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أسباب التغيير االجتماعي ودور التربية فيه،أساليبها وميادينها في التغيير
من منظور قرآني

د. ندمي هاراتشيتش 

ملخص:
يعد التغيري االجتماعي عملية م�ستمرة احلدوث، وهي - ح�سب 
واأ�سباب  قوانني  �سموليتها وعمقها وميدان وقوعها- حتدث �سمن 
التغيري  النوع من  االإن�سان، وهذا  التغيري يف نف�س  حمددة. فقد يقع 
يعدُّ نقطة االنطالق لتغيري املجتمع ككل، ويحدث التغيري كذلك يف 
يتم  كما  عامليًا،  اأو  اأحيانًا جذريًا،  ويكون  معينة،  اجتماعية  طبقة 
وكل  الدوري.  الرتاقب  اأو  ال�رصاع  اأو  املداولة  قانون  ح�سب  التغيري 
اأنه  حيث  �سبحانه،  اخلالق  و�سعها  التي  للقوانني  يخ�سع  تغيري 
اإليها، وقد تكون كثرية ومعقدة. لكن  اأ�سبابًا توؤدي  جعل لكل تغيري 
اإما بعمله ال�سالح  اجلانب االأقوى يف الغالب يتعّلق بدور االإن�سان، 
واالإيجابي، اأو ال�سيء وال�سلبي. والرتبية والتعليم من اأهم الطرق التي 
ميكن من خاللها اإحداث التغيري، وجوهر ما يدعو اإليه القراآن باأكمله 
اأي  فهما،  االإيجابي،  للتغيري  والدعوة  وتعليمهم،  النا�س  تربية  هو 
الرتبية والتعليم الطريقان االأ�سا�سيان اللذان يوؤديان اإىل التغيريات 
املطلوبة واملاأمولة. واملنهج القراآين يف التغيري تربوي يف االأ�سا�س، 

ي�ستخدم اأ�ساليب خمتلفة يف ميادين حمددة. 
الكمات املفتاحية: التغيري االجتماعي، الرتبية، منظور، قراآين.

The Reasons of Social Change and the Role of 
Mentoring Therein; Its Methods and Contexts in 

Change from a Quranic Perspective 

Abstract:

Social change is considered to be a continuous 
process that occurs within specific laws and causes in 
accordance to its comprehensiveness, profoundness, 
and context of occurrence. Change may occur within 
the human self, which is considered the starting point 
of changing society as a whole. Change may also occur 
within a specific social class, which may experience 
change at the root, or a change of rule in accordance 
with the laws of recurrence, conflict, or consecutive 
observation, while it may be global change. All forms 
of change are subject to the laws set by the Creator, 
as He made for each type of change its own reasons, 
which may be numerous and complicated. However, 
the most powerful side usually relates to the role of 
humans, who may make it good and positive, or bad 
and negative. Mentoring and education are among 
the most important ways through which change can 
be made. The essence of what the Qur›an advocates 
as a whole is to mentor people and to educate them, 
and to advocate positive change. The Quranic method 
of change is, at essence, that of mentoring by applying 
various methods in specific contexts.

Key words: Social change, mentoring, 
perspective, Quranic. 

مقدمة:
من املعلوم اأن لهذا الكون قوانني جعلها املوىل - عز وجل- 
ثابتة ال تقبل التغيري، والتي ت�سمى بامل�سطلح القراآين �سنن اهلل. وهذه 
ال�سنن مت�سي يف هذا الكون على وترية ديناميكية معينة، وباجتاه 
حمدد، ويف ُبعد وزمان حمددين. كلٌّ يف حركة وتغرّي، لكنها تبقى 
ة اهلِل يف اّلذين َخَلوا  �سمن قوانني اهلل، كما قال اهلل عز وجل: {�سنَّ

ِة اهلِل َتبِديالً}. )1(  َد ِل�ُسنَّ ِمن َقبُل وَلن َتِ
الب�رص،  بني  التغيري  يخ�س  ما  االإلهية  القوانني  هذه  ومن 
حمددة  زمنية  فرتة  خالل  ذلك  يحدث  حيث  وجماعات،  اأفراداً 
و�سمن جمريات التاريخ. كما ميكن ح�سول هذا التغيري لفرد بذاته، 
�سعفها  عند  حل�سارة  اأو  باأكمله،  جليل  حتى  اأو  معينة،  جلماعة  اأو 
ال  اأ�سباب تعّد جزءاً  التغيريات  اأوقوتها ونه�ستها. ولهذه  وتراجعها 
يتجزاأ من هذه القوانني وال�سنن. اإن الت�ساوؤالت وحماولة الفهم لتلك 
التغيريات التي ن�سهدها جميعًا بالفرتة االأخرية، ونعني بالتغيريات 
تلك التي وقعت يف اأ�سهر قليلة وجلبت اأحداثًا حتتاج – بالنظر عرب 
لهذا  واالأ�سا�س  البداية  نقطة  متّثل  قرون،  بل  عقود  اإىل   – التاريخ 

البحث. 
ومن االأ�سئلة املطروحة يف هذا اخل�سو�س ما يلي: ملاذا حتدث 
التغيريات؟ ما اأ�سبابها وقوانينها من وجهة نظر القراآن الكرمي؟ يف 
اأي حلظة تبداأ حتديداً؟ وما دور الإن�سان يف هذه التغيريات؟... اإلخ. 
من خالل ا�ستقراء القراآن الإيجاد الفرتات الزمنية التي حدث التغيري 
فيها، و بتحليل االآيات التي ت�ستعر�س االأحداث التي غرّيت واأ�سهمت 
ذاته  القراآن  اأن  جلّيًا  انطباعًا  لنا  هذا  �سيرتك  التاريخ،  �سناعة  يف 
حتّول  ذلك  على  ي�سهد  ما  واأكرث  التغيري.  طياته  يف  يحمل  كتاب 
�سماوي  بكتاب  يتقيد  يكن  مل  والذي  الوحي،  بعد  العربي  املجتمع 
وكانوا يعي�سون يف بيئة وثنية، اإىل جمتمع متح�رص ناه�س لي�سبح 
القراآن  العاملية وذلك يف غ�سون عقود قليلة، كان  للح�سارة  قائداً 
فيها هو املربي واملعلم. و�سنجد اأن الظلم من جهة وال�سالل من جهة 
الناحية  احلا�سمة من  التغيريات  �سببان مهمان حلدوث  اأخرى هما 
بت�رصفات  متعلق  باأكملها  اأمة  هالك  يكون  يكاد  حتى  ال�سلبية، 
اأفرادها التي ت�ستوجب العقوبة. ويف احلقيقة، فاإن الفرد قادر على 
اأن يتحكم بقْدٍر معني بالتغريات التي حتدث يف املجتمع. وما يدعم 
هذا الراأي ما جاء يف تلك االآيات التي تتحدث مبا�رصة عن التغيري، 
ما  ُيَغرّيوا  َحّتى  ِبَقْوٍم  ما  ُيَغرّيُ  ل  اهلل  {اإن  تعاىل:  قوله  يف  كما 
اأنَعمَها  ِنعمًة  مَغرّياً  َيُك  مل  اهلل  ِباأن  {ذلَك  )2(، وقوله:  ِباأَنُف�ِسهِم} 

على قوٍم حّتى ُيَغرّيوا ما ِباأْنِف�سِهم واأّن اهلل �َسميع َعليم} )3( . 
اإن بع�س امل�سطلحات القراآنية تدّل بقوة على اأن االإن�سان قادر 
على اإحداث تغيريات حا�سمة، واأن لهذا التغيري يوجد قانون وطريقة 
 170 يف  تكّرر  القراآن  يف  »االإ�سالح«  م�سطلح  جند  حيث  ومنهج، 
مو�سعًا، )4( ويف ظروف خمتلفة، كاأ�سلوب تعليمي- تربوي، تقليدي 
َواُهْم اإِلَّ َمْن  ْ ن نَّ الأجل تغيري احلال. قال تعاىل: {لَّ َخرْيَ يِف َكِثرٍي مِّ
ا�ِس َوَمن َيْفَعْل َذِلَك اْبَتَغاء  الٍَح َبْيَ النَّ ْو َمْعرُوٍف اأَْو اإِ�سْ اأََمَر ِب�َسَدَقٍة اأَ
بني  االإ�سالح  هذا   .  )5( َعِظيماً}  اأَْجراً  ُنوؤِْتيِه  َف�َسْوَف  اهلّلِ  اِت  َمْر�سَ
وال�سالم  ال�سلح  واإحداث  اأن يكون عن طريق تهدئتهم  النا�س ميكن 
بعد اخل�سومة، اأو يكون يف جعل امل�سلمني على كلمة واحدة، )6( اأو 
يكون يف اأي �سيء يدل على ت�سحيح احلال بني النا�س وجعله اأف�سل 
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العربة  لكن  للنزول،  �سبب  االآية  لهذه  كان  واإن   )7( عليه.  كان  مما 
الرتبوية امل�ستوحاة منها عامة لكل املجتمع. )8( اأو قوله تعاىل: {
َك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َواأَْهلَُها ُم�ْسِلُحوَن} )9( . اأي اأن اهلل  َوَما َكاَن َربُّ
اإذا كانوا ممن ياأمرون باملعروف وينهون عن  لن يعاقب ال�سابقني 
املنكر وي�سلحون يف االأر�س، ولكنهم معاقبون الأنهم مل يدعوا للخري 
واالإ�سالح. كما يفهم من االآية ال�سابقة اأي�سًا اأن ال�سابقني مل يعاقبهم 
اهلل الأجل �رصكهم )اإذا فهمنا كلمة ظلم يف االآية مبعنى ال�رصك( كما 
تدل عليه اآيات اأخرى، بل كانوا معاقبني الأنهم مل ي�سلحوا ومل يدعوا 

لالإ�سالح. )10( 
تعدُّ الرتبية الو�سيلة االأوىل واالأهم لتغيري االإن�سان واملجتمع، 
وم�سطلح  والتوعية.  التعليم  على  بناًء  النف�س  تغيري  مبداأها  الأن 
ال�سخ�س  لبناء  عدة  جوانب  ي�سمل  الأنه  اال�ستخدام  وا�سع  الرتبية 
خالل  ومن  اللغوي  الرتبية  معنى  خالل  من  يتبني  وهذا  وتعليمه، 
ورود هذا امل�سطلح وم�ستقاته واأجزائه ومرادفاته يف القراآن الكرمي 

وما ت�سمنه من معاٍن ودالالت.

كلمات حمورية
اأنه  اأو   )11( ال�سابق،  فلي�س على حاله  تغرّي حاله،  اأي  التغيري، 
اآخر.  �سخ�س  اأو  �سيء  تبّدل فجاء حمله  اأنه  اأي  اآخر،  ب�سيء  ا�ستبدل 
جاء  وقد  اال�سطالحي،  املعنى  عن  يختلف  ال  اللغوي  )12( واملعنى 

يف القراآن كلمات م�ساوية اأو م�سابهة باملعنى، مثل: تبديل، حتويل، 
ن�سخ.

بل  ال�سيغة،  بهذه  القراآن  يف  الكلمة  هذه  تاأت  مل  املجتمع، 
ِمْن  اأَْهَلْكنا  تعاىل: {َوما  قوله  قرية كما يف  اأو  اأمة  ب�سيغة  جاءت 
ٍة اأََجَلَها  َقْرَيٍة اإِلَّ َوَلها ِكتاٌب َمْعلُوٌم} )13(، وقوله: {َما َت�ْسِبُق ِمْن اأُمَّ
معنى  يدخل  املجتمع  م�سّمى  حتت  اإذن،   .)14( َي�ْسَتاأِْخرُوَن}  َوَما 
والذين  م�سرتكة  اأر�س  يف  تعي�س  التي  واملجموعة  واالأمة  اجلماعة 

تربطهم قوانني م�سرتكة، واأحكام وعادات وتقاليد... الخ.
بن�سها،  الكرمي  القراآن  يف  الرتبية  لفظة  ترد  مل  الرتبية، 
�سيغة  ب�سيغتني،  موا�سع  ثالثة  يف  م�ستقاتها  بع�س  وردت  ولكن 
ِمَن  اٱلذُّلِّ  َجَناَح  َلُهَما  تعاىل:{َواٱْخِف�ْس  اهلل  قول  يف  ووردت  الفعل 
ربياين  )15(  كما  ِغرياً.}  �سَ َياِن  َربَّ َكَما  اٱْرَحْمُهَما  رَّبِّ  َوُقل  اٱلرَّْحَمِة 
ورحماين برتبيتهما. فالرتبية تكملة للوجود. ويف قوله تعاىل على 
ُعُمِرَك  ِمْن  ِفيَنا  َوَلِبْثَت  َوِليداً  ِفيَنا  َك  ُنَربِّ اأَمَلْ  {َقاَل  فرعون:  ل�سان 
�ِسِنَي})16( والرتبية هنا: كفالة ال�سبي وتدبري �سوؤونه. قال مقاتل: 
ازدروا حممدا- �سلى اهلل عليه  اأهل مكة  الأّن  ذكر مو�سى وفرعون، 
و�سلم - وا�ستخفوا به، الأنه ولد فيهم، كما اأن فرعون اأزدرى مو�سى، 
الأنه رباه ون�ساأ فيما بينهم.)17( اأما يف �سيغة اال�سم فقد وردت يف 
اٱْلِكتاَب   ُ اٱهللَّ ِتيُه  ُيوؤْ اأَن  ِلَب�َشٍ  َكاَن  {َما  تعاىل:  قال  واحد،  مو�سع 
ِ َوَلـِكن  ا�ِس ُكوُنواْ ِعَباداً لِّ ِمن ُدوِن اٱهللَّ َة ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّ ُبوَّ ْكَم َواٱلنُّ َواٱحْلُ
اٱْلِكتاَب َوِبَا ُكْنُتْم َتْدُر�ُسوَن})18(  اِنيَِّي ِبَا ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن  َربَّ ُكوُنواْ 
معلمني  حلماء  حكماء  علماء  ربانيني،  يكونوا  باأن  ياأمرهم  اأي: 

للنا�س ومربيهم ب�سغار العلم قبل كباره. )19( 

مفهوم التغيري االجتماعي
عرب  العلماء  من  عدد  ِقَبل  من  االجتماعية  التغيريات  در�ست 
واملفكرين  بالعلماء  وا�ستكمااًل  اليونانية،  بالفل�سفة  بداية  التاريخ، 

من كّل ِحقبة ومن كل قومية. اأول من ذكر م�سطلح التغيري االجتماعي 
هو عامل االجتماع اآدم �سميث )1723 - 1790( يف كتابه : »ثروة 
بداية  يف  اأو�سع  ب�سكل  ا�ستخدم  اال�سطالح  هذا  معنى  لكن  الأمم«، 
االجتماعي«  »التغري  اال�سم  نف�س  يحمل  كتاب  يف  الع�رصين  القرن 
من ِقبل الكاتب: وليم اأوجربن )1922( . لكن بحوثًا مبكرة كمعظم 
االأبحاث االجتماعية املعا�رصة التي تخت�س بالتغريات القانونية، 

ال تزال قا�رصة بدون املنظور القراآين عن املجتمع. 
هناك القليل من االأبحاث التي تتحدث عن التغيري االجتماعي 
كمو�سوع متكامل من منظور القراآن، وال يكاد يوجد بحث تربوي يف 
اإطار التعليم يبحث يف هذا املو�سوع اإال يف ال�سنني املتاأخرة. )20( 
مع اأن االأجيال االأوىل من علماء امل�سلمني دللوا على وجود قوانني 
جزئية  مبادئ  جمرد  بقيت  اأنها  اإال  املجتمع،  يف  للتغيري  واأ�سباب 
عامل  اأول  خلدون  ابن  كان  الفكرة.  لهذه  مو�سوعي  حتليل  غري  من 
م�سلم ناق�س وتكلم عن االأفكار التي هي جزء من القانون االجتماعي 
حيث  الدوري(،  )التعاقب  االجتماعية  الظاهرة  عن  حتدث  مبا�رصة، 
تنه�س فيها ح�سارة معينة وت�سري نحو تطورها اإىل حد معني ميثل 
قمتها، ومن ثم تعي�س حالة تدهور و�سقوط. )21( وهناك نظرية عن 
اإن  اإذ  مبداأ التغيري الذي يحدث ب�سبب ال�رصاع بني طبقات خمتلفة، 
االختالفات بينها هي ال�سبب االأ�سا�سي املوؤدي لل�رصاع، ومنها اإىل 
وهو  االقت�سادي  املادي  العامل  حول  نظرية  توجد  كذلك  التغيري. 
تنموي  تقّدم  اأنه  بع�سهم  يراه  حني  يف  للتغيري؛  املحوري  ال�سبب 
معني،  جمتمع  يف  فكرية  قوة  يراه  االآخر  وبع�سهم  التغيري،  يحدث 
التغيري،  ب�سبب  التوازن  توفر  عوامل  عن  عبارة  اأنه  يرون  واآخرون 
�سواء بداأ من اأفراد اأو من جمتمع ككل. وهكذا يت�سكل لدينا عدد من 
التعريفات مل�سطلح التغيري االجتماعي، وميكننا تلخي�سها باجلملة 
االآتية: ظاهرة طبيعية وعفوية حتدث با�ستمرار، وتدريجيًا، وت�سمل 

اأع�ساء كل جمتمع وتوؤثر باأحوالهم واأو�ساعهم.

أنواع التغيريات االجتماعية يف القرآن حسب مشوليتها
 ذكر القراآن الكرمي يف طياته اأمثلة عن التغيري العاملي، وقد 
جند هذا النوع من التغيري يف االآيات التالية من �سورة الروم، قال 
َبْعِد  ن  مِّ َوُهم  اْلأَْر�ِس  اأَْدَنى  يِف    الرُّوُم  ُغِلَبِت    تعاىل: {اأمل 
َبْعُد  َوِمن  َقْبُل  ِمن  اْلأَْمرُ   ِ هلِلَّ �ِسِنَي  ِب�ْسِع  يِف    �َسَيْغِلُبوَن  َغَلِبِهْم 
َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح امْلُوؤِْمُنوَن} )22( . فالقراآن اإذن، بخطابه املعجز ي�سري 
اإىل حدوث تغيري على احل�سارات يف م�ستقبل قريب، وذلك عند ن�سوء 
�رصاع بني امرباطوريتني عظميتني، ويحدث اإثرها تغلب الروم على 
قوة الفر�س. وقد حددت االآيات وقت حدوث تلك التغيريات يف ب�سع 
�سنني، اأي ما بني ثالث اإىل ت�سع �سنوات، وهذا ميثل اإعجازاً قراآنيا، 
يف  تلوح  التي  اجلذرية  للتغيريات  فر�سة  للم�سلمني  يعطي  وبهذا 
االأفق. وتتحدث االآيات يف �سورة الكهف عن التغيريات االجتماعية 
الديانة،  وثنية  لتي كانت  النخبة  باأكملها من  لطبقة  �ستحدث  التي 
التغيري  وهذا  الأمره.  وحتتكم  تعاىل  هلل  تدين  جديدة  طبقة  وقدوم 
مت حدوثه يف مدة زمنية تقرب من ثالثمائة عام، وهي املدة التي 
ق�ساها فتية الكهف املوؤمنني يف �سبات عميق. يقول تعاىل: {َهوؤَُلِء 
َفَمْن   ٍ َبيِّ ِب�ُسْلَطاٍن  َعَلْيِهم  َياأُْتوَن  ْوَل  لَّ اآِلَهًة  ُدوِنِه  ِمن  َخُذوا  اتَّ َقْوُمَنا 
ُهْم اإِن َيْظَهرُوا َعَلْيُكْم  ِ َكِذًبا}، وقوله: {اإِنَّ ِن اْفَتَى َعَلى اهللَّ اأَْظَلُم ِمَّ
َوَكذِلَك    اأََبًدا  اإًِذا  ُتْفِلُحوا  َوَلن  ِتِهْم  ِملَّ يِف  ُيِعيُدوُكْم  اأَْو  َيْرُجُموُكْم 
اَعَة َل َرْيَب ِفيَها اإِْذ  ِ َحقٌّ َواأَنَّ ال�سَّ اأَْعَثَْنا َعَلْيِهْم ِلَيْعَلُموا اأَنَّ َوْعَد اهللَّ
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د. ندمي هاراتشيتش 

ِبِهْم  اأَْعَلُم  ُهْم  بُّ رَّ ُبْنَياًنا  َعَلْيِهم  اْبُنوا  َفَقاُلوا  اأَْمَرُهْم  َبْيَنُهْم  َيَتَناَزُعوَن 
اإذن،   .  )23( �ْسِجًدا"  مَّ َعَلْيِهم  ِخَذنَّ  َلَنتَّ اأَْمِرِهْم  َعَلى  َغَلُبوا  ِذيَن  الَّ َقاَل 
خالل ثالثة قرون من الزمان حتول حال روؤ�ساء تلك االأمة من الظلم 
وعمارة  لالإميان  الدعوة  اإىل  اهلل  دين  االأوثان و�سدهم عن  وعبادة 
امل�ساجد. وجند يف القراآن الكرمي مثااًل وا�سحًا عن تغيري احلكم من 
خالل ق�س�س تتحدث عن م�رص التي تعاقب عليها عدد من احلكام 
ذوي النفوذ وال�سلطة على قلة فئتهم يف املجتمع، وهم من ذكرهم 
القراآن با�سم )املالأ(، فقد حكمهم الفراعنة فرتة طويلة من الزمن، اإىل 
اأن جاء ع�رص يحكمهم فيه امللوك. كما جاء يف �سورة يو�سف عندما 
طلب العزيز- ملك م�رص- تف�سري منامه، فف�رصه له يو�سف - عليه 
ا َجاَءُه الرَّ�ُسوُل َقاَل  ال�سالم، قال تعاىل: {َوَقاَل امْلَِلُك اْئُتوِن ِبِه َفَلمَّ
ي  ْعَن اأَْيِدَيُهنَّ اإِنَّ َربِّ ِتي َقطَّ َك َفا�ْساأَْلُه َما َباُل النِّ�ْسَوِة الالَّ اْرِجْع اإَِل َربِّ
ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم} )24( . ومن جهة اأخرى، يظهر يف ق�سة مو�سى -عليه 
لقوله  اآنذاك،  م�رص  على  ي�سيطر  كان  الذي  هو  فرعون  اأن  ال�سالم- 
َك ِمَن  َخْذَت اإَِلًها َغرْيِي َلأَْجَعَلنَّ تعاىل على ل�سان فرعون: {َقاَل َلِئِن اتَّ

امْلَ�ْسُجوِنَي} )25( 
على  بو�سوح  تدالن  كرميتان  اآيتان  تعاىل  اهلل  كتاب  ويف 
التغيريات يف اأحوال النا�س اأفراداً وجماعات بناًء على اأمٍر بّينه تعاىل 
ُوا َما ِباأَنُف�ِسِهْم})26(،  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ َ ل ُيَغريِّ يف قوله: {اإِنَّ اهللَّ
ْعَمًة  نِّ ًا  ُمَغريِّ َيُك  مَلْ   َ اهللَّ ِباأَنَّ  االأخرى قوله تعاىل: {َذِلَك  االآية  ويف 
َ �َسِميٌع َعِليٌم})27(  ُوا َما ِباأَنُف�ِسِهْم َواأَنَّ اهللَّ اأَْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ
. فكالهما تبينان اأن للمجتمع دوراً حموريًا يف التغيري، وذلك حينما 
يقوم االأفراد بتغيري ما باأنف�سهم. اإن حرف الباء يف االآيتني - كما 
يورد املف�رصون- هو لل�سببية، اأي اأن التغيريات التي يقوم بها النا�س 
يف اأنف�سهم هي ال�سبب الذي الأجله ياأذن اهلل تعاىل ببداية التغيريات 
العاّمة. على هذا، فاإن التغيريات تبداأ من التغيري يف الفرد نف�سه، من 
اأعماله،  القناعة تنعك�س بدورها على  خالل قناعته واإميانه، وهذه 
هكذا يف االأفراد، ومن َثّم يف اجلماعات، ممثلًة يف موؤ�س�سات خمتلفة، 

�سيا�سية، اقت�سادية و تعليمية.)28( 
االقت�سادية  التغيريات  من  االأنواع  هذه  مالحظة  ميكن 
الوافرة  �سنني  ال�سبع  مثال  يف  كما  زمنية،  فرتات  يف  واالجتماعية 
والغنية باخلريات، وما عقبها من �سبع �سنني �سديدة وجافة، والتي 

ورد ذكرها جميعًا يف �سورة يو�سف.

التغيريات كسنة اهلل يف األرض - قانون التدافع 
والصراع واملداولة بني الناس

َف�َسَدِت  ا�َس َبْع�َسُهم ِبَبْع�ٍس لَّ ِ النَّ يقول تعاىل: {َوَلْوَل َدْفُع اهللَّ
َي})29(، تبني االآية اأن اهلل - عّز  َ ُذو َف�ْسٍل َعَلى اْلَعامَلِ اْلأَْر�ُس َوَلِكنَّ اهللَّ
وجّل- ي�سّد ويدفع النا�س بع�سهم ببع�س، اأي اأن املوؤمنني املخبتني 
هلل تعاىل ي�سّدون من ي�سعى ف�ساداً يف االأر�س ومينعونهم من حتقيق 
اأتيحت لهم الفر�سة. وهذا القانون االجتماعي يكفل  اإذا ما  ماآربهم 

التوازن على االأر�س. 
�َس�ْسُكْم  اأما التداول فيقول اهلل -عز وجل- يف كتابه: {اإِن َيْ
ا�ِس َوِلَيْعَلَم  اُم ُنَداِوُلَها َبْيَ النَّ ْثلُُه َوِتْلَك اْلأَيَّ َقْرٌح َفَقْد َم�سَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ

َي})30(.  امِلِ ُ َل ُيِحبُّ الظَّ ِخَذ ِمنُكْم �ُسَهَداَء َواهللَّ ِذيَن اآَمُنوا َوَيتَّ ُ الَّ اهللَّ
اأن املداولة بني النا�س يف الظفر واخل�سارة قانون  يتبني لنا 

اجتماعي، ويلعب دوراً هاّمًا يف احلياة.

مفهوم الرتبية يف عملية التغيري االجتماعي
اإن القراآن الكرمي يربي االأفراد واجلماعات على اأ�سا�س توحيد 
تعاىل: { قال  الرتبية، كما  اأ�سل يف  احلقيقة هو  وتعليم هذه  اهلل، 

ُ}.)31( ثم يبني على هذه احلقيقة اأ�س�سًا اأخرى  ُه َل اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ َفاْعَلْم اأَنَّ
االإن�سان  عمر  نهاية  اإىل  متتد  واجتماعية  وخلقية  وفكرية  عَقدية 
و�سلم -  عليه  اهلل  نبينا - �سلى  واالآخرة. وكان  الدنيا  وتنفعه يف 
يف  ا�ستطاع  اإذ  مثاليًا  مربيًا  الرتبوي  القراآين  املنهج  على  ب�سرْيه 
�سنوات قليلة اأن يغري املجتمع اجلاهلي والوثني لي�سبحوا اأف�سل جيل 
�سبيل اهلل تعاىل. فالعملية  اإميانًا وخلقًا وجهاداً يف  التاريخ  عرفه 
الرتبوية اإذن ت�سمل )تعليم االأفراد قيمًا ومهارات اجتماعية توؤهلهم 
ليكونوا م�ساركني يف احلياة على اأ�س�س من قواعد والتزامات العقيدة 
وجتعلهم  هويته،  وملجتمعهم  لهم  حتفظ  التي  ال�سمحة  االإ�سالمية 
الهويات  مع  اليقظ  التفاعل  من  متكنهم  ثقافية  بح�سانة  متمتعني 
الثقافية يف زمن �سار فيه العامل متوا�ساًل.()32( والرتبية والتعليم 
تغيري  يبداأ من  الذي  املجتمع  تغيري  الهاّمة يف  االأ�سا�سات  هما من 
ما باالأنف�س. لذلك فاإن املنهج القراآين يف االإ�سالح هو �سبب حموري 
يف  يبداأ  وثابت،  تدريجي  منهج  فهو  باأكمله،  املجتمع  تغيري  يف 
الوا�سحة واحلازمة،  الدين  ال�سحيحة وغر�س تعاليم  العقيدة  تعليم 
واملبادئ  املفرو�سة.  والعبادات  االلتزامات  بتحديد  يقوم  ثم 
كالتعليم  ثابتة  مبادئ  هي  والتعليمي  الرتبوي  الن�ساط  يف  ذاتها 
الطيبة، والتعليم باالأ�سوة احل�سنة، والتعليم من  بالن�سيحة والكلمة 
التعليم بالرتغيب  ال�سابقة، وهناك  التاريخ والوقائع  خالل ق�س�س 
وباحلث على اخلري والتحبيب لدخول اجلنة، وكذلك بالرتهيب، وهو 
بالتخويف من مع�سية اهلل وبالتحذير من النار. لذلك تعترب الرتبية 
اأهم و�سيلة لتغيري االإن�سان واملجتمع، الأن مبداأها تغيري النف�س بناًء 

على التعليم والتوعية وفقًا لكتاب اهلل تعاىل. 
عدة  جوانب  ي�سمل  الأنه  اال�ستخدام  وا�سع  الرتبية  وم�سطلح   
لبناء ال�سخ�س وتعليمه، وهذا يتبني من خالل معنى الرتبية اللغوي 
يف  ومرادفاته  واأجزائه  وم�ستقاته  امل�سطلح  هذا  ورود  خالل  ومن 
القراآن الكرمي وما ت�سمنه من معاٍن ودالالت. ولذلك تعددت دالالت 
ومعاجم  امل�سطلحات  مو�سوعات  يف  وتنوَّعت  )الرتبية(  كلمة 
من  ميكن  عدة  لغوية  اأ�سول  اإىل  معظمها  يف  ت�سري  اأنها  اإال  اللغة، 
هو  االأول  فاالأ�سل  وفهمه.  للرتبية  االأ�سا�سي  املعنى   خاللها حتديد 
 )ربا يربو رباء وربواً( وله عدة معاٍن، فهو يعني: الزيادة والتنمية 
اأي ربا ربواً ورباء زاد ومنا وارتبيته واأربيته و منيته.)33( ومنه قوله 
 ِ ا�ِس َفاَل َيْرُبو ِعنَد اهللَّ رَيُْبَو يِف اأَْمَواِل النَّ ن رِّباً لِّ تعاىل: {َوَما اآَتْيُتم مِّ
ِ َفاأُْوَلِئَك ُهُم امْلُ�ْسِعُفوَن.} )34(  ن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اهللَّ َوَما اآَتْيُتم مِّ
واملعنى االآخر هو: ن�ساأ وترعرع، ويقال ربي فالن يف بني فالن اأي 
والعقلية  اجل�سدية  قواه  اأن�ساأه ومنى  رّباه مبعنى  وتقول  فيهم،  ن�ساأ 
واخللقية. كما جاء مبعنى: حفظ ورعى. ويعني اأي�سًا: التغذية ويقال 
والزرع  كالولد  ينمى  ما  لكل  وهو  غذوته  اأي  وتربيته  تربية  ربيته 
 : التالية  َيُربُّ ويندرج حتته املعاين  الثاين َربَّ  ونحوه.)35( واالأ�سل 
الـُملك والقيام عليه وتدبري اأموره و الرب هو اهلل - عز وجل - هو 
اإال باالإ�سافة.  الرب يف غري اهلل  اأي مالكه، وال يقال  رب كل �سيء، 
ورب كل �سيء مالكه وم�ستحقه، فالرب يطلق يف اللغة على املالك 
وال�سيد واملدبر واملربي والقيم واملنعم. كما يعني: احلفظ والرعاية، 
واأمتها.وربَّ  اأ�سلحها  اأي  ال�سيعة  ربَّ  يقال  واالإمتام،  االإ�سالح  و 
الرجل ولده يربه ربًا ورببه وترببه مبعنى رباه. )36( ويعني اجلمع 
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العهد  الربابة، وهو  الباب  والزيادة، يقال رّب جمع وزاد، ومن هذا 
و�سمي العهد ربابة الأنه يجمع ويوؤلف. )37( ويعني: الر�سوخ يف العلم، 

ومنه العامل الرباين اأي الرا�سخ يف العلم. )38( 
 تدور التعريفات اللغوية حول الرعاية واملحافظة وال�سيا�سة 
الرتبية  علماء  واأما  والرتعرع  والن�ساأة  والزيادة  والتنمية  والعلم 
املكت�سبة  اخلربة  من خالل  الب�رصي  الكائن  )منو  باأنها:  فيعرفونها 
من مواقف احلياة املتنوعة، ويق�سد بالنمو اكت�ساب خربات جديدة 
ا ب�سخ�سية الفرد  مت�سلة ومرتبطة ارتباًطا معيًنا لتكون منًطا خا�سً
اأف�سل توافق بني الفرد  اإىل املزيد من النمو ليتحقق بذلك  وتوجهه 
االإ�سالمي للرتبية فعرفها  وبيئته.()39( ومنهم من ربطها باملفهوم 
واحد  فكري  اإطار  ببع�س يف  بع�سها  يرتبط  التي  )املفاهيم  باأنها: 
ي�ستند اإىل املبادئ والقيم التي اأتى بها االإ�سالم والتي تر�سم عدداً من 
االإجراءات والطرائق العملية يوؤدي تنفيذها اإىل اأن ي�سلك الفرد �سلوكًا 
للخربة،  واكت�ساب  منو  )عملية  االإ�سالم.()40( فهي:  عقيدة  مع  يتفق 
وتغيري مرغوب فيه يف �سلوك الفرد واجلماعة عن طريق تفاعل الفرد 
يعي�س  التي  العامة  البيئة  ومع  به  املحيطة  واالأ�سياء  الكائنات  مع 
كامنة  قدرات  من  الفرد  لدى  ما  )ا�ستخراج  طريق  وعن  فيها()41( 
لالختيارات  بالن�سبة  ح�سا�سًا  ي�سبح  حتى  وعقليًا  خلقيًا  وتنميته 
الفردية واالجتماعية، قادراً على العمل والن�ساط احلقيقي مبقت�سى 

ما يختاره منها.()42( 
ال�سلوك االجتماعي  ت�سكيل  الرتبوي فيعد )عملية  التغيري  اأما 
طفل  من  خاللها  الفرد  يتحول  منو  عملية  عن  عبارة  وهو  للفرد 
اإثبات حاجاته  وي�ستهدف فقط  ذاته معتمد على غريه  مرتكز حول 
االجتماعية  امل�سوؤولية  معنى  يدرك  نا�سج  فرد  اإىل  الف�سيولوجية 
اإ�سباع  انفعاالته، ويتحكم يف  اأن ي�سبط  وي�ستطيع  يتحملها  وكيف 
حاجاته مبا يتفق مع املعايري االجتماعية.()43( وبذلك فاإن الرتبية 
ونظام  جمعيها،  جماالتها  يف  للحياة  �سامل  منهج  االإ�سالمية 
والثقافية  الفكرية  مظاهره  بكل  املجتمع  يتناول  تربوي  اجتماعي 
الفكرية  ال�سخ�سية  جوانب  جميع  تنمية  ت�سمل  والعلمية.فهي 
والعاطفية واجل�سدية واالجتماعية، وتنظيم �سلوكها على اأ�سا�س من 
�ستى  االإ�سالم يف  اأهداف  االإ�سالم وتعاليمه، بغر�س حتقيق  مبادئ 

جماالت احلياة.

األساليب الرتبوية يف التغيري
يبداأ القراآن الكرمي يف تغيري االإن�سان برتبية عقله بتفريغه من 
كل املعتقدات والت�سورات املخالفة ملنهجه وت�سوراته عن االألوهية 
الكرمي  القراآن  يف  للعقل  لذلك  تعاىل.  اهلل  خلقه  كما  الكون  وطبيعة 
مكانة عظيمة ومل ياأِت ذكره اإال من باب املدح والتعظيم ل�ساأنه وله 
دور عظيم يف ق�سية االإميان والر�سالة والتدبر يف خلق اهلل والتعامل 
له  يخطط  الذي  التغيري  طريق  يف  االأوىل  اخلطوة  فهو  النا�س،  مع 
َ الرُّ�ْسُد  اإِْكَراَه يِف الدِّيِن َقْد َتَبيَّ القراآن الكرمي. يقول اهلل تعاىل: {َل 
ِباْلُعْرَوِة  َفَقِد ا�ْسَتْم�َسَك   ِ َوُيوؤِْمْن ِباهللَّ اُغوِت  َيْكُفْر ِبالطَّ َفَمْن  اْلَغيِّ  ِمَن 
ُ �َسِميٌع َعِليٌم} )44( اأي: من تفرغ عقله من  اْلُوْثَقى َل اْنِف�َساَم َلَها َواهللَّ
ال�سيطان من  اإليه  يدعو  واالأوثان، وما  االأنداد  املعتقدات وخلع  كل 
عبادة كل ما يعبد من دون اهلل، ووحد اهلل، فعبده وحده، و�سهد اأنه ال 
اإله اإال هو {َفَقِد اٱ�ْسَتْم�َسَك ِباٱْلُعْرَوِة اٱْلُوْثَقى}، اأي: فقد ثبت يف اأمره، 
يبداأ  )45( وبذلك  امل�ستقيم.  وال�رصاط  املثلى،  الطريقة  وا�ستقام على 
القراآن الكرمي اجلولة الرتبوية الطويلة مع العقل االإن�ساين للك�سف عن 
هذه االنحرافات وياأخذ يف نق�سها واحدة تلو االأخرى، بداية بتفهيم 

ُ.} )46( ثم يغر�س  ُه َل اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ االألوهية، فيقول تعاىل: {َفاْعَلْم اأَنَّ
القراآن يف العقل االإن�ساين اأن امللك هلل تعاىل ال غريه: {ُقِل اٱللَُّهمَّ َماِلَك 
َت�َساآُء} )47(، ثم يقرر  ْن  مِمَّ ْلَك  اٱمْلُ َوَتنِزُع  َت�َساآُء  ْلَك َمن  اٱمْلُ ُتوؤِْتي  ْلِك  اٱمْلُ
ِ َعَلْيُكْم َهْل  ا�ُس اٱْذُكرُواْ ِنْعَمَت اٱهللَّ َها اٱلنَّ تفرد اهلل تعاىل باخللق: {ياأَيُّ
} )48( فينبه تعاىل عباده وير�سدهم اإىل اال�ستدالل  ِ ِمْن َخاِلٍق َغرْيُ اٱهللَّ
على توحيده يف اإفراد العبادة له، كما اأنه امل�ستقل باخللق والرزق، 
واالأنداد  االأ�سنام  من  غريه  به  ي�رصك  وال  بالعبادة،  فليفرد  ولهذا 
اأي:  ىُتوؤَْفُكوَن}؟  َفاأَنَّ ُهَو  اإِلَّ  اإَِلـَه  {لَ  تعاىل:  قال  ولهذا  واالأوثان، 
فكيف توؤفكون بعد هذا البيان، وو�سوح هذا الربهان، واأنتم بعد هذا 
تعبدون االأنداد واالأوثان؟ )49( وهكذا فرَّغ القراآن العقل من املعتقدات 
اخلاطئة واالنحرافات العقائدية، وبنّي توحيد اهلل �سبحانه وتعاىل، 
واأنه املدبر وامل�سبب، واأنه جعل كل �سيء مبقدار، واأن لالإن�سان الدور 
له  واأن  االأر�س،  يف  اهلل  خليفة  واأنه  املخلوقات  �سائر  بني  الرئي�س 
من ال�سالحيات ما ُيوؤهله للقيام بالواجبات وامل�سوؤوليات. وُيعنى 
العناية  ب�سياج من  الروح واجل�سم ويحيطهما  الكرمي برتبية  القراآن 
التي  امل�رصوعة  الو�سائل  با�ستخدام  الفطرة  مع  يتفق  مبا  والرعاية 
تعني متكني الروح واجل�سم من حتمل اأعباء الر�سالة التي اأناطه اهلل 
بها من تعمري الكون واأداء الفرائ�س والتكاليف والدفاع عن �رصيعة 

اهلل. 
ورغباته،  حاجاته  بني  توازنًا  الفرد  ذات  يف  يخلق  والقراآن 
ويعادل بني متطلباته املادية واأ�سواقه الروحية، فال يهمل اإحداها 
يحدد  اجل�سد  تربية  �سبيل  ويف  باالأخرى.)50(  االهتمام  �سبيل  يف 
القراآن لالإن�سان اأنواع االأطعمة التي ياأكلها وي�سرتط فيها اأن تكون 
َطيِّباً})51(  اٱلأَْر�ِس َحالَلً  يِف  ا  ِمَّ ُكلُواْ  ا�ُس  اٱلنَّ َها  حالاًل طيبًا: {ياأَيُّ
ج�سد  تعاىل  اهلل  يطهر  واحلج  وال�سوم  والزكاة  ال�سالة  وبفرائ�س 
اأن  اإىل  دائمًا  يدعوه  كما  وقالبًا،  قلبًا  قويًا  ليكون  االإن�سان  وروح 
{ُقْل  املحرمات:  عن  الب�رص  بغ�س  فاأمره  الدن�س.  من  نف�سه  يحفظ 
واأمرهم  ُفرُوَجُهْم})52(  َوَيْحَفُظوا  اأَْب�َساِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغ�سُّ ِلْلُموؤِْمِنَي 
بنظافة اجل�سد والروح، بالو�سوء والتوبة الأن القراآن يهدف اإىل اإقامة 

جمتمع نظيف.

التغيري الرتبوي باملوعظة والقصة والقدوة احلسنة
يقدم كتاب اهلل الأتباعه من خالل منهج الرتبية جمموعة من 
املواعظ التي تدعو اإىل تهذيب النف�س وتطهريها، وهي حتث االإن�سان 
على تغيري نف�سه بالعمل الذي يجعله من الناجني، فقال تعاىل: {
َمن  اأَْفَلَح  َوَتْقَواَها  َقْد  ُفُجوَرَها  ْلَهَمَها   َفاأَ اَها  �َسوَّ َوَما  َوَنْف�ٍس 
الذنوب،  نف�سه من  اأي: طهر  اَها})53(  َد�سَّ َمن  َخاَب   َوَقْد  اَها  َزكَّ
النافع  بالعلم  وعالَّها  اهلل،  بطاعة  اها  ورقَّ العيوب،  من  ونقاها 
اَها}، اأي: اأخفى نف�سه الكرمية،  والعمل ال�سالح. {َوَقْد َخاَب َمن َد�سَّ
التي لي�ست حقيقة بقمعها واإخفائها، بالتدن�س بالرذائل، والدنو من 
العيوب، واالقرتاف للذنوب، وترك ما يكملها وينميها، وا�ستعمال ما 
فيها  يبقى  ال  حتى  وتطهريها  النف�س  فتزكية  ويدن�سها)54(  ي�سينها 
من اأمرا�سها �سيء، واإ�ساعة املحبة يف املجتمع وجتمل احلياة بنبل 

النف�س و�سالمة اأخالقها كل ذلك من اأهداف الرتبية.
يف  ويحب  اهلل  يحب  حتى  القلب  �سالمة  اأي�سًا  االأهداف  ومن 
ال�سيطان من و�سو�سة تبعد احلق و�سكوك  اهلل ونزع ما فيه من حظ 
القراآن الكرمي تعد  الباطل. )55( فهذه املواعظ وغريها يف  تقرب من 
وهي  واالآخرة،  الدنيا  يف  ينفعه  ما  اإىل  لالإن�سان  وا�سحًا  توجيهًا 
يف الوقت نف�سه نقطة الطرق للتغيري يف نف�س كل اإن�سان ي�سعى اإىل 
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اخلري. ثم يعظ القراآن الكرمي االإن�سان اأن يبقى على اال�ستقامة باأنه 
اإن الرتبية كمنهج  يكون معتداًل وما�سيًا على النهج دون انحراف. 
والتحري  والتدبر  اليقظة  ودوام  اال�ستقامة،  االإن�سان  من  تطلب 
حلدود اهلل، و�سبط انفعاالته من االنحراف. يقول تعاىل: {َفاٱ�ْسَتِقْم 
املوؤثرة  الق�سة  طرح  يف  اأن  َمَعَك})56( وكما  َتاَب  َوَمن  اأُِمْرَت  َكَماآ 
نفو�س  يف  املرجو  االأثر  ترتك  فهي  االإن�سان  تغيري  يف  كبرياً  دوراً 
للتغيري املطلوب. واإن  اإيجابي وتوجهها  ال�سامعني فتحركها ب�سكل 
من اأهم معطيات الق�سة القراآنية واملت�سمنة غري قليل من االأخالق 
احلميدة اإيجاد القدوة الب�رصية، واملتمثلة يف ال�سخو�س املق�سودين 
بالق�سة، وهو مرتكز مهم يف الرتبية، الأن وجود من متثل باخللق، 
يقول  عملهم.  العمل مبثل  اإمكانية  على  دليل  املق�سودة  الق�سية  اأو 
َكاَن  مِلَْن  َح�َسَنٌة  اأُ�ْسَوٌة   ِ اهللَّ َر�ُسوِل  يِف  َلُكْم  َكاَن  {َلَقْد  تعاىل:  اهلل 
َ َكِثريًا})57( كما اأنها تعطي العظة  َ َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اهللَّ َيْرُجو اهللَّ
والعربة وقد دل على ذلك ختم كثري من الق�س�س القراآنية مبا يفيد 
ِهْم ِعْبٌَة  اأن اإيرادها عربة وذكرى، قال تعاىل: {َلَقْد َكاَن يِف َق�َس�سِ
َيَدْيِه  َبْيَ  ِذي  الَّ َت�ْسِديَق  َوَلِكْن  ُيْفَتَى  َحِديًثا  َكاَن  َما  اْلأَْلَباِب  ِلأُوِل 
ِمُنوَن.})58( ويف املقابل  ُيوؤْ ِلَقْوٍم  يَل ُكلِّ �َسْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة  َوَتْف�سِ
فاإن هناك ق�س�سًا فيها العظة والعربة، وهي تذكر مناذج �سيئة من 
الب�رص والتي تدعو ق�س�سهم اإىل مذمة مماثلتهم )59( قال تعاىل: {اإِنَّ 
اإِنَّ  اْلُكُنوِز َما  َواآَتْيَناُه ِمَن  َقْوِم ُمو�َسى َفَبَغى َعَلْيِهْم  َقاُروَن َكاَن ِمْن 
َ َل  ِة اإِْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه َل َتْفَرْح اإِنَّ اهللَّ ُه َلَتُنوُء ِباْلُع�ْسَبِة اأُوِل اْلُقوَّ َمَفاحِتَ
ُيِحبُّ اْلَفِرِحَي})60( فق�سة قارون حتث العاقل على التوا�سع و�سكر 
النعم كما اأنها ُتنفره من الكرب وبطر احلق، لي�سبح متوا�سعًا �ساكراً 
لنعم اهلل تعاىل. وقد عدد القراآن الكرمي االأخالق ال�سيئة واأ�سحابها 
اأَْهَلَها  َوَجَعَل  اْلأَْر�ِس  يِف  َعاَل  ِفْرَعْوَن  تعاىل: {اإِنَّ  اهلل  قال  وبيَّنها، 
ِن�َساَءُهْم  َوَي�ْسَتْحِيي  ْبَناَءُهْم  اأَ ُح  ُيَذبِّ ِمْنُهْم  َطاِئَفًة  َي�ْسَت�ْسِعُف  �ِسَيًعا 
ُه َكاَن ِمَن امْلُْف�ِسِديَن})61(، اأي: اإن فرعون جترب وطغى يف االأر�س  اإِنَّ
وجاوز احلدود املعهودة يف الظلم والعدوان، الأنه كان من الرا�سخني 

يف االإف�ساد.)62( 

التغيري الرتبوي بالعقوبة والرتغيب والرتهيب
يتوجه  حتى  والتلميح  االإ�سارة  تكفيه  من  النا�س  من  اإن 
العك�س،  اأو  الرتغيب،  دون  للرتهيب  ي�ستجيب  من  ومنهم  لل�سواب، 
وهناك من ال يردعه اإال ال�سدة والتهديد بالعقوبة اأو العذاب. والقراآن 
بكل  فيخاطبهم  النا�س  لدى  املختلفة  الطبائع  هذه  يراعي  الكرمي 
هذه االأ�ساليب على اختالف عقولهم وطبائعهم. ومن تلك االأ�ساليب 
اهلل  ر�سا  عدم  على  الدال  االإلهي  العقاب  اأ�سلوب  الكرمي  القراآن  يف 
تعاىل:  يقول  الب�سيط،  الرتهيب  من  نوع  وهو  االأعمال،  بع�س  عن 
ِمَن  َنَزَل  َوَما   ِ اٱهللَّ ِلِذْكِر  ُقلُوُبُهْم  َتْخ�َسَع  اأَن  اآَمُنواْ  ِللَِّذيَن  َياأِْن  {اأَمَلْ 
اٱلأََمُد  َعَلْيِهُم  َفَطاَل  َقْبُل  ِمن  اٱْلِكَتاَب  اأُوُتواْ  ِذيَن  َكاٱلَّ َيُكوُنواْ  َولَ  قِّ  اٱحْلَ
ْنُهْم َفا�ِسُقوَن} )63( ويف االآية عتاب موؤثر من  َفَق�َسْت ُقلُوُبُهْم َوَكِثريٌ مِّ
لها  اأر�سل  بعدما  الأمره  ت�ستجب  مل  التي  القلوب  تلك  اإىل  تعاىل  اهلل 
الر�سل واالآيات واملعجزات. وقد يكون العتاب اأ�سد ببيان غ�سب اهلل 
 ِ �رصاحة، كما جاء يف قوله تعاىل عن حادث االإفك: {َوَلْولَ َف�ْسُل اٱهللَّ
ُكْم يِف َماآ اأََف�ْسُتْم ِفيِه َعَذاٌب  ْنَيا َواٱلآِخَرِة مَلَ�سَّ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه يِف اٱلدُّ
َلُكْم  َلْي�َس  َما  ِباأَْفَواِهُكْم  َوَتُقوُلوَن  ِباأَْل�ِسَنِتُكْم  ْوَنُه  َتَلقَّ اإِْذ    َعِظيٌم 
ِ َعِظيٌم})64( ومثل هذا الفعل  ًنا َوُهَو ِعْنَد اهللَّ �َسُبوَنُه َهيِّ ِبِه ِعْلٌم َوحَتْ
ي�ستحق العذاب ال�سديد، اإذ األقى الكالم يف اأم املوؤمنني عائ�سة، ر�سي 
اهلل عنها، بال تدبر وال فح�س وال اإنعام نظر، ولكن اهلل احت�سبها در�سًا 

قا�سيًا للم�سلمني، فكان بيان غ�سب اهلل العتاب الرتبوي. )65( 

ويعد الرتغيب والرتهيب من االأ�ساليب الرتبوية املتقابلة يف 
الكرمي، حيث يعر�س �سوراً متقابلة بني الرتغيب والرتهيب  القراآن 
َها  َربِّ اإَِل    ٌَة  َنا�شِ َيْوَمِئٍذ  {ُوُجوٌه  تعاىل:  قوله  يف  مثلما 
النفو�س يف هذا  الت�سوير هو ترغيب  َناِظَرٌة})66( والغر�س من هذا 
انتقلت  ثم  املنزلة،  هذه  اإىل  يو�سل  مبا  العمل  اإىل  ودفعها  الف�سل 
ُيْفَعَل  اأَْن  َتُظنُّ    َبا�ِشٌَة  َيْوَمِئٍذ  اآخر: {َوُوُجوٌه  اإىل و�سف  االآيات 
ا�ستخدم من  الو�سفني ففي كل منهما  َفاِقَرٌة})67( و�ستان بني  ِبَها 
يف  اإثارتها  اأريد  التي  الوجدانية  املعاين  مع  �سيتنا�سب  ما  االألفاظ 
النفو�س. )68( ومع هذه االإثارة تبداأ عالمات التغيري يف النف�س لت�سري 
} تعاىل:  يقول  والربكات.  اخلري  من  اهلل  وعده  ما  اإىل  طريقها  يف 
ِديِث ِكَتاًبا ُمَت�َساِبًها َمَثايِنَ َتْق�َسِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن  َل اأَْح�َسَن احْلَ ُ َنزَّ اهللَّ
 ِ َذِلَك ُهَدى اهللَّ  ِ ِذْكِر اهللَّ اإِىَل  َوُقُلوُبُهْم  َتِلنُي ُجُلوُدُهْم  ُثمَّ  ُهْم  َربَّ َيْخ�َسْوَن 
َهاٍد})69( واملثاين  ِمْن  َلُه  َفَما   ُ اهللَّ ِلِل  ُي�سْ َوَمْن  َي�َساُء  َمْن  ِبِه  َيْهِدي 
اخلري  اأهل  و�سفات  والوعيد،  والوعد  واالأحكام،  الق�س�س  )تثنية 
و�سفات اأهل ال�رص.()70( وكثري من اآيات القراآن الكرمي ترغب النا�س 
الدنيا واالآخرة، كما  يف قبول دعوة احلق، واإىل ما فيه خريهم يف 
اأن كثرياً منها تنفر النا�س من الكفر وترهبهم بالعذاب والعقوبة اذا 

اتبعوا طريق الهوى وال�سيطان.
واأما التغيري بالرتهيب فيكون بالتخويف والوعيد من عواقب 
يف  خفيًا  التغيري  هذا  كان  �سواء  عنه،  ونهى  تعاىل  اهلل  حرمه  ما 
النف�س باإ�سالح النية وترك املحظور، كما يف قول اهلل تعاىل: {َوَمْن 
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه  َب اهللَّ ُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغ�سِ ًدا َفَجَزاوؤُُه َجَهنَّ َيْقُتْل ُموؤِْمًنا ُمَتَعمِّ
د قتل املوؤمنني  د اهلل من تعمَّ َعَذاًبا َعِظيًما})71(، فهنا توعَّ َلُه  َواأََعدَّ 
تاّمًا  نفوراً  القلب  يف  ُيثري  مما  والعذاب  واللعنة  جهنم  يف  باخللود 
يف  م�ساهداً  التغيري  يكون  اأن  اأم  للموؤمنني،  واالأذى  القتل  تعمد  من 

االأخالق واالأفعال.
وجند القراآن الكرمي يف �سبيل التغيري الرتبوي للنفو�س يجمع 
كثرياً بني اأ�سلوبي الرتغيب والرتبية بالقدوة احل�سنة، قال تعاىل: {

اِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َر�ُسوًل َنِبيًّا  ُه َكاَن �سَ َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب اإِ�ْسَماِعيَل اإِنَّ
يًّا})72(  ِه َمْر�سِ َكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِّ اَلِة َوالزَّ اأَْهَلُه ِبال�سَّ  َوَكاَن َياأُْمرُ 
كما يكرث اأي�سًا ترغيب املدعو بذكر ما يرتتب على الطاعة من اأجر 
اإَِذا  ِذيَن  الَّ   اِبِريَن  ال�سَّ  ِ {َوَب�شِّ تعاىل:  اهلل  قول  يف  كما  وثواب، 
اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم    اإَِلْيِه َراِجُعوَن ا  َواإِنَّ  ِ ا هلِلَّ اإِنَّ يَبٌة َقاُلوا  اَبْتُهْم ُم�سِ اأَ�سَ
امْلُْهَتُدوَن} 73( واالأمثلة لذلك  ُهُم  َواأُوَلِئَك  َوَرْحَمٌة  ِهْم  َربِّ ِمْن  َلَواٌت  �سَ

يف القراآن الكرمي كثرية. 

دور الرتبية يف تغيري ما بالنفس
اأن للرتبية  النبوية تدل على  اإن كثرياً من االآيات واالأحاديث 
االإن�سانية، فقد قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل  الطبيعة  دوراً يف تغيري 
اأو  اإل يولد على الفطرة فاأبواه يهّودانه  عليه و�سلم: )ما من مولود 
وال�سالم-  ال�سالة  -عليه  الر�سول  واإن  يّج�سانه()74(  اأو  ين�ّشانه 
والتزكية، وا�سح املنهج  التعليم  لواء  رافعًا  قد بعث مربيًا ومعلمًا، 
على  وتخرجوا  ال�سحابة  به  اقتدى  قدوة عظيمة  فكان  له،  ومطبقًا 
يديه فغريوا ما باأنف�سهم فتغري جمرى التاريخ. )75( اإذن، ميكن تهذيب 
وباالأ�ساليب  الرتبية  طريق  عن  وتزكيتها  ونفو�سهم  النا�س  �سلوك 
كافية  بدرجة  التغيري  االإن�سان يف منهج  دور  اإبراز  وُيَعدُّ  املختلفة، 
غداً من ال�رصوريات امللحة جداً، ذلك الأن االإ�سالم جعل االإن�سان مدار 
احلركة احل�سارية، واأوكل اإليه مهمة التغيري والبناء وكلفه لتحقيق 

اخلالفة على هذه االأر�س. )76( 
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واأنه  التغيري،  عملية  يف  االإن�سان  دور  الكرمي  القراآن  ويوؤكد 
َل   َ اأو ال�سلبي، يقول تعاىل: {اإِنَّ اهللَّ قد يكون يف االجتاه االيجابي 
ِباأَنَّ  )77( ويقول: {َذِلَك  ِباأَْنُف�ِسِهْم}  َما  ُوا  ُيَغريِّ َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ
ِباأَْنُف�ِسِهْم  ُوا َما  اأَْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ًا ِنْعَمًة  مَلْ َيُك ُمَغريِّ  َ اهللَّ
)78( فهذا اجلانب يقرر عدل اهلل يف معاملة  َعِليٌم}  �َسِميٌع   َ اهللَّ َواأَنَّ 
نواياهم،  يغريوا  اأن  بعد  اإال  اإياها  وهبهم  نعمة  ي�سلبهم  فال  العباد، 
اأن يغري ما بهم مما  اأو�ساعهم، وي�ستحقوا  ويبدلوا �سلوكهم ويقلبوا 
منحهم اإياه لالبتالء واالختبار ثم مل يقُدروه وي�سكروه، ومن جانٍب 
اآخر يكرم هذا املخلوق االإن�ساين اأكرب تكرمي، حني يجعل قدر اهلل به 
التغيري  االإن�سان وعمله، ويجعل  ينفذ ويجري عن طريق حركة هذا 
قلوبهم  يف  الواقعي  التغيري  على  مبنيًا  النا�س  حياة  يف  القدري 
ونواياهم و�سلوكهم وعملهم. فاأخرب اهلل تعاىل باأنه ال يغرّي ما بقوم 
حتى يقع منهم تغيري، اإما منهم اأو من الناظر لهم، اأو ممن هو منهم 
ب�سبب، واإذا اأراد اهلل اأن يغرّي ما بقوم حني يغريون ما باأنف�سهم ال َيرّد 
اإرادته �سيء )79( فهو يتعقبهم باحلفظة من اأمره ملراقبة ما يحدثونه 
فاإنه  بهم.  ت�رصفه  ذلك  على  فريتب  واأحوالهم،  باأنف�سهم  تغيري  من 
اأن  اإال  اأو مهانة،  اأو ذلة، وال يغري مكانة  ال يغري نعمة وال يغري عزاً 
ما  اهلل  فيغري  وواقع حياتهم،  واأعمالهم  م�ساعرهم  النا�س من  يغري 
�سورة  من  االآية  ففي  واأعمالهم.  نفو�سهم  اإليه  �سارت  ما  وفق  بهم 
بقوم  ما  اهلل  تغيري  حالة  عن  ال�سياق  املبداأ  تقرير  بعد  جاء  الرعد 
اإىل  باأنف�سهم  ما  غريوا  االآية،  من  املفهوم  ح�سب  الأنهم،  ال�سوء؛  اإىل 
االأ�سوء فاأراد لهم اهلل ال�سوء. )80( ولكن اإذا غري العباد ما باأنف�سهم من 
اإىل طاعة اهلل، غري اهلل عليهم ما كانوا فيه من  املع�سية، فانتقلوا 
من  االآية  اأما يف   )81( والرحمة.  والغبطة  وال�رصور  اخلري  اإىل  ال�سقاء 
�سورة االأنفال ففيها اإ�سارة اإىل ما اأنزله من عذاب على االأمم املكذبة 
الكافرة الظاملة، واإىل بيان �سنته يف عباده، وهي اأنه تعاىل مل يكن 
من �ساأنه اأن يغري نعمة اأنعمها على قوم كاالأمن والرخاء، اأو الطهر 
وال�سفاء حتى يغريوا هم ما باأنف�سهم باأن يكفروا ويكذبوا، ويظلموا 
اأو يف�سقوا ويفجروا. وذلك كداأب كفرة قري�س املذكورين حيث كانوا 
قبل البعثة كفرة عبدة اأ�سنام، غافلني عن نعم االإمهال و�سائر النعم 
عليه  اهلل  �سلى   - النبـي  بعث  فلما  الرحم،  ك�سلة  عليهم،  الدنيوية 
اأ�سواأ حال منها واأ�سخط حيث كذبوه وعادوه  و�سلم - غريوها على 
ومن تبعه من املوؤمنني، وحتزبوا عليهم وقطعوا اأرحامهم، فغري اهلل 
تعاىل ما اأنعم به عليهم من نعمة االإمهال ووجه اإليهم نبال العقاب 

والنكال. )82( 
ويف �سوء االآيات ال�سابقة ميكننا القول اإن التغيري الذي يقود 
االإن�سان  كيان  داخل  ثورة  اإحداث  يعني  اإمنا  التقدم،  ل�سنع  االأمم 
ل�سالح نف�سه ول�سالح احلياة من حوله، وتتم هذه الثورة اأواًل داخل 
النف�س، ثم تتجه بعد ذلك اإىل اإحداث التغيري يف املجتمع. )83( ولكن 
هذا التغيري ينبغي اأن يكون على م�ستوى القوم اأو من مُيثل املجتمع 
اهلل  جعله  الذي  التغيري  وهو  اأواًل،  منهم  التغيري  فيحدث  الدولة،  اأو 
يغري  حتى  ذلك،  على  لهم  تعاىل  اهلل  باإقدار  وواجبهم،  القوم  مهمة 
اهلل حالهم. واإن حدوث اأي تهاون يف اخللط بني التغيريين، واإدخال 
التغيري الذي يحدثه اهلل بالتغيري الذي يقوم به القوم، اأو العك�س، يفقد 
االآية فعاليتها، وت�سيع فائدة ال�سنة املوجودة فيها. ولكن، واإن كان 
اأن  اإال  الدولة،  تغيري  اأو  املجتمع،  تغيري  اأ�سا�س  النف�س  تغيري ما يف 
على  يقوم  الذي  ال�سامل،  التغيري  يف  حٌظ  لها  لي�س  وحدها  الفردية 
العمل اجلماعي، ولي�س على اأ�سا�س املجهودات الفردية غري املت�سقة 
 )84( املطلوب.  الغر�س  اإىل  توؤدي  وال  مت�ساربة  تكون  اأحيانًا  التي 

ي�سمل  مبا  خ�سائ�سه  له  جمتمع،  وعن  قوم  عن  االآية  يف  واحلديث 
اأو املجتمع  الرجال والن�ساء، ال�سغار والكبار، بكل حمتويات القوم 
اإذا غري ما  اأن يغري اهلل ما ب�سخ�س  االأمة واأنه ال ي�سرتط  اأو  املعني 
بنف�سه، كما اأنه ال ي�سرتط اأي�سًا اأنه ال يغري اهلل بال�سخ�س اإن غري ما 
بنف�سه، الأن البحث لي�س عن �سخ�س معني، واإمنا البحث عن جمتمع 
باعتباره كيانًا واحداً. اإذ اإن الفرد، ميكن اأن يتغري ما به يف بع�س 
اجلوانب، اإن غري ما يف نف�سه، ولكن ذلك لي�س دائمًا يف كل االأمور، 
الفرد  ينال  اأمور خا�سة باملجتمع، البد من تغيريها، حتى  فهناك 
ل  اهلل  )اإن  االآية  يكون م�سمون  التغيري. وعلى هذا  هذا  ن�سيبه من 
اأو كيان اجتماعي حتى يغري املجتمع،  بقوم( ما مبجتمع  يغري ما 
)85( فاالآية  فيها.  مبا  الدولة  اأو  باأنف�سهم  ما  االجتماعي،  الكيان  اأو 
وللرتبية  كله،  املجتمع  موؤاخذة  اأي  االجتماعية،  امل�سوؤولية  تو�سح 
يف هذه امل�سوؤولية دور رئي�س يف تغيري وبناء املجتمع القادر بقيام 

على هذه املهمة. 

ميادين الرتبية يف القرآن الكريم
النف�س  تزكية  هو  الكرمي  القراآن  يف  االأول  الرتبوي  امليدان 
يُكْم} )86( فهذا  والعقيدة يقول اهلل تعاىل: {َيْتلُواْ َعَلْيُكْم اآَياِتنا َوُيَزكِّ
خالل  ومن  كافة،  للنا�س  موجه  اأنه  اأي  عام،  هو  الرتبوي  امليدان 
اأن نفهم �سعة هذا امليدان الرتبوي، فهو  معنى كلمة »اآياتنا« ميكن 
ي�سمل القراآن الكرمي باأكمله مبا فيه من عقيدة واأخالق واأحكام، وهو 
موعظًة  وال  به  اأتى  اإال  اخلري  من  بابًا  يدع  مل  نهايته  اإىل  اأوله  من 
نافعًة اإال ذكرها للنا�س. وهذا امليدان الرتبوي يف العقيدة يت�سع اإىل 
ويزيل  االإن�سان،  عند  االإميان  يثبت  بحيث  والرباهني،  االأدلة  اإبراز 
�سكوكه وليتيقن يف توحيد اهلل تعاىل. ومن هنا نفهم اأن الرتبية على 
العقيدة تعتمد على االأدلة ال على االإكراه، كما قال تعاىل: {لَ اإِْكَراَه 
على  االإميان  اأمر  اهلل  يجر  مل  اأي   ،)87( اٱلرُّ�ْسُد}   َ َبيَّ تَّ َقد  اٱلدِّيِن  يِف 
االإجبار والق�رص، ولكن على التمكني واالختيار، فقد متيز االإميان من 
الكفر بالدالئل الوا�سحة. )88( وميدان الرتبية يف جمال العقيدة لي�س 
اأن ال حد لكلمات اهلل، وتربز يف هذا امليدان ال�سواهد  له حدود كما 
يف  مبا  االأفراد،  نفو�س  يف  االإميانية  االجتاهات  وغر�س  الربوبية 
النا�س من  االإميان بالغيبيات وما فيها مما يتعلق بحياة  ذلك من 
تقدير االأرزاق واالآجال، والذي يثمر اإح�سا�سًا بالطماأنينة والثقة باهلل 
والتوكل عليه. اأما ميدان التزكية فهو ما يعرب عنه كلمة )ويزكيهم( 
ال�رصك  النقائ�س  واأكرب  النقائ�س  من  التطهري  والتزكية  االآية،  من 
باهلل، ويف هذا تعري�س بالذين اأعر�سوا عن متابعة القراآن واأبوا اإال 

البقاء على ال�رصك. 
وتت�سمن  والتنمية،  والتطهري  االإ�سالح  لغة  التزكية  وتعني 
اأي�سًا تعديل ال�سلوك بتهذيب ما هو غري مرغوب من العادات والتقاليد 
اجلاهلية وتعزيز ما هو مرغوب من �سلوك. وقدم التزكية على التعليم 
يف هذه االآية واأخرها عنه يف دعوة اإبراهيم يف �سورة البقرة الختالف 
عن  عبارة  والتزكية  مقال.  مقام  ولكل  املو�سعني،  يف  بها  املراد 
تكميل النف�س بح�سب القوة العملية وتهذيبها املتفرع على تكميلها 
اإال  التالوة،  على  املرتتب  بالتعليم  احلا�سلة  النظرية  القوة  بح�سب 
كاًل  باأن  لالإيذان  عليها  املرتتب  والتعليم  التالوة  بني  و�سطت  اأنها 
االأمور املرتتبة نعمة جليلة على حيالها م�ستوجبة لل�سكر. ولو  من 
روعي ترتيب الوجود كما يف دعوة اإبراهيم - عليه ال�سالة وال�سالم 
- لتبادر اإىل الفهم كون الكل نعمة واحدة. )89( كما اأن ميدان التزكية 
ي�سمل تزكية اجل�سم مبراعاة االأحكام املتعلقة بذلك، فمنها اأن يكون 
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غري  واجل�سم  للعقل  مف�سدة  ذلك  يكون  ال  حتى  طيبًا،  حالاًل  الطعام 
ا َرَزَقُكُم  مكت�سب من حرام وال يحتوي خبيث، يقول تعاىل: {َوُكلُواْ ِمَّ
ِذي اأَنُتم ِبِه ُموؤِْمُنوَن})90( وقال تعاىل:  َ اٱلَّ ُقواْ اٱهللَّ باً َواٱتَّ ُ َحاَللً َطيِّ اٱهللَّ
ِعْنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه  الَِّذي  يَّ  ااْلأُمِّ ِبيَّ  النَّ �ُسوَل  الرَّ ِبُعوَن  َيتَّ ِذيَن  {الَّ
ْنَكِر َوُيِحلُّ  ْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن امْلُ يِل َياأُْمُرُهْم ِبامْلَ ْوَراِة َوااْلإِجْنِ يِف التَّ
اخلبائث  عليهم  يحّرم  َباِئَث})91(  اخْلَ َعَلْيِهُم  َوُيَحرُِّم  يَِّباِت  الطَّ َلُهُم 
اهلل  لغري  اأهّل  وما  اخلنزير،  وحلم  وامليتة  الدم  من  ي�ستخبث  ما  اأي 
االإن�سان.)92( وبعد  الذي ي�رص يف ج�سم وعقل  به، يحرم اخلمر وكل 
الأن  وذلك  واالإعداد،  التعليم  ميدان  ياأتي  والتزكية  العقيدة  ميدان 
التفكري ال�سليم ينبغي اأن ُيزرع يف مو�سع نظيف، حتى يتنا�سب مع 
الرتبية  دور  كان  ولذلك  االإن�سان.  يتحملها  اأن  يجب  التي  الوظيفة 
يف ميدان التزكية مهتمًا بتزكية العقل قبل ميدان التعليم واالإعداد 
والهوى،  الظني  من  بداًل  العلمي  التفكري  اإىل  القراآن  ويدعو  الفكري. 
وذلك باإقرار املنهج العلمي للنظر العقلي، ورف�س الظنون املجردة، 
َجاآَءُهم  َوَلَقْد  اٱلأَنُف�ُس  َتْهَوى  َوَما  نَّ  اٱلظَّ اإِلَّ  ِبُعوَن  َيتَّ قال تعاىل: {اإِن 
اإال ح�سن ظنهم باآبائهم  اأي لي�س لهم م�ستند  اٱْلُهَدى})93(،  ِهُم  بِّ رَّ ن  مِّ
الذين �سلكوا هذا امل�سلك الباطل قبلهم، واإال حظ نفو�سهم يف ريا�ستهم 

وتعظيم اآبائهم االأقدمني. )94( 
من  التثبت  اإىل  ودعا  الهوى،  يتبع  مبن  الكرمي  القراآن  وندد 
ال�سمعية والب�رصية والعقلية يف  الطاقات  اأمر، ونهى عن تبديد  كل 
ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْي�َس  َما  َتْقُف  {َولَ  تعاىل:  قال  لها.  اأ�سا�س  ال  اأ�سياء 
اأي:  َم�ْسوؤُولً})95(،  َعْنُه  َكاَن  اأُولـِئَك  ُكلُّ  اَد  َواٱْلُفوؤَ َواٱْلَب�َشَ  ْمَع  اٱل�سَّ اإِنَّ 
يوم  عنها  العبد  �سي�ساأل  والفوؤاد  والب�رص  ال�سمع  من  ال�سفات  هذه 
التقليد  القراآن  )96( وي�ستنكر  فيها.  عمل  عما  عنه  و�ست�ساأل  القيامة، 
االأعمى ويقرر التجديد، الأن التقليد يعني عدم ا�ستعمال العقل، كما 
يدعو اإىل التفكري والتحرر من االأوهام. )97( ويعرب عن ميدان التعليم 
واالإعداد الفكري يف قوله تعاىل من االآية: {َوُيَعلُِّمُهم الِكتاب})98(، 
كتاب  كونه  باعتبار  القراآن  هو  هنا  فالكتاب  ال�رصيعة  يعلمهم 
ت�رصيع، ويعلمهم اأ�سوَل الف�سائل ويفهمهم األفاظه ويبني لهم كيفية 
اجلهل  ظلمة  من  ويخرجهم  واأ�رصاره،  حقائقه  على  ويوقفهم  اأدائه، 
اإىل نور العلم. )99( ويرتكز يف هذا امليدان تعليم االأمور التي تتعلق 
باملبادئ والت�رصيعات والثقافة العامة واملهارات الفكرية والعملية 

التي متكنه من تخطيط حياة االإن�سان واإدارة �سوؤونه املختلفة.
وي�سمل هذا امليدان اأي�سًا التنظيمات االقت�سادية واالجتماعية 
باب  وفتح  العري�سة  خطواتها  وو�سع  والع�سكرية  وال�سيا�سية 
ويجهزه  االإن�سان  يعلم  اأن  الرتبوي  امليدان  هذا  ويهدف  االجتهاد. 
علميًا وفكريًا ليكون م�ستعداً حلمل امل�سوؤوليات التي لكل اإن�سان منها 
ن�سيب، وكلما ارتفع االإن�سان درجة يف العلم كلما زادت م�سوؤوليته 
اأُوُتوا  ِذيَن  َوالَّ ِمْنُكْم  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ اهللَّ {َيْرَفِع  تعاىل:  قال  واأهميته، 
التزكية  ميدان  وبعد  َخِبريٌ})100(  َتْعَملُوَن  ِبَا   ُ َواهللَّ َدَرَجاٍت  اْلِعْلَم 
واالإعداد الفكري والتعليمي يبقى على االإن�سان اأن مير مبيدان االإعداد 
الوظيفي، ويعرب عن هذا امليدان قول اهلل تعاىل: {َوُيَعلُِّمُكُم اٱْلِكَتاَب 
ْكَمَة})101(، اأي حتى ي�سعوا االأ�سياء موا�سعها، واحلكمة تعني  َواٱحْلِ
اأو  الدين،  يف  الفقه  تعني  اأو  الدنيا،  حب  وهج  القلوب  من  يزيل  ما 
ال�سنة املبينة للكتاب اأو الكتاب نف�سه. وتعليم احلكمة االإيقاف على 
ما اأودع يف الكتاب، ومبا تكمل به النفو�س من املعارف واالأحكام، 
فت�سمل احلكمة النظرية والعملية. )102( واحلكمة هي التعاليم املانعة 
بع�سها  يدل  عدة  معاٍن  ولها   )103( والف�ساد.  اخلطاأ  يف  الوقوع  من 
على جانب نظري يتمثل يف املعرفة والفهم والقدرة والتميز، ويدل 

ونفاذ  باالإدارة  يتعلق  عملي  اأو  تطبيقي  جانب  على  االآخر  بع�سها 
الب�سرية واإيجاد احللول املالئمة وجوانب اأخرى. ومن معاين احلكمة 
ْكَمَة  ُ َعَلْيَك اٱْلِكَتاَب َواٱحْلِ نَزَل اٱهللَّ �سنة الر�سول ونبوته، يقول تعاىل: {َواأَ
َعِظيماً})104(،  َعَلْيَك   ِ اٱهللَّ َف�ْسُل  َوَكاَن  َتْعَلُم  َتُكْن  مَلْ  َما  َوَعلََّمَك 
يرتبى  الرتبوي  امليدان  وبهذا   )105( وال�سنة.  النبوة  هنا  واحلكمة 
يقول  النا�س،  وخماطبة  والت�رصف  التعامل  ح�سن  على  االإن�سان 
�َسَنِة َوَجاِدْلُهم  اٱحْلَ َواٱمْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباٱحْلِ َك  َربِّ اإَِل �َسِبيِل  تعاىل: {اٱْدُع 
وهي  ال�سحيحة،  املحكمة  باملقالة  اأي  اأَْح�َسُن})106(،  ِهَي  ِتي  ِباٱلَّ
الدليل املو�سح للحق املزيل لل�سبهة. )107( كما يرتبى االإن�سان على 
فهم املبادئ التي حتكم ال�سلوك، الأن من معاين احلكمة فهم االأمور 
ِ َوَمن  ْكَمَة اأَِن اٱ�ْسُكْر هللَّ ومعرفتها، يقول تعاىل: {َوَلَقْد اآَتْيَنا ُلْقَماَن اٱحْلِ
َ َغِنيٌّ َحِميٌد})108(، اأي:  َا َي�ْسُكرُ ِلَنْف�ِسِه َوَمن َكَفَر َفاإِنَّ اٱهللَّ َي�ْسُكْر َفاإِنَّ
الفهم والعلم والتعبري. )109( والرتبية على احلكمة تعني الرتبية على 
يقول  وال�سار،  والنافع  وال�سواب،  اخلطاأ  بني  للتمييز  القدرة  ك�سب 
ْكَمَة َفَقْد اأُوِتَي َخرْياً  ْكَمَة َمن َي�َساآُء َوَمن ُيوؤَْت احْلِ تعاىل: {ُيوؤِْتي احْلِ
َكِثرياً})110(، واحلكمة هنا اإتقان العلم واإجراء الفعل على وفق ذلك 
العلم. وهي م�ستقة من احُلْكم، وهو املنع، الأّنها متنع �ساحبها من 
الوقوع يف الغلط وال�سالل. ومن ي�ساء اهلل تعاىل اإيتاءه احلكمة هو 
الذي يخلقه م�ستعداً لذلك، من �سالمة عقله واعتدال قواه، حتى يكون 
له، ال ي�سّده عن ذلك  اإذا الح  اإىل احلق  لفهم احلقائق منقاداً  قاباًل 
اأ�سباب ذلك من  اأََنَفة، ثم يي�رّص له  هوى وال ع�سبية وال مكابرة وال 
ح�سور الدعاة و�سالمة البقعة من الُعتاة، فاإذا ان�سّم اإىل ذلك توّجهه 
اإىل اهلل باأن يزيد اأ�سبابه تي�سرياً ومينع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل 

له التي�سري. 
ما  على  االأ�سياء  حقائق  معرفة  باأّنها  احلكمة  كذلك  وف�رصت 
هي عليه مبا تبلغه الطاقة، اأي بحيث ال تلتب�س احلقائق املت�سابهة 
بع�سها مع بع�س وال يغلط يف العلل واالأ�سباب. )111( والرتبية يف هذا 
امليدان ُتعّد االإن�سان حل�سن التخطيط واالإدارة، وملواجهة امل�سكالت 
والعمل على حلها، كما ُيرّبى على ا�ستنباط القوانني وح�سن التعامل، 
كل  وفهم  االأفراد  بني  الفردية  والفروق  اال�ستعدادات  مراعاة  وعلى 
ما  اإىل  منفتحًا  وقدراتها  ودورها  وكل جماعة  وقدراته  لدوره  فرد 
االأخرى من تنظيمات وو�سائل، الأن احلكمة �سالة  عند املجتمعات 
تتم  الرتبوي  امليدان  وبهذا  بها.  اأحق  فهو  وجدها  فحيث  املوؤمن 
خمتلفة  واأن�سطة  كثرية  اأموراً  تت�سمن  التي  الرتبية  ميادين  دائرة 
تتعلق بالنف�س االإن�سانية وجماالت تغيريها من تعديل �سلوكها، ومبا 
يت�سمن من مهارات فكرية وعقلية وعملية، واإمكانات ما باالأنف�س 

التي هي اأ�سا�س تغيري املجتمع. )112( 

اخلامتة:
اإن التغيريات تن�ساأ من االإن�سان نف�سه كفرد يحدث التغيري يف 
اإىل االأ�سواأ،  اإىل االأف�سل، باالإ�سالح والرقي والتقدم، واإما  اإما  ذاته، 
بالف�ساد والتخلف. فكيفما كانت تلك التغريات، كانت على �ساكلتها 
الكرمي بخطاب خا�س على �سنن اهلل تعاىل،  القراآن  النتائج. ويركز 
اأولئك  لدى  اخلاطئة  املفاهيم  بها  ي�سحح  وتارًة  بها،  يعّلم  فتارًة 
موؤكداً  عفوي،  ب�سكل  الدنيا جتري  هذه  االأمور يف  اأن  يظنون  الذين 
اأن قانون اهلل تعاىل ال يتغري. ويذكر القراآن قواعد حمددة يف التغيري؛ 
للتغيريات  تقود  التي  االأ�سباب  ويتعلموا  النا�س،  منها  ي�ستفيد  كي 
تعود  التي  التغيريات  يتجنبوا  كي  لغريهم،  وُيعّلموها  االإيجابية 
النا�س  يتح�سن  اأن  لي�س �رصوريًا  ال�سقوط.  وبالتايل  الوراء  اإىل  بهم 
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جميعًا واأن يعي�سوا التغريات االإيجابية، بل من املمكن اأن تتغري فئة 
التغيري.  هذا  في�سملهم  االآخرين  على  يوؤثر  مما  اإيجابًا  املجتمع  من 
اإن الظلم هو اأحد االأ�سباب الرئي�سة الذي ميكن اأن يقود املجتمع كله 
ليغر�سا  �رصوريان  والتعليم  والرتبية  مرغوبة.  غري  تغريات  ليعي�س 
التغري  التي عن طريقها يتحقق  للقيام باالأعمال  النا�س احلافز  يف 
االإيجابي، واالأمر ذاته يف توعية النا�س اأن ال �سيء يحدث يف الكون 
ب�سكل عفوي، بل هناك اأ�سباب و�سعها اخلالق، جل وعال. والتغيريات 
االإيجابية يف االإ�سالم هي ثمرة االإميان، والعلم والعمل، والرتبية هي 
االأ�سلوب الرئي�س يف التغيري املرغوب. وقد اأر�سل الر�سل جميعًا لهدف 
اإ�سالح اأحوال النا�س واإخراجهم من الظلمات اإىل النور. وتتمثل هذه 
املهمة اليوم بالرتبية االإ�سالمية والدعوة والتوعية من قبل الدعاة 
والعلماء واملربني. وللو�سول اإىل نتائج املرجوة يتعني عليهم ال�سرب 

واحلزم والرغبة القوية بذلك.
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جمموعة موؤلفني/ املو�سوعة الفقهية، ج 13، �س70.. 12
احلجر، االأية 4.. 13
احلجر، االأية 5.. 14
�سورة االإ�رصاء: اآية 24.. 15
�سورة ال�سعراء: اآية 18.. 16
القراآن: . 17 الأحكام  اجلامع  االأن�ساري/  اأحمد  بن  اأبو عبداهلل حممد  القرطبي، 

ج 19، �س 48.
�سورة اآل عمران: اآية 79.. 18
كالم . 19 تف�سري  يف  الرحمن  الكرمي  تي�سري  نا�رص/  بن  عبدالرحمن  ال�سعدي، 

املنان: �س 136.
االأن�ساري، د. حممد جابر/ روؤية قراآنية للمتغريات الدولية: �س 9.. 20
ابن خلدون/ املقدمة: �س 38، �س 588.. 21
�سورة الروم، االآية 1-4.. 22

�سورة الكهف، االآيات 15،20-21.. 23
�سورة يو�سف، االآية 50.. 24
�سورة ال�سعراء، االآية 29.. 25
�سورة الرعد، االآية 11.. 26
�سورة االأنفال، االآية 53.. 27
الزامل، حممد عبد اهلل/ التاأ�سيل االإ�سالمي للتغيري االجتماعي: �س3.. 28
�سورة البقرة، االآية 251.. 29
�سورة اآل عمران، االآية 140.. 30
�سورة حممد: اآية 19.. 31
�س . 32 والتطبيقات:  املفهومات  االإ�سالمية  الرتبية  اإ�سماعيل/  �سعيد  علي، 

.23-24

اأبادي، حممد بن يعقوب الفريوز/ القامو�س املحيط: ج 4، �س: 364.. 33
�سورة الروم: اآية 39.. 34
بن منظور، اأبو الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم/ ل�سان العرب: ج 2،�س . 35

.127-128 5، �س  401 و ج 

اجلواري، اإ�سماعيل بن حماد/ ال�سحاح؛ تاج اللغة و�سحاح العربية: ج 6، . 36
�س 2349-2351.

بن فار�س، اأحمد زكريا اأبو احل�سني/ معجم مقايي�س اللغة: �س 378.. 37
الرا�سي/ . 38 اأ.د.عبد  واإبراهيم،  اأ.د.حممد،  حمجب،  وبن  اأ.د.�سعيد،  اإ�سماعيل، 

الرتبية االإ�سالمية املفهومات والتطبيقات: �س17.
النجيحي، حممد/ مقدمة يف فل�سفة الرتبية: �س 117.. 39
االإ�سالمية . 40 الرتبية  الرا�سي/  وعبد  احلامد  وحممد  �سعيد  علي  حممد، 

املفهومات والتطبيقات: �س 6.
اأبو الوي، اأمني/ اأ�سول الرتبية االإ�سالمية: �س 18، ال�سيباين، عمر حممد . 41

التوم/ فل�سفة الرتبية االإ�سالمية: �س 38.
الق�ساة، خالد/ املدخل اإىل الرتبية والتعليم: �س 17.. 42
�س . 43 لالأطفال:  واالجتماعية  الدينية  الرتبية  اإ�سماعيل/  بلقي�س  داغ�ستاين، 

.97

�سورة البقرة: اآية 256.. 44
ابن كثري، عماد الدين اأبو الفداء اإ�سماعيل/ تف�سري القراآن العظيم: ج 1، �س . 45

.683

�سورة حممد: اآية 19.. 46
�سورة اآل عمران: اآية 26.. 47
�سورة فاطر: اآية 3.. 48
ابن كثري، عماد الدين اأبو الفداء اإ�سماعيل/ تف�سري القراآن العظيم: ج 6، �س . 49

.533

عمرية، د.عبد الرحمن/ منهج القراآن يف تربية الرجال: �س 59.. 50
�سورة البقرة: اآية 168.. 51
�سورة النور: اآية 30.. 52
�سورة ال�سم�س: اآية 6-10.. 53
ال�سعدي، عبد الرحمن بن نا�رص/ تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري الكالم . 54

املنان: �س 926.
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�سورة الق�س�س: اآية 76.. 60
�سورة الق�س�س: اآية 4.. 61
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املعاين: ج 20، �س 42.
�سورة احلديد: اآية 16.. 63
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ال�سعدي، عبد الرحمن بن نا�رص/ تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري الكالم . 70

املنان: �س 723.
�سورة الن�ساء: اآية 93.. 71
�سورة مرمي: اآية 55-54.. 72
�سورة البقرة: اآية 155، 156.. 73
اأخرجه البخاري/ �سحيح البخاري/ كتاب اجلنائز/ باب ما قيل يف اأوالد . 74

اإمام م�سلم/ �سحيح  واأخرجه   ،1385 222، حديث رقم  امل�رصكني/ �س 
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حديث رقم 2658.
مطر، د. �سيف االإ�سالم علي/التغري االجتماعي: درا�سة حتليلية من منظور . 75

الرتبية االإ�سالمية/ �س 78.
عبد احلميد، حم�سن/ منهج التغيري االجتماعي يف االإ�سالم: �س 40.. 76
�سورة الرعد: اآية 11.. 77
�سورة االأنفال: اآية 53.. 78
القرطبي، اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد االأن�ساري/ اجلامع الأحكام القراآن: ج . 79

8، �س 29، ابن عا�سور، حممد الطاهر/ حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل 
اجلديد وتف�سري الكتاب املجيد: ج 13، �س 100.

قطب، �سيد/ يف ظالل القراآن: ج 7، �س 333-335. . 80
ال�سعدي، عبد الرحمن بن نا�رص/ تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري الكالم . 81
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روح . 82 تف�سري  البغدادي/  حممود  ال�سيد  الدين  �سهاب  الف�سل  اأبو  االألو�سي، 

املعاين: ج 10، �س 20.
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.364

علي، �سعيد اإ�سماعيل/ اأ�سول الرتبية االإ�سالمية: �س 179.. 84
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�سورة البقرة: اآية 256.. 87
الزخم�رصي، اأبو قا�سم حممود بن عمر/ الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون . 88

االأقاويل يف وجوه التاأويل: ج 1، �س 331.
روح . 89 تف�سري  البغدادي/  حممود  ال�سيد  الدين  �سهاب  الف�سل  اأبو  االألو�سي، 

املعاين: ج 10، �س
�سورة املائدة: اآية 88.. 90
�سورة االأعراف: اآية 157.. 91
الزخم�رصي، اأبو قا�سم حممود بن عمر/ الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون . 92

االأقاويل يف وجوه التاأويل: ج 2، �س 156.
�سورة النجم: اآية 23.. 93
ابن كثري، عماد الدين اأبو الفداء اإ�سماعيل/ تف�سري القراآن العظيم: ج 7، �س . 94

.457

�سورة االإ�رصاء: اآية 36.. 95
ابن كثري، عماد الدين اأبو الفداء اإ�سماعيل/ تف�سري القراآن العظيم: ج 5، �س . 96

.75

مطر، د. �سيف االإ�سالم علي/التغري االجتماعي: درا�سة حتليلية من منظور . 97
الرتبية االإ�سالمية: �س 54.

�سورة البقرة: اآية 151.. 98
روح . 99 تف�سري  البغدادي/  حممود  ال�سيد  الدين  �سهاب  الف�سل  اأبو  االألو�سي، 

املعاين: ج 1، �س 387، ابن عا�سور، حممد الطاهر/ حترير املعنى ال�سديد 
وتنوير العقل اجلديد وتف�سري الكتاب املجيد: ج 1، �س 93.

�سورة املجادلة: اآية 11.. 100
�سورة البقرة: اآية 151.. 101
االألو�سي، اأبو الف�سل �سهاب الدين ال�سيد حممود البغدادي/ تف�سري روح . 102

املعاين: ج 1، �س 387.
ابن عا�سور، حممد الطاهر/ حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد . 103

وتف�سري الكتاب املجيد: ج 2، �س 49.
�سورة الن�ساء: اآية 113.. 104
ابن كثري، عماد الدين اأبو الفداء اإ�سماعيل/ تف�سري القراآن العظيم: ج 2، . 105

وتنوير  ال�سديد  املعنى  حترير  الطاهر/  حممد  عا�سور،  ابن   ،410 �س 
العقل اجلديد وتف�سري الكتاب املجيد: ج 5، �س 197.

�سورة النحل: اآية 125.. 106
التنزيل . 107 حقائق  عن  الك�ساف  عمر/  بن  حممود  قا�سم  اأبو  الزخم�رصي، 
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�س 335.
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املصادر واملراجع:
 القراآن الكرمي. 1
 اآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز/ القامو�س املحيط/ موؤ�س�سة . 2

الر�سالة/ الطبعة الثامنة – 1426 هـ/ 2005 م 
االإ�سالم و . 3 اأ�رصار و حقائق  التغيري:  االإ�سالم اىل  اأحمد، د. رفعت �سيد/ من 

االأوىل  الطبعة  قرب�س/  للن�رص/  امللتقى  دار  االجتماعي/  التغيري  ق�سايا 
1993 م

االأ�سفهاين، الراغب اأبو القا�سم احل�سني بن حممد /مفردات األفاظ القراآن/ . 4
دار القلم- دم�سق و الدار ال�سامية - بريوت/ الطبعة الثانية - 1418 هـ 

/ 1997 م
روح . 5 تف�سري  البغدادي/  حممود  ال�سيد  الدين  �سهاب  الف�سل  اأبو  االألو�سي، 

املعاين/ دار اإحياء الرتاث العربي/ بريوت- بدون �سنة طبعة 
االأن�ساري، د. حممد جابر/ روؤية قراآنية للمتغريات الدولية/ دار �رصوق/ . 6

القاهرة – 1999م
البخاري/ اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل/ �سحيح البخاري/ دار ال�سالم . 7

للن�رص والتوزيع/ الطبعة الثانية، الريا�س – 1419 هـ/ 1999 م
لبنان، . 8 مكتبة  االجتماعية:  العلوم  م�سطلحات  معجم  زكي/  اأحمد  بدوي، 

بريوت – 1986م
دار . 9 خلدون/  ابن  مقدمة  الدين/  ويل  حممد  بن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن 

القلم/ الطبعة احلادية ع�رص/ بريوت – 1413 هـ / 1992 م
الغيب )التف�سري الكبري( / دار . 10 الدين/ مفاتيح  الرازي، حممد بن عمر فخر 

الكتب العلمية/ الطبعة االأوىل - 2000 م
الزعبالوي، حممد ال�سيد/ تربية املراهق بني االإ�سالم وعلم النف�س/ موؤ�س�سة . 11

الكتب الثقافية/ الطبعة االأوىل- 1414هـ / 1988م
الزخم�رصي، اأبو قا�سم حممود بن عمر/ الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون . 12

الثانية/  اإحياء الرتاث العربي/ الطبعة  التاأويل / دار  االأقاويل يف وجوه 
بريوت - 2001م

منظور . 13 من  واالجتماعي  النف�سي  التغيري  نظرية  ح�سن/  �ساهر  �سداد،  د. 
اإ�سالمي/ الطبعة االأوىل/ دار النفائ�س، االأردن/ دار الفجر، بغداد – 1432 

ه / 2011 م
ال�سعدي، عبد الرحمن بن نا�رص/ تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري الكالم . 14

املنان/ حتقيق: عبدالرحمن بن معال اللويحق/ موؤ�س�سة الر�سالة/ بريوت/ 
الطبعة االأوىل - 1420 هـ / 2000 م

15 . - القاهرة  الثامنة/  الطبعة  باأنف�سهم/  ما  يغريوا  حتى   / جودت  �سعيد، 
1989 م

ال�سيباين، عمر حممد التوم/ فل�سفة الرتبية االإ�سالمية/ املن�ساأ العام للن�رص . 16
والتوزيع واالإعالم، ليبيا، طرابل�س – 1983 م

القراآن/ . 17 اآي  تاأويل  البيان عن  اأبو جعفر حممد بن جرير/ جامع  الطربي، 
والن�رص  للطباعة  الفكر  دار  العطار/  وتوثيق وتخريج �سدقي جميل  �سبط 

والتوزيع - 1415 ه ـ / 1995م
اجلديد . 18 العقل  وتنوير  ال�سديد  املعنى  »حترير  الطاهر/  حممد  عا�سور،  ابن 

وتف�سري الكتاب املجيد امل�سمى بالتحرير والتنوير/ الدار التون�سية للن�رص- 
1984م

عبد الباقي، حممد فوؤاد/ املعجم املفهر�س الألفاظ القراآن الكرمي/ دار اإحياء . 19
الرتاث العربي/ بريوت/ بدون �سنة طبعة

موؤ�س�سة . 20 االإ�سالم/  يف  االجتماعي  التغيري  منهج  حم�سن/  احلميد،  عبد 
الر�سالة ودار الفرقان للن�رص والتوزيع/ الطبعة االأوىل، بريوت - 1983م

اأ�سامة للن�رص والتوزيع/ . 21 اأ�ساليب التقومي الرتبوي/ دار  عثمان، د. حممد/ 
الطبعة االأوىل، عمان، االأردن 2001- م 

العربي/ . 22 الفكر  دار  االإ�سالمية/  الرتبية  اأ�سول  اإ�سماعيل/  �سعيد  علي، 
القاهرة – 1413 هـ/ 1993 م

علي، �سعيد اإ�سماعيل واآخرون/ الرتبية االإ�سالمية املفهومات والتطبيقات/ . 23
الطبعة الثانية، مكتبة الر�سد، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية - 1426 

ه/ 2005م 
عكاظ . 24 مكتبة  الرجال/  تربية  يف  القراآن  منهج  الرحمن/  عبد  د.  عمرية، 

للن�رص والتوزيع/ الطبعة االأوىل/ 1401 هـ1981-م 
اأبو عينني، علي خليل/ الرتبية االإ�سالمية وتنمية املجتمع/ مكتبة اإبراهيم . 25

حلبي، املدينة النبوية - 1408 / 1987 م
القرطبي، اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد االأن�ساري/ اجلامع الأحكام القراآن/ . 26

دار الكتب العلمية/ بريوت/ البعة االأوىل - 1988 م
27 . 1402 العا�رصة -  الطبعة  ال�رصوق/  دار  القراآن/  �سـيد/ يف ظالل  قـطب، 

هـ / 1982 م
الق�ساة، خالد/ املدخل اإىل الرتبية والتعليم/ دار اليازوري العلمية للن�رص . 28

والتوزيع، عمان، االأردن - 1418 / 1988 م 
عمر . 29 حف�س  اأبو  اخلطيب  بن  ا�سماعيل  الفداء  اأبو  الدين  عماد  كثري،  ابن 

�سالمة/دار  حممد  بن  �سامي  املحقق  العظيم/  القراآن  تف�سري  ال�سافعي/ 
الطيبة للن�رص والتوزيع/ الطبعة الثانية - 1420هـ - 1999م

وال�سوؤون . 30 االأوقاف  وزارة  الفقهية/  املو�سوعة  املوؤلفني/  من  جمموعة 
االإ�سالمية/ الكويت/ مطبعة ال�سوفة للطباعة والن�رص و التوزيع/ الطبعة 

االأوىل - 1412هـ / 1992 م
للن�رص . 31 ال�سالم  دار  الني�سابوري/  الق�سريي  احلجاج  بن  احل�سني  اأبو  م�سلم، 

والتوزيع/ الطبعة الثانية/ الريا�س – 1421 هـ/ 2000 م 
من . 32 حتليلية  درا�سة   – االجتماعي  التغيري  علي/  االإ�سالم  �سيف  د.  مطر، 

الطبعة  الوفاء للن�رص والطباعة والتوزيع/  االإ�سالمية/ دار  منظور الرتبية 
الثانية/ القاهرة - 1409 هـ / 1988 م 

املناوي، حممد عبدالروؤوف/ التوقيف على مهمات التعاريف/ حتقيق: عبد . 33
احلميد �سالح حمدان/ القاهرة - 1410هـ

الدين حممد ابن مكرم االأفريقي امل�رصي/ . 34 الف�سل جمال  اأبو  ابن منظور، 
1412 هـ /  االأوىل -  الطبعة  العلمية/ بريوت/  الكتب  دار  العرب:  ل�سان 

1992 م

للن�رص . 35 وائل  دار  الرتبوي/  االجتماع  علم  اهلل/  عبد  اإبراهيم  د.  نا�رص، 
والتوزيع/ الطبعة االأوىل/ االأردن، عمان – 2011م

النووي على . 36 اأبو بكر زكريا يحيى بن �رصف/ �رصح  الدين  النووي، حميي 
 - بريوت  الثانية/  التبعة  العربي/  الرتاث  اإحياء  دار  م�سلم/  �سحيح 

1972م.


