بعض  فَأُِصيب ب ،الْمشِركُونَ معهم يوم بدرٍ   
موا لَهِفرغتفَاس،لَتزفَن :}فُِسِهملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَنالْم مفَّاهوت ِة] ٩٧: النساء[} ِإنَّ الَِّذينقَالَ. ِإلَى آِخِر الْآي :بفَكَت ِإلَي 

فَنزلَت ِفيِهم  ،فَخرجوا فَِلِحقَهم الْمشِركُونَ فَأَعطُوهم الِْفتنةَ    : وأَنه لَا عذْر لَهم قَالَ    ،من بِقي ِمن الْمسِلِمني ِبهِذِه الْآيةِ     
 .١٢٣ الْآيةَ]٨: البقرة[} وِمن الناِس من يقُولُ آمنا ِباللَِّه{: هِذِه الْآيةُ

 - فَأَخبرته فَنهاِني أَشد النهِي ثُم       -،فَلَِقيت ِعكِْرمةَ ،فَاكْتِتبت ِفيهِ ،قُِطع علَى أَهِل املَِدينِة بعثٌ    : قَالَ،وعن أَِبي اَألسودِ  
يكَثِّرونَ سواد املُشِرِكني علَـى رسـوِل اللَّـِه         ، املُشِرِكني أَنَّ أُناسا ِمن املُسِلِمني كَانوا مع     ":أَخبرِني ابن عباسٍ  : قَالَ

                                                 
أَِذنَ ِلـي   «�ولَِكن رسولَ اللَِّه   ،الَ: تعربت؟ قَالَ ،ارتددت علَى عِقبيك  ، اَألكْوعِ يا ابن : أَنه دخلَ علَى احلَجاِج فَقَالَ    : عن سلَمةَ بِن اَألكْوعِ    - ١٢١

فَلَم يزلْ ،وولَدت لَه أَوالَدا،وج هناك امرأَةًوتز،خرج سلَمةُ بن اَألكْوِع ِإلَى الربذَِة،لَما قُِتلَ عثْمانُ بن عفَّانَ   «: قَالَ،وعن يِزيد بِن أَِبي عبيدٍ    » ِفي البدوِ 
ش أخرجه مسـلم يف     [- ١٩٢٢ - ٧٠٨٧) ٦٩٦: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم       » فَنزلَ املَِدينةَ ،حتى قَبلَ أَنْ يموت ِبلَيالٍ    ،ِبها

خرجت من دار هجرتك من غري عذر وكانوا يعدون هذا   ) ارتددت على عقبيك   (١٨٦٢ رقم   اإلمارة باب حترمي رجوع املهاجر إىل استيطان وطنه       
من التعرب وهو اإلقامة يف البادية والسكن مع األعراب وكان حيرم على املهاجر أن ينتقل من دار هجرته إىل البادية إال أن يأذن                       ) تعربت. (كاملرتد

 ]  موضع يف البادية بني مكة واملدينة قريب من املدينة) الربذة. (اإلقامة يف البادية) البدو. (-له رسول اهللا 
 صحيح )٥٣٨)(٢٧٩: ص(األموال للقاسم بن سالم  - ١٢٢
 صحيح) ١٠٤٦/ ٣( خمرجا -األصيل ،تفسري ابن أيب حامت - ١٢٣



 ١١١

 اللذين يشدد عليهما القـرآن      -ما باألنفس " تغيري"-أو  " التزكية"ويالحظ على اهلجرة مبفهومها املعنوي أا تقابل        
ولقد كان أبرز مظاهر اهلجـرة  .  الثقافة اخلاطئة أو اآلبائية اليت انقضى زمنها      -هجر-وغاية هذا التغيري هو     . الكرمي

وتطبيقاا الصنمية إىل ثقافة اإلسـالم بكـل قيمهـا          ، بكل قيمها  -ثقافة العصبية القبلية  -عنوية هو االنتقال من     امل
وتطبيقاا هو ، إىل أن العودة إىل ثقافة الطور القبلي ومفاهيم القبلية   -�-ولذلك نبه الرسول    . وتقاليدها التوحيدية 

وكَاِتبه ِإذَا عِلموا ،وموِكلُه،آِكلُ الربا«: عن عبِد اِهللا قَالَف.  يف الناروكبرية من الكبائر املخلدة،مظهر من مظاهر الردة
ةُ،ذَِلكاِشمالْونِ ،وسةُ ِللْحِشموتسالْمقَةِ ،ودلَاِوي الصـٍد          ،ومحاِن ملَى ِلسونَ عونلْعِة مرالِْهج دعا باِبيرأَع دترالْمو� 

وِةيامالِْقي ١١٨»م. 
وعِلي رِضي اللَّه عنـه  ، ِإني لَِفي هذَا الْمسِجِد مسِجد الْكُوفَِة : قَالَ، عن أَِبيِه   ، عن محمِد بِن سهِل بِن أَِبي حثْمةَ        

: ثُم قَالَ ، فَأَعادها ثَلَاثَ مراٍت    ، فَأَصاخ الناس   ، باِئر سبع   ِإنَّ الْكَ : يا أَيها الناس  : فَقَالَ، يخطُب الناس علَى الِْمنبِر     
وقَـذْف  ، وقَتلُ النفِْس الَِّتي حـرم اللَّـه        ، الْإشراك ِباللَِّه   : يا أَِمري الْمؤِمِنني ما ِهي؟ قَالَ     : أَلَا تسأَلُوِني عنها؟ قَالُوا   

يـا أَبـِت    : فَقُلْت ِلأَِبي . والتعرب بعد الِْهجرةِ  ، والِْفرار يوم الزحِف    ، وأَكْلُ الربا   ، وأَكْلُ ماِل الْيِتيِم     ، الْمحصنِة
حتى ِإذَا وقَع سهمه ِفي     ، اِجر الرجلُ   وما أَعظَم ِمن أَنْ يه    ، يا بني   : كَيف لَِحق هاهنا؟ فَقَالَ   ، التعرب بعد الِْهجرِة    

 ادِه الِْجهلَيع بجوِء وا كَانَ ، الْفَيا كَماِبيرأَع عجِقِه فَرنع ِمن ذَِلك لَع١١٩"خ 
ومن {: الِْإشراك ِباللَِّه ِمنهن  ، ها آيةٌ ِمن ِكتاِب اللَِّه      الْكَباِئر سبع لَيس ِمنهن كَِبريةٌ ِإلَّا وِفي      ":قَالَ، وعن عبيِد بِن عميٍر     

الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما ِإنما يأْكُلُونَ ِفي بطُـوِنِهم   {و  ] ٣١: احلج[} يشِرك ِباللَِّه فَكَأَنما خر ِمن السماءِ     
: البقـرة [} الَِّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ ِإلَّا كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْمس            {  و] ١٠: النساء[} نارا

٢٧٥ [  ونَ {ومري الَِّذين {]فِ     ] ٢٣: النورحالز ِمن ارالِْفراِت وِمنؤاِفلَاِت الْماِت الْغنصحالْم :} ها أَيوا   ينآم ا الَِّذين
       اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحوا زكَفَر الَِّذين مِإذَا لَِقيت {]ةِ  ] ١٥: األنفالرالِْهج دعب برعالتو :}      لَـىوا عـدتار ِإنَّ الَِّذين

 .١٢٠"النفِْس وقَتلُ ] ٢٥: حممد[} أَدباِرِهم ِمن بعِد ما تبين لَهم الْهدى
ردة وكبرية من الكبائر هو أن هـذه        -أو التعرب بعد اهلجرة     ،العودة إىل العصبية القبلية   -ولعل احلكمة من اعتبار     

ويعود الوالء للقبيلة بـدل     ،أو فوق القانون  " القوة فوق الشريعة  "العودة نكسة يف نظام القيم اإلسالمية حيث تعود         
وما ،فهي إذن عودة جلـوهر الصـنمية      . وإرادة اهللا " الشريعة"إرادته لتحل حمل    و،رأس القبيلة " قوة"أي تعود   ،األمة

                                                                                                                                            
وظَنه قَـوم   ،لَ إلَيِه سحنونٌ  وما: إنَّ الِْجهاد بعد فَتِح مكَّةَ لَيس ِبفَرٍض إلَّا أَنْ يستنِفر الِْإمام أَحدا ِمنهم قَالَه سفْيانُ الثَّوِري               : وقَالَ جماعةٌ ِمن الْفُقَهاءِ   

ثَبت . »وِإذَا اُستنِفرتم فَانِفروا،ولَِكن ِجهاد وِنيةٌ،لَا ِهجرةَ بعد الْفَتحِ   «: - � -وقَد قَالَ النِبي    ،ِبابِن عمر ِحني رأَوه مواِظبا علَى الْحج تاِركًا ِللِْجهادِ        
ذَِلكهنع . 

؛ ]١٩٣: البقرة[} وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ    {: وذَِلك ِلقَوِلِه تعالَى  ،وِإنما رفَع الْفَتح الِْهجرةَ   ،وهذَا هو دِليلُنا؛ ِلأَنه أَخبر أَنَّ الِْجهاد باٍق بعد الْفَتحِ         
 ].١٩٣: البقرة[}  ِللَِّهويكُونَ الدين{يعِني كُفْرا 

    رمِن عةُ اباظَبومو-     هنع اللَّه ِضير -     قالْح قَدتاع ه؛ ِلأَنجلَى الْحع ،                ـنـقَطَ عس ـِلِمنيسالْم ضعِبِه ب ِة إذَا قَاملَى الِْكفَايع ضفَر ادأَنَّ الِْجه وهو
اِقنيالْب،لُ أَنْ يمتحيِروولَاِة الْجو عم اِهدجلَا ي هأَى أَنكُونَ ر. 

 )١٤٦/ ١(أحكام القرآن البن العريب ط العلمية .وهو ِفي ذَِلك كُلِِّه مؤِثر ِللْحج مواِظب علَيِه،والْأَولُ أَصح؛ ِلأَنه قَد كَانَ ِفي زماِنِه عدولٌ وجاِئرونَ
 صحيح ) ٩٣٣٣)(٣٤٠/ ٨(كربى للنسائي السنن ال - ١١٨
هـي الـيت تفعـل ذلـك      : والوامشة،بأن يغير لونها ِبزرقة أو خضـرة أو سـواد         ،يكون يف اللِّثَِة والشفَة   : الوشم) الوامشة واملستومشة واملوشومة   (

 .مانعها وجاحدها  : الوي الصدقة.املفعول ا أيضاً ذلك: واملوشومة،اليت يفعل ا ذلك: واملستومشة،بالنساء
 حسن ) ٥٢١٢)(٩٣٣/ ٣( خمرجا -األصيل ،وتفسري ابن أيب حامت) ٦٤٣/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١١٩
 صحيح) ٦٤٤/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١٢٠



 ١١٠

لَا يِحلُّ ِلأَحٍد أَنْ يِقيم ِببلٍَد سـب ِفيهـا          : سِمعت ماِلكًا يقُولُ  : قَالَ ابن الْقَاِسمِ  . الْخروج ِمن أَرِض الِْبدعةِ   : الثَّاِني
لَفالس .   نِزلَ عِيِريِه نغلَى تع رقْدي إذَا لَم كَرن؛ فَِإنَّ الْمِحيحذَا صهالَىوعت قَالَ اللَّه ـونَ  {: هوضخي الَِّذين تأَيِإذَا رو

ِفي آياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِه وِإما ينِسينك الشيطَانُ فَال تقْعد بعد الذِّكْرى مـع الْقَـوِم                    
٦٨: األنعام[} الظَّاِلِمني .[قَدو        ِريكٍْر الِْفهاِهِد أَِبي باِم الزا الِْإمِخنيت قُلْت ِلشإلَـى       :  كُن ـرِض ِمصأَر نلْ عحار

ةَ أَِقم ِفـي    فَارتِحلْ إلَى مكَّ  : فَأَقُولُ لَه ،وِقلَّةُ الْعقْلِ ،لَا أُِحب أَنْ أَدخلَ ِبلَادا غَلَب علَيها كَثْرةُ الْجهلِ        : فَيقُولُ. ِبلَاِدك
وعلَى : فَيقُولُ،جواِر اللَِّه وجواِر رسوِلِه؛ فَقَد عِلمت أَنَّ الْخروج عن هِذِه الْأَرِض فَرض ِلما ِفيها ِمن الِْبدعِة والْحرامِ                

   ى كَِثريدا هِدي ِفيهلْقِ ،يِللْخ ادشِإرو،ِحيدوتقَ  ،والْع نع دصئَةِ ويِني        ،اِئِد السيب الَى الْكَلَامعتلَّ وجو زاٌء إلَى اللَِّه ععدو
 .الرحلَِة واستوفَيناه] لُباِب[وبينه ِفيها إلَى حد شرحناه ِفي ترِتيِب 

 . طَلَب الْحلَاِل فَرض علَى كُلِّ مسِلٍمالْخروج عن أَرٍض غَلَب علَيها الْحرام؛ فَِإنَّ : الثَّاِلثُ
اِبعِفيِه: الر صخلَّ أَرجو زاللَِّه ع لٌ ِمنفَض ذَِلكِن؛ ودِة ِفي الْبالِْإذَاي ِمن ارِضٍع ،الِْفروفِْسِه ِفي ملَى نُء عرالْم ِشيفَِإذَا خ

وأَولُ من حِفظْناه ِفيِه الْخِليلُ . والِْفراِر ِبنفِْسِه؛ ِليخلِّصها ِمن ذَِلك الْمحذُوِر،ي الْخروِج عنهفَقَد أَِذنَ اللَّه سبحانه لَه ِف
 اِهيمرإب- لَامِه السلَيِمِه قَالَ- عقَو ِمن افا خي{:  لَمبِإلَى ر اِجرهي م٢٦: العنكبوت[} ِإن.[ 

فَخرج ِمنها خاِئفًا يترقَّب    {: وموسى قَالَ اللَّه سبحانه ِفيهِ    ] ٩٩: الصافات[} ِإني ذَاِهب ِإلَى ربي سيهِدينِ     {:وقَالَ
ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ِني ِمنجن ب٢١: القصص[} قَالَ ر .[هاددعت كْثُري ذَِلكِبِه. و قلْحيو،وهو: 

اِمسةِ    : الْخِخمِض ِفي الِْبلَاِد الْورالْم فوةِ    ،خِزهِض النا إلَى الْأَرهِمن وجرالْخو .    ِبيأَِذنَ الن قَدو- � -   اِء ِحنيعِللر 
د استثْنى ِمن ذَِلك الْخروج ِمن الطَّـاعوِن؛   وقَ،فَيكُونوا ِفيِه حتى يِصحوا   ،استوخموا الْمِدينةَ أَنْ يتنزهوا إلَى الْمسرحِ     

         ِبيالن نِحيِح عِديِث الصِبالْح هِمن هانحبس اللَّه عنفَم- � -       وهكْرم وا قَالُوا هاَءنلَمت عأَيي رأَن ديب  .  اهنفَيوتاس قَدو
ِبيالن نِحيِح عِح الصرِفي ش - � -. 

اِدسِمِه: السِة دمرِلِم كَحساِل الْمةَ ممراِل؛ فَِإنَّ حِة ِفي الْمالِْإذَاي فوخ ارالِْفر،آكَد أَو لُ ِمثْلُهالْأَهِم ،وِقس اتهِذِه أُمفَه
 ١١٦.الْهرِب

: تشري بوضوح تام إىل أن اهلجـرة قسـمان  وتفسريات الباحثني اإلسالميني    ،واخلالصة إن التعاريف النبوية للهجرة    
الـذين  -األفراد املؤمنني-ذلك أن . وأن اهلجرتني متكاملتان متبادالتا الفاعلية والتأثري     ،هجرة جسدية وهجرة نفسية   

وال يستطيعون  ، اإلسالمي للحياة  -املثل األعلى -يتناثرون يف بيئات غري إسالمية ال يستطيعون العيش حسب مناذج           
 -مهجـر -إال إذا قاموا جرة جسـدية إىل        ،والثقافية احمليطة ،تهم من الضغوط األخالقية واالجتماعية    النجاة بناشئ 

واهلجرة النفسية من آثار الثقافات الالإسالمية وتطبيقاـا يف املشـاعر           ،إسالمي تتوفر فيه أسباب احلياة اإلسالمية     
فإذا مت هلم هـذا     ،ون مل ميسكوا بزمام القيادة الدولية     ويستمر التالزم بني اهلجرتني ما دام املؤمن      . والعقول والسلوك 

- وهو ما أشار إليه الرسول       -على مستوى العامل كله   -واستمرت اهلجرة النفسية    ،اإلمساك توقفت اهلجرة احلسية   
ِإذَا و،ولَِكن ِجهـاد وِنيـةٌ    ،الَ ِهجـرةَ  ":وإمساك املسلمني لزمام األمر يف اجلزيرة كلها فقـال        ، بعد فتح مكة   -�

متِفرنتوا ،اسِفر١١٧"فَان. 

                                                 
 )٦١١/ ١(وأحكام القرآن البن العريب ط العلمية ) ٣٤٩/ ٥(تفسري القرطيب  - ١١٦
ش أخرجه مسلم يف احلج باب حترمي مكة وصـيدها وخالهـا   [- ٧٢٦ - ١٨٣٤)٢٦٣: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم     - ١١٧
 ]١٣٥٣رقم .. ويف اإلمارة باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم . جرها ولقطتهاوش
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: يا رسولَ اِهللا،أَين الِْهجرةُ،ِإلَيك حيثُما كُنت،أَم ِإلَى أَرٍض معلُومٍة،أَو ِلقَوٍم خاصةً،أَم ِإذَا مت انقَطَعت ؟ قَـالَ                  : 
ِإذَا أَقَمت : ها أَنا ذَا يا رسولَ اِهللا،قَالَ : ِئلُ عِن الِْهجرِة ؟ قَالَ أَين السا:  ساعةً،ثُم قَالَ - � -فَسكَت رسولُ اِهللا 

يـا  : ثُم قَام رجلٌ،فَقَالَ    : يعِني أَرضا ِبالْيمامِة،قَالَ    : الصالَةَ وآتيت الزكَاةَ فَأَنت مهاِجر،وِإنْ مت ِبالْحضرمِة،قَالَ        
فَكَأَنَّ الْقَوم تعجبوا ِمن مسـأَلَِة      : ِهللا،أَرأَيت ِثياب أَهِل الْجنِة،أَتنسج نسجا،أَم تشقَّق عنه ثَمر الْجنِة ؟ قَالَ            رسولَ ا 

أَين الساِئلُ عن ِثياِب الْجنـِة ؟     : ةً،ثُم قَالَ   فَسكَت هني : ما تعجبونَ ِمن جاِهٍل يسأَلُ عاِلما ؟ قَالَ         : اَألعراِبي فَقَالَ   
 ..١١١الَ،بلْ تشقَّق عن ثَمِر الْجنِة: أَنا،قَالَ : قَالَ 

اللَّـه  : تدرونَ مِن الْمسِلم ؟ قَالُوا      :  يقُولُ   - � -سِمعت رسولَ اِهللا    : وعن عبِد اِهللا بِن عمِرو بِن الْعاِص ،قال         
 لَمأَع ولُهسرِدِه : قَالَ ،وياِنِه وِلس ونَ ِمنِلمسالْم ِلمس ن؟ قَالُوا : قَالَ ،م ِمنؤِن الْمونَ مردت : لَمأَع ولُهسرو قَالَ ،اللَّه

 : اِلِهموأَمو فُِسِهملَى أَنونَ عِمنؤالْم هأَِمن نم،اِجرهالْموهبنتوَء فَاجالس رجه ن١١٢." م. 
ولَا ،لَا تنقَِطع الِْهجرةُ حتى تنقَِطع التوبـةُ      «:  يقُولُ �سِمعت رسولَ اِهللا    : قَالَ معاِويةُ : وعن أَِبي ِهنٍد الْبجِلي قَالَ    

 .١١٣» الْمغِرِبتنقَِطع التوبةُ حتى تطْلُع الشمس ِمن ِقبِل
أَنْ تهجر ما كَـِره اُهللا والِْهجـرةُ   «: أَي الِْهجرِة أَفْضلُ؟ قَالَ،يا رسولَ اِهللا: قَالَ رجلٌ: قَالَ،وعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو   

ِمر ويِجيب ِإذَا دِعي وأَما الْحاِضـر فَأَعظَمهمـا بِليـةً    ِهجرتاِن ِهجرةُ الْحاِضِر والْباِدي فَأَما الْباِدي فَِإنه يِطيع ِإذَا أُ       
 ١١٤.» وأَفْضلُهما أَجرا

اعلَم أَنَّ الِْهجرةَ تارةً تحصـلُ ِباِلانِتقَـاِل ِمـن داِر الْكُفْـِر ِإلَـى داِر         : فقال -الرازي-وممن ناقش رابطة اهلجرة     
الْمهاِجر من هجر ما نهى اللَّه      «: �حصلُ ِباِلانِتقَاِل عن أَعماِل الْكُفَّاِر ِإلَى أَعماِل الْمسِلِمني،قَالَ         وأُخرى ت ،الِْإمياِن

هنع« 
ولَما كَانَ كُلُّ هِذِه الْأُموِر ،عِل منِهياِتِهوِف/ الِْهجرةُ ِفي سِبيِل اللَّه ِعبارةٌ عِن الِْهجرِة عن ترِك مأْموراِتِه:وقَالَ الْمحقِّقُونَ

حتـى  : حتى يهاِجروا ِفي سِبيِل اللَِّه فَِإنه تعالَى لَم يقُلْ        : معتبرا لَا جرم ذكر اللَّه تعاىل لفظ عاما يتناولُ الْكُلَّ فَقَالَ          
تى يهاِجروا ِفي سِبيِل اللَِّه وذَِلك يدخلُ ِفيِه مهاِجرةُ داِر الْكُفِْر ومهـاِجرةُ ِشـعاِر               ح: بلْ قَالَ ،يهاِجروا عِن الْكُفْرِ  

ةُ ِمن داِر الْكُفِْر ِإلَى فَِإنه ربما كَانِت الِْهجر،بلْ قَيده ِبكَوِنِه ِفي سِبيِل اللَّه،ثُم لَم يقْتِصر تعالَى علَى ِذكِْر الِْهجرِة،الْكُفِْر
ِإنما الْمعتبر وقُوع ِتلْك اهلجرة ألجل أمر       ،وِمن ِشعاِر الْكُفِْر ِإلَى ِشعاِر الِْإسلَاِم ِلغرٍض ِمن أَغْراِض الدنيا         ،داِر الِْإسلَامِ 

 . ١١٥اللَّه تعاىل
 : ىل ستة أقسام عن ابن العريب أنه قسم اهلجرة إ-القرطيب-ولقد نقل 

 مع غَيِرها ِمن أَنواِعها بيناها      - � -الْخروج ِمن داِر الْحرِب إلَى داِر الِْإسلَاِم؛ وكَانت فَرضا ِفي أَياِم النِبي             : الْأَولُ
 - � -واَلَِّتي انقَطَعت ِبالْفَتِح ِهي الْقَصد إلَى النِبي ،لِْقيامِةوهِذِه الِْهجرةُ باِقيةٌ مفْروضةٌ إلَى يوِم ا،ِفي شرِح الْحِديِث

ويختلَف ِفي حاِلِه   ،فَِإنْ بِقي فَقَد عصى   ،فَمن أَسلَم ِفي داِر الْحرِب وجب علَيِه الْخروج إلَى داِر الِْإسلَامِ          ،حيثُ كَانَ 
يب مقَدا تكَمهان. 

                                                 
 )٢٩٩: ص (١ ط-حسن واألساليب النبوية يف التعليم ) ٦٨٩٠) (٦٧٩ / ٢ (-) عامل الكتب(د مسند أمح - ١١١
 صحيح) ٦٩٢٥)(٦٨٦ / ٢ (-) عامل الكتب(ومسند أمحد ) ٣٢٣: ص (١ ط-األساليب النبوية يف التعليم  - ١١٢
 صحيح ) ٨٦٥٨)(٦٧/ ٨(السنن الكربى للنسائي  - ١١٣
 صحيح ) ٧٧٤٠)(١٧٦/ ٧(السنن الكربى للنسائي  - ١١٤
 )١٧٠/ ١٠(مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري = تفسري الرازي  - ١١٥
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أو " امليـل "فاالعتقاد جمـرد تقبـل وتسـليم باعثـه          ". اليقني"وبني  " العقيدة أو االعتقاد  "وهناك فرق كبري بني     
أو ختمـا   -عليها عقـدة    " يعقد"و، إنسان خيتزن يف رأسه أفكارا معينة دون برهان أو دليل          ومثرته إخراج ،"الكره"

أو ال  " االعتقاد"عينيه وأذنيه عن كل ما خيالف هذا        " يعصب"و، ال تسمح بالتبديل أو التعديل     -حسب تعبري القرآن  
والواقـع أن هـذا     .  املذهبية شكل املصادمات " العقيدة"ولذلك فمن الطبيعي أن يتخذ احلوار بني أصحاب         ،يرضيه

وطلت نفسها ،والوالءات القبلية بعد أن تكيفت للبيئة اإلسالمية،هو شكل متطور للعصبيات" االعتقاد"األسلوب يف 
وهل أنا إال من غزية : قال،املذهيب هو شخص متطور عن الشاعر اجلاهلي الذي" االعتقاد"وصاحب  ،بطالء إسالمي 

 الذي خرج أو خيرج     -اإلمام أو الفقيه  -شد وما زالت األقاليم اإلسالمية توايل       وإن ترشد غزية أر   ،إن غوت غويت  
ـ " شيخ اإلسالم "وتضفي عليه لقب    ،وتشايعه دون فهم أو إطالع    ،منها وال تعتـرف ـذه     " شيخ القبيلة "تيمنا ب

ـ   -العصبيات القبلية -وما زالت   !! أو زكاة " الشيخ"املشيخة لغريه إال ملن أوصى به هذا         تالئم موجـات    تتكيف ل
ومؤسسات احلكم اليت تفد من بالد الرأمسالية واالشتراكية        ،والدميوقراطية والتنظيمات اإلدارية  ،الرأمسالية واالشتراكية 

وجوهرها ،ولكنها تبقى يف مضموا   ،ومصطلحاا وتتزي بأزيائها وحتتفل باحتفاالت ومرامسها     ،حيث تقتبس ألقاا  
 .عصبيات ما قبل اإلسالم" ةثقاف"تستمد روحها من -نظما قبلية 

وهو مثرة جتربة حمسوسة يتزاوج فيها خرب الوحي مع برهان حمسوس مـن             . فهو قناعة ورضى راسخان   " اليقني"أما  
" خربة مربية "  أي هو مثرة حترير الفرد يف      -أي ميدان االجتماع اإلنساين والكون الطبيعي     -ميدان اآلفاق واألنفس    

مث تكون . وتكشف عن صدقها،أو اجتماعية أو نفسية تدعم اآلية القرآنية    ، كونية يكون من نتائجها مشاهدة معجزة    
ـ   وهلم القدرة على التعايش مع الشـئون       ،مبا يؤمنون به  " يوقنون"هي إخراج أفراد مؤمنني     " اليقني"احملصلة النهائية ل

 !!ة الرسالةوإخراج أمة مسلمة متحدة الكلمة راقي،اإلهلية املتجددة يف خمتلف األزمنة واألمكنة
 العنصر الثاين اهلجرة واملهجر: الفصل الثامن عشر

 -املثل األعلـى  - اليت توفر لألفراد املؤمنني أن يعيشوا منوذج         -اهلجرة-والعنصر الثاين من عناصر األمة املسلمة هو        
دية اليت حتول دون هذا     واالجتماعية واملعنوية واملا  ،وأن يتحرروا من كافة األغالل واآلصار الثقافية      ،للحياة اإلسالمية 

 .العيش
 :معىن اهلجرة

واالنتقال احلسي معناه االنتقال مـن جمتمعـات    . وانتقال نفسي ،انتقال حسي : وهي نوعان ،اهلجرة معناها االنتقال  
 .والشرك إىل جمتمع اإلميان،الكفر

ها وأخالقهـا وقيمهـا     وعقائـد ،فهو يعين االنتقال من ثقافة جمتمعات غري املـؤمنني بنظمها         ،أما االنتقال النفسي  
وإىل هذا النوع من اهلجـرة      ،وتقاليدها وتطبيقاا املختلفة إىل ثقافة اإلميان مبظاهره وتطبيقاته ومؤسساته        ،وعائدا

 :النفسية كانت التوجيهات اإلهلية عند قوله تعاىل
}رجفَاه زجالر٥: املدثر[} و. [ 
}هرجاهقُولُونَ وا يلَى مع ِبراصِميلًاوا جرجه ١٠: املزمل[} م. [ 
 ] .٢٦: العنكبوت[} فَآمن لَه لُوطٌ وقَالَ ِإني مهاِجر ِإلَى ربي{

عِن الْفَـرزدِق بـِن حنـاٍن       ف وإىل النوعني جمتمعني من اهلجرة كانت اإلجابات النبوية عن معىن اهلجرة وأشكاهلا           
م حِديثًا سِمعته أُذُناي ووعاه قَلِْبي،لَم أَنسه بعد ؟ خرجت أَنا وعبيد اِهللا بن حيدةَ ِفي طَِريِق أَالَ أُحدثُكُ: الْقَاص،قَالَ 

أَعراِبي جاٍف جِريٌء،فَقَالَ جاَء رجلٌ ِمن قَوِمكُما،: الشاِم،فَمررنا ِبعبِد اِهللا بِن عمِرو بِن الْعاِص،فَذَكَر الْحِديثَ،فَقَالَ 
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مث حتويلهم ،وسحر الكلمة على جتريد الناس من التفكري واإلرادة،واألصنام األنداد الذين يعملون بقوة السالح،الظلمة
 .ودوام السلطان،والتسبيح حبمدهم والدعاء هلم بطول العمر،إىل خملوقات بشرية ال عمل هلا إال طاعة اجلبابرة

وحتصينهم ،استهدف استيقان املؤمنني بأمهية االستنارة ذه الكتب يف ميادين احلياة املختلفة" اإلميان بالكتب اإلهلية"و
 .زيفون احلق ويزينون الباطل يف النشاطات اليومية اجلاريةوالثقافة الذين ي،من سحرة الفكر

 بأمهية االستجابة لرساالم وأمهية االقتداء      -إنسان التربية اإلسالمية  -استهدفت تنيمة اليقني عند     " اإلميان بالرسل "و
ن بالنـاس إىل  وصيانة املؤمنني من ضالالت شياطني اإلنس الذين ينتهو،وأثر هذا يف حفظ النوع البشري ورقيه     ،م

 .واالحنالل واهلالك،والفسوق والتخلف،الكفر
 ملصري املسـرية اإلنسـانية عـرب احليـاة إىل مـا             -إنسان التربية اإلسالمية  -استهدف إيقاظ   " اإلميان باآلخرة "و

 .والوعي باألمانة املوكلة لإلنسان خالل املسرية املذكورة،بعدها
 -القانوين-التفكري السنين "الوعي عند إنسان التربية اإلسالمية بأمهية استهدف إنضاج " اإلميان بالقدر خريه وشره"و

بناء علـى هـذه     ، وأن السلوك اخلري والسياسات اخلرية     -أي بقانون -الذي يتحقق بأن كل شيء خلقه اهللا بقدر         
ـ      ،يثمران اجتماعا إنسانيا راقيا وحضارة متقدمة     ،األقدار ا االحنطـاط   وأن السلوك الشرير والسياسات الشريرة مثر

ويف املقابل فإن مجيع املزاعم واملقوالت اليت يشيعها سحرة الكلمة والبيـان مـن              . احلضاري والتخلف،االجتماعي
فإا حني تصطدم بأقدار اهللا     ،والفنانني عن إرادات أصحاب النفوذ واجلاه     ،ومن األدباء واإلعالميني  ،الشعراء الغاوين 

مث تكون احملصلة النهائية لإلميـان      . مثارها إال ضنك العيش وخسران املصري      فإا ال يكون من      -أي قوانينه وسننه  -
 .واملوضوعية يف مجيع السياسات وأمناط السلوك،وشره هي االلتزام بالتفكري العلمي،بالقدر خريه

 نشأت حني    اليت -طريقة القولبة املذهبية  - اليت شاهدها تاريخ التربية اإلسالمية فهي        -الطريقة التربوية الثانية  -أما  
والفكر ودحروهم من قلب االجتماع اإلنساين إىل عامل الغيـب املتعلـق            ،هيمن رجال القوة على رجال الشريعة     

وعالقات الزوجني ومعـامالت    ،اخلاص املتعلق باهليئة وشعائر العبادة وقضايا الطهارة      " الفرد"وعامل  ،"ذات اهللا "بـ
ـ -ن احلكم واملال العام   خاصة شئو -،تاركني قضايا احلياة الرئيسة   ،األسواق العصبيات القبلية بتقاليـدها    " ثقافة" ل

فمنذ ذلك التحول قام عمل املؤسسـات       . الضعيف" استضعاف"القوي و " طغيان"وأعرافها الصنمية القائمة على     
سـيد  والتج،وإخراج األفراد املؤمنني على التلهي باجلدل حول قضايا االستواء والرتول         ،"اإلميان"التربوية فيما خيص    

إنسان معني أو   " فهم"وعلى تلقني املتعلمني    ،والعزل األحياء بالنسبة هلذه القضايا    ،والتشبيه وحماكمة املاضني األموات   
فكان من مثار هذا التلقني اـرد       ،فرقة معينة دون أن يصاحب هذا التلقني جتارب عملية يف خمترب اآلفاق واألنفس            

وأفرزت منـاهج   ،مث تطورت ومنت هذه األساليب    . ال يتغري وال يتبدل   مقولب يفرز سلوكا جامدا     " اعتقاد"تكوين  
 ".مباحث العقيدة"دراسية عرفت باسم 

وإمنا لـذي ورد هـو      ، مصطلح مل يرد يف القـرآن والسـنة        -كداللة على اإلميان الصحيح أو اخلاطئ     -والعقيدة  
 :لك قوله تعاىلموضعا من سور القرآن الكرمي من ذ" ٢٨"ومشتقاته اليت تكررت يف ،"اليقني"
 ] .١١٨: البقرة[} قَد بينا الْآياِت ِلقَوٍم يوِقنونَ{
 ] .١٥٧: النساء[} ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإلَّا اتباع الظَّن وما قَتلُوه يِقينا {-
 ] .٧٥: األنعام[}  ِمن الْموِقِننيوكَذَِلك نِري ِإبراِهيم ملَكُوت السماواِت والْأَرِض وِليكُونَ {-
 ] .٢: الرعد[} يدبر الْأَمر يفَصلُ الْآياِت لَعلَّكُم ِبِلقَاِء ربكُم توِقنونَ {-
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 على -إنسان التربية اإلسالمية-اإلميانية مث تربية " الثقافة"و" اجلنسية"و،"اهلوية" بلورة املعادالت العملية لكل من -٥
وثقافية وعلى إقامة   ،وإدارية واقتصادية واجتماعية وعسكرية   ،وتدريبه على ترمجتها إىل قيم ونظم سياسية      ،الوالء هلا 

وأي قصور يف هذه اهودات املطلوبة سوف يقود إىل         . وتوفري األدوات الالزمة لتطبيق النظم املذكورة     ،ؤسساتامل
وسوف تكون آثار هذا القصور مثـل آثـار جتربـة           ،واالقتصار على التلقني النظري   ،قصور يف التطبيقات العملية   

ا بعنقه دجاجة ميتة ال يسـتطيع الوصـول         حني علقو ،السلوكيني على الكلب الذي اعتاد على أكل الدجاج احلي        
واهلروب من رؤيته   ،فكانت النتيجة أن رائحة الننت انتهت بالكلب إىل كراهية الدجاج         ،وال التخلص من نتنها   ،إليها

 .حيا وميتا
ى وعدم تصديق الدعاو،فإا تنتهي باإلنسان إىل اليأس واإلحباط،وهكذا التربية اليت تقتصر على التلقني دون التطبيق

وهنا تبدو حكمة اهللا تعاىل يف ختصيص أكرب مقته للذين يقولون ما            . واألعمال اإلميانية الصاحلة  ،املنادية بالقيم اخلرية  
 .ال يفعلون

يف نفسه آيات الوحي يف الكتاب مع آيات اهللا           إعادة تأصيل طرق وأساليب إخراج الفرد املؤمن حبيث تتفاعل         -٦
وبذلك يولد اليقني وتتجسـد     ،ويتظافر القسمان الستخراج معجزات العصر    ،علمواألنفس يف خمتربات ال   ،يف اآلفاق 

 .صالحية القرآن لكل زمان ومكان
ولعل من متطلبات التأصيل املقترح أن تقوم املؤسسات التربوية املنشودة مبراجعة شاملة جريئة لألساليب التربويـة                

: األوىل،أن هذا التاريخ شاهد طريقتني إلخراج األفراد املؤمنني   إذ يشري النظر يف تاريخ التربية اإلسالمية إىل         ،املوروثة
واليت كان من مثارها إخراج أمة مسـلمة        ، وامتداداا على أيد أصحابه يف العصر الراشدي       -�-طريقة الرسول   

ن من مثارهـا    طريقة القولبة املذهبية اليت كا    : والثانية. والنهي عن املنكر واإلميان باهللا    ،محلت رسالة األمر باملعروف   
ويتبادل مع اآلخرين ،وكل يدعي احتكار اإلميان،ومذاهب تتجادل وتتناحر،انقسام األمة اإلسالمية القائمة إىل الفرق

 .قذائف التفسيق والتكفري
والذين معه ميرون ، على تدبر أفعال اهللا وسننه وقوانينه يف اخلربات الفعلية اليت كان الرسول           -الطريقة األوىل -وتقوم  

وشبكة العالقات االجتماعية القائمة يف ميادين الفكر والثقافـة واالجتمـاع           ،يوميا يف قلب االجتماع اإلنساين    ا  
أي أن هذه الطريقة . واالقتصاد وشئون احلرب والسلم وغريها يف ضوء توجيهات الوحي املتدرجة املتتابعة،والسياسة

ويئ آليات الوحي أن تتفاعل يف نفس املتعلم مـع          ،مليةكانت تتكامل فيها التوجيهات التربوية مع التطبيقات الع       
ويف إطار هذا التوجه تـرتل      ". اإلميان"مث  " اليقني"واألنفس يف جتارب عملية يكون من مثراا حصول         ،آيات اآلفاق 

 .ومعادالته العملية يف حياة األفراد املؤمنني،مفهوم اإلميان وحتددت حمتوياته
وإرشاد هذا اإلنسان إىل    ، بانفراد اهللا يف تربية العوامل كلها      -إنسان التربية اإلسالمية  - جاء ليعرف " اإلميان باهللا "فـ

وبناء على ذلك طالب املؤمنني بالتزكي من صنمية العصر . والتعامل معها ملا فيه بقاء اإلنسان ورقيه،سننها وعالقاا 
  الذين يزعمون القدرة على-صنمية األنداد-اليت متركزت يف 

طبقا ملصـاحل   " ثقافاا"و" طبقاا"اجلماعات اإلنسانية و  " جنسيات"ويدعون احلق يف حتديد     ، مبصائر العوامل  التأثري
 .أو أقاليمهم أو قبائلهم أو قوميام أو أعراقهم يف التملك واجلاه واهليمنة،عائالم أو طبقام

ورقابتهم ، بفاعلية مالئكة اهللا يف تنفيذ أوامر-ميةإنسان التربية اإلسال -جاء إلنضاج الوعي عند     " اإلميان باملالئكة "و
ليكون هذا اإلميان سببا يف االستهانة بأحكام البشر ورقابة أعوان        ،للبشر وتدوين أعماهلم خالل احلياة اليومية اجلارية      
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}متا كُنم نأَي كُمعم وهِريِد{] .٤: احلديد[} وِل الْوبح ِه ِمنِإلَي بأَقْر نحن١٦: ق[} و. [ 
 "الثقافة"و" سيةاجلن"و" اهلوية"وتنمية تطبيقات اإلميان يف ،دور التربية يف إخراج األفراد املؤمنني: ثالثا

بل ال بد من مؤسسات تربوية جديدة تعمل على أساس مـن      ،ال تكفي الوسائل التقليدية يف إخراج األفراد املؤمنني       
احمليطة باحلاجات والتحديات اليت يفرضـها      ،ومناهجها،وميادينها،املعرفة العلمية الراسخة بأصول التربية اإلسالمية     

 .التطور يف الزمان واملكان
 :يف عمل املؤسسات التربوية املقترحة أن تركز على ما يليويراعى 

والعملية يف واقع االجتماع اإلنساين على األرض بدل نفيه ، إعادة تأصيل مفهوم اإلميان لتتمركز تطبيقاته الفكرية-١
 .يف مقوالت عيبية بعيدا عن رحلة اإلنسان عرب احلياة واملصري

وتطوير منـاهج علـم الـنفس    ،اس من املعرفة العلمية بالنفس اإلنسانية     اإلنسان على أس  " هوية" إعادة تأصيل    -٢
 .وإبراز آيات اهللا يف األنفس،ووسائله حىت يقوم بدوره يف استخراج فطرة اإلنسان اخلرية

يف حياة األفراد املؤمنني؛ ألن األمة اليت تتحد        " الثقافة"و" اجلنسية"و" اهلوية: " إبراز خطورة الفصل بني عناصر     -٣
أي قيمهـا ونظمهـا     -" ثقافتها"على أساس اإلميان باهللا هي وحدها اليت تكون         " جنسيته"اإلنسان و " هوية"ا  فيه

 . مستمدة من اإلميان وذات مضامني إميانية-وفنوا وشبكة العالقات االجتماعية،وأخالقها وعادا وتقاليدها
إال " ثقافتها"فال تكون   ،أو القبيلة أو اإلقليم أو القومية     فيها طبقًا لعصبيات العائلة     " اجلنسيات"أما األمة اليت تتحدد     

واإلسالمية املعاصرة وبني ممارساا    ،وهذا ما يفسر التناقضات القائمة بني االنتماء اإلسالمي لألقطار العربية         . مثلها
 .وسائر شبة العالقات اإلنسانية فيها،االجتماعية والسياسية

وما ينتج عنها من مضـاعفات سـلبية يف         ،إلقليمية القائمة يف ديار املسلمني    ا" الثقافات"و" اجلنسيات" تفنيد   -٤
 -كبـائر -واإلقامة والسفر والعمل والتملك باعتبارها      ،وقضايا احلدود وشئون اإلدارة واهلجرة    ،العالقات السياسية 

إلميانية ويهيئ للمسلمني أن الذي جيسد األخوة ا" املاعون"وعوائق مانعة لـ،اإلميانيتني" الثقافة"و" اجلنسية"خمالفة لـ
 .وينهضوا برسالتهم يف اخلارج،يعيشوا إسالمهم عمليا يف الداخل

والثقافية ال بد من توضيح أشـكال التخريـب الـذي مارسـته الـنظم        ، السياسية -الكبائر-وخالل تفنيد هذه    
 أكثر مـن أجـل ترسـيخ        أو،واملؤسسات اإلعالمية ودور النشر والصحابة يف العامل اإلسالمي منذ قرن         ،التربوية

واإلقليم والقوميـة   ، غري املسلم من عصبيات القبيلة     -بكسر امليم -اليت استمدها املستعمر    " الثقافات"و" اجلنسيات"
مث أوقف اإلنسان املسلم حتت راياـا ينشـد بامسهـا األناشـيد             ،اإلسالم" ثقافة"اإلميان و " جنسية"وأحلها حمل   

وال بد كذلك من تبيـان آثـار هـذه          . وهو حيسب أنه يقاتل يف سبيل اهللا      ،سلمويقاتل يف سبيلها أخاه امل    ،الوطنية
ودحرمهـا مـن ميـدان احليـاة        " ثقافتـه "و،اإلميان" جنسية"العصبية يف تعطيل فاعلية     " الثقافات"و" اجلنسيات"

ر عند احلاجة هلا من لتستثم والوالءات العملية إىل خمزون االنتماء النظري،والتطبيقات اإلدارية والسياسية ،االجتماعية
 .والطائفية واإلقليمية والقومية،العصبيات العائلية والقبلية" ثقافات"و" جنسيات"أجل نصرة 
 ذا كله أمكنه الوقوف على احلكمة من التوجيهات النبوية الـيت تـدرج              -إنسان التربية اإلسالمية  -فإذا أحاط   

 .١١٠ قائمة الكبائر امللقية يف النارالعصبية يف" اجلنسيات"و" الثقافات"االرتداد إىل هذه 
                                                 

واملوشـومة  ، والوامشة -إذا علمـوا بـذلك    -وكاتبـه وشـاهده     ، الربا وموكله  آكل: "وعند النسائي .٣٧،٣٨ص،٥جـ،التفسري،الطربي - ١١٠
 .١٣رقم ،للسيوطي،اجلامع الصغري". واملرتد أعرابيا بعد اهلجرة ملعونون على لسان حممد يوم القيامة،والوي الصدقة،للحسن

 "التحذير من الكبائر " قد مجعت كتاباً كبريا يف الكبائر بعنوان : قلت 
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اليت توفر لإلنسـان    " الثقافة والقيم "ملعاصرة حباجة إىل مفهوم جديد يف       هلذا كله صارت اتمعات ا    . كبري حساب 
 .وتوفر األمن واالستقرار أينما سافر وعمل،والتقدير أينما حل وأقام،حاجاته يف االنتماء

بل إن بعضـها ليزيـد   ،ما زالت حلولًا متخلفة قاصرة  " الثقافة والقيم "ولكن احللول اليت يطرحها املختصون ألزمة       
 أحد مشـاهري املفكـرين   Alvin Toffierألفن توفلر -ومثال ذلك ما يقترحه .  بالت والويل ويالتالطني

 الذي طبع يف سـنة  Future Shockصدمة املستقبل - يف كتبه املختلفة مثل كتاب Futuristsاملستقبليني 
ترجم بنفس الكثافـة  وما زال يطبع وي،كما ترجم إىل عدة لغات، مليون نسخة  ٢٧واحدة تسع طبقات بلغ عددها      

 .واالنتشار
 التغريات الكاسحة اليت حتدثها التكنولوجيا يف شبكة العالقات االجتماعية على املستويات احمللية             -توفلر-لقد عاجل   

فهو ،ولقد كان يف تشخيصه دقيقًا عميق احلس      . واجتهد أن يضع شبكة عالقات جديدة تمعات املستقبل       ،والعاملية
 The Newالبـدو اجلـدد   -ولوجيا احلديثة حولت اتمعات احلديثة إىل مـن أمسـاهم   مثال يذكر أن التكن

Nomads-     ويرتلون يف املطارات بدل املضارب،وينامون يف الفنادق بدل        ، الذين يركبون الطائرات بدل اجلمال
 ...وكذا ...  وكذا -األخراج واألكياس-وحيملون احلقائق بدل ،اخليام

يف القـيم واألخـالق     " النسـبية املطلقـة   " يقترح   -مثلًا-فهو  ،ءت بالطامات الكربى  ولكن معاجلاته وحلوله جا   
وإىل إجياد مؤسسات   ،والروابط االجتماعية ،وتدمري األسر ،ويدعو إىل تربير مجيع ألوان الشذوذ واالحنراف      ،والسلوك
ح باألسر اليت يكوا ذوو     والسما،وبيع النطف ،واستئجار األرحام ،والزواج املؤقت ،وتفريخ األطفال باجلملة  ،األمومة

على أن يكون احملور الذي تدور يف فلكه كل هذه الظواهر املقترحة هو توفري              ،وبالصداقات املوقوتة ،الشذوذ اجلنسي 
 .١٠٧الطاقات العاملة ملراكز اإلنتاج والعمل

فوتز و،ودانيـال بـل   ،ثيـودور روزاك  :  إىل غريه من مشاهري املفكـرين مـن أمثـال          -ألفن توفلر -ولو تعدينا   
" الثقافة والقيم "لوجدنا أيضا أن إبداعام تقف عند تشخيص األزمة القائمة يف           ،ورنيه دوبو ،وديفيد بربل ،شوماخر

والدعوة إىل تظافر اجلهود للبحث عن شبكة       ،فال تتعدى صيحات التحذير واستنفار املختصني     ،أما املعاجلة واحللول  
 .١٠٨واالستعداد لتقبل البديل املنفذ املناسب، ثقافات العامل كلهعالقات اجتماعية جديدة مع مراعاة االنفتاح على

وهؤالء يربرون الصراعات الداخلية واحلروب اخلارجية علـى أسـاس أن   ،الواقعيني-وهناك فريق ثالث حيمل اسم  
ـ   ،احلياة تنظمها قوانني البقاء لألقوى     وهـذه فلسـفات تـربر عمليـات        ". الدارونية االجتماعية "أو ما يسمى ب

والطبيعية واألزمات ،وترك اإلنسان املهزوم ملصريه يف اهلالك إن نزلت به الكوارث العسكرية،والقتل والتدمري،راعالص
 .١٠٩االقتصادية

عامل قرية الكرة األرضية الذي استحالت فيـه القـارات إىل           : وحني منعن النظر يف اخلارطة الفكرية للعامل املعاصر       
ال جند منقذا إال أن تتوجه البشرية إىل عنصر اإلميان مبفهومـه            ، إىل بيوت  واألقطار،واألجناس إىل عائالت  ،حارات

البدو اجلدد حسب تسمية -وليمدها بقيم التقوى اليت تالزم ،"ثقافتها"و" جنسيتها"و" هويتها"اإلسالمي لتستمد منه 
وحيسـبون  ،م ويراقبواتراقبـه ،وتشدهم إىل قوة أعلى هي معهم أينما كانوا ، أينما رحلوا وأينما حلوا    -ألفن توفلر 

 :قوة اهللا القائل،حساا أينما كانوا
                                                 

١٠٧ - Alvin Toffier, Future Shock, PP. ٩٥-٢٦٢. 
  للمؤلف-فلسفة التربية اإلسالمية-راجع  - ١٠٨
 . للمؤلف-أهداف التربية اإلسالمية-راجع  - ١٠٩
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عدم ،والثانية. الشائعة عن اإلنسان  " اهلوية"عدم مالءمة   ،األوىل: ولقد أفرزت هذه التغريات املضطربة أزمات ثالث      
 .احمللية القدمية" الثقافة والقيم"ايار نظم ،والثالثة. احمللية التقليدية" اجلنسية"الءمة م

والقائمة على  ، الدارونية االجتماعية لإلنسان   -وما زالت تطرحها  -اليت طرحتها   " اهلوية"فإن  ،أما عن األزمة األوىل   
والطبقات داخل كل جمتمع أو بني اتمعـات        ،دقد بررت عمليات القتل واجلرمية سواء بني الفرا       ،أن البقاء لألقوى  

وإمنا تشمل  ،على شعوب العامل الثالث املتخلف تكنولوجيا     " اهلوية"وال تقتصر مضاعفات هذه     . واتمعات األخرى 
الذين حيـاربون   " األمريكيون واألروبيون "فاألفراد  . العامل املتقدم تكنولوجيا الذي يتفوق يف أدوات القتل والدمار        

والطاقة هم أنفسهم الذين يعودون إىل بالدهم ليقتـل         ،يف جيوش تستويل على مصادر الثروة     " يويني واألفارقة اآلس"
 .بعضهم بعضا من أجل ما يف جيوم من جنيهات ودوالرات

حريته و، احمللية إىل قيد خانق حلرية الفرد يف التعبري واالختيار يف الداخل-اجلنسية-فقد حتولت ،وأما عن األزمة الثانية
 .يف التنقل والعمل واإلقامة يف اخلارج

والقومية على أسـاس هيمنـة      ،املستمدة من العصبيات العائلية واإلقليمية    " اجلنسيات"ففي الداخل قامت عالقات     
وعدم الثقة واخلوف  ،والتملك مما تسبب يف ظهور عالقات الريبة      ،عصبية معينة على بقية العصبيات واالستئثار باجلاه      

ودوائر التجسس واملخابرات لتقصي نشاطات خصـوم العصـبيات احلاكمـة           ،قيام املؤسسات البوليسية  والتآمر و 
 .وجماتها

والتآمر مث االنتـهاء إىل  ،وقامت عالقات الدول على املخادعة والتجسـس    ،ويف اخلارج اشتعلت الصراعات الدولية    
 .الصراع املكشوف واالنفجارات العسكرية املدمرة

االحتكار والترف يف   ،املستمدة من العصبيات العائلية واإلقليمية والقومية     " اجلنسيات"ادي أشاعت   ويف اال االقتص  
وب ثروات الشعوب يف الوقـت      ،وتسبيت بظواهر االستعمار والعدوان   . والفقر يف ناحية أخرى   ،ناحية واحلرمان 

" اجلنسيات"واإلقامة اليت متنع أصحاب ، احلواجز والعراقيل وقوانني السفر-بكسر امليم-الذي تضع الدول املستعمرة 
 .ومصادر العيش الكرمي، واملغايرة من املساواة يف فرص اإلقامة-بفتح امليم-املستعمرة 

أو ،مفهوم ال تتحكم به عصبيات عرقيـة ،"اجلنسية"هلذا كله صارت اتمعات املعاصرة حباجة إىل مفهوم جديد يف   
فيها قيـود  " اجلنسيات"أن شعوب أوربا وأمريكا قد نزعت عن     : ن نقول ومن اإلنصاف أ  . إقليمية أو مصاحل مادية   

ـ      ،السفر وجعلْناكُم شعوبا  {: متاما كما يوجه إليه قوله تعاىل     " التعارف"والعمل واإلقامة وأحالتها إىل جمرد أدوات ل
" اجلنسـيات "يسهمون يف تعزيز سجون " فقهاء امللوك والرؤساء  "بينما يستمر   ،] ١٣: احلجرات[} وقَباِئلَ ِلتعارفُوا 

 .ومضاعفاا اليت أدت إىل وفاة األم اإلسالمية ومزقتها يف األرض كل ممزق،العصبية وقيودها
احمللية القدمية فقد صار اإلنسان املعاصر يعاين مما يسميه علماء          " الثقافة والقيم "أي ايار نظم    ،وأما عن األزمة الثانية   

 والشعور Alienation واإلحساس باالغتراب Frusttrationاإلحباط وخيبة األمل وعلماء النفس ،االجتماع
ومظاهر الشــذوذ يف احليــاة والســلوك ، واملعانــاة مــن عــدم االنســجامPowerlessnessبالضــعف 

Normlessness. 
ل الورق الـيت   وهي قيم تشبه منادي   -قيم املصلحة -ولقد حل حمل القيم احمللية املنهارة قيم جديدة ميكن أن نسميها            

لذلك أصبح اتمع املعاصر    . مث يلقي ا يف سلة النفايات وبراميل القاذورات       ،يستعملها اإلنسان للحظات أو دقائق    
واالحنالل والالمباالة وايار الصداقات والعالقات دون أن حيسب الناس لبعضهم بعضـا            ،يعاين من مظاهر التفكك   
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كذلك قام . ١٠٦.»ِإذَا اشتكَى عضو تداعى لَه ساِئر جسِدِه ِبالسّهِر والْحمّىباألمة املسلمة مرتبة اجلسد الواحد الذي 
املستمدة من االنتماءات العرقية    " الثقافات"و،"اجلنسيات"اإلميانية حدود مميزة منعتها من التداخل مع        " الثقافة"هلذه  

يا أَيها الَِّذين آمنوا ال     {:والتوجيهات القرآنية يف هذا الشأن كثرية صارمة منها قوله تعاىل         . املصاحل املادية واإلقليمية و 
قُلْ ِإنْ كَانَ ، الظَّاِلمونَالْكُفْر علَى الِْأمياِن ومن يتولَّهم ِمنكُم فَأُولَِئك هم تتِخذُوا آباَءكُم وِإخوانكُم أَوِلياَء ِإِن استحبوا

آباؤكُم وأَبناؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساِكن ترضونها 
اٍد ِفي سِجهوِلِه وسراللَِّه و ِمن كُمِإلَي بأَحالْفَاِسِقني مِدي الْقَوهال ي اللَّهِرِه وِبأَم اللَّه أِْتيى يتوا حصبرالتوبة[} ِبيِلِه فَت :

٢٣،٢٤. [ 
 :اإلميانية يف العامل املعاصر" الثقافة"و" اجلنسية"و" اهلوية"أمهية : ثانيا

األديان القائلة بطبقية  "و" التقسيمات العرقية " و "الدارونية االجتماعية "اإلنسان مثل   " هوية"يف املاضي أدت نظريات     
وعـدم  ،وظهور ممارسات التسـلط الطبقي    ،واالستعمار،والغزو،إىل ظهور سياسات الصراع والبقاء لألقوى     " اخللق

والعالقات ،ومجيع هذه التطبيقات ما زالت يمن على السلوك البشـري         . واالستئثار مبصادر العيش  ،والرق،املساواة
 .والشقاء واملآسي، واجلماعات والشعوب ومتأل حيام بالقلق واالضطراببني األفراد

 إىل ظهور احلدود اإلقليمية -يف املاضي-وقصر مسافات السفر وضيق دائرة احلركة ،كذلك أدت صعوبة املواصالت
لقـائم علـى    وكان الفرد جيد يف اتمـع ا      ،فكان اإلنسان ال يتحرك يف الغالب إال داخل حدود اإلقليم         . والقومية

ولذلك كانت هذه االنتمـاءات     . والقومية ما يشبع حاجته يف االنتماء     ،والعصبيات القبلية واإلقليمية  ،انتماءات الدم 
كانت اإلقامة الدائمة والتواصل الدائم يوفران نوعا مـن         ". الثقافة"وبلورة  " اجلنسية"هي املصادر الوحيدة لتحديد     

ومراعاة شئون  ،وهي قيم تقوم على خجل الناس بعضهم من بعض        ،"قيم املصانعة "القيم احمللية اليت ميكن أن نسميها       
وانفجرت اخلصومات كان للقيم املذكورة     ،فإذا اشتدت اخلالفات  ،والتردد عن اإلساءة لبعضهم بعضا    ،بعضهم بعضا 

 انسـجام   والتقاليد اليت تسـهم يف    ،وهكذا تطور نوع من الثقافة والعادات     . دورها يف إصالح العالقات وترميمها    
 .وبذر بذور اخلالف عامليا،األذواق حمليا

تزويد اإلنسـان   ،األوىل: فأفرز ظاهرتني فريدتني  -وقرية الكرية األرضية  ،عصر التكنولوجيا -مث جاء العصر احلاضر     
هللا وافيمان با. وتدمري مقومات حياته،أو لفناء اإلنسان،بأدوات فاعلة ميكن استعماهلا للدفاع عن اإلنسان وبناء حياته

وتفتت ،هي ايار احلدود بني األقطار والقوميات والثقافات      ،والظاهرة الثانية . هوالعامل احلاسم يف أحد االستعمالني    
ومواقف هشـة متسـارعة االيـار       ،ووهنت روابط الدم واإلقلـيم إال يف أمـاكن معزولـة          ،القبائل والعائالت 

وانقلـب  ،احلياة فيه باإلقامة املوقوتة واجلـوار املوقوت      ودخلت اتمعات البشرية يف طور جديد تتميز        ،واالحنسار
وأحيانا يف البنايـة    ،والعادات والقيم يف املدينة الواحدة    ،مضطربة من الثقافات والتقاليد   " خلطة"التجانس الثقايف إىل    

ووجد اإلنسان ،فةوتنافر األذواق والتوتر يف العالقات يف املواقف املختل   ،مما ساعد على متزق الروابط القائمة     ،الواحدة
إال ما كان مـن روابـط املصـاحل    ،وأكوام بشرية جمردة من الروابط واالنتماءات ،املعاصر نفسه يعيش يف جتمعات    

 .املتذبذبة والشهوات اآلنية املوقوتة

                                                 
 )٦٠١١: خباري(- ٢٠٣٦)٥٧٩: ص(التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح  - ١٠٦

 .بن مندة ال-اإلميان-أو كتاب .  للبيهقي-شعب اإلميان-لالطالع على شعب اإلميان راجع كتاب 
 "اخلالصة يف شعب اإلميان:"قد مجعت كتاباً عن شعب اإلميان بعنوان : قلت 
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وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن {:من ذلك قوله تعاىل. أخرجت من أجلها
    سكُونَ الرذَا ِليِفي هلُ وقَب ِمن ِلِمنيسالْم اكُممس وه اِهيمرِإب ٍج ِملَّةَ أَِبيكُمرلَى حاَء عدهوا شكُونتو كُملَيا عِهيدولُ ش

ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع الكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاعكَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصاِس فَأَِقيم٧٨: احلج[} الن. [ 
ـ   مـن   -اتقائـه -تقرر هذه الطبقة طبقا لدرجة      و. داخل األمة املسلمة  " طبقته"اإلنسان املؤمن   " جنسية"ويلحق ب

] ١٣: احلجرات[} ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم{:وإىل هذا املقياس يشري قوله تعاىل،اإلصابة مبرض الطغيان أو اهلوان
. 

طبقـة  "و" نصارطبقة األ "و" املهاجرين"فظهرت طبقة   ،وذا املقياس حتددت يف جمتمع النبوة طبقات األمة املسلمة        
وال لعامل الثروة ،"األشخاص"وهذا مقياس ال اعتبار فيه لعامل القوة الذي يدور يف فلك ". املنافقني طبقة"و" الطلقاء

" أفكـار "واهلوان الذي يدور يف فلـك       ،وإمنا يقوم على أساس اتقاء مرضي الطغيان      ،"األشياء"الذي يدور يف فلك     
 ".الرسالة اإلسالمية
فإن ،"هو مساكم املسلمني  "اإلنسان املسلم تستمد من     " جنسية" احلضارة اإلسالمية أنه طاملا ظلت       ولقد أثبت تاريخ  

مرضي " اتقى"مفتوحة لكل من " الطبقة العليا"وظلت ،األمة املسلمة ظلت تعيش حلمل الرسالة إىل الناس يف اخلارج        
ـ " اجلنسية"شتق وحني حتولت لت. واهلوان مهما كان أصله ولونه وغناه أو فقره ،الطغيان " أشـخاص "من الوالء لـ

ومالكي هذه األشياء   ،واشتغلت بغريها من أشياء الدنيا    ،توقفت عن محل الرسالة   " أقاليمهم"و" أشيائهم"احلاكمني و 
 .واملستخدمني واملمالك،وظهر فيها األشراف واملوايل والسادة

والفنون ،واألخالق،واإلدارة والعادات والتقاليد  ،ةالقيم ونظم احليا  : هنا-اإلنسان املؤمن فهي تعين     " ثقافة"وأما عن   
وحتتل التفصيالت املتعلقة ذه الثقافة جزءا كبريا       ،اليت جتسد اإلميان يف تطبيقات عملية متيز حياة املؤمنني عما سواها          

والَِّذين هم عِن اللَّغـِو  ،خاِشعونَالَِّذين هم ِفي صالِتِهم    ،قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ  {:من ذلك قوله تعاىل   . من القرآن الكرمي  
ِإلَّا علَى أَزواِجِهم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَـِإنهم     ،والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ   ،والَِّذين هم ِللزكَاِة فَاِعلُونَ   ،معِرضونَ

 لُوِمنيم رغَي،   اَء ذَِلكرى وغتِن ابونَ   فَمادالْع مه ونَ    ، فَأُولَِئكاعر ِدِهمهعو اِتِهمانِلأَم مه الَِّذينلَـى     ،وع ـمه الَِّذينو
 ] .١١-١: املؤمنون[} الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ،أُولَِئك هم الْواِرثُونَ،صلَواِتِهم يحاِفظُونَ

والَِّذين ،سـالما  وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشونَ علَى الْأَرِض هونا وِإذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قَـالُوا           {:ىلومنها قوله تعا  
ِإنها ساَءت مستقَرا   ، كَانَ غَراما  والَِّذين يقُولُونَ ربنا اصِرف عنا عذَاب جهنم ِإنَّ عذَابها        ،يِبيتونَ ِلربِهم سجدا وِقياما   

والَِّذين ال يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخر وال يقْتلُونَ ،والَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما   ،ومقَاما
يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُـد ِفيـِه         ،لَّا ِبالْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما        النفْس الَِّتي حرم اللَّه إِ    

ومن تاب  ، اللَّه غَفُورا رِحيما   ِإلَّا من تاب وآمن وعِملَ عملًا صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ            ،مهانا
والَِّذين ِإذَا ذُكِّـروا    ،والَِّذين ال يشهدونَ الزور وِإذَا مروا ِباللَّغِو مروا ِكراما        ،وعِملَ صاِلحا فَِإنه يتوب ِإلَى اللَِّه متابا      

     ما صهلَيوا عِخري لَم ِهمبا ِبآياِت رانيمعـا             ،ا ولْنعاجٍن وـيةَ أَعا قُراِتنيذُرا واِجنوأَز ا ِمنلَن با هنبقُولُونَ ري الَِّذينو
} سنت مستقَرا ومقَامـا   خاِلِدين ِفيها ح  ،أُولَِئك يجزونَ الْغرفَةَ ِبما صبروا ويلَقَّونَ ِفيها تِحيةً وسالما        ،ِللْمتِقني ِإماما 

 ] .٧٦-٦٣: الفرقان[
والقيم اإلسالمية قوائم سلوكية تصل إىل بضع وستني شعبة أو بضع           ،احلديث النبوي وتطبيقاته السنة حيددان للثقافة     

بلغ واملمارسات وتقيم شبكة عالقات اجتماعية ت     ،إميانية فعالة توجه النشاطات   " ثقافة"وسبعني تتكون منها جمتمعة     



 ١٠٠

وهو استشـراف مـا زال يف       ،ولقد عاىن علم النفس احلديث كثريا حىت استشرف هذه احلقيقة عن طبيعة اإلنسان            
ولقد . واالجتماع واالقتصاد،ية والسياسةوملا يأخذ طريقة إىل ميادين التطبيق العملي يف الترب،مراحل احلديث النظري

 رائد علم النفس اإلنساين بأحباث واسعة يف ميدان البحـث يف  -Abraham Maslowأبراهام ماسلو -قام 
وانتهى إىل اإلطار الذي يرمسـه      ،وخلص إىل تعديالت كبرية يف معارف علم النفس عن اإلنسان         ،الطبيعة اإلنسانية 

 :اله يف هذا الشأنومما ق. القرآن يف هذا اال
هي إنه اعتقد أن العقل الباطن جمرد شر غري مرغوب ،واليت حناول تصحيحها اآلن، الكبريةFruedإن غلطة فرويد "
فنحن ،والقيم اإلنسانية،وقواعد األخالق،واخلري،ولكن العقل الباطين حيمل معه أيضا جذور اإلبداع ومتع السعادة. به

وتقوم مدارس علم النفس   .  صحيحا وسليما مثلما إن هناك عقال باطين سيئا وسقيما         اآلن نعلم أن هناك عقلًا باطنيا     
 .١٠٤... "املفهوم موضع التطبيق  كما إن املعاجلني النفسيني بدأوا يضعون هذا،احلديثة بدراسة هذا بطريقة كاملة

 :طوط العريضة التالية اإلطار احلديث الذي توصل إليه علم النفس عن الطبيعة اإلنسانية يف اخل-ماسلو-وحيدد 
 .وهي غري قابلة للتغري، يف داخل كل فرد طبيعة بيولوجية أساسية هي إىل درجة معينة طبيعية وجوهرية-
 .ومن ناحية أخرى هي مشتركة يف اجلنس اإلنساين كله، كل طبيعة داخلية هي جزء متميز يف كل فرد من ناحية-
 .التعرف عليهاواكتشافها و، ميكن دراسة هذه الطبيعة علميا-
والطاقات ،وإمنا احلاجات األساسية هلا والعواطف اإلنسانية األساسية، ال تبدو هذه الطبيعة اإلنسانية شريرة باألصل-

والقسوة واحلقـد وأمثـال     " السادية"أما الرتعة للتخريب و   . اإلنسانية األساسية هي باألصل حمايدة وإجيابية وخرية      
 .منا هي ردود فعل عنيفة ضد اإلحباطات والفشل يف حتقيق احلاجات األساسيةوإ،فيبدو أا ليست أساسية،ذلك

وخرية فمن األفضل استخراجها وتشجيعها أكثر من كبتها والضغط         ، مبا إن هذه الطبيعة اإلنسانية الداخلية حمايدة       -
 .وإذا مسح هلا أن توجه حياتنا فسوف نعيش أصحاء ومنتجني وسعداء،عليها

وبطرق ملتويـة   ،اإلنسان هذا للضغط أو الرفض فسوف يعتريه املرض بطريقة واضحة أحيانا           وإذا تعرض جوهر     -
 .وأحيانا فيما بعد،وأحيانا يف احلال،أحيانا أخرى

ومن السـهل أن    ،وليست معصومة من اخلطأ وإمنا هي ضعيفة ورقيقة       ، هذه الطبيعة اإلنسانية ليست قوية وصلبة      -
 .١٠٥واالجتاهات اخلاطئةتتغلب عليها العادة والضغط الثقايف 

وما يقتضيه  ،ولقد أثبت تاريخ اإلنسان على األرض إن هذه الطبيعة اخلرية يف اإلنسان ال يستخرجها إال اإلميان باهللا                
 .هذا اإلميان من أعمال وتطبيقات

لـدين  فا. اليت يدور يف فلكها   " األفكار"فالقرآن واضح وصريح يف اشتقاق جنسية اإلنسان من         " اجلنسية"وأما عن   
 أفكـار   -وخيفون،أي حيجبون -والذين يكفرون   ،"املؤمنني" الرسالة اإلسالمية أمساهم     -األفكار-يدورون يف فلك    

 يطلق عليهم اسم    -احلياة الدنيا -خاطئة تقتصر على معاجلة الرغبات العاجلة يف حمطة         " أفكار"الرسالة ويقفون عند    
ـ  من أجل تعزيز  " األفكار"والذين ينفقون   ،"الكافرين" يطلـق علـيهم اسـم      " األشياء"و" األشخاص" والءام ل
 ".املنافقني"

وتتطلع التربيـة اإلسـالمية إىل      ،اإلنسان املسلم منه  " جنسية" هو الذي تشتق     -منوذج املؤمنني -والنموذج األول   
وظيفـة الـيت   ويربط بينها وبني الغاية من إخراج األمة املسلمة وال       ،ويشدد القرآن الكرمي على هذه اجلنسية     . تنشئته

                                                 
١٠٤ - Abraham Maslow, The Farther Reaches of Human Nature, P. ١٦٧. 
١٠٥ - Abraham Maslow, Toward a Psychology of Being, PP. ٤-٣. 
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 أنه -عند املرض األول-ءى له وترا، من وجود اإلنسان تذبذب بني مرضي الطغيان واهلوان-اإلميان باهللا-فإذا غاب 
والفخر والبطر وادعى ،وأنه قادر على اإلمساك بسنن الوجود وأحداثه وضربه الفرح،مستغن بنفسه ال حاجة له لغريه

 فإن اإلنسان يصاب بالكفر واليأس واهلبوط عن املرتلة اإلنسانية بـني            -املرض الثاين -أما يف حالة    . القدرة والعلم 
 :من ذلك قوله تعاىل،حلديث اإلهلي عن حاالت املرض هذه ومضاعفااويتكرر ا. املخلوقات

-}           كَفُور وسؤلَي هِإن ها ِمناهنعزن ةً ثُممحا رانَ ِمنسا الِْأنأَذَقْن لَِئنو،        بذَه قُولَنلَي هتساَء مرض دعاَء بمعن اهأَذَقْن لَِئنو
 ئَاتيالسورفَخ لَفَِرح هي ِإنن٩،١٠: هود[} ع. [ 

-}                       ـهسم را ِإلَى ضنعدي كَأَنْ لَم رم هرض هنا عفْنا كَشا فَلَمقَاِئم ا أَوقَاِعد ِبِه أَونا ِلجانعد رانَ الضسالِْأن سِإذَا مو
 ] .١٢: يونس[} نوا يعملُونَكَذَِلك زين ِللْمسِرِفني ما كَا

 ] .٨٣: اإلسراء[} وِإذَا أَنعمنا علَى الِْأنساِن أَعرض ونأَى ِبجاِنِبِه وِإذَا مسه الشر كَانَ يؤوسا {-
-}            ما قَالَ ِإنةً ِمنمِنع اهلْنوِإذَا خ ا ثُمانعد رانَ ضسالْإن سال            فَِإذَا م مهأَكْثَـر لَِكـنةٌ ونِفت لْ ِهيلَى ِعلٍْم بع ها أُوِتيت

 ] .٤٩: الزمر[} يعلَمونَ
 ] .٦،٧: العلق[} أَنْ رآه استغنى،كَلَّا ِإنَّ الْإنسانَ لَيطْغى {-
-} ها أَكْفَرانُ مس١٧: عبس[} قُِتلَ الْإن. [ 
-}  انَ لَظَلُومسِإنَّ الْإن٣٤: إبراهيم[} كَفَّار. [ 

فاألمم اليت تكونت من أفراد ينقصهم عنصر اإلميان        ،ولقد أثبت تاريخ اإلنسان على األرض هذه التقريرات القرآنية        
: ففي حالة القوة والغىن انتشر بينها سرطان الطغيان وأفـرز مضـاعفات           . ضربتها املضاعفات املرضية املشار إليها    

ــدم األزرق امللو  ــرية ال ــعب اهللا املختار،والرجــل األبيض،كيعنص ــة اهلنديــة ،وش والعامل ،والطبقي
 .واالستعمار،والدارونية االجتماعية،والفاشستية،والنازية،والسادة،واالرستقراطية،املتقدم

والعـامل  ،الربابرة: وأفرز مضـاعفات  ،فقد انتشر سـرطان االستضـعاف واهلـوان       ،أما يف حالة الضعف والفقر    
 .وهكذا... ،والعائلة الوضيعة،والشودرا املنبوذين،والرجل امللون،والعبيد والرقيق، العماليةوالربوليتاريا،املتخلف

واإلنسان يف كـل احلـالتني خاسـر مهـدد          ،وثقافاا املزودجة املتناقضة  ،وظهرت لكل حالة مؤسساا ونواديها    
وتواصى باحلفاظ ،وعمل ذا اإلميان،اهللا باإلميان ب-خالهلا-إال يف الفترات اليت تسلح ،حمروم احلب واالطمئنان،البقاء
ِإنَّ الِْأنسانَ لَِفي   ،والْعصِر{:وإىل هذه الفترات يشري قوله تعاىل     . وجماة األخطار اليت دده   ،والصرب على تكاليفه  ،عليه

 .} الصبِرِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِب،خسٍر
إال إذا استمد حمتواه مـن      " اهلوان"و" الطغيان"ويقيه من مرضي    ،"الوسطية"ولكن اإلميان باهللا ال ميد اإلنسان بعافية        

 :وأبرز هذه التطبيقات هي. وجتسدت تطبيقاته يف قلب االجتماع اإلنساين،االجتماع البشري
 .اإلنسان احلقيقية" هوية"بلورة 

 .ة واحدةإمياني" جنسية"ومنحه 
 .واحدة ذات مؤسسات واحدة" ثقافة"وتزويده بـ

 متد العاملني يف جمال التربية بإطار عام هلذه اهلوية -آيات اهللا يف الكتاب-اإلنسان األصلية فإن " هوية"أما عن بلورة   
رض ولكن فطرته هذه رقيقة ضعيفة يضرا املـرض فيفسـد يف األ           . يبني أن اإلنسان مفطور على الصالح واخلري      

 .ولكن التربية اإلميانية حتصنه من قابلية املرض ومضاعفاته يف اإلفساد والشر،ويسفك الدماء
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 مدخل
 الَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا  ِإنَّ{:اإلطار العام الذي حيدد املكونات الرئيسية لنموذج األمة املسلمة هو قوله تعاىل           

 ] .٧٢: األنفال[} ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين آووا ونصروا أُولَِئك بعضهم أَوِلياُء بعٍض
 .١٠٣ووالية،ونصرة،وإيواء،وجهاد ورسالة،وهجرة ومهجر،أفراد مؤمنون: هذه هي مكونات األمة املسلمة

 :وميكن أن منثل هلذه املكونات باملعادلة الرياضية التالية
 .أمة مسلمة ذات والء متبادل= نصرة +إيواء + رسالة وجهاد + هجرة وجتمع يف مهجر واحد + أفراد مؤمنون 

 :وميكن أن منثل هلذه املعادلة بالشكل التايل
 نالعنصر األول األفراد املؤمنو: الفصل السابع عشر

واحلياة ،معينة عن اخلـالق واملنشـأ     " معتقدات" كفئة حتمل    -األفراد املؤمنني -ال يهدف البحث هنا إىل استعراض       
وإمنا اهلدف هو تقدمي األفراد املؤمنني كعنصـر        . واملصري كما هو يف مقررات العقيدة يف املعاهد والكليات الشرعية         

ور العاملية الذي جاءت الرسالة اإلسالمية على أبوابه لتزود أهله          ط: من عناصر األمة املسلمة املالئمة للطور احلاضر      
 .وشبكة العالقات االجتماعية اليت تساعد على بقاء النوع البشري ورقيه،بالقيم

. أمهية األفراد املؤمنني كعنصر من عناصر األمة      ،األول: وانطالقا من هذا اهلدف يركز البحث على ثالثة موضوعات        
دور التربية يف بلورة حمتوى الثقافـة       ،والثالث. اإلميانية يف العامل املعاصر   " الثقافة"و" اجلنسية"و" ويةاهل"أمهية  ،والثاين

 .اإلميانية وتنشئة إنسان التربية اإلسالمية عليها
 أمهية األفراد املؤمنني كعنصر من عناصر األمة: أوال

. لذي حيقق لألمة التوازن االجتماعي والصحة النفسية    يف أن هذا النوع من البشر هو ا        -األفراد املؤمنني -تبدو أمهية   
 تشري إىل تكوينه   -ويثبت ذلك ممارسات اإلنسان على األرض     ،كما يعرضها القرآن الكرمي   -ذلك إن طبيعة اإلنسان     

وتفرز تركيبا معينا ميثـل حالـة       ،أي يتكون من عناصر تتحد حسب نسب معينة       ،النفسي شبيه بتكوينه اجلسدي   
واحلاالت اليت مير ـا التكـوين       . ربت نسب هذا التركيب ارتفاعا أو هبوطا دخل حالة املرض         فإذا اضط ،الصحة

ومتثل احلالة األوىل مظهر الصحة الذي يضمن لإلنسـان         ،واهلوان،والطغيان،الوسطية: النفسي لإلنسان هي حاالت   
وإىل هذه القابلية املرضـية     . نسان نفسه السالم،بينما متثل احلالتان الثانية والثالثة مظهر املرض الذي يهدد سالمة اإل          

 ] .٢٨: النساء[} وخِلق الِْإنسانُ ضِعيفًا{:يشري قوله تعاىل
إذ إن إحساس .  هو العامل احلاسم يف تقرير حاالت الصحة أو املرض املشار إليها-مبفهومه اإلسالمي-واإلميان باهللا 

وجتاوز احلدود واالعتداء على وجـود      ،"الطغيان" فيمنعه من    -سطيةالو-اإلنسان باملسئولية أمام اهللا يبقيه يف مرتلة        
والسكوت على استباحة الطاغني حلرماته إذا كان يف حالة " اهلوان"ويقيه من ،اآلخرين إذا كان يف حالة القوة والغىن

 .الضعف والفقر

                                                 
وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه {:من ذلك قوله تعاىل. قد تكرر ذكر هذه املكونات الست يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي وبصيغ أخرى           ل - ١٠٣

ني ِمن قَبلُ وِفي هذَا ِليكُونَ الرسولُ شِهيدا علَيكُم وتكُونوا     هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج ِملَّةَ أَِبيكُم ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلمِ              
ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع الكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاعكَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصاِس فَأَِقيملَى الناَء عده٧٨: احلج[} ش. [ 
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األمـة  " أدرك رجاالت األمة اإلسالمية األوائـل أمهيـة إخـراج            -مة املسلمة إلخراج األ -وبسبب هذه األمهية    
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت    {: من ذلك ما قاله عمر بن اخلطاب حني قرأ قوله تعاىل          . ومتطلبات العضوية فيها  ،"املسلمة
 .١٠٢»فَلْيؤد شرطَ اللَِّه ِمنها،ِك الْأُمِةيا أَيها الناس من سره أَنْ يكُونَ ِمن ِتلْ« قال} ِللناِس

وللعاملني يف  ،الذي تطرحه التربية اإلسالمية هي أمهية كربى بالنسبة للتربية احلديثـة          " األمة"ملفهوم  ،واألمهية الرابعة 
ـ        . ميادين التطوير التربوي يف االني اإلقليمي والدويل       بريا ملصـدر   والغفلة عن هذه األمهية سوف تكون هدرا ك

 اليت تتطلع املؤسسات التربوية العاملية إىل بنائهـا  -Global Educationالتربية الدولية -أساسي من مصادر 
 مث  -�-يالئم املرحلة اجلديدة اليت وقفت البشرية على أبواا ببعثـة حممـد             " األمة"ذلك إن مفهوم    . وإشاعتها

 حيث اارت   -والتكنولوجيا،زمن سرعة املواصالت واالتصال   -أصبحت معامل هذه املرحلة واضحة جلية يف زمننا         
والروابط الدمويـة  ،وأخذت احلـدود بـني املـواطن تتهـدم      ،"Nationالشعب  "و" Peopleالقوم  "مفاهيم  
والزواج ،والتبادل الثقايف العاملي،والتجارة العاملية،واختلطت البشرية اختالطا شديدا من خالل األسفار العاملية،تتمزق

بل إنه . وال روابط ثقافية واجتماعية،وال روابط جغرافية،ووجدت اتمعات احلديثة نفسها بال روابط دموية ،يالعامل
والبناية الواحدة مث تشكيل كل منها      ،واملؤسسة الواحدة ،واحلي الواحد ،واملدينة الواحدة ،لتعاد خلخلة اتمع الواحد   

 .ات البشرية حيث يرحل أناس وحيل آخرونأو كل أسبوع من حيث اجلنسيات والتجمع،مرة كل يوم
والقبائل واألقـوام الـيت     ،جديدة بدل أخوة األسر   " أخوة"يف هذه الظروف اجلديدة جيد اإلنسان نفسه حباجة إىل          

وإىل بديل عن الروابط التقليدية اليت تعود إىل أطوار الرعي واالسـتقرار            ،وتناثر أعضاؤها يف أطراف األرض    ،متزقت
 .والعالقات حمدودة حبدود القوم واإلقليم،انت التحركاتالزراعي عندما ك

واملقاييس واألخالق اليت انبثقت عن هذه ،ومن الطبيعي أن انتهاء فاعلية الروابط التقليدية أدى إىل انتهاء فاعلية القيم
القات الغابة وطور فإما العودة إىل ع: ووضع البشرية أمام نوعني من الروابط والقيم واملقاييس ال ثالث هلما         ،الروابط

الواحدة يف ظل عقيدة واحـدة وثقافـة   " قرية الكرة األرضية" الواحدة اليت تعيش يف " األمة"وإما روابط   ،الكهوف
مبحتوياتـه  " األمة املسـلمة  "ويف هذه احلال ال جتد البشرية منوذجا هلذا لنوع الثاين من الروابط إال رباط               . واحدة

واملصاحل املادية وتتجـاوب كليـا مـع        ،تماعية اليت تتجاوز روابط الدم واألرض     النفسية وتطبيقاته االج  -الفكرية  
 .حاجات الطور العاملي الذي دلفت إليه البشرية املعاصرة

___________ 

                                                 
 صحيح مرسل) ٦٧٣/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١٠٢
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" جنسية متميزة"إمياا يف ؛ ألا ال تتمكن من أن تعيش "املؤمنون حقا"وهناك فهذه ال تدخل يف وصف ،املبعثرة هنا
وهلا قيمها وعاداـا وتقاليـدها      ،ولغتها ونظمها االجتماعية واالقتصادية والتربوية    ،وتطبيقات اجتماعية هلا ثقافتها   

وتشد إليها الرحال ليـتعلم النـاس يف مؤسسـاا          ،وبالتايل ال تفرز حضارة متميزة تنحدر عرب التاريخ       . وأخالقها
أمـة  "وإمنا تذهب جهود هذه األقليات هدرا يف روافد         . ية احلفاظ على النوع البشري ورقيه     واإلدارية كيف ،التربوية

 "غري مسلمة
إال ضرورة مؤقتة حىت ينجح العمـل       " األقلية"ولذلك لن يكون قبول حياة      . مث تذوب وختتفي بعد جيل أو جيلني      

ارت حياة األقلية رضي باالستضـعاف يف       فإذا قامت ص  ،"أمة املؤمنني "اإلسالمي الصائب يف إجياد مهجر تقوم فيه        
 .بأصحابه إىل عقوبة اهللا واالنتهاء،وظلما لألنفس ووضعها يف بيئات مرهقة لإلميان دد بذهابه،األرض

دار -املتنـاثرة خـارج     " األقليات املسلمة "و" األمة املسلمة "ولذلك حدد القسم الثاين من اآلية األوىل العالقة بني          
 أي عدم املسئولية عن األقليات إال ما كان من نصـرا إذا             -الوالء والوالية -ذه العالقة من     بأن أفرغ ه   -اهلجرة

وإن الباحث ليلمح يف هذه . وال معاهدات،تعرضت الضطهاد ديين من قبل أمم ال تربطها باألمة املسلمة من مواثيق          
ألوضاع القلقة غري املرحية اليت جترب األقليات       خلق نوع من ا   " األقليات املسلمة "و" األمة املسلمة "العالقة السلبية بني    

 ".أمة املؤمنني"املذكورة على اهلجرة إىل مهجر 
ـ    ،هي االستقرار االجتماعي  ،والفائدة الثانية  فاملغفرة هي جتنيـب    ". هلم مغفرة "واالستقرار السياسي املشار إليهما ب

أو إشاعة ،كرمي متنوعة منها ثوران األحقاد الداخليةوعقوبات األمم يف القرآن ال. األمة املسلمة عقوبات أخطاء األمم
 :أو تسليط الغزاة من خارج،الفنت واحلروب يف الداخل

-}                     ـكُمضعب ِذيقيا وعِشي كُملِْبسي أَو ِلكُمجِت أَرحت ِمن أَو ِقكُمفَو ا ِمنذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع الْقَاِدر وقُلْ ه
ونَبفْقَهي ملَّهالْآياِت لَع فرصن فكَي ظُرٍض انعب ٦٥: األنعام[} أْس. [ 

 ] .٥: اإلسراء[} بعثْنا علَيكُم ِعبادا لَنا أُوِلي بأٍْس شِديٍد فَجاسوا ِخاللَ الدياِر {-
والعالقات الكرمية بني طبقـات األمـة       ،عيهي االزدهار االقتصادي املصحوب بالتماسك االجتما     ،والفائدة الثالثة 

" األمة املؤمنة"فـ. ومسعتها التارخيية يف اخلارج،واحملافظة على كرامة األمة وعلى قيمها وأخالقها يف الداخل،وأفرادها
وحرمام ،ونساء فال تضطرهم لقمة العيش إىل التفريض بكرامام   حيفظ كرامات األفراد رجالًا   " رزق كرمي "رزقها  

فال يلطخ مسعتها ويصمها بعار الغزو      ،حيفظ كرامة األمة التارخيية   " رزق كرمي "وهو  . إىل جتارة الفواحش واملنكر   وال  
فال يضـطرها إىل ممارسـة الفضـائح ونقـض          ،وهو حيفظ كرامتها احلضـارية    ،واالستعمار والتسلط واالحتالل  

حيفظ كرامـة   " رزق كرمي "وهو  . الرقي احلضاري والتآمر على األصداء وإيثار املنافع املادية على عالقات         ،املواثيق
ومغنيات وغوان يف أماكن اللـهو والفاحشـة        ،فال حتتاج إىل تقدمة أعراضها ونسائها كراقصات      ،األمة االجتماعية 

ومينحها ،حيفظ لألمة املسلمة كرامتها عند اهللا" رزق كرمي"وأخريا هو ! وطاليب املتع احملرمة الضارة،لتجلب السائحني
 .الدرجات العلى يف اآلخرة سواء يف املرتلة أو املأوىكرامة 

- من خالل اإلشارة إىل أن - من السورة٧٥آية -هي ما توجه إليه اآلية الرابعة " أمة املؤمنني"واألمهية الثالثة لقيام 
هو اإلميان واالنضمام إليه له شرط واحد فقط ،فباب اهلجرة إليه مفتوح.  هي جمتمع مفتوح غري مغلق-األمة املسلمة

مع مراعاة روابط األرحام بني املهاجرين يف مجيع األزمان حـىت ال يـؤدي اخـتالط                ،واملشاركة يف محل الرسالة   
وغري السليم وبالنتائج احلسنة    ،فاهللا عليم بقوانني االجتماع السليم    . املهاجرين بدون ضوابط إىل التفكك االجتماعي     

 .أو السيئة
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وتتضمن املكونات الرئيسية هلـذه     ،اج األمة املسلمة   أمهية إخر  -كما قلنا -ومع أن اآليات املذكورة أعاله تتضمن       
الفصل سوف يقتصر على أمهية إخراج األمة املسلمة بينما يؤجل احلديث عن مكوناا              إال أن احلديث يف هذا    ،األمة

 :أما مظاهر هذه األمهية كما يلي. إىل الباب الذي يليه
.  حول األضرار اليت تنجم عن عدم إخراج األمة املسلمة  -رة من السو  ٧٣آية  -هي ما تنبه إليه الثانية      ،األمهية األوىل 

 :وتتمثل هذه األضرار يف ثالثة أضرار رئيسة هي
حيث ال يقتصر الكافرون على ممارسة كفـرهم        " أمة الكفر "وإخراج  ، يف األرض  -قيم الكفر -هيمنة  ،الضرر األول 

القيادة " أمة الكفر"فسوف تتوىل " أمة اإلميان"مل تقم فإذا . وإمنا يتجمعون يف أمة يوايل بعضها بعضا،كأفراد متناثرين
 .والتنفيذ يف كل ما يتعلق بشئون السلم واحلرب سواء،ويمن على مقاليد التوجيه والتخطيط،يف األرض

وهلـذه  . يف حياة الناس  " الفتنة"سوف يؤدي إىل هيمنة     " أمة الكافرين "إن انتقال القيادة العاملية إىل      ،والضرر الثاين 
أو ،وانتشار احلروب والصـراعات الداخليـة     ، املتمثلة فيشيوع الظلم   -الفنت السياسية -: فتنة مظاهر عديدة منها   ال

والفواحش وانتفاء األمن وتقطيع    ، كايار األخالق وشيوع التحلل    -الفنت االجتماعية -ومنها  . اإلقليمية أو العاملية  
واألفكار اهلدامـة ومضـاعفاا يف املمارسـات    ،لفلسـفات  كانتشار ا-الفنت الفكرية-ومنها  . الروابط اإلنسانية 

الذي يتورع عن االجتار مبا يهلـك الـنفس         " اقتصاد السحت " املتمثلة يف    -الفنت االقتصادية -ومنها  . والعالقات
 .وشيوع الفقر واحلقد يف جانب آخر،واالحتكار وأكل احلقوق شيوع الشح واجلشع يف جانب،والنسل

وهلذا . يف األرض " الفساد الكبري "سوف يؤدي إىل شيوع     " أمم الكفر "قال القيادة العاملية إىل     أن انت : والضرر الثالث 
واإلسراف يف االستهالك الذي يهـدم      ،اإلسراف يف اإلنتاج الذي يبدد املوارد     : الفساد مظاهر متنوعة متجددة منها    

تسـبب باضـطراب التـوازن بـني        ختريب البيئـة وال   : ومنها. وجيلب األمراض اليت مل تعرف قبل ذلك      ،العافية
وتدمري مقومات احليـاة لعـوامل      ،وإفساد املاء واهلواء  ،وعناصرها ومضاعفات ذلك يف ختريج املناخ والتربة      ،مكوناا
 .والنبات،واحليوان،اإلنسان

رير لوجدنا براهني بينة ناصعة هلذا التق     -الذي هو بعض مظاهر آيات اهللا يف األنفس         -ولو نظرنا يف أحداث التاريخ      
األمـة  "فحـني أخرجـت     ". أمـة الكـافرين   "أو هيمنـة    " أمة املـؤمنني  "الذي ساقته اآلية عن نتائج إخراج       

اليت مثلتها آنذاك أمثـال فـارس       " أمم الكفر "فيها كانت نتيجة ذلك هزمية      " الوالية"وأحكمت روابط   ،"املسلمة
وينتظرون ،الذي يعتزلون الـدنيا   " راد املسلمني األف"أما حني احنسرت التربية اإلسالمية لتقتصر على إعداد         . والروم

 واختفت مكوناا مـن منـاهج       -مفهوم األمة املسلمة  -فقد نسي املسلمون أنفسهم     ،الرحيل إىل العدل األخروي   
ومألت ،واحتلت مكاا أمم غري مؤمنة تسلمت القيـادة العامليـة  ،وتفككت األمة املسلمة القائمة،التربية وأنشطتها 
ليتعلم يف مؤسسـاا كيفيـة إخـراج        " أمم الكفر "وصار املسلم يشد الرحال إىل      ،والفساد الكبري األرض بالفتنة   

وإشاعة الفتنـة   ،وأهدافها يف التبيعية واالستعمار   ،وبناء اتمعات على النمط الذي حتدده له هذه املؤسسات        ،األمم
 .والفساد الكبري
 حول الفوائد واملنافع الـيت      - من السورة  ٧٤آية  -ليه اآلية الثالثة    هي ما توجه إ   " أمة املؤمنني "لقيام  ،واألمهية الثانية 

 :وهي ثالث فوائد،"األمة املسلمة"تترتب على إخراج 
ويف حضـارة إسـالمية هلـا ثقافاـا ونظمهـا           ،خاصة" هوية"مميزة و " جنسية"جتسيد اإلميان يف    ،الفائدة األوىل 

ولذلك وصفت اآلية . والتقاليد املمتدة عرب الزمان واملكان،لعاداتوتطبيقاا يف ميادين السلوك والقيم وا،االجتماعية
أما األقليات اإلسالمية   ". هم املؤمنون حقا  "ااهدين املتآوين املتناصرين يف مهجر واحد       " األمة املسلمة "بأن أفراد   
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والتشريعية املالئمة  ،والقيم العصبية دون تطور املؤسسات السياسية واإلدارية      ،ك حالت هذه الردة للثقافة القبلية     كذل
وأنعشت احلكم  ،والقيادة اجلماعية ومسئولية احلاكم أمام احملكومني     ،فحالت دون رسوخ قيم الشورى    ،لطور العاملية 

واملمارسات السياسية علـى مجيـع      ،جتال ولونت أشكال اإلعالم   والفردية واالر ،املطلق وامللكية االقتصادية املطلقة   
 .املستويات

إذ احنرفت هذه املؤسسات    ،ولقد كان هلذه الردة العصبية آثارها يف الشكل الذي اختذته مؤسسات التربية اإلسالمية            
وحل ،ياتومؤسساا طبقات للحاجات والتحـد    ،واالرتقاء مبفهومها ،وتطويرها" إخراج األمة املسلمة  "عن هدف   

واملعارف الالزمة لتنظـيم شـبكة   ،عدم توجه مؤسسات التربية اإلسالمية لتوليد العلوم     ،األوىل: حمل ذلك ظاهرتان  
وإمنا زاغت بتأثري قـيم     . وتطوير مؤسساا مبا يتفق مع األصول اإلسالمية يف القرآن والسنة         ،العالقات االجتماعية 

وتربير ،األقويـاء " األشخاص"القبلية اليت توجه للدوران يف فلك       " فةثقا"العصبيات القبلية لتركز يف مناهجها على       
 .ممارسام واإلشادة باملنجزات املنسوبة إليهم

فـرد معطـل    " تربية"تقلص وظيفة املؤسسات التربوية اليت ال تدور يف فلك الدولة لتقتصر على             ،والظاهرة الثانية 
الذي يقف موقفا سلبيا من وقائع االجتماع  " الناسك السليب "ة  وجيسد صور ،اجلارية الفاعلية ينسحب من تيار احلياة    

 !!والفاقة منتظرا الرحيل إىل العدل والنعيم األخرويني،ويظل طوال عمره يعاين من الظلم،البشري اجلارية حوله
وتكـرار نسـخه    ،"فقـه العبـادات   "والعلمية يف   ،وكانت احملصلة لذلك كله هي حصر عمل املؤسسات التربوية        

والعدة بينما مل يزد    ،واحليض والنفاس والطالق  ،"فقه الطهارة "اره جيال بعد جيل مما أفرز آالف الدات يف          واستظه
ـ " الفقه" صـالت احلـاكم    "و،"النظم اإلدارية والتشريعية  "و" فقه االجتماع البشري  "و" العلوم السياسية "املتعلق ب

 -األحكـام السـلطانية  -ومن أمثلتـها  . أصابع اليدينعن  " العمل اجلماعي "و" توزيع الثروات العامة  "و" باحملكوم
وتعدد ،واالنتقادات املتعلقة مبحتوياا اليت تربر إطالق أيدي أصـحاب السـلطان          ،للماوردي مع ما فيه من املآخذ     

 .واالستيالء على القيادة واملراكز بالقوة وغري القوة،القيادات
 أمهية إخراج األمة املسلمة: الفصل السادس عشر

ِإنَّ الَّـِذين آمنـوا وهـاجروا       {:وحيدد مكوناا هو قوله تعاىل    ،ار العام الذي حيدد أمهية إخراج األمة املسلمة       اإلط
               الَِّذينٍض وعاُء بِليأَو مهضعب وا أُولَِئكرصنا ووآو الَِّذينِبيِل اللَِّه وِفي س فُِسِهمأَنو اِلِهمووا ِبأَمداهجو    لَـمـوا ونآم

                   كُمنيٍم بلَى قَوِإلَّا ع رصالن كُملَييِن فَعِفي الد وكُمرصنتِإِن اسوا واِجرهى يتٍء حيش ِمن ِتِهملَايو ِمن ا لَكُموا ماِجرهي
     ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو ِميثَاق مهنيبو ،وكَفَر الَِّذينو          ـادفَسِض وةٌ ِفي الْـأَرنِفت كُنت لُوهفْعٍض ِإلَّا تعاُء بِليأَو مهضعا ب

ةٌ                  ،كَِبريِفـرغم ـما لَهقونَ حِمنؤالْم مه وا أُولَِئكرصنا ووآو الَِّذينِبيِل اللَِّه ووا ِفي سداهجوا وراجهوا ونآم الَِّذينو
قِرزو ٍض ِفي               ، كَِرميعلَى ِببأَو مهضعاِم بحأُولُوا الْأَرو كُمِمن فَأُولَِئك كُمعوا مداهجوا وراجهو دعب وا ِمننآم الَِّذينو

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اِب اللَِّه ِإنَّ اللَّه٧٥-٧٢: األنفال[} ِكت. [ 
وإمنـا  ،"األفراد املـؤمنني "أن التربية اإلسالمية ال تتوقف عند إعداد " ٧٢رقم "هكذا يبدو واضحا من اآلية األوىل       

اليت يتالحم أفرادها عرب شبكة مـن الـروابط         " أمة املؤمنني "تتخذ من هذا اإلعداد وسيلة هلدف آخر هو إخراج          
 أي -الوالية-النهائية هي واليت تكون حمصلتها ،والنصرة،واإليواء،واجلهاد،اهلجرة: اليت تندرج حتت أمساء،االجتماعية

 األمـة   -مهجـر -أما األفراد املؤمنون الذين يبقون خـارج        . أن يتوىل كل عضو رعاية شئون األعضاء اآلخرين       
 ".أمة املؤمنني"وبني ،فهؤالء ال فاعلية إلميام وال روابط وال والية بينهم،املؤمنة
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وشروعه يف بناء أمة عاملية يتعايش      ، بعد هجرته إىل املدينة    -�-دي األكرب الذي واجهه الرسول      ولذلك كان التح  
 : ولقد اختذت جهوده اة هذا التحدي مظاهر عدة منها-قيم العصبية القبلية-واألعراق هو ،فيها خمتلف األجناس

 القبلية باعتبارها قيما نتنة بالية ال تصلح هلـم          هو تزكية أعضاء األمة املسلمة اجلديدة من قيم العصبية        ،املظهر األول 
 .وتنظيم عالقام طبقا لقيم التقوى املالئمة لطور العاملية اجلديد،حبال

 .ومحاة ثقافتها ورموزها الصنمية،هو اجلهاد ضد رءوس العصبية القبلية،والثاين
 .٩٩ة يف قائمة الكبائر املخلدة يف الناروإدراج هذه الرد،هو التحذير من الردة إىل قيم العصبية القبلية،والثالث
وهو ما ،التنبيه إىل دور قيم العصبية يف فن املستقبل وما ستجره على األمة املسلمة من كوارث ومذابح ودمار،والرابع

 . يف مصنفات احلديث املختلفة-كتاب الفنت-تقدم تفصيالته األحاديث النبوية الواردة حتت 
 العاملية حمورا أساسيا من     -قيم التقوى -واالنتقال به إىل    ،دين من قيم العصبية القبلية    ولذلك كانت تزكية اتمع امل    
 -�-ولقد ظل التحذير من قيم العصبية أحد العناصر الرئيسية يف منهاج الرسول             . حماور التربية يف صدر اإلسالم    

والْحسـِن بـِن أَِبـي    ، أَِبـي رباحٍ عن عطَـاِء بـنِ  فإىل أن خلص جهاده ضد اجلاهلية العربية يف خطبة فتح مكة     
فَأَخذَ ،وقَد لُِبطَ ِبالناِس حولَ الْكَعبِة،فَصلَّى ِفيِه ركْعتيِن ثُم خرج، دخلَ يوم الْفَتِح الْبيت�أَنَّ النِبي ،وطَاوٍس،الْحسِن

» ماذَا تقُولُونَ وماذَا تظُنونَ،وهزم الْأَحزاب وحده،ونصر عبده،الَِّذي صدق وعدهالْحمد ِللَِّه «: فَقَالَ،ِبِعضادتِي الْباِب
ِخـي  فَِإني أَقُولُ كَمـا قَـالَ أَ      ":وقَد قَدرت فَأَسِجح قَالَ   ،وابن أٍَخ كَِرميٍ  ،أَخ كَِرمي ،نقُولُ خيرا ونظُن خيرا   : ؟ قَالُوا 
فوسي :}         اِحِمنيالر محأَر وهو لَكُم اللَّه ِفرغي موالْي كُملَيع ثِْريبا كَـانَ ِفـي   ،] ٩٢: يوسف[} لَا تأَلَا ِإنَّ كُلَّ ِرب

فَِإني قَد أَمضيتهما ِلأَهِلِهما علَى ما      ،ايةَ الْحاج وِسقَ،الْجاِهِليِة أَو دٍم أَو ماٍل فَهو تحت قَدمي هاتيِن ِإلَّا ِسدانةَ الْكَعبةِ           
وآدم ِمـن   ،كُلُّكُم ِلـآدم  ،أَلَا ِإنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى قَد أَذْهب عنكُم نخوةَ الْجاِهِليِة وتكَبرها ِبآباِئهـا            ،كَانتا علَيهِ 

 .١٠٠.."م ِعند اللَِّه أَتقَاكُموأَكْرمكُ،تراٍب
أي بعد انقضاء جيل الصحابة الذي : العصبية وقيمها عادت اإلمساك بدفة اتمع بعد اخلالفة الراشدة" ثقافة"ولكن 

وبني ،األمر الذي أدى إىل ظهور التناقض بني املبادئ اإلسالمية الداعية إىل مساواة الشعوب واألجناس             ،رباه الرسول 
 وفتحت باب االنقسامات يف األمة املسلمة     ،واالجتماعية اليت قسمت املسلمني إىل عرب وموايل      ،ت السياسية التطبيقا

 .بنسبة التراجع الذي تواىل من القيم اإلسالمية العاملية إىل القيم الشعوبية والقبلية
وحلول امللـك  ، الدولة اإلسالميةوالقيم ابتداء من إمساك األمويني بقيادة،ولقد ابتدأت هذه الردة العصبية يف الثقافة  

مـن حمتـواه    " األمـة "مث تولت مضاعفات هذه الردة حىت أفرغت مفهوم         . ١٠١كما يرى ابن تيمية   -حمل اخلالفة   
وفتح أمامها أبواب الفنت    ،والشعوبية مما نال من وحدة األمة املسلمة      ،اإلسالمي وأحلت حمله حمتوى العصبيات القبلية     

 .واالنقسامات املتتالية

                                                 
 .٤٠٩،٤٣٠ص،١جـ،مسند أمحد.اب اإلمارةب،صحيح مسلم. باب الفنت،صحيح البخاري - ٩٩

". التعرب بعد اهلجرة  : " لالطالع على نص احلديث الذي ورد فيه أن الكبائر سبع آخرها           ٢٣٧راجع ص .وكتاب الزينة ،كتاب البيعة ،سنن النسائي 
واملرتد أعرابيـا بعـد     ،صـدقة والوي ال ،واملوشـومة للحسـن   ، والوامشة -إذا علموا ذلك  -،وكاتبه وشاهداه ،وموكله،آكل الربا : "وعند النسائي 

 .١٣رقم ،اجلامع الصغري للسيوطي". ملعونون على لسان حممد يوم القيامة،اهلجرة
 صحيح لغريه) ١٢١/ ٢(أخبار مكة لألزرقي  - ١٠٠
 .١٩،٢٠ص،٣٥جـ،كتاب قتال أهل البغي،الفتاوى،ابن تيمية - ١٠١
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وكانت حادثة اإلسراء من املسجد احلرام إىل املسـجد األقصـى إلعـادة الـربط بـني رسـالة                   ،للتربية العاملية 
 .لتربية والدعوة والتعليموتكامل دورمها يف ا،املسجدين

 -يف مطلع سـورة اإلسـراء     -ولترسيخ هذه املعاين كان احلديث عن جتربة قوم موسى يف منطقة املسجد األقصى              
ـ      اليت أغفلـت  -أمة موسى-لئال تقترف ما اقترفته سابقتها من ،اجلديدة" أمة الرسالة"ليكون هذا احلديث حتذيرا ل

واحنرفت الستغالل بركات املنطقة اجلغرافية والطبيعيـة يف        ،املسجد األقصى عن الوظيفة األساسية للمقيمني حول      
فجاسوا خالل  ،وبذلك استحقوا أن يبعث اهللا عليهم عبادا أويل بأس شديد         ،والشهوات واملفاسد والصراعات  ،الترف

مه أبو بكر الصديق وهذا ما فه. الدعوة وتبليغ الرسالة الديار ودمروا مؤسسات اللهو الدنيوي اليت أهلتهم عن وظيفة
اليت وجهها إىل منطقة ما حول األقصى من االحنراف عـن أهـداف الرسـالة             ،حني حذر جيوش الفتح اإلسالمي    

فَلَا ،وِإنَّ اللَّه تعالَى ممكِّنكُم حتى تتِخذُوا ِفيها مسـاِجد        ،وِهي أَرض شِبيعةٌ  ،ِإنكُم تقْدمونَ الشام   «:اإلسالمية فقال 
 .٩٨ »وِإياكُم والْأَشر،يعلَم اللَّه أَنكُم ِإنما تأْتونها تلَِهيا

وقيمها السياسية واالجتماعية   ، ومؤسساا -أمة الرسالة - تقدمي التفاصيل الكاملة ملا جيب أن يكون عليه تنظيم           -٤
 .ا باجلماعات البشرية يف اخلارجمث تنظيم عالقا،ونشاطاا املختلفة يف الداخل،واالقتصادية

 : بعد العصر الراشدي-األمة-أثر ثقافة العصبية العربية يف تشويه مفهوم 
فإن كان للبيئة العربية أثرها ،أنه كما كان للبيئة املصرية أثرها يف انطالقة موسى عليه السالم: من اإلنصاف أن نقول

 .وآخر سليب،جيايبجانب إ: وهو أثر له جانبان. �-يف انطالقة حممد 
 يف تربية اإلنسان املسلم على تعشـق املثـل          -�-فإن البيئة العربية سهلت جناح الرسول       ،أما عن اجلانب اإلجيايب   

 .والتضحية يف سبيله،األعلى
ذلك أا خلت من كثري مما كان يف البيئة املصرية من ركام العقائد والثقافة،والقيم اليت كبلت أفهام أتباع موسـى                    

وازدهار اقتصادي مما يفرز حيـاة التـرف والتثقاقـل إىل    ،ومل يكن يف اجلزيرة العربية استقرار زراعي  ،السالمعليه  
وإمنا فرضت البيئة الصحراوية القاسية نوعا من حياة الطـوارئ واالسـتعداد الـدائم للتحضـية أمـام                  ،األرض

 .واألخطار الطبيعية والبشرية القائمة،الصعوبات
فإن قيم العصبية العربية وحماور الوالء اليت تفرزها مل تكن تصلح حبال لالنتقال مع املسـلم                ،أما عن اجلانب السليب   

اجلديد إىل اتمع العاملي اجلديد؛ ألن هذه القيم والوالءات ال تسمح أبدا بتوسيع شبكة العالقات االجتماعية إىل ما 
. ال وراء يربطهم مبجتمع القبيلة    " أجانب"الدائرة القبلية   وتعترب أولئك الذين يقيمون خارج      ،وراء دائرة الوالء القبلي   

اليت اتصف ا اتمع ،والوالءات العصبية عقبات ضخمة أمام تطبيق روابط الدائرة العاملية،ولذلك شكلت هذه القيم
ني كانت وح. وحالت دون تطورها ونضج مؤسساا،وأثرت تأثريا سلبيا يف مستقبل األمة املسلمة،اإلسالمي اجلديد

دون " األشـكال "قيم العصبية القبلية هذه تضطر إىل التعايش مع قيم اإلسـالم العامليـة كانـت تركـز علـى                 
. القيم اإلسالمية لدعم والءاا العصـبية     " تنفق"و،وعلى الشعائر الفردية دون املظهر االجتماعي للعبادة      ،"األعمال"

أَشد كُفْرا وِنفَاقًا وأَجدر أَلّا يعلَموا حدود ما أَنزلَ         {: بأنهولذلك وصف القرآن الكرمي أصحاب هذه القيم العصبية         
وإفراز النظم الالزمة للطور العاملي الذي وقفت البشرية على ،القيم اليت أنزهلا اهللا" فقه"أي هم غري مؤهلني لـ،} اللَّه

 .وجاءت قيم اإلسالم لترشدهم إىل عبوره،أعتابه

                                                 
 .البطر: األشر. مشبعة باخلريات:  شبيعة- فيه انقطاع ) ٤١٧)(١٤١/ ١(الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد  - ٩٨
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بقى كما هو يف أصله العـريب يف أيـة       لذلك كانت ترمجة هذا املصطلح تشويها حملتواه ومن الواجب أن ي          . مقتدين
 .ترمجة كانت

ولقد كان جوهر هذه االنطالقة اجلديدة تصحيح االعوجاج الذي حلق باملنهج الذي مهد له إبراهيم وبدأه موسـى      
ولذلك ركزت توجيهات الرسالة اجلديدة على ما . مث استئناف املسرية املستقيمة هلذا املنهج حنو غاياته العليا،وعيسى

 :يلي
وفروعهـا إىل   ،وذلك بدعوة فرع ذرية إمساعيل من قريش      .  إصالح ما احنرف من منهاج إبراهيم عليه السالم        -١

وأما أدخلته محية العصبيات القبلية من مظاهر الشرك        ،ونوزاع التكسب باملقدسات   "أمة السدنة "التخلص من طابع    
وما رافقه مـن    ،"شعب اهللا املختار  " من طابع    والنصارى للتخلص ،مث دعوة فرع ذرية إسحاق من اليهود      . والوثنية

مث دعوة الفريقني لالجتماع يف . وأرباب اجلاه والسلطان والكهانة،تشويهات ألصول العقيدة والرسالة لصاحل املترفني
واإلميان باهللا بني   ،والنهي عن املنكر  ،اجلديدة الستئناف املهمة األساسية مهمة األمر باملعروف      " أمة الرسالة "صفوف  

 .الناس كافة
إىل يهـود   " األمـة املسـلمة   "وتسببت يف تقسيم نواة     ، القضاء على االنشقاقات اليت حدثت يف ذرية إبراهيم        -٢

أمـة  " إلخراج   -إبراهيم-وما تال هذا االنشقاق من انشقاقات أخرى تتناىف مع الغاية الكربى اليت بدأها              ،ونصارى
ويرقى نوعهـا   ،نهاج واحد يف الفكر واالجتماع فتتوثق روابطها      اليت تعمل على مجع البشرية كلها على م       " الرسالة

 .وتعود إىل سابق عهدها أمة واحدة وربا واحدا
 أي منهج موحد مستقيم -كلمة سواء-ولتحقيق هذا اهلدف تكررت الدعوة يف القرآن إىل أهل الكتاب لإلقبال إىل 

عالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد ِإلَّا اللَّه وال نشِرك ِبِه             قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب ت    {":ملة إبراهيم احلنيف  "أساسه  
 ِلم تحاجونَ   يا أَهلَ الِْكتابِ  ،شيئًا وال يتِخذَ بعضنا بعضا أَربابا ِمن دوِن اللَِّه فَِإنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ              

ها أَنتم هؤالِء حاججتم ِفيما لَكُم ِبِه ِعلْـم فَِلـم           ،ِفي ِإبراِهيم وما أُنِزلَِت التوراةُ والِْأنِجيلُ ِإلَّا ِمن بعِدِه أَفَال تعِقلُونَ          
        أَنو لَمعي اللَّهو ِبِه ِعلْم لَكُم سا لَيونَ ِفيماجحونَ  تلَمعال ت مِنيفًـا      ،تكَانَ ح لَِكنا واِنيرصال نا ووِديهي اِهيمرا كَانَ ِإبم

    ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنما وِلمسم،           ِليو اللَّهوا ونآم الَِّذينو ِبيذَا النهو وهعبات لَلَِّذين اِهيمراِس ِبِإبلَى النِإنَّ أَو ِمِننيؤالْم  {
 ] .٦٨-٦٤: آل عمران[
}              ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرلْ ِملَّةَ ِإبوا قُلْ بدتهى تارصن ا أَوودوا هقَالُوا كُونِزلَ     ،وا أُنما ِباللَِّه ونقُولُوا آم

ِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب والْأَسباِط وما أُوِتي موسى وِعيسى وما أُوِتي النِبيونَ ِمـن             ِإلَينا وما أُنِزلَ ِإلَى ِإبراِهيم وِإسما     
ا فَِإنما هم ِفـي     فَِإنْ آمنوا ِبِمثِْل ما آمنتم ِبِه فَقَِد اهتدوا وِإنْ تولَّو         ،ربِهم ال نفَرق بين أَحٍد ِمنهم ونحن لَه مسِلمونَ        

ِليمالْع ِميعالس وهو اللَّه مكِْفيكَهيونَ،ِشقَاٍق فَساِبدع لَه نحنةً وغاللَِّه ِصب ِمن نسأَح نمةَ اللَِّه وغا ِفي ،ِصبنوناجحقُلْ أَت
      لَكُما والُنما أَعلَنو كُمبرا ونبر وهونَ    اللَِّه وِلصخم لَه نحنو الُكُممأَع ،       اقـحِإساِعيلَ ومِإسو اِهيمرقُولُونَ ِإنَّ ِإبت أَم

ِه وما اللَّه   ويعقُوب والْأَسباطَ كَانوا هودا أَو نصارى قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَِم اللَّه ومن أَظْلَم ِممن كَتم شهادةً ِعنده ِمن اللَّ                  
: البقـرة [} ِتلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم وال تسأَلونَ عما كَانوا يعملُونَ              ،ِبغاِفٍل عما تعملُونَ  

١٤١-١٣٥. [ 
 أصابت مفهوم الرسالة بعد إبراهيم  اختاذ اخلطوات العملية اليت تسهل هذه الوحدة املنشودة بني االنشقاقات اليت-٣

وكان احلج إليه ليكون مؤسسة     ،ومن أجل هذه الوحدة كانت قبلة الصالة حنو أول بيت بناه إبراهيم           . عليه السالم 
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} نغِفر لَكُم خطَاياكُم  {ومعىن  . ال إله إال اهللا وتطبيقاا    : قولوا الذي حيط عنكم خطاياكم وهو قول      :  أي -} ِحطَّةٌ
أي نزيد الذين حيسنون القيام بوظيفة      : } وسنِزيد الْمحِسِنني {. نبون طريق السجود إذا استغفروا    ال نؤاخذ الذين جي   

 . نعمة واستقرارا-أمة الرسالة-
 فعلت فعلها يف هذه االنطالقـة األوىل ألمـة          -بيئة الثقافة الفرعونية  -ولكن آثار البيئة اليت نشأ فيها أتباع موسى         

الفرعوين  ار أن أتباع موسى حني كانوا يف طريقهم ألرض أمة الرسالة تأثروا بالتراث الديين             ومن هذه اآلث  . الرسالة
وإىل تقاليـد   ،كذلك تأثروا بأخالق أهل الزراعة فحنوا إىل الراحـة        . ٩٧"أبيس"الذي كان يقوم على عبادة العجل       

وما تفرزه ،ر بيئة االستبداد الفرعوينوظهرت فيهم أيضا آثا. الطعام املصري من البقل والقثاء والبصل والثوم والعدس
 .يف أخالق احملكومني من ضعف اإلرادة ونكوص عن التضحية وضجر من املسئولية
ـ             الفرعونيـة وتطـوير   " العنصرية"ولكن أخطر هذه اآلثار اليت ظلوا يعانون منها حىت الوقت احلاضر هي تأثرهم ب

مث أبقتهم ، روابط أخوة الرسالة اليت يقتضيها الطور اجلديدوقفت حائال بينهم وبني اخلروج إىل،خاصة م" عنصرية"
شـعب اهللا   "حبيسي روابط الدم اليت تعود إىل األطوار املاضية بعد أن طلوها بطالء ديين حتت اسم جديـد هـو                    

وتعطيل وظيفـة املؤسسـات     ،ولقد نتج عن ذلك إغالق باب االنتماء إىل األمة اجلديدة أمام غري ذريام            ،"املختار
 .تربوية يف األرض املباركةال

إىل " Peopleالقـوم   "وإلخراجها من مفهـوم     ،مث جاء عيسى عليه السالم إلصالح ما أصاب نواة األمة الوليدة          
ومضـوا يف   ،"شعب اهللا املختـار   "فاستخلص نفر من احلواريني الذين ختلوا عن مفهوم         " عاملية أمة الرسالة  "مفهوم  

واآلثار ،أما بقية اجلماعات اإلسرائيلية فقد ظلت حبيسة األغالل". أمة"ال بشكل  بشكل أفراد -العاملية-الدعوة إىل 
. االجتماعية والفكرية اليت ورثتها عن بيئة الفراعنة وطورها األحبار اإلسرائيليون بعد أن البسوها لباسـا توارثيـا                

 الوليد وانقسـامها إىل قسـمني       "األمة"وتسببوا يف مزيد من متزيق      ،ولذلك ناصبوا دعوة عيسى عليه السالم العداء      
 ".النصارى"واسم ،"اليهود"رئيسيني أطلقوا عليهما اسم 

. النصـرانية -آثار البيئة الرومانية فعلـها يف        كذلك فعلت ،وكما فعلت آثار البيئة الفرعونية فعلها يف دعوة موسى        
ـ    وأخطر هذه اآلثار ما قام به مترفو اتمعات الرومانية من حتويل حمور الدعوة             إىل " الرسـالة " اجلديدة من الوالء ل

ـ  الذي جاء بالرسالة بعد أن أسبغوا عليه الصفات اليت كان الرومان يسـبغوا علـى آهلتـهم                 " شخص"الوالء ل
إىل ،وبذلك أخرجوا الدعوة اجلديدة من ميدان االجتماع البشري ميدان األمر باملعروف والنهي عن املنكـر   ،التثليثية

 . صلة هلا بالوجود القائمهامش تصورات غيبية ال
أمة "فتحولوا من ، فقد عملت م أيضا عوامل البيئة احمللية القاحلة-فرع إمساعيل-أما الفرع الثاين من أسرة إبراهيم 

حولت الرسالة إىل نوع من االستثمار " أمة سدنة"وتزكيتهم إىل ،تضحي بالنفس واملال لتربية الوافدين" رسالة وتربية
 .ويوفر هلم اجلاه،در عليهم املالالسياحي الذي ي

واملقيمة يف منطقة املسجد ، يف الفرع الثاين من أسرة إبراهيم-�-مث كانت االنطالقة العملية الثانية اليت قادها حممد 
وملا يزل مصطلحا متميزا ال يقابله يف اللغات األخرى ،وأصبح الشعار املميز لرسالتها  ،"األمة"فبلورت مفهوم   . احلرام

والعاملني فيهـا   ،مصدرا اشتقت منه أمساء مؤسسات الرسالة اجلديـدة       " األمة"كذلك أصبح اسم    .  مواز مصطلح
أي " آمـني "و. أي احلـج " آمني البيت احلـرام "و،للصالة أو احلكم  " اإلمام"و" اإلمامة: "واملمارسات اجلارية مثل  

                                                 
 .٤٣٣ص،"١٩٧١،مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة "٣ط،مصر الفرعونية،أمحد فخري. د - ٩٧
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وليس صحيحا أا اقتصرت علـى      . وكانت مجاعة املهاجرين هذه حتمل يف تشكليها صفة العاملية وتعدد األجناس          
رجل مؤمن من آل فرعون     "فالقرآن يشري إىل أن أتباع موسى كان فيهم         .  هو ساللة إسرائيل الدموية    جنس واحد 
 أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ{: وأنه قال يف اجتماع يرأسه فرعون،"يكتم إميانه

       كُمبر اِت ِمننيِبالْب اَءكُمج قَدو اللَّه يبقُولَ رـا        {:  الرجل وأن فرعون رد على هذا    ،} يمى وـا أَرِإلَّا م ا أُِريكُمم
 -أو اإلعالميني عند فرعـون    -ويروي القرآن كذلك قصة السحرة      ] ٢٩-٢٧: غافر[} أَهِديكُم ِإلَّا سِبيلَ الرشادِ   

ـ   {: حتدوا فرعون حني هددهم بالصلب وتقطيع األعضاء وقالوا له        ،حني رأوا اآليات البينات   ،الذين ا أَنفَاقِْض م ت
 ] .٧٢: طه[} قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا

اليت ضحت بنعـيم    ،ويذكر القرآن أيضا أن دعوة موسى دخلت دوائر القصر الفرعوين حىت ضمت زوجة فرعون             
 .القصر ودعت اهللا أن يعوضها قصرا بدله يف اجلنة

 عارضت دعوة موسى قد ضمت يف قيادا مترفا عاتيا مـن            ويف املقابل يروي القرآن الكرمي إن عصابة فرعون اليت        
ولَقَـد أَرسـلْنا    {: ومن ساللة إسرائيل الدموية هي قارون الذي وقف مع فرعون وهامان صفا واحدا            ،قوم موسى 

ويضيف القرآن  ] . ٢٣،٢٤: غافر [}ِإلَى ِفرعونَ وهامانَ وقَارونَ فَقَالُوا ساِحر كَذَّاب      ،موسى ِبآياِتنا وسلْطَاٍن مِبنيٍ   
ِمن الْكُنوِز ما {وإن كان لديه } ِإنَّ قَارونَ كَانَ ِمن قَوِم موسى فَبغى علَيِهم   {: تفاصيل دقيقة عن قارون هذا فيقول     
ال تفْرح ِإنَّ اللَّه ال يِحـب       {: غيانوإن قومه قالوا له حني أظهر البطر والط       } ِإنَّ مفَاِتحه لَتنوُء ِبالْعصبِة أُوِلي الْقُوةِ     

الْفَِرِحني،                 ادِغ الْفَسبال تو كِإلَي اللَّه نسا أَحكَم ِسنأَحا وينالد ِمن كِصيبن سنال تةَ والْآِخر ارالد اللَّه اكا آتِغ ِفيمتابو
      الْم ِحبال ي ِض ِإنَّ اللَّهِفي الْأَرِدي    {: فرد عليهم بصفاقة وصلف   . } فِْسِدينلَى ِعلٍْم ِعنع ها أُوِتيتمأي خـربة   } ِإن

فدمرت قصوره وهلكت نفسـه     ،وأنه استمر يف طغيانه حىت نزل به عقاب اهللا وخسفه         ،بأعمال التجارة واالستثمار  
 ] .٨٢-٧٦: القصص[

يعين أتباع املعتقد ال " آل"و" بنو"ن املدلول القرآين لـوإذا كان القرآن يسمي اخلارجني مع موسى بين إسرائيل؛ فأل
إن آل الرجـل هـم   : يف تفسريه نقال عن الصحابة والتـابعني الـذين قـالوا    ساللة الدم كما ذكر ذلك الطربي  

ا وآلَ ِإبـراِهيم وآلَ  ِإنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوح{: قَولُه،عِن ابِن عباٍسونقل الطربي . وقومه هم من على دينه  ،أتباعه
  الَِمنيلَى الْعانَ عرآِل              ":قَالَ] ٣٣: آل عمران [} ِعمو اِسـنيآِل يانَ وـرآِل ِعمو اِهيمـرآِل ِإب ونَ ِمـنِمنؤالْم مه

 .٩٦"وهم الْمؤِمنونَ ،وهِإنَّ أَولَى الناِس ِبِإبراِهيم لَلَِّذين اتبع: يقُولُ اللَّه عز وجلَّ،محمٍد
منطقـة األمـة    -ليعيشوا طبقا لتوجياته يف     ،ولقد ذكر القرآن الكرمي املنهج الذي زود اهللا به املهاجرين مع موسى           

وا الْباب سجدا وقُولُوا وِإذْ قُلْنا ادخلُوا هِذِه الْقَريةَ فَكُلُوا ِمنها حيثُ ِشئْتم رغَدا وادخلُ{:من ذلك قوله تعاىل. املسلمة
ِسِننيحالْم ِزيدنسو اكُمطَايخ لَكُم ِفرغ٥٨: البقرة[} ِحطَّةٌ ن. [ 

-" أمة الرسـالة  "ومنط العيش الذي جيب أن يكونوا عليه يف أرض          ،والدخول سجدا إشارة إىل الثقافة واملمارسات     
وهو هنا طاعة اهللا والتواضع     . ستوحاة من معاين السجود   وهي أن تكون املمارسات كلها م     ،أرض ما حول األقصى   

أو التوبة حسب التعبري    -والقيم املتجددة اليت تتميز بالنقد الذايت       ،فهو إشارة إىل الثقافة   } وقُولُوا ِحطَّةٌ {أما  . للخلق
 تعيق التكيف مـع     وأصارها اليت ،األمة عنها أغالل املوروثات االجتماعية    " حتط" واالستعداد الدائم؛ ألن     -القرآين

وقُولُـوا   {-ولذلك قال الطربي يف تفسـريه       . واخللق اجلديد الذي تربزه املشيئة اإلهلية باستمرار      ،الشئون املتجددة 

                                                 
 حسن) ٣٢٨/ ٥(ن ط هجر جامع البيا= تفسري الطربي  - ٩٦
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والتمزق بني قيم   ،من طور إىل طور كان يتسم لفترات طويلة جدا بالتناقض واالضطراب          وانتقال اتمعات البشري    
ولذلك كان ". األبناء"وبني قيم ومفاهيم الطور اجلديد الذي يدلف إليه " اآلباء"من  ومفاهيم الطور السابق املنحدرة

نتقـال إىل الطـور اجلديـد       والتمزق املذكور مث تسهيل اال    ،عمل الرساالت هو القضاء على التناقض واالضطراب      
 .وتنظيمه

ولكنه . وبدأ انسياح األقوام والشعوب بعضهم على بعض      ،حينما بدأت احلدود اإلقليمية تتهدم    " األمة"مث جاء طور    
والعقول واملمتلكات كما متثـل يف الفراعنـة        ،انسياح سليب مدمر اختذ طابع الغزو والعدوان على األبدان والنفوس         

 مبفهـوم   -إبراهيم الكلـداين  -فجاءت الرساالت املوازية هلذا الطور ابتداء من        . يني وغريهم والكلدان،واألشوريني
 .ويتخطى روابط الدم واألرض السابقة،نفسي يستمد حمتواه من روابط الفكر والعقيدة-وهو مفهوم فكري ،"األمة"

ختبار لقدرتـه علـى القيـام ـذه         ولقد سبق اختيار إبراهيم عليه السالم للبدء باإلعداد إلخراج األمة املسلمة ا           
وِإِذ ابتلَـى   {:وإىل هذا االختبار يشري القرآن الكرمي بقوله تعاىل       . ومدى استعداده لتقدمي تكاليفها ومتطلباا    ،املهمة

: البقرة[} ي قَالَ ال ينالُ عهِدي الظَّاِلِمني     ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فَأَتمهن قَالَ ِإني جاِعلُك ِللناِس ِإماما قَالَ وِمن ذُريتِ           
١٢٤. [ 

 :والكلمات اليت ابتلي ا إبراهيم عليه السالم هي احلوادث اليت اختربه اهللا بواسطتها وهي
 .استعداده للتضحية بنفسه،أوال

 .استعداده للهجرة والتخلي عن روابط األسرة والدم والوطن،والثانية
 .حملاربة العقائد القائمة ورموز الثقافة املعاصرة املتخلفةاستعداده : والثالثة
 .استعداده للتضحية بولده وأسرته،والرابعة

 وتشري اآليات القرآنية إىل أن إبراهيم عليه السالم اجتاز هذه
الشتراط فجاءه اجلواب باملوافقة مع ا    ،وأنه سأهلا لذريته من بعده    ،االختبارات بنجاح وأنه استحق رتبة اإلمامة للناس      

 .ويفشلون باختباراا،إىل أن هذه اإلمامة عهد ال يناله الظاملون املقصرون من ذريته الذين ال يقومون بتكاليفها
ومؤسسـاا  ،فابتدأ بتحديد مواطنها  ،"األمة املسلمة "مث مضى إبراهيم مصحوبا بأبنائه وأسرته يف التمهيد إلخراج          

وتفاعل احلضارات وهي منطقة متتد من بالد       ،لتقى املواصالت العاملية  حيث اختار هلا موطنا منطقة وسطا تقع يف م        
للتربية والتزكية وهـي الكعبـة واملسـجد        ،األوىل: كذلك أقام مؤسستني تربويتني   . الشام عرب دلتا مصر واحلجاز    

ريـق  مث انقسمت األسرة إىل جوار املسجدين ليقوم كـل ف         . للدعوة والنشر وهي املسجد األقصى    ،والثانية،احلرام
وإىل هذا اإلعداد اإلبراهيمي    . اجلديدة" األمة"وإعداد األجواء لفكرة    ،باإلشراف على املهمة املوكلة إليه يف منطقته      

 ِإلَّـا   ووصى ِبها ِإبراِهيم بِنيِه ويعقُوب يا بِني ِإنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَال تموتن             {:كانت اإلشارة القرآنية التالية   
 ] .١٣٢: البقرة[} وأَنتم مسِلمونَ

وأسرة يعقوب  ،برسالة موسى اليت جرى التمهيد هلا برحيل يوسف       " أمة الرسالة "مث كانت االنطالقة األوىل إلخراج      
ة  باملؤمنني بالرسـال   -أو اهلجرة -وكان اخلروج   . إىل مصر وإشاعة جو من الثقافة املالئمة لألمة اليت يراد إخراجها          

الـيت  " أمة الرسالة "والتوجه إىل منطقة املسجد األقصى لتطهري أرض        ،اجلديدة مرورا بشمايل منطقة املسجد احلرام     
 .ولبدء الدعوة والنشر فيها،رسم حدودها إبراهيم



 ٨٧

تِجيئُونَ ِبِهم  ،كُنتم خير الناِس ِللناسِ   «: قَالَ] ١١٠: آل عمران [} كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناسِ    {: وعن أَِبي هريرةَ  
 .جلنةليدخلوا ا. ٩٥»تدِخلُونهم ِفي الِْإسلَاِم،ِفي السلَاِسِل

فحـني  .  الذي حتدده تكنولوجيا العصر    -مدى التواصل واالتصال  -إن سعة دائرة األمرة حيددها      ،واملالحظة الثامنة 
اليت أمكنـه  ،ويتواصل مشافهة مع بين جنسه حتددت دائرة األمة باحلدود اجلغرافيـة   ،كان اإلنسان يسري على قدميه    

وحني اكتشف العربـات الـيت   ،ئرة لتشمل أكثر من قريتهواخليل اتسعت الدا،وحني ركب احلمري. التحرك داخلها 
جترها اخليول ورموز الكلمات والكتابة ازدادت سعة دائرة األمة لتشمل القارة حىت إذا وقف على عتبـة ركـوب     

 .والتواصل بالتلكس والتلفون والفاكس رمست الرسالة اإلسالمية لألمة دائرة تتسع لإلنسانية كلها،الفضاء
لتطور اجلغرايف لسعة رقعة األمة تطور اجتماعي مواز يوسع دائرة القيم يف كل طور فينقلها من القيم                 ويرتبط ذا ا  

وإىل هذا التدرج يف االتساع كانت اإلشارة النبوية يف أن كـل            . القومية مث العرقية مث العاملية     األسرية إىل القبلية مث   
 . بعث إىل الناس كافة-�-وأنه ،رسول بعث إىل قومه

:  تعجز عن مواكبته فتقع يف خطـأين اثـنني         -وما زالت - املشكلة يف التطور املشار إليه أن البشرية كانت          ولكن
فترفض االنتقال من قيم طور انتهى أمـده  ،وما زالت متارس الرفس واحلران    ،إن فئات كثرية من البشر كانت     ،األول

وما زالت تشوه مفهوم    ،ل املال والسلطان كانت   إن نوازع اهلوى املرتبط مبصاحل أه     ،والثاين. إىل قيم طور حل زمنه    
وبذلك ،وحتل حملها روابط الدم أو الوطن أو املصاحل املادية        ، من احملور إىل اهلامش    -الرسالة أو الفكرة  -األمة فتنتقل   

 .على من ال ينطبق عليه مواصفات األمة كما حددها القرآن واحلديث" األمة"يطلق مصطلح 
ت املؤسسات التربوية اإلسالمية أن تقوم يف كل جيل مبراجعة املفاهيم املتحدرة مـن              لذلك كان من أبرز مسئوليا    

وتزكية املفاهيم املتداولة مما علق ا من ، الصائبة-املفاهيم- ومكوناا وروابطها بغية جتديد     -األمة-اآلباء عن معىن    
 .نقص أو تشويه

 ونشأا" األمة املسلمة"بدء ظاهرة : الفصل اخلامس عشر
ِإنَّ ِإبراِهيم كَانَ أُمةً قَاِنتا ِللَِّه حِنيفًا       {برسالة إبراهيم الذي وصفه القرآن الكرمي       " األمة املسلمة "بدأ اإلعداد لظاهرة    

ِرِكنيشالْم ِمن كي لَم١٢٠: النحل[} و. [ 
. زت مع تطور اتمعات البشرية    كحلقة يف سلسلة الرساالت السماوية اليت توا      " األمة اإلسالمية "ولقد جاء مفهوم    

وحني انتقل النـاس إىل     . فحني بدأ االجتماع البشري بطور األسرة جاءت الرسالة أسرية كرسالة آدم عليه السالم            
-وحني انتقلت اتمعات إىل طـور       . طور القبيلة والقرية جاءت الرساالت قبلية وقروية كرساالت صاحل وهود         

 .سالة نوح عليه السالم جاءت الرسالت قومية كر-القوم
وهو مفهوم دموي يستمد حمتواه من روابط الدم  ،Peopleهذا يقابله يف اللغة اإلنكليزية مصطلح       " القوم"ومفهوم  

والقبلي وتكونت نتيجة لذلك ظاهرة     ،حني بدأ اإلنسان ينتقل من حياة التجوال الفردي إىل طور التجوال األسري           
 .يف الطور الرعوي للبشرية" القوم"

وهو مفهوم جغرايف يستمد حمتواه من الروابط . Natiomفيقابله يف اللغة اإلنكليزية مصطلح    " الشعب"أما مفهوم   
واالستقرار يف رقعة األرض اليت حتددها ،واألقوام تنتقل من طور الرعي إىل طور الزراعة       ،اجلغرافية حني بدأت القبائل   

 .قوة األقوام املتجمعة
                                                                                                                                            

 حسن) ٦٧١/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٩٤
 حسن) ٦٧٤/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٩٥
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مث علقـة مث  ،ومنوها كتدرج منو اجلسد اإلنساين فكما يبدأ اجلسد نطفة        ،إن األمة تتدرج يف نشأا    ،واملالحظة الرابعة 
وكما إن اإلنسان الكامل هو الذي يبلغ النضج ،مث يقوى شابا مث يبلغ رجال مث يعود شيخا،يولد طفال مث يصبح صبيا  

مث تصري جمموعة صغرية مث قوما مث       ،فكذلك األمة تبدأ فردا واحدا    . بوظائفه كاملة والعقلي ويقوم   ،اجلسدي والنفسي 
وأبرز شارات ،واألمة الراشدة هي اليت تبلغ درجة الرشد احلضاري والنوعي. شعبا حىت تنتهي بالدائرة اإلنسانية كلها

 . مبعناه الواسع وحماربتهوالنهي عن املنكر،هذا النضج هو محل رسالة الدعوة للخري مبعناه الواسع وإشاعته
والقبائل فيها وال اختالف األلوان واملهـن       ،إن األمة الراشدة ال ينال من وحدا تنوع الشعوب        ،واملالحظة اخلامسة 

وما دامت والءاا تـدور يف فلـك        ،واألماكن ما دامت هذه التنوعات ال خترج عن وظيفتها يف تسهيل التعارف           
وما دام يعمل هذا التنوع كما يعمل التنظيم اإلداري القـائم           ،ألشخاص واألشياء وال تدور يف فلك ا    ،الرسالة وحده 

 .والتنوع يف االختصاصات والوسائل،على الوحدة يف الغاية
فهي خترج إخراجا للقيام بوظيفة األمر بـاملعروف        . إن األمة كيان صناعي ميكن بناؤه وهدمه      ،واملالحظة السادسة 
واملقدرات لتطوير املؤسسات التربوية واإلدارية للقيـام       ، يقتضي منها بذل اجلهد    وهذا اإلخراج . والنهي عن املنكر  

. وإخراجها مبا تتطلبه وظيفتها حسب حاجات الزمان واملكـان        ،بالدراسة والتخطيط املستمر إلحكام تطوير األمة     
ةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيـِر ويـأْمرونَ       ولْتكُن ِمنكُم أُم  {:مثل قوله تعاىل  ،وإىل إخراج هذه املؤسسات كان التوجيه اإلهلي      

 ] .١٠٤: آل عمران[} ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
وما يتفرع عنها مـن تطبيقـات يف        ،إن استمرار األمة يف احلياة مرهون باستمرار محلها للرسالة        ،واملالحظة السابعة 

أو توقفت فاعليتها أو تقلصت تطبيقاا انتهى وجـود         ،فإذا ضعفت عن محل هذه الرسالة     .  املختلفة جماالت احلياة 
وهذا ما فهمه ،وإن ربطتها ا روابط الدم واألرض واللغة والثقافة،األمة وحل حملها أمة أخرى ال عالقة هلا بسابقتها   

كُنتم خير أُمـٍة أُخِرجـت ِللنـاِس تـأْمرونَ     {:اىلكبار الصحابة الذين عايشوا بدء الرسالة وتطبيقاا من قوله تع 
 .} ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه

  والتصور عن األمة املسلمة حني قال يف شرح اآلية املذكورة         ،ولقد كان اخلليفة عمر حريصا على تأكيد هذا الفهم        

] ١١٠: آل عمران [} كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَرِ         {: يعِن السد  ما جاء 
ِفي خاصٍة ِمن  «]٢٣: البقرة[} كُنتم{: ولَِكن قَالَ» فَكُنا كُلَّنا،،«أَنتم » لَو شاَء اللَّه لَقَالَ«: قَالَ عمر بن الْخطَّاِب
كَانوا خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عـِن          ،ومن صنع ِمثْلَ صِنيِعِهم   ،�أَصحاِب رسوِل اللَِّه    

 .٩١»الْمنكَِر
رماِس{: وقَالَ عِللن تِرجٍة أُخأُم ريخ متا«: قَالَ] ١١٠: آل عمران[} كُنِلنكُونُ ِلأَوا،تكُونُ ِلآِخِرنلَا ت٩٢»و. 
كُنـتم  {: فَقَرأَ هِذهِ ،ذُِكر لَنا أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب قَالَ ِفي حجٍة حجها ورأَى ِمن الناِس ِرعةً سيئَةً              : قَالَ،وعن قَتادةَ 

فَلْيؤد ،يا أَيها الناس من سره أَنْ يكُونَ ِمن ِتلِْك الْأُمةِ         «: ثُم قَالَ ،الْآيةَ] ١١٠: آل عمران [} ِسخير أُمٍة أُخِرجت ِللنا   
 .٩٣»شرطَ اللَِّه ِمنها
م الَِّذين خرجوا معه ِمـن    ه«: قَالَ] ١١٠: آل عمران [} كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناسِ    {: قَالَ ِفي ،وعِن ابِن عباسٍ  

 .٩٤»مكَّةَ
                                                 

  مرسلحسن) ٦٧١/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٩١
 فيه مبهم) ٦٧٢/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٩٢
 صحيح مرسل) ٦٧٣/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٩٣
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وقيم وممارسات  ، وما يتضمنه هذا املنهاج من معتقدات      -منهاج حياة -ليعين  " أمة"فقد ورد مصطلح    ، الثاين واملعىن
 ] .٢٢: الزخرف[} ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مهتدونَ{:وتقاليد مثل قوله تعاىل

} وقَالَ الَِّذي نجا ِمنهما وادكَر بعد أُمٍة{:  مثل قوله تعاىل-فترة زمنية-ليعين " أمة"فقد ورد مصطلح ،واملعىن الثالث
 ] .٤٥: يوسف[
 ] .٨: هود[} ولَِئن أَخرنا عنهم الْعذَاب ِإلَى أُمٍة معدودٍة{

ولَما ورد مـاَء    {:  قوله تعاىل  مثل. ليعين جمموعة من الناس هلا مهنة واحدة      " أمة"حيث ورد مصطلح    ،واملعىن الرابع 
 ] .٢٣: القصص[} مدين وجد علَيِه أُمةً ِمن الناِس يسقُونَ

واحلشرات اليت تنتمي ،ليشري إىل املخلوقات األخرى من احليوانات والطيور" أمة"حيث ورد مصطلح ،واملعىن اخلامس
] ٣٨: األنعام[} بٍة ِفي الْأَرِض وال طَاِئٍر يِطري ِبجناحيِه ِإلَّا أُمم أَمثَالُكُموما ِمن دا{: مثل قوله تعاىل. إىل جنس واحد

. 
ومنطا يف االجتماع وأسـلوبا يف      ،وتقاليد يف العمل والقيادة   ،ولقد كشف علم احليوان إن لكل نوع منه لغة ختاطب         

 .احلياة
اجلماعة والقرن : "فهو عند الطربي. ري إىل املعاين اليت مرتعند بعض املفسرين ليش" األمة"ولقد تكرر شرح مصلح 

. ٨٨"اإلمام يقتدى به يف اخلري"وهو " الناس كانوا على دين واحد فاختلفوا"وهو . ٨٧"دين وملة"وهو . ٨٦"من الناس
 .٩٠"أي كنتم خري أهل طريقة: الطريقة"وهو . ٨٩"األجل احملدود أو جميء أمة وانقراض أخرى"وهو 

 "األمة"ميكن اخلروج باملالحظات التالية حول مفهوم مما مر كله 
ـ    ،املالحظة األوىل : ومعناه العنصـر  ،األول: يتضـمن عناصـر أربعـة     " األمـة "إن املعىن االصطالحي املتكامل ل

فاألمة جمموعة من الناس حتمل . العنصر الزمين،والرابع. العنصر االجتماعي،والثالث. العنصر الفكري،والثاين،البشري
 ما دامت حتمل هـذه      -األمة-وتظل حتمل صفة    . وتعيش طبقا ملبادئ هذه الرسالة    ، حضارية نافعة لإلنسانية   رسالة

كما يطلق  ،ولكنها لن تكون النموذج اإلسالمي لألمة متاما      ،"األمة"أما حني تفقدها فقد يطلق عليها اسم        . الصفات
 .ولكن الدين املقبول عند اهللا هو اإلسالم،على أن دين" دين"اسم 

 أي العطاء الذي تقدمه مجاعة من الناس        -الرسالة-إن العنصر الرئيسي يف مفهوم األمة هو عنصر         ،واملالحظة الثانية 
 .إىل بقية جمموعات اإلنسانية ليساعد على بقاء النوع البشري ورقيه

وال الكـم   ، اجلغرافية أو، الروابط الدموية  -أو املكون األول لألمة   -ال يشترط يف العنصر البشري      ،واملالحظة الثالثة 
أو أجياال أو اإلنسانية كلها ما دامت       ،وقد يكون فئة أو مجاعة أو جيال      ،فقد يكون هذا العنصر فردا واحدا     . العددي

وتطبيقات حضارية يف ميادين احلياة     ،ويوحدها فقه شامل هلذه الرسالة وتطبيقات فاعلة تنتج عنها نظم         ،حتمل رسالة 
 .ع البشري ورقيهاملختلفة تسهم يف بقاء النو

                                                 
 .٥٦٣ص" بال،مكتبة احلليب: القاهرة "٣ط،١جـ،بيانجامع ال،الطربي - ٨٦
 .٦٠،٦١ص،٢٥جـ،نفس املصدر،الطربي - ٨٧
 .٣٣٦-٣٣٤ص،٢جـ،نفس املصدر،الطربي - ٨٨
 .١٢٧ص، من سورة البقرة١٢٨تفسري آية ،٢جـ،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب - ٨٩
 .٤٦ص،٤جـ،التفسري،الطربي - ٩٠



 ٨٤

إن معاذًا : كنت جالسا مع ابن مسعود فقال: ومثل قول عبد اهللا بن مسعود الذي رواه عنه فروة األشجعي حني قال
 .كان أمة قانتا هللا حنيفا ومل يك من املشركني

فلما رأيته أعاد . إن معاذا: فأعاد قوله. } ِإنَّ ِإبراِهيم كَانَ أُمةً قَاِنتا ِللَِّه حِنيفًا{: قال اهللايا أبا عبد الرمحن إمنا : فقلت
 .عرفت أنه تعمد األمر فسكت

 أتدري ما األمة وما القانت؟: فقال
 !اهللا أعلم: قلت
معاذ بن جبل رضي اهللا عنه معلما للخري        وكان  . املطيع هللا : والقانت. األمة الذي يعلم اخلري ويؤمت به ويقتدى      : قال

 .٨٣مطيعا هللا ورسوله
وِمن قَوِم موسى   {:  مجاعة من العلماء الدعاة الذين حيملون رسالة إصالحية مثل قوله تعاىل           -اإلنسان-وقد يكون   

 ] .١٥٩: األعراف[} أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعِدلُونَ
 ] .١٠٤: آل عمران[} نكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِفولْتكُن ِم{: وقوله تعاىل
} وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطًا أُممـا {: وجها مثل قوله تعاىل، طائفة أو قبيلة هلا معتقدها-اإلنسان-وقد يكون  

 ] .١٦٠: األعراف[
 ] .١٦٨: األعراف[} اهم ِفي الْأَرِض أُمما ِمنهم الصاِلحونَ وِمنهم دونَ ذَِلكوقَطَّعن{: وقوله أيضا
ِتلْك أُمةٌ قَد خلَـت لَهـا مـا    {:  جيال له فكر واحد ولون حضاري واحد مثل قوله تعاىل  -اإلنسان-وقد يكون   

متبا كَسم لَكُمو تب١٣٤،١٤١: البقرة[} كَس. [ 
سِمعت رسولَ  : سِمعت الْمستوِرد يقُولُ  : قَالَ، عن حديِج بِن أَِبي عمٍرو     : يف جيل الصحابة الذي رباه     -�-وله  وق

قَالَ »  أَتاها ما وعدها اهللاُ    فَِإذَا مرت علَى أُمِتي ِمائَةُ سنةٍ     ،وِإنَّ أَجلَ أُمِتي ِمائَةُ سنةٍ    ،ِإنَّ ِلكُلِّ أُمٍة أَجلًا   «:  يقُولُ �اِهللا  
 .٨٤»يعِني كَثْرةَ الِْفتِن«: ابن لَِهيعةَ

كنتم خري أمة أخرجـت     {: مثل قوله تعاىل  .  جمموعة متميزة بالتزامها مثل الرسالة ومبادئها      -اإلنسان-وقد يكون   
  .]١١٠: آل عمران[} للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا

ويف تفسريها قال ابن ! تكون ألولنا وال تكون آلخرنا: وبسبب هذا التميز قال عمر بن اخلطاب عند ذكر هذه اآلية        
 !٨٥هم الذين هاجروا من مكة إىل املدينة: عباس

مثل قوله  .  حىت يشمل اإلنسانية كلها إذا اجتمعت على فكرة واحدة ومنهاج واحد           -اإلنسان-وقد يتسع مفهوم    
 :تعاىل

}لَفُواوتةً فَاخاِحدةً وِإلَّا أُم اسا كَانَ الن١٩: يونس[} م. [ 
} ولَوال أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واِحدةً لَجعلْنا ِلمن يكْفُر ِبالرحمِن ِلبيوِتِهم سقُفًا ِمن ِفضٍة ومعاِرج علَيها يظْهـرونَ                 {
 ] .٣٣: الزخرف[

                                                                                                                                            
ـ    ) ١١٣/ ٢(ودالئل النبوة للبيهقـي حمققـا        ) ١٣٧١)(٢٣٤/ ٢(اإلمياء إىل زوائد األمايل واألجزاء       - ٨٢ / ١٣(ى املوصـلي    ومسـند أيب يعل

 حسن ) ١٣٣١)(١٦٥/ ٤(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٧٢١٢)(١٧٠
 .١٩٠ص،١٤جـ،التفسري،الطربي - ٨٣
 واملقصود م أصحابه كما ورد بأحاديث صحيحة صرحية =حسن لغريه ) ٧٣٠)(٣٠٧/ ٢٠(املعجم الكبري للطرباين  - ٨٤
 .٤٤-٤٣ص،٤جـ،التفسري،الطربي - ٨٥



 ٨٣

واحلركات العاملة يف ميدان العمل اإلسالمي تتقبـل هـذه          ،وما زالت مؤسسات التربية اإلسالمية التقليدية     ،"األمة
أو ال تثبت   ،وليس كفرضية من الفرضيات البشرية اليت قد تثبت       ،وتتعامل معها وكأا آية من آيات الكتاب      ،املقولة

فكانت النتيجة العملية هلذه املمارسات التربوية اخلاطئة هي تكدس         . باالختبار والتجريب يف خمترب اآلفاق واألنفس     
. وتنسيق املقدرات البشرية واملاديـة     بناء األمم " فقه"األفراد املسلمني يف أكوان بشرية ليس لديها علوم حمددة عن           

اليت ما زالت تصنع من شظايا األمة املسلمة املتوفاة مزقًا ،ارجيولذلك أصبحت لعبة سهلة بأيدي قوى االحتالل اخل   
فيها " الوالء"وحماور " ثقافاا"و" جنسياا" وحتدد هلا -األمم اإلسالمية-من الكيانات املهيضة اليت تطلق عليها اسم 

 .دارة واالجتماعواإل،وتصمم هلا تطبيقاا اخلاوية الضعيفة يف شئون السياسة،طبقا لنظريات عصبية خمتلفة
واحملصلة النهائية جلهل املؤسسات التربوية اإلسالمية بإخراج األمة املسلمة هي أن هذه املؤسسات ما زالت تعمـل                 

غري مصلحني لتقذف م إىل بيئات غري صاحلة حيث تدخل فضائلهم الفردية يف صراع              -على إعداد أفراد صاحلني     
والتآكل مث الوقوع   ،تهي م األمر إىل االزدواجية يف السلوك وإىل التالؤم        إىل أن ين  ،مع عالقات اجتماعية غري فاضلة    

واجلهاد املرجتل أو املصطنع الـذي كـثريا مـا ينتـهي إىل االنتحـار      ،واالنفجارات التلقائية ،ضحية واالنفعاالت 
أو - جديد "فقه"أو السحق حتت ضغط اإلحباطات والنكسات دون أن ينتبه أحد إىل أن املطلوب هو ،٨٠االجتماعي
 .وبعثها إىل آخر ما يتعلق ا،وعوامل صحتها ومرضها وموا، يتكامل فيه علم إخراج األمة املسلمة-علم جديد

وتنبيه الباحثني ، وبلورة أصوله-فقه إخراج األمة املسلمة-لكل ذلك أصبحت احلاجة ماسة وشديدة إىل استكشاف 
والسـنة الشـريفة    ،ليا اليت ترشد إليها توجيهات القـرآن الكرمي       اإلسالميني إىل دخول ميدانه يف ضوء الغايات الع       

 .وهذا ما هدفت إىل اإلسهام فيه الفصول التالية من هذا الباب. والشئون املتجددة يف اآلفاق واألنفس
 مفهوم األمة املسلمة: الفصل الرابع عشر

 : معىن األمة-١
" اإلميـان "و" الزكـاة "و" الصالة"سالمية مثل مصطلح    األمة مصطلح من املصلحات اليت ولدت مبيالد الرسالة اإل        

 .وهكذا" النفاق"و" الكفر"و" اإلسالم"و
فقد تكررت اإلشارة إليه    ،االصطالحي-وأما املعىن   . ٨١ اجلماعة من الناس اليت تؤم جهة معينة       -لغويا-واألمة تعين   

 :واحلديث ليدل على معان عديدة أمهها،يف القرآن
 .رسالة+ إنسان : ليدل أن األمة هي" األمة"ح ورد مصطل،املعىن األول

واجلماعة ليـأمت بـه النـاس       ،هنا هي مثل أعلى يقدم النموذج األمثل للجوانب اخلرية يف سلوك الفرد           " الرسالة"و
ويشري القرآن الكـرمي إىل     . ويقدم الصورة الشاملة للجوانب الشريرة ليتجنبها الناس ويسلموا من آثارها         ،ويسعدوا

 . األمر باملعروف والنهي عن املنكر-لة يف مواضع عديدة باسمالرسا-هذه 
ِإنَّ ِإبراِهيم كَانَ أُمةً {:فقد يكون فردا واحدا مثل اإلشارة إىل إبراهيم عليه السالم عند قوله تعاىل" اإلنسان"وأما عن 

ِرِكنيشالْم ِمن كي لَمِنيفًا وا ِللَِّه ح١٢٠: النمل[} قَاِنت. [ 
 .١؛ ألنه مل يشرك يف دينه شيئا٨٢"يبعث أمة وحده:" يف زيد بن عمرو بن نفيل-�-ثل قوله وم

                                                 
وتتعطل فاعليتـه   ،فالفرد الفاشل ينتحر اجتماعيا حيث ينسحب من احلياة       ،أما يف العامل اإلسالمي   . حني يفشل الفرد يف الغرب ينتحر جسديا       - ٨٠

تحرة العاجزة عن جماـة     مث تكون من مثرات هذا االنتحار أن تزخر اتمعات اإلسالمية باألفواج املن           . االجتماعية بانتظار املوت والعدل األخروي    
 .والعجز وكراهية التضحية،ينخر به الوهن" غثاء"وتتحول إىل ،ومقاومة العدوان اخلارجي،التحديات الداخلية

 .١٢٧ص،٢جـ،التفسري،القرطيب - ٨١



 ٨٢

فَِإنْ يهلَكُوا فَسـِبيلُ مـن      ،أَو سبٍع وثَلَاِثني  ،أَو ِست وثَلَاِثني  ،تدور رحى الِْإسلَاِم ِلخمٍس وثَلَاِثني    «:  حني قال  -�
لَكه،مهِدين ملَه قُمِإنْ يو،قُمايامع ِعنيبس م٧٨» لَه. 

أَذَكَر بعد قَرِنـِه  :  قَالَ ِعمرانُ فَالَ أَدِري  -،ثُم الَِّذين يلُونهم  ،ثُم الَِّذين يلُونهم  ،خير أُمِتي قَرِني  ":�قَالَ رسولُ اللَِّه    و
ويظْهر ،وينذُرونَ والَ يفُـونَ ،ويخونونَ والَ يؤتمنونَ،دونَ والَ يستشهدونَ ثُم ِإنَّ بعدكُم قَوما يشه    -قَرنيِن أَو ثَالَثًا    
 نمالس ٧٩"ِفيِهم. 

وإمنا أخذت ،راشدة" أمة مسلمة"مل تكن طوال التاريخ " األمة اإلسالمية" أن -�-بشهادة رسول اهللا -وهذا يعين 
وإن مؤسسات التربية اإلسالمية    ،ج األمة يف القرآن والسنة حىت خالفته متاما        باالحنراف عن منوذ   -منذ وقت مبكر  -

وما ،إخراج األمة املسلمة  " فقه "-أو أجربت على ترك   -واخلالفة الراشدة تركت    ،يف العصور اليت تلت عصر النبوة     
ض وأخطـاء   وحتميها من عوامل املـر    ،يتطلبه هذا اإلخراج من نظم وتشريعات ومؤسسات تقي األمة من التسلط          

غري املصلح الذي يهيأ منـذ الطفولـة        -مث احنسرت لتقتصر على تربية الفرد الصاحل        ،مث نسيت هذا اهلدف   . الوفاة
وهذا النموذج يف التربية هو الذي ورثته مؤسسات التربية         . لالنتقال إىل اآلخرة دون التدرب على عبور حمطة الدنيا        

إذا صـلح الفـرد صـلحت    : "ذه املؤسسات تعمل على أساس أنهحيث ما زالت ه   ،اإلسالمية يف العصور احلديثة   
                                                 

 )٢٦٧/ ٢(صحيح واجلامع الصحيح للسنن واملسانيد  ) ٤٢٥٤)(٩٨/ ٤(سنن أيب داود  - ٧٨
ِه أَيضـا علَـى     ِاختلَفُوا ِفي بياِن معنى هذَا الْكَلَـام وتفِْسـريِ        ،  ِاعلَم أَنهم لَما ِاختلَفُوا ِفي الْمراِد ِبدوراِن رحى الِْإسلَاِم علَى الْقَولَيِن الْمذْكُوريِن             

، وِبالْمعاِصي  ، والْخروِج علَى الِْإمام    ، يعِني ِبالتغِيِري والتبِديِل والتحِريِف     ) فَِإنْ يهِلكُوا : (فَقَوله: فَتفِْسري هذَا الْكَلَاِم علَى قَول الْأَكْثَِرين هكَذَا      ،قَولَيِن
فَسِبيلُهم ِفي الْهلَاِك ِبالتغِيِري والتبِديِل والْوهِن ِفي الديِن سِبيلُ من هلَك ِمن الْـأُمِم  : أَي) فَسِبيلُ من هلَك: (وقَوله.لْحدِود وِإقَامِتهاوترِك ا ، والْمظَاِلِم  

 .والْوهن ِفي الدين، التبِديِل والْقُروِن الْماِضيِة ِفي الْهلَاِك ِبالتغِيِري و، الساِلفَِة 
بـلْ سـمى    ، ولَيس الْهلَاك ِفيِه علَى حِقيقَته      ، يقُم لَهم سبِعني عاما     ، ِلعدِم التغِيِري والتبِديِل والتحِريِف والْوهِن      : أَي) وِإنْ يقُم لَهم ِدينهم   : (وقَوله

الْه اببلَاكًاأَسِه هي ِإلَيدؤا ياِل ِبمِتغاِلاشلَاِك و. 
 انِ   : فَِإنْ قُلْتِعدوذَا الْكَلَاِم مل: ِفي هالْأَو :      لَكه نِبيلُ مس مِبيلُهِلكُوا فَسهِإنْ ي مهالثَّاِني،أَنو :      مهِدين ملَه قُمِإنْ ي مهأَن ،   ع ِعنيبس ملَه قُمايذَاِن ،امهو

 .فَأَي ِمن هذَيِن الْموِعديِن وِجد ووقَع؟،لَا يوجد الْأَول، وِإنْ وِجد الثَّاِني ،لَا يوجد الثَّاِني، بلْ ِإنْ وِجد الْأَول ، الْموِعداِن لَا يوجداِن معا 
 .ِانتهى. ولَم يزلْ ذَِلك كَذَِلك ِإلَى الْآن، قَع الْمحذُور ِفي الْموِعِد الْأَول قَد و: قَالَ الْقَاِري ِفي الِْمرقَاة: قُلْت
ِارتفَـع  ، ع ِفي الْموِعِد الْـأَول      فَلَما وقَع ما وقَ   ،وجرى ما جرى  ، فَقَد ظَهر بعد ِانِقضاِء مدِة الْخلَفَاِء الراِشِدين ما ظَهر          ، لَا شك ِفي وقُوِعِه     : قُلْت

 .الْموِعد الثَّاِني كَما لَا يخفَى علَى الْمتأَمل
وأَخبرهم أَنهـم  ، ِفيِه أَولُ زماِن الِْهجرةوجعلَ الْمبدأَ،وِإقَامِة الْحدوِد والْأَحكَام، واملعىن أنه أَراد ِبِه ِاسِتقَامةَ أَمِر الْأُمِة ِفي طَاعِة الْولَاة " قال التوربشيت 

 ثَلَاِثنيا وسمِه خلَيع ما هلَى مثُونَ علْبي ، ثَلَاِثنيا وِست أَو ، ثَلَاِثنيا وعبس ا الِْخلَاِف ، أَوصقُّونَ عشي ثُم ،همتكَِلم قفَرتلَكُوا ،فَتفَِإنْ ه ،ِبيلُ فَسس مِبيلُه
     ملَهقَب لَكه قَد نِة           ، مِإيثَاِر الطَّاع ِه ِمنلَيا كَانَ عِإلَى م مهرأَم ادِإنْ عو ،   قِة الْحرصنو ،       ِعنيباِم السمِإلَى ت ذَِلك ملَه ِتمى اللَّفْظ  ، يضقْتذَا مه . لَوو

  ضى اللَّفْظُ أَيضل         ِاقْتالْقَو ذَِلك ملَه ِقمتسي لَم ذَِلك رة           ، ا غَياِنيورام الْمِفي أَي هةً ِمنِتقَامأَقَلَّ ِاس كُني ة لَماِسيبض الْععِام بِفي أَي لْكعون املعبود . فَِإنَّ الْم
)٢٩٤/ ٩( 

  ) ٣٦٥٠)(٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٧٩
وقرن التابعني إن اعترب من سنة مئة كان        ،وهم أتباع التابعني  " مث الذين يلوم  "،وهم التابعون ،فهم أهل القرن الذين بعدهم    " ونهممثَّ الذين يل  : "وقوله

 واهللا،وأما الذين بعدهم فإن اعترب منها كان حنوا من مخسني فظهر ذا أن مدة القرن ختتلف باختالف أعمار أهل كل زمان               ،حنو السبعني أو الثمانني   
 . تعاىل أعلم

ويف هـذا الوقـت ظهـرت البـدع ظهـورا           . من عاش إىل حدود العشرين ومئتني     ،ممن يقبل قوله  ، واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعني       
مل يزل األمـر يف     و،وتغريت األحوال تغريا شديدا   ،وامتِحن أهل العلم ليقولوا خبلق القرآن     ،ورفعت الفالسفة رؤوسها  ،وأطلقت املعتزلة ألسنتها  ،فاشيا

 .ظهورا بينا حىت يشملَ األقوال واألفعال واملعتقداِت" ثُم يفْشو الكَِذب: "- � -وظهر قوله . نقص إىل اآلن
كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صـحيح        .   واقتضى هذا احلديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعني؛ والتابعون أفضل من أتباع التابعني             

 )٢٦/ ١(البخاري 
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 :مقدمة
وتربية ،وما مل توجه العناية إىل بلورة هذا اهلدف. خراج األمة املسلمة هو اهلدف الثاين من أهداف التربية اإلسالمية  إ

هدف تربية الفرد املسلم لن تكـون       :  عليه فإن اجلهود اليت تبذل لتحقيق اهلدف األول        -إنسان التربية اإلسالمية  -
 يف بنـاء    -األمة املسلمة - عنصر واحد من عناصر تتفاعل لتجسد        املصلحني هم -ذات قيمة؛ ألن األفراد الصاحلني      

 :وإىل هذا البناء كانت اإلشارة يف احلديث النبوي القائل. اجتماعي واقعي يليب احلاجات والتحديات القائمة
 .٧٦وشبك أَصاِبعه» عضه بعضاِإنَّ املُؤِمن ِللْمؤِمِن كَالْبنياِن يشد ب«:  قَالَ�عِن النِبي ،عن أَِبي موسى

ِإذَا ،كَمثَِل اجلَسدِ ،ترى املُؤِمِنني ِفي تراحِمِهم وتوادِهم وتعاطُِفِهم     «: �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قال،وعن النعماِن بِن بِشريٍ   
ِر وهِدِه ِبالسسج اِئرس ى لَهاعدا توضكَى عتىاش٧٧»احلُم. 

وإمنا هو جدر متينة من احلجارة املصقولة املشدودة بعضها إىل          ،وكما أن البنيان املرصوص ليس كومة من احلجارة       
ومسك ،وعمـق األسـاس  ،واجلسـور والعقود ،وعدد األعمدة،واحلديد حسب قوانني هندسة البناء ،بعض باإلمسنت 

 .وظروف املناخ احمليط،ومقدار االرتفاع،اجلدار
إال إذا كان يغـذي اجلسـد قلـب نـابض            واحلمى للعضو املصاب  ، اجلسد ال يتداعى أعضاؤه بالسهر     وكما أن 

وشـبكة نشـطة مـن الشـرايني واألوردة      ،وأجهزة معافـاة للهضـم والتنفس     ،ويدبر أموره دماغ سليم   ،باحلياة
 .ويغذيه دم نقي متوازن التركيب والعناصر،واألعصاب

وقوانينـه يف  ، وإمنا هي نسيج اجتماعي حتكمه سنن اهللا-ة أو غري صاحلةصاحل-فكذلك األمة ليست أكواما بشرية      
وتعمل متكاملة حبيث يكون حصيلة هـذا كلـه         ،وتتالحم فيه مكونات األمة   ،بناء األمم وصحتها ومرضها ووفاا    

 .وقيامها بوظائفها طبقا حلاجات الزمان واملكان،إخراج األمة املسلمة
وال ، حبيث تكون األوىل مقدمة للثانية     -ومرحلة إخراج األمة املسلمة   ، الفرد املسلم  مرحلة تربية -وتتكامل املرحلتان   

-أن اإلنسـان الصـاحل      ،ولذلك كان التركيز يف املرحلة املكية على تربية الفرد املسلم         . تغين واحدة دون األخرى   
 .يةبينما كان إخراج األمة املسلمة هو حمور العملية التربوية يف املرحلة املدن،املصلح

ـ         مفهوم نظري يف القرآن    : يف التاريخ اإلسالمي مفهومني   " األمة"غري أن البحث يف املصادر اإلسالمية يكشف أن ل
وقد اخترت يف هذا البحث أن أطلق عليه اسـم  ،وهو مفهوم يقدم النموذج الذي جيب أن تكون عليه األمة   ،والسنة

 -�- برز عرب العصور اإلسالمية ابتداء من عصر الرسول          الذي" األمة"ومفهوم عملي ميثله كيان     ". األمة املسلمة "
 ".األمة اإلسالمية"وقد اخترت أن أطلق عليه اسم ،حىت الوقت احلاضر

وعصـر  ،هو عصر الرسول  -وتبني وقائع التاريخ أن املفهوم العملي لألمة قد تطابق مع املفهوم النظري لزمن معني               
-حىت انتهى إىل خمالفته متاما مثبتا بذلك ما أخرب به الرسول            ،د تدرجييا  مث أخذ يف االبتعا    -اخلليفتني أيب بكر وعمر   

                                                 
ش أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب باب تراحم املـؤمنني            [- ٢٢٩ - ٤٨١) ١١٠: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٧٦

 ]أي حال املؤمن يف تعاونه مع املؤمن) املؤمن للمؤمن (٢٥٨٥وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 
املؤمنني ش أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب باب تراحم          [- ١٧١٩ - ٦٠١١) ٦٢٦: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٧٧

اجلسم الواحد بالنسبة إىل مجيـع      ) اجلسد(تعاوم  ) تعاطفهم. (حتام) توادهم. (رمحة بعضهم بعضا  ) ترامحهم (٢٥٨٦وتعاطفهم وتعاضدهم رقم    
 ]حرارة البدن وأمله) احلمى(عدم النوم بسبب األمل ) السهر. (شاركه فيما هو فيه) تداعى. (ملرض أصابه) اشتكى عضوا. (أعضائه
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اليت كانت تشيع يف    ،"املثل السوء "ولقد فتح هذا البحث الباب لنماذج عديدة من         . من خارج أصوله وثقافته   " أعلى
 .والوطنية والشيوعية وغريها،عقود خمتلفة يف الساحة األوربية من أمثال القومية

وإمهال " باألهداف التعليمية  "يف القدرات واملهارات املادية أدى إىل العناية      " العمل الصاحل "إن حصر   ،والنتيجة الثالثة 
ز وبذلك صارت الوسائل بدون غايات إال "الغايات"وإمهال " بالوسائل"أو نقول أدى إىل العناية ". األهداف العامة"

 .ومناذج القدوة املستوردة،والعصبيات احمللية واأليديولوجيات الوافدة،ما متليه األهواء املوقوتة
 :"املثل األعلى" اضطراب مفهوم -٢

ومعىن املصدر احملدد   . ال يوجد للمؤسسات التربوية احلديثة يف األقطار العربية واإلسالمية مصدر حمدد للمثل األعلى            
وإمنا هي تقلد   . وال مبدرسة فكرية عميقة التصور للحياة املعاصرة      ،أا ليس هلا التزام واضح واع بالعقيدة اإلسالمية       

 األنظمـة   -يف فتـرات خمتلفـة    -أو طبقا للتيار العام الذي تزجيه       ،لني فيها يف هذا اال طبقا ألماكن دراسة العام      
ـ    . السياسية واملؤسسات اإلعالمية على املستوى احمللي والعاملي       ويف فترة  " الوطنية"و" القومية"ففي فترة ما بشرت ب

ـ   " اإلقليمية"ومثل  ،ةاجلاهلية العربية القدمي  " مثل"مع خليط مضطرب من     " االشتراكية"و" التقدمية"أخرى بشرت ب
 .وغري ذلك". إشباع رغبات الفرد"و

والثقافية يف البيئة احلاضرة تؤثر نفس التـاثري الـذي    ،وساعد على هذا االضطراب املذكور إن املؤثرات االجتماعية       
الـيت  واإللزام هي نفس األساليب     ،كما إن األساليب القائمة على اإللقاء     ،ذكرناه عن املؤسسات اإلسالمية التقليدية    

 .واليت حتول دون حرية الفكر وتعدد اخلربات،أشرنا إليها كذلك
" الشخصية املقولبة "و" الشخصية البوهيمية "لذلك يكون منط الشخصية اليت خترجها هذه املؤسسات هي مزيج من            

 .اليت تعاين من العجز وفقدان اهلوية
وفئات متارس أدوارا من التربية     ،ؤسسات ومجاعات واحلديثة م ،ويقوم إىل جانب النظم واملؤسسات التربوية التقليدية      

واملساجد والزوايا الصـوفية واألسـر والعـائالت        ،واألحزاب واجلمعيات ،املوازية كالسينما والتلفزيون والصحافة   
 وتزيد يف،وهي تعاين من نفس املشكالت اليت مر ذكرها،العشائرية

 .خمتلفة غري متجانسة،اذج مفككة غري مترابطةوالتربية فيها تقدم من،االرجتالية والعشوائية واآلبائية
واالضطراب الذي  ،وأفرز مضاعفات االنقسام  ،ولقد أفرز هذا الوضع التربوي املختلط اختالطا يف اجتاهات األجيال         

 .مييز احلياة املعاصرة يف األقطار العربية واإلسالمية
_______________ 
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قليدية منوذج املثل األعلى الذي يتفـق مـع األصـول األوىل يف             ال تقدم املؤسسات والنظم التربوية اإلسالمية الت      
اليت أفرزهـا   " املثل العليا "ولكنها تكتفي بعرض صور منتقاة من       . والسنة ويالئم حاجات احلاضر وحتدياته    ،القرآن

وأحيانا تكتفي مبدح هذه النماذج دون عرض لتفاصـيلها أو إيصـال الـدارس              ،يف العصور املختلفة  " فقه اآلباء "
. تقوم خارج املنطقة اإلسالمية يف احلاضـر      " مثل سوء "ويصاحب هذا العرض انتقاص مما تراه وتعتربه        . مبصادرها

 .وإحساسه بالنقص إزاء املاضي مما يورثه العجز واالغتراب،وتكون النتيجة لذلك عزل املتعلم عن احلاضر
املوروثات االجتماعية واآلبائية " آصار"للحرية املثقلة بـويزيد يف حدة املشكلة املشار إليها أن البيئات احمللية اخلانقة 

 .مشوهة التكوين،القيم السياسية واإلدارية السلطوية تفرز قدرات عقلية قاصرة" أغالل"املكبلة بـ،الثقافية
قـاء  ويعزز هذه اآلثار السلبية أساليب التربية القائمة على إلقاء التعميمات النظرية من وجهة نظر واحدة يقتصر إل                

 دون  -على التعضية واالنتفاء والتربير واإللزام    -وتلقني املعتقدات املختلفة من وجهة نظرة واحدة قائمة         ،املعلومات
 .٧٥أن يسهم املتعلم بشيء من التحليل أو املناقشة

أي اليت تصب يف قالب جامد      ،الشخصية املقبولة -لذلك كله يكون منط الشخصية اليت خترجها هذه املؤسسات هي           
وال خترج عن هذا القالب إال يف حاالت نادرة يكون سببها تعرض صاحبها لتأثريات ثقافية زه            ،التفكري والسلوك م  

 .وحني يكون لديه القدرات العقلية العالية اليت متكنه من حتطيم قوالب اجلمود واآلبائية،هزا عنيفا
 : مظاهر األزمة يف املؤسسات التربوية احلديثة-ب

واإلسالمية من نفس املشكلة اليت تعاين منها املؤسسات اإلسالمية ،التربوية احلديثة يف األقطار العربيةتعاين املؤسسات 
 :وميكن القول أن األزمة املذكورة تتركز فيما يلي،ولكن مع اختالف يف األعراض واملضاعفات،التقليدية

 :يف القدرات واملهارات املادية" العمل الصاحل" حصر مفهوم -١
وهو ، لتعاجل النقص الذي تعاين منه املؤسسات اإلسالمية التقليديـة         -يف األصل -ؤسسات التربوية احلديثة    قامت امل 

غري أن قيامها ذا الشكل مل تصحبه دراسات تشخيصية لعـالج الوضـع             ،القدرات التسخريية -العجز يف ميدان    
قص يف ميدان العلـوم الطبيعيـة واإلداريـة         بالن وإمنا كان قيامها رد فعل انفعاليا أحدثه اإلحساس       ،التربوي برمته 

القـدرات  -لذلك قفزت هذه املؤسسات إىل الطرف املقابل للمؤسسات اإلسالمية واعتنـت بــ              . والعسكرية
فإذا .  اليت تتولد من تزاوج القدرات العقلية مع املثل األعلى-اإلرادة العازمة النبيلة- عناية أمهلت بسببها -التسخريية

فإن مؤسسات التربية ، يف األخالق الفردية-العمل الصاحل-اإلسالمية التقليدية قد حصرت مفهوم كانت املؤسسات 
ولذلك جاء الطابع العام لشخصية اخلريج من هذه املؤسسات .  املادية-القدرات واملهارات-احلديثة قد حصرته بـ 
و قـائم يف املؤسسـات التربويـة        واملهارات وعجزا يف اجلانب اإلرادي أي بعكس ما ه        ،منوا يف جانب القدرات   

 .اإلسالمية
العمـل  "إن حصر   ،النتيجة األوىل : عدة نتائج سلبية أمهها   " العمل الصاحل "ولقد ترتب على هذه اجلزئية يف مفهوم        

واملهارات واحنساره من ميادين اإلرادة العازمة النبيلـة أدى إىل انفـالت            ،يف املؤسسات احلديثة بالقدرات   " الصاحل
 .وما ينتج عن ذلك من مضاعفات،ألخالق ومعايري القيماخلرجيني ا

واحنساره مـن   ،يف املهارات والقدرات املادية   " العمل الناجح "وهو هنا   -" العمل الصاحل "إن حصر   ،والنتيجة الثانية 
مثل "وصار يبحث عن    . ميادين األخالق والقيم والعقيدة أدى إىل ضعف انتماء اخلريج احلديث لتارخيه وحضارته           

                                                 
أي قسموه أجـزاء كأعضـاء      : قال ابن عباس  . } ِذين جعلُوا الْقُرآنَ ِعِضني   الَّ،كَما أَنزلْنا علَى الْمقْتِسِمني   {: مشتقة من قوله تعاىل   : التعضية - ٧٥

 .وبرهنة االامات،وتشويه اجلمل بغية اختراع املثالب وطمس املعاين الصحيحة وإلصاق الشبهات،وهو أسلوب يقوم على جتزئة العبارات. اجلزور
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 -فيما يتعلق بتربية الفرد   -من الواضح أن مثرة التطبيقات التربوية اجلارية يف املؤسسات التربوية اإلسالمية التقليدية             
كذلك ليس لدى هذه املؤسسات صورة      .  يف عصور االزدهار   تقصر كثريا عن املستوى الذي كانت خترجه مثيالا       

-الفرد الصاحل" الذي جيب إخراجه يف ضوء املواصفات اليت مر شرحها عن شخصية -منوذج اإلنسان-واضحة عن 
 ".املصلح

 :وميكن القول أن األزمة املذكورة تتركز يف ما يلي
 :واألخالق الفردية،وحصره يف ميادين العبادة،"العمل الصاحل" احنسار مفهوم -١

وبني العلوم ،وهو بعض نتائج االنشقاق الذي حدث بني العلوم الدينية،صحيح إن هذا االحنسار قد حدث منذ قرون  
ولكن املؤسسات التربوية احلاضرة تسلمت هذا املفهوم دون مراجعة       . ٧٤احلضارة اإلسالمية  الطبيعية واالجتماعية يف  

 :طاا األمر الذي أفرز عدة نتائج سلبية أمههاونشا،وأقامت عليه مناهجها،أو تقومي
إخراج إنسان فاقد املهارات الالزمة للحياة احلديثة عاجزا عن املشاركة فيها إال ما كان من الوظائف          ،النتيجة األوىل 

 وحني أحس ذا العجز وصار جزءا من ثقافته نسبه إىل اإلرادة اإلهليـة ممـا              . واإلمامة والتدريس ،الدينية كالوعظ 
 .والكسل وما ينتج عنهما من مضاعفات،تسبب يف شيوع اجلربية

ولذلك صار الفرد املسلم املعاصر ال يسـتجيب        ،يا يف السلوك الفردي دون اجلماعي     لحصر املثل الع  ،والنتيجة الثانية 
وهـو  . وركوب وسائل املواصالت وغري ذلك،وال يهتم بشئون اآلخرين يف الدائرة والشارع وقيادة السيارة      ،للنظام

إذ تراه يف ،والعالقات االجتماعية وهو ميارس الشعائر الدينية كالصالة واحلج،يعيش هذا التناقض بني السلوك الفردي
وهذه ظاهرة  . وكبار السن والنساء وإيذائهم   ،فإنه ال يتورع عن مزامحة الضعفاء     ،الوقت الذي يندفع ملمارسة الشعار    

وجعلت منها منوذجا غري صاحل لإلسالم عند من يتعامل مع هذه           ،صرةانسحبت على حياة اتمعات اإلسالمية املعا     
 .اتمعات من غري املسلمني

ـ ،والنتيجة الثالثة  ـ   ،"األهداف التعليمية "وإمهال  " األهداف العامة "العناية ب وإمهـال  " الغايـات "أو نقول العناية ب
 .وبذلك صارت األهداف مثاليات غري قابلة للتطبيق". الوسائل"

وإخراجها من ميادين احلياة االجتماعيـة      " العمل الصاحل "تشويه معاين املصطلحات املتعلقة مبظاهر      ،جة الرابعة والنتي
واهلزميـة   فصار صربا على املرض واجلهـل والفقـر والظلـم         ،"الصرب"فمثال انقلب معىن    . وعن مدلوالا األصلية  

وإرهاق العمل وعالج األمراض    ،ر ورد العدوان  بعدا أن كان صربا على مواجهة التحديثات ومقارعة الش        ،والتخلف
ورضى بالفقر والضعف واهلوان بعد أن كـان        ،فصار عجزا عن العمل وقعودا عنه     " الزهد"وانقلب معىن   . املختلفة

والفوضى ،فصار تربيرا لالرجتالية" التوكل"وانقلب معىن . زهد األغنياء واألقوياء بالثروة واجلاه يف سبيل املثل األعلى  
وانقلـب  . بعد أن كان ثباتا وإصرارا بعد استكمال االستعداد والتخطيط        ،اإلعداد وإضاعة الوقت واملقدرات   وعدم  
بعد أن كان تصميما على مواجهـة املصـاعب         ،فصار تربيرا للتراخي وعدم اإلجناز    ،"التسليم للمشيئة اإلهلية  "معىن  

 .واستهانة بكافة العقبات ما عدا مشيئة اهللا
يف امليادين الدينية أدى إىل إمهال املؤسسات التربوية للقـدرات          " العمل الصاحل "ن حصر مفهوم    أ،والنتيجة اخلامسة 

 .واملهارات اليت يتطلبها العصر،واخلربات املربية مما أفرز أفرادا يفتقرون إىل القدرات،التسخريية
 ":املثل األعلى" غموض منوذج -٢

                                                 
 . للمؤلف-تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية-راجع تفاصيل هذا االنشقاق يف كتاب  - ٧٤
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 .إرادة اإلنسان للغذاء لبقاء اجلسم
 .وإرادة اإلنسان للنكاح لبقاء النوع اإلنساين

 :وملا كان املستوى الثالث مستوى.  أن يتفرع عن هاتني اإلرادتني إرادات فرعية كثرية-كما قلنا-من الطبيعي و
فإن اإلرادات املتفرعة عـن     ،غري موجودة يف التربية احلديثة    - إرادة اإلنسان للعقيدة والقيم لريتقي اإلنسان بنوعه         -

 .هذا املستوى ال تنمو كذلك
أن التربية املعاصرة قد    : من اإلنصاف أن نقول    واالجتماعية دون الدينية واألخالقية   ،الكونيةحصر اخلربات ب  : رابعا

والتطبيقات ،وما تفرع عن ذلك من تقدم هائل يف ميـادين املعرفـة الطبيعيـة             ،أبدعت يف ميدان اخلربات الكونية    
وهي تتقـدم اآلن يف ميـدان       . لهابل إا يف هذا امليدان قد فاقت كل ما تقدم من عصور املعرفة ك             . التكنولوجية

وعلم النفس وأمثاهلا مـن العلـوم       ،وتنعكس آثار هذا التقدم يف علوم اإلدارة وعلوم السياسة        ،اخلربات االجتماعية 
 .االجتماعية

واالجتماعية قد أفسد مثراا وأحاهلا إىل أدوات شقاء عند قطاعات    ،ولكن اقتصار هذه اخلربات على امليادين الكونية      
اليت توفرها اخلربات الدينية واألخالقية وما      ،جدا؛ ألن هذا االقتصار املشار إليه قد فصل الوسائل عن الغايات          كبرية  

 .واجلماعات،يتفرع عنها يف حياة األفراد
-Peak خبربات القمة أو -ماسلو-إن االنتباه بدأ يتحول حنو ميدان اخلربات الدينية اليت يسميها : وال مينع أن نقول

Experience،وهي يوم ترسخ جذورها ومتتد فروعا سوف تستخرج عناصر الفطرة الطيبة يف اإلنسان. 
 حصر القدرات بالعقلية واجلسدية دون األخالقية: خامسا

أن التربية احلديثة تقدمت تقدما ممتازا يف ميـدان دراسـة القـدرات العقليـة               : ومن اإلنصاف كذلك أن نقول    
وااالت اليت ميكن توظيف هذه القدرات العقلية فيها مبـا          ،ماغ واجلهاز العصيب  والدراسات املتعلقة بالد  ،وتصنيفها

وما يتفرع  ،ومثله أيضا القدرات اجلسدية والتعمق يف فهمها وتوظيفها       . والتفجر املعريف القائم  ،يناسب الثورة العلمية  
 .عن ذلك يف ميادين التربية الصحية

وحنن نسـميها قـدرات؛ ألننـا نـؤمن أن بـذور            . ت األخالقية ولكن األزمة ما زالت قائمة يف ميدان القدرا       
 -الوسـع -والقدرات العضلية وأا بعض مكونات      ،اإلنسان كالقدرات العقلية   والقيم موجودة كامنة يف   ،األخالق

 ] .٢٨٦: البقرة[} ال يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإلَّا وسعها{:الذي جعل اهللا التكليف على أساسه
. والتربوي يف أصوهلا ووظائفها وأساليب تنيمتها وتوفري بيئاا       ،ي االنتباه عليها ويقوم البحث العلمي     وهي يوم جير  

وتتكامل مع بقية مزاياه الـيت تفـرد ـا          ،وأهم شروط هذه البيئة هي توفر العدل واحلرية ستربز فضائل اإلنسان          
الذين مل يروا يف اإلنسان إال جانب ، ال تعلمه املالئكةواليت قرر اهللا سبحانه أنه يعلم عن وفرا ومسوها ما،املخلوقات

 .وما ينتج عنه من إفساد يف األرض وسفك للدماء،التخلف
 أزمة تربية الفرد يف املؤسسات التربوية القائمة يف األقطار العربية واإلسالمية: الفصل الثالث عشر

. ذج اإلسالمي الذي استعرضنا مواصفاته اليت مـرت       ال ميثل الفرد الذي خترجه املؤسسات التربوية اإلسالمية النمو        
 النموذج الذي خترجه -واإلسالمية،الذي خترجه املؤسسات التربوية احلديثة يف األقطار العربية-كذلك ال ميثل الفرد 

 .مثيالا يف األقطار األوربية واألمريكية
 :أما مظاهر هذه املشكلة فهي كما يلي. يةوهذا يعين أن هناك مشكلة قائمة يف كال النوعني من املؤسسات التربو

 : مظاهر األزمة يف املؤسسات التربوية اإلسالمية التقليدية-أ
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وهو الذي يتالءم مع    .  هو املقياس املالئم للمجتمع الرأمسايل الذي ينشد الربح اخلاص         -إذن-حلد األدىن لألخالق    فا
وهو مقياس مرن يسمح للناس أن يتعاملوا مع بعضهم البعض . أهداف التربية اليت جتعل رغبات الفرد حمور اهتماماا

 .٧١"كما يرغبون
 لألخالق؟" احلد األدىن"هو كيف ميكن حتديد ولكن السؤال الذي يواجهه املختصون 

 على هذا السؤال بالقول إن رأي األكثرية هو أن يترك ذلك للفرد نفسه ليقرر مستوى األخالق اليت -وايت-جييب 
وإن أراد أن ال . وفعل اخلري وإعطاء الصدقة فله ذلك،وعدم األذى وقول الصدق،فإذا نوى الوفاء بالوعد. سيمارسها
فلـه أن   ،مع مصلحة الفرد  " احلد األدىن لألخالق  "وإذا تعارض مقياس    .  من ذلك فال ضري عليه وال لوم       يفعل شيئًا 

وال يقول  ،وأن يؤذي غريه  ،وله أن خيلف وعده   . يهبط باحلد األدىن إىل درجة الصفر وال يفعل فضيلة على اإلطالق          
وإن ،فله أن يلتزم هـذه الفضـائل      ،ولكن إن كان ذلك يلحق الضرر بسمعته      ،الصدق إذا كان ذلك خيدم مصلحته     

 .واألذى فله اخليار يف ممارسة األخالق أو عدم املمارسة،استطاع النجاة من سوء السمعة
وميكن أن تشكل أهداف التربيـة األخالقيـة يف         ، إن هذه هي النظرية الشائعة يف الوقت احلاضر        -وايت-ويضيف  

 .٧٢"املستقبل عند قطاع كبري من سكان األرض
األخالق اخلالصـية   -وبني األهداف األخالقية مبا يسميه      ،"إشباع رغبات الفرد  "آخر يربط بني هدف     وهناك رأي   

Universalistic Moralityوهو ما بشرت به املسـيحية ، وهي أن يعيش الفرد من أجل خالص اآلخرين .
تطبـع األخـالق    فبدل أن   . هي من هذا النوع مع اختالف بالطابع      - إن التربية الشيوعية     -جون وايت -ويذكر  

فإا تطبعها بطابع مادي غري ديين حيث يصلب الفرد يف الدنيا من أجل اجلماعـة كمـا                 ،اخلالصية بالطابع الديين  
 .وهذه تربية غري واقعية،تصلب املسيحية املسيح من أجل اموع

ق احملليـة احملـدودة     األخـال -وبني التربية األخالقية مبا يسميه      ،"إشباع رغبات الفرد  "وهناك رأي آخر يربط بني      
Concrete Moralityأو الطائفة أو احلـي أو  ،الفرد باألخالق ضمن جمموعة حمدودة كاألسرة  حيث يتحلى

ولكن ال ضرورة لوجود قاعدة أخالقية للتعامل مع من هم خارج . الدائرة؛ ألنه ال فكاك له من حسن التعامل معهم
 .٧٣اموعات احمللية احملدودة

وحتديد العالقة بني رغباته وأخالقه أن صارت املؤسسات التربويـة  ،هذه اآلراء املتعلقة بتربية الفردولقد كانت مثار   
 يكون حمايـدا  -يف أحسن أحواله-وهو . وال مقاييس اجتماعية،احلديثة تفرز إنسانا ال يتصف بأية ضوابط أخالقية  

يتصـرف طبقـا ملـا متليـه عليـه          وال هو ضدها وإمنا     ، أي ال هو إىل جانب األخالق      Amoralistأخالقيا  
وضـدها يف   ،وانطالقا من هذه املصاحل والرغبات قد يكون يف موقف مع األخالق          ،ومصاحله املتلونة املوقوتة  ،رغباته

 .موقف آخر
 حصر اإلرادة يف مستوى الرغبات والشهوات: ثالثًا
وحني نطبـق هـذه     . رات العقلية إن مستويات اإلرادة تتوازى مع مستويات املثل األعلى املعروض على القد          : قلنا

أي . القاعدة على التربية احلديثة جند أن اإلرادة فيها تقتصر على مستويني اثنني من املستويات الثالثة اليت أشرنا إليها
 :أن التربية احلديثة تقتصر على تنمية

                                                 
٧١ - John White, OP. Cit. P. ٨٠. 
٧٢ - Ibid, PP. ٨٦-٨٠. 
٧٣ - John White, OP. Cit. P. ٩٠. 
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وإمنا اإلنسان يشكل نفسه ويعطيها نوعـا  ،من خارج وإمنا خيلقه هو نفسه؛ ألنه يعيش يف عامل ليس فيه قيم متأصلة       
 .وال شيء سوى ذلك،ومعىن ذلك أن التربية جيب أن تتمركز حول التلميذ. التوازنالكمال و من

" مصلحة الفرد "إن املشكلة يف هذه التفسريات كلها أا جترد         :  على هذه اآلراء جمتمعة بقوله     -جون وايت -ويعلق  
غرائزه دون أن يكون لديه     وتبقي الفرد شبيها باحليوان الذي يتصرف طبقا ل       ،من القيم وتفرغها من الفضائل والتعقل     

 .٦٨كما حيرمه من النظرات املستقبلية،ما يوجه أعماله وعالقاته مع اآلخرين
اليت جيب أن تتضـمنها     ،يتمثل يف اجلدل الدائر حول قيمة الفضائل األخالقية       " املثل األعلى "ومثة مظهر آخر إلمهال     

 .أهداف تربية الفرد
ومقاييس تنظم العالقات بني    ،ف األخالقية بسبب احلاجة إىل ضوابط     وخالصة هذا اجلدال أنه يصعب جتاهل األهدا      

ولكن يصعب أيضا حتديد مفهوم حمدد واضح للفضائل األخالقية حبيث ال يتناقض هذا املفهوم مع اهلدف                . األفراد
 .الذي مر شرحه" إشباع الفرد"وهو ،األساسي

إن :  قالت -كالفلسفة الربامجاتية -فبعضها  . ت متعددة وعرفتها تعريفا ،لقد تناولت الفلسفات التربوية هذه املشكلة     
مث تترك له احلرية ليمـارس  ،وبعضها قال بتوفري الفرصة للفرد ليفهم األخالق      ،رغبات الفرد هي فضائل يف حد ذاا      

ولكن املشـكلة الـيت     . فبينما رأت مدارس أخرى أن الفضيلة هي إبداعات عقلية تترك للفرد نفسه           ،منها ما يشاء  
وأهـداف التربيـة    ،"إشباع رغبات الفـرد   "ا مجيع الفلسفات التربوية هي االفتقار إىل حل التناقض بني           تشترك  

 .األخالقية
وبني التربية األخالقية برز رأي يقول باقتصار التربية على         ،"إشباع رغبات الفرد  "وإزاء العجز عن حتديد العالقة بني       

 .املصلحة العامة-ما فيه 
وأين هو  ، والفرق بينها وبني املصلحة اخلاصة     -املصلحة العامة -رزت هي كيفية حتديد مفهوم      ولكن املشكلة اليت ب   

 .٦٩حد التوافق بني املصلحتني
نظرية االكتفاء باحلد   -ونتيجة لذلك كله برز رأي آخر دعا إىل صياغة أهداف التربية األخالقية طبقا ملا أمساه بـ                 

وحجة أصحاب هذا الرأي أن احلد . ٧٠The Minimalist View وتسمى باإلجنليزية -األدىن من األخالق
أو الغش أو اخلـداع أو العـدوان        ،األدىن يوفر لألفراد أن يعيشوا حيام اخلاصة دون خوف من األذى اجلسدي           

يه وإمنا يقف كل فرد ف    ،واتمع املثايل هو الذي ال حيتاج فيه أحد إىل أحد         . فإذا مت ذلك قام اتمع املثايل     . واإلهانة
واحلد األدىن لألخالق مقياس واقعي؛ ألنه يراعي       :" على هذه النظرية فيقول    -جون وايت -ويعلق  . مستقال بأموره 

فاملسيحية ومثلها الفلسفات اليت تنادي باحلب العام تتجاهل الطبيعة اإلنسانية،إذ ليس           ،اهتمام الفرد برغباته اخلاصة   
والتربية تستطيع  .  والقديسون هم نادرو الوجود وال قياس عليهم       .مبقدور اإلنسان العادي أن يؤثر غريه على نفسه       

وميكن أن جيري غسل . ولكن مثن ذلك هو العبث بالطبيعة اإلنسانية اليت نعرفها،من حيث املبدأ أن جتعل منا قديسني
 ولكن ما هو املقابل لذلك؟ وما حق الغاسلني يف تغيري طبائعنا؟،أدمغتنا لنؤثر غرينا على أنفسنا

                                                 
٦٨ - Ibid, PP ٤٦-٤٤. 
٦٩ - John White, OP. Cit. P. ٧٢. 
٧٠ - Ibid, P. ٧٨. 
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املثـل  - إىل انتقال التربية احلديثة للبحث عن منوذج آخر مـن            -باإلضافة إىل ظهور نظريات التطور البيولوجي     -
أو املرحلة احلالية اليت انتهت إليها مشكلة ،وهذا التوجه حدد املرحلة الثالثة  . النفس احلديث  يف مصادر علم     -األعلى

 .املثل األعلى-
مستوى تلبية حاجات اجلسد    :  يف املرحلة احلالية هو إنه منوذج ميثل املستوى الثالث         -املثل األعلى -وأبرز خصائص   

أي عكست ترتيـب    ". إشباع رغبات الفرد  "الوقت احلاضر   وإشباع شهواته وهو ما تطلق عليه التربية يف         ،البشري
روافع القوة "مث ترتلت باهلدف وأحالته يف عداد األدوات أو ضمن ،فجعلت األداة هي اهلدف ،مستويات املثل األعلى  

Leverages of Power " رائد مدرسة العلوم السياسية الواقعية يف الوقت احلاضر -مارجنثوا-كما هو عند 
اليت تستغل إلشباع رغبـات     ،وكل مناذج املثل األعلى السابقة يف عداد األدوات       ،"القومية" و -الدين-الذي أدرج   

وإعداده للحصول على   ،إشباع رغبات الفرد  "يف التربية احلديثة هو     " املثل األعلى "ونتيجة هلذا التطور أصبح     . الفرد
 ما

" مصلحة الفرد "فأناس يفسرون   .  اختالفا كبريا  "مصلحة الفرد "وخيتلف املختصون يف شرح ما تعنيه       ". فيه مصلحته 
وآخرون يروا يف إمداد    ،وأناس يروا يف توفر فرص احلياة املادية الرغيدة       ،بأا احلصول وظيفة رفيعة ومكانة عالية     

 .واملهارات اليت تعده للحياة،الفرد بالقدرات
 :يف قسمني رئيسني" رد وحتقيق مصاحلهإشباع رغبات الف" خمتلف اآلراء اليت ناقشت -جوان وايت-ولقد خلص 
واملأوى والرعايـة   ،مستوى أدىن من الغذاء والكسـاء     : وهذه تقع بني مستويني اثنني    : مصاحل أساسية ،القسم األول 

واملأوى املـريح  ،ومستوى أعلى يوفر للفرد مستوى عال من الطعام املغذي. احلياة الصحية اليت توفر البقاء على قيد    
 .و ال يقنع الفرد يف األقطار املتقدمة إال بهوه،والصحة اجليدة

ونفسية كاحلاجة للجنس والقـدر املناسـب مـن احلريـة           ،ويلحق ذه احلاجات األساسية حاجات فسيولوجية     
إال أن االختالف يقع حول درجـة       ،وهذه وإن جيري االتفاق على ضرورا     . والدخل املادي والعمل املريح   ،واألمن

 .إشباعها
وتتشعب اآلراء يف تفسـري هـذه       . وخالصتها أن مصلحة الفرد يف توفري السعادة      : مصاحل جوهرية ،والقسم الثاين 

ويف قدرته على احلصول علـى      ،فأناس يرون إن سعادة الفرد يف إشباع رغباته اليت يتمركز حوهلا اهتمامه           ،السعادة
شكالت خطرية حني تتمركـز     أنه يثري م  ،جون وايت -عند  ،وخطورة هذا الراي  . الوسائل اليت حتقق هذه الرغبات    

رغم مزية االختيار احلر ،وتصبح وظيفة التربية التركيز على هذه الرغبة الشاذة كذلك،رغبات الفرد حول رغبة شاذة
 إنه -عند وايت-وخطورة هذا الرأي . وأناس يقرنون سعادة الفرد بسعادة احلواس واملشاعر،الذي يوفرها هذا الرأي

. وال ميارسه إال إذا سعدت بـه حواسـه ومشـاعره       ،ن معناه أن ال يتعلم اإلنسان شيئا      يقتل املسئولية يف الفرد؛ أل    
فال داعي لذلك أيضا    ،واملرأة إذا مل تسعد برعاية أطفاهلا     ،فالطبيب إذا مل يسعد بعالج املرض فال داعي للقيام بذلك         

 .٦٧وهكذا
 ألن  -اإلبداع النفسي "تكمن يف   " ة الفرد مصلح"فهو يرى أن    . وهناك رأي ثالث خيالف اآلراء السابقة خمالفة كلية       

واخلري ال يأتيه   . فهو يرى حياته يف التعبري عن أعمق مشاعره وحدسه        . وليس كالباحث عن احلقيقة   ،املتعلم كالفنان 

                                                 
٦٧ - John White, OP. Cit, PP. ٤٤-٢٣. 
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وانقطع التواصـل واـار   ،وشاعت املقاييس املادية وحلت حمل املقاييس األخالقية والعلمية ،بني األفراد واجلماعات  
وليس صحيحا أن النفعية شاعت؛ ألن فلسفة تربوية        .  حتكم العالقات وتوجهها   وأصبحت النفعية املادية  ،االجتماع

ثقافـة  "وإمنا الربامجاتية جاءت مثـرة      ، قال ا وتبناها   -مثل جون ديوي  - أو فيلسوفًا خاصا     -كالربامجاتية-معينة  
ية علمية كما هـو     ومل يزد جون ديوي وأمثاله عن دور تربير ما شاع وانتشر مث صياغته صياغة تربو              ،"االستهالك

 .ويعترف به اتمع،الذي يستمد مبادئه مما يشيع يف الواقع،منهج التفكري الغريب
قضت على اجلانب اإلنساين األخالقي يف شخصية الفـرد         ،ولكن أخطر مظاهر هذا األثر السليب إن التربية احلديثة        

والثالثـة يف   ،سانية والدينية مث حصـرت الثانية     وبني العلوم اإلن  ،املعاصر؛ ألن هذه النظم فصلت بني العلوم الطبيعية       
وختفيـف  ، املشـاركة يف الترويح -يف أحسن الظروف-وجعلت مهمتها ،ختصصات معزولة عن تيار احلياة اجلاري 

يف حني هيأت مجيع الوسائل لتفجـر املعرفـة         . التوترات النفسية واالجتماعية اليت تفرزها بيئة العمل واالستهالك       
فأدى ذلك إىل ايارات يف تـوازن       . ا التكنولوجية واستعماالا االجتماعية دون إرشاد أو توجيه       وتطبيقا،الطبيعية

والتطبيقـات التكنولوجيـة وتـتحكم      ،طبقة أقلية متلك مثار هذه املعارف     : وإىل بروز طبقتني من الناس    ،اتمعات
 .ري تشجيعها على استهالكهاوتنال أقل من أمثان املواد اليت جي،وطبقة تنتج هذه التطبيقات،باملصائر

االقتـران  -حيث انغرس يف نفسه نوع مـن  ،إىل وجدان الفرد املعاصر" الصنمية"وكانت احملصلة لذلك كله عودة   
فأدى ذلك كله إىل ،وقدرته على منح احلياة أو سلبها، بقدرة اإلنسان على رزق أخيه اإلنسان أو حرمانه-اإلشراطي

واملعاهـد  ،كما يشري إىل ذلك الدراسات اليت أفرزا منظمات العمـل الدولية          عودة الرق يف شكل يناسب العصر       
 .املتخصصة

 تلبية حاجات اجلسد البشري-إىل مستوى " املثل األعلى"تدين مستوى : ثانيا
" إشباع رغبات الفرد  "يف التربية احلديثة بفترات مضطربة انتهت به إىل التمحور حول           " املثل األعلى "مرت مشكلة   

ولقد مرت هذه املشكلة يف مراحل تارخييـة ترتلـت          . مستوى تلبية حاجات اجلسد البشري    : ملستوى الثالث أي ا 
 .مبستويات املثل األعلى حىت حصرته يف املستوى املشار إليه

الذي كان يفترض به أنه     ،ففي املرحلة األوىل كانت التربية احلديثة تستمد منوذج املثل األعلى من املصادر املسيحية            
ولكن التطبيقات االجتماعية هلذا النموذج شاهدت صدامات      . مستوى االرتقاء بالنوع اإلنساين   ،ثل املستوى األول  مي

كذلك اصطدم هذا النموذج حبقائق العلم الذي جـاءت ـا النهضـة            ،خطرية مع الطبيعة اإلنسانية ووقائع احلياة     
مث التوجـه إىل املصـادر      ، املثل األعلى املـذكور    وكانت حصيلة هذا الصدام هي مترد اإلنسان الغريب على        ،احلديثة

وهذا التوجه حدد املرحلة الثانية للتصورات اليت مرت ا         . ومطلع القرن احلايل  ،الفلسفية خاصة خالل القرن املاضي    
 .مشكلة املثل األعلى يف التربية احلديثة

فالسفة بالقدر الذي وصـلت إليـه قـدرام         ففي املرحلة الثانية تبنت التربية املثل األعلى الذي أفرزته تأمالت ال          
والفكريـة وتفـاعالم الثقافيـة      ،وحددته خربام الشربية يف البيئات اليت مسحت هلم مهـارام اللغوية          ،العقلية

مستوى الرقـي بـالنوع     -وكانت حصيلة هذه املرحلة هي الرتول باملثل األعلى من املستوى األول            . واالجتماعية
بل إن هذه الفلسفات استهدفت احملافظ علـى        ،مستوى احملافظة على النوع البشري    : وى الثاين  إىل املست  -اإلنساين

-ونتيجة النوع من    .  باعتباره هو املمثل احلقيقي لإلنسان     -اجلنس األبيض -وهو  ،نوع معني من األجناس البشرية    
الـيت  ،"مسو الرجل األبيض  "و" ةالفاشستي"و" النازية"متطرفة مثل   " مثل سوء " برزت أيديولوجيات و   - املثل األعلى 

ولقد هيأ هذا الفشل . تسببت يف املآسي وألوان الدمار والتخريب اليت ما زال اإلنسان يعاين منها حىت الوقت احلاضر
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ودق اجلـرس يف وقـت      ،وأمهية احلضور وعدم التأخري الذي يتسبب يف خصم بعض العالمات         ،الواجبات املدرسية 
وإشاعة االجتاهات والقيم والعادات املطلوبة يف      ،صانع واملعامل وإدارة فصول الدراسة بالطريقة اليت تدار ا امل       ،حمدد

 .دنيا العمل
ـ     -جون جاروملك -ويسمي   الذي يندر أن تربز نصوصـه      " منهاج املدرسة اخلفي  " هذه التعليمات والنظم كلها ب

لواجبـات  فأصحاب العمل مييلون عادة لتعليم العمـال ا     . واضحة يف املنهاج رغم أا جزء رئيسي من عمل املعلم         
وهم يتوقعون مـن املـدارس أن   . وحيوية وعلى مستوى عال من اإلجناز   ،وأن جيري إجنازها بسرعة وطاعة    ،الدقيقة

تدريب الناشئ على التعاون مع     " املنهاج اخلفي "ومن أبعاد هذا    . تطور هذه الصفات قبل دخول الناشئ دنيا العمل       
وهذا من . تنافس الذي حيتاجه عامل العمل من ناحية أخرىولكن تدريبهم على ال،والعمل كفريق من ناحية،اآلخرين

ويهيئ ألسباب الصراع الذي يدور يف العادة يف أماكن العمل يف           ،شأنه أن خيلق نوعا من التناقض يف شخصية الفرد        
 .صفوات العمال واملوظفني؛ ألن الفرد ال يستطيع أن يكون متعاونا ومنافسا يف آن واحد

والكتابـة  ،أن املدرسة تركز على املهارات األساسية الالزمة لدنيا العمـل كالقراءة     " هاج اخلفي املن"ومن أبعاد هذا    
وإعطاء املكانة األوىل هلا بينما يقلل      ،كذلك جيري التركيز على املقررات العلمية واملهنية      ،واحلساب وحسن احلديث  

 ورفعته وأخالقه،من قيمة الدراسات املتعلقة بإنسانية اإلنسان
 .٦٦الدراسات الدينية إمهاال يكاد يكون تاماومل 

 فهذا واضح يف الدور الذي تقوم به وسـائل اإلعـالم            -إعداد الفرد ليكون مستهلكا   -أما عن الصفة الثانية وهي      
وإذا كانت اإلعالنات التجارية متارس التربية االستهالكية بصورة . والسينما والتلفزيون واملعارض وغريها،والصحافة

والتركيز على قصـص  ،ن تنمية االجتاهات االستهالكية جتري بأساليب غري مباشرة يف السينما والتلفزيون          فإ،مباشرة
ما  وإمنا هو وسيلة لعرض،واملواقف ليس هدفا يف ذاته،عنها وخالهلا من املناظرة وما يتفرع،احلب ومسلسالت الغرام

ة واهلدايا والسيارات والترته والرحالت وكل مـا        والزين،يتخلل هذه املواقف واملناظر من مظاهر احلفالت واللباس       
 وحنن نعلم األثر الذي حيدثه. وتوجيه املشاهدين إىل ذلك كله،"االستهالك"ورفع شيهة ،يتطلبه التسويق التجاري

وسيارات ،اإلغراء يف نشر بنطلون اجليرت     أو ممثالت ،أو ممثل السيارة املسحورة   ،أو جيمس بوند  ،أمثال ألفيس برسلي  
عليه من  الذي يستهلك أكثر مما حيصل،"الفرد املستهلك"واألزياء واملوديالت وإجياد ،ر واملسجالت املوسيقية اجلاكو
 .األجر

ففي حني تسهم التربية اإلسالمية يف إفراز مـا         ،وإمنا ميتد إىل اتمع   ،وال يقتصر هذا الفرق يف التوجيه على األفراد       
والظواهر االجتماعية مبقاييس القيم واملثل األخالقية اليت جاء ا         ،نشطةحيث تقاس األ  " ثقافة القيم "ميكن أن نسميه    

ـ          ،اإلسالم وقيـاس األنشـطة    ،"ثقافة العمل واالسـتهالك   "فإن التربية احلديثة تسهم يف إفراز ما ميكن أن نسميه ب
وغري ذلك من   ،التقاليدكذلك ميتد هذا األثر إىل العادات و      . والظواهر االجتماعية مبقدار ما يستهلكه الفرد واجلماعة      

 .مظاهر احلياة االجتماعية القائمة
أدى إىل ظاهرتني إحدامها إجيابية واألخـرى        يف اتمعات احلديثة قد   " ثقافة العمل واالستهالك  "والواقع أن إفراز    

. فرة اإلنتاجفأدى ذلك إىل تقدم الصناعة وو،أما الظاهرة اإلجيابية فهي حتديد مكانة كل فرد مبقدار ما ينتجه      . سلبية
وبذلك اشتغل التنافس ،ولكن الظاهرة السلبية هي إن مكانة الفرد حتددت مبقدار ما يستهلكه يف ميادين احلياة املادية     

                                                 
٦٦ - John Jarolimek, the School in Contemporary Society, "New york: Macmilan Publishing 

Co. Inc. ١٩٨١" PP. ١٢٩-١٢٧. 
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وحقيقة هذا املرض هو شعور     . Powerlessnssبالعجز  - هو إحساس إنسان التربية احلديثة       -الثالث-واألثر  
األمـر  ،ورق وسائل اإلعالم ،فربز رق اآللة ورق مكان العمل     . ر بالعجز عن التأثري يف جمريات حياته      اإلنسان املعاص 

وانتهى بـه إىل االستسـالم لعوامـل البيئـة احمليطـة يف تلبيـة               ،الذي أفقد اإلنسان حريته يف االختيار والتفكري      
: وعلم نفس مـن أمثـال     ،اجتماعولقد ناقش هذا املرض النفسي مربون وعلماء        . ومواجهة املشكالت ،احلاجات

 .٦٥فائض العجز-ومايكل لربنر ومساه األخري ،ثيودور روزاك وديفيد مارتن
 هو شعور إنسان التربية احلديثة بانتقاص الذات بسبب احنسار املثل األعلى عند التربية احلديثـة إىل  -الرابع-واألثر  

البقـاء  "و" الكفاح من أجل املعيشة   : "ن أمثال الذي ابتكرت له الشعارات م    ،مستوى احلفاظ على اجلسد البشري    
وقبحت ،ومجلت الرذيلة والفسـاد   ،وخالل الكفاح من أجل البقاء أفرزت أمراض الطغيان واالستضعاف        ". لألقوى

 .واجلري املتواصل وراء الغرائز والشهوات،الفضيلة والصالح
وصار اإلنسان رقما يف ركـام البشـر        ،affilation هو فقدان إنسان التربية احلديثة االنتماء        -اخلامس-واألثر  

وشققهم وراء أبـواب مصـفدة      ،املتدفق يف شوارع املدن الكربى حيث يعيش الناس سجناء يف سجون مساكنهم           
فصارت مساكن الناس املتجـاورة ماديـا متباعـدة نفسـيا           . باألقفال واألزراد واخلوف من اجلرمية واالغتصاب     

 .تتطلع الضارية منها الفتراس الضعيفة!! يواناتوكأم يعيشون يف حديقة ح،واجتماعيا
 مشكلة تربية الفرد يف أهداف التربية احلديثة: الفصل الثاين عشر

 تضييق مفهوم العمل الصاحل وحصره باإلنتاج املادي: أوال
فما زالت التربية ،بالرغم من اجلهود الكبرية اليت تبذهلا مؤسسات التربية يف األقطار املتقدمة لبلورة أهداف تربية الفرد

 :أما مظاهر هذا القصور فتتمثل فيما يلي. احلديثة تعاين من قصور خطري يف هذا امليدان
" العمل الصاحل "إذا كانت التربية اإلسالمية قد جعلت        وحصره باإلنتاج املادي  " العمل الصاحل "تضييق مفهوم   : أوال

الفرد "الصاحل قد انتهت إىل أن العمل الصاحل يتجسد يف          فإا يف تفسريها ملفهوم     ،مسة الفرد الذي تستهدف إخراجه    
 .باملفهوم الواسع الذي مر عرضه" املصلح-الصاحل

يف " العمل الصـاحل  "أما التربية احلديثة اليت انتشرت يف أرجاء األرض بانتشار احلضارة الغربية فقد حصرت مفهوم               
 ".املستهلك-الفرد املنتج"وإجياد ،اإلنتاج املادي

" منتجـا "واملعهد واجلامعة تركز على إعداد الفرد ليكون        ،حظ أن املؤسسات التربوية احلديثة كاملدرسة     ولذلك يال 
 ".مستهلكا"والصحافة والتلفزيون على إعداد الفرد ليكون ،بينما تركز املؤسسات املوازية كاإلعالم

ا فذكروا أن املدارس املعاصرة يـئ       وهي إعداد الفرد ليكون منتج    -ولقد ناقش العديد من الباحثني الصفة األوىل        
أا تعلمهم مهارات حمددة ذات عالقـة       : األوىل:  حلياة العمل اإلنتاجي وذلك بوسلتني     -بالدرجة األوىل -الناشئة  
 .إا تنمي فيهم االجتاهات والعادات الضرورية لآلداء الوظيفي الفعال: والثانية. بالعمل

كرئيس "ووظيفة املعلم   " كعامل"ميق نظر ملالحظة التوازي بني تربية الطفل        ويضيف هؤالء إن األمر ال حيتاج إىل ع       
ذلك أن مجيع املهـن     . وإنه جيري التركيز على هاتني الصفتني يف مجيع مستويات التعليم         " مشرف عمال "أو" عمال

لعمل حىت تنطلق وموظفني هلم معرفة بالوقت ودقة يف أوقات احلضور ومثابرة مستمرة با،حتتاج يف الغالب إىل عمال   
وهذا النوع من اليقظة والدقة هو ما تدرب املدارس الطلبة عليه من خالل التأكيد علـى عمـل                  . صفارة التوقف 

                                                 
٦٥ - Michael Lerner, Surplus Powlerlessness, New Jersey: Humanities Press, ١٩٩١. 
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ضـحية  وتقصر عـن مسـتوى الت     ،فتضعف اإلرادة العازمة النبيلة   ، يؤدي إىل فقدان الثقة باملثل األعلى      -أولًا-فهو  
ويتوقف عن املشاركة ،ويقعد عن العمل العام ،والنفس ويتراجع الفرد إىل إرادات احلفاظ على اجلسد أو النوع         ،باملال

فكثري من األفراد املشتغلني . واإلسالمية املعاصرة،وهذه حال كثري من األفراد والشعوب يف األقطار العربية. يف اجلهاد
واإلحباط إىل التخلي عن هذه املبـادئ والقضـايا   ،مية انتهى م تكرار الفشل  واإلسال،يف املبادئ والقضايا الوطنية   

واحلفـاظ علـى اجلسـد      ،االنسحاب اجلزئي لالشتغال بإرادات الطعام    ،واالنسحاب اجلزئي أو االنسحاب الكلي    
وهذه . إسالميةواإلسالمية لالنضمام إىل جمتمعات غري عربية وال ،أو االنسحاب الكلي من اتمعات العربية،والذرية

 حال كثري من الشعوب العربية واإلسالمية اليت عجـزت قـدراا التسـخريية عـن تلبيـة احلاجـات          -أيضا-
 انسـحبت   -أيضـا -فإا  ،وانتهت إىل تكرار الفشل واإلحباط واهلزميـة      ،ومواجهة التحديات اخلارجية  ،الداخلية

أو تتخلى عن مسـئولياا إزاء      ،ة لتقطع انتماءاا  انسحابات جزئية لتنكفئ على أمورها اخلاصة أو انسحابات كلي        
 .واحلفاظ على النوع،القضايا املشتركة مث تبحث عن انتماءات أخرى تشاركها إرادات البحث عن الطعام

وقصرت عنها قدرام التسخريية إذا واجهوا      ، هو أن كثريا من األفراد واجلماعات ممن منت إرادم         -الثاين-واألثر  
وحل املشكالت إال طريقا    ،يعاجلوا مبا يشبه التهلكة واالنتحار حيث ال يعرفون ملواجهة األزمات          مفإ،املشكالت

وهذه هي الصفة الغالبة على . ويقترفون احلماقة وجيانبون احلكمة،واحدا هو طريق العنف االنتحاري بالقول والعمل 
أو املقاومـة   ،ية العاملة يف ميادين البنـاء الـداخلي       واهليئات الرمسية والشعبية واملنظمات الوطن    ،األفراد واجلماعات 
 .لالحتالل اخلارجي

فإن الظاهرة البارزة آلثار هذا القصور هو فقدان اإلنسـان          ،أما عن آثار القصور يف ميادين اإلرادات النبيلة العازمة        
 .وفقدان لذة االستمتاع بثمرات النجاح الذي توصله إليه القدرات التسخريية،للسعادة

فال شك أن هذه    .  هي حال التربية يف املؤسسات التربوية القائمة يف األقطار املتقدمة خاصة يف أوربا وأمريكا              وهذه
والقدرات العقلية اليت تزاوجت إلجناب أفراد ذوي       ،املؤسسات قد حققت جناحات هائلة يف ميادين اخلربات املربية        

ولكن املشكلة .  التكنولوجيا واإلدارة والسياسة وغريهاواالختراع وتطوير،قدرات تسخريية عالية يف ميادين الكشف
فهذه املؤسسات تعاين من قصور شديد      . اليت أفرزا املؤسسات التربوية هناك هي األزمة يف اإلرادات النبيلة العازمة          

وى حيث تقف مستويات هذه اإلرادة اليت تنميها املؤسسات التربوية املذكورة عنـد مسـت             ،يف جمال تربية اإلرادة   
والسـبب يف   ،وإرادات احلفاظ على النوع وال تتخطاها إىل مستوى إرادة االرتقاء باجلنس البشري           ،إرادات الطعام 

.  الذي تعرضه الفلسفات التربوية املوجودة هناك      -املثل السوء - وقصور مستويات    -املثل األعلى -ذلك هو غياب    
وتكرار هذه األزمات له نتائجـه      . واالجتماعية،قية سالسل متالحقة من األزمات األخال     -وما زال يفرز  -مما أفرز   

 .السلبية املدمرة يف اجتاهات األفراد واجلماعات سواء
وزمالؤه يف ،كما يقـول إدجـار فـور      -وخيبة اآلمال اليت ترتبت عليه      ، يؤدي إىل فقدان الثقة بالعلم     -أولًا-فهو  

وبني القيم اإلنسانية املتخلفـة     ،تقدمة اليت أفرزها العلم   ذلك إن التفاوت اهلائل بني التكنولوجيا امل      . تقريرهم التربوي 
فاإلنسان أصـبح  . بسبب غياب املثل األعلى قد قلب مثرات العلم والتقدم إىل عكس الغايات اليت نشأ العلم بسببها     

 . من حاالت االضطراب النفسي والقلق الفردي واجلماعي-قبل أكثر من-يعاين 
وشدة احلاجة إىل   ، اليت يعاين منها اإلنسان املعاصر     -alienatiomاالغتراب  - هو ظهور ظاهرة     -الثاين-واألثر  

 .وعالقاته بنفسه وباآلخرين من حوله،وهوية اإلنسان ومكانته،معرفة الذات اإلنسانية
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قُلْ ِسريوا ِفي   {:واحتماالت تطورها األخرى  ،وتكوينها حىت واقعها  ،اهر واألحداث ابتداء من خلقها    الكائنات والظو 
 ] .٢٠: العنكبوت[} الْأَرِض فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينِشئُ النشأَةَ الْآِخرةَ

أو ،ان إىل الناس بالصورة اليت يقدم ا علم اجلغرافيـا          هو أن يقدم اإلمي    -إذن-فالذي دف إليه التربية اإلسالمية      
 ] .١٩: حممد[} فَاعلَم أَنه ال ِإلَه ِإلَّا اللَّه{. وبذلك يصري اإلميان علما،الفلك أو الكيمياء أو الفيزياء

وكشف ،لبحثولكن التعليم الذي تقدمه املؤسسات التربوية يف العامل اإلسالمي ال يبث يف الفرد اكتساب ملكة ا               
بل إا توحي أا ورثت العلم . وال حتثه على طلب املزيد منه،وهي ال توحي للدارس أن العلم قابل للزيادة. القوانني

وليس على الدارس ،الذين مل يتركوا شيئًا إال حبثوه وفهموه" اآلباء"وأن البحث انتهى مع ،كامال فال ميكن املزيد عليه
} وقُلْ رب ِزدِني ِعلْمـا    {:وبذلك تعكس هذه املؤسسات معىن قوله تعاىل      . إطرائهمإال أن يتملق علمهم ويتغىن ب     

 ] .١١٤: طه[
قُلْ لَو كَانَ الْبحر ِمدادا ِلكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلـِه                  {: وتعكس معىن قوله  

 ] .١٠٩: الكهف[} مددا
ولَو أَنما ِفي الْأَرِض ِمن شجرٍة أَقْالم والْبحر يمده ِمن بعِدِه سبعةُ أَبحٍر ما نِفدت كَِلمات اللَِّه ِإنَّ اللَّه              {: وقوله أيضا 
ِكيمح ِزيز٢٧: لقمان[} ع. [ 

 والقدرة التسخريية يف تربية الفرد،إحكام توازن اإلرادة العازمة: الفصل احلادي عشر
ومن خالل هذا التوازن يتولد ،من الضروري أن تتوازن اإلرادات النبيلة العازمة مع القدرات التسخريية يف تربية الفرد

ومعىن هذا أن تعمل التربية على تنمية اإلرادات العازمـة          . بالصورة اليت مر عرضها يف هذا البحث      " العمل الصاحل "
والكفاءة لتنمية القدرات التسخريية حىت درجة      ،والنفس مث تعمل بنفس القدر من اجلهد      ،التضحية باملال حىت درجة   

 .والبشرية املتوفرة،التسخري الكامل لإلمكانات املادية
 على تنميـة اإلرادات دون      -مثال-فتركز التربية   ،ومن اخلطورة البالغة أن تقصر تنمية إحدى االثنتني عن األخرى         

ولتوضيح ذلك نستعرض آثار القصور يف تنميـة        ،فلذلك آثاره املدمرة يف حياة األفراد واألمم      ،و العكس القدرات أ 
وآثار القصور يف تنمية اإلرادات النبيلة اجلازمة كما هو حاصل يف تطبيقات التربية املعاصرة يف               ،القدرات التسخريية 

 .الشرق والغرب
الذي تستدعيه حاجـات    ،سخريية عند املتعلمني إىل املستوى الالزم     أو جتهل تنمية القدرات الت    -حني تغفل التربية    

 فإن،العصر وخرباته يف الوقت الذي جتد وتنجح يف تنمية اإلرادات العازمة النبيلة إىل درجة التضحية باملال والنفس                
سسات التربية  األفراد الذين خترجهم مؤ    وهذه هي حالة  . األفراد يف كل عمل ميارسونه ينتهون إىل الفشل واإلحباط        

واجلماعات واملساجد وبـرامج  ،واإلسالمية ومثلها املؤسسات التربوية املوازية كاألحزاب ،القائمة يف األقطار العربية   
الـديين  -فجميع هذه املؤسسات تفصل تفصيال كافيا يف عرض حمتويات املثـل األعلـى             . اإلعالم الديين والوطين  

 اخلربات  -إمهالًا يكاد يكون كليا   -ولكنها مل   . لتضحية باملال والنفس  إرادات األفراد إىل درجة ا     وتنمي،والوطين
ويكون من نتيجة هـذا اإلمهـال قصـور      . اللذين ينتج عن تفاعلهما القدرات التسخريية     ،املربية والقدرات العقلية  

 وينشـأ   واملشاعر والسـلوك  ،فيحدث االضطراب يف التفكري والعواطف    ،القدرات التسخريية عن اإلرادات العازمة    
وتكرار الفشل هذا له نتائج . وتتكرر مواقف الفشل واإلحباط،واختاذ القرارات وتنفيذها،التخبط يف إصدار األحكام

 .سلبية مدمرة تنعكس اجتاهات األفراد واجلماعات سواء
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الرئيسي يف تقدم   الذي هو العامل     ويكون من ذلك تقدم العلم    ،وهكذا يستمر التأثري املتبادل بني االثنني     . من اإلرادة 
 .اإلرادات واتمعات

كما يشاع بني بعض املؤرخني الذين      -ويتمتع الناس بثماره    ،وإن التقهقر يف احلضارات ال حيدث حني ينتشر العلم        
بل حيدث التقهقر حني تفشل نظم التربية يف تنشئة أجيال ال . ويغفلون عن األسباب احلقيقية،ينظرون يف املضاعفات

 فيزهدون يف العلم -أو املبدأ الديين-وبني إرادة املثل األعلى ،ها أمر العالقة بني القدرات التسخرييةيكون واضحا لدي
وهكذا يقل العلـم    . الضمور فتبقى اإلرادة عزىل عن قدرا وتبدأ يف      ،ويعبثون بثماره أو يقتصرون على جانب منه      

ِإنَّ اللَّه الَ يقْـِبض     «:  يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    : بِن العاِص قَالَ  عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو      ف،فتقل إرادة املثل األعلى   
حتى ِإذَا لَم يبِق عاِلمـا اتخـذَ النـاس رُءوسـا            ،ولَِكن يقِْبض الِعلْم ِبقَبِض العلَماءِ    ،الِعلْم انِتزاعا ينتِزعه ِمن الِعبادِ    

 .٦٣»فَضلُّوا وأَضلُّوا،ِئلُوا فَأَفْتوا ِبغيِر ِعلٍْمفَس،جهالًا
إن أساس اخلطأ الذي يقع فيه بعض مؤرخي احلضارات حني يربطون بني التقدم العلمي وبني تقهقر احلضـارات                  

 واإلرادات،وبني الظن وأدب األهواء والشـهوات     ،أم خيلطون بني العلم واألدب العلمي     ،األول: واتمعات أمران 
وبني مـا   ،ومثال ذلك ما يقوم به بعض املؤرخني حني يربطون بني عصر اإلمارات الضعيفة يف األنـدلس               . اهلابطة

وكأن ،واألهواء والشهوات السـائدة   ،يسمونه بازدهار اآلداب والثقافة اليت مل ترتفع عن مستوى اإلرادات الضعيفة          
هو اخللط بني العلوم وبني     ،واألمر الثاين . زدهار يف حد ذاته   التعبري عنها أو تشجيع هذا التعبري بأشكاله املختلفة هو ا         

بل إا تشـيع    ،فحني يتوقف التقدم العلمي تستمر تطبيقاته املادية زمنا بعده        . أو الصناعية للعلوم  ،التطبيقات املادية 
 .وتنتشر بسبب اإلقبال على حياة الترف والشهوات
الذين حيسنون إبراز معجزة ، تربوية تفرز مناذج جديدة من العلماءإن ما حتتاجه الرسالة اإلسالمية هو قيام مؤسسات

اليت ،والتفكري العلمي اللذان يؤهالم العتالء املنـابر اجلديـدة        ،وتكون هلم الكفاءة العلمية   ،الرسالة يف ميدان العلم   
ة وحمطات اإلرسال   منابر التلفز - ٦٤الطهور الذي خص اهللا به رسوله     " قرية الكرة األرضية  "أفرزها العلم يف مسجد     

حتتاج الرسـالة اإلسـالمية إىل    . وخياطبون اإلنسانية بأحسن مما عندها علما وفكرا وأدبا       ،العاملية والطباعة،الفضائية
وتطبيقات تربوية جديدة تتعايش مع املفاهيم اجلديدة للعلم اليت حتكم علـى األشـياء              ،مؤسسات تربوية ومفاهيم  

بل حنن جند أدلة حمسوسة ملا يعطيه اإلميان ،ومفهوم العلم هذا هو املناسب لإلسالم. يةبنتائجها احملسوسة ومثراا العلم
بل إن  . والعذاب الذي يعاين منه من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر         ،والتخفيف من الشقاء  ،للناس املؤمنني من الطمأنينة   

فبدل أن يكـون    ، وصار جماله أوسع   -كما يقول األستاذ جودت سعيد    -العلم باآلخرة صار يف قوة العلم التجرييب        
وأحداثه التارخييـة   ،والقناين حتول إىل خمترب الكون الفسـيح      ،هذا اال هو غرفة املخترب الذي تستخدم فيه األنابيب        

ويتبع التطور الذي يعتري    ،وهذا ما يالئم املنهج اإلسالمي الذي يطلب إىل العامل أن يسري يف األرض            . واالجتماعية

                                                 
 ٢٦٧٣ش أخرجه مسلم يف العلم باب رفع العلـم وقبضـه رقـم              [- ٦٥ - ١٠٠) ٥٥: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٣
هو أحـد  ) الفريري. (مجع رئيس واملعىن واحد) رؤوساء(مجع رأس ويف رواية    ) رؤوسا. (مبوم) بقبض العلماء . (حموا من صدور العلماء   ) انتزاعا(

 ] البخاري ورواه عنهمن مسع الصحيح عن
وجِعلَت ِلـي اَألرض مسـِجدا   ،نِصرت ِبالرعِب مِسريةَ شهرٍ  : أُعِطيت خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبِلي     :"  قَالَ �أَنَّ النِبي   ،عن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ     - ٦٤

وكَانَ النِبي يبعثُ ِإلَى قَوِمِه خاصةً      ،وأُعِطيت الشفَاعةَ ،وأُِحلَّت ِلي املَغاِنم ولَم تِحلَّ ِلأَحٍد قَبِلي      ،ته الصالَةُ فَلْيصلِّ  فَأَيما رجٍل ِمن أُمِتي أَدركَ    ،وطَهورا
ش أخرجه مسـلم يف أول كتـاب املسـاجد    [- ١٦٧ - ٣٣٥) ٨٧: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم       " وبِعثْت ِإلَى الناِس عامةً     
مجع مغـنم   ) املغامن. (أي بيين وبينه مسرية شهر    ) مسرية شهر . (هو اخلوف يقذف يف قلوب أعدائي     ) نصرت بالرعب  (٥٢١ومواضع الصالة رقم    

  ]وهو الغنيمة وهو كل ما حيصل عليه املسلمون من الكفار قهرا
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ـ   ،واملبادئ والنظريات دون قدرة على ابتكار جديد مثلها        فكان من مثار ذلـك تلـك       ". االتباع"وهو ما أمسوه ب
ومع الرتول إىل هذا املستوى من . تلفةواملدارس التربوية املخ،والعلمية اليت مثلتها مؤلفات املذاهب،التطبيقات الفقهية

والنظريات اليت ابتكرها اآلباء    ،القدرات التسخريية بذرت بذور تقديس اآلباء وتقليدهم؛ ألن الوقوف عند األصول          
 .واالستمرارية يف علومهم وقصر االبتكار عليهم،هو افتراض الكمال

وهو جيل نـزل يف     ،ستمر حىت مطلع العصور احلديثة    وا،مث تال هذا اجليل جيل ثالث بدأ منذ القرن الثامن اهلجري          
ـ   . والوقوف عندها ،تفكريه إىل مرتلة النظر يف مؤلفات املذاهب واملدارس العلمية         وأمهـل  " التقليـد "أو ما عرف ب

بل راح يستعدي عليه احلكام ويقلل من       ،كامال  إمهالًا -أي اجلانب العلمي  -جانب النظر يف آيات اآلفاق واألنفس       
وكان من مثار ذلك ظهور الشروح واحلواشي والتقارير وتوقف الفقـه         . فه يف قائمة العلم الذي ال ينفع      ويصن،شأنه

وأكادمييات العلوم واحنسارها إىل مرتبـة      ،والتطبيق يف ميدان العلوم الدينية مث إغالق خمتربات البحث        ،عن االبتكار 
 .االهتمامات الفردية دون النشاطات االجتماعية

وهو . ألخري هو الواقع الذي ورثته املؤسسات التربوية اإلسالمية القائمة يف العامل اإلسالمي املعاصر            وهذا املستوى ا  
 فهذه إصالحات وقفت عند تبـديل       -باإلصالحات التعليمية -واقع ما زال قائما تقريبا وإن أجريت عليه ما مسي           

وهو أن هذه   ،ولكن جوهر املشكلة ظل قائما    ،اتوأمساء الشهادات وأشكال اإلدارة واألبنية واألدو     ،ألقاب املدرسني 
أي عاجزا عـن النظـر يف آيـات اآلفـاق           -املؤسسات ما زالت خترج فردا فاقدا للقدرات التسخريية اإلبداعية          

 .أي هو عاجز عن إبراز معجزة الرسالة. وعاجزا عن النظر يف الكتاب والسنة نظرا اجتهاديا،واألنفس
واخلرجيني منها ال يتوقفون عن ،عانيها هذه املؤسسات حني نرى أن مجهرة العاملني فيهاوتزداد خطورة املشكلة اليت ت

أي أم يدافعون عن رسالة اإلسالم مبهامجة معجـزة         ،واحلضارة القائمة كوسيلة لنصرة الرسالة    ،مهامجة العلم القائم  
 .م بني العلم والدين يف أوربا وامتدادهاويرددون ما أفرزه العقل األوريب حول التناقض التارخيي الذي قا،هذه الرسالة

وينبغي أن ال   ، ضد الرسالة اإلسالمية؛ ألنه معجزا كما أسلفنا يف السطور اليت مضـت            -أبدا-إن العلم ال يكون     
وإمنا سـبب   ،فالعلم ال يكون سببا للضـالل     . مييل بنا اهلوى إلدانة من خياصموننا باسم العلم إىل إدانة العلم نفسه           

ولذلك بدل أن اجم العلم جيب أن نسعى إن كشف العلم . وإدراج الظنون يف قائمة العلم ، نقص العلم  الضالل هو 
والقيام ذا الواجب حيتـاج إىل ختريـد علمـاء    . والظن املدرج حتت اسم العلم ونظهرمها على حقيقتهما  ،الناقص

 حياورون الفكر العاملي بأحسن مما،راسخني
إال ألويل  ،وتصنيف املتعلمني فال نسمح بالدخول يف حرم العلم       ،لنظر يف مفهوم العلم   وحيتاج كذلك أن نعيد ا    . عنده

 .وإبراز معجزة الرسالة يف ميدان العلم،األلباب من األذكياء املوهوبني؛ ألم وحدهم القادرون على التسخري
. ن التخلف إىل احلضارة   وإن من أهداف الرسالة أن تنقل اإلنسان م       ، ضد الرسالة  -أبدا-كذلك احلضارة ال تكون     

 وذلك ما يـراه املـؤرخ الربيطـاين تـوينيب           -أي املبدأ الديين  -بل إن احلضارة مقدمة ممهدة يء املثل األعلى         
Toynbee      ا كانت مقدمة سارت عليها       ، حني ذكر أن احلضارة الرومانية بأمنهاا ورقي مؤسساوطرق مواصال

فإذا كان  . حىت جعلوا روما نفسها مركز الكنيسة     ،ى الطرق الرومانية اآلمنة   الفكرة املسيحية اليت محلها املبشرون عل     
واألنفس فإن احلضارة تقدم وسائل االتصال والتبليغ املالئمة للوصول إىل اتمـع            ،العلم معجزة الرسالة يف اآلفاق    

 .البشري املعاصر للرسالة
فالقدرات العلمية هي اليت . ادة املثل األعلى سببية طرديةوبني إر،وإن العالقة بني القدرات العلمية اليت تفرز احلضارة     

مث حتدث القدرة مزيدا ،مث تعود اإلرادة إىل طلب مزيد من القدرة العلمية       ،ترفع درجة إرادة املثل األعلى عند اإلنسان      
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محو ودس اِبيبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم اِدِه ،رِعب ِمن ى اللَّهشخا يمِإن كَذَِلك هانأَلْو ِلفتخاِم معالْأَنو ابوالداِس والن ِمنو
غَفُور ِزيزع اُء ِإنَّ اللَّهلَم٢٧،٢٨: فاطر[} الْع. [ 

فلم تعد معجزة . زات الرساالت مبا يناسب الطور اجلديد الذي دخلته البشريةفالرسالة اإلسالمية جاءت لتطور معج
وما يشبه ذلـك مـن     ،أو أكمه تربئه مسحة يد    ،أو عصا تنقلب إىل حية تسعى     ،الرسالة اإلهلية ناقة تولد من صخرة     

 واملراهقـة الفكريـة     احملسوسة اليت توافق الطفولة   ،احملدودة حبياة الرسول الذي جييء ا     ،املعجزات الصغرية املفردة  
وصار حجمها ميأل   ،واحلياة وتكوينها وتطورها  ،وإمنا صارت املعجزة رسوخا يف العلم بنشأة عوامل الكون        ،لإلنسانية

وجتاوزت مرحلة الطفولة واملراهقة الفكرية إىل النضج الفكري الـذي       ،واملكان وختطت حدود الزمان  ،الكون القائم 
إن آيات اآلفاق .  من خالل العقل البشري دون أن تنحصر يف نيب أو رسولوصارت تربز،وقف اإلنسان على أعتابه

واألمساع إىل العالقـة    ،عن لفت العقول واألبصار   ،واألنفس هي هذه املعجزة املستمرة اليت ال تتوقف حلظة واحدة         
ألنفس اليت يكتشفها   وا،وآيات اآلفاق ،وإىل التطابق الكامل بني آيات الكتاب اليت جاء ا الوحي         ،املتبادلة املستمرة 
والقرآن ال ختلو صفحة من صفحاته من احلث على تتبع مظـاهر هـذه املعجـزة العلميـة يف                . العلم يف كل يوم   

 .ويف مفردات اخللق كلها،ويف النفس اإلنسانية،ويف األرض،السموات
الذي يوجه اإلسالم إليه    ولكن الغيب   ،وأبصارنا وعقولنا ،والقرآن ال يوجه العقل إىل تأمل غيب ال يقع حتت أمساعنا          

وما ، فسوف نـراه ونعايشـه     -أي بروزه إىل عامل احلس    -وحني يأيت تأويله    ،هو كائن موجود مل يأتنا تأويله بعد      
والطاقة الذرية والطاقـة اهليدروجينيـة وتطبيقـات البـث التلفزيـوين واالتصـاالت عـرب             ،الكهرباء واجلاذبية 

وسوف يتواىل انتقال املغيبات إىل عامل      ،حمسوسات كانت يف عامل الغيب    وأمثاهلا إال   ،والتلكس والكمبيوتر ،القارات
هلْ ينظُرونَ ِإلَّا تأِْويلَه يوم يأِْتي تأِْويلُه يقُولُ        { :وجاءت به الرسالة  ،احلس حىت يرى اإلنسان كل ما وعد به الرسول        

 ] .٥٣: األعراف[} الْحقالَِّذين نسوه ِمن قَبلُ قَد جاَءت رسلُ ربنا ِب
مث ،لقد شرعت التربية اإلسالمية يف عصور االزدهار يف تنمية القدرات التسخريية الالزمة للنظر يف آيات الكتاب أولًا

وكان من مثار هذا الشروع أن ارتقى املفكرون إىل املستوى األعلـى مـن              . النظر يف آيات اآلفاق واألنفس ثانيا     
وبسبب هذه املواقف ارتقـوا إىل رتبـة        . مستوى تبين املواقف العلمية من الكون احمليط      - مستوى القدرات العقلية  

فسربوا أغوارها يف ضـوء الواقـع الـذي         ،وأطلقوا العنان لعقوهلم للنظر يف آيات الكتاب والسنة       ،االجتهاد املطلق 
 .يعيشونه

وكن من مثاره ،دارس األصول والفقه والتربيةوالعقائدية اليت قامت عليها م وكان من مثار إخراج تلك الثروة الفقهية
 .أيضا تلك التطبيقات االجتماعية اليت ارتقت باتمع اإلسالمي إىل تسلم القيادة احلضارية يف األرض كلها

واحلوار املستمر مع الكون احمليط باحثني عن شـواهد         ،كذلك ارتقى الناظرون يف آيات اآلفاق إىل مستوى التفاعل        
وأخضعوه ،وبسبب هذا املوقف العلمي انفتحوا على تراث احلضارات السابقة. ب يف آيات الكون  صدق آيات الكتا  
وكان من مثار ذلك تلك الثروة العلمية اليت كانت أساسا هاما يف أسس النهضـة اإلنسـانية                 . للمراجعة والبحث 

 التكنولوجيا إىل غـريه مـن       وكان من مثاره أيضا تلك التطبيقات اليت جعلت العامل اإلسالمي آنذاك مصدر           ،كلها
 .األقطار

أخذت مؤسسات التربية اإلسالمية مل املسـتوى      ،فمنذ القرن الرابع اهلجري   ،ولكن املسرية مل تستمر لتصل مداها     
ونتيجة لذلك جاء جيل من املفكرين احندر يف        ،واكتفت بتنمية املستوى األوسط   ،األعلى من تنمية القدرات العقلية    

واالبتكار إىل مستوى الوقوف عند فهم القوانني       ، اليت تؤهل للكشف   -املواقف العلمية -ستوى  قدراته العقلية عن م   
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اليت مل تدخل عصر تفجر املعرفة والذي مل يتدرب ،أو املريب الذي ينتمي إىل بلد من البلدان،ومثل النوعني معا املثقف
والقرار داخل حدود   ،قف أو املريب يكون مستقل النظر     فمثل هذا املث  . على التفاعل مع الكون احمليط والوجود القائم      

فإنه يتبىن ما يتلى ،ولكنه حني خيرج خارج دوائر خرباته الثقافية والتربوية. خرباته املربية اليت كوا داخل بيته وثقافته
هله الذين أنتجوه ويظل يكرره وجيتره حىت يغريه أ،ويتلقاه تلقي الوحي املعصوم،عليه أو ما يقرأه دون حتليل أو تقومي 

 .وهكذا،مث ميدونه بأفكار غريها
لذلك كان واجب التربية أن تتوسع يف تكوين اخلربات املربية عند املتعلمني حىت تدخلهم دائرة خـربات العصـر                   

اليت متكنهم مـن تلبيـة حاجـام القائمـة          ،وبذلك يتكون عند الناشئة القدرات التسخريية     . واملستقبل املنظور 
 .ومواجهة املشكالت املوجودة واحملتملة،واملستقبلية

 مستويات القدرة التسخريية: ثالثا
أويل : وطبقا لتفاوت هذه املستويات جيري تصنيف املتعلمني إىل       . تتفاوت مستويات القدرة التسخريية عند األفراد     

والدرجية اليت مت ،وليةوتتكامل هذه املستويات طبقات لعالقة املسئ. ومسلمني مقلدين،ومؤمنني متبعني،ألباب حمسنني
أما عن تفاصيل مستويات القدرة     . كتاب فلسفة التربية اإلسالمية   -استعراضها يف الكتاب األول من هذه السلسلة        

 :فهي كما يلي،التسخريية
حبيث يصبح عقل الفرد دائر التفكر يف خلق        ،وهو القدرة على التفاعل العلمي مع الكون احمليط كله        ،املستوى األول 

وأصـحاب  . كيف؟ وملاذا؟ حلظة واحدة   : وما فيهما من كائنات دون أن يتوقف عن التساؤل        ،ت واألرض السماوا
وهم دائموا االكتشاف   ،والبحث عن اإلجابات الصحيحة للتساؤالت املتكررة يف أذهام       ،هذه القدرة يدميون النظر   

 .رون ا املعرفة وتطبيقااويث،والنفس مث يبلورون هذه القوانني،لقوانني املوجودات وقوانني االجتماع
هو القدرة على فهم القوانني والسنن املكتشفة من قبل أصحاب املسـتوى األول مث حتويلـها إىل                 ،واملستوى الثاين 

 .وتنظيم حياته ورقيها،تطبيقات عملية تساهم يف سعادة اإلنسان
 . وتركيبها مث استعماهلا واإلفادة منهاوكيفية عملها،فهو القدرة على فهم التطبيقات العلمية،وأما املستوى الثالث

 أمهية تنمية القدرات التسخريية: رابعا
 املسـتوى الثالـث مـن       -على األقل -مل يعد باستطاعة اإلنسان العيش يف طور التكنولوجيا العلمية إال إذا احتل             

جلسدية إذا مل تتوثق معرفة  والطاقات ا ،إذ مل تعد قيمة للقدرات العضلية     . مستويات القدرة التسخريية اليت مر ذكرها     
 .والتفكري العلمي،الفرد بالقدرات التسخريية

اإلنسان العلمي واتمـع العلمـي       وإخراج،وتضيف التربية اإلسالمية عامال آخر ألمهية تنمية القدرات التسخريية        
 لبلوغ درجـة الـيقني      واخلاصة،وهذه األمهية هدفها أن يصبح العلم زادا شعبيا يتزود به العامة          . والبشرية العلمية 

وحني يشيع العلم وينتشر تتكشف املعجـزات       . فالعلم والتفكري العلمي مها دعامتا اإلميان وبرهانه الساطع       . اإلمياين
} نه الْحق سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآفَاِق وِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَ         { :واألنفس كما وعد اهللا تعاىل    ،اإلميانية يف اآلفاق  

 ] .٥٣: فصلت[
الذين خيشون اهللا هم العلماء املختصون بالعلوم الطبيعية كعلم النبات ،بل إن اإلشارة واضحة إىل أن املقصود بالعلماء

الذين يدميون البحث والنظر يف عناصر الكـون        ،وعلم اإلحياء والسالالت والعلوم االجتماعية    ،واجليولوجيا والطب 
وعناصر ،فاآلية اليت أثبتت صفة اخلشية للعلماء جاءت بعد تقدمي ملظاهر الكون          .  وحركة التاريخ  وظواهر االجتماع 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَخرجنا ِبِه ثَمراٍت مختِلفًا أَلْوانها وِمن الِْجباِل جدد ِبيض                 {:الوجود احلي القائم  
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والتوسع يف ذلك حيتاج إىل مزيد مـن القـدرات          . البشر إىل الدرجة اليت يتطلع إليها اإلنسان يف الكمال واملثالية         
وهو األمر الذي توجه إليه     ،تاج إىل تطوير مفاهيم جديدة للعلم والتربية      وحي،واالجتماع،التسخريية يف ميدان النفس   

 .أصول التربية اإلسالمية
وتسخري هذه القوانني أن يعرف كيـف يتعامـل مـع           ،لقد استطاع اإلنسان من خالل اكتشاف قوانني احملسوس       

ى كثري من األخطاء واملصاعب والتغلب عل،وتسخريها لتحسني حياته واالرتقاء بوجوده املادي ،مكونات هذا الكون  
 صـار يعـرف كيـف يصـنع         -كاجلاذبيـة مـثال   -فاإلنسان حني سخر قوانني اهلواء والفضاء       . اليت تواجهه 

ولكنه إىل جانب ذلك صار يعرف بالبداهة أن القفز من . وجيوب الفضاء ويدور حول األرض يف ساعات   ،املركبات
ولذلك هو ال   . يت تسريها ال بد وأن يؤدي به إىل احلتف املؤكد         ال،الفضاء والطائرات دون مراعاة للقوانني     مراكب

 . وأمثاهلا-الباراشوت-يأتيه أبدا إال مبا يتفق وهذه القوانني كاستعمال مظالت القفز املعروفة باسم 
ما زال يضـعه يف موضـع   ،وبقوانني النفس والسلوك، بالقدرات األخالقية  -أو عدم إحاطته  -ولكن جهل اإلنسان    

بل إنه يف كثري من األحيان ليقفز من هذه العربـة قفـزة             . عن توجيه عربة السلوك األخالقي واالجتماعي     العاجز  
 .وال يعترب بالنتائج املدمرة اليت تعقب هذا القفز،فيتحطم وتتناصر أشالؤه،اجلاهل البدائي

 وحدود اخلربة املربية،درجة القدرة التسخريية: ثانيا
وإن هذه اخلـربات  ،هي مثرة تزاوج القدرات العقلية مع اخلربات الكونية واالجتماعية     -القدرة التسخريية -إن  : قلنا

فالفرد يكون لديه قدرة . ونضيف هنا أن درجة القدرة تتناسب مع سعة اخلربة املربية   . دوائر بعضها أوسع من بعض    
فإذا خرج خارج دائـرة  ،ربيةواالجتماع والنفس اليت بلغت خربته فيها مستوى اخلربة امل،تسخريية يف ميادين الكون 

ولذلك تتحدد اخلربات املربية عند     . خرباته املربية فقد القدرة على تسخري الظواهر اليت يواجهها يف الدوائر اجلديدة           
ولكنه حني خيـرج إىل     ،فيكون مستقل التفكري والسلوك قادرا على اختاذ القرارات       ،ابن الريف داخل حدود الريف    

فإنه ،من القماش  حىت إنه إذا أراد شراء قطعة     ،ويفقد القدرة على اختاذ القرار املستقل     ،تسخرييةاملدينة تتعطل قدراته ال   
ولو أنه كذلك دخل مطعمـا مل  ،يلجأ إىل بعض معارفه أو أصدقائه من أبناء املدينة لشراء القماش الذي يراه مالئما 

ولو أنه أيضا   ،٦٢ويشربون دهم فيما يأكلون  أو يقل ،ويشربه ويفوض اآلخرين ليختاروا له    ،جيرؤ على اختيار ما يأكله    
وتظل هذه حالته حـىت تتعمـق       ،أول فتاة تصادفه ولو كانت من سقط املتاع        أراد الزواج من املدينة فإنه يقع على      

 .وتبلغ درجة اخلربات املربية،خرباته
اليت مل  ،طر من األقطـار   الزعيم السياسي أو القائد العسكري أو املدير اإلداري الذي ينتمي إىل ق           ،ومثل ابن الريف  

فمثل هؤالء األمناط الثالثة من الزعماء . أي أا ما زالت تستوردها وال تنتجها،تدخل عصر التكنولوجيا املتقدمة بعد
ولكنهم حـني خيرجـون     ،ويقومون مبمارسام داخل بالدهم باستقالل وتفكري     ،والقادة واملديرين يتخذون قرارم   

واملعاجلات ،فإم يفقدون القدرة على اختاذ القـرار املسـتقل        ،اليت اكتسبوها من بيئام   خارج دائرة خربام املربية     
ليمـدوهم بـاخلرباء الـذين      ،للتكنولوجيا ويلجئون إىل األصدقاء واحللفاء من أبناء الدول املتقدمة املنتجة        ،املستقلة

هذه ليتخـذوا قـرارات وليمارسـوا       وكثريا ما يستغل اخلرباء مكانتهم      ،التنفيذ ويضعوا خطط ،يتخذون هلم القرار  
 .وتضر باملسئولني احملللني وبالدهم،تطبيقات ختدم مصاحل أقطارهم

                                                 
 ".شوربة العدس"أو ما يأكله يف الريف كأن يطلب " القهوة"أو" الشاي"إذا أجرب على االختيار ما كان يشربه يف الريف كأن يطلب  - ٦٢
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ورعتها ورفعت مـن مكانـة   ،مث أمهلت األوىل أو قللت من شأا بينهما سجعت الثانية،الدين وبني العلوم الطبيعية  
الستعمار أو تلك اليت تقوم يف  يف ظل االحتالل وا-وتقوم-ومثلها أيضا النظم التربوية اليت قامت . املتخصصني فيها

فجميع هذه النظم تلجأ يف العادة إىل بناء نظـم تربويـة        . وكبت احلريات والطبقية والتمييز العنصري    ،ظل التسلط 
يدور حول " مثل سوء"والقيم العليا واألخالق الرفيعة وتستبد له بـ،تستبعد املثل األعلى الذي ينمي إرادات العقيدة

ويصاحب ذلك كبت احلريات الذي حيول دون       ،اح وما يتفرع عنها من إرادات املتعة واللهو       والنك،إرادات الطعام 
أو فاقدها فيسهل الـتحكم     ،مث تكون نتيجة ذلك كله إخراج إنسان ضعيف اإلرادة        . منو القدرات العقلية ونضجها   

 .والعدالة االجتماعية،وتسخريه دون أن تتحرك فيه إرادة التحرر أو املساواة،به
وإىل ذلك يشـري    ،والذين يرفضونه بعد العرض ال يعذرون     ،هؤالء األفراد يعذرون ويعرض عليهم املثل األعلى      ومثل  

 ] .١٥: اإلسراء[} وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسولًا{:قوله تعاىل
 إحكام تنمية القدرة التسخريية: الفصل العاشر

 معىن القدرة التسخريية: أوال
ـ    القدرة الت  الذي هو صفة الفرد الذي تستهدف التربيـة اإلسـالمية          " العمل الصاحل "سخريية هي املركب الثاين ل
والنفس واستثمارها يف تطبيقات نافعة لبقاء النوع       ،وهي تعين القدرة على اكتشاف قوانني اخللق يف الكون        . إخراجه

والنفسية اللتني استعرضنامها فيما ،ربات الكونيةتفاعل القدرات العقلية مع اخل: وهذه القدرة هي مثرة . البشري ورقيه 
 .مضى

قـدرة تسـخريية يف     :  نوعان -خاصة القرآن الكرمي  -والقدرة التسخريية اليت توجه إليها مصادر التربية اإلسالمية         
مث حتويل هذه القوانني إىل تطبيقـات وممارسـات         ،وهي القدرة على اكتشاف قوانني عناصر الكون      ،ميادين الكون 

وتفاعالته يف حيـاة    ،وهي القدرة على اكتشاف قوانني السلوك اإلنساين      ، وقدرة تسخريية يف ميدان النفس     .صائبة
مث االستفادة من هذه القوانني يف تعبئة طاقات األفـراد          ،عرب الرحلة البشرية على األرض    ،الفرد أو ممارسات اجلماعة   

حسب املنطلقات واملبادئ اليت تتفق مع      ، سالمته والرقي بالنوع البشري وتأمني   ،واجلماعات لتحسني حياة اإلنسان   
 .وتوجيهات الوحي،قوانني اخللق

وتتبع ،واكتشافها والتفكر بعملـها ، وحيث اإلنسان إىل البحث عنها-السنن-والقرآن يطلق على هذه القوانني اسم       
حتقيـق   ا كـبرية يف    أن يقطع أشواطً   -حىت الوقت احلاضر  -ولقد استطاع اإلنسان    . آثارها يف الوجود الكبري كله    

وطـور  ،إذ بواسطة هذا اإلجناز كشف الكثري مـن قـوانني الكون          . القدرة التسخريية يف ميادين األشياء الكونية     
ونزل على سطح   ،وجاب الفضاء ،وكنوزها وخاض عباب احمليطات   ،التكنولوجيا وسخر الكثري من خملوقات األرض     

 .وتقدم يف فهم الصحة واملرض وغري ذلك،القمر
فاستطاع من خالل ذلك تسخري   ،ستطاع اإلنسان الوقوف على جانب غري قليل من قوانني النفس والسلوك          كذلك ا 

وتوجيه الرأي العام والتـأثري يف      ،والتنظيمي والعسكري ،وطاقاا للتأثري يف األداء اإلداري    ،إمكانات النفس البشرية  
 .املعتقدات واالجتاهات

سوف تتطور وتتقدم حىت تسـتخرج      ،واالجتماع،سخريية يف ميدان النفس   ويشري القرآن الكرمي إىل أن القدرات الت      
واملنجزات واملمارسات بالشكل   ،مث تنيمها ومتكنها من توجيه السلوك البشري      ،واإلميانية،قدرات اإلنسان األخالقية  

ـ  . أو يفسد يف األرض   ،فال يعود يسفك الدماء   ،الذي يربز علم اهللا يف اإلنسان إىل عامل الواقع         اريخ شـواهد   ويف الت
استطاعوا االرتقاء بنماذج من    ،واألنبياء الذين أحكموا القدرات األخالقية يف ميدان النفس       ،حمسوسة على أن الرسل   
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والفهم هو املواريث الثقافية واالجتماعية اليت تلقاها الفرد خالل ،والذي حيدد مجيع هذه األشكال من السمع والبصر
فإذا كانت هذه املوروثات تناقض املثل األعلى الـذي حتملـه هـذه املرئيـات               . لعامةالتنشئة من بيئته اخلاصة وا    

فإن هذه املوروثات تقيم سدودا حاجزة وتغلق األبواب أمام املثـل األعلـى املرئـي أو                ،واملقروءات،واملسموعات
وأطلق علـى   ،"الران"و" الوقر"و" الغشاوة"ولقد أطلق القرآن الكرمي على هذه احلواجز أمساء         . أو املقروء ،املسموع

وأكثر ما تقـوم هـذه      ". اآلصار"واسم  " األغالل"املوروثات االجتماعية والثقافية اليت أقامت هذه احلواجز اسم         
والثقافات املختلطة والقـيم    ،احلواجز يف أوساط البيئات اليت حتمل أكداسا وركاما تارخييا من الفلسفات والعقائد           

 .والعادات والتقاليد املتباينة
-فاختيار الرسول   . ١٢٤اآلية  ،سورة األنعام } اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ ِرسالَته    {: ومن هنا ميكن أن نفهم قوله تعاىل      

حيمل الرسالة مبين على أن فطرم كانت أكثر حتررا من املوروثـات            ،والعرب املعاصرين له كمجتمع   ، كفرد -�
وهي ذات موضوعات بسيطة تدور     ،الشعرية أمسى إنتاجهم يف هذا اال     والثقافية حيث كانت املعلقات     ،االجتماعية

ولذلك كانت فطرم أسلم مـن اتمعـات        . حول أشياء العريب البسيطة آنذاك وال حتتوي على فلسفة أو عقائد          
مضطربة مـن العقائـد والفلسـفات واملـذاهب          والروم الذين كانوا يعانون من أخالط     ،املعاصرة هلم من الفرس   

فَلَما جاَءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَِرحوا ِبما ِعندهم {:فكانوا يف ذلك الوقت األمنوذج الذي وصفه اهللا بقوله. ثقافاتوال
 ] .٨٣: غافر[} ِمن الِْعلِْم وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ

من دعوات التجديد واإلصالح بعد أن جتمعت ،المية فيما بعدومن هنا كذلك ميكن أن نفهم مواقف اتمعات اإلس
 .عندهم أخالط من املذهبيات والفرق املتباينة والتأويالت املختلفة اليت احندرت إليهم من اآلباء خالل القرون

ـ       ،واالجتماعية الفاسدة ،وبسبب هذه اآلثار السلبية للموروثات الثقافية      ع كانت شكوى نوح عليه السالم من اتم
ِإنك ِإنْ تذَرهم يِضلُّوا ِعبادك وال يِلدوا ِإلَّـا         ،رب ال تذَر علَى الْأَرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا       {:الذي عاصره عندما قال   

 ] .٢٧-٢٦: نوح[} فَاِجرا كَفَّارا
ع املبدأ الذي يقرر أن اإلنسان يولد فهذا يتعارض م،فهو مل يعن إن األطفال يولدون مزودين بإرادات الكفر والفجور

وإمنا أراد تصوير هيمنة املوروثات الثقافية واالجتماعية اليت . والفضيلة،مفطورا على تعشق املثل األعلى وإرادة اهلدى   
حبيث يستحيل أن تنمو هذه البذرة فيمـا  ، يف نفوس الناشئة-اإلرادة النبيلة- تفسد بذرة -منذ وقت مبكر  -كانت  

 .ودفعهم يف طرق الضالل،ستمرار مثل هذه املوروثات سوف يؤدي إىل إفساد اإلرادات عند العباد كلهموإن ا،بعد
واالجتماعية املناقضة للمثل األعلى مثل الـذي   ،واخلالصة إن مثل األفراد الذين يعانون من هيمنة املوروثات الثقافية         

وهؤالء يطلب إليهم العالج فإذا رفضوه      . لزكامولكن حاسة الشم عنده مصابة مبرض ا      ،تعرض عليه الروائح الزكية   
-بكسر احلاء وسكون امليم-واحتاجوا إىل احلجر الصحي واحلمية ،وظلوا يتعللون بعدم القدرة على الشم مل يعذروا   

 يف معاجلة -منهج التربية اإلسالمية-وهذا هو . والعالج القسري حىت ال تنتقل عدوى أمراضهم إىل األصحاء كلهم  
فقد كان اجلهاد عمليات    . مث تستعصي على الشفاء من اإلرادات الفاسدة      ،ليت تنتشر فيها مثل هذه احلاالت     البيئات ا 

وحىت تكسر احلواجز أمـام     ،حىت ال ينتشر فساد إرادا إىل بقية البشر       ،جراحية الستئصال األعضاء البشرية الفاسدة    
 .راد الذين مل يروهاملثل األعلى الذي تريد هذه التربية أن تعرضه على عقول األف

وال يوجد املثل األعلى فيكون مثل هذه احلالة مثل الـذي لديـه حاسـة          ،أن توجد القدرات العقلية   ،واحلالة الثالثة 
وهذه حال اتمعات اليت افتقرت املؤسسات      . لذلك ال حيدث اإلحساس ا    . ولكن ال توجد الرائحة الزكية    ،الشم

وعلوم ،ومثلها نظم التربية احلديثة اليت فصلت بني العلوم اإلنسانية        ". ثل األعلى امل"التربوية فيها منذ زمن طويل إىل       



 ٦١

ـ     ،أن توجد القدرات العقلية ويوجد املثل األعلى      ،واحلالة الثانية  " مثل سـوء  "ولكن تكون القدرات العقلية مكبلة ب
 .سرية واالجتماعيةوالثقافية اليت يرثها الفرد من بيئته األ،تسرب إليها خالل املوروثات االجتماعية

 :وألمهية هذه املوروثات نتناوهلا بشيء من التفصيل فتقول
فـإذا  . كذلك هو يف إرادته للخري ونفوره من الشر       ،كما إن الطفل يولد على الفطرة يف مسعه وبصره ومشه وذوقه          

 فإن له القـدرة     -خايل الذهن من اخلربات االجتماعية والثقافية     -واألعمال على اإلنسان الفطري     ،عرضت األفكار 
 .حىت تصل إىل درجة التضحية باملال والنفس،على اختيار أفضلها وأن تتوجه إرادته إىل حمبتها

ما «:  حينما قال  -�- من اتمع الذي ينشأ فيه كما أشار إىل ذلك           -يف العادة -ولكن الطفل يرث مثله األعلى      
هلْ تِحسونَ  ،كَما تنتج البِهيمةُ بِهيمةً جمعاءَ    ،أَو يمجساِنهِ ،اه يهوداِنِه أَو ينصراِنهِ   فَأَبو،ِمن مولُوٍد ِإلَّا يولَد علَى الِفطْرةِ     

" اآلبـاء "تقوم مبراجعة وتقومي ما ورثه الطفل مـن بيئـة            ولذلك كان واجبا على التربية أن     . ٦٠»ِفيها ِمن جدعاءَ  
 .ج املثل األعلى اليت تود التربية أن تنشئ الطفل على إراداوالعامة يف ضوء مناذ،اخلاصة

ميكن أن نالحظ أن اإلنسـان يبصـر        ،ولنتحقق من أثر املوروثات االجتماعية يف موقف اإلنسان من املثل األعلى          
 فيهـا   فالناس الذين ميشون يالحظ أحدهم األماكن اليت تباع       . ويفهم خبلفيته الثقافية ومبواريثه االجتماعية    ،ويسمع

ويالحظ رابـع  ،ويالحظ ثالـث املالهـي    ،ويالحظ آخر املكتبات اليت تبيع الكتـب والصـحف        ،التحف القدمية 
وهكذا كل يالحظ حبسب اإلرادات اليت . ويالحظ سادس مطاعم اهلامربجر،ويالحظ خامس مسك الفسيح،املساجد

 يف وجوههم تلتقط مثل آالت التصوير كل إن عيوم اليت. خاصة يف عهد الطفولة-منتها فيه املوروثات االجتماعية 
وهذا يعين إن وراء عيوننا احلسية عيونـا  . ٦١ولكن الذي حيضر األفالم يف الداخل ينتقي مشاهد معينة فقط ،املشاهد

فَِإنهـا ال تعمـى   {:وهذه العيون هي اليت يتحدث عنها اهللا تعاىل حني يقول . أخرى اجتماعية تقوم بعملية االنتقاء    
وِرالْأَبدالَِّتي ِفي الص ى الْقُلُوبمعت لَِكنو ار٤٦: احلج[} ص. [ 

ويف النـدوات   ،وأفكارا عرب أجهـزة األعـالم     ،والناس الذين تطرق آذام أصوات متعددة تنقل إليهم موضوعات        
وبعضهم ،ينيةوبعضهم يعي الفقرات الد   ،أو أشعارا معينة بالذات   -ولكن بعضهم يسمع ويعي األشعار      . واحملاضرات

وبعضـهم يعـي وينجـذب للتعليقـات        ،وبعضهم يعي وينجـذب للنكـات املسرحية      ،يعي وينجذب لألغاين  
إن . وبعضهم يعي وينجذب ألخبار العلم والتكنولوجيـا      ،وبعضهم يعي وينجذب لألحاديث االقتصادية    ،السياسية

ليت يف الـداخل تسـجل وتـذيع        ولكن أجهزة التسجيل والوعي ا    ،آذام اليت يف رءوسهم تتلقى مجيع األصوات      
 .أو موضوعات معينة فقط،مقطوعات معينة

ولكن بعضهم يفهمه مبا هو يف خري       ،والناس يقرأون كتابا واحدا ينقل إليهم عرب مقاعد الدرس أو التدريس أو النشر            
وم اليت يف   إن عي . وبعضهم يفهمه مبا هو ضد اإلنسان وضد احلق واخلري والفضيلة         ،اإلنسان ولنصرة احلق والفضيلة   

ولكن املترجم أو الشارح الذي يف داخلهم يبتىن شـروحات          ،رءوسهم تنقل نفس الكلمات وتصور نفس احلروف      
 .وتأويالت متباينة

                                                 
 كل مولود يولـد علـى       ش أخرجه مسلم يف القدر باب معىن       [- ٥٦٢ - ١٣٥٨)٢١٣: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٠

. جيعالنه يهوديا أو نصرانيا أو جموسيا حسب ملتهما بترغيبهما له يف ذلك أو بتبعيته هلمـا               ) يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه     (٢٦٥٨رقم  .. الفطرة  
طوعة األذن أو األنف أو غري ذلك       مق) جدعاء. (تبصرون) حتسون. (تامة األعضاء مستوية اخللق   ) يمة مجعاء . (تلد الدابة العجماء  ) تنتج البهيمة (

 .  أي إن الناس يفعلون ا ذلك فكذلك يفعلون بالولود الذي يولد على الفطرة السليمة
 .العمل،جودت سعيد - ٦١



 ٦٠

 .واإلحاطة بالكليات واجلزئيات،االستمرار يف عرض املثل األعلى على الفرد حىت درجة الرسوخ: ثالثا
 . معهالذي يعارضه ويتناىف" مثل السوء"وبأضرار ،اقتناع الفرد حباجته إىل املثل األعلى املعروف: رابعا

 .حترير الفرد من املوروثات االجتماعية والثقافية اليت ختالف املثل األعلى املعروض: خامسا
يتحدد مستوى اإلرادة طبقا ملستوى املثل األعلـى املعـروض علـى             مستوى اإلرادة ومستوى املثل األعلى    : رابعا

هو انتقال طويل من مستوى إرادة بقـاء  ،وخيتلف مستوى اإلرادة عن منوها يف أن مستوى اإلرادة . القدرات العقلية 
أما منـو   . أو من هذا الثاين إىل مستوى إرادة االرتقاء بالنوع البشري         ، إىل مستوى إرادة بقاء النوع     -مثال-اجلسد  

كأن تنمو إرادة اإلحسان وتتوجـه      ،الذي يقابل مفردات اإلرادة   ،اإلرادة فهو امتداد أفقي باجتاه منوذج املثل األعلى       
وتتوجه حنوه بعد عرض املثل األعلـى لقيمـة         ،وأن تنمو إرادة العمل   ،عرض املثل األعلى لقيمة اإلحسان    حنوه بعد   

 .وتتوجه حنوه بعد عرض املثل األعلى لقيمة التنظيم وهكذا،وأن تنمو إرادة التنظيم. العمل
 حىت تبلـغ    -إن شاء -فريفعها  ،إذن فاملستوى الذي يعرض من املثل األعلى هو الذي يقرر مستوى اإلرادة احلاصل            

أي إن العالقة بني املثـل      . والنكاح،وحيبسها إن شاء عند مستويات إرادات الطعام      ،إرادة االرتقاء بالنوع اإلنساين   
وبط بوط مستوى املثل    ،فاإلرادة ترتفع بارتفاع مستوى املثل األعلى املعروض      . وبني اإلرادة عالقة طردية   ،األعلى

 .األعلى املعروض
فاخلطباء والشعراء واملغنون ال يستطيعون إثارة إرادة       .  له آثاره اخلطرية يف جمال التطبيق ومواقف احلياة        وهذا قانون 

ورفعـت مسـتواها قبـل      ،إال إذا كانت املؤسسات التربوية قد منت مفردات هذه اإلرادة         ،التضحية عند الشعب  
فالفقهاء واملربـون ينمـون     ،قا هلـذا املبـدأ    ولذلك حتددت عمليات التربية اإلرادية يف التربية اإلسالمية طب        ،ذلك

والوعاظ واخلطباء يستثريون   ،ويرفعون مستواها باإلعداد النظري والتطبيق العملي الذي ميتد لسنني طويلة         ،اإلرادات
إذا كانت اإلرادات ضعيفة أو     ،ولكنهم ال يستطيعون عمل شيء يف هذا الشأن       ،اإلرادات الكامنة خالل دقائق فقط    

 .ميتة
واألنظمة السياسية اليت متثل الفئات املستغلة إىل        بدأ من األسباب الرئيسية اليت تدفع السياسات االستعمارية       وهذا امل 

واستغالهلا لعرض مثل سوء أو تشويه املثل األعلـى إذا كـان            ،والنظم التربوية واإلعالمية  ،اهليمنة على املؤسسات  
بينما تترك احلرية للخطباء والوعاظ لينفخـوا يف        ، فاسدة أو حجبه بغية توليد إرادات ضعيفة أو      ،موجودا يف األصل  

واملترفني واملتسلطني ،وهو نفس السبب الذي جيعل الدين اإلسالمي هدفا لعداوات املستعمرين. إرادات ميتة أو غائبة
 .يف كل زمان ومكان

 :ومستوى اإلرادة ومنوها بالشكل التايل،وميكن أن منثل للعالقة بني مستوى املثل األعلى
 فقدان اإلرادة وضعفها: خامسا

لذلك ال تقف التوجيهات الواردة يف القرآن والسنة عند اإلشارة       . فإا تضعف ومتوت  ،كما إن اإلرادة تنمو وتنضج    
وجتنب آثارهـا   ،ووظائفها وإمنا أيضا إىل النظر يف أساب ضعفها وموا للحذر من هذه األسباب            ،إىل أمهية اإلرادة  

 .تهاوحتديد أساليب معاجل
 :ويتم فقدان اإلرادة اجلازمة النبيلة يف ثالث حاالت هي

ويف حالة هذا الفقدان ال يتفاعل الفرد مع املثـل األعلـى إذا عـرض               . عند فقدان القدرات العقلية   ،احلالة األوىل 
وهـذه  . فإذا وجدت الرائحة ال حيدث اإلحساس ا رغم وجودهـا ،ويكون مثله مثل الذي فقد حاسة الشم   ،عليه
 .الة ليست مدار حبثنا؛ ألا حالة مرضية ميداا الصحة اجلسدية والعالج البديناحل



 ٥٩

أَالَ نقْتلُ يا رسولَ اللَِّه هـذَا       : فَقَالَ عمر ،لَِئن رجعنا ِإلَى املَِدينِة لَيخِرجن اَألعز ِمنها اَألذَلَّ       ،أَقَد تداعوا علَينا  : سلُولَ
 .٥٩»الَ يتحدثُ الناس أَنه كَانَ يقْتلُ أَصحابه«: �فَقَالَ النِبي ،اخلَِبيثَ؟ ِلعبِد اللَِّه

وإمنا معنـاه أن    ،وإيراد هذه األمثلة والنماذج القرآنية لإلرادات ال يعين أن نقف عند ما ورد يف القرآن واحلـديث                
 يف ضـوء    مث منضـي قـدما يف تصـنيف تفاصـيل اإلرادات الفرعيـة            ،نسترشد ذا اإلطار العام ملفهوم اإلرادة     

تكون مهمته بلورة منـاذج  ،يف كل زمان ومكان" فقه تربوي"أي أن املطلوب أن يربز . واحلاجلات القائمة ،اخلربات
ويف ضوء  ،اإلرادات اليت يراد من التربية واملؤسسات التربوية أن تنميها يف ضوء التوجيهات اإلهلية يف آيات الكتاب               

وجناح التربية يف هذه املهمة حيقق . ت القائمة يف ميادين اآلفاق واألنفسوالتحديا،التطور اجلاري واحلاجات املتجددة
 .يف العمل اليت هي أحد الشرطني الرئيسني لربوز العمل الصاحل" اإلخالص"صفة 

الـذي  ،ومن الطبيعي أن بلورة مثل هذه النماذج من اإلرادات جيب أن يسبقها بلورة مناذج مطابقة من املثل األعلى  
وترسخه تكون قد عملت على إجياد ،وحني تنجح التربية يف ذلك كله وتشيعه. ملرحلة واملكان كذلكميثل حاجات ا
 "!!روح األمة"ما يسمى بـ

 مستوى اإلرادة ونضجها: ثالثًا
والشواهد اليت تقنعه بصحة هـذا      ، الذي جيد فيه األدلة    -املثل األعلى - عند الفرد حني يعرض عليه       -اإلرادة-تنمو  

واملـال يف   ،وتبلغ اإلرادة درجة النضج حني يصبح الفرد مستعدا لبذل النفس         . ومتثيله لتطلعاته وآماله  املثل األعلى   
كذلك تدل وقـائع التربيـة      ،االستعداد يف مواضع كثرية جدا     ويشري القرآن إىل هذه احلالة من     . سبيل املثل األعلى  

 .دقه كان يشترطها وجيعلها شارة اإلميان وص-�-النبوية على أن الرسول 
بل إن هذه التضحية هي أمر راسخ يف        ،وماله يف سبيل املثل األعلى    ،واإلنسان عنده ميل فطري إىل أن يضحي بنفسه       

وما تعظيم الشجاعة عند البشر إال تقـدير لقيمـة التضـحية يف سـبيل املثـل                 ،فطرة اإلنسان وجزء من وجوده    
 .ولذلك جعل اجلهاد أفضل األعمال،األعلى

ومن هنـا   .  حيط بالنوع اإلنساين ويثقل ميزان الشر      -مثل سوء -ال جتيز هذه التضحية يف سبيل       والتربية اإلسالمية   
ومثله التنديد بالذين يفقدون إرادة التضحية      . وميتات العصبية واالنتحار  ،كان التنديد بالقتال يف سبيل مثل اجلاهلية      

 وحيرصون على أية حياة ولو كانت حياة اهلوان،يف سبيل املثل األعلى
 .واالستضعاف

وأي خلل يف هذه الشروط ينعكس آثاره سلبيا على اإلرادة          . ولكن منو اإلرادة ونضجها حيتاجان إىل شروط معينة       
 :أما هذه الشروط فهي. اليت يراد تنميتها

 .وتزكو أساليب التفكري وخطواته اليت عرضت يف تربية وظيفة والعقل،أن تنمو لدى الفرد القدرات العقلية: أوال
 .توفري البيئة اليت تسهل للفرد أن يعيش تطبيقات املثل األعلى وميارسها: ياثان

                                                 
ش أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب باب نصر األخ ظاملا       [- ١٢٥٤ - ٣٥١٨) ٤٤٩: ص(البخاري ومسلم   األحاديث اليت اتفق عليها      - ٥٩

يلعب باحلراب كمـا    ) لعاب. (اجتمع) ثاب. (قيل غزوة املريسيع وقيل غزوة بين املصطلق سنة ست من اهلجرة          ) غزونا. (٢٥٨٤أو مظلوما رقم    
من الكسع وهو ضرب دبر غـريه       ) فكسع. (الغفاري وكان أجري عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه        تصنع احلبشة وقيل مزاح وامسه جهجاه بن قيس         

مـا  ) ما بال دعوى اجلاهلية   . (استغاثوا ونادى بعضهم بعضا   ) تداعوا. (هو سنان بن وبرة   ) أنصاريا. (بيده أو رجله وقيل هو ضرب العجز بالقدم       
اتركوا هذه  ) دعوها. (ما جرى هلم  ) ما شأم . (اعوا ا بل تداعوا باإلسالم الذي يؤلف بينكم       حاهلا بينكم وهي التناصر والتداعي باآلباء أي ال تد        

 ]قبيحة منكرة وكريهة مؤذية تثري الغضب والتقاتل على الباطل) خبيثة. (املقالة



 ٥٨

}كُمرطَهِلي ِريدي لَِكنٍج ورح ِمن كُملَيلَ ععجِلي اللَّه ِريدا ي٦: املائدة[} م. [ 
}الْكَاِفِرين اِبرد قْطَعياِتِه وِبكَِلم قالْح ِحقأَنْ ي اللَّه ِريدي٧: األنفال[} و. [ 
} ِريديرسالْع ِبكُم ِريدال يو رسالْي ِبكُم ١٨٥: البقرة[} اللَّه. [ 
 ] .٣١: غافر[} وما اللَّه يِريد ظُلْما ِللِْعباِد{

وما يقابلهما يف سلم    ،وإرادة النكاح فصارتا مها اهلدف    ،وهيمنت إرادة الطعام  ،أما إذا احنسرت إرادة العقيدة والقيم     
ولذلك فإن نظم التربية اليت جتعل      . فإن التربية تكون قد خرجت عن مسارها السليم       ، األعلى هو املثل " مثل السوء "

-وزيادة الدخل وثقافة االستهالك أمسى درجات املثل األعلى الذي تتحرك حنوه إرادة املتعلم ال تعترب ،الرفاهية املادية
 . هي النموذج لنظم التربية؛ ألا مل إنسانية اإلنسان-يف الواقع

وثقافة االستهالك تفرز عددا كبريا من اإلرادات الفرعية الفاسدة ،إن التربية اليت جتعل مثلها األعلى هو الرفاهية املادية
 :ذات اآلثار السلبية مثل

 ] .١٥٢: آل عمران[} ِمنكُم من يِريد الدنيا{: إرادة الدنيا
}ا وِذكِْرن نلَّى عوت نم نع ِرضافَأَعيناةَ الديِإلَّا الْح ِردي ٢٩: النجم[} لَم. [ 

 ] .٧٩: هود[} قَالُوا لَقَد عِلمت ما لَنا ِفي بناِتك ِمن حق وِإنك لَتعلَم ما نِريد{: وإرادة الفحشاء
 ] .١٠٣: اإلسراء[}  ومن معه جِميعافَأَراد أَنْ يستِفزهم ِمن الْأَرِض فَأَغْرقْناه{: وإرادة العدوان

 ] .٨: الصف[} يِريدونَ ِليطِْفئُوا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم{: وإرادة طمس احلق
 ] .٤٤: النساء[} ويِريدونَ أَنْ تِضلُّوا السِبيلَ{: وإراد اإلفساد
 ] .٧١: األنفال[} وِإنْ يِريدوا ِخيانتك{: وإراد اخليانة

 ] .٩١: النساء[} يِريدونَ أَنْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم{: وإرادة النفاق واملداهنة
 ] .١٣: األحزاب[} ِإنْ يِريدونَ ِإلَّا ِفرارا{: وإرادة اجلنب

 ] .١٥: الفتح[} يِريدونَ أَنْ يبدلُوا كَالم اللَِّه{: وإرادة التزييف
 ] .٧٠: األنبياء[} وأَرادوا ِبِه كَيدا فَجعلْناهم الْأَخسِرين{: كروإرادة الكيد وامل

 ] .٢٤: املؤمنون[} ما هذَا ِإلَّا بشر ِمثْلُكُم يِريد أَنْ يتفَضلَ علَيكُم{: وإرادة اجلاه
وإرادة السلطان  ، املال واملطعم واجلنس   وإرادة احلرام من  ،أو اجلنس أو الوطن   ،ومثلها إرادات العصبية للقبيلة أو القوم     

 .وإرادة الرذيلة وغريها من اإلرادات السيئة واحملرمة،وإرادة املتعة والترف،وإرادة اللهو،والتجرب
وهي كلها تؤدي إىل ،فهذه كلها إرادات يريدها اإلنسان الذي تقف إرادته الرئيسية عند إرادة الطعام وإرادة النكاح 

 بعض -�-وهلذا ملا رأى رسول اهللا .  ولذلك جعلها اإلسالم إرادات فاسدة كالروائح النتنة.هبوط النوع اإلنساين
أَنـه  ،فعن عمِرو بِن ِدينارٍ    "دعوها فإا منتنة  : "قال هلم ! يا آلل فالون  : الوالء للعصبية ويصيحون  " يريدون"أتباعه  

    هنع اللَّه ِضيا راِبرج ِمعقُولُ،سا: ينوغَز    ِبيالن عوا       ،� مى كَثُرتح اِجِريناملُه ِمن اسن هعم ثَاب قَدو،    كَـانَ ِمـنو
  ابلٌ لَعجر اِجِرينا ،املُهاِريصأَن عا        ،فَكَسواعـدـى تتا حـِديدا شبغَض اِريصاَألن ِضبفَغ،  ـاِريصقَالَ اَألنـا  : وي

مـا  : ما بالُ دعوى أَهِل اجلَاِهِليـِة؟ ثُـم قَـالَ         :" فَقَالَ،�فَخرج النِبي   ،يا لَلْمهاِجِرين :  املُهاِجِري وقَالَ،لَلْأَنصاِر
مهانش"   اِريصاَألن اِجِريِة املُهعِبكَس ِبرقَالَ،فَأُخ :   ِبيِبيثَةٌ  «: �فَقَالَ النا خها فَِإنوهعقَا» دو       ـناب يأُب ناللَِّه ب دبلَ ع
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 .وإرادة اإلنسان للنكاح الستمرار النوع اإلنساين
 .قيدة والقيم لريتقي اإلنسان بنوعهوإرادة الع

-وأن تتخذ مواقعها حسب نسق معني حتتل فيه        ،والذي دف إليه التربية اإلسالمية أن تنمو هذه املستويات الثالثة         
 مرتلة التوجيه واإلرشاد بينما تتوجـه اإلرادتـان األخريتـان حنـو مقاصـدها يف ضـوء                  -إرادة العقيد والقيم  

وبذلك تعطـي اإلنسـان مرتلتـه       . شار إليها توجها واعيا قائما على االقتناع والقبول       واإلرشادات امل ،التوجيهات
 .وخترجه عن إرادات احليوان الذي يتوقف عند إرادة الغذاء والنكاح،العليا

وإمنا معناه أن االقتصـاد يكتسـب قيمتـه مـن أثـره             ،والتمتع بنعم اهللا  ،وال يعين ذلك احلط من قيمة االقتصاد      
 . إسهامه يف رفع قيمة النوع البشري ال جمرد الوقوف عند بقاء النوع البشريومدى،األخالقي

فإرادة العقيدة والقيم هي اهلدف بينما يكون دور كل من اإلرادتني األخريتني هو دور الوسيلة املساعدة للوصول إىل 
لكان خارجا عـن    النكاح ولو ترك ،ولو ترك الطعام فمات لكان منتحرا     ،فاملسلم يريد الطعام والنكاح   . هذا اهلدف 

ولكن ال جيـوز أن     . ولو حرم غريه من النكاح لكان مفسدا      ،ولو حرم غريه من الطعام لكان قاتال      . املنهج املستقيم 
 .جيعل الطعام والنكاح مثله األعلى بل يطلبهما طلب الوسيلة املوصلة إىل املثل األعلى

وحني .  يرتقي بنوعه وال يقف عند اإلسهام يف بقائه اجلسدي         الذي،واإلنسان فيه ميل طبيعي إىل تعشق املثل األعلى       
والنكاح ينتابه القلق وعدم االستقرار واإلحساس بالغربة حىت يبلغ مسـتوى           ،تثبت التربية إرادته عند إرادة الطعام     

 يف  -ماسـلو -أو ما يقابل حتقيق الذات اليت هي حاجة تعلو على احلاجات الفسيولوجية كما يقرر               ،العقيدة والقيم 
 .سلم حاجته الشهري

فإن عددا من اإلرادات الفرعية ،وتتكامل حسب النسق الذي عرضناه،وحني تنمو اإلرادات األساسية اليت مر ذكرها      
 .ذات األثر اإلجيايب يتفرع عنها إطارا عاما

 :ويرسم القرآن إطارا عاما هلذه اإلرادات الفرعية منها
 ] .٦٢: النساء[} ا ِإحسانا وتوِفيقًاِإنْ أَردنا ِإلَّ{: إرادة اإلحسان

 ] .٨٨: هود[} ِإنْ أُِريد ِإلَّا الِْأصالح ما استطَعت وما توِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه{: وإرادة اإلصالح
 ] .٨١: النساء[} أَتِريدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه{: وإرادة اهلدى
 ] .٣٤: هود[} نفَعكُم نصِحي ِإنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُموال ي{: وإرادة النصح
 ] .٢٧: القصص[} وما أُِريد أَنْ أَشق علَيك{: وإرادة التيسري

 ] .٨٣: القصص[} ال يِريدونَ علُوا ِفي الْأَرِض{: وإرادة التواضع والصالح
 ] .١٥٢: آل عمران[} آِخرةَوِمنكُم من يِريد الْ{: وإرادة اآلخرة

املأكل وامللبس واجلنس والنفـور مـن اإلرادات         وإرادة احلالل يف  ،وإرادة الفضائل واألخالق  ،ومثلها إرادة التعلم  
 .واحملرمة اليت تقابل اإلرادات الفاضلة واملباحة،السيئة

 :وتعاىلإرادة اهللا سبحانه -وتتفرع عنه هو ،وحمور هذه اإلرادات كلها الذي تتوحد فيه
}ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودِبالْغ مهبونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراص٢٨: الكهف[} و. [ 
 ] .٣٩: الروم[} تِريدونَ وجه اللَِّه{

والعدل فيها ،شيوع احلقاليت تتوجه لالرتقاء احلياة وطهرها و،وإرادة اهللا يكون من مثراا تفجر مجيع اإلرادات النبيلة
 :ويسرها،وسهولتها
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ولكن البحث حذف . التارخيية حبيث انتهى إىل نتائج تفيد اإلنسان الغريب يف مراجعة معتقداته وقيمه بشكل جذري             
 .من الطبعات اليت تلت حىت الوقت احلاضر

ال يعاجلهـا   ،نية يف الدراسات الغربية املقارنة هي أن منهج البحث الذي يتناول املوضوعات الدينيـة             واملشكلة الثا 
وإمنا باعتبارهـا   ،وتصويب مسريته عرب احلياة حنو املصـري      ،باعتبارها خربات رفيعة مهمتها اإلسهام يف رقي اإلنسان       

 على أساس أا دراسات اسـتراتيجية رافـدة    تعاجل-مثلًا-فالدراسات اإلسالمية . معرفة من أجل القوة والسيطرة 
 .األمة اإلسالمية املعاصرة" مزق"واهليمنة على ،للسياسات اخلارجية من أجل السيطرة

 وهو نقل الدراسات الدينية إىل ميدان العلم بدل بقائهـا           -أبراهام ماسلو -ومن هنا تأيت األمهية القصوى القتراح       
وهذا الدور حيتاج إىل مفكر من      . الكهان أو يف دوائر السياسة ليستغلها الساسة      ليتعيش ا   ،حبيسة يف دوائر الكهانة   

وطرحه للموضـوعات واخلـربات الدينيـة دون        . نوع يرقى إىل املستوى العاملي يف تفكريه وانتمائه       : نوع جديد 
وبني ممثلـي   ،اطئالذي دار بني ممثلي الفهم الديين اخل      ،حساسية سلبية مما تركته خربات قرون النهضة أيام الصراع        

ودون حساسية مما تركته خربات احلروب الصليبية اليت ما زالت تلون النظر الغريب يف كـل               ،العلم املنشق عن الدين   
 .ومصادره،حبث يف أصول اإلسالم

 تربية اإلرادة عند الفرد: الفصل التاسع
 معىن اإلرادة ووظيفتها: أوال
وليتضح . املثل األعلى -وأا مثرة تفاعل القدرات العقلية مع       ،لعمل إن اإلرادة هي املركب األول ل      -فيما مضى -مر  

مث كيف تنمـو اإلرادة     ،دور اإلرادة يف تربية الفرد املسلم ال بد من التعرف على معىن اإلرادة ووظيفتها ومستوياا              
 :وكيف تضعف وتفقد وغري ذلك مما يرد تفصيله فيما يلي،وتنضج

وهي قوة باعثـة    . إلرادة هي قوة الرغبة واالختيار اليت توجه اإلنسان حنو قصد معني          ا معىن اإلرادة ووظيفتها  : أولًا
فحني يفرغ القلب مـن     . واإلرادة هي الوظيفة الثانية من وظائف القلب      . يتولد منها امليل إىل الشيء أو النفور منه       

سد املثـل األعلـى مث حتليلـها        واملواقف والظواهر اليت جت   ،أي عقل األفكار واألشخاص واألشياء    -الوظيفة األوىل   
 .أو رفضها كليا أو جزئيا،وهي تقبل هذه األفكار والظواهر،يأيت دور الوظيفة الثانية-وتقييمها 
وتتخذ هاتان القوتان   . وقوة الشهوة ،قوة الغضب :  يف السلوك الظاهري من خالل قوتني اثنتني       -اإلرادة-وتتجسد  

وشهوة تتحـرك إىل    ،املدى الذي يدفع العدوان عن النوع البشري      غضب يتحرك إىل    ،احلالة األوىل : حاالت ثالث 
غضب ضعيف ال ينمو إىل احلد الـذي يـدفع        ،واحلالة الثانية . املدى الذي حيافظ على استمرار بقاء النوع البشري       

ـ . وشهوة ضعيفة ال تتحرك إىل املدى الذي حيقق االستمرار لألفراد واجلماعات     ،العدوان عن النوع البشري    ة واحلال
وشهوة مفرطة طاغية تتحـرك إىل      ،غضب مفرط طاغي يتحرك إىل درجة العدوان على األفراد واجلماعات         ،الثالثة

 .الدرجة اليت دد بقاء األفراد واجلماعات
وتزكية األفراد واجلماعات من احلالتني     ،والذي دف إليه التربية اإلسالمية هو تنمية احلالة األوىل إىل درجة النضج           

 .الثالثةالثانية و
 مستويات اإلرادة: ثانيا

 .بعضها أساسية وبعضها فرعية: وهذه املستويات قسمان. واإلرادة مستويات تتطابق مع مستويات املثل األعلى
 :أما املستويات األساسية فهي

 .إرادة اإلنسان للغذاء لبقاء اجلسم البشري
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والتلميـذ  ... بل كثريا ما يكون مبواربة وخـداع        ،فاملعلم ال يقابل ما جيهل بسوية     . وإمنا بشكل سليب من كليهما    
 .٥٨"املسكني يتقمص هذا املوقف الذي ينتج سوء العالقة املشبعة باالحتكار

 اخلربات يف التربية احلديثة املعاصرة: خامسا
وإن القائمني على   ،واالجتماعية،أن نقول أن التربية الغربية املعاصرة هي تربية غنية باخلربات الكونية          من املوضوعية   

كما يعون أثر عوامل التطور يف اخلربة       ،هذه التربية يعون إىل درجة عالية أثر اخلربة املربية يف تكوين شخصية املتعلم            
وليس أدل على ذلك من اجلهود اليت تدور حاليا لتطوير          . ملراعاةولذلك يراعون مبدأ االستمرارية متام ا     . املشار إليها 

قريـة الكـرة    "الذي سيكون مواطنا عامليا يعـيش يف        ،نظم التربية استعدادا إلجياد مواطن القرن الواحد والعشرين       
 ".األرضية

ى حتليل اخلـربات    وعل، يبدأ منذ الطفولة يف التدريب على التفاعل مع الكون احمليط          -بشكل عام -واإلنسان الغريب   
وإعطاؤها حقها يف املناهج التعليمية مبـا يتناسـب   ،كذلك يتم التركيز على اخلربة    . الكونية واالجتماعية وتطويرها  

جـون  -ويكفي أن نشري إىل ما أعطاه مرب واحد هـو           . ومنو قدراته ومهاراته  ،والدور الذي تعلبه يف حياة الفرد     
 .نظري والتطبيق العملي من عناية للخربة يف جمال البحث ال-ديوي

اجلهد والتكاليف الـيت تتمثـل يف الـرحالت     والغريب ما زال منذ أيام النهضة األوىل يعطي اخلربة ما تستحقه من         
ومثلها اخلربات االجتماعية وما    ،واالكتشافات اجلغرافية يف الرب والبحر مث أخريا يف الرحالت واالكتشافات الفضائية          

 .واآلثار العمرانية واملخطوطات واملواد األثرية املختلفة،ت املختلفةيصاحبها من حبث يف الثقافا
 ما زالت تعطـي اخلـربة      -ورياض األطفال حىت الدراسات اجلامعية    ،ابتداء من املرحلة االبتدائية   -واملدرسة الغربية   

 .وتوفر هلا شروطها وبيئتها اليت تساعد على نضوجها،املربية أمهية خاصة يف براجمها وأنشطتها
 حيث يقتصر على -أي عنصر األثر-يف العنصر الثاين من اخلربة ،األول: ولكن مشكلة التربية الغربية تقع يف ميدانني

وال ،ومعارفها،أو وسائل احلياة وأدواا   ،احلضارة املادية -مستوى األثر املادي الذي يسهم يف تقدم        : املستوى األول 
والسبب هو افتقار اخلربة يف التربية احلديثة . ملفضي إىل شكر اهللا وعبادتها" اليقني"مستوى : يرتقي إىل املستوى الثاين

ويتجسد هذا النقص يف األزمة     . اإلهلي الصحيح الذي يرشد املسرية التربوية إىل مقاصد احلياة وغاياا         " الذكر"إىل  
ليت تنظم عالقـات اإلنسـان      ويف شبكة العالقات االجتماعية ا    ،الروحية اليت يعاين منها اإلنسان الغريب بشكل عام       

صحيح إن دراسات مقارنة األديان قد أخذت تتطور هناك بشـكل           . باإلنسان داخل اتمعات الغربية وخارجها    
يف أشخاص القائمني ،األول: ولكن املشكلة يف هذه الدراسات تتمثل يف أمرين،يرقى عن مثيالا يف األقطار األخرى
وهؤالء حيملـون   . والكليات املسيحية واليهودية  ، الغالب للكنيسة واملؤسسات   عليها ويف الباحثني الذين ينتمون يف     
لذلك تقوم مناهجهم يف البحث     ، ويتصفون بالتحزب املسبق   -خاصة اإلسالم -وجهة نظر مسبقة عن غري ديانتهم       

األمـر الـذي حيـول دون البحـث     ،على انتقاء حسنات ما عندهم والتركيز على سـلبيات مـا عنـد غريهم           
 .وال نافعة،والرؤيا الصحيحة وجيعل اخلربات املتكونة خربات غري مربية،عياملوضو

هناك . يظل نفرا نادرا ال يسمح له أن ينتشر ويشيع ولكنه،صحيح أن هناك نفر قليل حاول التزام العدل واملوضوعية
 ١٩١١/ ١٩١٠ طبعة عام Encyclopedea Britanicaحبث موضوعي ظهر يف دائرة املعارف الربيطانية 

ومقارناتـه  ،ولقد كان كاتبه عميقًا يف حبثه واضح األدلة يف تنقيبه. The Bibleالكتاب املقدس -حتت عنوان 
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ونقبوا يف التراث اإلنسـاين كلـه ويف       ،واالجتماعية وقاموا بالرحالت  ،وميادينه يف العلوم الطبيعية والفلكية    ،وأدواته
 .وحتديد معامل املستقبل،وخططوا للتفاعل مع احلاضر، اخلربات املاضيةوقاموا بترمجة،تاريخ امللل والنحل

 أو البحـث  -وهو العمـل -وحني دخلت التربية اإلسالمية عصور التقليد واجلمود توقف القسم األول من اخلربة       
" يروي "وانتهت مؤسسات التربية إىل االقتصار على مدرس   ،واقتصرت اخلربات التربوية على التلقني النظري     ،العلمي
دون أن  " حيفظـون "و" يسـتمعون "وطلبـة   ،احملتدر من علوم اآلباء   " األثر"نصوص  " يقص"وآخر  " الذكر"آيات  

الذي " اليقني"ولذلك مل يولد يف أجيال اخللف ،يف اخلربات الكونية واالجتماعية" املمارسة"يصاحب ذلك شيء من    
سات التربية اإلسالمية التقليدية حىت مطلـع العصـر         وهذا املنهج املتخلف هو الذي ورثته مؤس      . امتاز به السلف  

وكأن الرءوس  ،وكأن وظيفتها األساسية هي ملء الرءوس باألفكار      ،وما زالت عليه يف مناهجها ومؤسساا     ،احلديث
" الغربـاء "أو نظريات   ،ومأثورام ومقوالم " اآلباء"أو ملفات قصاصات ورقية حيفظ فيها أشعار        ،أشرطة تسجيل 

 اللذين مها مسـة اخلـربات املربيـة         -التفكري العلمي واملنهج العلمي   -لذلك فهي خالية من     . وتقريراماملعاصرين  
وليس هلا تأثري مستقبلي على     ،وال ينتج عنها تطبيقات   ،وهي ال تسهم يف تقدمي مشروع أو حلول مشكالت        ،النافعة

 :اخلربات التالية
الزمن والبيئة وجتدد اخللق من مجيع اخلربات الـيت   تسقط عواملوالصفة الغالبة على هذه املؤسسات أا ال تتطور و      

واملرجئـة وأحيانـا   ،فهي ما زالت مناهجها تنافح عن العقيدة اإلسالمية مبنازلة أشـباح املعتزلة     . ترويها أو نقصها  
 تتجاهل املتغريات هذا يف الوقت الذي. األشاعرة علما بأن القضايا اليت أثارها أولئك املوتى مل يعد هلا أثر يف احلاضر

العصبيات القبلية  " ثقافة"وتتعامى عن الردة املذهلة يف جمتمعات املسلمني إىل         ،اجلديدة الكاسحة يف العامل من حوهلا     
مع أنه من   ،بل جتفل من ذكره وحتسبه خطرا على العقيدة واألخالق        ،فهذه املؤسسات ختاف من التطور    . واإلقليمية

أي أن اهللا   . فالتطور يف القرآن معناه اسـتمرارية اخللـق       . ن مزايا الدين اإلسالمي   صلب املبادئ اإلسالمية وميزة م    
بلْ هم ِفي لَبٍس ِمن     {: ويف سورة أخرى  ] . ٨: النحل[} ويخلُق ما ال تعلَمونَ   {: سبحانه ما زال خيلق هذا الكون     

وخالل حالـة  ،فهي يف لبس من خلق جديـد ،وهذا هو واقع مؤسسات التربية التقليدية] . ١٥: ق[} خلٍْق جِديدٍ 
 .ولو خطوة واحدة من واقع احلرية الذي تتيه فيه،والتخبط ختاف وختشى أن تتحرك،اللبس والذهول

وهو يصف عجز املؤسسات التربوية اإلسالمية التقليدية يف ميـدان اخلـربات            ،ولقد أحسن األستاذ جودت سعيد    
 اليت نتثقف ا والدراسات اليت نعيش معها إال تثبت فينا اكتساب ملكة             إن الثقافة :"واالجتماعية حني قال  ،الكونية

وأن على الباحثني بعده أن     ،وال يشعرنا الذي نقرأ له أن حبثه ليس كافيا        . وكشف السنن والقوانني  ،البحث والدرس 
وال يعتذر عن   ،زيد منه فال حيثنا على طلب امل    ،كما ال يوحي إلينا أن العلم قابل للزيادة       . يوضحوا املوضوع أكثر منه   

ليس بالكلمات وإمنا باألسلوب نفسه الذي يستطيع به أن يدل على بث روح الدأب لكشف السنن ،ضآلة ما يقدمه
الذين  وكأن البحوث انتهت مع األولني    ،ثقافتنا توحي بأن العلم خلق كامال فال ميكن املزيد عليه         . وتوضيح القوانني 
... وليس عليه هو إال أن يتملق حبوثهم        ،والنهائية وفهموها وحصلوا الذروة  ،ثوهاوال واردة إال حب   ،مل يتركوا شاردة  

." 
ويأخذ األطفال الصغار هذا    ،حيث يوحي املعلم بأنه يعلم كل شيء      ،كذلك العالقة بني التلميذ واملعلم    " :مث يضيف 

.  من املعلم وال من التلميذ     إال أن هذا الكشف ال يأيت بشكل إجيايب ال        . إىل أن يكشفوا جهل املعلم يف بعض األمور       
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-والرسـول  . دور السحرة يف حماولة تلبيس معجزات الرسل األصلية بأالعيب سحرية لتضاهي املعجزات احلقيقية           
 .وة السحر وتأثريه قد بني أن من البيان اللغوي ما فيه ق-�

والدينية تعتمد التربية اإلسالمية يف تفاعل الفرد مع هذه اخلربات كلها على            ،ويف مجيع اخلربات الكونية واالجتماعية    
ووقائع اتمع البشري القائم وتطوره حنو      ،حتديد ميادين هذا التفاعل يف الكون وأحداث التاريخ       ،األول: أمور منها 
ر ما جيري يف الواقع القائم والوجود احملسوس هو احملك احلقيقي لصـوابية هـذه اخلـربات                 اعتبا،والثاين. املستقبل
وما ،هو املراجعة املستمرة للخربات املوروثة بغية تنقيتها من آثار طاغوت العصر وصنمية العصر            ،والثالث. وصدقها

 .أفرزاه من اخلرافة واألساطري وألوان السحر البياين
 ائرهاحدود اخلربة ودو: ثالثا
ونضيف هنا  . مث اخلربات الدينية  ،واخلربات االجتماعية ،اخلربات الكونية : إن اخلربة املربية تقسم إىل أنواع ثالثة      : قلنا

 -اخلـربة الكونيـة  -فمثال تبدأ . إن كل نوع من هذه األنواع الثالثة يضم يف داخله دوائر بعضها أوسع من بعض     
مث دائرة القـارة مث دائـرة الكـرة    ،ائرة املدينة مث دائرة اإلقليم مث دائرة القطرمث د ،بدائرة احلي مث تتلوها دائرة القرية     

 .مث خترج خارج الكرة األرضية يف دوائر آفاق الكون املتتالية،األرضية
رية مث دائرة جمتمع الق،احمللية كالعشرية أو الطائفة  اليت تبدأ بدائرة األسرة مث دائرة اجلماعة-اخلربة االجتماعية-ومثلها 

 .مث دائرة خربات األمم األخرى،مث خربات االجتماع يف القطر أو األمة،مث دائرة جمتمع املدنية
مث خـربات  ،مث دائرة تدين اجلماعة مث دائرة القطر أو األمـة ، اليت تبدأ بدائرة التدين الفردي  -اخلربة الدينية -ومثلها  

 .األديان األخرى
بعد أفقي ميدانه احلاضر وبعد رأسي ميدانه تاريخ اخلربة ابتداء          :  اثنان  الرئيسة بعدان  -اخلربات الثالث -ولكل من   
 .ومرورا بتطوراا حىت حاضر مستقبلها املنظور،من نشأا

ويتفاوت األفراد يف خربام يف     . أي أن تكون عمال وأثرا    ،وال بد أن يكتمل يف كل دائرة مجيع شروط اخلربة املربية          
وبعضهم خيطو يف الدوائر ذات السعة األوسع طبقـا لألونظمـة           ،يف الدوائر األوىل  فبعضهم يقف   ،الدوائر املذكورة 

وطبقـا السـتعدادام    ،والبيئات االجتماعية اليت تتوىل تنشئتهم وتـوجيههم يف هـذا اال          ،واملؤسسات التربوية 
وصار قادرا ، والدينيةوأحاط بالظواهر الكونية واالجتماعية،كلما استنار،وكلما اتسعت دائرة خربة الفرد. الشخصية

حمدود التفكري عاجزا عن رؤية ،وكلما ضاقت دائرة اخلربة املربية أصبح الفرد ضيق األفق  . على رؤية البدائل املختلفة   
 :ومما يساعد على منو اخلربة واتساع دوائرها أمور ثالثة. البدائل السلوكية

 .ومتييز اخلربات الصحيحة من اخلاطئة،فممارسة اخلربة تساعد على وضوحها وبلورا،املمارسة،األول
ويساعدان ،السري يف األرض والرحالت اهلادفة؛ ألما يساعدان على التحقيق من تنوع اخلربات مكانا وزمانا،والثاين

 .على شهود آثارها املتنوعة
والوقوف ،دراستهاأو حتليليها و  ،شهود اخلربة وذلك بالتنقيب عنها ومتحيصها إن كانت من اخلربات املاضية          ،والثالث

 .على تفاصيلها إن كانت من اخلربات احلاضرة
أدرك  واإلسـالمية املعاصـرة  ،واالجتماعية يف املؤسسات التربوية القائمة يف األقطار العربية      ،اخلربات الكونية : رابعا

وإفراز ،ع العقـل  والفتوحات العلمية أمهية اخلربات الكونية واالجتماعية يف تفاعلها م        ،املسلمون يف عصور االزدهار   
ـ  . القدرات التسخريية  فابتكروا مناهج البحث العلمي    ،الذي يشكل العنصر األول من اخلربة     " العمل"ولذلك قاموا ب
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 أن تصرف   -الصنمية والوثنية -وما ينجم عن ذلك من مضاعفات الضعف والتخلف؛ ألن بعض ما تعنيه             ،والوثنية
 وإسناد هذه الفاعلية إىل خملوقات من       -ها القرآن السنن  اليت يسمي -العقول واألذهان عن فاعلية قوانني اهللا يف اخللق         

 .األشخاص واألشياء
واملستقبل فثمرتـه اهتـداء اإلنسـان إىل قـوانني االجتمـاع            ،أما التفاعل الصحيح مع خربات املاضي واحلاضر      

ضارات اليت ترتقي   ولبناء احل ،واالستفادة منها يف تسخري القدرات والطاقات اإلنسانية لتقومي املسرية البشرية         ،البشري
 .وجتنيبه العثرات والسقوط،بالنوع اإلنساين

 : اخلربات الدينية-جـ
اليت ،إال أن إفرادها يف هذا البحث سببه املكانة العاليـة         ،مع أن اخلربات الدينية هي بعض مناذج اخلربات االجتماعية        

واإلرشاد ملسرية االجتماع   ،تل مكانة التوجيه  فاخلربات الدينية حت  . حتتلها اخلربات الدينية يف سلم اخلربات االجتماعية      
وإىل رقي اإلنسـان ونشـأة      ،والعقل واحلواس ،والتفاعل اإلجيايب مع هذه اخلربات يؤدي إىل تكامل الوحي        ،البشري
وايار ،واحلواس وإىل احنطـاط اإلنسـان     ،كما أن التفاعل السليب يؤدي إىل االنشقاق بني الوحي والعقل         ،احلضارة

 .ر يف اجلزء األول من هذه السلسلةاحلضارة كما م
 يصنف اخلربات الدينية يف خـربات  -ماسوا- ولعل أهيمة هذا الدور الذي تقوم به اخلربات الدينية هي اليت جعلت         

واملعرفة املعاصـرة لتجاهلـها هـذه    ، مث مضى ينتقد مناهج العلم-Peak Experience-أو ما أمساه ،القمة
 .٥٧اخلربات

واخلربات الدينيـة مبـا يشـبه دراسـة تـاريخ      ،ررة للتفاعل مع حركة الرساالت اإلهليـة والقرآن فيه دعوة متك  
والسري يف األرض لتأسيس علم اآلثار الديين لتكون مثرة ذلك كله الوقوف علـى حركـة      ،ومقارنة األديان ،األديان

 .سالميةمث انتهت وبلغت كماهلا يف الرسالة اإل،التطور الديين اليت رافقت تطور االجتماع البشري
 واكتشاف املسار احلقيقي للخربة اإلنسانية يف هذا -الكهانة والكهان-ومثرة هذا املنهج هو حترير اإلنسان من هيمنة 

 .واإلرشادات الدينية الالزمة لعبور املستقبل،مث االستفادة من ذلك كله يف استنباط التوجيهات،اال احلساس
وإمنا هي من جنس حشو الرءوس      ،د يف هذه الثمرات ال تكون خربات مربية       ولذلك فإن اخلربات الدينية اليت ال تفي      

 .بالقصاصات اليت تتضمن أخبار املاضني يف ميدان اخلربات الدينية
 :واخلربات الدينية نوعان

الشريعة فـوق   "وأبرز خصائصها أن حمور القيم فيها هو        ،خربة دينية أصيلة صادرة عن خالق الكون الواحد األحد        
 . يف اتمعات اليت توجهها اخلربات الدينية األصيلة-أولو األمر-واملفكرون هم ،بالتايل يكون العلماءو،"القوة

 أو غري أصيلة أساسها التأويالت اخلاطئة لنصوص الـدين األصـيلة أو ابتـداع               -ساحرة-وخربة دينية مقلدة أو     
 .أو إخفاء نصوص،نصوص

 يف  -أولـو األمـر   -وبالتايل يكون أصحاب القوة هم      ،"فوق الشريعة القوة  "وأبرز صفاا أن حمور القيم فيها هو        
 ألن سـدنتها أو     -الساحرة-وإمنا أطلقنا على هذه اخلربات صفة       . اتمعات اليت توجهها اخلربات الدينية الساحرة     

أصحاب -هيمنة والبالغة اللغوية وتلبيس احلق بالباطل ليربروا ،محلتها يقومون بسحر عقول الناس باألساليب البيانية
والقرآن الكرمي قد بني يف استعراضه لتاريخ األديان السـابقة          .  ويسبغوا على ممارسام لباس الشرعية الدينية      -القوة

                                                 
 .٥٨-٤٩ص،فلسفة التربية اإلسالمية،دكتور ماجد عرسان الكيالين - ٥٧
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والوهم والردة إىل   ، واالقتصار على احلواس يرتد باإلنسان إىل الوقوع يف أسر اخلراقة          -يف الوحي والعقل  -والنقص  
 .والنكوص على عصور الكهوف واألدوات احلجرية،والوثنيةالصنمية 

 : اخلربات االجتماعية-ب
وأحداث هذا االجتماع هـي     . املنظمة التفاعل ،االجتماع اإلنساين هو تؤأم الكون يف مسرية الوجود املتجدد اخللق         

كلها منها مبـا سـبقه      ومنفعلة يتأثر   ،وحلقات هذه السلسلة حلقات فاعلة    . ٥٥السلسلة املوازية لتجدد خلق الكون    
 .ويؤثر فميا يتلوه

وهو حني يتفاعل مع الوجود املشار إليه على أسـاس مـن اخلـربات          . واإلنسان هو حمور املسرية اإلنسانية وقلبها     
. ويستفيد من ذلك كله يف النمو النضج املادي والرشد احلضاري         ،فإنه يقف على قواين هذه املسرية وآثارها      ،املربية

واخلربات غري املربية فإنه يصـاب بـاجلمود والـوهن          ،مع مسرية الوجود على أساس من اجلهل      أما حني يتفاعل    
ولذلك تتكرر التوجيهات القرآنية للخربات املربية القائمة . واملادي ويؤول إىل الضالل االجتماعي واحلضاري،الثقايف

مث االسـتفادة مـن     ،حلضارات وايارها ويف قيام اتمعات وموا ونشأة ا     ،على النظر يف وقائع االجتماع البشري     
ومن أمثلـة هـذه     . والنتائج اليت تنتج عن عمل هذه القوانني إجيابا وسلبا        ،القوانني والسنن اليت تؤثر يف ذلك كله      

 :التوجيهات ما يلي
-} ِلِهمقَب ِمن ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَيظُرنِض فَيوا ِفي الْأَرِسريي ١٠٩: يوسف[} أَفَلَم. [ 
 ] .٩: الروم[} أَولَم يِسريوا ِفي الْأَرِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم كَانوا أَشد ِمنهم قُوةً {-
-}  ِلِهمقَب ِمن ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَيظُرنِض فَيوا ِفي الْأَرِسريي أَفَلَممهِمن وا أَكْثَر٨٢: غافر[} كَان [ 
-} ِهملَيع اللَّه رمد ِلِهمقَب ِمن ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَيظُرنِض فَيوا ِفي الْأَرِسريي ١٠: حممد[} أَفَلَم [ 

ـ        -إنسـاا -لذلك كان من مهمات التربية اإلسالمية أن توجه          اع البشـري يف     إىل النظـر يف وقـائع االجتم
فينقب يف آثارهـا  ،وإىل أن جيوب األرض حبثا عن املواقع اليت جرت فيها الوقائع املاضية       ،واملستقبل،واحلاضر،املاضي

ومؤسساا ،وعلى التربية اإلسالمية  . وحتليلها واستخالص اخلربات املربية اليت تؤثر يف اخلربات اليت تتلوها         ،لدراستها
وقوانينـها وجتنـب االصـطدام    ،حتليل وقائع احلاضر لشهود أثر السـنن االجتماعية   وتدربه على   ،أن توجه املتعلم  

 .والتوافق معها لعبور املستقبل واستشرافه،ا
فالذين يتجاهلون خربات املاضي يرتدون إىل كهوف العصر        . وجتاهل هذه الوقائع واخلربات كلها له نتائجه املدمرة       

والزمن ويعرضـون   ،املتجـدد -توقفون عن التعايش مع اخللق اجلديد       املاضي ي  والذين يقفون عبد خربات   ،احلجري
وسـحرة  ،أرباب القوة أرباب القوة     من مداحي  -والذين يعبثون خبربات احلاضر   . أنفسهم للفناء والدفن يف املاضي    

ي قوانني االجتماع البشـر  ويقدموم كقوى حترك التاريخ واالجتماع يصرفون العقول عن     . ٥٦أرباب اجلاه والثراء  
وينكصون باإلنسان إىل عهـد الصـنمية       ،وحيولوا إىل خربات غري مربية    ،ويفسدون أثر اخلربات االجتماعية املربية    
                                                 

اخلـالق  -؛ ألنه ال يريد االعتراف بفكـرة        "التطور" اسم   -التجدد يف اخللق  -يطلق على عملية    ،الفكر احلديث الذي أفرزته احلضارة احلديثة      - ٥٥
 .ونتائج العلم،وليس البحث العلمي!!  ويعاين من عقدة نفسية يف هذا الشأن سببها خرباته املؤملة مع الكنيسة-واخللق

وهو يتضمن أيضا توجيها . وليس مدحا له كما هو شائع،ذم لسحر البيان وي عنه،ا" إن من البيان لسحر  : "يف مناسبة احلديث النبوي القائل     - ٥٦
 يزيفون احلقائق ويصرفون    -سحرة-اومة  وقطر إمنا جيندون هلذه املق    ، الذين يقاومون رساالت اإلصالح يف كل عصر       -املترفني-وهو أن   : هاما جدا 

أما وقـد   .  بسحر حسي؛ ألن معجزات الرسل كانت حسية       -احلواس-وإن السحرة يف املاضي كانوا يسحرون       ،األبصار واألمساع والعقول عنها   
األبصار واألمساع عنها   وصرف العقول و  ، فإن السحر الذي سيحاول تزييف حقائقها      -هي القرآن -جاءت معجزة الرسالة اإلسالمية معجزة فكرية       

 .والفنانني وفقهاء امللوك والرؤساء وأمثاهلم،واإلعالميني واملفتني، الذي ميارسه جيوش من الكتاب والصحفيني-سحر البيان-هو 



 ٥٠

}ع مها وهلَيونَ عرمِض يالْأَراِت واومٍة ِفي السآي ِمن نكَأَيونَوِرضعا مه١٠٥: يوسف[} ن. [ 
والتربية التقليدية أو املقلدة يكرسان اخلربات غري املربية؛ ألما حيالن احلفظ واالستظهار حمل التفكر ويصنعان من                

فال يسـهمان يف تنميـة      ،رءوس املتعلمني مستودعان لقصاصات املاضي أو حاضر جمتمع غريب غري اتمع القائم           
 :وهلا استمرارها يف اخلربات التالية، أثرها يف الواقع القائمخربات جديدة هلا

 والدينية،واالجتماعية،اخلربات الكونية: ثانيا
وخربات ،وخربات اجتماعيـة  ،خربات كونية : لعله من املناسب أن نقسم اخلربة من حيث ميادينها إىل أقسام ثالثة           

وفيما يلي تفصيل لكل قسم من      . عل منهما قسما واحدا   وإن كانت االجتماعية والدينية متتزجان إىل درجة جت       ،دينية
 :األقسام الثالثة

 : اخلربات الكونية-١
والـذين يتفـاعلون مـع الكـون بـوعي          . العالقة اجلارية بني اإلنسان والكون عالقة متبادلة وفاعلة ومستمرة        

ون على آيـات الكـون دون أن     أما الذين مير  . يفرزون خربات هائلة تترك آثارها العميقة يف مسرية احلياة        ،وكفاءة
 .واجلهل كأن مل يسمعوا أو يبصروا،والعقلية فإم يبقون ضحايا الغفلة،حيسنوا استعمال طاقام السمعية والبصرية

وتسخري خرباته وكنوزه اهلائلة الكاشفة ،واخلربات الكونية املربية هي اليت مكنت اإلنسان من اكتشاف قوانني الكون
والتفاعـل مـع    ،ومن هنا كانت التوجيهات القرآنية املتكررة اليت تأمر بالتوجه إىل الكون          . عن قدرات اهللا ونعمه   

 :من ذلك قوله تعاىل،مكوناته
 ] .١٨٢: األعراف[} أَولَم ينظُروا ِفي ملَكُوِت السماواِت والْأَرِض {-
-} نينب فكَي مقَهاِء فَوموا ِإلَى السظُرني وٍجأَفَلَمفُر ا ِمنا لَهما واهنيزا و٦: ق[} اه. [ 
 ] .٩٩: األنعام[} انظُروا ِإلَى ثَمِرِه ِإذَا أَثْمر وينِعِه {-
 ] .١٠١: يونس[} قُِل انظُروا ماذَا ِفي السماواِت والْأَرِض {-

الرئيسية حترير اإلنسان من اخلرافة اليت يصنعها اجلهل        والتفاعل مع عناصر الكون طبقا ملواصفات اخلربة املربية مثرته          
كذلك ميد هذا التفاعل اإلنسان بالوسائل الفعالة لتسخري عناصر         . والقوانني اليت حتكمه  ،ونشأته وتكوينه ،ذا الكون 

 وتراكم ويتفرع عن هذه اخلربات الكونية علوم طبيعة متجددة بتجدد املعرفة      . واالستفادة من خزائنه وثرواته   ،الكون
 .املكتشفات الكونية

الـوحي  -أي هو حيتاج إىل اشتراك كل مـن         . ولكن التفاعل مع الكون حيتاج إىل كمال أدوات املعرفة وتكاملها         
. أو خلل يف تكاملها يؤدي إىل نتائج خطـرية مـدمرة          ،وكل نقص يف هذه األدوات    .  وتكاملها -والعقل واحلواس 

كما هي حال العلوم احلديثـة الـيت        ،املقاصد الكربى للوجود الكوين    يقود إىل أخطاء يف تفسري       -الوحي-فنقص  
وبعض ،ونظرية البقاء لألقوى  ،ونظرية النشوء واالرتقاء  ،الصراع مع الطبيعة  : أفرزت مسلمات خاطئة مثل مسلمات    

 .نظرياتس التحليل النفسي الفرويدي
وإىل إلغاء دور اإلنسان    ،القانوين-ري السنين   وإىل اختفاء التفك  ، يقود إىل اجلمود والتفكري اخلوارقي     -العقل-ونقص  

 .ثانيا" اهللا"وتغيري يقوم به ،من الناس أولًا" القوم"تغيري يقوم به : يف عملية التغيري اليت يقسمها القرآن إىل قسمني
وإىل عدم اكتسـاب املهـارات العمليـة الالزمـة لتيسـري حيـاة              ، يقود إىل العجز والكسل    -احلواس-ونقص  
مث تكون مثرة هذا النقص مضاعفات      ،التكنولوجية الناجتة عن اخلربات الكونية     سن االنتفاع بالتطبيقات  وح،اإلنسان

 .�-واهلزمية اليت تعوذ منها رسول اهللا ،الفقر واملرض



 ٤٩

واملواقف ،فالتفكري إذن هو استمرارية االهتمام مبصائرنا احلاضرة واملستقبلية خالل جمرى األحداث . ال خبربة بتفكري و 
ويكون دور التفكري خالل ذلك هو املساعدة يف الوصـول إىل حـل             ،واملعقدة يف ر التطور الكبري للحياة      املبهمة

وجتنب السلبيات املرافقة على أساس اخلربات اليت       ،ريةأو تقدمي مشروع لالنتفاع باألحداث اجلا     ،املشكالت القائمة 
 . ٥٣تقدمت قبله

وتنقيب يف مكونات احلياة اجلارية بغية الوقوف على القوانني اليت حتكم ،فالتفكري إذن عملية تعرف وحبث يف األشياء
 بني العمل الذي حناول عملية ربط مستمر-وهو كما قلنا . واالستفادة منها يف التطبيقات واملواقف املختلفة،أحداثها
ِإنَّ ِفـي خلْـِق     {:وإىل هذا النمط من التفكري يشري قوله تعاىل       . وبني األثر الذي سيترتب على هذا العمل      ،القيام به 

ما وقُعودا وعلَى جنـوِبِهم     الَِّذين يذْكُرونَ اللَّه ِقيا   ،السماواِت والْأَرِض واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْبابِ       
-١٩٠: آل عمران [} ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض ربنا ما خلَقْت هذَا باِطلًا سبحانك فَِقنا عذَاب النارِ             

١٩١. [ 
وهو ،ن هلا تأثري مستقبلي على اخلربات التابعة      فيكو،والسمة الثانية للخربة املربية أا تظل حية يف اخلربات اليت تتلوها          

تأثري مادي مثل خربة نيوتن حني جلوسه حتت شجرة         : وهذا التأثري املستقبلي نوعان   . استمرارية اخلربة -ما نسميه   
وملاذا سقطت إىل األسفل ومل ،فحني سقطت عليه تفاحة راح يتفكر يف أسباب سقوطها. إن صحت الرواية-التفاح 

 فهذه خربة ما زالت تفرز خـربات      . مث انتهى به التفكري إىل اكتشاف قوانني اجلاذبية       ،ألعلى أواجلوانب تنطلق إىل ا  
والنوع الثاين تأثري اجتماعي مثل خربات الرسل عليهم        . وما زالت تتفاعل مع التقدم العلمي فتؤثر به وتتأثر        ،أخرى
 ترى كم أولئك الذين. م يف إرشاده وحل مشكالتهوتسه،االجتماع اإلنساين اليت ما زالت تتفاعل مع مسرية،السالم

من مدع   وكم،والتهامها دون أن يسهم بشيء يف ميدان العلم       ،سقطت عليهم مثرة ما فلم يزد واحدهم عن مسحها        
 ] .٢: عدالر[} اللَّه الَِّذي رفَع السماواِت ِبغيِر عمٍد ترونها{: ومل ير فيها قوله تعاىل،للتقوى والتدين التهم

. إن اخلربات املربية اليت ظلت تؤثر يف املستقبل هي خربات كثرية أسهم ا علماء ومفكرون وفالسفة فقهاء كثريون   
واالجتماعية اليت ال تزيد عن كوا أمحال تثقل        ،ولكن يوجد إىل جانب هذه اخلربات أكداس من اخلربات الفكرية         

وتعطل نشاطاته وتقوم سدودا منيعة بني      ،يت تكبل تفكريه وترهقه   وتشكل بعض األغالل واآلصار ال    ،كاهل اإلنسان 
 .ومن خلفه وحتول بينه وبني إبصار مظاهر اخللق اجلديد واخلربات املتجددة املستمرة،يديه

واالجتماعي هـي   ،وإن صنفت يف قوائم التراث العلمي     ،ومثل هذه اخلربات املكبلة للتفكري املرهقة للقدرات العقلية       
أو تكون خمـدرة غـري   ،وهي معيقة لنمو خربات أخرى؛ ألا تنتج نقصا باحلساسية واالستجابة         ،بيةخربات غري مر  
أو تكـون   . ٥٤أو تكون خربات غري مترابطة وجمزأة     ،والبحث يف العالقات القائمة بني العمل والنتائج      ،حافظة للنظر 

 احلكمة من ترتل الوحي على الرسول  ندرك-هنا-ولعلنا . خربات ألطوار مضت وال عالقة هلا باحلاضر أو املستقبل
 :وإن الوحي مل يقصص خربات رسل آخرين مضوا، ليقصص عليه بعض اخلربات اليت مر ا الرسل السابقون-�-
}كلَيع صقْصن لَم نم مهِمنو كلَيا عنصقَص نم مهِمن ِلكقَب لًا ِمنسا رلْنسأَر لَقَد٧٨: غافر[} و. [ 

والوقـائع واألفكـار    ،والذين حتشى رءوسهم ذه اخلربات املكبلة املعيقة ال يستفيدون من األحـداث والظواهر            
 :وإىل أمثاهلم يشري القرآن الكرمي عند قوله تعاىل. والرساالت اليت ميرون ا

                                                 
٥٣ - John Dewey, Democracy and Education, P. ١٥١. 
٥٤ - John Dewey, Experience and Education, Tenth Education, "New york: Collier Books, 

١٩٦٩" PP. ٢٦-٢٥. 



 ٤٨

وما يصحبها من تواترات نفسية وعصبية عند املعلم والطالب         ،ولعلنا نالحظ الثمرات الشاذة هلذه الصرامة     . العقلية
 .٥٢سواء

 كبوابات للمعرفة اليت يتلقاها -خاصة العني واألذن-ويوظف حواسه ،نه يستعمل عقله والطالب حني يتعلم درسا فإ    
وكما أنه يستعمل فاه ويديه وأعضاء الصوت فيه        . أو ما على اخلارطة والسبورة وشرح املعلم      ،وألخذ ما يف الكتاب   

اخلربة املربية؛ ألنه " ملع"واستعمال هذه األدوات بشكل جيد يتطلب تدريبا خاصا وهو جزء من . للكتابة والكالم 
خاصـة العـني    -وال جييد توظيف حواسه     ،أما حني ال حيسن املتعلم استعمال قدراته العقلية       . يسهل التعلم ويعمقه  

 ندرك احلكمة من وصـف اهللا       -هنا-ولعلنا  . وبالتايل ال يكون اخلربة مربية نافعة     ، فإن العمل ال يولد أثرا     -واألذن
وفيمن حولـه بالبالهـة     ،ومسعهم آثار مستقبلية تؤثر يف حيـاة صـاحبها        ،هم ونظرهم تعاىل للذين ال ينتج لتفكري    

لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ ِبها ولَهم أَعين ال يبِصرونَ ِبها ولَهم آذَانٌ ال يسـمعونَ             {:والغفلة،والضالل،والصمم،والعمى
 ] .١٧٩: األعراف[}  أُولَِئك هم الْغاِفلُونَِبها أُولَِئك كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ

 :مستوى مادي:  فله مستويان-األثر-وهو ،أما العنصر الثاين من عناصر اخلربة
وهو ما يتكون لدى : وهو ما حيدث يف حياة اإلنسان من تقدم حضاري يف أدوات احلياة ومعارفها،ومستوى معنوي

 .اإلنسان من وعي مبقاصد احلياة وغاياا
وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة    {:  وذلك عن أمثال قوله تعاىل     -النعمة  -ويف القرآن يندرج املستوى األول من األثر حتت اسم          

 ] .٥٣: النحل[} فَِمن اللَِّه
. أي طاعة أوامره واجتناب نواهيه: املفضي إىل شكر اهللا وعبادته" اليقني"ويندرج املستوى الثاين من األثر حتت اسم 

 مـع   -وهو العمل - إال إذا تفاعل اجلزء األول من اخلربة         -األثر-املتعلم ال يصل إىل هذا املستوى الثاين من         ولكن  
 ألنه  -الذكر-ويطلق القرآن على هذا التوجيه اسم       . الذي يرشد إىل الغايات واملقاصد النهائية     ،توجيه الوحي اإلهلي  

هذه يف مواضع عديدة من القرآن الكرمي عنـد         " الذكر"فة  وتتكرر ص . يذكر بالغايات النهائية للخربات اإلنسانية    
 :أمثال قوله تعاىل

 ] .١: ص[} ص والْقُرآِن ِذي الذِّكِْر {-
 ] .١٧: القرم[} ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكٍر {-

وتطبيقات جديدة تشارك يف ،سهم يف توليد أفكار   وهذا يعين أن اخلربة املربية النافعة مهما كانت متواضعة هي اليت ت           
أما . ورقيه وخلوده،ورقي السلوك املؤدي إىل حفظ النوع البشري،تقدم احلضارة املادية وحل املشكالت االجتماعية 

فتتحول إىل جمرد كالم منمـق      ،اخلربات اليت ال تسهم يف جالء احلقائق وال كشف القوانني ورقي السلوك اإلنساين            
 .كري معه مستحيال وغري ضروريجيعل التف

 ما هي السمات اليت جتعل اخلربة مربية نافعة؟: والسؤال الذي يطرح هنا
 -أي العنصر األول للخربة   - مسات اخلربة املربية؛ ألنه إدراك العالقات بني العمل الذي نقوم به             -أول-التفكري هو   

 ومسة التفكري الصحيح أن يكون تكفـريا مسـتمرا ال           .أي العنصر الثاين للخربة   -وبني األثر الناتج عن هذا العمل       
وما سينتج عن هذه األعمال مـن آثـار        ،وإمنا هو يف تساؤل دائم عما جيب القيام به من أعمال          ،يتوقف وال يكمل  

ورقية مما مت عمله وإجنازه فهذا ليس ،أما أن منأل رؤوسنا باألفكار وكأا أشرطة تسجيل أو ملف قصاصات . جديدة

                                                 
٥٢ - John Dewey, Democracy and Education. "New york: Macmillan Co. ١٩٤٤" PP. ١٣٩. 
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واألدوات اليت يـئ   ،كذلك تسوده روح البحث العلمي والنظر الكوين البتكار الوسائل        . للقيام بتكاليف هذا كله   
ويدور حمور الوالءات حوهلا وعليها     ،ويكون انتماء األفراد لعامل األفكار    . النتشار املثل األعلى وجناحه يف واقع احلياة      

 .وتبين معامالم، صالمتقوم
وبقائه فإن حمـور    ،وإذا كان املثل األعلى ينتهي عند املستوى األوسط الذي يستهدف احملافظة على النوع البشري             

والصناعية دون البحـث يف     ،أي جيري التركيز على امليادين العلمية     ،االهتمامات يتركز حول الوسائل دون الغايات     
وتتراجع علوم اإلنسان إىل املكانـة      ،والصناعية املكانة األوىل   فتحتل العلوم الطبيعية  ،غايات احلياة ومقاصدها العليا   

 .ويكون انتماء املعلمني واملتعلمني للمهنة أكثر من انتمائهم للفكرة والقيم،األدىن
هتمامام وعليها تدور ا،فيكون حمور الوالء عندهم للمصاحل الطبقية والعصبيات القومية،أما على املستوى االجتماعي

 .وتقام عالقام
فإن قـيم املعلمـني     ،الذي يقتصر على تلبية حاجات اجلسد البشري      ،أما إذا وقف املثل األعلى عند املستوى األدىن       
ووظيفة مناسبة  ،فتكون لدى املعلم احلصول على دخل مادي مناسب       ،واملتعلمني تتركز حول حاجات احلسية اآلنية     

والدرجـة العلميـة    ،ملتعلمني تقف فيمهم التربوية عند احلصول على العالمة العالية        وعند ا . يوفران الرفاهية أدواا  
 واملكانة االجتماعية،،املوصلة ألهداف الرفاهية املادية

وحياورون يف حذف الفصول عند االمتحانات،ويلقون بالكتب بعيـدا بعـد النجـاح             ،ويكتفون بالكتب املقررة  
 .ويتوقفون عن البحث والدرس،والتخرج

وعالقـام حسـب    ،وتتقر انتماءات األفراد  ،ما على املستوى االجتماعي فتدور حماور الوالء حول املصاحل األنانية         أ
 .فريحلون إىل حيث ترحل ويرتلون حيث ترتل،مواطن شهوام
 والكونية عند الفرد،تنمية اخلربات الدينية واالجتماعية: الفصل الثامن

 معىن اخلربة وأمهيتها: أولًا
 .وميكن أن نفهم معىن اخلربة إذا الحظنا أا تتألف من عنصرين اثنني.  عمل وأثراخلربة
 .هو العمل الذي يقوم به اإلنسان،األول
 .هو األثر الذي يتركه العمل يف نفس اإلنسان وحياته،والثاين

جميع األعمال ولذلك ف . فإذا حصل األول ومل حيصل الثاين ال تسمى خربة        ،وال بد من تكامل العنصرين وحصوهلما     
ويف مستقبل األجيال بعـدنا ال      ،واألحداث اليت متر بنا وال تترك أثرا يف أنفسنا ويف حياتنا االجتماعية           ،اليت منارسها 

وخمطط له هي أيضـا ليسـت       ، اليت تصيبنا دون عمل مسبق     -املؤملة أو السارة  -ومثل ذلك اآلثار    . تسمى خربات 
 .يع التعرف على ما يتلوهاخربات؛ ألننا ال نفهم مقدماا وال نستط

. والفصل بني العنصرين يشوه معىن العمل ويعطل فاعليته وأثره        . وعنصر مادي ،عنصر عقلي :  له مكونان  -والعمل
وهذا يعين أن نظم التربية اليت      . ولذلك كانت اخلربة احلقيقية هي اليت يشتمل العمل فيها على العلم واملمارسة سواء            

أو دون . وممارسات يشترك فيها العقل واجلسد سواء، النظرية دون أن تصحبها تطبيقاتتقتصر على تقدمي املعلومات
ومثلها كـذلك الطـرق   . فإن مثل هذه النظم ال تقدم خربات مربية نافعة،أن تعمل على اإلعداد العقلي واجلسدي  

 وتعيق النشاط وتكـرس   ،ركةاليت تعتمد على تلقني املعلومات والتعليمات الصارمة اليت متنع احل         ،واألساليب التربوية 
وهلو يفسدان اخلـربات    ،وتعاقب الطالب إذا قام بأية حركة حتت ستار الزعم أن هذه فوضى           ،االنضباط والسكون 
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فاألول يكتسح العـامل بسـرعة   . وميكن أن تنشأ عن كل من األنواع األربعة للمثل األعلى حركات تارخيية خمتلفة  
والثاين يبقي ما . ه املد اإلسالمي األولوهذه هي حال املثل األعلى الذي محل،ويفرز حضارة راقية الغايات والوسائل    

. وهذه هي حالة اإلسالم يف العامل اإلسالمي املعاصـر        ،ولكن دون استفادة حضارية منه    ،يف املثل األعلى من صالبة    
وهو ما يدور حوله الكفاح والصارع      ،والتغيري مث العودة بإصالح اإلنسان    ،وهذه احلالة الثانية هي اليت تقبل املراجعة      

ففي حني يـود  . وخيتلفون كثريا يف معىن التطوير،مل اإلسالمي بني الذين يرون احلاجة إىل تطوير املثل األعلى       يف العا 
بينما هناك فريق ،وتطبيقه على وجهه الصحيح،آخرون يريدون إعادة فهمه فإنه يوجد،أناس يريدون تغري املثل األعلى

ينجح يف إفـراز    ،والثالـث . ٥١باء دومنا حاجة إىل تطوير     كما فهمه اآل   -املثل األعلى -ثالث يريدون اإلبقاء على     
 .وهذه هي حال املثل األعلى الذي ترفعه احلضارة الغربية املعاصرة. حضارة متقدمة الوسائل متخلفة الغايات

 جتديد املثل األعلى: خامسا
اليت يتضـمنها القـرآن     حيتاج كل جيل أن يتبني منوذج املثل األعلى الذي يبين مستقبله طبقا له يف ضوء األصول                 

وإن كانت أصوله إهلية؛ ألنه     ،فاملثل األعلى نتاج فقه بشري    . ويف ضوء حاجات العصر والتحديات القائمة     ،والسنة
وقد ،وهذا الفهم قد يكـون صـحيحا      . هو فهم القائمني على التربية لنموذج احلياة اليت يراد بناؤها للجيل الناشئ           

ويف نظـم التربيـة غـري       . وهو فهم حمدود حبدود الزمان واملكان     . ا متاما أو قد يكون خاطئ   ،يكون صحيحا جزئيا  
مقتصرا على ما تتوصل إليه القدرات العقلية خالل النظر يف اخلـربات            ،يكون حمروما من األصول اإلهلية    ،اإلسالمية

 :الية من مراعاة األمور الت-عند تطوير منوذج املثل األعلى اإلسالمي-لذلك ال بد . البشرية وحدها
وخالل هذه العمليـة جتـري      . مث ترمجة هذا احملتوى إىل تطبيقات عملية      ،بلورة احملتوى الفكري للمثل األعلى    ،أوال

 .واالتصال ا اتصالًا اجتهاديا مباشرا،االستنارة بالنصوص اإلهلية
والوسـائل الالزمـة    ،اقفمع يئة املو  ،"مبينا"عرض احملتوى املذكور على الناس الذين سوف يعيشونه عرضا          ،ثانيا

 .للممارسة التطبيقات املمثلة له
وإمنا دراسة مثرات ذلك    ،عدم إسباغ العصمة أو القداسة على فهم األسالف لنماذج املثل األعلى اليت طوروها            ،ثالثا

جـات  أو العواقب اليت خلفتها تلك النماذج لتساعد على اإلحاطة حبا         " العاقبة"الفهم دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء       
 .األجيال احلاضرة

مهما كان نـوع هـذه النمـاذج       ،الوقوف على جتارب البشرية األخرى يف ميدان تطوير مناذج املثل األعلى          ،رابعا
 .لالستفادة من خرباا سلبا وإجيابا

 وقيم املعلمني واملتعلمني،مستوى املثل األعلى: سادسا
 املطـروح أو    -املثل األعلى -فإذا كان   . تهي عنده املثل األعلى   تتوازى قيم املعلمني واملتعلمني مع املستوى الذي ين       

فإن املعلمني واملـتعلمني    ،مستوى رقي النوع البشري   : املعروض من النوع الشامل الذي ينتهي عند املستوى األعلى        
وال تكون ،ةوالنمو املستمر والتوسع يف الدراسة ومتابعة البحث يف كل ما يتعلق جبوانب املعرف،يتصفون بالعمل اجلاد

 .واملعرفة الراسخة احمليطة،مقررات الدراسة إال دليال من خالله أبواب التعلم املستمر
أي املسـتوى   -فإن اتمع الذي يهيمن عليه مثل أعلى ينتهي عند مستواه الثالـث             ،أما على املستوى االجتماعي   

عة املثل األعلى بني اآلخرين واالسـتعداد       واالهتمام بإشا ، فإنه تسود فيه روح التكافل االجتماعي الواسع       -األعلى

                                                 
 .١٥٧-١٥٥ص،العمل،جودت سعيد - ٥١
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وحقائق العلـم   ،ليكذلك شهدت مثار التطبيق العم    . �-واملال يف سبيل خدمة الرسالة اليت جاء ا         ،بذل النفس 
 .وإسهامه يف رقي النوع اإلنساين،املثل األعلى وانسجامه مع طبيعة اإلنسان لقيمة هذا

 : مثل أعلى حق وجهل يف التطبيق-ب
وإمنا ترجع ،والنتائج اإلجيابية اليت يعطيها ال ترجع إىل مهارة تربوية يف توليد اإلرادة. وهذا يعطي نتائج أقل من سابقه

 ".أ"ل األعلى من قوة ذاتية وإىل االستمرارية املتحدرة من فترة التطبيق احلق إىل ما يف املث
امللك "مث إىل عصر ،"امللك اجلربي" إىل -"اخلالفة الراشدة"-وهذا ما حصل لألمة اإلسالمية خال عصور التحول من 

وليسـوا هـم الـذين      ،محىت انتهت إىل ما هو قائم يف واقع املسلمني املعاصرين الذين حفظهم اإلسال            " العضوض
 .حفظوه

 فال ينسـب هـذا التخلـف إىل عجـز نظـم التربيـة               -ظاهرة ختلف املسلمني  -وقد يساء فهم هذه الظاهرة      
 إىل نوع   -كذلك-وال ينسب   ،احلق وتطبيقه " املثل األعلى "واإلدارة القائمة يف العامل اإلسالمي عن بلورة        ،والتوجيه

ومثل هذا الظـن يوقـع يف البلبلـة الفكريـة           . سبب هو اإلسالم نفسه   بل يظن أن ال   ،املشتغلني ذه املسئوليات  
آخـر بـني املـذاهب      " مثـل أعلـى   "ويدفع كثريا من أبناء اتمعات اإلسالمية إىل البحـث عـن            ،والتخبط
مثل أعلـى   : والفلسفات األخرى خاصة إذا كانت هذه املذاهب من النوع الثالث الذي سيتلو شرحه أي             ،الفكرية

 . جيدباطل وتطبيق
 : مثل أعلى باطل وتطبيق جيد-جـ

 الذي طرحته بعض الفـرق املتطرفـة يف التـاريخ           -املثل األعلى -ومن أمثلته   . وهذا يعطي نسبة عالية من النتائج     
 .وحتديها للخالفة العباسية لقرون،اإلسالمي كالباطنية واحلشاشني الذين استطاعوا إقامة الفاطمية

وأملانيا وروسيا قبل احلـرب     ،مية ما حصل يف العصر احلديث يف أقطار كاليابان        ومثله خارج إطار احلضارة اإلسال    
فقد استطاعت نظم التربية ومؤسسات التوجيه فيها بالتطبيق اجليد أن ترفع إرادة شعوا إىل درجـة                . العاملية الثانية 
أو طبقـة معينـة     ،ي معني واملال يف سبيل خدمة مثلها األعلى والذي دار حمتواه حول رفعة جنس بشر            ،بذل النفس 

وكما هو قائم يف األقطـار      . وكما حصل يف الصني بعد احلرب العاملية الثانية       . واستعالئها على األجناس األخرى   
 .املعاصرة اليت توصف بالتقدم والتفوق يف القارتني األوربية واألمريكية

 : مثل أعلى باطل وتطبيق باطل-د
وميثل هذا النموذج كثري من املفاهيم اخلاطئة لإلسالم        .  بنتائج قليلة أو كثرية    ال يأيت " املثل األعلى "وهذا النوع من    

ويقابلها كـثري مـن قـيم       . وقيم العصبيات القبلية واإلقليمية   ،والتصوف املنحرف والدروشة  ،كاملذهبيات الضيقة 
 .الدكتاتورية املتخلفة يف بعض أقطار العامل الثالث

 إىل -Think Tanksبناء على توصية اخلرباء يف ثكناا الفكرية املسماة -ولذلك تلجأ الدول الكربى املستعمرة 
-إىل العامل الثالث أو بعث احلياة يف مناذج باطلة قدمية من تـراث املاضـي    " املثل األعلى "تصدير مناذج باطلة من     

يقًا باطال قائما على االرجتال  مث توجيه أبناء هذا العامل إىل تطبيق هذه النماذج تطب-كالفرعونية واألشورية والشيوعية
وتربز االنتماءات الطبقية والعصبيات    ،لتكون مثرة هذا التطبيق أم خيربون بيوم بأيديهم       ،وانتقاص اإلنسان ،واحلمية

واملـرض يف  ،العجز والكسل املـؤديني إىل الفقر    وشيوع،واإلقليميات املتصارعة والفنت الداخلية   ،الضيقة واحلزبيات 
 .وغري ذلك مما يناسب مصاحل الدول الكربى يف اهليمنة واالستغالل،يف اخلارج لدين وقهر الرجالالداخل وغلبة ا
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ومقـدار  ،ملي وحقائق العلم وقـوانني االجتماع     مبقدار ما تشهد له مثرات التطبيق الع      " املثل األعلى "وتتقرر قيمة   
وإىل مجيع مثرات التطبيق العملي املذكور يشري . انسجامه مع طبيعة اإلنسان واإلسهام يف بقائه ورقيه املادي واملعنوي

 :موضعا عند أمثال قوله تعاىل" ٣٨"ومشتقاته اليت يتكرر ذكرها يف ،"العاقبة"القرآن الكرمي مبصطلح 
-} قُلْ ِسريكَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيظُران ِض ثُم١١: األنعام[} وا ِفي الْأَر. [ 
-} ةُ الظَّاِلِمنياِقبكَانَ ع فكَي ظُر٣٩: يونس[} فَان. [ 
-} ِقنيتةَ ِللْماِقبِإنَّ الْع ِبر٤٩: هود[} فَاص. [ 
 ] .٥١: النمل[} ِهم أَنا دمرناهم وقَومهم أَجمِعنيفَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ مكِْر {-

 :ثالثا مستويات املثل األعلى
 :ينقسم املثل األعلى إىل مستويات ثالثة هي

 .هدفه االرتقاء بالنوع اإلنساين" مثل أعلى"وهو ،املستوى األعلى
 .شريهدفه استمرار بقاء النوع الب" مثل أعلى"وهو ،واملستوى األوسط

 .هدفه تلبية حاجات اجلسد البشري" مثل أعلى"وهو ،واملستوى األدىن
فقد تتسع هذه الـدوائر     ،حسب سعة الفقه البشري الذي يفرزها     -ولكل من املستويات الثالثة دوائر تتسع وتضيق        

ر على وقد تضيق أكثر حىت تقتص،وقد تضيق حىت تقتصر على جنس معني أو قومية معينة،حىت تشمل النوع البشري
 حىت تقتصـر    -مكانيا-كذلك قد تضيق    . وقد تنحسر حىت تكتفي بالفرد الواحد نفسه      ،شعب معني أو قبيلة معينة    

 حىت تقتصر على احليـاة الـدنيا        -زمنيا-وقد تضيق   . على إقليم معني وقد تتسع حىت تشمل الكرة األرضية كلها         
 .واملصري،وقد تتسع لتشمل مراحل النشأة واحلياة،وحدها

فتشتمل على  ، أقصى سعتها  -البشرية واملكانية والزمانية  -يف أحسن مظاهره حني تبلغ دوائره       " املثل األعلى "ون  ويك
 .ويدعم بعضها بعضا،وتتناسق هذه املستويات فتكمل بعضها بعضا،املستويات الثالثة

أو حني يقف عنـد     ،الثالثةحني يقع التنافر واالضطراب بني املستويات       " املثل األعلى "ولكن اخللل قد يتسرب إىل      
 .املستوى األوسط

وتزيد . مستوى تلبية حاجات اجلسد البشري وال يتعدها: حني يهبط إىل املستوى األدىن" املثل األعلى"وتسوء حالة 
 .والزمنية املشار إليها أعاله،مضاعفات هذا السوء حسب الضيق الذي يعتري دوائره البشرية واملكانية

وتتسع دوائره البشرية واملكانية والزمانية     ،طرحه التربية اإلسالمية يشتمل على املستويات الثالثة      واملثل األعلى الذي ت   
حىت تبلغ أقصاها؛ ألن هدف هذا املثل األعلى اإلسالمي هو حتقيق احلفاظ على النوع البشري كله مث االرتقاء ذا                   

واحترام حرمات اإلنسـان    ،إلفساد يف األرض  حىت تصبح مسته املميزة هي اإلصالح وعدم ا       ،النوع يف األرض كلها   
 .وعدم سفك الدماء وتأهيل النوع البشري كله للخلود يف مراحل النشأة واحلياة واملصري

 :أنواع املثل األعلى: رابعا
 :تقسم مناذج املثل األعلى إىل أربعة أنواع هي

 : مثل أعلى حق وتطبيق حق-أ
إذا . ومثاله منوذج املثل األعلى الذي اعتمدته التربيـة النبويـة         . إلنسانوهذا النموذج يعطي نتائج إجيابية يف حياة ا       

 باملثل األعلى الذي محله وبالتطبيق الصائب هلذا املثل أن يرفع إرادة الفرد املسلم إىل درجة                -�-استطاع الرسول   
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والبحث العلمي يف الغرب ،والواقع إن املستوى العايل للقدرات العقلية النامجة عن العناية اليت توليها مؤسسات التربية
يف كـثري مـن     -لت اإلنسان الغريب    جع،مضافًا ألجواء احلرية اليت توفر النمو السليم هلذه القدرات        ،هلذه القدرات 

 قادرا على رؤية آيات اهللا يف اآلفاق واألنفس وعلـى اسـتثمارها يف شـئون                -التنظيمات االجتماعية والسياسية  
الثقافيـة  " اآلصـار "االجتماعيـة و  " األغالل"والذين يتحررون منهم من     ،والسياسات الداخلية واخلارجية  ،اإلدارة

بينما نرى اإلنسـان يف     ،فيعتنقون اإلسالم ،ات الوحي حني تعرض عليهم هذه اآليات      يف آي " املثل األعلى "يبصرون  
وعن رؤيتها يف اآلفاق واألنفس بسبب ،العامل اإلسالمي التقليدي يعاين من عمى كامل عن رؤية آيات اهللا يف الوحي

من أمثال الشيخ   -سوا ذه الظاهرة    والذين أح . ما يعانيه من آثار البيئة اخلانقة للحرية املانعة لنمو القدرات العقلية          
ويف الشرق إسالم بـال     ،وجدنا يف الغرب مسلمني بال إسالم     :  عربوا عن إحساسهم هذا بأمثال القول      -حممد عبده 

 .مسلمني
 تربية الفرد على تعشق املثل األعلى: الفصل السابع

 :معىن املثل األعلى: أوال
ولألمـة  ،واملادية اليت يراد لإلنسان املسلم أن حيياها      ،ذج احلياة املعنوية   يعين منو  -يف التربية اإلسالمية  -املثل األعلى   

 .٥٠والكون واإلنسان واحلياة واآلخرة،املسلمة أن تعيش طبقا هلا يف ضوء عالقات كل منهما باخلالق
وله إىل أو مهندس اآلالت مث يدفعه ملن حي، مثل النموذج أو املخطط الذي يصممه مهندس البناء-املثل األعلى-ومثل 

 .أو قوانني اآلالت،واقع ملموس طبقا لقوانني البناء
املصلح؛ - أو منوذج اإلنسان الصاحل      -املثل األعلى -ويقرر القرآن الكرمي إن اهللا وحده هو اخلبري احلقيقي بتخطيط           

-علىاملثل األ -ولذلك ال ميكن أن يشاركه تعاىل أحد يف حتديد          ،ألنه هو وحده خالق اإلنسان ومصوره ومصممه      
وهو الَِّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده وهو أَهونُ علَيِه ولَه الْمثَلُ الْـأَعلَى ِفـي   {:املتعلق حبقائق الوجود وتطبيقاا العملية 
ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والْأَراِت واوم٢٧: الروم[} الس. [ 
" مثال أعلى "وحياولون أن يضعوا للحياة البشرية       على الذي جاءت به الرسالة    وحني يتنكر البشر املخلوق للمثل األ     

ِللَِّذين ال يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة مثَلُ السوِء وِللَِّه الْمثَلُ        {":مثل سوء "فإم يضعون مناذج سيئة ضارة أو     ،للمعرفة والسلوك 
ِكيمالْح ِزيزالْع وهلَى و٦٠: النحل[} الْأَع[.  

الذي يطرحه غري املؤمنني هو أن األول يستند إىل وعي " املثل السوء"وبني ،اإلهلي" املثل األعلى"والفارق الرئيس بني 
والتصـورات اجلزئيـة أو     ،وسنن الوجود وغاياته العليا بينما يتخبط الثاين يف جمـاالت الظن          ،كامل بقوانني اخللق  

ذَِلك ِبأَنَّ الَِّذين كَفَروا اتبعوا الْباِطلَ وأَنَّ الَِّذين        {:اة ومقاصدها العليا  ويصطدم مع قوانني اخللق وحقائق احلي     ،الباطلة
مثَالَهاِس أَمِللن اللَّه ِربضي كَذَِلك ِهمبر ِمن قوا الْحعبوا اتن٣: حممد[} آم. [ 

 :أمهية املثل األعلى: ثانيا
 ميد األمة بالرسالة اليت جتاهد      -أيضا-وهو  . اف اليت يعيش من أجلها ويعمل لتحقيقها      ميد املثل األعلى الفرد باألهد    

وقيمتها وميدها بأسباب احلركة والنمو والتقـدم       ،وهو يعطي احلياة معناها   ،ومتنح وجودها املربر واملكانة   ،من أجلها 
 .املستمر

                                                 
 .من أجل الوقوف على تفاصيل العالقات اخلمس" ؤلفللم"راجع كتاب فلسفة التربية اإلسالمية  - ٥٠
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ونفى عنه كل مزية إجيابية وصـار       ،باجلزء السليب من التراث انقلب على هذا التراث مجلة        " الغرباء املستشرقون "أو
 .عن حاضره غافال عن أصوله" مغتربا"
واستخراج كنوزها وتسـخري    ،"يعيةالتفاعل مع بيئته الطب   " عجز اإلنسان الذي خترجه املؤسسات التربوية عن         -٥

ليقوموا نيابة عنه   " اآلخرين"وإمنا يستقدم   . اليت حيتاجها يف حاضره والطور الذي يعاصره      " الوسائل"مواردها لصنع   
أو حفر قنوات هلا لتصب يف خزائن أقوامهم الذين جاءوا مـن            ،ومقامسته مصادرها وثرواا  ،بالتفاعل مع هذه البيئة   

 .عندهم وهكذا
ومنهج التفكري  ،أي هي مثرة القدرات العقلية    ". املثل األعلى + وظيفة العقل   "إن اإلرادة السليمة هي مثرة      : نا قل -٦

ولكن الذي حيدث يف املؤسسات التربوية املعاصرة أن املعادلة تتشـكل يف الواقـع كمـا                . املثل األعلى + السليم  
 ".تعصب"إرادة متهورة = مثل أعلى + قدرة على احلفظ :يلي

فقهـا  "أو" فقها دينـا  " تفرز شعورا دينيا أو شعورا وطنيا وال تفرز          -يف أحسن أحواهلا  -لذلك فالتربية املعاصرة    و
 . واالغتراب يف مثل املاضي واحلاضر واإلحصاص بالنقص إزاءمها-العقم اإلرادي-أي أا تؤدي إىل ". وطينا

ولكن الذي حيدث يف املؤسسات التربوية      ". خلرباتا+ وظيفة العقل   : " هي مثرة  -القدرة التسخريية -إن  :  قلنا -٧
 :واإلسالمية املعاصرة هي أن املعادلة تتشكل كما يلي،القائمة يف األقطار العربية

 .قدرة غري تسخريية= اخلربات + قدرة على احلفاظ 
 .اعيةوعدم االستفادة من اخلربات العلمية والدينية واالجتم،"العقم العقلي"أي أا تؤدي إىل ظاهرة 

 :تقدم البحث يف القدرات العقلية يف التربية احلديثة: سادسا
إن علم النفس احلديث الذي نشأ على أيدي الغربيني قد خطا خطوات هائلـة يف ميـدان   : من اإلنصاف أن نقول   

 أفرزها واملؤلفات اليت،حيث برزت مئات األحباث،وطرق تنميتها وتصنيفها وقياسها،البحث املتعلق بالقدرات العقلية
 .البحث يف هذا اال

ويف جمال العلوم البيوكيماوية حيث متكن العلمـاء مـن إدراك           ،وتركز البحوث العلمية احلاضرة على املخ البشري      
ولقد متخضت هذه االكتشافات عن نتائج مدهشة منها أن نسبة كـبرية مـن              . وفهم عملية التعلم  ،آليات الذكاء 

 .٤٨%٩٠ بعض العلماء يقدروا على وجه التقريب حبوايل حىت إن،إمكانيات املخ غري مستعملة
والقوى العقلية فإن املراكز املختصة يف اجلامعـات يف         ،وتقديرا لألمهية القصوى اليت يعلقها املختصون بعلوم الذكاء       

 وأقامـت   -خالل فترة احلـرب البـاردة     -السوفيايت قد ختطت عوامل الصراع السياسي        كل من أمريكا واالحتاد   
ويقدر بعض علماء النفس السوفيات أنه لو أتيح        . والقوى العقلية ،قات تعاونية يف ميدان البحث املتعلق بالذكاء      عال

أربعني لغة وأن يدرس يف فصل " ٤٠"من قدراته العقلية الستطاع أن يتعلم " مخسني باملائة% "٥٠لإلنسان استعمال 
 .٤٩واحد مسافات دراسية يف عشرات الكليات

 الذي تعمل من أجله هذه اجلهود املتكاملة هو رفع مستوى القدرات العقلية عند املتعلم إىل درجـة           واهلدف األخري 
وتطوير أساليب التربية   ،وبالتايل رفع درجة التعلم وسرعته    ،متكنه من االستفادة من اإلمكانيات العقلية غري املستعملة       

وتأهيله يف السياسات الدولية اجلديدة والعالقات ،ملتسارعةوالثورة العلمية ا،ووسائلها مبا يتناسب مع االنفجار املعريف
 .العاملية املعقدة

                                                 
 .١٦٤ص،تعلم لتكون،إيدجار فور وزمالؤه - ٤٨
٤٩ - Frank Globe the Third Force, "New york: Pocket Books, ١٩٧٠", P.١٥٩. 
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" يقص"ففي مؤسسات التربية احلديثة     . وما يسرده املدرس هو من خارج واقع اتمع احلاضر وبعيدا عن مشكالته           
ويف . والرواد الغربيني ومنجزام يف ميادين العلم والتربيـة واالجتمـاع         ،لدكتور على الطلبة سري العلماء    املعلم أو ا  

 .على الطلبة سري اآلباء ومنجزام" الشيخ الدكتور"أو" الشيخ"املؤسسات التربوية اإلسالمية يقص 
أو ،يسلخون من أعمارهم حوايل ربع قـرن      أن الطلبة يف كال النظامني يقومون بدور املستمعني الذين          ،واألمر الثاين 

وال يتهيأ ،وال يطلب منهم إال استظهار ما يسمعونه     ،ثلثه أو نصفه وهم يعيدون ويكررون ما يروى هلم من األساتذة          
يف تربيـة القـدرات     -ووقوف مؤسسات التربية املذكورة     . هلم فرص التطبيق والتحليل أو التفكر والتدبر والفقه       

 : على احلفظ أو االستظهار وقصورها عن العمليات العقلية العليا يفرز آثارا سلبية أمهها عند القدرة-العقلية
واإلسهام يف حشد الطاقات لصـاحل  ،مع أبناء جمتمعه " التفاعل" عجز اإلنسان الذي خترجه هذه املؤسسات عن         -١

هو -طرف واحد  عند احلديث منوتقتصر قدراته التواصلية ،ولذلك فهو عاجز عن التفاهم واحلوار املتبادل    . اجلميع
أو حيلل أو يطبق ويتوصل إىل حال؛ ألن ،ولكنه ال يستطيع أن يسمع أو يناقش،فهو يستطيع أن يروي وخيطب،نفسه

أما النقاش والتحليل والتطبيق فهو يتطلـب   ،أي القدرة على احلفظ   -الرواية واخلطبة ترتبطان بالقدرة العقلية األوىل       
ويتطلب مهارة يف االستماع حبيث يسمع غريه بدقة ال أن         ،والتأليف والتطبيق ،هم والتحليل قدرات عقلية عليا من الف    

فاخلطيب أو  . وينعكس هذا العجز على عالقات األفراد ومواقفهم      . يفكر مبا سيتحدث حني يبدو أنه يستمع لغريه       
والسـامعون يريـدون    . ضوناملتحدث يريد يف مجيع أحواله أناسا يستمعون له ويصفقون ال أناسا يناقشون ويعار            

ال ناقدا ينثـر حمفوظـام ويعيـد نقـدها وترتيبـها      ،ويعزز ما يعتقدون  ،متحدثا يكرر على أمساعهم ما حيفظون     
ومواقف الرفض وتطبـع العالقـات   ،ولذلك تنفجر االنفعاالت وتثور اخلالفات وينفجر التعسف املخرب  ،وتقوميها

 .قد والتوتر واخلالفات املدمرةواالجتماعية بطابع احل،واملمارسات السياسية
أو ،ولذلك مـا زال املتسـلط  . بني بين اإلنسان" حتديد هويته" عجز اإلنسان الذي خترجه هذه املؤسسات عن    -٢

أو طائفية أو قومية انطالقا من أهداف هذا اخلارجي يف ،إقليمية أو قبلية" هوية أو جنسية"املستعمر اخلارجي حيدد له 
 من هذه   -وما زال يعاين  -ومع إن اإلنسان العريب أو املسلم قد عاىن طويلًا          . تصرف باملقدرات السيطرة واهليمنة وال  

ويـدافع عنـها وميـوت يف       ،املفروضة عليه من قوى خارجية ال تريد به خريا إال أنه ما زال يواليها             " اجلنسيات"
ـ   املفروض" اجلنسية"وملا يظهر بعد أنه قادر على إعادة النظر يف هذه           ،سبيلها مؤصلة هلا  " جنسية"ة عليه واستبداهلا ب

 .جذورها يف تارخيه ومربراا يف حاضره
يف ضوء املتغريات املعاصرة اليت تـؤثر يف  " حتديد منهاج حياته" عجز اإلنسان الذي خترجه هذه املؤسسات عن    -٣

فتـارة هـو يسـتورد      . كما يستورد أدوات احلياة ووسائلها ومؤنتها     " مناهج احلياة "فهو ما زال يستورد     . واقعة
وحني . بتطبيقاا كذلك " االشتراكية"واألمنية،وتارة يستورد   ،واالقتصادية،والتربوية،بتطبيقاا اإلدارية " الرأمسالية"

والتشنج كما حدث حـني حـدثت       ،يف مواطنها األصلية يقع ضحية احلرية واالضطراب      " املستوردات"تتغري هذه   
 .جورباشيف ورفاقه" بروستورايكا"عسكر الشيوعي على أثر والسياسية يف امل،التغيريات العقدية

أي دراسته وهضمه   -" التفاعل مع ماضيه وتراثه   " عجز اإلنسان الذي خترجه املؤسسات التربوية املذكورة عن          -٤
ذا ووصله ، وإمنا يقوم اآلخرون بربطه-واتقاء ما كان سلبيا معوقا حلركته    ،وتطوير ما كان إجيابيا مفيدا يف حاضره      

ونوع ، أي على األستاذ الذي يربطـه      -الرابط واملربوط به  -هذا على   " الربط"ويعتمد نوع   . التراث ربطا ووصلًا  
باجلزء اإلجيايب من التراث قدس هـذا       " اآلباء احملافظون "أو" الشيخ"فإذا ربطه   . املاضي أو التراث الذي يتم ربطه به      

" الربوفسـور "وإذا ربطـه    . با يف ماضيه غافال عن حاضره      مغتر -إبائيا-ونفى عنه كل نقص وصار      ،التراث مجلة 
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 : التصنيفات بالشكل التايلوميكن أن منثل خلالصة هذه
" روضة العقالء ونزهة الفضالء   "مثل كتاب    كذلك ظهرت بعض التصنيفات اليت حاولت التعريف بالعقل ومظاهره        

العقل لـه  :"ومما قال فيه. للمحاسيب" واملكاسب والعقل،املسائل يف أعمال القلوب واجلوارح"وكتاب  ،البن حبان -
البصرية واملعرفـة  : والثالث. الفهم والبيان: والثاين،اإلنسان ما ينفعه وما يضره  غريزة يعرف ا    ،األول: ثالث معانٍ 

 .٤٦"بقدر األشياء النافعة والضارة يف الدنيا واآلخرة
أما هذه القدرات   .  فقد قسم القدرات العقلية إىل ثالثني قدرة عرف كال منها يف كالم طويل مفصل              -الرازي-أما  
علم اليقني  "اليقني  ،احلكمة،الدراسة،العقل،الفقه،الفهم،املعرفة،الذكر،التذكر-فظ  احل،التصور،الشعور،اإلدراك: فهي

واألوليات أو  ،اخليال البديهـة  ،الوهم،اخلاطر،الفطنـة ،الذكاء،احلدس،الفكر،الذهن،"وعني اليقني وحـق الـيقني     
 .٤٧االستداللونوع ب،نوع حيدث باإلهلام: الفراسة وهي نوعان،الرأي،اخلربة،الكياسة،الروية،البديهيات

إال . وعلم الكالم والتصوف والفلسفة،ومظاهره وعالقته بالوحي عند مدارس الفقه،ولقد تفرع احلديث حول العقل    
كما هي حـال علـم      -أا مل تعتمد املنهج العلمي التجرييب       ،األول: أن هذه الدراسات واادالت اتصف بأمرين     

 .والتأمالت الفلسفية،لغوية وإمنا اعتمدت على االشتقاقات ال-النفس املعاصر
فقد ظلت األكثرية   . إن هذه الدراسات واادالت مل تصل إىل نتائج حامسة حول ماهية العقل وآثاره            ،واألمر الثاين 

واألشـاعرة والفالسـفة   ،وعلماء املعتزلة،وتعكس كتابات أمثال ابن مسكويه والغزايل   . تعترب العقل جوهرا مستقال   
 .وغريهم هذا التصور

. وتكوين العقيدة وظهور اجتاهات الزندقة      على طريقة فهم القرآن    -حول العقل -انعكست هذه االختالفات    ولقد  
واضـطهاد  ،مث احنسار أجواء احلرية العقلية ،فكان لذلك آثار سلبية أمهها توقف البحث يف القدرات العقلية وتنميتها          

 .اخلائفني يف هذا امليدان
الوقوف عند العناية بالقدرة على احلفظ      ،األوىل: ومهارات التفكري إىل حالتني   ،يةوأخريا انتهت تربية القدرات العقل    

تقليل قيمة القـدرات العقليـة      ،والثانية. كما هو احلال يف مؤسسات التربية العاملة يف ميدان الفقه والعلوم الدينية           
ت األوىل منهج املعرفة مبا أمسته حيث حصر،وإمهاهلا إمهاال كامال كما هو واضح عند الصوفية وفرق الشيعة املتطرفة      

 .وحصرته الثانية يف شخص اإلمام،اإلهلام
 :وميكن أن منثل ملا انتهت إليه حالة القدرات العقلية عند الفئات املشار إليها بالشكل التايل

 .ورثتهما مؤسسات التربية اإلسالمية يف العصر احلديث،وهذان الشكالن األخريان من تربية القدرات العقلية
رغـم حـديثها عـن      - اليت أقيمت على النمط األوريب       -مؤسسات التربية احلديثة  -أن  : ومن اإلنصاف أن نقول   

وذلك بسبب  ،"القدرة على احلفظ  " إال أا من الناحية العملية مل القدرات العقلية وال تنمي إال             -القدرات العقلية 
واإلسالمية التقليدية اليت اعتـادت علـى إمهـال       ،ئة العربية النشأة األوىل للعاملني ا يف حماضن البي      ،األول: عاملني

أزمة احلرية الفكرية اليت تعاين منها اتمعات املعاصرة        ،والثاين. واالقتصار على قدرة احلفظ   ،القدرات العقلية املبدعة  
 .يف البيئات املذكورة

وال يهتمان إال بالقدرة على احلفظ ،لية املبدعةواحلديثة يتشاان يف إمهال القدرات العق،فاملؤسسات التربوية التقليدية
. اقتصار العناية على السرد والرواية من املدرس واحلفظ من الطالـب          ،األول: ويتضح ذلك من أمرين   . واالستظهار

                                                 
 .٢٤١ص،"١٩٦٩،عامل الكتب: القاهرة. "وب واجلوارح واملكاسب والعقلاملسائل يف أعمال القل،احملاسيب - ٤٦
 .٢٠٨-٢٠٣ص،٢جـ،التفسري الكبري،الرازي - ٤٧
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 الذي  -جبل عمر بن اخلطاب   -وأجنبت  ،فالتربية اإلسالمية يف عصر النبوة وضعت احلرية يف حمور احلياة االجتماعية          
فانفجرت قداسة احلرية على لسان عمر      ،عمرو بن العاص حني هتك ولده حرية القبطي يف مصر          ثارت ثائرته على  

ودفـع  ، يف الوقت الذي أعمل سوطه تأديبا البن عمرو        ٤٣!!ام أحرارا مىت استعبدمت الناس وقد ولدم أمه     : وقال
 .والذي بعزته تطاول ابنه على حرية القبطي،السوط إىل القبطي ليجيله على صلعة عمرو

اغتصبت احلريـات فيـه     ،وحني هجرت مؤسسات التربية اإلسالمية رعاية احلرية دخلت األمة كلها يف نفق مظلم            
 .لقرون دون حس أو شعور

املتعلق باحلرية اإلنسانية طرحـا يرقـى إىل        " املثل األعلى اإلسالمي  "دخول ميدان التربية العاملية لطرح منوذج       ،ثانيا
والتربوي والثقايف الذي تزجيه احلضارة احلديثة ،خالل التفاعل احلضاري،أسلوب وحمتوى" اجلدال األحسن"مستوى 
ومؤسساا القيام ذا الواجب العاملي إال إذا   ،طيع التربية اإلسالمية  ولن تست ". حارات قرية الكرة األرضية   "إىل مجيع   

فهذا النجاح  .  ورفعها إىل املكان الالئق ا يف نظام القيم السائدة         -قيمة احلرية -جنحت يف بيئاا اخلاصة يف رعاية       
املسلمني واتمعات اإلسالمية ويقدم األفراد  ،اإلسالمي" املثل األعلى "سوف يوفر للمتعلم املسلم التفاعل مع منوذج        

فيتأسـون بأهلـها ويتوجهـون      ،كنماذج حية ملموسة للذين يعانون من غياب املثل األعلى يف احلضارة احلديثة           
 .ملصادرها

 :تربية القدرات العقلية عند املؤسسات التربوية اإلسالمية قدمياوحديثا: خامسا
انتبهوا للقدرات العقلية واشتغلوا  ،شتغلني بالتعليم يف القرون األوىل    يف املصادر اإلسالمية التارخيية إشارات على أن امل       

ـ ١٤٨وأوىل اإلشارات املباشرة هي تصنيف سفيان الثوري املتوىف عام      . بتصنيفها وهـذا التصـنيف كمـا    . هـ
 .مث النشر،مث العمل،مث الفهم،مث االستماع،اإلنصات:يلي

أَولُ الِْعلِْم النيةُ ثُم اِلاسِتماع ثُم الْفَهم ثُم الِْحفْظُ ثُم  «املبارك حيث قالوتابعه يف التصنيف تليمذه املباشر عبد اهللا بن 
رشالن لُ ثُمم٤٤»الْع. 

 .واملهارت احلسية املرافقة،ويالحظ على التصنيفني إما ميزجان القدرات العقلية
. لكل شـيء وجـه    : "تصنيفات يف قاعدة عامة هذا نصها     خمتلف ال " هـ٨٩٩املتوىف عام   "ولقد مجع أمحد رزوق     
ومـىت  . مث العمل والنشر،مث التعليل واالستدالل،مث التصور والتفهم،شرطه االستماع والقبول  ،فطالب العلم يف بدايته   

وحمصل دون تصور ال عـربة      ،فعامل بغري حتصيل ضحكة   . قدم رتبة عن حملها حرم الوصول حلقيقة العلم من وجهها         
. وما مل ينتج فهـو عقـيم      ،وعلم عري عن احلجة ال ينشرح به الصدر       ،ة ال حيصنها الفهم ال يفيدها غريه      وصور،به

فاقتصر وال  ،ومىت كثر العدد انتفيا   . وهو قبول احلق حلسن اخللق    . واملذاكرة حياته لكن بشرط اإلنصاف والتواضع     
 .٤٥"تنتصر واطلب وال تقصر وباهللا التوفيق

                                                 
سابقت ابـن   : قال،عذت معاذا : قال،عائذ بك من الظلم   ،يا أمري املؤمنني  : أتى رجل من أهل مصر إىل عمر بن اخلطّاب فقال         :عن أنس قال     - ٤٣
فقال ،فقـدم ،فكتب عمر إىل عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه         ،أنا ابن األكرمني  : ويقول،فجعل يضربىن بالسوط  ،مرو بن العاص فسبقته   ع

فضرب فواهللا لقد ضربه وحنن حنـب       : قال أنس ،اضرب ابن األألمني  : فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر    ،أين املصرى؟ خذ السوط فاضرب    : عمر
إمنا ابنه الذي ضربىن وقد اشـتفيت       ،يا أمري املؤمنني  : فقال،ضع على ضلعة عمرو   : مث قال عمر للمصرى   ،أقلع عنه حىت متنينا أنه يرفع عنه      ضربه فما   

لنبويـة يف   املفصل يف شرح السنن ا    ." مل أعلم ومل يأتىن   ،مذ كم تعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال يا أمري املؤمنني           : فقال عمر لعمرو  ،منه
 ضعيف) ١٩٤: ص(وفتوح مصر واملغرب  )٢٤٥: ص(واملهذب يف فقه السياسة الشرعية ) ٧٤٨: ص(األحكام السياسية 

 صحيح ) ٧٥٨)(٤٧٦/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٤٤
 .٩٦ص،تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية،ماجد عرسان الكيالين  - ٤٥
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احمليطة شارة لبدء عمل القدرات العقلية ومنوها للتعرف          الطفل ملواد البيئة   وحني ميضي يف حمطات الشهور يعترب ملس      
وتشـبع  ،ولذلك نشأت من أجله صناعة ألعاب األطفال لتسهم يف منو قدراته العقلية       . على مكونات البيئة وقوانينها   
 .استعداداته يف دراسة ما حوله

ومناقشة ، لفحص ما يرى   - البيت واملدرسة واجلامعة   يف-وحني ميضي الطفل يف حمطات السنني يعطي احلرية كاملة          
واملشاركة يف النشاطات الدائرة والتدرب على أدوار احليـاة املقبلـة       ،وتطبيق ما يفكر  ،والتعبري عما يشعر  ،ما يسمع 

 .ومعاجلة مشكالا،واإلسهام يف مواجهة حتدياا
 لرعاية القـدرات العقليـة عنـد        -البيئة احمليطة ابتداء من البيت حىت اجلامعة و     -هكذا تتظافر املؤسسات التربوية     

وطالبا يف  ،وتلميـذا يف املدرسـة    ،وليستمتع باحلرية طفـال يف البيت     ،ولتوفر هلا فرص النمو وأسبابه وبيئته     ،الناشئ
ويذود عنها ممثال يف الربملان أو جنـديا يف         ،ويرعاها ربا يف أسرة   ،وبذلك يتذوق قيمة احلرية مواطنا يف أمة      ،اجلامعة

وهكذا يف بقيـة  ،أو مديرا يف دائرة،ومينحها لآلخرين حاكما يف دولة أو وزيرا يف وزارة،أو عضوا يف اتمع  ،يدانامل
 .مواقع املسئولية اليت ترعى العالقات االجتماعية وتنظمها

ما نراه من    إىل   -خاصة يف اتمعات الغربية   -ملاذا انتهت احلرية يف اتمعات املتقدمة       : وهنا قد ينهض سؤال وهو    
 وتناول املسكرات واملخدرات وايار األسر؟،فوضى أخالقية يف عالقات اجلنسني

أي منوذج  -" املثل األعلى "وإمنا السبب هو سوء     ،واجلواب أنه ليست احلرية هي السبب يف هذه الفوضى األخالقية         
. ت العقلية إلنسان اتمعات املذكورةوالتوجيه واإلدارة أمام القدرا، الذي تعرضه مؤسسات التربية واإلعالم-احلياة
ولكن ،يعرض للحرية مفهوما يتصف أحيانا بضعف اإلرادة وأحيانا بطغياا مما يفرز إرادة جازمة" املثل السوء"فهذا 

.  أن تصحب نساؤه األصدقاء وحتضرهم إىل غرف النوم        -بل يسره - ال يضريه    -مثال-فاإلنسان الغريب   . غري نبيلة 
.  لالغتصـاب أو التحـرش  -أية امرأة-كل ما يسمع أو يرى إذا تعرضت املرأة         وثائرة،ثور وال دأ  ولكن ثائرته ت  

وإمنا يبالغ يف الدفاع عن ، ال يدفع الرجل للثورة من أجل عفة املغتصبة وحريتها سواء-هنا-السيئ " املثل األعلى"فـ
طالعنا به الصحف احمللية هناك عن شـكاوى        ومثاله ما ت  . ويضعف إىل درجة الصفر عن نصرة العفة      ،حرية االختيار 

 .بعض الزوجات إىل احملاكم؛ ألن األزواج دنوا من فرشهن رغما عنهن
 املعروض أمام القـدرات العقليـة وليسـت        -املثل السوء - يف االحنرافات األخالقية هو      -إذن-فالعامل األساسي   

و املسلم التقليدي احلاضر الذي ينتصر للفضيلة دون        متاما كالعريب أ  ،فهو ينتصر للحرية وحدها دون الفضيلة     ،احلرية
وفلسفة عصـر   ،املثل املسيحية واليهودية  "عال كأن يبدل    " مثل أعلى "بـ" املثل السوء "والغريب حني يبدل    . احلرية

وتتفاعل معه فإنه ال يتضـرر      ،"املثل األعلى اإلسالمي  "وتشاهد قدراته العقلية    " املثل األعلى اإلسالمي  "بـ" النهضة
 .وعامال مسهال لنشاطاته،أبدا بأجواء احلرية من حوله بل إا تصبح دعما إلبداعاته اإلسالمية

 :مسئولية التربية اإلسالمية إزاء احلرية
 :ومؤسساا املنشودة إزاء قضية احلرية فيما يلي،ويف ضوء ما مر تتجدد مسئولية التربية اإلسالمية

 مكانتها يف قلب نظام القيم السائدة يف اتمعات -للحرية- االجتماعية لتعود والقيم،مراجعة املوروثات الثقافية،أوال
بل ،ولترفع املؤسسات التربوية درجة غرية اإلنسان املسلم على حريته إىل درجة غريتـه علـى نسـائه                ،اإلسالمية

 أعراضـهم   أو اغتصاا كما يتحاشى االعتـداء علـى       ،وليتحاشى االعتداء على حريات اآلخرين أو هتكها      ،أشد
 .ونسائهم
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فجميع . ومنه اتمعات العربية واإلسالمية-أما يف جمتمعات العامل الثالث . ويف املؤمترات والندوات،الكتب واالت
ق ويعرف أساليب   ومجيع املربني ذا  .  من املؤسسات التربوية   -ابتداء-شرور اإلرهاب الفكري وكبت احلريات تنبع       

واالستظهار والتعبري واالمتحان ،واألسلوب الواحد املفروض يف التفكري والتلقي،القسر البريوقراطي واإللزام السلطوي
 -وما زال خيرب-والكل خرب . الذي ميارسه املعلمون إزاء املتعلمني ابتداء من املستوى االبتدائي حىت املستوى اجلامعي

والكتايب الذي يقع به الزمالء والنظراء من املعلمني والدكاترة         ،ضاء والطعن بالتعبري الشفوي   والبغ،املشاحنات والعداء 
أو مناقشات أطروحات  ،أو جمالس األقسام والكليات واجلامعات    ،إزاء مالئهم إذا خالفوا مقوالم يف جمالس املعلمني       

 .املاجستري والدكتوراه
واملوروثات ،نسان يف كل من البيئتني فيالحظ أن املؤسسات التربويـة وهو تتبع تطور حرية اإل،وأما عن األمر الثاين   

 لسلب اإلنسان حرية -يف العامل الثالث-واألمن واإلرادة تتظافر كلها ،الثقافية والقيم االجتماعية ومؤسسات اإلعالم
ففـي الشـرق   . اللذلك تظل القدرات العقلية معطلة عن النمو معوقة عن االستعم  . التفكري وحرية االختيار سواء   

 يف كبت احلرية وتطويع إرادة الصغري للكـبري         -أي األسرة - تبدأ املؤسسة التربوية األوىل      -مثلًا-العريب وما حوله    
حيث تسلب حرية املولود يف احلركة من خالل ما يسـمى  ،منذ الساعات األوىل لوالدة اإلنسان   . والضعيف للقوي 

كذلك مينـع مـن   . وحييله إىل أشبه باجلثة املكفنة،ي يكبل يديه ورجليه  أي لفه بالقماش الذ   " التقميط والتلفيع "بـ
ومينع من اليقظة وجيرب على االستسالم والنـوم بالتخـدير املـادي    ،البكاء الذي يشكل املقدمة األوىل حلرية التعبري     

 .واملعنوي
حاول التعـرف علـى تفاصـيل    البيئة احمليطة وإذا    وحني يبدأ املولود رحلته يف حمطات الشهور مينع من ملس مواد          

وحني نقل الشرق ظاهرة لعب األطفـال       . والتأنيب ووجهت إليه م الشيطنة والتخريب     ،حمتوياا تعرض للعقاب  
صارت اللعب تشترى باسم الصغار ليلعب ا الكبار ويستأثرون ا حبجة احلفاظ عليها مـن ختريـب األطفـال                   

 .وإفسادهم
والتقاليد ،ومشاعره وسلوكه بقوالب اآلبائية والعصـبية     ،السنني تبدأ قولبة عقله   وحني يبدأ الطفل رحلته يف حمطات       

وحني ينتقل الطفل إىل الروضة مث إىل املدرسة يتابع املعلـم دوره يف             . والقيم املتفرعة عنهما بأساليب قسرية ملزمة     
ويبدأ يف تدريبه علـى     . روحرية االختيا ،وحرية التفكري ،وحرية الكالم ،حرية احلركة : كبت حريات الطفل األربع   

وينتصب املعلم أمامه آمرا ناهيا معصوما من اخلطأ مربًءا من          ،تسمري جسده يف املقعد والتلقي دون تفكري أو ممارسة        
وال . وبذلك يعده لريى كل مسئول يعلوه يف املستقبل بنفس الصورة فال يناقش وال يشارك بل يتلقى وينفذ. النقص

ويكمل عمل البيت واملدرسة واجلامعة . ومناهج املدرسة كثريا،لشرق ومناهجها عن تقاليدختتلف تقاليد اجلامعة يف ا
واالتباع بـدون   ،والقولبة بدون متحيص  ،والصحابة والوعظ فجميعها متارس اإللقاء بدون نقاش      ،مؤسسات اإلعالم 

 .تفكري
يطـة خلنـق القـدرات العقليـة عنـد      والبيئة احمل،وهكذا تتظافر املؤسسات التربوية ابتداء من البيت حىت اجلامعة      

واألنفس إذا مـر ـا وال       ،وتقع عيناه على آيـات اهللا يف اآلفـاق        ،ولتخريج إنسان حيفظ ذهنه وال يعقل     ،الناشئ
وتكون حمصلة العمل التربوي قولبة مـواطن متـدرب علـى أن يسـمع     . وتطرق أذنيه األقوال وال يسمح   ،يبصر
 . تفكري بالنتائجويؤمر فيعمل دون،ويتلقى فال يناقش،فيطيع

فإن املولود يترك منذ الساعات األوىل للوالدة طليق احلركة وينظر إىل بكائـه كظـاهرة               ،أما يف اتمعات املتقدمة   
 .ويئتها للقيام حبرية التعبري يف احلياة املقبلة،ومترين أوتار الصوت،صحية الزمة لتوسيع أجهزة التنفس
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ـ  -ولقد انتبه إىل هذا األمر      . األلباب-وهي ما يشري إليها القرآن باسم       ،القدرات العقلية ناضجة مكتملة    . بول هـ
 : يقول حيث كتب-هريست

فاحلرية ال تؤدي   . ولكن يوجد إىل جانبه مبادئ أخرى     .  أساسي يف القيم األخالقية    -حرية إقرار األفعال  -إن مبدأ   "
 .٤١"قراراا إىل نفع أخالقي ما مل تتم هذه القرارات يف احلدود اليت يقررها العقل

. ويقدم هلم قدوة ممارساا   ،ناشئة على احلرية  ويرتبط باألمر املذكور أعاله االنتباه إىل مؤهالت املريب الذي يدرب ال          
إن املريب كاجلنائي املاهر الذي يعمل على تطوير تربة خصبة مناسـبة            : "فرتز شوماخر -ويف ذلك يقول الفيلسوف     

. وخالل هذا النمو جيد مجيع عناصر الغذاء اليت حيتاجها. حيث يغرس فيها النبات الغض وينمو جبذور وأغصان قوية
والنبات سوف  . غض سوف ينمو طبقا لقوانني النمو اليت هي دقيقة ونافعة إىل درجة ال نستطيع تصورها              والنبات ال 

أي أن احلرية تشكل عامال     . ينمو بشكل أفضل حينما يعطى أقصى درجات احلرية ليختار عناصر الغذاء اليت تناسبه            
 .٤٢"أساسيا يف التربية

ومنـابر اإلعـالم والصـحافة        تسـلم معاهـد التعلـيم      وهنا تبدو درجة اخلطر الذي تتسبب به األمة حـني         
ومتوسطي الذكاء من املعلقني الصحفيني واإلعالميني وبائعي       ،والسينما ملرتزقة املعلمني وقاصري العقول    ،والتلفزيون

 .املتع والشهوات ليشوهوا معىن احلرية وتطبيقاا
ب على التفكري احلر فيمكن القـول أن األصـول          والتدر، وهي املمارسة العملية للحرية    -السمة الثانية -وأما عن   

مع مالحظـة  ،بينما جتعل للخطأ أجرا واحدا،اإلسالمية تطلقها كاملة حني جتعل للصواب من مثرات التفكري أجرين       
ومعىن هذا أن من ال يري اهللا أثر نعمته عليه يف           . أا مل ختصص أجرا للخطأ إال يف ميدان التفكري واالجتهاد العقلي          

وأن من خيطئ يف استعمال هذه النعمة هو أفضل من املعطل هلا العـاجز عـن        ،والتفكري ال ينال من اهللا أجرا     ،العقل
 .املستسلم لإلبائية والتقليد،استعماهلا

والقيود الـيت حتـول دون هـذه        ،ولتكون احلرية كاملة تعمد التربية اإلسالمية إىل تطهري البيئة من مجيع الضغوط           
ومن الطغيـان الـذي حيـول دون حريـة          ،لصنمية واخلرافة اللتني حتوالن دون حرية التفكري      فتزكيها من ا  ،احلرية

ومن الظلم الذي حيول دون حرية عـرض املثـل          ،ومن اخلوف واجلمود اللذين حيوالن دون حرية العمل       ،االختيار
 .األعلى

 :أزمة احلرية يف التربية املعاصرة
واتمعات اليت توصف بـالنمو أو      ،كل من اتمعات اليت توصف بالتقدم     تتباين أزمة احلرية يف التربية املعاصرة يف        

فحص القيم التربوية والعلمية السائدة يف      ،األول: وميكن التعرف على طبيعة هذه األزمة من خالل أمرين        . التخلف
 .تتبع تطور حرية اإلنسان يف كل من البيئتني املذكورتني،والثاين. النوعني من اتمعات

أي القيم التربوية والعلمية فيالحظ أنه يف اتمعات اليت توصف بالتقدم تنبع قيم حرية التفكري               ، األمر األول  أما عن 
واالختيار ،والتعبري والعمل والعمل واالختيار من املؤسسات التربوية ابتداء حيث يعطي املربون حرية التفكري        ،والتعبري

وجمالس الكليات واجلامعات وعلى صفحات     ،قرام يف جمالس املعلمني   ويتعاملون ا مع أ   ،كاملة لتالميذهم وطالم  

                                                 
٤١ - paul H. Hirst, Moral Educatin in Secular Society,"London: University of London Press, 

١٩٧٤" P.٦١. 
٤٢ - E. Fritz. Schumacher, A. Guide For the Perplexed. "New york: Harper & Pubishers, ١٩٧٧" 

P.١٢٢. 
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وعلى اجلميع القيام ا وممارسـتها      ، أن احلرية يف األمة املسلمة هي فرض عني        -جزما وتأكيدا -لذلك ميكن القول    
ع اإلمث على اجلميـع وذلـك       وإذا غابت احلرية وق   . ومحايتها من الطغيان الداخلي ومن العدوان اخلارجي      ،وتوفريها
وتفهم آيات اهللا يف اآلفاق     ،إن احلرية سبب رئيسي لنمو القدرات العقلية اليت يفهم القرآن بواسطتها          ،األول: لسببني

وحفظ آيـات اهللا يف     ،فإذا مل توجد هذه القدرات العقلية اقتصر اإلنسان على تالوة آيات اهللا يف القرآن             ،واألنفس
أن غياب احلرية يؤدي إىل ضعف ،والثاين. وحتول كاحلمار حيمل أسفارا، ملقاصدها النهائيةاآلفاق واألنفس دون فهم

فاحلرية هي مظهـر    .  مما ميهد لعودة الصنمية والوثنية والتخلف      -إن كانت موجودة  -القدرات العقلية وضمورها    
 .ر اخلاطئة أو اخلرافيةواألفكا،والتوحيد يف جوهره حرية؛ ألنه حترر من عبودية األشخاص واألشياء،التوحيد
ويصدر عن ذات ،أي هي العمل الذي تتضح منطلقاته وأهدافه،الواعي،العارف، تعين االختيار املستنري-إذن-فاحلرية 

وترديد مقوالت اآلخـرين    ،والعادة،ويبطل فيه تأثري احلاجة   ،والنفسية الناضجة املتكاملة  ،الشخص وعن قواه العقلية   
 .٤٠األحكام األساسية عن اخلري والشرخالل ،وتأثريام وإحياءام

الغربية احلديثة وامتدادها حيث تعين استجابة اإلنسـان         واحلرية ذا املفهوم ختتلف عن احلرية السائدة يف اتمعات        
 .أو غرائزه ودوافعه العفوية دون تزكية نفسية أو تربية عقلية،خلواطره

. وال خترج عن سنن اخلالق وقوانينه يف الوجـود        ، خملوق أو تأثريه   وحتقق احلرية يف واقع احلياة حني ال يقيدها إرادة        
فتصـطدم  ،أو حني خترج عن توجيهات اخلالق،ولذلك حتدث أزمة احلرية حني تقيدها إرادات املخلوقات أو آثارها        

 باخلالق -ةإنسان التربية اإلسالمي-بقوانني اخللق وسنن احلياة يف مواقع كثرية من شبكة العالقات اليت تنظم عالقات 
 .واإلنسان واملصري،والكون واحلياة

أما يف املفهوم اإلسالمي فهي     . وحرية العمل ،وحرية االختيار ،حرية التفكري : يف املفهوم الغريب ثالثة أنواع    -واحلرية  
 حرية عـرض املثـل    -أنواع أربعة تضم األنواع الثالثة اليت يشتمل عليها املفهوم الغريب مضافا إليها نوع رابع هو                

 .} ال ِإكْراه ِفي الديِن{:  اليت يشري إليها القرآن عند قوله تعاىل-األعلى
ولذلك رمبا ،وأمهية النوع الرابع من احلرية أن األنواع الثالثة األوىل ال معىن هلا دون الرابع؛ ألا إطار والرابع حمتوى       

وخيتار ،يفكر اإلنسان مباذا:  إذ تصبح املشكلة هي-أي املثل األعلى-أدت إىل نتائج سلبية إذا مل يوجد النوع الرابع        
ـ     ،ماذا وهو ما يسـميه    . أي النموذج املثايل للحياة   -هو منوذج املثل األعلى     " ماذا"ويعمل ماذا؟ إن جواب هذا ال

 يبدأ اإلنسان منها عمليات التفكري واالختيـار        -مبتدأ أو منطلقًا  -فالشرعة تعين   .  شرعة ومنهاجا  -القرآن الكرمي 
منوذج -أو املفكر ويبين منها     ،مسلمات يتخيلها الفيلسوف  -والتفكري الفلسفي املنقطع عن الوحي يسميها       . عملوال

ويف الغالب يشترك الناس يف التخيل وطرح مناذج املثل األعلى طبقا لـدوافعهم             ، الذي يطرحه للناس   -املثل األعلى 
 مـن   -منـوذج تشـغيل اجلهـاز أو اآللـة        -د أن يكون    واملثل األعلى ال ب   . وحاجام اآلنية العفوية غري املنظفة    

 .واملشرف على صناعتها،ومهندسها،مصممها
هل هي الـدوافع أم  ،ما هي األداة اليت ميارس اإلنسان بواسطتها هذه األنواع من احلرية : والسؤال الذي نطرحه هنا   

والدوافع أدوات عمياء غري مبصرة . ة كأداة الختيار نوع احلري-الدوافع-العقل؟ يف احلضارة احلديثة يغلب استعمال 
أما يف التربية اإلسالمية فالعقل هو أداة هذا االختيار شـريطة أن تكـون              . ال ختتار إال احلاجات األساسية السفلى     

                                                 
ولذلك ال يكـون    .  باإلميان حسب مفهومه اإلسالمي؛ ألنه يقوم على التحرر من الصنمية مبختلف رموزها            -ريةاحل-يتحقق هذا املفهوم لـ      - ٤٠

 .وليسوا مؤهلني ملمارسة احلرية،وأصحاب التقليد املذهيب وأويل العصبيات أحرارا،العوام واجلهلة
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ولكن . أو القدرة على خزن املعلومات واسترجاعها،القدرة على احلفظ-وقد يكون لدى الفرد القدرة العقلية األوىل 
والتطبيق وقد يكون مضطرب التفكري كأن يقفز من اخلطوة ،ال يكون لديه القدرات التالية كالفهم والتحليل والتقييم

وقد ينظر للمؤلف نظرة جزئيـة      . وهي طرح احلل واستعماله   ،إىل اخلطوة األخرية  وهي اإلحساس باملشكلة    ،األوىل
 .ويصدر احلكم،فيتعلق باملعلومات الناقصة

أو اخلاطئة ويف مجيع هذه احلاالت ال يصل صاحب هذا النوع مـن             ،وهذه احلاالت هي مثرة التربية العقلية الناقصة      
. ويسمى غري عاقل،س آثار هذا النقص سلبيا عليه وعلى من حولهوتنعك،والتفكري إىل احلل أو احلكم الصحيح،العقل

واتمع الـذي ال يهيـئ      . والفرد الذي يعاين من هذا النقص ال ينتفع باملوجودات احمليطة به وال يسهم بتسخريها             
سائل الالزمـة   وال املناهج واملؤسسات والو   ،ألفراده البيئات التربوية احلرة لتنمية القدرات العقلية ومهارات التفكري        

وال ،وال ينتفع باملوجودات احمليطة به وال يسخرها      ،لذلك يظل جمتمعا متخلفا غائبا عما حوله ويعش كال على غريه          
. وتنقلب مصادره البشرية واملادية شئوما عليه     ،ينتفع باألحداث والتيارات اليت جرت يف املاضي أو جتري يف احلاضر          

لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ ِبها ولَهم أَعين ال يبِصرونَ ِبها ولَهم آذَانٌ ال يسمعونَ              {:وإىل هذا العجز يشري القرآن الكرمي     
 ] .١٧٩: األعراف[} ِبها أُولَِئك كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ أُولَِئك هم الْغاِفلُونَ

ويرعى تنميتها هو منهج علمي يتخذ خمتربه من  لية ال بد من مالحظة أن املنهج الذي يكشف عن القدرات العق      -٥
وآثار القدرات العقلية نفسها يف عامل الواقـع ويف ميـادين           ،والنفس البشرية وأمناط احلياة االجتماعية    ،ميدان اآلفاق 

 .وليست االستشهادات اليت سقناها من القرآن والسنة إال إشارات توجيهية لدخول املخترب املشار إليه. الكون
وقاد إىل نكسات هائلة    ،فهو منهج أوقعهم يف كثري من األخطاء      ، املنهج اللغوي أو التأملي الذي استعمله املاضون       أما

 .يف ميادين العلم والفكر واالجتماع
وكذلك منو القدرات العقلية شرطان أساسيان يف الفهم  ، إن إتقان منهج التفكري وأشكاله والتدرب على مهاراته        -٦

وأن الذين يتقنون مهارات العلم والتعلم هـم        ،يذكر بوضوح أن الذكري فيه هي ألوىل األلباب       فالقرآن  . والسلوك
وهي حسن االستماع الذي    ،بينما يفتقر املعرضون عنه إىل املهارات األولية يف التعلم        ،الذين يعلمون مراميه ومقاصده   

ِكتاب فُصلَت آياته قُرآنا    {:أكنة مما تدعونا إليه   قلوبنا يف   : وقالوا،أقر املعرضون بآثار فقدانه حني اعترفوا بعدم الفهم       
وقَالُوا قُلُوبنا ِفي أَِكنٍة ِمما تدعونا ِإلَيِه وِفي آذَاِننا         ،بِشريا ونِذيرا فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم ال يسمعونَ      ،عرِبيا ِلقَوٍم يعلَمونَ  

ِننيب ِمنو قْراِملُونَوا عنلْ ِإنمفَاع ابِحج ِنكيب٥-٣: فصلت[} ا و. [ 
 توفري بيئة احلرية الالزمة لتنمية القدرات العقلية والتفكري السليم: رابعا

: وأبرز مسات هذه البيئة أمـران     . حترص التربية اإلسالمية على توفري البيئة املناسبة لنمو القدرات العقلية منوا سليما           
 .املمارسة والتدريب على التفكري احلر،والثاين. حلريةا،األول

وهي متوت  .  تنمو وتزدهر يف أجواء احلرية     -كالنبات- فألن القدرات العقلية     -احلرية-أما عن السمة األوىل وهي      
وحني متوت القدرات العقلية أو تعاق عن النمـو وتتشـوه ال            ،أو تتشوه يف أجواء الكبت الفكري والقهر اإلرادي       

 وال إدراك لرباهني صدقه،، هناك شهود للمثل األعلىيكون
وبالتايل ال تتولد ،أو مراءاة ونفاق  ،أو آبائية ونكران  ،وإمنا تسليم وتقليد أعمى   ،ولذلك ال يكون هناك إميان حقيقي به      

كـذلك ال يكـون هنـاك شـهود للخـربات           ". العمل الصاحل " اليت هي الزوج األول لتوليد       -اإلرادة العازمة -
 . اليت هي الزوج الثاين لتوليد العمل الصاحل-القدرة التسخريية-ولذلك ال تتولد ،الكونية
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 كيفية تنمية القدرات العقلية ومنهج التفكري السليم: ثالثا
م احملور الرئيسي يف املنهج الالزم لتنمية القدرات العقلية والتفكري السليم هو التفاعل مع عناصـر الكـون القـائ                  

وعناصره املتنـاثرة يف الكـرة      ،فالقدرات العقلية تنمو وتنضح من خالل دراسة هذا الكون        . واألحداث اجلارية فيه  
والبحث يف نشـأة عناصـر   ،ولذلك كانت التوجيهات اإلسالمية للسري يف األرض . األرضية وغريها من الكواكب   

 .الوجود وتطور هذه العناصر وتركيبها
أو نقول  ،البعد املكاين والبعد الزماين   : فال بد أن يتم هذا التفاعل يف بعدين رئيسني        ،جلاريةأما التفاعل مع األحداث ا    
ونشاطات ،وإىل البعد املكاين كانت التوجيهات القرآنية للبحث يف آثار اتمعات املاضية،بعد اجلغرافيا وبعد التاريخ

مث النظـر يف بـدء هـذه        ،ر اتمعـات املاضـية    وذلك بقصد الوقوف على قوانني اهللا يف ايا       ،اتمعات القائمة 
وحتليل ،وكذلك النظر يف اتمعات املعاصـرة     ،والتطورات اليت اعترا أو تعتريها خالل مسريا الطويلة       ،اتمعات

 .عوامل قيامها ونشاطها اجلاري
وتطور ،ر يف أحداث التاريخوالتوجيهات القرآنية إليه من خالل الدعوة للنظ،أما البعد الزماين فقد تعددت اإلشارات

 .والثقافية اليت رافقت العصور واألزمان املتتالية،والظواهر االجتماعية والدينية،احلضارات واتمعات
واملكاين املشار إليهما كلما منت     ،وعملية التفكري خالل بعدي الوجود الزماين     ،وكلما اتسعت رحلة القدرات العقلية    

 .وقدرات عقلية مناسبة،ومتكن اإلنسان من مواجهة املشكالت القائمة بثقة،كريوأحكمت عملية التف،هذه القدرات
 :وال بد من االنتباه إىل أن تنمية القدرات العقلية حتتاج إىل مراعاة عدد من األمور هي

 وتضعف أو متوت باإلمهـال أو    ،وهي تنمو وتشتد بالرعاية والتربية    ، إن القدرات العقلية تولد كامنة يف اإلنسان       -١
واإلشارات القرآنية  . أو أجواء القهر والتسلط   ،أو سوء التربية أو سوء السلوك والتطبيقات اخلاطئة       ،سوء االستعمال 

كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم مـا كَـانوا   {:إىل أمثال ذلك كثرية ومتعددة جتتمع اإلشارة إليها مجيعا يف مثل قوله تعاىل    
 ] .١٤: املطففني[} يكِْسبونَ

وإن يف  ،ومتدرجة بتنوع املوجودات وظواهر الكون ومواقف احلياة      ، إنه ال اية للقدرات العقلية بل هي متنوعة        -٢
ويشري القرآن إىل أن يف اإلنسان قدرات عقلية        . اإلنسان قدرات عقلية هائلة ما زال القسم األكرب منها مل يستعمل          

مث تلخيص ذلك كله يف أمساء جامعة   ،ا وتكوينها وما يتعلق ا    والوقوف على نشأ  ،متكنه من معرفة املخلوقات كافة    
 ] .٣١: البقرة[} وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها{:وإىل هذه القدرات يشري قوله تعاىل. مانعة

 إن جمموع العمليات العقلية والتفكريية اليت يقوم ا اإلنسان يف مواجهة موقف معني هو عملية العقل كعملية                  -٣
ويسـتطيع القيـام    ،والعاقل هو من كانت لديه القدرات العقلية اليت يتطلبـها املوقف          . أو الشرب أو النوم   ،اهلضم

والتمرس ـذه القـدرات واملهـارات حـىت درجـة اإلحاطـة             . باخلطوات التفكريية بالترتيب الذي ذكرناه    
اليت تعجل صـاحبها حكيمـا      ، هو احلكمة  ومعاجلته إىل الدرجة اليت حتلل املشكلة وتفرز احللول املطلوبة        ،باملوقف

 .بسلوكه خبريا مبوضوعه
. ومنهج التفكري يفرز آثارا خطرية جدا يف حياة الفرد واتمعات سـواء           ، إن الفشل يف تربية القدرات العقلية      -٤

يصـاب   فالفرد الذي ال تنضج قدراته العقلية ومنهج التفكري فيه حني حيس مبشكلة ما أو يواجه موقفا معينا فإنـه                  
إما أن ينفعل : ويظل يدور يف دوامة اإلحساس باملشكلة ولذع اجلهل ا حىت ينتهي األمر به إىل أحد موقفني،باحلرية

وكال املوقفني مظهر . والتخبط وإما أن يلفه الدوار ويستسلم للموقف املشكل مث يئول إىل االيار       ،ويركب التعسف 
 .املشكلة أو املوقفمن مظاهر القصور العقلي والفشل يف مواجهة 
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واالجتمـاع البشـري     والقوانني ويف حسن استخدامها والتوافق معها مبقدار ما يستطيع تسخري الكون          ،هذا السنن 
 .ورقيه خالل أطوار واحلياة واملصري،بقاء النوع البشري: اإلسالمية ومهالتحيق املقصدين النهائيني للتربية 

والذي كـان يتـوهم اهليمنـة والفاعليـة يف قـوى            ،أما التفكري اخلرايف الذي اتسمت به أطوار الطفولة البشرية        
ذه ال بـد    فه،والوثنية ورموزمها املختلفة  ،وأرواح خمترعة جسدها التصور البشري آنذاك بأشكال الصنمية       ،موهومة

وآثارها املـدمرة يف  ،ومظاهرها يف اغتصاب القدرات العقلية ،للتربية اإلسالمية أن تكون دائما على حذر من آثارها        
 .السلوك واالجتماع

كذلك يوجه القرآن واحلديث إىل ضرورة التحرر من التفكري اخلوارقي الذي يعفي اإلنسـان مـن مسـئولياته يف       
وإن -فهذه اخلوارق .  يف حتقيق حاجاته وحل مشكالته-خلوارق واملعجزات اإلهليةا-والعمل وينتظر حدوث ،التغيري

وانتقال ، إال أا ظواهر تارخيية مضت وختمت خبتم النبوة والرسـالة          -ويف مواقف حمدودة  ،حدثت يف عهود سابقة   
 على  -أساسا-ه   والذي قام جهاد   -�-البشرية إىل طور الرشد الذي حددت بداياته ومالحمه ختم الرسالة مبحمد            

 :ومراعاة السنن والقوانني اإلهلية يف مجيع الشئون،اجلهود البشرية العادية وإحكام تعبئة املقدرات البشرية املألوفة
 تبِديلًا ولَن تِجد ِلسنِت اللَّـِه  وال يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِه فَهلْ ينظُرونَ ِإلَّا سنت الْأَوِلني فَلَن تِجد ِلسنِت اللَّهِ             {

 ] .٤٣: فاطر[} تحِويلًا
 ] .٣٨: األحزاب[} سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَِّه قَدرا مقْدورا{

 : أنواع التفكري-جـ
 : فهذه تتضمن ما يلي-ريأنواع التفك-وهو ،أما عن القسم الثالث ملنهج التفكري السليم

والنتائج مثل ،واألسباب،وهو خيتص بالنظر يف معاين الرموز اليت تدور حول العالئق:  التفكري املنطقي أو التحليلي-١
 .وميارس عمله يف ضوء جمموعة من القوانني والنظريات،والتفكري الفلسفي التفكري الرياضي

 تدور حول احلقائق املتعلقة بعناصر الكون احملسوس مثل التفكري          وهو خيتص باملوضوعات اليت   ، التفكري التجرييب  -٢
 .ويقوم بإصدار األحكام يف ضوء اخلربات البشرية احملسوسة بعناصر الكون وحمتوياته،الفيزيائي والكيميائي

ءها من ويصدر أحكامه إزا. وهو يهتم بالتقريرات اليت تفاضل بني املواقف واألعمال وتقومها، التفكري األخالقي  -٣
 .وخريها أو شرها يف ضوء عقائد ومبادئ معينة،حيث صالحها أو سوئها

ويقومها ويصدر  ،واملواقف واألعمال واملنتجات  ،وهو يهتم بالتقريرات اليت تفاضل بني األشياء      ، التفكري اجلمايل  -٤
 .أو قبحها يف ضوء معايري مجالية معينة،أحكامه إزاءها من حيث مجاهلا

وعدم تكاملها ممـا    ، منها نظم التربية املعاصرة هي االنشقاق القائم بني أمناط التفكري املشار إليها            واألزمة اليت تعاين  
فالـذين يغلـب   . ويف املواقف احلياتية املختلفة،ينعكس آثاره على نتاج هذه األمناط من التفكري يف ميادين األعمال    

والقانون ولكن خطأهم يكون ، الرياضيات والفلسفة يف ميادين-مثال-عليهم التفكري املنطقي يكون صوام واضحا 
ومثلـهم أصـحاب الـتفكري      ،والعالقات اإلنسـانية الرفيعـة واألخالق     ،أوضح حني جينحون إىل ميادين الذوق     

وتعاين املؤسسـات اإلسـالمية التربويـة    . واجلمايل يكون صوام واضحا يف ميادين االعتقاد واألخالق  ،التجرييب
إال أن ،ومع أن الصواب والنفع واضحان يف ميدان األخالق. لتفكري األخالقي على مجيع امليادينالتقليدية من هيمنة ا

ولذلك يشـيع يف احليـاة اإلسـالمية    . سلبيات هذا التفكري تكون فادحة حني يتخطى ميدانه إىل امليادين األخرى  
النظام وتقـدير    تعشق املعرفة وحب  واجلمايل من حيث    ،املعاصرة نقص واضح فيما يتعلق مبيادين التفكري التحليلي       

 .ومجال العالقات االجتماعية العامة وحسن حتليل املشكالت،قيمة النظافة
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وإمنا هو صفة الزمة لإلنسان ، ال يقتصر على أماكن الدرس وخمتربات البحث-يف التربية اإلسالمية-والتفكري العلمي 
واتمعات ،والواقع إن مما مييز الفكر املتقدم. والعالقات الشخصية والعامة واملواقف الودية والعدائية،يف احلياة اليومية

واتمعات املتخلفة هو أن التفكري العلمي صفة أساسية يف األوىل بينما التفكري القـائم              ،فاملتقدمة عن الفكر املتخل   
ولقد أدركت املؤسسات التربوية الدولية ضرورة التفكري العلمي لإلنسـان          . واهلوى صفة مالزمة للثانية   ،على الظن 

وايـار احلـدود الثقافيـة      ،لتكنولوجياالذي يتطلع للتغلب على التحديات اليت أفرزها التطور اهلائل يف ا          ،املعاصر
اليت كونتها منظمة ، ولقد ورد يف تقرير اللجنة الدولية-قرية الكرة األرضية-واالجتماعية بني اموعات البشرية يف 

وتقدمي التوصيات بشأن تربيـة املسـتقبل أن        ،لدراسة أوضاع التربية يف العامل    " اليونسكو"والعلوم  ،التربية والثقافة 
أو الطائفيـة أو    ،ويف كل موقف دون التأثر بإفرازات العرقية      ،الذي يستعمل التفكري يف كل مكان     ،ن العلمي اإلنسا

 .٣٧القبلية أصبح ضرورة كضرورات احلياة املادية ولوازم املعيشة اليومية
 : تدريب املتعلم على التفكري اجلماعي بدل التفكري الفردي-٥

وتطبيقات متكررة هدفها تدريب اإلنسان على التفكري اجلماعي الذي         ،اتيف القرآن الكرمي والسنة الشريفة توجيه     
 .وجيعل تبادل الرعاية بني الطرفني صفة الزمة للمجتمع الراقي،ومصري اجلماعة بالفرد،يربط مصري الفرد باجلماعة

} يبن الَِّذين ظَلَموا ِمنكُم خاصـةً     واتقُوا ِفتنةً ال تصِ   {: والتوجيها املتعلقة ذا الشأن كثرية جدا من ذلك قوله تعاىل         
  ٢٥اآلية : سورة األنفال

رمِن عِد اللَِّه ببع نا،وعمهنع اللَّه ِضيولَ اللَِّه : رسِتِه«: قَالَ،�أَنَّ رِعير نئُولٌ عسم كُلُّكُماٍع ور أَالَ كُلُّكُم، امفَاِإلم
واملَرأَةُ راِعيةٌ علَى   ،وهو مسئُولٌ عن رِعيِتهِ   ،والرجلُ راٍع علَى أَهِل بيِتهِ    ، راٍع وهو مسئُولٌ عن رِعيِتهِ     الَِّذي علَى الناسِ  
أَالَ فَكُلُّكُـم راٍع    ،هو مسئُولٌ عنه  وعبد الرجِل راٍع علَى ماِل سيِدِه و      ،وولَِدِه وِهي مسئُولَةٌ عنهم   ،أَهِل بيِت زوِجها  

 ٣٨»وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رِعيِتِه
مثَلُ املُـؤِمِنني ِفـي تـوادِهم وتـراحِمِهم     «: - � -قَالَ رسولُ اهللا   : وعِن النعماِن بِن بِشٍري رِضي اُهللا عنه قَالَ        

اطُِفِهمعتو،ثَلُ اجلَسِدم،وضع هكَى ِمنتى،ِإذَا اشاحلُمِر وهِد ِبالساجلَس اِئرس ى لَهاعد٣٩.»ت. 
وإن مجيعـا   ،ومثال القوم الذين ركبوا يف سـفينة      ،ويلحق بذلك تظافر التفكري اجلماعي ليتجسد يف مبدأ الشورى        

 .وتوفري حاجات بعضهم بعضا من املاء وغري ذلك،مسئولون عن سالمتها
 :أو التفكري اخلوارقي،ريب املتعلم على التفكري السنين بدل التفكري اخلرايف تد-٦

واالجتمـاع  ،ويكرر لفت االنتباه إليه هو التفكري الذي يعتـرب أن الكون          ،التفكري السنين الذي يشدد عليه القرآن     
ى االجتماع البشري   والنجاح يف جمر  ، إهلية معينة وأن التعايش مع عناصر الكون       -أي قوانني -البشري تسريه سنن    

ومبقدار ما ينجح اإلنسان يف الكشف عن       . والقوانني يف ميادين احلياة املختلفة    ،إمنا يعتمدان على مواقفة هذه السنن     

                                                 
 .١٤٦،٢١٠ص" ١٩٧٢،اليونسكو"لم لتكون تع،إدجار فور وزمالؤه - ٣٧
 )٧١٣٨) (٦٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٨
مطالب وحماسب عن قيامـه  ) مسؤول عن رعيته. (يقوم بتدبري من حتت يده وسياستهم يف الدنيا) راع. (احلاكم األعلى أو من ينوب منابه  ) اإلمام(

 ]زوجته وأوالده ومن حتت رعايته وجتب عليه نفقتهم) أهله. (بشؤون من حتت رعايته ويف كنفه يف الدنيا ويوم القيامة
 )٦٠١١) (١٠/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٩
 ]أي دعا بعضه بعضا إىل املشاركة يف ذلك ومنه قوله تداعت احليطان أي تساقطت أو قربت من التساقط) تداعى له سائر اجلسد(ش [



 ٣٠

لَـا  ":�قَالَ رسولُ اللَّـِه     : فعن حذَيفَةَ قَالَ  .  أن يكون الفرد عدمي الفكرة مسلوب اإلرادة       -�-وحيذر الرسول   
ِإنْ أَحسـن النـاس أَنْ   ،لَِكن وطِّنـوا أَنفُسـكُم  و،وِإنْ ظَلَموا ظَلَمنا،ِإنْ أَحسن الناس أَحسنا   : تقُولُونَ،تكُونوا ِإمعةً 

 وعن . ٣٢"وِإنْ أَساُءوا فَلَا تظِْلموا ،تحِسنوا
    ِزيدِن يِن بمحِد الربع ناهللاِ  : قَالَ،وع دبةً «: قَالَ ععِإم كُمدكُونُ أَحقَالُوا،» لَا ي :با عا أَبةُ يعا الِْإممِن؟ قَالَومحِد الر :

أَلَا لَيوطِّن أَحدكُم نفْسه علَى ِإنْ كَفَر الناس أَنْ لَا          ،وِإنْ ضلُّوا ضلَلْت  ،ِإنما أَنا مع الناِس ِإِن اهتدوا اهتديت      «: يقُولُ
كْفُر٣٣»ي 

  .٣٤»وقَد يروى ولَا يرعِوي، ولَا يروى ،ه قَد يرعِويفَِإن، كُونوا ِللِْعلِْم رعاٍة «: قَالَ،عبِد اِهللاو
     هنع اللَّه ِضياِء ردرأَِبي الد نا     «: قَالَ،وعلِّمعتكُونَ مى تتا حاِلمكُونُ عكُونَ ِبـِه        ،لَا تى تتا حاِلمكُونُ ِبالِْعلِْم علَا تو

وكَفَى ِبك كَاِذبا أَنْ لَا تزالَ محـدثًا  ،وكَفَى ِبك ِإثْما أَنْ لَا تزالَ مماِريا ،ما أَنْ لَا تزالَ مخاِصما    وكَفَى ِبك ِإثْ  ،عاِملًا
 ٣٥»ِفي غَيِر ذَاِت اللَِّه عز وجلَّ

لوجود القائم سواء   وعالئق االجتماع وقوانني ا   ،ويف سبيل ذلك يوجه اإلسالم اإلنسان إىل البحث يف أسرار الكون          
 .أو احليوان أو اجلماد،ما يتعلق باإلنسان

 .واآليات اليت تدعو إىل النظر يف الوجود احمليط هي آيات كثرية جدا يف القرآن الكرمي
 : تدريب املتعلم على التفكري العلمي بدل الظن واهلوى-٤

هو يدعو إىل عدم التسـرع يف إصـدار         ف. يف القرآن توجيهات متكررة للحث على التفكري العلمي والتدرب عليه         
ِإنْ جاَءكُم فَاِسق ِبنبٍأ فَتبينوا أَنْ تِصـيبوا        {: والتعرف على احلقيقة كاملة   ،األحكام قبل استكمال املعلومات الالزمة    

اِدِمنين ملْتا فَعلَى موا عِبحصالٍَة فَتها ِبجمعلى طلب الدليل يف كل اعتقادوهو حيث ،.٦اآلية : سورة احلجرات} قَو .
سـورة  } هؤالِء قَومنا اتخذُوا ِمن دوِنِه آِلهةً لَوال يأْتونَ علَيِهم ِبسلْطَاٍن بـينٍ           {: والتوجيهات يف ذلك كثرية منها    

 .١٥اآلية : الكهف
ديـد الطاقـات السـمعية    أو الرفض وينهي عـن تب ،كذلك يدعو إىل التثبت يف كل أمر قبل احلكم عليه بالقبول         

وال تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السـمع والْبصـر     {: تتوفر هلا األدلة العلمية الكافية     والعقلية يف أمور مل   ،والبصرية
 .٣٦اآلية : سورة اإلسراء} والْفُؤاد كُلُّ أُولَِئك كَانَ عنه مسؤولًا

اآلية : سورة النجم } ِإنْ يتِبعونَ ِإلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس      {:  اتباع الظن ويندد بأهله    ويف املقابل ينهى القرآن عن    
: قَالَ،عِن اَألعرِج ويف احلديث. ٢٨اآلية : سورة النجم} ِإنْ يتِبعونَ ِإلَّا الظَّن وِإنَّ الظَّن ال يغِني ِمن الْحق شيئًا{،٢٣
والَ ،والَ تحسسـوا  ،والَ تجسسوا ،فَِإنَّ الظَّن أَكْذَب احلَِديثِ   ،ِإياكُم والظَّن «: قَالَ،�ياثُر عِن النِبي    : أَبو هريرةَ قَالَ  

 .٣٦»تركوالَ يخطُب الرجلُ علَى ِخطْبِة أَِخيِه حتى ينِكح أَو ي،وكُونوا ِإخوانا،تباغَضوا
                                                 

 حسن ) ٢٠٠٧)(٣٦٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٢
  زيادة مين– صحيح لغريه ) ٨٧٦٥)(١٥٢/ ٩(املعجم الكبري للطرباين  - ٣٣
 حسن) ٢٦٢/ ٧(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ٣٤
 زيادة مين،سن ح ) ١٢٣٩)(٦٩٨/ ١(وجامع بيان العلم وفضله  ) ٣٠١)(٣٣٧/ ١(سنن الدارمي  - ٣٥
ش أخرجه مسلم يف الرب والصلة باب حتـرمي الظـن            [- ١٥٦١ - ٥١٤٤و٥١٤٣)٥٧٣: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٦

احذروا سوء الظن باملسلمني وال حتدثوا عن عدم علم ويقني ال سيما فيما جيب فيه               ) إياكم والظن . (يروي) يأثر (٢٥٦٣والتجسسو التنافس رقم    
. من التجسس وهو البحث عن العـورات والسـيئات        ) جتسسوا. (أي يقع الكذب يف الظن أكثر من وقوعه يف الكالم         ) أكذب احلديث . (القطع

 ]أي فإذا نكح فقد أمتنعت خطبة الثاين قطعا) حىت ينكح. (من التحسس وهو طلب معرفة األخبار واألحوال الغائبة عنه) حتسسوا(



 ٢٩

ِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ ِمن        والرا{: والرسوخ يف العلم يؤدي إىل اإلميان كما يشري إىل ذلك قوله تعاىل           
 ] .٧: آل عمران[} ِعنِد ربنا

ويكون العمـق يف البحـث واالستقصـار      ،ويف الغالب يرتبط التفكري الشامل بأوقات االجتهاد واالزدهار العلمي        
 .إىل درجة الرسوخ واالبتكارويكون للعلماء من التأين والصرب على مشاق البحث ما يصلون به ، واملثابرة

خاصة -بل إن دراسة ما ال يعجب إن كان باطلًا          ،ويرتبط التفكري الشامل كذلك بدراسة ما يعجب وما ال يعجب         
والقرآن يشري إىل أن معرفة الطاغوت مقدمة للكفر        .  هو مقدمة لرفض الباطل وتقبل ما هو حق        -يف ميدان العقائد  

 ] .٢٥٦: البقرة[} كْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللَِّه فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَىفَمن ي{:والرسوخ يف اإلميان،به
وخطـورة  . وامليل مع اهلوى،وضعف القوي العقلية، بأوقات اجلمود والتقليد-غائبا-أما التفكري اجلزئي فهو يرتبط     

وجتزئة امليادين  ،ويقود إىل متزيق وحدة املوضوع    ،ام اخلاطئة املضللة  التفكري اجلزئي أنه تفكري انتقائي ينتهي إىل األحك       
وإىل أمثال ذلك   . ومتزق وحدة اجلماعات  ،املعرفية والظواهر العلمية مما ينعكس أثره على جتزئة الظواهر االجتماعية         

 :يشري قوله تعاىل
-} هِمن تا لَسعوا ِشيكَانو مهقُوا ِدينفَر ٍءِإنَّ الَِّذينيِفي ش ١٥٩: األنعام[} م. [ 

 يؤدي إىل الشرك؛ ألن التفكري والفهم اجلزئيني يتركان -خاصة يف الدين-ويشري القرآن إىل أن جتزئه التفكري والفهم 
 :واألفكار اخلاطئة،فراغا متألوه األوهام

-}    ِرِكنيشالْم وا ِمنكُونال تكَ    ،وو مهقُوا ِدينفَر الَِّذين ونَ   ِمنفَِرح ِهميا لَدٍب ِبما كُلُّ ِحزعوا ِشي٣١: الـروم [} ان-
٣٢. [ 
 ] .١٣: الشورى[} أَنْ أَِقيموا الدين وال تتفَرقُوا ِفيِه {-

فإن التفكري اجلزئي يؤدي إىل تعدد وجهـات        ،وهكذا سواء أكان موضوع الفهم والتفكري هو الدين أم غري الدين          
 .أو الثمرات املنشودة،والفشل يف الوصول إىل احلقيقة،نافرها وينتهي يف النهاية إىل تفتيت اجلهودوت،النظر وتباعدها

 : تدريب املتعلم على التفكري التجديدي بدل التفكري التقليدي-٣
يدة وينظر يف األفكار اجلد   ،واآلبائية والتقليد ،والتجديد الذي عناه القرآن هو التفكري الذي يتحرر من عوامل األلفة          

ولذلك ربط القرآن النظر يف آيات . مث يقارن الفكر بالواقع ويتحرى املالئمة والصواب،نظرة ويف الواقع نظرة أخرى
 ووجـه   -حيث الواقع واألحداث اجلاريـة    - بالنظر يف آيات اآلفاق واألنفس       -حيث األفكار اجلديدة  -الكتاب  

 .ات الكتابالتفكري اإلنساين الكتشاف نتائج هذا الربط اليت تصدق آي
. واللجوء إىل احملاكاة أو اآلبائية واالكتفاء باملألوف القائم       ،أما التفكري التقليدي فهو عدم استعمال القدرات العقلية       

وإن ،فكال النوعني تعطيل للقـوى العقليـة      . وال فرق أن يدور التقليد حول مناذج قدمية جدا وأخرى جديدة جدا           
 ] .٢٣: الزخرف[} نا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مقْتدونَِإ{. اختلفت ميادينهما وأدواما

قَالُوا بلْ نتِبع ما أَلْفَينا علَيِه آباَءنا أَولَو {: وهو يهتف م إىل التحرر من وأهام التقليد،ويستنكر القرآن مجود املقلدين
عال ي مهاؤونَكَانَ آبدتهال يئًا وي١٧٠: البقرة[} ِقلُونَ ش. [ 



 ٢٨

ليتخذوا من النقد الذايت منهجا يف تقـومي اآلثـار          ،ويف ذلك توجيه لذرية آدم وحواء     . أغوامها بذلك وحسنه هلما   
 :السلبية اليت تنتج عن املمارسات اخلاطئة

}يا ِإنَّ الشأَقُلْ لَكُمِة ورجا الشِتلْكُم نا عكُمهأَن ا أَلَممهبا رماهادنوِبنيم ودا عِإنْ ،طَانَ لَكُما ونفُسا أَننا ظَلَمنبقَاال ر
اِسِرينالْخ ِمن نكُونا لَننمحرتا ولَن ِفرغت ٢٣-٢٢: األعراف[} لَم. [ 

ـ                     يس كذلك توجه القصة إىل أن التفكري التربيري ونسبة األخطاء إىل الغري مها منهج تفكـري إبليسـي رائـده إبل
 وإمنا كان سبب معصية إبليس ما اتصف به من          -مع إن شيئا من ذلك مل حيدث      -حني نسب اإلغواء إىل اهللا      ،نفسه

 .واعتزاز باألصل وتفاخر يف املنشأ،حسد آلدم
واملصائب هي مسئولية   ،والواقع أن التحليل الدقئق لألخطاء اليت تقع أو املصائب اليت ترتل بوضح إن هذه األخطاء              

وال . ه؛ ألن املصيبة هي وليد يولد من تزاوج قوة مع ضعف كما يولود الطفل من تزواج ذكر مع أنثـى      من ترتل ب  
 .ميكن حبال أن تولد مصيبة من التقاء قوة بقوة

ولو أن من نزلت به املصيبة كان مربأ        . فاملصائب اليت ترتل سببها تزواج ضعف من نزلت به مع قوة من تسبب ا             
ولذلك حياسب اهللا الضعفاء واملستضعفني كما حياسـب        . قوة املسبب وأبطلت فاعليتها   من الضعف ألوقفت قوته     

ويستعمل طاقاا وإمكاناا لـدفع     ،هذا ظامل لنفسه إذ مل يسلحها بالقوة      : ويعترب كال منهما ظاملا   ،األقوياء املعتدين 
 . بدل أن يستعملها لنصرة احلقونصرة الباطل،وذلك ظامل للناس إذ استعمل قوته للعدوان،العدوان الذي نزل ا

 ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُوا ِفيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعِفني ِفي{
ج ماهأْوم ا فَأُولَِئكوا ِفيهاِجرهةً فَتاِسعاللَِّه و ضأَر كُنت ِض قَالُوا أَلَماالْأَرِصريم اَءتسو من٩٧: النساء[} ه. [ 

 :ويف املقابل ميدح اهللا األقوياء الذين إذا نزل م العدوان والبغي قابلوه بالقوة ودفعوه
 ] .٣٩: الشورى[} والَِّذين ِإذَا أَصابهم الْبغي هم ينتِصرونَ{

السنة الشريفة شكل املبادئ الثابتة واملوازين الدائمة اليت توجه         و،وباإلمجال فإن النقد الذايت يتخذ يف القرآن الكرمي       
 .أو مكان وال يبحث عن مربرات من خارجه،اإلنسان؛ ألن يتحرى دوره هو نفسه يف كل ما يصيبه يف أي زمان

 : تدريب املتعلم على التفكري الشامل بدل التفكري اجلزئي-٢
ويتحرى مجيـع   ،لتفكري الذي يتناول الظاهرة من مجيع جوانبـها       املقصود بالتفكري الشامل هو ذلك األسلوب من ا       

 .أجزائها وما يتعلق ا
 .مث يعمم أحكامه على بقية األجزاء،أما التفكري اجلزئي فهو يركز على جزء من الظاهرة
 .م والرسوخ يف العل- واإلحاطة بالعلم-ظاهر العلم-فيسمي ،والقرآن الكرمي يربط مستوى العلم مبستوى التفكري

أما اإلحاطة بـالعلم    . وهو مثرة التفكري اجلزئي   ،أما ظاهر العلم فهو العلم السطحي الذي يقف عند الظواهر املرئية          
 .ومكوناا الرئيسية وتفاصيلها الدقيقة اليت انتهى العلم إليها يف الوقت احلاضر،فمعناها العلم حباضر موضوعات العلم

وباملكونات الرئيسية ملوضوعاته والتفصيالت والعالقات القائمة بني ،ضي العلمفمعناه العلم مبا ،وأما الرسوخ يف العلم   
.  يف كل واحد-أي حاضر العلم وماضيه-خالل التاريخ مث القدرة على تركيبها كلها  هذه التفصيالت اليت احندرت

 .واإلحاطة بالعلم والرسوخ يف العلم هو مثرة التفكري الشامل
ولكنها ال تؤدي إىل اليقني بينما عدم اإلحاطة بالعلم يؤدي حتما إىل التكذيب             ،لتصديقواإلحاطة بالعلم تؤدي إىل ا    

 ] .٣٩: يونس[} بلْ كَذَّبوا ِبما لَم يِحيطُوا ِبِعلِْمِه ولَما يأِْتِهم تأِْويلُه{:واالختالف
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وينهي عن خمالفتها ويتوعـد باحملاسـبة       ،عل هذه اخلطوات من التفكري صفة أساسية من صفات املؤمن         والقرآن جي 
 ] .٣٦: اإلسراء[} وال تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَِئك كَانَ عنه مسؤولًا{:عليها

وإشـاعتها دون   ،الذعة الذين يقفزون عند السماع األوىل للمشكلة إىل إصدار األحكام         بل إن القرآن ينتقد بشدة      
ويتبادل معهما التحليل والتـأليف     ،السماح هلا باملرور مبنطقة السماح الداخلي الذي يشترك به مع القدرات العقلية           

للسان دون الصرب عليها حىت متر      ويصف القرآن هذا األسلوب املتسرع بأنه تلقيا للمعلومات األولية با         . واالستنتاج
ويتهدد القرآن الفاعلني لذلك بالعقوبة اإلهلية ملا يترتب على هذا األسلوب مـن             . وتصل إىل منطقة الوعي   ،باألذن

 ِعلْم وتحسبونه هينا ِإذْ تلَقَّونه ِبأَلِْسنِتكُم وتقُولُونَ ِبأَفْواِهكُم ما لَيس لَكُم ِبِه{:وعدوان على األبرياء،أخطاء يف احلكم
   ِظيماللَِّه ع دِعن وهو،             ِظيمانٌ عتهذَا به كانحبذَا سِبه كَلَّمتا أَنْ نكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتِمعال ِإذْ سلَوأَنْ   ،و اللَّه ِعظُكُمي

ِمِننيؤم متا ِإنْ كُندوا ِلِمثِْلِه أَبودعت،ِكيمح ِليمع اللَّهالْآياِت و لَكُم اللَّه نيبي١٧-١٥: النور[} و. [ 
وحتتـاج إىل   -أو أمور احلرب واألخطـار      ،خاصة تلك اليت تتعلق بأمور السلم     -وحني تتعقد املواقف واملشكالت     

رآن يعيب على أولئك الـذين      فإن الق ،ومناهج التفكري احلكيم  ،درجات عالية من القدرات العقلية واخلربات العميقة      
واملشـكالت  ،واإلشاعة ويوجه إىل وجه إقامة هيئة متخصصة يكون عملها حتليـل هـذه املواقف             ،يتلقوا باللغط 

 الرسوِل وِإذَا جاَءهم أَمر ِمن الْأَمِن أَِو الْخوِف أَذَاعوا ِبِه ولَو ردوه ِإلَى{:واحللول الالزمة ملواجهتها،واستنباط أسباا
} وِإلَى أُوِلي الْأَمِر ِمنهم لَعِلمه الَِّذين يستنِبطُونه ِمنهم ولَوال فَضلُ اللَِّه علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ ِإلَّـا قَِليلًـا                  

 ] .٨٣: النساء[
ومنـهج الـتفكري    ،د متميز يف جمال تربية القدرات العقلية      ومن الطبيعي أن العاملني يف هذه اهليئة حيتاجون إىل إعدا         

ومن الطبيعي أن جيري انتقاء الذين جتري تربيتهم للعمل يف مثـل            . احلكيم ملساعدم على استنباط األمور وعلمها     
 :املتفوقني من ذوي القدرات العقلية العالية" أويل األلباب"هذه االختصاصات من بني 

 : أشكال التفكري-ب
 : فهذه تشمل ما يلي-أشكال التفكري-وهو ، عن القسم الثاين ملنهج التفكري السليموأما

 : تدريب املتعلم على النقد الذايت بدل التفكري التربيري-١
الذي حيمل صاحبه املسئولية يف مجيع ما يصـيبه مـن مشـكالت             ،نعين بالنقد الذايت ذلك األسلوب من التفكري      

 .فشلوأما ما ينتهي إليه من ،ونوازل
 وإذا أخطأ،ونعين بالتفكري التربيري ذلك التفكري الذي يفترض الكمال بصاحبه

 .أو القصور والفشل إىل اآلخرين،وينسب أسباب األخطاء،وراح يبحث عن مربرات خارجية،برأه من املسئولية
. فردية أو االجتماعيـة واألخطاء ال، يقرر النقد الذايت قاعدة أساسية يف مجيع النواقص-يف مجيع توجيهاته  -والقرآن  

 :ومن توجيهاته يف هذا اال قوله تعاىل
}ِديكُمأَي تبا كَسٍة فَِبمِصيبم ِمن كُمابا أَصم٣٠: الشورى[} و. [ 
 ] .٣٢: النجم[} فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقَى{

. وإدانة للتفكري التربيري وإلقاء املسئولية على اآلخرين،قد الذايتويف قصة آدم وإبليس توجيهات واضحة ملمارسة الن    
وسعيه اجلاد لدفعهما ليأكال من الشـجرة       ،بصراحة دور إبليس يف إغواء آدم وزوجه       فمع إن أحداث القصة تذكر    
 الشيطان الذي ومل ينسبا ذلك إىل،وزوجه محال نفسيهما مسئولية املعصية اليت حدثت،اليت امها اهللا عنها إال أن آدم
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-ولقد عرف ابن تيمية     . والبصر للكشف عن اهول   ، فهو قدرة عقلية يشترك معها قدرات السمع       -النظر-وأما  
أي ليس من الضـروري أن تكـون        . ٣١"وحممود ومذموم ،والنظر جنس حتته حق وباطل    :" ...  فقال -قدرة النظر 

 .بل هي تصيب وختطئ تبعا للطريقة اليت تستعمل ا،حصيلة النظر دائما صائبة
ويف تكوين اإلنسان ، يف القرآن عند الدعوة إىل النظر يف مظاهر الكون عامة ومفصلة-قدرة النظر-ولقد تكرر ذكر 

 .ومصريهونشأته 
ولكنها ختتلف عن قدرة النظـر يف أن مثراـا   ، فهو قدرة عقلية تشترك معها القوى احلسية كذلك-الشهود-وأما  

 .صائبة صحيحة
 .والتعمق يف حتليل الظاهرة وكوامنها، فهو قدرة عقلية نافذة تساعد على دقة الفهم-اإلبصار-وأما 
 حسية على حتويل العالقات املذكورة      - النظرية ومهارة عقلية    فهي قدرة عقلية على فهم العالقات      -احلكمة-وأما  

واحلكيم يقابل اخلبري املتمكن يف مصطلحاتنا      ،وتصويبها ورعايتها وهي تقابل اخلربة املتخصصة     ،إىل تطبيقات عملية  
 .م التايل بالرس-كما وردت اإلشارات إليها يف القرآن الكرمي-املعاصرة وباإلمجال ميكن أن منثل للقدرات العقلية 

فال يعين ذلك أن املنـهج املالئـم للكشـف عـن هـذه              ،وحنن وإن قدمنا هذه األمثلة القرآنية للقدرات العقلية       
أو من خـالل االشـتقاقات      ،والوقوف على دقائقها ووظائفها هو من خالل البحث النظري يف القرآن          ،القدرات
 يني شأن الكثريين من املفسرين واألصول-ومل يزل-كما كان ،اللغوي

كمقدمة توجه إىل ضرورة قيام املختصني بالتجـارب      ،وإمنا نسترشد باإلشارات القرآنية العامة    ،والفقهاء واملتصوفني 
 .ووسائل تنميتها والتدريب على استعماهلا،العملية اليت دف إىل الوقوف على القدرات العقلية

 حني  -فلسفة التربية اإلسالمية  -يله يف كتاب     الذي قدمنا تفاص   -منهج املعرفة اإلسالمي  -فهذا هو الذي يتفق مع      
 وأن اخلطوة اليت تلي -فرضية البحث- متاما كما يقدم املنهج العلمي احلديث -اخلرب الصادق-ذكر أن الوحي يقدم 

- كما قال إبراهيم عليـه السـالم   -لالطمئنان إىل صدقه-واألنفس ،هي اختبار صدق هذا اخلرب يف ميدان اآلفاق 
 .املوصل إىل اإلميان واليقنيوليحصل العلم 

 منهج التفكري السليم: ثانيا
وأشـكال  ،خطـوات التفكري  : يتضمن منهج التفكري الذي تتطلع إليه التربية اإلسالمية ثالثة مكونات رئيسية هي           

 :وفيما يلي تفصيل لكل من هذه املكونات الثالثة،وأمنا التفكري،التفكري
 : خطوات التفكري-أ

مث االنتقال إىل خطوة الوعي ذه الظـاهرة وحتديـد إطارهـا            ، السليم باإلحساس بالظاهرة   تبدأ خطوات التفكري  
مث ،مث االنتقال إىل خطوة التعرف على تفاصيل الظاهرة من خالل حتري املعلومات املتعلقة ـا ومجعهـا                ،وميداا

مث االنتقال إىل خطوة اكتشاف  ،نهاوتصنيفها واكتشاف العالئق بي   ،االنتقال إىل مرحلة حتليل هذه املعلومات وتدبرها      
 .احلكمة الكامنة وراء الظاهرة

بل إـا   ،إن خطوات التفكري العلمي اليت أفرزا التربية احلديثة تتطابق مع هذه اخلطوات           : ومن اإلنصاف أن نقول   
 .اليت يشري إليها القرآن الكرمي،كانت مثريا قويا يف لفت االنتباه إىل خطوات التفكري

                                                 
 .٤٨٦ص،١٠جـ،كتاب السلوك،فتاوىال،ابن تيمية - ٣١
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وجناح التربية يف هذه املهمة حيقق صـفة        . لثقافية اليت تعمل التربية خالهلا    وللبيئة االجتماعية وا  ،لتنميتها واستعماهلا 
ولـذلك تتسـبب التربيـة    . املصـلح -يف العمل اليت هي أحد الشرطني الرئيسني لربوز العمل الصاحل       " الصواب"

ببا من أسباب   أو حتيلها إىل معوقات لإلنسان وس     ،والبيات غري السليمة يف إضعاف هذه القدرات أو حتطمها        ،اخلاطئة
 .ختلفه وشقائه

وأثرها يف ،واإلشارات اليت وردت يف القرآن تدل على أن القدرات العقلية درجات متفاوتة وأن لكل درجة وظيفتها
معني هو ما نسميه     وأن هذه القدرات جيب أن تستعمل طبقا ملنهج       ،ومواقفه من اخلربات اليت مير ا     ،سلوك اإلنسان 

وأن هذه ،وأمناط التفكري،وأشكال التفكري،خطوات التفكري: ضمن ثالثة أقسام رئيسة هيالذي يت" منهج التفكري"بـ
وهي ،ولذلك كله ال بد للتربية اإلسالمية     . القدرات جيب أن تنمى بكيفية معينة ومن خالل أدوات ووسائل خاصة          

 :تعمل على تربية وظيفة العقل أن تركز على أربعة أمور رئيسة هي
 .ت العقليةتصنيف القدرا: األول
 .بلورة منهج التفكري السليم الذي تستعمل طبقا له القدرات العقلية: والثاين

 .كيفية تنمية القدرات العقلية ومنهج التفكري السليم: والثالث
 .والتفكري السليم،توفري البيئة الالزمة لتنمية القدرات العقلية: والرابع

 :وفيما يلي تفصيل هلذه األمور األربعة الرئيسة
 :تصنيف القدرات العقلية وحتديدها: أولًا

وقـدرة  ،وقـدرة التفكر ،وقدرة الفقه،وقدرة التدبر،وقدرة التأويل،قدرة العقل: القدرات اليت يشري إليها القرآن هي   
 .وقدرة احلكمة،وقدرة اإلبصار،وقدرة الشهود،وقدرة النظر،التذكر

فهـذه  . وعالقاا يف سلم العمليات العقلية    ،جاا ما يصنف لنا هذه القدرات حسب در       -يف القرآن -وليس هناك   
ولكن القرائن اليت ارتبطت ذه القدرات عنـد        . أمور متروكة للبحث والدراسة اليت يطلب إىل اإلنسان القيام ا         

 .اإلشارة إليها تعطينا إيضاحات ملراد القرآن عند ذكر كل قدرة من هذه القدرات املشار إليها
وهي ،واسترجاعها وتوظيفها عند احلاجة إليهـا     ،قرائنها إىل أا القدرة على خزن املعلومات      تشري  " قدرة العقل "فـ

 .شاملة لكل القدرات
العملية اليت تقابل التقريـرات النظريـة أو    فقد اقترنت يف القرآن بالقدرة على إدراك التطبيقات" قدرة التأويل "أما  

واملقترحات اليت تقابل األفكار والرؤى اليت      ،تقدمي التفسريات ومن أمثلتها قدرة يوسف عليه السالم على        . بالعكس
 .أو قدرة اخلضر على تفسري ما عمله خالل رحلته مع موسى عليه السالم،عرضت عليه

والنتائج واكتشاف األسباب الـيت     ،فقد اقترنت اإلشارة إليها بالقدرة على الربط بني املقدمات        ،"قدرة التدبر "وأما  
 :ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل. أدت إىل هذه النتائج

 ] .٨٢: النساء[} أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِتالفًا كَِثريا {-
-}          كُمامحوا أَرقَطِّعتِض ووا ِفي الْأَرفِْسدأَنْ ت متلَّيوِإنْ ت متيسلْ عـى        أُ،فَهمأَعو مهـمفَأَص اللَّه مهنلَع الَِّذين ولَِئك

مهارصا،أَبلَى قُلُوٍب أَقْفَالُهع آنَ أَمونَ الْقُرربدت٢٤-٢٢: حممد[} أَفَال ي. [ 
رة إىل ولقد تكررت اإلشـا   . فهو قدرة تشري إىل استعمال املهارات العقلية كلها للوصول إىل احلقيقة          " التفكر"وأما  

 .موضعا من القرآن الكرمي" ١٩"يف تسعة عشر " التفكر"
 .ورؤية جانب الصواب فيها،فهو قدرة عقلية تشري إىل القدرة على استرجاع اخلربة" التذكر"أما 
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وإحكـام  ،خلاصوتنضج بالتربية واإلعـداد ا   ،ومجيع هذه العناصر اليت تشتمل عليها املعادالت املذكورة أعاله تنمو         
والقـدرة التسـخريية   ،اإلرادة العازمة : لقواعد معينة لتوجد املركبني اآلخرين ومهـا       تنميتها مث املزواجة بينها طبقا    

 .الذي هو اهلدف األخري للعملية التربوية،"العمل الصاحل"باعتبارها مجيعها حني تنضج تربيتها تنتهي إىل إجناب 
 -العمل الصـاحل -وإحكام التفاعل واملزاوجة بينها إلجناب مركب ،وتنسيقهاوإحكام تنمية مكونات العمل الصاحل   

 يف التربية اإلسالمية اليت وجه القرآن إىل ضرورة تكاملها مع كل من طريقـة               -طريقة احلكمة -هو بعض مظاهر    
 .وطريقة اجلدال األحسن،الوعظ احلسن

 .ني العناصر املشار إليهاواملزاوجة ب،تفاصيل هذه العمليات" ٥رقم"ويصور الشكل التايل 
 "وظيفة العقل"إحكام تربية القدرات العقلية : الفصل السادس

يستطيع من خالهلا التعرف على البيئة القائمة مـن حولـه           ،كالقدرات اجلسدية -يف اإلنسان قدرات عقلية كامنة      
ملناسـب طبقًـا للمواقـف      مث خزن تلك املعارف ومتييزها واسترجاعها وتوظيفها يف الوقت ا         ،مبكوناا وأحداثها 

 .واملشكالت اليت مير ا خالل مسرية احلياة
أي تدبري أمور املعـاش يف      : القدرة على التدبري  -وتعرب القدرات العقلية عن نفسها يف السلوك الظاهري من خالل           

ـ         ،احلالة األوىل : وتتخذ قدرة التدبري هذه حاالت ثالث     . حياة األفراد واجلماعات   افع تـدبري جللـب مـا هـو ن
ضعف يف قوة التدبري    ،واحلالة الثانية . عاقلًا حكيما -ويسمى صاحب هذه القدرة     ،ولدفع ما هو ضار خاطئ    ،صائب

ويسمى صاحب هـذه    . وعن دفع ما هو ضار خاطئ     ،وعن دفع ما هو نافع صائب     ،عن جلب ما هو نافع صائب     
وإعاقة مـا هـو نـافع       ، جلب الضار اخلاطئ   طغيان يف قوة التدبري لتعمل على     ،واحلالة الثالثة . أبلها سفيها -احلالة  
 .خمادعا وماكرا سيئا-ويسمى صاحب هذه احلالة ،صائب

وتزكية األفراد واجلماعات من احلالتني     ،والذي دف إليه التربية اإلسالمية هي تنمية احلالة األوىل إىل درجة النضج           
 .والثالثة،الثانية

متامـا  -أو عند الشخص الواحد خالل مراحل حياتـه  ، آخروتتفاوت القدرات العقلية قوة وضعفا من شخص إىل    
فتتعرف علـى مكوناتـه وتقـف علـى أسـرار           ،فقد تقوى حىت ختترق بيئة الكون الكبري      . كالقدرات اجلسدية 

وقد . واحلاجات اليت يتوجه إليها صاحب هذه القدرات      ،والقوانني حسب األهداف  ،وتسخر هذه املكونات  ،قوانينه
واإلقليمية احملدودة فيسخره الكون ،اإلنسان عن فهم ما جيري يف بيئته البيتية لية حىت يعجزتضعف هذه القدرات العق

 .وقد تنطفئ هذه القدرات العقلية حىت ال يعود اإلنسان يعرف من أمره شيئًا. وتتقاذفه األحداث واألهواء
 وباعتبارهـا  -الفعل وليس االسـم -واإلشارة اليت وردت يف القرآن الكرمي إىل القدرات العقلية إمنا جاءت بصيغة   

وفعل من أفعاله اليت جتري داخل اإلنسان قبل أن تتحول إىل ممارسات حسية على أعضائه ،وظيفة من وظائف القلب
 ] .٤٦: احلج[} أَفَلَم يِسريوا ِفي الْأَرِض فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعِقلُونَ{:اخلارجية
مثله مثـل وظـائف الفهـم واألكـل والشـرب           ، إىل شيء قائم بنفسه    وليس، إشارة إىل وظيفة   -إذن-فالعقل  
وإنه يعتريه نفس األحوال اليت تعتري هذه الوظائف مـن نشـاط            ،والنوم والقيام والقعود والركض والقفز    ،واهلضم

 .وعجز وهكذا
وإىل ،اجة للتنمية  ولكنها تكون يف ح    -كبقية القدرات اليت أشرنا إليها    -واإلنسان يولد مزودا ذه القدرات العقلية       

وتتقرر درجات منوها ونشاطها وصحتها ومرضها حسب نـوع         . تدريب اإلنسان على حسب استعماهلا ورعايتها     
وطبقًا للوسائل اليت تسـتعمل     ،وطبقا لوعي القائمني على تربية هذه القدرات وخربام       ،التربية اليت يتلقاها اإلنسان   



 ٢٣

-} مِجلْ لَهعتسال تِل وسالر ِم ِمنزأُولُوا الْع ربا صكَم ِبر٣٥: األحقاف[} فَاص. [ 
-} و اقحِإسو اِهيمرا ِإبنادِعب اذْكُراِروصالْأَبِدي وأُوِلي الْأَي قُوبع٤٥: ص[} ي. [ 

 هم -أويل األيدي-وجماهد والسدي وقتادة إىل أن ،ولقد خلص مفسرو جيل الصحابة والتابعني من أمثال ابن عباس
 .٢٩والفقه يف الدين،أما أولو األبصار فهم أولو العقول اليت تصيب احلق. أولوا القوة يف طاعة اهللا

فإذا وجدت القدرة ووجد    ،قدرة وإرادة : أي إن العمل هو   . القدرة-أما اإلبصار فهو مثرة     ،اإلرادة-مثرة  والقوة هي   
 .إىل جانبها اإلرادة يتولد العمل

ما هي القدرة؟ وما هي اإلرادة؟ وكيف ميكن تنمية كل منهما كمقدمة لتزاوجهما بغية : وهنا ينهض سؤال آخر هو
 ؟"العمل"توليد 

وهي القدرة ،وقدرة تسخريية. وهذه يشترك ا اإلنسان واحليوان واجلماد  ،قدرة مبعىن الطاقة  : نوعانالقدرة  : اجلواب
وملا متليه حاجات ،على تسخري طاقات املخلوقات احملسوسة يف الكون طبقا للقوانني اليت تنظم وجود هذه املخلوقات

يها التركيز يف التربية اإلسالمية؛ ألن إتقان هذه        وهذه خاصة باإلنسان وهي اليت جيري عل      . اإلنسان يف البقاء والرقي   
وأن يسـجد مكانتـه كخليفـة يف        ،ومظاهر صنعه ونعمته  ،القدرة يهيئ لإلنسان املسلم أن يستيقن من قدرة اهللا        

 .وأن يستثمر قوانني املوجودات واألحداث من حوله ملا فيه بقاؤه ورقيه،األرض
أي أن . والكونية املربية،واالجتماعية،لعقلية الناضجة مع اخلربات الدينيةوالقدرة التسخريية هي مثرة تزاوج القدرات ا

واإلحاطة ،واألشياء،واألحداث،واألشخاص،القدرة التسخريية تولد من خالل النظر العقلي السليم يف تاريخ األفكار          
 .بنشأا مث تطورها وواقعها

وتكـون  . مما مييز اإلنسان عن املخلوقات األخرىوهي أيضا . فهي توجه رغبات الفرد حنو هدف معني   ،أما اإلرادة 
واألسلوب اللذين جيلبان لـه النفـع       ،اإلرادة سليمة حني تتوجه رغبات الفرد حنو حاجاته األساسية والعليا بالقدر          

 على مناذج احلاجات    -يف القرآن والسنة  -وتطلق مصادر التربية اإلسالمية     . ويدفعان عنه الضرر يف حياته ومصريه     
 ".املثل األعلى"وآخرته اسم ،والدافعة عنه ما يضره يف حياته، لإلنسان ما ينفعهاجلالبة

 تولد من خالل النظـر      -اإلرادة-أي أن   . واملثل األعلى املشار إليه   ،واإلرادة هي مثرة التزواج بني القدرات العقلية      
النفع وتدفع عنه الضرر وتأخـذ      اليت جتلب لإلنسان    ،السليم يف مستويات املثل األعلى اليت تتضمن مناذج احلاجات        

 .٣٠بيده يف مدارج البقاء والرقي
الذي هو مسة الفرد الصاحل هو مثرة عـدد معـني مـن العمليـات               " العمل الصاحل "من ذلك كله ميكن القول أن       

 :اليت تتكامل حسب نسق معني ميكن أن نوجزة يف املعادالت التالية،التربوية
 .اإلرادة العازمة+ القدرة التسخريية = العمل الصاحل 

 .املثل األعلى+ القدرات العقلية الناضجة = اإلرادة العازمة 
 .اخلربات الدينية واالجتماعية والكونية املربية+ القدرات العقلية الناضجة = القدرة التسخريية 

                                                 
 .١٧٠-١٦٩ص،٢٣جـ،التفسري،الطربي - ٢٩
ويبلغ قمته يف حتقيق ،أما الرقي ماديا ومعنويا. البقاء اآلمن املعاىف يف الدنيا واآلخرة: واملقصود بالبقاء. مها املقاصد النهائية للتربية: البقاء والرقي - ٣٠

 .والتحرر من عبودية األشخاص واألشياء،العبودية هللا وحده
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وال تقتصر على مرحلـة احليـاة أو بعـض          ،مث تلحق الضرر بفرد آخر أو مجاعة أخرى       ،تقتصر على فرد أو مجاعة    
 .مل مرحليت احلياة واملصريوإمنا تش،حمطاا

ووفرة ،واحلياة الطيبة،والتمكني يف األرض،األمن: فيذكر منها" العمل الصاحل"ويقدم القرآن الكرمي أمثلة عديدة ملنافع 
واالطمئنان ،والصـحة النفسـية واجلسـدية     ،والتمتع بـنعم اهللا   ،واجلزاء احلسـن  ،والدرجات العالية ،اخلري والربكة 

فيـذكر  " العمل السوء "ويف املقابل يقدم القرآن أمثلة عديدة ملضار        . وغري ذلك ،ول اجلنة ودخ،واليقني،االجتماعي
والدمار ،وااليار االقتصـادي  ،وسقوط املرتلة ،ومتزيق اتمعات واألمم  ،واإلجالء من األرض  ،املعيشة الضنك : منها

مراض النفســية واأل،والشــقاق والفرقــة،واالضــطراب النفســي والفكري،والســقوط احلضاري،االجتماعي
واألمثلة لكل من منافع العمل الصاحل ومضار العمل السوء أكثـر مـن أن              . ودخول جهنم وغري ذلك   ،واجلسدية

 :منها قوله تعاىل،حتصى
}          هرأَج مهنِزيجلَنةً وباةً طَييح هنِييحفَلَن ِمنؤم وهثَى وأُن ذَكٍَر أَو ا ِمناِلحِملَ صع نلُـونَ ممعوا يا كَانِن مسِبأَح م {
 ] .٩٧: النحل[
}                مهـاتممو مـاهيحاًء مـواِت ساِلحِملُوا الصعوا ونآم كَالَِّذين ملَهعجئَاِت أَنْ نيوا السحرتاج الَِّذين ِسبح أَم {
 ] .٢١: اجلاثية[

وتوفري بيئاتـه ومؤسسـاته وأسـاليبه       " العمل الصاحل " والتدريب على    هو ضرورة اإلعداد والتربية   ،واملبدأ اخلامس 
واخلربات ،أو للمحـاوالت التلقائيـة    ،جلهود األفراد وحدهم  " العمل الصاحل "إذ ال يتصور أن يترك بروز       . وخرباته

العمـل  "ولـذلك ورد    . والزوايا وأمثاهلا ،والطرق،واجلماعة واآلبائية ،أو للمؤسسات التقليدية  ،السطحية الساذجة 
واجلهد املتواصل والتعـاون اجلمـاعي علـى الـرب          ،يف القرآن واحلديث مقرونا باإلميان والعلم واحلكمة      " الصاحل

وما يفرزانه من كفر ونفاق     ،باجلهل والكسل " العمل السوء "والعدوان بينما اقترن    ،وعدم التعاون على اإلمث   ،والتقوى
 .وترف

 دة للعمل الصاحلعناصر اإلنسان الصاحل املول: الفصل اخلامس
ـ         : والسؤال الذي نطرحه   بكفـاءة  " العمل الصاحل "كيف تعمل التربية اإلسالمية على إخراج اإلنسان الذي يقوم ب

 كاملة؟
أمـا عـن األمـر      . كيف يتولد العمل  : والثاين. تعريف العمل : األول: لإلجابة عن هذا السؤال ال بد من أمرين       

وملا كان  ،٢٨" إمنا األعمال بالنيات  : "على كل حركة مقرونة دف    " العمل "فإنه التربية اإلسالمية تطلق اسم    ،األول
 على حركات اإلنسان اهلادفة جللب اخلري ودفع الشـر أو           -العمل-اهلدف خاصا باإلنسان فإن القرآن أطلق اسم        

 . فقد مساها جريانا-كحركة الشمس والقمر والرياح-أما احلركات غري اهلادفة ،العكس
ـ  ". إرادة"والقرآن يسمي احلركة املتوجهة حنو اهلدف       . حركة وهدف : فالعمل إذن هو   العـزم  "وتوصف اإلرادة ب

ـ  . إذا حتركت إىل الدرجة اليت حتقق اهلدف      " واإلخالص إذا اتفق مع سـنن اخللـق       " الصواب"ويوصف اهلدف ب
 ".خطيئة"ومثرته " خاطئ"ويسمى مقترفه ،إذا خالفها" اخلطأ"ويوصف بـ،وقوانينه
ومن أمثال ذلك   . والرسل كنماذج يتحقق يف أعماهلا عزم اإلرادة وصواب اهلدف        ،لقرآن شخصيات األنبياء  ويقدم ا 

 :قوله تعاىل

                                                 
 .حديث شريف يف مطلع صحيح البخاري - ٢٨
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 اسم -األخالق- وأطلقوا على صفة   -الصواب-وإىل صفة النجاح أشار علماء اإلسالم باسم        . للسعادة واالستقرار 
 واشترطوا أن يكون،اإلخالص-

 .٢٦وإذا كان خملصا غري صائب مل يثمر،لص مل يقبلفإذا كان صائبا غري خم،العمل صائبا خملصا
تأويلًـا  " إمنا األعمال بالنيات  : "والذين يؤولون حديث  . غري ناجح " عمل صاحل "لذلك ال يتصور أن يكون هناك       

والذين يربرون األخطاء واالرجتال والقصـور      . يفصل بني العمل ونتيجة هم أناس يتأولون احلديث على غري معناه          
وإمنا املهم هو العمل هم أنس ال يرسخون يف مفهوم العمـل           ،ليس ضروريا النجاح وحتقيق األهداف    : لبأمثال القو 

 .وال حييطون بقوانينه
فالتربية اإلسالمية ال تتنكر ملبدأ النفعية أبدا بل هل         . أي إن العمل مقصود به منفعة العامل      ،مبدأ النفعية ،املبدأ الرابع 
 .وتكرر هذا التشديد،تشدد عليه

من ذلك  . مخسني موضعا " ٥٠"ومشتقاته يف القرآن الكرمي إجيابا وسلبا يف        ،"النفعية"تتكرر اإلشارة إىل مصطلح     و
 :قوله تعاىل

-} اسالن فَعنا يِر ِبمحِري ِفي الْبجالْفُلِْك الَِّتي ت١٦٤: البقرة[} و. [ 
-} مهفَعنال يو مهرضا يونَ ملَّمعتي١٠٢: لبقرةا[} و. [ 
 ] .٧: الرعد[} وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي الْأَرِض {-

اللهم ِإني أَعوذُ   « :"�-ومشتقاته يف مئات املواضع من ذلك قوله        ،"النفع"أما يف احلديث النبوي فيتكرر مصطلح       
وزكِّها أَنـت خيـر مـن       ،الْقَبِر اللهم آِت نفِْسي تقْواها    ،وعذَاِب،هرِموالْ،والْبخِل،والْجبِن،والْكَسِل،ِبك ِمن الْعجزِ  

ا وِمن دعوٍة لَ،وِمن نفٍْس لَا تشبع،وِمن قَلٍْب لَا يخشع،اللهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن ِعلٍْم لَا ينفَع،أَنت وِليها ومولَاها،زكَّاها
 .٢٧"» يستجاب لَها

أو أنـاس   ،اليت يصعب على اإلنسان أن يعيشها     ،والذين فصلوا بني العمل واملنفعة هم إما أناس مغالون يف املثاليات          
أو ،اإلسـالم  والفلسفات السابقة على  ،متأثرون مبفاهيم تعذيب النفس وإيرادها املشقات اليت احتوت عليها األديان         

أو مترفون قصدوا ختدير الكـادحني      ،عمل اإلسالمي من الدوافع اليت تدفع إليه وترغب به        أناس قصدوا أن جيردوا ال    
 .وجعلهم يسكتون على االستغالل واالحتكار

وهي أمشل تلبية حلاجاتـه     ،ولكن النفعية اليت توجه إليها التربية اإلسالمية نفعية أكثر اتصاال بطبيعة اإلنسان وفطرته            
وهي مرافقة له خالل األطوار اليت مير ا خالل رحلته عرب حمطات النشـأة واحليـاة                ،والنفسية واالجتماعية ،املادية

ولذلك كله فهي خالية من املضاعفات السلبية اليت ،أي النجاح والسعادة: وهي جامعة لصفيت العمل الصاحل. واملصري
وتفرز الضرر يف ميادين أخرى     ،ادينتفرزها نفعية الفلسفات األخرى كالربامجاتية األمريكية اليت توفر النفعية يف مي          

وبالتايل فالنفعية اليت توجه إليها التربية اإلسالمية ال . ولكنها ال توفر السعادة،أو تؤدي إىل النجاح  ،من حياة اإلنسان  

                                                 
 .٢٠٧ص،"١٩٨٥-١٤٠٥،دار التراث: املدينة املنورة"،تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية،دكتور ماجد عرسان الكيالين - ٢٦
 ) ٢٧٢٢)(٩٥٧: ص(علي بن نايف الشحود  -ذيب صحيح مسلم - ٢٧
معناه اسـتعاذة  ) ومن نفس ال تشبع(لفظة خري ليست للتفضيل بل معناها ال مزكي هلا إال أنت كما قال أنت وليها    ) خري(أي طهرها   ) زكها(ش  [

ا قاله العلماء إن السجع املذموم يف الدعاء من احلرص والطمع والشره وتعلق النفس باآلمال البعيدة هذا احلديث وغريه من األدعية املسجوعة دليل مل               
هو املتكلف فإنه يذهب اخلشوع واخلضوع واإلخالص ويلهي عن الضراعة واالفتقار وفراغ القلب فأما ما حصل بال تكلف وال إعمال فكر لكمال 

 ]الفصاحة وحنو ذلك أو كان حمفوظا فال بأس به بل هو حسن



 ٢٠

 .وعمل كوين،وعمل اجتماعي،عمل ديين: وميكن تصنيف مجيع أشكال العمل املشار إليها يف ثالثة مظاهر هي
 : نفسه وهيذا الشكل يقودنا إىل مبادئ مخسة تتصل بالعمل" العمل"وتعريف 

تكامل مظاهر العمل وعدم فاعلية أي منها دون اآلخر؛ ألن العمل الديين يتضـمن أهـداف احليـاة                  ،املبدأ األول 
ولذلك . والعمل الكوين الوسائل املناسبة لتحقيق هذه األهداف واملقاصد       ،بيما يتضمن العمل االجتماعي   ،ومقاصدها

والعمـل  ،وكذلك إذا وجد العمـل االجتماعي ،دة من الوسائلومل توجد األهداف فإنه ال فائ     ،إذا وجدت الوسائل  
وكذلك إذا وجـد    . ولذا فهو غري مقبول وال معترب     ،الكوين ومل يوجد العمل الديين فإن العمل غري نافع وال مريح          

 فإن العمل عقيم؛ ألن األهداف اليت ال وسائل هلا يستحيل،ومل يوجد العمل االجتماعي والعمل الكوين ،العمل الديين 
 .حتقيقها والوصول إليها

فصورة املؤمن املستسلم العـاجز صـورة غـري     .  بدون عمل  -أو إنسان صاحل  -لذلك كله ال يتصور هناك مسلم       
ولذلك أيضا مل يكن الزهد والورع والتقوى انقطاعا ،وهي بعض رواسب تراث الكهانة اليت سبقت اإلسالم،إسالمية

واحلديث النبـوي   . العمل السوء - تكسبه طابعه ومتيزه عن      -لصاحلالعمل ا -وإمنا هي بعض مواصفات     ،عن العمل 
وإمنا الزهد أن يكون اإلنسان أوثق مبا يف يـد اهللا منـه ممـا يف                ،يقرر أن الزهد ليس بتحرمي احلالل وإضاعة املال       

 .فيهون عليه البذل وال يتردد يف التضحية،يده
فالعمل الصاحل . وإمنا يتعداه إىل حماربة الشر الضار،خلري النافع ال يقتصر على جلب ا-العمل الصاحل-إن ،واملبدأ الثاين

وعمل هدفـه دفـع الضـار       ،عمل هدفه جلب النافع لإلنسان واملرضي هللا      : إذن من حيث أثره ينقسم إىل قسمني      
والذي يقتصـر  ،"املصلح-الصاحل"واإلنسان الذي ميارس القسمني من العمل يطلق عليه اسم      ،باإلنسان واملغضب هللا  

 "لى القسم األول يطلق عليه اسم ع
بينما يفيد القسم   . والقيام بأحد القسمني ال يغين عن اآلخر؛ ألن القسم األول يفيد يف النماء والتقدم             . فقط" الصاحل

 .واالحنطاط،الثاين يف منع أسباب الفساد والتخلف
ولذلك جاء يف القرآن الكرمي أن      . اجهاملصلح هو النموذج الذي تسعى التربية اإلسالمية إىل إخر        -واإلنسان الصاحل   

 :مصلحني-اخلراب ال يلحق باألمم اليت تتكون من أفراد ومجاعات صاحلني 
 ] .١١٧: هود[} وما كَانَ ربك ِليهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم وأَهلُها مصِلحونَ{

 .ولكن اخلراب يرتل باألمة اليت تضم أفرادا ومجاعات صاحلني غري مصلحني
} وقَطَّعناهم ِفي الْأَرِض أُمما ِمنهم الصاِلحونَ وِمنهم دونَ ذَِلك وبلَوناهم ِبالْحسناِت والسيئاِت لَعلَّهم يرِجعـونَ              {
 ] .١٦٨: األعراف[

وا غـري الصـاحلني     الذين اكتفوا بالصالح وواكل   ،ويقدم احلديث النبوي تفصيالت واسعة ودقيقة عن ماضي األمم        
كذلك يقدم احلديث النبوي حتذيرات صارمة للمسلمني       ،فكان ذلك سببا يف مشول اجلميع بالعذاب      ،ورضوا بأفعاهلم 

وإال سيذيقهم اهللا ألوانا من العـذاب       ،ويتصدوا للمفسدين ،ويقفوا بوجه الظامل  ،ليأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر    
 .دي يف الدنيا إضافة ما ينتظرهم يف اآلخرةواالقتصا،السياسي واالجتماعي والعسكري

واجتماع الصفتني . عمل أخالقي وعمل ناجح: من حيث صفته ينقسم إىل قسمني" العمل الصاحل"إن ،واملبدأ الثالث
وإذا ،أمر ضروري يف التربية اإلسالمية؛ ألن العمل إذا كان أخالقيا ولكن غري ناجح ال جيلب منفعة وال يدفع ضررا                  

جالبا ،فإذا اجتمعت الصفتان فيه كان نافعا غري ضار       . فإنه ال جيلب سعادة وال أمنا     ،ولكن غري أخالقي  كان ناجحا   
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} يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا الِْعلْم درجاٍت واللَّه ِبما تعملُـونَ خـِبري              {:  العمل العلمي والثقايف   -
 ] .١١: اادلة[
تلُونَ النِبيني ِبغيِر حق ويقْتلُونَ الَِّذين يأْمرونَ ِبالِْقسِط ِمن         ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ بآياِت اللَِّه ويقْ     {:  السياسات الظاملة  -

 ] .٢١: آل عمران[} الناِس فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم
 ] .٣٧: غافر[}  تباٍبوكَذَِلك زين ِلِفرعونَ سوُء عمِلِه وصد عِن السِبيِل وما كَيد ِفرعونَ ِإلَّا ِفي{
 ] .١١: التحرمي[} ونجِني ِمن ِفرعونَ وعمِلِه{
ِإنَّ هؤالِء متبر ما هم ِفيـِه       ،قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا ِإلَها كَما لَهم آِلهةٌ قَالَ ِإنكُم قَوم تجهلُونَ             {: العمل الديين  -

وا يا كَاناِطلٌ مبلُونَوم١٣٩-١٣٨: األعراف[} ع. [ 
 فقد حتدثت اآليات األخرية من سورة األنفـال عـن سياسـات األمـة املسـلمة                 : العمل السياسي الشامل   -

ِإنَّ الَِّذين آمنوا وهـاجروا وجاهـدوا       {: وعالقاا اخلارجية ووصفتها بأا عمل يبصر اهللا ظاهره وباطنه        ،الداخلية
اِلِهموِبأَم   ا لَكُموا ماِجرهي لَموا ونآم الَِّذينٍض وعاُء بِليأَو مهضعب وا أُولَِئكرصنا ووآو الَِّذينِبيِل اللَِّه وِفي س فُِسِهمأَنو 

 كُملَييِن فَعِفي الد وكُمرصنتِإِن اسوا واِجرهى يتٍء حيش ِمن ِتِهملَايو ِمن اللَّهو ِميثَاق مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوِإلَّا ع رصالن
ِصريلُونَ بمعا ت٧٢: األنفال[} ِبم. [ 

 ] .٣٥: يونس[} ِليأْكُلُوا ِمن ثَمِرِه وما عِملَته أَيِديِهم{: والعمل الزراعي -
 ] .٧٩: الكهف[} ساِكني يعملُونَ ِفي الْبحِرأَما السِفينةُ فَكَانت ِلم {: والعمل املهين-
 ] .١١: سبأ[} أَِن اعملْ ساِبغاٍت وقَدر ِفي السرِد واعملُوا صاِلحا {:والعمل الصناعي -
 ] .٦٠: ةالتوب[} ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراِء والْمساِكِني والْعاِمِلني علَيها {: والعمل الوظيفي-
 ] .٣٣: فصلت[} ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا{: والعمل الفكري والتربوي-
 يمحق اللَّه الربا ويرِبي الصدقَاِت واللَّه ال يِحب كُلَّ{:  والعمل االقتصادي-

وعِملُوا الصاِلحاِت وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم ِعند ربِهم وال خوف علَيِهم             ِإنَّ الَِّذين آمنوا    ،كَفَّاٍر أَِثيمٍ 
 ] .٢٧٧-٢٧٦: البقرة[} وال هم يحزنونَ

 ] .٢٨٣: البقرة[} ه واللَّه ِبما تعملُونَ عِليموال تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَِإنه آِثم قَلْب {: العمل القضائي-
 عن عالقات الرجـل واملـرأة       -مثال-من سورة البقرة    " ٢٣٦-٢٣٠" فقد حتدثت اآليات     : العمل االجتماعي  -

اللَّه ِبمـا  و{،] ٢٣٣[} واللَّه ِبما تعملُونَ بِصري  {: مث ختمت احلديث بأمثال قوله تعاىل     ،وتنظيم األسرة ومسئولياا  
ِبريلُونَ خمع٢٣٤[} ت. [ 

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا ضربتم ِفي سِبيِل اللَِّه فَتبينوا وال تقُولُوا ِلمن أَلْقَى ِإلَيكُم السالم لَست {:  والعمل العسكري-
ند اللَِّه مغاِنم كَِثريةٌ كَذَِلك كُنتم ِمن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبما مؤِمنا تبتغونَ عرض الْحياِة الدنيا فَِع

 ] .٩٤: النساء[} تعملُونَ خِبريا
 . والعمل الديين واألخالقي واألمثلة على ذلك كثرية جدا-

 :ملستويني الفردي واجلماعي مثلوأخريا الديين جبميع مظاهره على ا
}           ئُكُمبني ثُم كُمِجعرِه مِإلَي ثُم ىمسلٌ مى أَجقْضِفيِه ِلي ثُكُمعبي اِر ثُمهِبالن متحرا جم لَمعيِل وِباللَّي فَّاكُموتالَِّذي ي وهو

 ] .٦٠: األنعام[} ِبما كُنتم تعملُونَ
 ] .١٤: يونس[} ثُم جعلْناكُم خالِئف ِفي الْأَرِض ِمن بعِدِهم ِلننظُر كَيف تعملُونَ{
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سِمعت : قال،عن علْقَمةَ بِن وقَّاٍص اللَّيِثيف على احللقة األوىل -النية- اسم -�-ق الرسول ولذلك أطل. املذكورتني
 وِإنما ِلكُـلِّ  ،ِإنما اَألعمالُ ِبالنياتِ  «: يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    : عمر بن اخلَطَّاِب رِضي اللَّه عنه علَى اِملنبِر قَالَ        

 . ٢٣ »فَِهجرته ِإلَى ما هاجر ِإلَيِه،أَو ِإلَى امرأٍَة ينِكحها،فَمن كَانت ِهجرته ِإلَى دنيا يِصيبها،امِرٍئ ما نوى
 أو  -الفكرة-أما الذي يقرر صالح     .  أو شرها  -اخلربات االجتماعية -أو فسادها هو خري     ،والذي يقرر صالح النية   

 أو فسادها فهو -املمارسة-وأما الذي يقرر صالح .  أو خطؤها-اخلربات الكونية واالجتماعية-فهو صواب سوئها 
 .السنن والقوانني اليت توجه اإلرادات واألفكار واملمارسات إحكاما عقليا وفعليا" إحكام"درجة 

: ة حماضن حلقات العمل اخلمس    وانطالقا من تكوين العمل ومنوه بالشكل الذي مر أعاله توجهت التربية اإلسالمي           
 .والعقل واجلسم،أي تربية النفس

أي هو يتناول املظهـر     : ويتسع ليغطي مجيع ميادين احلياة ومظاهرها     ،الناتج عن احللقات اخلمس يتفرع    " العمل"و
العمل "وحني يتم إحكام غايات العمل ووسائله وأدواته يطلق عليه اسم       . واملظهر الكوين ،واملظهر االجتماعي ،الديين
 ".املصلح-الصاحل

خالل عصور التعصب املذهيب واجلمـود      -وإمنا تعرض   . مل يبق على أصالته ومشوله    " العمل الصاحل "ولكن مفهوم   
وتضييق املعىن وتشـويه احملتـوى حـىت حصـرته االسـتعماالت اجلاريـة يف الـوعظ                 ، للتجزئة -واالستبداد
مث كانت حمصلة هذه التشويه تشويه صورة       ،األخالق الفردية وآداء الشعائر والصدقات و   ،والتدريس الديين ،والتأليف

 .اإلنسان الصاحل- أو تشويه صورة -الشخصية املسلمة-
وممارسته أصيال كمـا ورد يف مصـادر اإلسـالم          ،ليعود فهمه " العمل الصاحل "ذلك ال بد من إعادة تأصيل معىن        

 .األساسية املتمثلة بالقرآن والسنة
 ٢٤يف التربية اإلسالمية " ل الصاحلالعم"معىن : الفصل الرابع

أما يف احلديث الشريف فيصعب حصر عدد املواضع اليت         . موضعا" ٣٥٩" يف القرآن الكرمي يف      -العمل-ورد لفظ   
 .ورد لفظ العمل فيها

ـ       فيوصـف  . إما صفة الصالح أو صفة السوء     : إحدى صفتني اثنتني  " العمل"ويف مجيع املواضع املشار إليها يلحق ب
 ".عمل سوء"أو" عمل صاحل"بأنه العمل 

هو الترمجة العملية والتطبيق الكامل للعالقات اليت حددا فلسفة التربية اإلسالمية بني إنسان التربية " العمل الصاحل"و
 .٢٥واآلخرة من ناحية أخرى،واإلنسان واحلياة،وبني كل من اخلالق والكون،اإلسالمية من ناحية

 :مثلة للعمل نذكر منهاويقدم القرآن الكرمي مناذج وأ

                                                 
 إمنا األعمال بالنيـة رقـم   -ش أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة بقوله قوله [- ١ - ١)٢٨: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم     - ٢٣

و .  من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه ال يكون إال حسـب مـا ينويـه                  أي صحة ما يقع من املكلف     ) إمنا األعمال بالنيات   (١٩٠٧
اهلجرة يف اللغة اخلروج من أرض إىل أرض ومفارقة الوطن واألهل مشتقة ) هجرته. (مجع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من األمور) النيات(

واملراد ا هنا اخلروج من مكة      . ر اإلسالم خوف الفتنة وقصدا إلقامة شعائر الدين       وشرعا هي مفارقة دار الكفر إىل دا      . من اهلجر وهو ضد الوصل    
أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن        ) فهجرته إىل ما هاجر إليه    . (يتزوجها) ينكحها. (حيصلها) يصيبها. (-وغريها إىل مدينة رسول اهللا      

 ذا احلديث التنبيه على اإلخالص وتصحيح النية من كل طالب علم ومعلم أو مـتعلم وأن           والظاهر أن احلكمة من البدء    ] حصله وإال فال شيء له    
 -طالب العلم عامة واحلديث خاصة مبرتلة املهاجر إىل اهللا تعاىل ورسوله 

 .ته أثر كبري يف رسم اإلطار العام هلذا الباب وإبراز مكونا-العمل-لقد كان ملا كتبه األستاذ جودت سعيد يف كتابه  - ٢٤
 .للمؤلف، الطبعة الثانية-فلسفة التربية اإلسالمية-راجع كتاب ،للوقوف على تفاصيل كل عالقة من العالقات اخلمس املذكورة - ٢٥
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 مدخل
؛ "العمل الصاحل"والفرد املسلم هو اإلنسان العامل الذي يقوم بـ.  اإلسالمية بإخراج الفرد املسلمتبدأ أهداف التربية

وهو مقياس النجاح ،وهو مادة االبتالء واالختبار يف قاعة احلياة الدنيا،ألن العمل الصاحل املتقن هو علة اخللق واإلجياد
 .يف اآلخرة

 ] .٢: امللك[} يبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهو الْعِزيز الْغفُورالَِّذي خلَق الْموت والْحياةَ ِل{
ال يقبل اهللا قولًا : } ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيب والْعملُ الصاِلح يرفَعه{: وقتادة يف تفسري قوله تعاىل،ولذلك قال احلسن

 .٢١ اهللا منهمن قال وأحسن العمل قبل: إال بعمل
حلقة اخلاطرة اليت تولد نتيجة تفاعل اإلنسان مع عناصر البيئة احمليطة يف : األوىل: يتكون من حلقات مخس" العمل"و

 اليت تولد نتيجة -حلقة الفكرة-مث يتلتف التفكري هذه اخلاطرة ليولد احللقة الثانية ،حلظة معينة تفاعال إجيابيا أو سلبيا
وأدواتـه  ،وتركيبها وتقييمها إىل أن يبلور خمططا كامال ملوضوعها وطرائق تنفيذها        ، اخلاطرة قيام قدرة العقل بتحليل   

 مث تتحرك احللقة    -حلقة التعبري -مث يصوغ ذلك كله فإنه نسيخ لغوي ميثل احللقة الثالثة           ،وزمنه ومكانه وغري ذلك   
. والتنفيـذ   حلقة املمارسة  -لقة اخلامسة احل- لتنقل العمل إىل األعضاء اجلسدية لينتهي يف         -حلقة اإلرادة -الرابعة  

حيث ،} يعلَم ِسركُم وجهركُم ويعلَم ما تكِْسبونَ     {: ويشري القرآن الكرمي إىل هذه احللقات اخلمس عند قوله تعاىل         
وتشري ،ن اليت حتدث داخل سر اإلنسا     -اخلاطرة والفكرة واإلرادة  -إىل احللقات الثالث األوىل     " سركم"يشري كلمة   

حلقة املمارسة  -إىل احللقة اخلامسة    " ما تكسبون "وكلمة  ،حلقة التعبري اللغوي  -إىل احللقة الرابعة    " جنواكم"كلمة  
 .العملية

فبعض . ولكن يتفاوت نضج حلقات العمل اليت يتم إجنازها. واإلنسان ال يتوقف حلظة من حلظات عمره عن العمل       
حلقة الفكر  : وبعضها يتوقف عند احللقة الثانية    . قة اإلرادة فيظل العمل أمينة    حل: األعمال يتوقف عند احللقة األوىل    

ويستحق أن  ،احلسية فيصبح العمل إجنازا   " املمارسة"حلقة  : وبعضها يستمر حىت احللقة األخرية    . فيظل العمل فكرة  
 ".عمل"يوصف بأنه 

 اليت  -أو احلكمة حسب تعبري القرآن    -والذي يقرر فاعلية كل حلقة من حلقات العمل اخلمس هو درجة الكفاءة             
والنجـاح يف حلقـيت     . وهذه الكفارة هي مثرة التربية اليت تتعهد هذه احللقات بالتنمية والرعاية          . تنجز كل حلقة  

وأما النجاح  ،يف العمل " الصواب"أما النجاح يف حلقة الفكرة فثمرته       ،يف العمل " اإلخالص"مثرته  -اخلاطرة واإلرادة   
وإىل ". الفالح"واجتماع الثمرات الثالث وتكاملها جيعل العمل يتصف بصفة . العمل" إجناز"ة مثرته يف حلقة املمارس

} قَـد أَفْلَـح الْمؤِمنـونَ   {و ،} الْمفِْلِحـني {: هذه الصفة كانت اإلشارة يف القرآن الكرمي عند أمثال قوله تعاىل       
 .٢٢واملفلح هو الظافر باملطلوب،ملطلوبالظفر با:  معناه-كما عرفه الرازي-والفالح . ومشتقاا

حلقة اإلرادة فإن كانت إرادة إجيابية      : ويف الغالب يتقرر مسار العمل حنو الصالح أو السوء من خالل احللقة األوىل            
إىل احللقـتني    وإن كانت سيئة امتـدت صـفة السـوء        ،صاحلة امتدت صفة الصالح إىل حلقيت الفكر واملمارسة       

                                                 
 .١٢١ص،٢جـ،التفسري،الطربي - ٢١
 .٣٤ص،١جـ،"٣-البقرة"التفسري ،الرازي - ٢٢
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 متييز بني   القدماء دون " فقه"وبسبب هذا املفهوم ظلت موضوعات الدراسة املقدمة للناشئة تقتصر يف حمتوياا على             
ودون مقارنة بني املشـكالت الـيت واجههـا القـدماء           ،وبني حاجات الناشئة املعاصرين   ،حاجات هؤالء القدماء  

وهي ال  ،وبني املشكالت اليت يواجهها الناشئة املعاصرون واتمعات اليت يعيشون ـا          ،واتمعات اليت عاشوا فيها   
وإمنا باعتبارها معجزات حضـارية لبـت       ،ا أثرها يف احلاضر   تدرس باعتبارها منجزات تارخيية شكلت املاضي وهل      
وتوفر هلم عوامل التفوق والغلبة والتمييز على اآلخـرين مـن           ،حاجات املاضني وما زالت تليب حاجات املعاصرين      

 .معاصريهم يف األمم األخرى
وغريها من  ،هداف واملناهج واملؤسسات اإلسالمية وغياب مفاهيم األ    ،وال شك أن ختلف املفاهيم التربوية يف املعاهد       

وعن استمرار النتائج السلبية الـيت  ،مها املسئوالن عن استمرار االزدواجية يف نظم التربية القائمة،تنظيماا وأنشطتها 
 . فيما سبق-مارتن كارنوي-حتدث عنها 

__________ 
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وأماكن االحنراف بعـد أن اسـتنفذت       ،واالجتماعية إىل أماكن نفيات اتمع من البارات      ،من املؤسسات العلمية  
واألمراض ،واألزمات االجتماعية ،مث يعودون ليصوروا اتمعات الغربية كسمتودعات لاليارات األخالقية       ،قدراا

 .ر احلضارة الغربية القائمة كمقدمة للتخلص من النفوذ الغريبوليمنوا شعوم بقرب ايا،النفسية والعقلية
وأما عن األمر الثاين وهو العمر الذي يتم خالله إعداد من جيري اختيارهم لشهود التيارات العاملية يف ميادين التربية                   

ي يف مرحلـة    أ،فلعل املناسب أن يكون ذلك يف مرحلة ما بعد اخلامسة والعشـرين أو الـثالثني              ،والعلم والثقافة 
وبعد أن تظهر على الدارس شارات النضج الفكري واالجتماعي والقدرة على التفاعل مع الثقافات ،الدراسات العليا

 .األخرى باستقالل وانفتاح
 يف البلد األصلي الذي     -أساسا-فال بد أن يكون     ،وأما عن األمر الثالث وهو املكان الذي جيري فيه عملية اإلعداد          

خارجه شريطة أن يصحب ذلك فترات من السري يف األرض لينظر كيف بدأ خلق الظـواهر                 ارس ال ينتمي إليه الد  
إن األمة الواعية تستطيع استرياد اخلرباء واخلربات من خارج وتدفع هلا  . احلضارية اليت يقوم بدراستها والتخصص ا     

 بأبنائها بسن مبكرة جدا ليتم هضمهم     مث ضمها داخل إطارها الثقايف واالجتماعي بدل أن تقذف        ،الثمن مهما غال  
 .يف معاهد التربية األجنبية داخل اإلطارات الثقافية واالجتماعية هناك

وإعدادهم علميـا   ،لوجدنا أن كل أمة تتوىل تربية أبنائها      ،ولو أننا نظرنا يف اخلارطة الثقافية والتربوية للكرة األرضية        
حىت إذا نضجوا واشتدت    ،م كل ما جيري من نشاطات ثقافية وعلمية       وتستورد هل ،داخل إطارها الثقايف واالجتماعي   

 .أعوادهم مل ختش عليهم أن يتفاعلوا مع اآلخرين يف كل مكان على األرض
أو يسمح بنهبهم حتت ستار     ، هو وحده الذي يقذف بأبنائه     -ومنه األقطار العربية واإلسالمية   -ولكن العامل الثالث    
وليعانوا فيما بعد مـن االغتـراب الثقـايف         ،ل شخصيام يف بيئات غريبة بعيدة     ليجري تشكي ،املساعدات الثقافية 

 !!واالجتماعي
ال أن تتركها إىل    ،وحتديد فلسفتها وأهدافها  ،ويلحق ذه املالحظات أن األمة جيب أن تتوىل ختطيط نظم التربية فيها           

واملصاحل الشخصية والوالءات   ،ا لألهواء احلزبية  أقلية من البريوقراطية التربوية اليت تتالعب بتشكيل أجيال األمة طبقً         
والتعليم ،ولعله من املفيد أن نالحظ أنه مل يكن يف الواليات املتحدة األمريكية وزارة للتربية. الثقافية املغترفة املضطربة

ويل يف هذا   إال يف السنوات األخرية حيث ينحصر عملها تقريبا يف رعاية التكنولوجيا والعلم أمام ضغط التنافس الد               
فإن اإلمريكيني أنفسهم خيططون ملستقبل أجياهلم مـن خـالل جمـالس     ،أما اجلانب االجتماعي واإلنساين   . امليدان
واليت تتوىل اإلشراف املباشر على تنفيذ الربامج ومراقبة البريوقراطية         ،ومؤسساا املنتخبة يف الواليات املختلفة    ،التربية

 .التربوية خطوة خبطوة
مر الثاين الذي يربز احلاجة إىل أهداف تربوية حمددة للنظم واملؤسسات التربوية يف األقطـار العربيـة                 وأما عن األ  
فهو إن النظم واملؤسسات التربوية اليت احندرت عن الطراز اإلسالمي القدمي ما زالت غائبة كلية عـن                 ،واإلسالمية

-وكل ما يف األمر أن لـديها        . ونتائجه،تطبيقاتهو،ومناهجه،وعن عالقته بالعمل التربوي   ،مفهوم األهداف التربوية  
وخالصة هذا اهلدف .  غري مكتوب يكمن يف منطقة الشعور وملا يصعد إىل منطقة الوعي ليناقش وحيلل-هدفًا واحدا

أو تبديل أو مراعـاة حلاجـات املسـتقبل الـذي           ،أن وظيفة التربية هي نقل تراث اآلباء إىل األبناء دومنا تطوير          
ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى       {: يصدق عليهم قوله تعاىل   ،و احلاجات املتجددة والظروف املتطورة    أ،سيعيشونه

 .٢١اآلية : سور الزخرف} آثَاِرِهم مهتدونَ
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ويتمثل هـذا االغتـراب يف      . هو االغتراب الثقايف  ،ة أصبح احملور األساسي للحياة االجتماعية يف األقطار النامي        -٢
وأمناط احلياة السائدة يف الدول الصناعية املتقدمة بدل تطوير القيم احمللية وأمناط احليـاة              ،استعارة هذه األقطار للقيم   

 .١٨األصلية
ازدواجيـة يف   ، ازدواج شخصية الفـرد الـذي يـذهب للدراسـة يف األكادمييـات األوربيـة واألمريكية                -٣

 .وتنتهي به إىل الدمار الثقايف،وازدواجية يف الثقافة ال يستطيع التخلص منها طوال حياته،اللغات
وإشاعة قيم  ،وإبقاؤها ضحية االغتراب الثقايف والتمزق االجتماعي     ، تشويه شخصية الشعوب يف األقطار النامية      -٤

 املستعمرين ولغام على حساب القيم
األقلية احلاكمة اليت تقوم بدور الوسيط بني الشعوب احملليـة           الثقافة القومية إال ما يدعم    وإمهال  ،احمللية واللغة احمللية  
 .١٩واألقطار الصناعية

والوسـطاء بـني هـذه      ، أفرزت نظم التعليم اليت تأثرت بالدول االستعمارية خنبة حاكمة تقوم بدور الوكالء            -٥
وتبقى شعوا يف حالة اعتماد مستمر ،عامل بني الطرفنيوبني الشعوب احملكومة من قبل هذه النخبة وتسهل الت،الدول

 .٢٠والثقافية على الدول املذكورة،من الناحية االقتصادية
 على عالا   -التربية واالستعمار الثقايف  - هذه حول    -مارتن كارنوي -والواقع أنه ال جيوز التسليم بتقريرات أمثال        

 وإمنا جيب تناوهلا بوعي وعلى أساس اعتبارها إحدى املعلومات    .حبيث يفهم منها وجوب االنغالق التربوي والثقايف      
إن شهود التيارات الثقافية من خالل االطـالع علـى ثقافـات    . املساعدة على كيفية التفاعل الثقايف مع اآلخرين  

التنميـة  ومحل الرسالة ومقتضيات    ،ودراسة اللغات األجنبية هو أمر ال بد منه للمشاركة يف احلضارة العاملية           ،العامل
 .والتقدم

هي فيمن يتم اختيارهم للقيام ـذا الشـهود         ،ولكن موضع احلساسية يف هذا التفاعل الثقايف يتمثل يف أمور ثالثة          
 .ويف أي مكان يتم إعدادهم للقيام ذا الشهود،ويف أي مرحلة من العمر يوجهون للقيام ذه الوظيفة،الثقايف

فال بد أن ،يوجهون لشهود ما جيري يف العامل يف ميادين الفكر التربية والعلمأما عن األمر األول وهو اصطفاء الذين        
وأن يتم االختيار من أولئك الذين هلم       ،جيري هذا االختيار طبقًا ملقاييس علمية دقيقة تقيس الذكاء والقدرات العالية          

ة قوية علـى هضـم مـا        وهلم قدر ،وشغف بالبحث واالطالع  ،وهلم انتماء قوي  ،إحساس عميق مبا جيري يف العامل     
 أن يهيأ هلـم     -بعد أن جيري إعدادهم   -وال بد   . وكيفية التعامل معه واالستفادة منه    ،حتليله وتقييمه  يشهدونه وعلى 

 .وفرص التواصل مع من هلم عالقة،مؤسسات العمل اجلماعي
أو األغلبية  -م  وإمنا جيري اختياره  ، هو إرسال عناصر ال قدرات عالية لديها       -وما زال حيدث  -ولكن الذي حدث    

وحني يـذهبون هنـاك     . والعالقات الشخصية ،والعائلية، طبقًا ملقاييس ذاتية من االنتماءات احمللية      -الساحقة منهم 
واالجتماعيـة اجلاريـة    ،ويفشـلون يف هضـم الظـواهر العلمية       ،يعجزون عن القيام مبا يتطلبه البحث والدراسة      

والتسوق مث يعودون الة زائفـة مـن التعـامل والغـرور            ،ملتعةولذلك فإما أن ينغمسوا يف أماكن اللهو وا       ،حوهلم
إن -وإما  ،مارتن كارنوي -واالجتماعي كما أشار إليه     ،والتباهي باأللقاب العلمية وإشاعة االغتراب الثقايف     ،الثقايف

 اليت ترسبت  أن ال يشهدوا من الغرب إال العينات-كانوا من العناصر اليت مت إقفاهلا مسبقا بعوامل التعصب واجلمود
                                                 

١٨ - Ibid, P. ٥٥. 
١٩ - Ibid, PP. ٧٢-٦٩. 
٢٠ - Ibid, P. ١٤٣. 
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 Philanthropy and Cultral:  بعنوان-آرنوف. ربروت ف- ١٩٨٢ومثله الكتاب الذي أخرجه عام 

Imperialism 
 ".املساعدات اخلريية واالستعمار الثقايف: "أي

 : عنوان١٩٨٣ عام -برمان. إدوارد هـ-وكذلك الكتاب الذي أخرجه 
The Influence of the Carnegie, Ford and Rockefeller Foundations on the 

American Policy: the Ideology of Philanthropy. 
 ".أيديولوجية املساعدات: ومؤسسة روكفلر على السياسة األمريكية،ومؤسسة فورد،تأثري مؤسسة كارينجي: "أي

اليت وردت يف الكتاب األول يعطي صورة واضحة عن أثر التربيـة املسـتوردة              ،ولعل استعراض حمتويات التفاصيل   
 هي إن   -مارتن كارنوي - النتائج اليت انتهى إليها      إن خالصة . ومنه األقطار العربية واإلسالمية   ،ألقطار العامل الثالث  

 كجـزء مـن   -ومنها األقطار العربية واإلسالمية-جاءت إىل معظم أقطار العامل الثالث   ،نظم التربية الغربية الرمسية   
واهليمنة السياسية من خـالل الفئـة       ،وأا كانت منسجمة مع أهداف االستعمار االقتصادي      ،السيطرة االستعمارية 

 .فة واحلاكمة يف هذه األقطاراملثق
اليت تناسب ، على القيام باألدوار-بفتح امليم-لقد حاولت القوى االستعمارية من خالل املدارس تدريب املستعمرين 

 .١٦بكسر امليم-املستعمر 
وحتللت ظاهرة األمرباطوريات بعد احلرب العاملية الثانيـة ظلـت األنظمـة التربويـة يف               ،وحني احنسر االستعمار  

فاملنهاج ولغة  . ومل يصبها التغيري بعد االستقالل    ،اليت ختلصت من االستعمار كما كانت عليه إىل حد كبري         ،ألقطارا
كما أن العالقات الثقافية    . ظلت كما كانت يف عهد االستعمار     ،التعليم ويف بعض األحوال جنسية املعلمني أنفسهم      

ي من جوانب كثرية أقوى مما كانت عليـه خـالل اإلدارة            ه -بفتح امليم - واملستعمر   -بكسر امليم -بني املستعمر   
 .١٧االستعمارية

 حتدد دور املدارس يف األقطار اليت حتررت مـن االسـتعمار   ١٩٤٩ إنه منذ عام    -Carnoyكارنوي  -ويضيف  
 العسكري كأدوات لتحديد األدوار

إال أنه سار على    ، السيطرة االستعمارية  فمع أن التعليم انتشر على أثر االستقالل من       . االجتماعية ألبناء هذه األقطار   
وصارت أهدافه تركز على إجياد متعلمني ذوي مهارات عالية خلدمة مصاحل األقطار الصـناعية              ،نفس النمط السابق  

وبناء نظم التعلـيم؛    ،واملهين يف العلوم االجتماعية وإدارة األعمال     ،املتقدمة من خالل التأكيد على التدريب العلمي      
ومصدرا ،اليت أرادت األقطار النامية أسواقا ملصنوعاا، أهداف الشركات الدولية يف األقطار املتقدمةليخدم ذلك كله

 .للمواد اخلام الالزمة هلذه الصناعات
 إن اجلهود اليت بذلت لتطوير التعليم يف أقطار العامل الثالث مل متنح هذه األقطار القدرة علـى                  -كارنوي-ويضيف  

 :والرأمسايل وإمنا أفرزت نتائج ومثرات أمهها،اعيالتحول إىل الطور الصن
 وعدم قدرم على ممارسة أي عمل إذا مل يتيسر هلم           -مبا فيهم خرجيي اجلامعات   - انتشار البطالة بني اخلرجيني      -١

 .عمال يف األدوار اليت حددها هلم التعليم اجلديد

                                                 
١٦ - Martin Carnoy. Education as Cultural Imperialism, "New york & London: Longman Inc. 

١٩٧٤" P٣. 
١٧ - Ibid, P. ١٧. 
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ولكن علم النفس نفسه وصل ،إن لعلم النفس دورا أساسيا يف البحث عن أهداف التربية يف النفس اإلنسانية صحيح  
وضرورة االسترشاد بالوحي الصحيح    ،وهو إدراك األثر العميق لفعل اهللا يف النفس اإلنسانية        ،أخريا إىل القول الراسخ   

 .يف توجيه النفس وإرشادها
واستفادت من خربات مجهور املربني يف القـارة        ،سها اليت ضمت مشاهري املربني    ولقد اعترفت اللجنة املذكورة نف    

اليت جيـب أن تعمـل التربيـة مـن          ،األمريكية كلها أن القائمة السابقة لألهداف التربوية ال متثل كل األهداف          
 .ولكنها تشكل فقط مرشدا ملن حياول أن يضع أهدافا تربوية،أجلها

 واإلسالمية إىل أهداف تربوية إسالمية،ؤسسات التربوية يف األقطار العربيةحاجة النظم وامل: الفصل الثالث
والسبب الثالث الذي جيعل البحث يف أهداف التربية اإلسالمية أمرا هاما هو أن هناك ضرورة ملحـة إىل بلـورة                    

لقائمـة يف األقطـار   فما زالت النظم واملؤسسات التربوية ا. أهداف تربوية حمددة تتصف باألصالة واملعاصرة سواء     
 :واإلسالمية تعاين يف هذا اال من أمرين اثنني،العربية

إن النظم واملؤسسات التربوية اليت أنشئت يف هذه األقطار على النمط األوريب واألمريكي ما زالـت                : األمر األول 
وبني ،ا بفجوة تربوية واسعة بينهاوالتقليد حتتفظ دائم،وهي يف هذا االغتراب. مغتربة ثقافيا وتربويا يف هاتني القارتني

أو يتساوى معـه    ،وهذا أمر كامن يف طبيعة التقليد نفسه إذ ال ميكن للمقلد أن يلحق مبن يقلده              . النظم اليت تقلدها  
 تراجع الدوائر التربوية يف أمريكا وأوربا تراث أمثال ديوي وسكنر -مثلًا-ففي الوقت احلاضر . ماديا ونفسيا وعقليا

ولكن املؤسسات التربوية يف األقطـار      ،Revisionistsكما يفعل املراجعون    -د مراجعة جذرية شجاعة     وفروي
اليت نقلت عن هذا التراث قبل عشرين سنة أو ثالثني أو أكثـر             ،العربية واإلسالمية ما زالت تعتمد على الترمجات      

ففي عام .  إليها بني كال النوعني من املؤسساتولعل املثال التايل يقدم منوذجا واضحا للفجوة التربوية املشار  . بكثري
ـ   ١٩٥٨  نشرت ترمجته دار    ١٩٨٢ويف عام   ، متأثرا باملثالية القدمية   -فلسفة التربية -فينكس كتابه   .  وضع فيليب ه

النهضة العربية بالقاهرة بعد أن قدمت له بأنه عمل تربـوي جديـد يلـيب حاجـة الطلبـات املتزايـدة مـن                       
 .يسد ثغرة تربوية هامةوالدراسني و،الباحثني

واإلحساس ذه الفجوة املعرفية دفع بعض اجلامعات العربية إىل استعمال اللغات األجنبية مباشرة يف التدريس رغم                
 .واالضطراب االجتماعي،ما يف ذلك من أخطار االنصهار الثقايف
واإلسالمية ،وية القائمة يف األقطار العربيةوهو أن املؤسسات واإلدارات الترب،ويرتبط األمر الثاين باألول ارتباطا وثيقا

ويتجاهل الظروف االجتماعية والعلميـة     ،تلقن هذه األهداف التربوية املستوردة تلقينا يشبه تلقني النصوص املقدسة         
وهي مل حتليل الدوافع اليت رافقت استرياد هذه        . اليت صاحبت هذه األهداف يف مواطن نشأا      ،واملرحلة احلضارية 

وال تدري شيئًا عن املراجعات اجلارية هلذه األهداف عند أهلـها           ،والنتائج اليت تولدت عن هذا االسترياد     ،فاألهدا
 .وواضعيها

والتحليل لآلثار املترتبة على استرياد األهداف املذكورة هم من خارج          ،ومن الطريف أن الذين يقومون مبهمة النقد      
ومثـال  . بل هم من املختصني التربويني يف أوربا وأمريكا       ،لثالث كله ومن خارج العامل ا   ،األقطار العربية واإلسالمية  

 : بعنوان١٩٧٤ عام -مارتن كارنوي-ذلك البحث املدهش الذي قام به 
Education as Cultural Imperialism 

 ".التربية كأداة لالستعمار الثقايف: "أي
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اليت اختذناها أساسا لعملنا الـذي      -إن أكثر هذه القوائم أثرا يف عملنا هي قائمة بنسلفانيا           : "تذكر اللجنة -وأخريا  
 .١٥"اشتققنا منه قائمة أهدافنا

مث أدرجت حتت كل هدف العناصر الفرعية اليت رأت أن هذا  ،ة يف عشرة أهداف عام    -أهداف التربية -لقد ركزت   
ولكن طوهلا جيعل مـن     ،كما وضعتها اللجنة  ،ولعل األمانة العلمية تقتضي إيراد القائمة حرفيا      . اهلدف يتكون منها  

 .املناسب االكتفاء بتقدمي األهداف العشرة الرئيسية دون إخالل بالصورة الواقعية هلذه األهداف
 :والتنظري املشار إليها باألهداف العشرة الرئيسية التالية، التربية اليت تضمنتها قائمة جلنة البحثتتلخص أهداف

 .املهارات األساسية: اهلدف األول
 .حتديد مفهوم ذات الفرد: اهلدف الثاين

 .فهم اآلخرين: اهلدف الثالث
 .استعمال املعلومات املتجمعة لتفسري ما جيري يف العامل: اهلدف الرابع

 .التعلم املستمر: اهلدف اخلامس
 .السعادة العقلية والنفسية: اهلدف السادس
 .املشاركة يف عامل االقتصاد: اهلدف السابع
 .العضوية االجتماعية املسئولة: اهلدف الثامن
 .اإلبداع: اهلدف التاسع
 .التعايش مع التطور: اهلدف العاشر

واجلد اليت تتصف ا اهليئـات التربويـة      ،ود أن أشيد بروح املثابرة    وقبل املضي يف حتليل قائمة األهداف املذكورة أ       
والشعف العلمي اللذين يتصف مـا البحـث   ،وأوربا وأن أغبط املختصني على الروح اجلماعية    ،العاملة يف أمريكا  

واصـلة  ولكن هـذه اجلهـود املت     . وأن أقدر للمجتمعات هناك املكانة اليت أعطتها للتربية واملربني        ،التربوي هناك 
وإن ،والتضحيات اجلسيمة ال متنع من القول أن البحث التربوي مل يصل بعد إىل حل جذري ألزمة األهداف التربوية

والسبب هو األزمة القائمة . واتمعات الفسيحة،مضاعفات هذه األمة ما زالت تتفاعل على أماكن التطبيق التربوي
 .وهي أزمة نابغة من الفراغ العقائدي عامة، لألهداف التربويةيف ميدان فلسفة التربية األم املباشرة املولدة

 األمريكية يكشف عن أن القائمة مل       -جلنة البحث والتنظري  -اليت توصلت إليها    ،إن النظر يف قائمة األهداف التربوية     
ي أيضا ركزت   فه. تنج من النواقص والعيوب اليت نسبتها اللجنة إىل القوائم السابقة اليت راجعتها واعتمدت عليها             

كذلك مل تتصـف القائمـة   . والعقلية ومل تورد عن التربية اإلنسانية إال تعميمات فضفاضة ،على املهارات اجلسدية  
وعالقة اإلنسـان   ،كما أا جتاهلت متاما ما يتعلق بنشأة اإلنسـان ومصـريه          ،والعاطفي والنفسي ،بالتكامل العقلي 

 يف الصفحات الـيت مـرت   -جون وايت-تمدنا املقياس الذي طرحه  ولو أننا اع  . باإلنسان يف قرية الكرة األرضية    
وإن الذين يستطيعون كشف هذه األهداف هم اخلرباء ـذه الـنفس            ،حول اعتبار أهداف التربية كامنة يف النفس      

 الذي أودع ا    -خالق النفس -وهي أن املرجع األول ملعرفة النفس اإلنسانية هو         ،لوضعنا أيدينا على جذور األزمة    
خلَـق  ،اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق    {: وإىل هذا املنهج يوجه القرآن يف أول آية ابتدأ ا الوحي          ،دراا وخصائصها ق

 ].العلق[} علَّم الِْإنسانَ ما لَم يعلَم،الَِّذي علَّم ِبالْقَلَِم،اقْرأْ وربك الْأَكْرم،الِْإنسانَ ِمن علٍَق

                                                 
١ - ١٥ The ASCD Commitee on Research and Theory, OP. Cit,PP. ٥-٤. 
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تنبثق عن فلسـفة كليـة      ،راز مثل هذه األهداف حيتاج إىل أصول حمددة تتمثل يف فلسفة تربوية شاملة واضحة             وإب
 .واحلياة واملنشأ واملصري،لإلنسان والكون

إن فالسفة التربية منذ قرون     :  يقول -جون وايت -إن عجز التربية احلديثة عن توفري هذه األصول واملقومات جعل           
والسبب أن البحث يف    . ولكنهم مل يصلوا بعد إىل شيء     . ريف حمدد شامل للتربية وأهدافها    يعملون للوصول إىل تع   

 .١٣والبحث يف أهداف التربية يتضمن البحث يف معناها، يتضمن كذلك البحث يف أهدافها-معىن التربية-حتديد 
.  ايـة مـن اآلراء     وتصنيفها تنوعت هذه األهداف إىل ما ال      ،وبسبب هذا اخلالف حول حتديد األهداف التربوية      

بينما يرى آخرون أن أهـداف      . إن أهداف التربية جيب أن تتركز حول منو الفرد معرفيا وعقليا          : فهناك من يقول  
وفريق ثالث يرى أن اهلدف الرئيسي      . التربية جيب أن تركز على مساعدة املتعلم على تطوير قدراته إىل أقصى مدى            

وفريق رابع يرى أن التربية جيب أن دف إىل حتقيق التوازن بني املعارف ،ة املتعلمللتربية هو إجياد التوازن يف شخصي
ويرى فريق خامس التركيز على التفـوق يف ميـادين          ،بني الفنون واآلداب وبني العلوم    ،النظرية والتطبيقات العملية  

ة مدربة تتمتع مبستوى    ويرى آخرون أن األهداف هي تلبية حاجات اتمع من خالل إجياد طبقة عامل            . التخصص
 .١٤أو من خالل توفري اجلو املالئم للدميوقراطية أو الفن أو الثقافة واألخالق وهكذا،مناسب من التعليم

 يف تطوير أهداف تربوية تكون أساسـا للتربيـة يف           ١٩٨٠ عام   -جلنة اإلشراف وتطوير املناهج   -وحينما شرعت   
ولقد خلصـت اللجنـة     . مشكلة حتديد أهداف التربية العامة    -ة  الواليات املتحدة األمريكية واجهت نفس املشكل     

 :العقبات اليت واجهتها يف هذا الشأن يف التقرير الذي أجنزته بالقول
واالجتماعي والشخصي املرغوبة يف األفراد الذين جيتازون مراحل العمليـة التربويـة      ،ما هي أمناط السلوك العقلي    "

اية العام الدراسي الثاين عشر؟ ما هي مثرات التعلم ذي القيمة اليت هلا طابع حىت ،بنجاح منذ مرحلة رياض األطفال
إنساين؟ هل إن بعض أهداف التربية اليت ترغب األنظمة املدرسية يف حتقيقها تتناقض فطريا مـع مبـادئ التربيـة                

ائمة أهداف تربويـة    وما هو غري إنساين من أهداف التربية؟ هل تتصف أية ق          ،اإلنسانية؟ كيف حندد ما هو إنساين     
 بالشمول والطابع اإلنساين؟

ووجهتنا للعمل عندما بدأنا يف حتديد التعلم ذي القيمـة الـذي            ،هذه هي األسئلة اليت شكلت املثريات اليت دفعتنا       
 ".واجلسدية،والعاطفية،يعكس الطبيعة اإلنسانية النبيلة يف أبعادها العقلية

ؤسسات التعليمية واملعاهد التربوية وطلبت األهداف التربوية املعتمدة من         إا تصلت جبميع امل   : ومتضي اللجنة لتقول  
وبـدوائر القيـاس والتقـومي وتطـوير        ،واهليئات املختصة واملهتمة بالبحث يف األهداف     ،مث اتصلت باألفراد  ،قبلها

مث قامـت   ،يـة وكانت نتيجة هذه االتصاالت أن جتمع لدى اللجنة كمية هائلة من قوائم األهداف التربو             ،املناهج
 :وخلصت إىل النتائج التالية،بدراستها وحتليلها

 . تكرار كثري من األهداف عند املؤسسات واهليئات-١
 . تركزت األهداف على اجلوانب العقلية وحدها-٢
 . إن اإلشارات اليت وردت عن التربية اإلنسانية مل تتعد التعميمات الفضفاضة-٣
 .والنفسي،والعاطفي،ل العقلي مل تتصف األهداف املدونة بالتكام-٤
 . ركز غالب القوائم على أهداف سياسية يصعب قياسها-٥

                                                 
١٣ - John White, OP.Cit, PP. ٥-٤. 
١٤ - Ibid, PP. ٣-١. 
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فأناس يرون االقتصـار    . فقد تباينت آراؤه كذلك   ،وأما عن االجتاه الثالث الذي ال يرى ضرورة لألهداف التربوية         
ويقدمون أمثلة لآلداب العامة املقترحة     ،على ترسيخ اآلداب العامة وأشكال السلوك العام أكثر من األهداف التربوية          

وإمنا هي قيم يستطيع    ،ويضيفون أن هذه ليست مهارات متارس     . والتسامح،وحب اخلري ،ية احترام العقالنية  تنم: مثل
 .وأساليبه املستعملة،من خالل طرائقه املعلم أن يغرسها يف تالميذه

 ال يرون داعيا لألهداف التربوية مطلقا؛ ألنـه  -Percy T. Nunnنون . برسي ت-وأناس آخرون من أمثال 
: فاهلدف الذي ينص على وجـوب . ها وخيتلف يف تفسريها طبقا الختالف األفراد إزاء املثل العليا للحياة  يساء فهم 

وضارا سخيفا من وجهة نظر الشـخص       " أ"قد يكون نافعا من وجهة نظر الشخص        " إعداد الفرد للحياة الكاملة   "
. هدافه اخلاصة اليت تساعده على النموولذلك جيب أن تعمل التربية على مساعدة كل فرد على انفراد ليطور أ". ب"

وانطالقًا من هذا الرأي ظهرت اآلراء اليت تدعو إىل عدم التدخل يف منو الطفل واالكتفاء بتوفري البيئة املناسـبة لـه      
 .لينمو منوا مستقال

ام ولكن يعترض البعض على هذا االجتاه بالقول أن املعلم ال يستطيع أن يـؤثر يف الطلبـة ويغـرس ـم احتـر                      
اليت حيتـاج أن يتمثلـها يف سـلوكه         ،واخلري وما شابه ذلك إال إذا كان واعيا باألهداف التربوية العامة          ،العقالنية
 .١٢وطرائقه

ولو نظرنا يف كل من االجتاهات الثالثة اليت مرت لوجدنا أن جوهر اخلالف حول حتديد األهداف يتركز يف أمور                   
 :ثالثة هي

 حمـددة   -فلسفة تربوية -التفاق على أهداف عامة للتربية سببها عدم االتفاق على          إن الصعوبة الشديدة يف ا    ،األول
وفلسفة التربية حتتـاج أن     . فإذا مل حتدد فلسفة التربية ال ميكن استنباط األهداف        . تنبثق منها أهداف حمددة كذلك    

ربية احلديثة اليت ناقشنا بعـض      وهنا تكمن أزمة الت   . واملصري،واملنشأ،والكون،واإلنسان،تنبثق من فلفسة كلية للحياة    
 .كتاب فلسفة التربية اإلسالمية-مظاهرها يف الكتاب األول من هذه السلسلة 

إن الذين يرون عدم االشتغال بتحديد أهداف التربية هم أناس سئموا اخلالف املـزمن حـول هـذا                  ،واألمر الثاين 
لبحث فيه هم أناس ترعبهم نتـائج العمليـة   والذين يصرون على استمرار ا. املوضوع وسئموا من عقم البحث فيه  

وما يرونه من إخراج التربية احلديثة لنماذج إنسانية آلية ال      ،والعالقات اإلنسانية ،التربوية يف ميادين احلياة االجتماعية    
 .كلهاأو مغتربة من احلياة ،أو مناذج إنسانية منقسمة على أنفسها،أهداف عليا هلا يف احلياة إال اإلنتاج واالستهالك

إن الذين يدعون إىل االكتفاء بتحديد أهداف سلوكية عملية مشتقة بشكل مباشر عن موضـوعات               ،واألمر الثالث 
 هم أناس سـئموا عـدم       -وأخرى للجغرافية وهكذا  ،وأخرى للجرب ،كأن تكون هناك أهداف للحساب    -التعليم  

والذين يصرون على عـدم     . تعليمية اخلاصة واألهداف ال ،التوصل إىل حتقيق االنسجام بني األهداف التربوية العامة       
اليت حتصر اإلنسـان يف  ،هم أناس يضيقون ذا النوع من األهداف" السلوكية"االكتفاء باألهداف التعليمية اخلاصة     

 .والتطلعات اإلنسانية الرفيعة،واإلنتاج وال تتسع للقيم العليا،اتقان مهارات العمل
واألهداف العليمية السلوكية بطريقة حتقق التوافق      ،هداف التربوية العامة  فاملشكلة إذن هي كيفية صياغة كل من األ       

وتنتهي باإلنسانية وتتسع لتشمل املهارات العمليـة       ،مجيعها قائمة األهداف اليت تبدأ بالفرد      املنطقي بينهما لتشكل  
 .وال تضيق باألخالق االمجاعية والقيم والتطلعات العليا لإلنسان،واألخالق الفردية

                                                 
١٢ - John White, OP. Cit, PP.٨-٦. 



 ٨

وأخذ على ديوي اقتصار التربية عنده علـى اإلعـداد   ،وخطورة حصر األهداف التربوية يف الوسائل دون الغايابت    
وأضاف أن  . واخلدمات اليت ستضاعف اإلنتاج وهكذا    ،وزيادة استهالك املنتجات  ،لصناعيوزيادة اإلنتاج ا  ،للوظيفة

 .فإا تفرز جمتمعا عدمي العقل جمردا من اإلنسانية،التربية حني تقتصر على الوسائل دون الغايات العليا للحياة
اعدة الفرد على اكتشـاف      فلخصها يف مس   -كما يراها - أهداف التربية    -ماكنتاير-وانطالقا من هذا النقد خلص      

وعدم اقتصارها علـى    ،قدراته املعرفية والعقلية مع مالحظة امتداد هذه املعرفة الناقدة لتشمل الفن والعلم والفلسفة            
 .اخلربات النظرية الضيقة

 هذه وجدت صدى واسعا إال أنه فشل يف بلورة آرائه حني خلط بني نظريتني األوىل تدعو -ماكنتاير-ومع إن آراء 
بل تعمل على تطوير أهداف جديدة يكون من مثرا تنشئة          ،"األهداف الوسائل " عدم اقتصار التربية على تطوير       إىل

بينما تتناقض النظرية الثانية مع األوىل حني تدعو إىل . الطلبة على مساعدة بعضهم بعضا لتحقيق أهداف نبيلة سامية
ملية املنتجة للوسائل دون مراعاة النتفاع اآلخرين من هـذه          أن تركز التربية على تدريب الطلبة على األنشطة الع        

 .١٠أو تضررهم،األنشطة
-ولقد استعرض   . وما جيب أن تكون عليه هذه األهداف      ،مث تصاعد اخلالف وتفرع حول ماهية األهداف التربوية       

أولياء  تفاصيل هذا اخلالف فذكر أن بعض علماء التربية واالجتماع و-Ronald Corwin -رونالد كوروين
ويرى آخرون أن التربية جيب أن تركز على        . يرون أن أهداف التربية هي جمرد التحصيل الذهين       ،األمور والسياسيني 

ويرى فريق ثالث أن هدف التربية الرئيسي هو التـأثري يف تصـور             . االرتباط بني فاعلية التربية والنجاح الوظيفي     
ويرى فريق رابع أن الوظيفة الرئيسية للتربيـة        . اف قدراته العقلية  واكتش،وتقديره لذاته والثقة ا   ،الطالب عن نفسه  

وتدريب الناشئة على حسن استغالل أوقات الفراغ والترويح عن ،هي تطوير اجتاهات سياسية سليمة ومواطنة صاحلة
يف والدقة  ،استقالل الشخصـية  : ويرى فريق خامس أن وظيفة التربية هي تطوير قيم واجتاهات حسنة مثل           . النفس
وكل ما  ،والربامجاتية النفعية ،والتكيف مع متطلبات التغري التكنولوجي    ،والتقيد بالقوانني العامة  ،وضبط النفس ،العمل

 .١١يؤدي إىل النجاح
ويدور املظهر الثاين للخالف يف ميدان أهداف التربية حول ضرورة اتصال األهداف التربوية بالغايـات الرئيسـية                 

 أو موقف تعليمي خاص؟،ة عملية تنحصر يف موضوع دراسي حمددأم تكون أهدافا سلوكي،للحياة
:  مثل Aimsففريق يعترض على األهداف العامة      . واخلالف حول هذا املوضوع ما زال قائما حىت الوقت احلاضر         

 صيغ عامة غائمة ال ترشد إىل ما جيب عملـه يف            -حسب رأي هذا الفريق   -وصاحل اتمع؛ ألا    ،والسعادة،النمو
.  ميكن حتديدها وقياسها   Objectiveولذلك من األفضل أن حيل حملها أهداف تعليمية سلوكية          . ف العملية املواق

ولقد كان هلذا الرأي أثـره يف التطبيقـات التربويـة    . كأن حيدد ما جيب أن يتعلمه الطالب ويعمله يف درس اللغة    
 .تطبيق هلذا االجتاه وزمالؤه إال -Bloomبلوم -وما تصنيف األهداف الذي أعده . احلديثة

األهداف التربويـة   - ال تغين عن     Objectivesواالعتراض الذي ثار أمام هذا الرأي هو أن األهداف السلوكية           
؛ ألن األهداف السلوكية مقاييس صغرية حتتاج إىل تربير منطقي حىت ال تبدو عشوائية مفروضـة                Aims -العامة

 .يتم إال من خالل األهداف التربوية العامةوهذا التربير العقالين ال . دون وعي وال فهم

                                                 
١٠ - Ibid, PP. ١٦-١٤. 
١١ - Ronald G. Corwin. Education in Crisis, "New york: John Wiley & Sons Inc. ١٩٧٤" P. ١٣. 
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ومشـكلة  ،مشكلة ماهية األهداف األساسـية للتربية     : وتتمركز مظاهر أزمة األهداف التربوية يف أمور عديدة هي        
ومشكلة التناقض  ،االقتصادية-التناقض بني أهداف تربية الفرد واألهداف االجتماعية        ومشكلة  ،أهداف تربية الفرد  

 .بني أهداف تربية الفرد واألهداف املتعلقة بالفضائل األخالقية
اليت ستناقش يف مواقعها    ،ولكن احلديث يف هذا الفصل سوف يقتصر على املشكلة األوىل دون املشكالت األخرى            

 .من هذا البحث
ما هـي  : األول: ويتخذ هذا اجلدل مظاهر ثالثة. اجلدال يدور بشدة حول ماهية أهداف التربية وتصنيفها  فما زال   

هل تتصل هذه األهداف بغايات احلياة الرئيسية أم جيب االقتصار على : األهداف التربوية اليت جيب حتديدها؟ والثاين
هل هذه األهداف : قف تعليمي حمدد؟ والثالثبلورة أهداف سلوكية عملية تنحصر يف موضوع دراسي حمدد أو مو         

 ضرورية للتربية أم هي غري ضرورية أصلًا؟
فلقد كان االعتقاد يف املاضي بوجوب جعل األهداف األساسية للتربية هو احلصـول             ،أما عن تفاصيل املظهر األول    
ال عدد كبري من املـربني واألسـاتذة   وما ز،بعيدا عن منافعها العملية يف امليادين املهنية   على املعرفة من أجل املعرفة    

 .يؤمنون ذا الرأي ويدعون إليه
كان هدفًا مقدسا منذ أيام أرسطو واستمر مبجيء املسيحية اليت أضفت علـى             " املعرفة من أجل املعرفة   "والواقع أن   

 الذي نشأ -ن ديويجو-مث جاء . مث استمر على يد أمثال الفيلسوف هيجل واملدرسة املثالية،هذا اهلداف طابعا دينيا
بسبب التنـاقض واالنشـقاق بـني       -ولكن اضطراب عقيدته الدينية     ،يف بيئة دينية وبدأ من أنصار الفلسفة املثالية       

وعن الفلسفة املثاليـة مث تـبين   ، أي به إىل التخلي على عقائده الدينية-والعلم خاصة بعد ظهور الدارونية    ،املسيحية
 .والتمتع خبرياته احملسوسة،امها يف الوجود احملسوستركز اهتم" برامجاتية"فلسفة نفعية 

والعقائد املسيحية مـن    ،فأفرغ قوالب الفلسفة املثالية   ،وكان هلذا التطور العقائدي أثره يف الفكر التربوي عند ديوي         
كما -بية  أبقى على اقتران الفلسفة بأهداف التر-أولًا-فهو . حمتوياا مث مألها مبحتويات مشتقة من عقائده اجلديدة

كذلك أبقى على اهلداف التربوي الذي تتبناه الفلسفة املثالية وتتمحور نشاطاا التربوية حوله وهو              . فعل املثاليون 
ولكن ديوي غري اسـم هـذا   .  والذي يعين استمرار رقي الضمري اإلنساينrealisation Self-حتقيق الذات 

بل إن التربية   ،اه استمرار منو عقل الفرد بدون انقطاع       وجعل حمتو  -Growthالنمو  -اهلدف وأطلق عليه مصطلح     
مث فسر هذا النمو تفسريا يتفق مع الدارونية . وإن هذا النمو هو هدف يف حد ذاته       ، صارت تعين النمو   -عند ديوي -

  وعزز ا مفاهيم النمو الـيت لونـت كتاباتـه التربويـة            -التطور-اليت تأثر ا تأثرا شديدا واستمد منها مفهوم         
فبتر ديوي هذا الترقي العقلي     ، تعين الترقي العقلي ملعرفة اإلله     -عند املثالية واملسيحية  -كذلك كانت التربية    ،املختلفة

–وجعله مفهوم   ، مفهوم املثالية عن الذكاء    -ديوي-كذلك طور   . وجعله وحده هدفا يف حد ذاته     ،عن معرفة اإلله  
ل هذه األهداف هو التركيـز علـى اإلنتـاج ومتجيـد            وأخريا جعل ديوي اهلدف األخري لك     . ٩املشكالت حل

 .وتركيز النشاط يف احلياة احملسوسة،العمل
وبالرغم من النجاح الذي حققه ديوي خاصة احلماس الذي حققته آراؤه حول العمل ومنهج النشاط إال أن أشكاال 

 ١٩٦٤ عام -ألسدير ماكنتاير- به ومن ذلك ما قام. من النقد واملعارضة بدأت تتصاعد بوجه هذه اآلراء وتطبيقاا
 آراء ديوي   -ماكنتاير-ويف هذا البحث فند     " ضد الفلسفة الربامجاتية  : "حيث قدم حبثه حول أهداف التربية بعنوان      

                                                 
٩ - John White, The Aims of Education, "London: Routledge & Kegan Paul, ١٩٨٢" PP. ٢٢-٩. 
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 : تصوير هلذه العالقة املتبادلة بني النوعني من األهداف-١رقم-ويف الشكل التايل 
ويؤثر يف العملية ،فاعل مع إطار أوسعتت" ٣الشكل " املشار إليها يف -شبكة العالقات التربوية-وجيب أن نالحظ أن 
ومـدخالت  ،"املمارسات اجلماعيـة "والبيئة الصفية ،ويتألف هذا اإلطار من املؤسسة التربوية. التربوية بشكل أكرب 

وميزانيـة  ،"أي األحوال االجتماعية واالقتصادية والثقافية للطـالب      "ومدخالت اتمع   ،"اهليئة العاملة ا  "املدرسة  
وطريقة ،ومتطلبات الدوام ،والبناء املدرسي ،وحجم املدرسة ،والتنظيم املدرسي ،وطول السنة الدراسية  ،جمهوبرا،التعليم

 .وطريقة التفاعل بينهما،وخصائص األساتذة والطلبة،اختاذ القرارات
 كل هذه العوامل اليت يتألف منها اإلطار األوسع الذي أشرنا إليه ميكن أن ختدم كأمور مساعدة لتحقيق األهداف                 

 .٧أو إعاقة حتقيقها،التربوية
 :خصائص األهداف التربوية

 :وهي،جيب أن تتصف األهداف التربوية ببعض اخلصائص اجلوهرية
 . أن تكون األهداف التربوية متفقة مع الطبيعة اإلنسانية مراعية حلاجاا قابلة إلطالق قدراا اإلبداعية-١
وقيم وعـادات   ،اتمع مث بينه وبني التراث االجتماعي من عقائـد         أن حتدد أهداف التربية العالقة بني الفرد و        -٢

 .وتقاليد ومشكالت
 . أن تليب هذه األهداف حاجات اتمع احلاضرة وتعاجل مشكالته-٣
 . أن تكون مرنة قابلة للتغري حسب ما يتطلبه التطور اجلاري واملعارف املتجددة-٤
تساعدهم على حتديد الطرق الالزمة يف التربية  وأن،ما جيب أن يعملوه أن ترشد األهداف العاملني يف التربية إىل -٥

 .واألدوات الالزمة لقياس نتائج العملية التربوية وتقوميها،والتعليم
واالجتاهات والعادات اليت يراد تنميتها يف شخصية       ،واملواقف، أن توضع هذه األهداف نوع املعارف واملهارات       -٦

 .٨املتعلم
اليت حتدد نشـأة اإلنسـان ومصـريه وعالقاـا          ،ألهداف شاملة متكاملة يف ضوء العالقات      أن تكون هذه ا    -٧

 .واإلنسان واحلياة من حوله،بالكون
 أزمة التربية احلديثة يف ميدان األهداف التربوية: الفصل الثاين

ل التربوي الذي يسـبق     وهي أزمة نابعة من األص    . تعاين التربية احلديثة من أزمة معينة يف ميدان األهداف التربوية         
فلسـفة التربيـة    - اليت استعرضنا مظاهرها يف كتاب       -أي أزمة فلسفة التربية   -األهداف يف دورة العملية التربوية      

 .اإلسالمية

                                                                                                                                            
وإنه ،هو أن العالقة والتمييز بني النوعني من األهداف غري واضحني عند الكثريين من الباحثني واملختصني يف ميدان التربية خاصـة                   ،والسبب الثاين 

 . متييز واضح بينهم يف االسم كما هو الشأن يف اللغة اإلجنليزية-يف اللغة العربية-ليس هناك 
٧ - The ASCD Committee on Research and A Theory. Measuring and Attaining the Goals of 

Education. ١٩٨٠. PP. ٩-٤ ASCD - The Association for Supervision and Curriculum 

Development in the U.S.A. 
٨ - Rodman B.Web, Schooling and Society, "New york: Macmillan Publishing co., Inc, ١٩٨١" 

PP. ١١٣-١١٢. 
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وهو الَِّذي سخر الْبحر ِلتأْكُلُوا ِمنه لَحما طَِريا وتستخِرجوا ِمنه ِحلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك مواِخر ِفيِه وِلتبتغوا                {-
 ] .١٤: النحل[} ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ
وكل حلقة يف هذه السلسلة هـي وسـيلة إىل مـا            ،جة متناسقة من أهداف التسخري    فنحن هنا أمام سلسلة متدر    

ـ " جريان الفلك "فـ. حىت تبلغ احللقة األخرية اليت تشكل الغاية واملقصد النهائي        ،بعدها ". تسخري البحـر  "هدف ل
 لتحقيق اهلـدف    وهذا اهلدف الثاين وسيلة   ،"االبتغاء من فضل اهللا   "وهذا التسخري هو وسيلة لتحقيق هدف يليه هو         

 ".شكر الناس هللا"النهائي وهو 
مها هدفان لــ    " واستخراج احللية للبس  " "أكل اللحم الطري  "فـ. ومثله حلقة األهداف املتضمنة يف اآلية الثانية      

 ".شكر اهللا"ومها أيضا وسيلة لتحقيق اهلدف النهائي وهو ،"تسخري البحر"
فهي مهما تفرغت وتعددت فإا . فلسفة التربية اإلسالمية-كونات وهكذا يف مجيع األهداف اليت تنبثق من خمتلف م

وبسبب هذه الوحدة يف اهلدف التربـوي       ". شكر اهللا وعبادته أي حمبته وطاعته     "تنتهي إىل هدف ائي واحد هو       
 .النهائي كان وصف حمور العقيدة اإلسالمية بالتوحيد

" أكل اللحـم الطـري    "و" جريان الفلك " عند   -مثلًا- أهدافها   إن املشكلة القائمة يف التربية املعاصرة أا تقف يف        
فهي يف حقيقتها وسائل بـال      ". احلمد هللا "و" اإليقان باهللا "و" شكر اهللا "وال تتعداها إىل أمثال     " استخراج احللية "و

 .وختتلف اآلراء والفلسفات وتتناقض،ولذلك تتعدد املقاصد وتتصادم،غايات
 جعل البعض يفرق بينـهما يف       - واألهداف الوسائل  -األهداف األغراض -مها إىل   إن التدرج يف األهداف وانقسا    

 بينما يطلق على النوع الثاين      -األهداف التربوية -االسم يف ميدان املمارسات التربوية فيطلق على النوع األول اسم           
 .األهداف التعليمية-اسم 

ويف ممارسات واجتاهات اتمـع     ،لوك اإلنسان الفرد  فاألهداف التربوية هي تلك التغيريات اليت يراد حصوهلا يف س         
فهي تصف الصفات العقلية والنفسية والشخصية اليت يتمتع ا الفرد املثقـف تثقيفًـا   ،احمللي أو اتمعات اإلنسانية 

وهذه األهـداف   . وهي تصف أيضا االجتاهات واخلصائص االجتماعية اليت يتصف ا اتمع الراقي املتحضر           ،عاليا
وأمهية هذه األهداف أا حتدد مسارات األنشطة التربويـة وحتـدد      . ي الثمرات النهائية للعملية التربوية كما قلنا      ه

 وتنبثق عنها انبثاق الثمرة من      -فلسفة التربية -وهي تشتق مباشرة من     . الوسائل واألدوات الالزمة للتنفيذ والتقومي    
 .ةالبذرة كما ذكر يف الكتاب األول من هذه السلسل

 .وهي توجهه وحتدد بنيته وطبيعته وطرائق ووسائل تنفيذه،وهذه األهداف سابقة على املنهاج التعليمي
أي هي املهارات احملددة اليت يراد تنميتها من خالل تعليم          ، فهي نتائج موقف تعليمي معني     -األهداف التعليمية -أما  

لدراسات الغربية بني النوعني من األهداف فتطلق على        ولذلك متيز ا  . خربة دراسة معينة أو حمتوى معني من املنهاج       
بينما يطلق ،Educational Goals وبعضهم يطلق عليها Educational Aimsاألهداف التربوية اسم 

 .Teaching Objective أو Learning Objectiveعلى األهداف التعليمية اسم 
ية الالزمة بينما تعمل األهداف التعليمية علـى جتسـيد   ومتنحها الشرع،واألهداف التربوية توجه األهداف التعليمية 

 . ٦ الغايات اليت تتضمنها األهداف التربوية يف ممارسات عملية
                                                 

 :ية أم ضروري لسببنيلعل هذا التمييز بني األهداف التربوية واألهداف التعليم - ٦
فإنه يدعو  ،ولذلك حني يضجر البعض أمام تعقيد هذه املشكلة       . إن عدم التناسق بني النوعني هو أحد مظاهر األزمة القائمة يف التربية احلديثة            ،األول

 .دةاألهداف السلوكية احملد-بانفعال إىل طرح األهداف التربوية بعيدا واالكتفاء باألهداف التعليمية حتت عنوان 
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 مدخل
دور األهداف ومكانتها يف العملية التربوية      ،األول:  اإلسالمية أمر هام وضروري ألسباب     البحث يف أهداف التربية   

واحتدام اخلالفات حوهلا طبقا الختالف  ،هو األزمة اليت تعاين منها التربية املعاصرة يف ميدان األهداف         ،والثاين. كلها
هو عدم وضوح األهـداف يف املؤسسـات      ،ثالثوال. والغايات العرقية والطبقية  ،الفلسفات التربوية واملصاحل املادية   

 .التربوية القائمة يف العامل العريب واإلسالمي املعاصر
 :وفيما يلي تفصيل هذه األسباب

 :دور األهداف يف العملية التربوية: الفصل األول
داف التربوية  وتنقسم األه . التربية عملية هادفة مقصودة ال بد من حتديد أهدافها وإال سارت بغري وعي وال إرشاد              

أي تشتمل على األغراض واملقاصد النهائية الـيت يـراد مـن التربيـة              " األهداف األغراض : "إىل قسمني رئيسني  
أي الـيت تشـتمل علـى       " األهداف الوسـائل  "و. وحتقيقها على املستويات الفردية واالجتماعية والعاملية     ،إجنازها
 .األهداف األغراض-واألدوات الفعالة لتحقيق ،الوسائل

دون وسـائل نـوع مـن األمنيـات البعيـدة           " األهداف األغراض "فـ. وال غىن ألي من القسمني عن اآلخر      
. دون أغراض تنقصها الدوافع احملركة والغايـات املوجهـة        " األهداف الوسائل "و. والتطلعات املعوقة لإلجناز  ،املنال

األهـداف  -ل إىل هدف ـائي مـن    اليت توص-األهداف الوسائل-فمثال تعليم درس من التاريخ هو هدف من  
 . وهو الكشف عن قوانني اهللا يف االجتماع البشري-األغراض

إذ هناك من . األهداف األغراض- ولكنه غري قائم حول -األهداف الوسائل-واالتفاق يف التربية احلديثة قائم حول 
بينمـا  ،ومعطال للكشف واالبتكار   ويعترب احلديث عنها معوقًا لعمليات النمو والتقدم         -األهداف األغراض -ينكر  

وإمنا هو وسيلة هلدف ائي يتلوه ، ألن التقدم ليس هو اخلري الوحيد-األهداف األغراض-هناك من يصر على بلورة  
 ولكن هؤالء. وهو السعادة أو الرضا

ا مث يبـدأون  أيضا ال يلبثون أن خيتلفوا حول حمتوى السعادة والرضا وحول مكونات أي منهما واحلياة اليت تعكسه         
والدوران اصطلحوا على وصف  حىت إذا تعبوا من اجلدال،الدوران يف حلقة مفرغة من اجلدال واالختالفات الفلسفية

 .٥ بأا أهداف نسبية متغرية-األهداف األغراض-
رجة من فاألهداف يف التربية اإلسالمية هي أيضا حلقات يف سلسلة متد. وهذه مشكلة ال توجد يف التربية اإلسالمية

ويرتبط بـه   ،ولكنه تدرج متناسق كل هدف يفضي إىل اهلدف الذي يليـه          . واألهداف الغايات ،األهداف الوسائل 
ـ      -ولتوضيح هذا نأخذ عنية من األهداف املتولدة مـن          ". األهداف األغراض "روحا ومنطقا حىت ينتهي التدرج ب

لسفة التربية اإلسالمية يف الكتاب األول من هـذه     أي عالقة اإلنسان بالكون اليت استعرضناها يف ف       : عالقة التسخري 
 .السلسلة

 :هناك بعض اآليات اليت تضمنت مناذج من هذه األهداف منها
 ] .١٢ :اجلاثية[} اللَّه الَِّذي سخر لَكُم الْبحر ِلتجِري الْفُلْك ِفيِه ِبأَمِرِه وِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ {-

                                                 
 ٨٣٨-٨٢٧ص" ١٩٨٢،دار النهضة العربية: القاهرة"ترمجة الدكتور حممد لبيب النجيحي ،فلسفة التربية،فيليب فينكس - ٥



 ٣

ووعـد  ، الذي حققه للعصبة األوىل    موعوده،موعود اهللا للعصبة املسلمة   ،اهللا وأن تترقب يف يقني وثقة     
فَـآواكُم  «: وأن تنتظر قوله تعـاىل    .. وتصرب على تكاليفه    ،بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه     

 ال  -وهي إمنا تتعامل مع وعد اهللا الصـادق         . »ورزقَكُم ِمن الطَّيباِت لَعلَّكُم تشكُرونَ    ،وأَيدكُم ِبنصِرهِ 
 ٤! ووعد اهللا هو واقع العصبة املسلمة الذي يرجح كل واقع-اخلادع مع ظواهر الواقع 
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      قَِبيلًا ي لَمعا ناللَِّه مأْكُلُونَ، ولَا يا             وـأْنـا شِفيه قأَدا وظح رغا أَصوا ِفيهِض، كَاناِضِر الْأَرح ِئٍذ ِمنمو
                 لَكُم عضواِد، والِْجه ارِبِه د لَّ لَكُمأَحو ،ابِبِه الِْكت ثَكُمرلَاِم، فَولَّ ِبالِْإسجو زع اَء اللَّهى جتح ،مهِمن

، وجعلَكُم ِبِه ملُوكًا علَى ِرقَاِب الناِس، وِبالِْإسلَاِم أَعطَى اللَّه ما رأَيتم، فَاشكُروا ِنعمـه،               ِبِه ِمن الرزقِ  
 كاربتا ونبالَى رعِزيِد اللَِّه، فَتكِْر ِفي ملَ الشِإنَّ أَهو ،اِكِرينالش ِحبي ِعمنم كُمب١"فَِإنَّ ر 

ـِن                 وـوِرثُ ميثَ ورا أَولَاحلَاِم ِإصِن الِْإسلَى كَوةٌ عاِعيِتمةٌ اجاِرِخييت ججا حهاِت أَنِة ِفي الْآيرالِْعب ِمن
            اَءهدأَع لَِكنِة، ولَ الْآِخرا قَبلْطَانَ ِفيهالسةَ واديالسا وينةَ الدادعى ِبِه سدتلَـى     الْ -اهذَا عِله اِحِدينج

وأَنَّ أَهلَه قَد هجروا ِكتابه، وتركُـوا ِهدايتـه،     .  قَد شوهوا تاِرخيَه، وصدوا الناس عنه ِبالْباِطلِ       -ِعلٍْم  
         كِْم عاَء ِفي الْحدالْأَع ونَ أُولَِئكقَلِّدوا يارص ثُم ،اِرخيَهِهلُوا تجو       ِلِهمهج ببس وه هوا أَنمعى زتِه، حلَي

وضعِفِهم، وزواِل ملِْكِهم الَِّذي كَانَ عقُوبةً ِمن اِهللا تعالَى ِلخلَِفِهم الطَّاِلِح علَى ترِكِه، بعد ِتلْك الْعقُوبِة                
ازنِة ِبالتنلَى الِْفتاِلِح عالص لَِفِهملِْكِهِلسلَى مونَ.ِع عاِجعِه را ِإلَيِإنا ِللَِّه وونَ؟ ِإنِلمسا الْمهى أَيت٢! .فَِإلَى م 

ويف اآلية من العربة اليت جيب على املؤمنني أن يتذكروها أنه أورث من اهتدى ديه سـعادة الـدنيا                   
ونه لوال هدى الدين، وأورثهم ىف      وبسطة السلطان ومكّن ألهله ىف األرض وأنا هلم ما مل يكونوا يرج           

اآلخرة فوزا ورضوانا من رم وروحا ورحيانا وجنة نعيم هذا حني كانوا يعملون ديه، فلما أعرضوا                
عنه ونأوا جبانبهم عاقبهم اهللا مبا جرت به سننه ىف األرض فأضاعوا ملكهم وسلّط عليهم أعـداءهم،                 

اريخ أسالفهم، وليستضيئوا بنورهم وليثوبوا إىل رشدهم،       فليعترب املسلمون مبا حل م، ولريجعوا إىل ت       
ِإنَّ الْأَرض ِللَِّه يوِرثُها من يشاُء ِمن ِعبـاِدِه والْعاِقبـةُ           «: لعله يعيد إليهم تراثهم الغابر وعزهم املاضي      

ِقنيت٣» ِللْم. 
صـوت  .. نة القوية الغنيـة     مث ال يستجيب لصوت احلياة اآلم     ،فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة      

مث من ذا الذي ال يشكر اهللا على إيوائه ونصره وآالئه وهذا املشهد وذلـك               .. الرسول األمني الكرمي    
 ولكل منهما إيقاعه وإحياؤه؟،معروضان عليه

كانوا يذكرون مبا يعرفـون مـن حـاهلم يف          .. على أن القوم إمنا كانوا يعيشون هذا املشهد وذاك          
 ..ومن مث كان هلذا القرآن يف حسهم ذلك املذاق  .. ماضيهم وحاضرهم

والعصبة املسلمة اليت جتاهد اليوم إلعادة إنشاء هذا الدين يف واقع األرض ويف حياة الناس قد ال تكون                  
 ولئن . ولكن هذا القرآن يهتف هلا ذه احلقيقة كذلك.. وال تذوقت املذاقني ،قد مرت باملرحلتني

ِإذْ أَنتم قَِليلٌ مستضعفُونَ ِفي     «: ق عليه كانت اليوم إمنا تعيش يف قوله تعاىل        حققه وخرج أحاديثه وعل   
    اسالن طَّفَكُمختخافُونَ أَنْ يِض تفأوىل هلا أن تستجيب لدعوة احلياة اليت يدعوها إليها رسول          .. » الْأَر

                                                 
 صحيح مرسل) ٦٥٩/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١
 )٥٣٢/ ٩(تفسري املنار  - ٢
 )١٩١/ ٩(تفسري املراغي  - ٣
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

ومن ،وعلى آله وصحبه أمجعني   ،والصالة والسالم وعلى سيد األنبياء واملرسلني     ، العاملني احلمد هللا رب  
 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
 .فهذا كتاب قيم جدا يف التربية اإلسالمية لعلم جليل وهو الدكتور ماجد عرسان الكيالين حفظه اهللا 

لم وكيفية إخراج األمة املسلمة إخراجاً  صحيحا من          وحنن اليوم بأمس ملعرفة كيفية إخراج الفرد املس       
 .وحي الكتاب والسنة لكي نعود خري أمة أخرجت للناس

 : وقد اشتمل على األبواب التالية 
 مقدمة أمهية البحث يف أهداف التربية اإلسالمية -الباب األول 
  تربية الفرد املسلم أو اإلنسان الصاحل -الباب الثاين 

 خراج األمة املسلمة إ-الباب الثالث 
 مكونات األمة املسلمة -الباب الرابع 

 صحة األمة ومرضها وموا-الباب اخلامس 
 .تنمية اإلميان بوحدة البشرية والتآلف بني بين اإلنسان-الباب السادس 

 .... واألحاديث اليت بالكتاب فيها الصحيح والضعيف والقليل من املوضوع 
 : وأما عملي فيه فهو ما يلي

 تصحيح بعض األخطاء املطبعية  -١
 وضع هوامش الكتاب كاملة  -٢

ختريج األحاديث اليت أتى ا املؤلف من مصادرها ووضع الـنص نفسـه يف الكتـاب                 -٣
 .واحلكم عليها جرحا وتعديالً مبا يناسبها،

 .وشرح غريب احلديث وبعض معانيه .... شرح بعض اآليات القرآنية  -٤

 . قتضى احلال التعليق على بعض املوضوعات حسب م -٥

 .أسأل اهللا تعاىل أن ينفع به مؤلفه وحمققه وقارئه وناشره يف الدارين 
واذْكُروا ِإذْ أَنتم قَِليلٌ مستضعفُونَ ِفي الْأَرِض تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم النـاس فَـآواكُم              { :قال تعاىل   

 ]٢٦: األنفال[} يباِت لَعلَّكُم تشكُرونَ وأَيدكُم ِبنصِرِه ورزقَكُم ِمن الطَّ
كَانَ هذَا الْحي ِمن الْعرِب أَذَلَّ الناِس ذُلا، وأَشقَاه عيشا، وأَبينـه ضـلَالَةً، وأَعـراه                " :قالعن قَتادةَ، 

   ٍر بجأِْس حلَى رع وِمنيكْعا، مطُونب هعوأَجا، ولُودِنجيدالْأَس نـا ِفـي    : ياللَّـِه موِم، لَا والرو ،فَاِرس
ِبلَاِدِهم يومِئٍذ ِمن شيٍء يحسدونَ علَيِه، من عاش ِمنهم عاش شِقيا ومن مات ردي ِفي الناِر، يؤكَلُونَ                 
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