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Abstract: 
 
 The study aimed at highlighting the negative changes in Moslem lives today as 

indicated by Suna. It aimed also to explore the reasons that stood behind them, and 

how to progress within the Islamic framework. 

 The study showed that many of the negative changes of ourtime, were indicated 

by Propht Mohammed. There negative changes were caused manily by internal of 

factors including spiritnal, intellectual, psychological factors and some were in the 

belief itself, External factors are to come next. The researcher concluded with 

therapeutic solutions to confront the changes. These solutions are based upon case 

diagnosis and understanding the changing rules in Islam. 

 
  
  

  :ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى إبراز مظاهر التغير السلبي في واقع المسلمين المعاصر، كما بينتها السـنة    

النبوية المطهرة والكشف عن األسباب التي تقف وراءها وكذلك التقدم بصيغة مالئمة لمواجهتهـا فـي   
أصحابه عـن حـدوث    rضوء التوجيه التربوي اإلسالمي، أظهرت الدراسة أن ما أخبر عنه الرسول 

تغيرات سلبية في واقع المسلمين من بعدهم قد حدث بالفعل في واقعنا المعاصر وفي جميـع مجـاالت   
الحياة، كما بينت أن هذه التغيرات السلبية ترجع بالدرجة األولى إلى عوامل وظروف داخلية، روحيـة  

بالدرجـة الثانيـة وتوصـل     يي تـأت وعقائدية وفكرية ونفسية، وأما عوامل الغزو الثقافي الخارجية فه
الباحث إلى صيغة عالجية لمواجهة هذه التغيرات، تحددت محتوياتها في ضوء تشخيص الحالة وفهـم  

  .سنن التغيير في اإلسالم
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  :مقدمة
التغير في حد ذاته ظاهرة طبيعية، تخضع لها مظاهر الكون وشئون الحياة باإلجمال وهـو  "يعد   

  ).١٠ص: ١٩٨٦مطر، " (الجتماعية ألنها في تغير دائم وتفاعل مستمرأكثر وضوحاً في الحياة ا

ماً هو صفة الوجـود والحيـاة،   وإنوليس هو أمراً عرضياً طارئاً فالتغير هو القانون ال الثبات،   
  ).٤ص: ١٩٨٣عبد الحميد، (حتى في عالم الجماد ال يبقى شيء على حاله 

السمة البارزة التي تميز عالمنا المعاصر في كـل  ولعل من بدهيات القول أن التغير السريع هو   
التغير وما يحدث من تحـوالت عديـدة فـي المجتمـع دفـع علمـاء االجتمـاع        "نواحي الحياة وأن 

ربولوجيا والتربية إلى تحليل ما يطرأ على المجتمع عموماً والتربية خصوصاً من تبـدل وتحـول   ثالنوا
المرغـوب فيـه    على التغير وضبط مسيرته في االتجاه للسيطرةالواعي ذلك من التدخل  هدعيستيوما 

  ).٢٦٣ص: ٢٠٠٣الحاج أحمد، (

واجتهاد العلمـاء المسـلمين   ومن الضروري أن ننطلق لتحقيق ذلك من خالل مصادر التشريع   
حرِيص علَيكُم بِالْمْؤمنين رُؤوفٌ (بأنه حريص على أمة اإلسالم  rوقد وصف القرآن الكريم الرسول 

ريمعليه الصالة والسالم، حرص على توجيـه المسـلمين   ، والرسول المربي )١٢٨ :اآلية: التوبة( )ح
يرهم من عوامل الفتنة واالنحراف والسقوط التي يمكن أن يقعوا فيها في المسـتقبل  ذألبواب الخير وتح

أن نطيعـه ونلتـزم   وأفعاله تمثل بالنسبة لنا مصدر تشريع واقتداء، فعلينـا   rوإذا كان كالم الرسول 
  .أوامره وتوجهاته إلصالح واقعنا وتغييره نحو األفضل

في دراسته لبعض حوادث القرن العشرين كمـا أخبـر عنهـا    ) ١٩٨٢(ان وروقد عرض السي  
  .المتغيرات في واقع المسلمين المعاصر وتحليلها واقتراح صيغة لعالجها ى بالوقوف على أهموصوأ rالرسول 

المعاصر فـي المجـال االقتصـادي    لمنابع مشكالت العالم اإلسالمي  )١٩٩١(ن يالجوتطرق   
  .ح دور القيم اإلسالمية في عالجهاأوضو والسياسيواالجتماعي والروحي 

لمفهوم األمة المسلمة ومقوماتها وأساليب إخراجها من جديد وفـق  ) ١٩٩٥(الكيالني  ضوعر  
  .ور اإلسالميصالت

، يلحظ انتشار أمراض عديدة ليست وليدة لحظة مفاجئـة  ل واقع المسلمين اليومخالل تأمومن   
وال فترة قصيرة، بل هي نتيجة أخطاء تراكمت خالل قرون طويلة، غفل فيها المسلمون عـن حقيقـة   

ني فكان حصاد ذلـك فواجـع ونكبـات وهـزائم     نهم وجوهر اإليمان والتوحيد وألهتهم الدنيا واألمادي
  ).١٣ص: ١٩٩٥النحوي، (

تخلف المسلمين وإمكانية التغيير والنهوض الحضاري، كان قدراً مشتركاً شكلة بمإن اإلحساس   
هـم األزمـة   فبين رواد اإلصالح والتجديد والنهوض عامة، ولكن المشكلة تكمن في عدم الرسوخ في 
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واإلحاطة بعلمها وإدراك جوانبها المتعددة وأسبابها القريبة والبعيدة واكتشاف السنن والقوانين للخـروج  
  ).٢٦ص: ١٩٩٤، حسنة(ها من

يشة الباحث ومتابعته لواقع المسلمين المعاصر، وإدراكه لحجـم المأسـاة التـي    ومن خالل معا  
رموز الفساد في العالم العربي واإلسالمي، تولّد لديه فكـرة   نها، في ظل تآمر أهل الكفر وتواطؤيعيشو
أصحابه عـن   rث أخبر الرسول السنة النبوية حي ضوءة والتي جاءت لتشخيص المعضلة في الدراس

وقد تحقق ذلك بالفعل من خـالل   المستقبليةتحدث في حياة المسلمين سالعديد من التغيرات السلبية التي 
المعاينة، مما يستدعي معالجة الموضوع انطالقاً من الفهم السليم للسنن الربانية وفي ضـوء التوجيـه   

  .التربوي اإلسالمي

v مشكلة الدراسة:  
  :غ مشكلة الدراسة في األسئلة التاليةاصسبق، يمكن أن تفي ضوء ما   

  ر في اإلسالم؟يما أهم السنن المتعلقة بالتغي - ١
 ؟، كما بينتها السنة النبوية المطهرةما أبرز مظاهر التغير السلبي في واقع المسلمين المعاصر - ٢

 ؟ما األسباب التي تقف وراء تغير واقع المسلمين المعاصر في االتجاه السلبي - ٣

الصيغة المالئمة لمواجهة مظاهر التغير السلبي في واقع المسـلمين فـي ضـوء التوجيـه      ما - ٤
 ؟التربوي اإلسالمي

v أهداف الدراسة: 

  :تهدف الدراسة إلى  
 .بالتغير في اإلسالم الكشف عن السنن المتعلقة - ١

 .تحديد مظاهر التغير السلبي في واقع المسلمين المعاصر كما بينتها السنة النبوية المطهرة - ٢

 .توضيح األسباب التي تقف وراء تغير واقع المسلمين المعاصر في االتجاه السلبي - ٣

التقدم بصيغة مالئمة لمواجهة مظاهر التغير السلبي في واقع المسلمين المعاصر فـي ضـوء    - ٤
 .التوجيه التربوي اإلسالمي

v أهمية الدراسة: 

 :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي  

التربويـة  وحيويته بالنسبة للباحثين السـيما فـي العلـوم الشـرعية     أهمية موضوع التغير و - ١
 .واالجتماعية والسياسية

 .سالميتعد الدراسة محاولة لتناول مشكلة ملحة في واقع المسلمين في ضوء التصور اإل - ٢
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والتحديات واألخطار التـي   ي عصر التغيرات المتسارعة والعنيفةفيأتي تناول هذا الموضوع  - ٣
 .حاصرها من جهات عديدةتحدق باألمة وت

ة العربية بشكل عام والفلسطينية على وجه الخصوص إلى هذا النوع من الدراسـات  ئافتقار البي - ٤
 .على حد علم الباحث

 :يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة - ٥

  .الباحثون المهتمون بدراسة موضوع التغير والتأصيل له وفق الرؤية اإلسالمية -
 .بإصالح المجتمع وتغيير واقع األمة نحو األفضل يينعنرجال الدعوة والفكر الم -

 .التعليم والتربية المسئولة عن بناء شخصية المواطن وتنمية المجتمعمؤسسات  -

v حدود الدراسة: 

تدور هذه الدراسة حول السنة النبوية، من خالل التركيز على األحاديث الـواردة فـي كتـب      
واقع المسلمين وما تقدمه مـن تفسـير   تغيرات سلبية في  من حم والفتن ما أمكن وما تشير إليهالالم

لها مع االستعانة ببعض كتب التفسير واجتهادات العلماء في مجال الدعوة إلـى اهللا وميـدان بنـاء    
  .الشخصية المسلمة

v منهج الدراسة:  
ة المتعلقة بموضوع في التحليلي، من خالل تناول األحاديث الشريصفاستخدم الباحث المنهج الو  

 العنـاوين والعمل على تصنيفها ومن ثم إدراجهـا تحـت   مضامين لدراسة واستخراج ما فيها من ا
  .الخاصة بها والمعبر عنها في أسئلة الدراسة

v مصطلحات الدراسة:  
  :استخدمت الدراسة المصطلحات التالية  
 :السنة النبوية -١

  ).٤٧، صت.اعي، بالسب" (ل أو تقرير أو صفةأو فعمن قول  rما أثر عن النبي "وهي تعني   

 :التغير -٢

 ).١١٣ص: ١٩٩٠ناصر، (" التحول من حال إلى حال"ويقصد به   

 :مظاهر التغير السلبي في واقع المسلمين -٣

التحوالت السلبية الحادثة في واقع المسلمين المعاصر في جميـع مجـاالت   "يقصد بها الباحث   
واالقتصادية، والتي أخبر عنها المعصوم  الحياة االجتماعية واألخالقية والعلمية والثقافية والسياسية

r حابه رضوان اهللا عليهمأص."  
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  :التغيير في اإلسالم سنن: أوالً
ال في علـوم الكونيـات والواقـع    عملية التغيير كنشاط بشري، لها سنن وقوانين، كما هو الح  

ت التـي ال  ير النفسي واالجتماعي عن بعض تلك السنن يضعنا أمـام المعضـال  غيوغفلتنا في عالم الت
غيـر   بسطحية وسذاجة وعاطفيـة متدفقـة  نستطيع تجاوزها ولعل السبب يكمن في أننا نعالج األمور 

منضبطة بضوابط العقل الواعي، فبوابة الطريق تكون بدراسة عقيدتنا وأن نعيشها حتى نفهـم طبيعـة   
ياتنا بطريقـة سـحرية   عمل هذا الدين في حياتنا وطريقة التغيير المطلوب، فالدين ما جاء ليعمل في ح

السـيروان،  (جاء ليعمل بجهد البشر حسب ظـروفهم وواقعهـم   غامضة األسباب مجهولة النتائج، إنما 
  ).المقدمة: ١٩٨٢

ير ودراستها، يعد خطوة هامة في تغيير الواقع وقد يوما من شك في أن الوقوف على سنن التغ  
د إلى استخدامها شإنها غالبة وقد أرفون بعدم التصادم مع نواميس الك) ١٦١ص :١٩٩٢البنا، (وصى أ

  .واالستعانة ببعضها على بعض

فَهْل ينْظُرون ِإلَّا سنَّتَ الْـَأوِلين فَلَـن تَجِـد    (ي خلقه سنن ثابتة ينبغي إدراكها لله عز وجل فف  
وقد أمر اهللا عباده بتأمل سننه فـي   ،)٤٣: ةفاطر اآلي( )ِلسنَّت اللَّه تَبديالً ولَن تَجِد ِلسنَّت اللَّه تَحوِيالً

قَد خَلَتْ من قَبلكُم سنَن فَسيروا في الَْأرضِ فَـانْظُروا كَيـفَ كَـان    (خلقه كما جاء في التوجيه القرآني 
كَذِّبِينةُ الْمباق١٣٧: اآلية آل عمران( )ع(.  

 :مفهوم السنن •

 ابن منظور،(ة منها الوجه والصورة والطريقة والسيرة السنن جمع سنة وتطلق على معانٍ كثير  
  ).٣٤ص :١٣ج، ١٩٦٨

، ١٩٨٣ ،عبـد الفتـاح  " (ما جرى به نظامه تعالى في خلقه"وأما السنن اصطالحاً فيقصد بها   
ـ نلى أن علم السنن التي شرعها اهللا عز وجل لألإ) ٩٥ص: ١٩٩٥حسن، (ويشير ) ٣٣١ص  سف

من الفروض الحضارية التي غفل عنها المسـلمون جماعـات    ، تعد من فروض الكفاية أوواآلفاق
  .وأفراداً باستثناء بعض الملحوظات واإلشارات التي لم ترق إلى مستوى العلم

نجعل هذه السنن علماً من العلوم نستمد ما فيها مـن الهدايـة والموعظـة    وبناء عليه علينا أن   
يها قوم يبينون لها سنن اهللا في خلقه كما وعلى أقل وجه، يجب على األمة في مجموعها أن يكون ف

فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها باإلجمال وبينهـا العلمـاء بالتفصـيل    
  ).٩٢ص: ١٩٩٥حسن، (
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إذا حصل تقصير في مراعاة السنن فإنه عليها أن تتقبل نتيجة التقصير، "وعلى األمة إدراك أنه   
ون يطـابقون  مال النواميس، فإنما هـم مسـل  يقتضي خرق السنن لهم وإبطفإن كونهم مسلمين ال 

  ).٥١٤ص: ١، ج١٩٨٠قطب، " (حياتهم كلها على السنن ويصطلحون بفطرتهم كلها مع الناموس

  :وباإلجمال يمكن تلخيص أبرز السنن المتعلقة بالتغيير في واقع الناس على النحو التالي  
  :التغيير عملية إنسانية - أ 

في منهج التغيير بدرجة كافية غدا من الضرورات الملحة جداً ذلـك أن   دور اإلنسانإن إبراز   
وأوكلت إليه مهمة التغيير والبنـاء وكلفتـه    ،المذهبية اإلسالمية جعلت اإلنسان مدار الحركة الحضارية

ويقوم اإلنسـان بهـذا الـدور     ،لتحقيق الخالفة على هذه األرض وإدارة الصراعات التي تجري فوقها
محسـن،  (التاريخي من خالل عقله المدرك في عالم الشهادة وشعوره وطاقاتـه التـي زوده اهللا بهـا    

  ).٤٠، ٣٩ص ص :١٩٨٣

وأن سنن اهللا وإرادته في التغييـر   ،لقد اقتضت سنة اهللا أن اإلنسان هو صانع التغيير في الحياة  
د ورتب حركة التغيير على إرادته أراد له أن يريفاهللا عز وجل خلق اإلنسان و ته،تنطلق من خالل إراد

وهذه سنة مطردة، ال تنال من إرادة اهللا ألنها في نهاية المطاف ال تخرج عن خلق اهللا وسنته وإرادتـه  
  ).٢٠ص: ١٩٩٤حسنة، (في تيسير شئون الكون واإلنسان 

السلبية الذليلة التي تفرضها المذاهب الماديـة علـى   ) ١٥٣٦، ص٣ج: ١٩٨٠قطب، ( وينتقد  
سان فتجعل منه عنصراً سلبياً إزاء الحتميات الجبارة، حتمية االقتصاد وحتميـة التـاريخ وحتميـة    اإلن

  .التطور إلى آخر الحتميات التي ليس للكائن اإلنساني إزاءها حول وال قوة

القرآن الكريم على إرادة اإلنسان ودوره في عملية التغيير سواء كان ذلك في االتجـاه   أكدوقد   
ذَِلك بَِأن اللَّه لَم يك مغَيراً نعمةً َأنْعمها علَـى قَـومٍ   (: و السلبي كما جاء في قوله عز وجلاإليجابي أ

يملع يعمس اللَّه َأنو هِما بَِأنْفُسوا مرغَيتَّى ي٥٣:اآلية ألنفالا( )ح.(  

، إال أن الفردية وحدها ليس لها حظٌ وعلى الرغم من أن تغيير ما باألنفس أساس تغيير المجتمع  
ـ في التغير الشامل، الذي يقوم على العمل الجماعي وليس على أساس المجهودات الفردية غير الم قة تس

  ).١٧٩ص: ١٩٩٣علي، (تكون متضاربة وال تؤدي إلى الغرض المطلوب  –أحياناً  –والتي 

اإلنسان في كل ناحية مـن نـواحي    وإذا كنا نريد بناء حضارة قوية، فالبد من أن نبرز مكانة  
وال يكون ذلك إال حينما نحتـرم آدميتـه    ،الحياة، حتى يصنع تاريخه بنفسه ويغير واقعه نحو األفضل

ويشعر بتكريمه وينعم باألمن النفسي واالجتماعي حتى نستثمر طاقاته في خدمة مجتمعه وأمته، ذلك أن 
ه، معطل القوى ضعيف غير قادر علـى المشـاركة   معالم شخصيت ساإلنسان الذي تهدر إنسانيته وتطم

  ).٦٧ص :١٩٨٣عبد الحميد، (في بناء مجتمع اإلنسان 
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وتتلخص مهمة البشر في عملية التغيير، في تهيئة األسباب والتفاعل معهـا واكتشـاف السـنن      
آهللا ر البشر ما بأنفسهم، كان وعـد ا واالستفادة منها، فلإلنسان سلطان على نفسه وإذا حدث أن غيال  ت

محالة، فاإلنسان ليس لديه قدرة على خلق النتائج ودوره يتلخص في االستفادة من السـنن الموضـوعة   
  ).٣٠، ٢٩ص ص: ١٩٨٦مطر، (واألخذ باألسباب 

وقُِل اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم (فسنة األخذ باألسباب مقررة في كون اهللا تعالى وكتابه العزيز   
ولُهسرو نُونْؤمالْموقد أمر اهللا سبحانه وتعالى مريم أن تأخذ باألسباب وهـي   )١٠٥: اآلية: التوبة( )و

  .)٢٥:اآلية مريم( )وهزي ِإلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُساقطْ علَيك رطَباً جنياً(في أشد حاالت ضعفها 

اب والوسـائل هـي المنشـئة للمسـببات     فالمسلم عليه أن يأخذ باألسباب وهو يعتقد أن األسب  
األمر كله إلى خالق األسباب ويتعلق به وحده من وراء األسباب، بعد أداء واجبه في يرد والنتائج، فهو 

  ).١٢٠، ص١٩٩٣قطب، (الحركة والسعي والعمل 

ـ على األخذ بكل األسباب المتاحة وقد تجسد ذلك جل هيلحظ حرص rوالمتتبع لسيرة الرسول    اً ي
مكة إلى المدينة، حيث لم يترك أمراً من األمور إال إذا أخذ به وكذا كـان فعلـه   ادثة الهجرة من في ح

  .عليه الصالة والسالم في كل الغزوات التي خاضها ضد الكفر والشرك

وبناء عليه على األمة اإلسالمية اليوم، إذا أرادت أن تتجاوز مرحلة الوهن والعجز إلى مرحلة   
 ،تكف عن السلبية وتنهض لألخذ باألسباب المتاحة التي تحقـق األهـداف المنشـودة    القوة والبناء، أن

ِإن اللَّه ال يغَير مـا بِقَـومٍ حتَّـى    (ر ما باألنفس عمالً بالتوجيه القرآني يوتغير واقعها السلبي بعد تغي
هِما بَِأنْفُسوا مرغَي١١: اآلية: الرعد( )ي(.  

ليها أن تعتمد منهج التغيير النفسي على أنه وسيلتها إلى بناء مجتمع أفضـل  فاألمة اإلسالمية ع  
التغيير الذي يقـود  "أن ذلك ) ٢١٣، ص١٩٩٧يوسف، (تزدهر فيه قوى الخير وتنتصر فيه إرادة الحق 

إلى البناء ويكون وسيلة األمم لصنع التقدم، إنما يعني إحداث ثورة داخل كيان اإلنسان لصـالح نفسـه   
الحياة من حوله وتتم هذه الثورة أوالً داخل النفس ثم تتجه بعد ذلك إلى إحـداث التغييـر فـي    ولصالح 

عفنة والرواسب الفاسـدة، فكـذلك   المجتمع وكما يتم التغيير في إطار المجتمع بثورة تكتسح المخلفات ال
ـ   باب التـردي  التغيير داخل إطار النفس اإلنسانية، إنه ثورة تكتسح من النفس كل عوامل الفسـاد وأس

  ).٣٦٤ص: ٢ت، ج.سبع، ب" (والهبوط ودواعي االنحراف والضالل

يتوجه التغيير إلـى مـا بـداخل    "إلى ضرورة أن ) ٥٥-٥٣ص: ١٩٩٢القرضاوي، (ويشير   
مومة وصفات مرذولة إلـى مفـاهيم   ذفاسدة وأخالق ماألنفس من مفاهيم مغلوطة وأفكار ميتة ومبادئ 

وأخالق محمودة وصفات طيبة ويجب أن يتهيأ األفراد في األمـة  صحيحة وأفكار حية ومبادئ صالحة 
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فوها، حياة إيمان وعمل صالح وعبادة وعلم وجهـاد، حيـاة إنتـاج    اإلسالمية لحياة غير الحياة التي أل
  ".ال استرخاء رراصوعمل ال بطالة وكسل حياة جد ال هزل حياة اعتدال ال ترف حياة إ

  :وأالمعصية من أسباب تغير الحال لألس -ب 
ـ      الـذنوب  تكـون بسـبب    ،اسـبين القرآن الكريم أن من بين المصائب التي يبتلـى بهـا الن

َأولَما َأصابتْكُم مصيبةٌ قَد َأصبتُم مثْلَيها قُلْتُم َأنَّى هذَا قُْل هـو مـن عنْـد    (والمعاصي التي يقترفونها 
كُم١٦٥: اآلية: آل عمران( )َأنْفُس( .  

: صـالحون، قـال  أنهلك وفينا ال"الرسول عليه الصالة والسالم  حشجت زينب بنت ينما سألوح  
  ).١٢٢ص: ٣، ج١٩٨٧البخاري، " (نعم إذا كثر الخبث

قَد خَلَـتْ مـن   (القرآن الحكيم الناس إلى النظر في جريان سنن اهللا في األقوام السالفة ويوجه   
هذَا بيان ِللنَّاسِ وهدى وموعظَةٌ  #فَانْظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ الْمكَذِّبِين  قَبلكُم سنَن فَسيروا في الَْأرضِ

ينتَّق١٣٨ :اآلية آل عمران( )ِللْم(.  

إلى أن المعصية، ال يترتب عليها ذنب وعقـاب فـي   ) ١٠٣٨، ص٢، ج١٩٨٠قطب، (ويشير   
من أسباب هالك األمم وتغيير أحوال المجتمعات نحو  اآلخرة فحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى كونها سبباً

  .وهذه سنة ماضية، تصير إليها األمم حين تفشو فيها الذنوب أوساأل

، يبرز من خالله مواطن القوة والضعف في المجتمعـات  حياًمثالً لنا القرآن الكريم  عرضوقد   
لَّه مثَالً قَريةً كَانَتْ آمنَـةً مطْمِئنَّـةً يْأتيهـا    وضرب ال(حالها من النعيم إلى الشقاء ويقدم تفسيراً لتبدل 

ـ   )انُوا يصـنَعون رِزقُها رغَداً من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بَِأنْعمِ اللَّه فََأذَاقَها اللَّه ِلباس الْجوعِ والْخَوف بِما كَ
  .)١١٢:اآلية النحل(

  :التدافع - ج 
سبيل الحيوية والنمو واالزدياد وعالقة الحياة واالستمرار وهـو إحـدى   الصراع والتدافع هو   

محركات الحياة االجتماعية وامتداد التاريخ البشري ذلك أن الصراع بين الخير والشر، بين المعـروف  
  ).٨٨ص: ١٩٩٥حسنة، (والمنكر، ال يتوقف إال بانتهاء الحياة 

كم تحاً، أن يسلط اهللا على البشرية ظالماً واحداً يرأى العلماء أنه من المستحيل واقعاً وشرع" الذ  
وهذا سنة جارية  ،ذلك أن التدافع يكون بين الظلمة أنفسهم وبينهم وبين الحق ،في مصيرها لفترة طويلة

  ).٨٩، ص١٩٩٥حسنة، (في الحياة حتى يتوقف التاريخ ويتغير نظام الكون 
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وقد أوجد اهللا جلت حكمته هذا الصراع  ،شرفالحياة بطبيعتها ال تخلو من وجود الصراع بين الب  
الطباطبـاني،  (أو التدافع في حياتهم وجعله سنةً من سننه التي تجري بها الحياة البشرية لغايـة معينـة   

  ).٣٨٠ص: ١٩٨٣

ولَوال دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِـبعضٍ  (ولقد ورد تقرير هذه السنة الربانية في قوله عز وجل   
لَفَسينالَملَى الْعٍل عذُو فَض اللَّه نلَكو ضالَْأر ت٢٥١: البقرة اآلية( )د(.  

ولوال أن اهللا يدفع ببعض الناس وهم أهل الطاعة له واإليمان بـه  "وجاء في تفسير اآلية السابقة   
م ففسـدت  بعضاً وهم أهل المعصية له والشرك به لفسدت األرض بمعنى لهلك أهلها بعقوبـة اهللا إيـاه  

بذلك األرض ولكن اهللا تعالى ذو من على خلقه وطول عليهم، بدفعه بالبر مـن خلقـه عـن الفـاجر     
  ).٤٠٣ص: ٢، ج١٩٨٧الطبري، " (وبالمطيع عن العاص منهم

لقد كانـت الحيـاة   : "ثمارها بقولهاً رة التدافع بين الناس مبينويقدم صاحب الظالل تفسيراً لظاه  
ولوال أن في طبيعة النـاس التـي فطـرهم اهللا     ،دفع اهللا الناس بعضهم ببعض وتتعفن، لوال نكلها تأس

تهم لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتكالب وتتدافع فتـنفض عنهـا   واتجاهاعليها، أن تتعارض مصالحهم 
لـذخائر  الكسل والخمول وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة وتظل أبداً يقظة عاملـة مسـتنبطة   

بقيـام الجماعـة    ءوفي النهاية يكون الصالح والخير والنما ،قواها وأسرارها الدفينة األرض مستخدمة
المستهدية المتجردة وتعرف الحق الذي بينه اهللا تعالى لها وتعرف طريقها إليه واضـحاً وتـدرك أنهـا    

ـ مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في األرض وتعرف  نهض بهـذا  أن ال نجاة لها من عذاب اهللا تعالى إال أن ت
  ).٢٧٠ص: ١، ج١٩٨٠قطب، " (الدور النبيل وتحتمل في سبيله ما تحتمل، طاعة هللا تعالى وابتغاء لرضاه

وهو ال يدع الخير ينمو مهما سـلك   ،فاهللا تعالى يعلم أن الشر متبجح وال يمكن أن يكون منصفاً  
شر والبد أن يجـنح الشـر إلـى    ، فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطورة على الهذا الخير طرق سلمية موادعة

  ).٧٤٢ص: ٢، ج١٩٨٠قطب، (قع التدافع بين الحق وأهله والباطل وحزبه ة عن نفسه ومن هنا يعافدالعدوان والم

ويشير القرآن الكريم إلى أن اهللا سبحانه وتعالى ال يتخلى عن أوليائه المؤمنين في صراعهم مع   
بعضهم بِبعضٍ لَهدمتْ صوامع وبِيع وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فيهـا   ولَوال دفْع اللَّه النَّاس(أهل الباطل 

زِيزع لَقَوِي اللَّه ِإن هرنْصي نم اللَّه نرنْصلَييراً وكَث اللَّه م٤٠: الحج اآلية( )اس(.  

يتم عن طريق أنفسهم، كما يـتم نضـجهم    ولقد شاء اهللا تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا  
طاقات المذخورة فيها، كما تسـتيقظ وهـي تواجـه    أثناء هذا التدافع، فالبنية األساسية ال تستيقظ كل ال

الخطر وتدفع وتدافع وتستجمع كل قوتها لتواجه القوى الهاجمة، عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع اهللا 
ولتتساند مع الخاليا األخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى  هارتعالى فيها من استعداد لتؤدي دو

ما تملكه وتبذل آخر ما تنطوي عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها ومن أجل ذلك كله ومن أجـل  
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غيره مما يعلمه اهللا جلت حكمته، جعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريق أنفسهم ولم يجعلـه لقيـةً   
  ).٢٤٢٥ص: ٤، ج١٩٨٠قطب، (ماء بال عناء سالتهبط عليهم من 

  :المداولة -د 
فاأليام بين الناس دول والحال ال يبقى على ما هو عليه وقد عبر عن هذه السنة اإللهيـة فـي     

 )النَّـاسِ  وم قَرح مثْلُه وتلْك الَْأيام نُداوِلُها بينـِإن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَ( :خلقه قوله عز وجل
  .)١٤٠: اآلية آل عمران(

ولكن األحداث ومداولة األيام بـين  : "ويبين صاحب الظالل اآلثار التربوية لسنة المداولة بقوله  
الناس تكشف المخبوء وتجعله واقعاً في حياة الناس وتحول اإليمان إلى عمل ظاهر وتحول النفاق كذلك 

زاء، فاهللا سبحانه وتعالى ال يحاسب الناس علـى مـا   إلى تعرف ظاهر ومن ثم يتعلق به الحساب والج
وتعاقب الشدة والرخاء محك ال يخطئ يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم ومداولة األيام 

م من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرخـاء  كوميزان ال يظلم والرخاء في هذا كالشدة و
ـ تصبر للضراء وال تست وتنحل والنفس المؤمنة هي التي  ؤمنخفها السراء وتتجه إلى اهللا في الحالين وت

  ).٤٨١ص: ١، ج١٩٨٠قطب، " (أذن اهللابما أصابها من الخير والشر ف نأ

فهو عز وجل  ،وأخبر المولى سبحانه وتعالى عباده عن استبداله إياهم بقوم آخرين حالة توليهم  
  .)٣٨: اآلية محمد( )ا يستَبدْل قَوماً غَيركُم ثُم ال يكُونُوا َأمثَالَكُموِإن تَتَولَّو(ابي أحداً من خلقه حال ي

وأخبر الرسول عليه الصالة والسالم عن حالة التداول والتبدل الحادث في نظام الحكـم علـى     
أن تكـون ثـم   تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا : "كل مرحلة بقولهلوقد قدم وصفا دقيقاً امتداد تاريخ األمة 

يرفعها اهللا إذا شاء ثم تكون خالفةً على منهاج النبوة، فتكون ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شـاء  
ملكاً عاضاً فيكون ما شاء اهللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء اهللا أن يرفعها، ثم تكون أن يرفعها، ثم تكون 

إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خالفةً على منهاج النبـوة   ملكاً جبرياً فتكون ما شاء اهللا أن تكون ثم يرفعها
  ).٣٤ص: ١، ج١٩٩٥األلباني، " (ثم سكت

  :سنة التدرج -هـ  
ها وهي تعمـل مـن   وينبغي على األمة أن تراعي ،التدرج من السنن الربانية في الخلق والكون  

ا وسعيها إلى تغيير واقعها ويقصد بمراعاة سنة التدرج هنا أن تتدرج األمة في عمله أجل تغيير واقعها،
من السهل إلى الصعب ومن الهدف القريب إلى الهدف البعيد ومن الخطة الجزئية إلى الخطـة الكليـة،   

تنمرت فيه الجاهلية وضرب الشـر  طلق هذه السنة، أن الطريق طويل، السيما في هذا العصر الذي منو
نفس واحد مع ثقـل الحمـل وضـخامة     في أعماق األمة وعليه فلو قطعت الطريق في جذورهوالفساد 
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الذي يمكن أن يؤدي إلى رد فعـل أشـد   ود أو الفتور والتواني األمر عالقبالتالي التبعة لكان االنقطاع و
  .)٦٩ ،٦٨ص ص: ١٩٩١ نوح،(وأعنف 

وتشتد الحاجة إلى ترسيخ هذه السنة مع وجود بعض العاملين في حقـل الـدعوة اإلسـالمية،      
ن أن يتحقق بين عشية وضحاها ويريدون أن يغيروا الواقع الذي تحياه األمـة  يحسبون أن التمكين يمك

هم للظروف والمالبسات المحيطة بهذا الواقـع  فطرفة عين دون نظر في العواقب ودون  فياإلسالمية 
  ).٥٨، ٥٧ص ص : ١نوح، ج(ودون إعداد جيد للمقدمات أو األساليب والوسائل 

حيث أشار في كتابه إلـى خلـق    ،هذه السنة في أكثر من موقع وقد وجه اهللا تعالى أنظارنا إلى  
وكذلك خلق اإلنسان عبر أطوار متدرجة فـي   ،السماوات واألرض في ستة أيام يعلمها ويقدر مقدارها

ولعل أوضح مثال في قضية التدرج، ما حصـل   .سنته عز وجلمراحل حتى تبلغ نماءها وكمالها وفق 
  .السيئة والراسخة عبر مراحل الناس فجاء تغيير هذه العادةثغور غة في كانت متغلفي تحريم الخمر التي 

إن أيسـر  ": لقولهوصفاً للمنهج اإلسالمي في التغيير ) ٣٨، ٣٧ص ص: ١٩٩٢قطب، (ويقدم   
ضع في حسابه البلوغ إلى القمة ال يتعسف الطريق وال يتعجل الخطـى  ما في المنهج الرباني أنه وهو ي

و يسير هيناً ليناً مع الفطرة يوجهها من هنا ويذودها من هناك ويقومهـا حتـى   وال يخطي المراحل، فه
تميل ولكنه ال يكسرها وال يحطمها وال يجهدها بل يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق من الغاية 

وكما تنبت الشـجرة الباسـقة وتضـرب     ،البعيدة فالذي ال يتم في الجولة األولى يتم في الجولة الثانية
ويمتد  ،جذورها في أعماق التربة وتتطاول فروعها وتتشابك، كذلك ينبت هذا المنهج في النفس والحياةب

  ".في بطء وعلى هينة وفي ثقة وطمأنينة ثم يكون ما يريد اهللا أن يكون

هذه السنة الربانية في رعاية التدرج، ينبغي أن تتبع في سياسة الناس وعندما يـراد تطبيـق   " و  
الحياة واستئناف حياة إسالمية متكاملة يكون التمكين ثمرتها فإذا أردنـا أن نقـيم مجتمعـاً    اإلسالم في 

حقيقياً، فال نتوهم أن ذلك يمكن أن يتحقق بقرار يصدر من رئيس أو ملك أو مجلس قيـادي أو  إسالمياً 
واالجتماعية وهـو   برلماني، إنما يتحقق بطريق التدرج أي اإلعداد والتهيئة الفكرية والنفسية واألخالقية

لتغيير الحياة الجاهلية إلى الحياة اإلسالمية، فقد ظل ثالثة عشر عامـاً   rالمنهج نفسه الذي سلكه النبي 
ستطيع أن يحمـل عـبء   في مكة، كانت مهمته األساسية فيها، تنحصر في تربية الجيل، المؤمن الذي ي

المرحلة المكية مرحلة تشريع بقدر ما  نلم تك في اآلفاق ولهذابينها ونشرها الدعوة وتكاليف الجهاد كما 
  ).١٦٨ص: ١٩٨٩القرضاوي، " (كانت مرحلة تربية وتكوين

ومن أهم ما ينبغي أن يراعيه العاملون من أجل تغيير واقع المسلمين، فقه األولويـات بمعنـى     
مر بـه أحكـام   ما تأوهذا  ،وضع كل شيء في مرتبته فال يؤخر ما حقه التقديم أو يقدم ما حقه التأخير

الشرع وتقضي به قوانين الكون وهذا الفقه غائب عن كثير من المسلمين فنجدهم يهتمون بالفروع قبـل  
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األصول وبالجزئيات قبل الكليات وبالمختلف فيه قبل المتفق عليه ويثيرون معارك من أجل نافلة وقـد  
-٣٤ص: ١٩٩٢ضـاوي،  القر" (ضيع الناس الفرائض ومن أجل شكل أو هيئة دون اعتبار المضمون

٣٧ (فقه األولويات أن نعرف أي األعداء أولى بتوجيه قوانا الضاربة له وتركيز العمل يسـير  من " وإن
  ).٣٨، ٣٧ص ص: ١٩٩٢القرضاوي، " (في خطة المستقيم مركز المفعول مكثف الجهد قريب الثمرة

  
  :ي السنة النبويةمظاهر التغير السلبي في واقع المسلمين المعاصر كما جاءت ف: اًـثاني

أخبر المعصوم عليه الصالة والسالم الذي ال ينطق عن الهوى، عن أحداث وتغيرات في واقـع    
وكـان   ،وحذر من شرورها وآثارها الخطيرة وهو يتحدث ألصحابه رضوان اهللا عليهم ،األمة المعاصر

وأخالقها بعد عصره كمـا   دينها الة والسالم عن تراجع األمة فيمن بين ما أشار إليه إخباره عليه الص
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدهم قوماً يشهدون "جاء في الحديث الشريف 

، ٢ت، ج.البخاري، ب" (يوفون ويظهر فيهم السمنوال يستشهدون ويخونون وال يؤتمنون وينذرون وال 
الحـديث السـابق، هـي فتـرة السـيرة       ، فمرحلة القوة والتميز المشار إليها في)٢٨٨، ٢٨٧ص ص

، التي تعد فترة القدوة في تحقيق الرؤية القرآنية وبيانهـا   rوالخالفة الراشدة المشهود لها من الرسول 
النبوي لتكون هذه الفترة الراشدة دليالً ومعياراً لكل العصور حتى ال يكرس التضليل الثقـافي ويطبـع   

كسارات، وتنتقص معاني الجهاد فيها فتصبح من خوف المـوت  المنكر وخاصة في فترات الهزائم واالن
  ).٧٦ص: ١٩٩٥نة، حس(في موت ومن خوف الذل في ذل 

، إلى مراحل صحة األمة ومرضها في جميع مجاالت الحياة السياسية هديهفي  rوأشار النبي   
ئن ملكـاً  خالفةً ثم كـا إن هذا األمر بدأ رحمةً ونبوةً ثم يكون رحمةً و": بقولهواالجتماعية واألخالقية 

عضوضاً ثم كائن وجبراً وفساداً في األرض، يستحلون الحرير والفروج والخمور ويرزقون على اً عتو
  ).١٧ص: ٥، ج١٩٨٩قي، هالبي" (ينصرون حتى يلقوا اهللا عز وجلذلك و

ي والمتأمل في واقع المسلمين اليوم، يجد فيه الكثير من االنحرافات عـن منهـاج النبـوة الـذ      
ارتضاه اهللا عز وجل لعباده، بل إن المسلمين اليوم في عالمنا العربي واإلسالمي في حالة ردة أو تـرك  

أجهزة الحكم كلها تقريباً إلى مرتدين أو منـافقين أو كـذابين   وقد آلت قليل أو كثير لهذا الدين إال قليالً 
  ).٩ص: ٢٠٠٤حوى، (

ها ورائهـا فضـربها   نيداللئام وذلك عندما تركت يتيم على موائد ولقد صار أمر هذه األمة كال  
، وعبـر  )١٥ص: ١٩٩٨عبد العظيم، (واليهود وتسلط األعداء على رقاب المسلمين  التتار والصليبيون

يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفـق كمـا   " منبهاًو في حق األمة محذراً rعن هذا الواقع قوله 
أنـتم يومئـذ كثيـر ولكـن     : أمن قلة بنا يومئذ قاليا رسول اهللا : لناق: تداعى األكلة على قصعتها قال
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ومـا  : قلنـا : كم الوهن قالتكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوبكم عدوكم ويجعل في قلوب
  ).٢٧٨ص: ٥ت، ج.ابن حنبل، ب(حب الحياة وكراهية الموت : الوهن قال

حيث وصلت الحال بنا إلى أن تحاربـت   ،تدليل عليهفالتداعي على األمة اليوم ال يحتاج إلى ال  
المليـار نسـمة   نا زاوجوتسابقوا وتقاسموا ونحن ال نبالي وقد  جوهاألمم لنهب خيراتنا وأكلنا من كل الو

األمم األخرى علينـا   تجرأت الوهن وأصبحنا ال نقدم وال نؤخر في صناعة القرار؛ لقدا يسكنّولم يزل 
 ةعذاب بالتقتيل والتشريد والسلب والنهب في بالد أفغانستان والشيشان والبوسـن تنا سوء الموحاربتنا وسا

وفي ضـوء مـا   ) ١٦٨ص: ١٩٨٦، التويم(وما فعله التتار قبل ذلك في بغداد وما أشبه اليوم باألمس 
 rكما أخبر عنها المعصـوم   –سبق، يمكن إجمال أبرز التغيرات السلبية في حياة المسلمين المعاصرة 

  :تيعلى النحو اآل –ت على الواقع من خالل المالحظة والمعايشة وانطبق

  :المجال االجتماعي واألخالقي –أ 
 :ضياع األمانة واضطراب المعايير األخالقية وفسادها - ١

ر أهله في جميـع مجـاالت   غيمر إلى األإسناد  ليوم، يرى بجالءاواقع المسلمين  ل فيمفالمتأ  
الساعة حينما سـئل   عالمة من عالماتواعتبره  كمن ذل rمعلم وقد حذر الرسول ال ،الحياة غالباً

إذا وسـد  : كيف أضـاعها، قـال  : فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة قال: "فأجابأخبرني الساعة 
  ).٣٣، ص١، ج١٩٨٧البخاري، " (األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

وم وأصبحت موازين اإلسالم كأنهـا  وقد تبدلت المعايير األخالقية وفسدت في حياة المسلمين الي  
يـأتي علـى   : "، وعبر عن هذا الحال قوله عليه الصالة والسالم)١٥٩ص: ١٩٨٨ حوى،(مفقودة 

ن فيها ويخو ،ويؤتمن فيها الخائن ،ويكذّب فيها الصادق ،الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب
" في أمـر العامـة  يتحدث لرجل التافه ا: قال ؟وما الرويبضة: وينطق فيها الرويبضة، قيل ،نيماأل
  ).١٣٤٠ص: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب(

ومن مظاهر اضطراب المعايير االجتماعية في حياة المسلمين، أن أصبح الراقصون والمغنون   
نجوماً يهتدى بهم وتتبـع أخبـارهم   ات المجتمع باسم الفن وصاروا ئوالممثلون يقدمون على سائر ف

  ).١٢ص: ١٩٩٨عبد العظيم، (

  :نتشار الكذبا -٢
تبريرات عجيبة ويطلـق  له  تُساقفقد أصبح الكذب عند الكثير من المسلمين اليوم أمراً طبيعياً،   

 ،والكذب تحت غطاء المزاج والفكاهـة  ،والكذبة البيضة ،عليه أوصاف مختلفة، فهناك كذبة نيسان
قية التـي حـذر منهـا    الكذب من أكبر اآلفات األخالأن على الرغم من  ،وتارة يسمى الكذب فهلوة
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سيكون في آخر : "محذراً منهم بقولهينبئنا عن أولئك الكذابين في آخر الزمان  rاإلسالم والرسول 
  ).١٢ص: ١ت، ج.مسلم، ب" (أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياهم أمتي أناس، يحدثونكم ما لم تسمعوا

ـ بـين يـدي السـاعة كـذّ    إن " التوجيه النبوي الشـريف وجاء في     ٣ت، ج.مسـلم، ب " (ذروهمابين فاح
  ).١٤٥٣ص

    :انتشار العادات والتقاليد الفاسدة -٣
إن نظرة عاجلة لواقعنا اليوم تكشف لنا مدى انتشار عادات وتقاليد اجتماعية فاسدة ومنحرفـة    

وقد دخلت ميادين عديدة في حياة المسلمين حتى ألفها الناس وذهب بعضـهم   ،عن دين اهللا وشرعه
  ).٨١ص: ١٩٩٥حوي، الن(إلى الدفاع عنها 

ة مثـل هـذه   سارمعلى م -من خالل التطبيع الثقافي-ع أهل الباطل والكفر المسلمين شجوقد   
وقَاَل الَّذين كَفَروا ِللَّذين آمنُـوا  (: العادات حيث عبر القرآن الكريم عن ذلك من خالل قوله تعالى

ولَيحملُن  #هم بِحاملين من خَطَاياهم من شَيء ِإنَّهم لَكَاذبون اتَّبِعوا سبِيلَنَا ولْنَحمْل خَطَاياكُم وما 
ونفْتَرا كَانُوا يمع ةاميالْق موي َألُنسلَيو َأثْقَاِلهِم عَأثْقَاالً مو م١٣، ١٢:اآلية العنكبوت( )َأثْقَالَه(.  

رة في بالد المسلمين اليوم، شرب الخمر وتسميتها بغير اسمها ومن أبرز العادات السلبية المنتش  
: قولـه عن ذلك وحذر منه ب  r الرسول وقد أخبر ،وقد ارتبط بهذا السلوك المشين سماع المعازف

ينـات،  قليشربن ناس من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعـازف وال "
، ومـن  )١٣٣٣ص: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (القردة والخنازير يخسف اهللا بهم األرض ويجعل منهم

الجدير ذكره في هذا المقام، أن الخمر في بالد المسلمين، أصبحت تصنع وتباع وتشترى حتـى صـار النـاس    
  ).١٢ص: ١٩٩٨عبد العظيم، (وغير ذلك من األسماء ) نبيذ(و ) بيرة(يشربونها جهاراً ونهاراً ويسمونها 

اقة الخداعة وبدعوى التحرر والخروج من عصور الظالم، عمـل دعـاة   وتحت الشعارات البر  
اإلباحية والميوعة واالنحالل على إفساد المرأة المسلمة، حتى خرجت سافرة حاسرة الرأس متبرجة 

والغريب فـي األمـر أن   ) ١٤٥ص: ١٩٩٣علوان، (ويبعث على الفتنة بشكل يدعو إلى اإلغراء 
خضاعه للعـادات والتقاليـد   إكما تم  ،ند كثير من المثقفينالحجاب أصبح موضوع خالف ونزاع ع
  ).٩١ص: ١٩٩٥النحوي، (الفاسدة، بدالً من الخضوع ألحكام الشرع 

عن هذه الحالة من الفساد واالنحراف عن الفطرة اإلنسانية مشـيراً إلـى    rوقد أخبر الرسول   
فان من أهل النار لم أرهما بعد، صن: "ارتباطها بظاهرة التسلط السياسي حينما خاطب أصحابه قائالً

قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسـيات عاريـات ممـيالت مـائالت     
وإن ريحها لتوجد من مسـيرة   ،وال يجدن ريحها ،رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ال يدخلون الجنة

  ).١٦٨ص: ١ت، ج.مسلم، ب" (كذا وكذا
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  :وانانتشار أعمال العنف والعد -٤

حيث انتشرت األعمال العدوانية على األموال واألنفس وشاعت السرقات الظاهرة والباطنة في   
  ).١٨، ١٧ص ص: ١٩٩٩، يالجن(بالد المسلمين 

ولقد ازدادت جرائم القتل واالغتصاب والسرقة في عالمنا اإلسالمي، بشكل يلفت النظر ويبعث   
  .)المقدمة: ١٩٩٢أبو دف، (على القلق المتزايد 

ويرفع فيها العلم ويكثـر فيهـا    ،من ورائكم أياماً ينزل فيها الجهل إن"وجاء في الهدي النبوي   
، وقد حـذر  )١٣٤٥ص: ٢ج: ت.ابن ماجة، ب" (القتل: قال ؟يا رسول اهللا وما الهرج: الهرج قالوا

ـ "الرسول عليه الصالة والسالم المسلمين من الجنوح إلى القتل فيما بينهم  دي كفـاراً  ال ترجعوا بع
  ).١٣٠٠ص: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (يضرب بعضكم رقاب بعض

  :ووهن العالقات بين المسلمينشيوع التباغض  -٥
: يصيب أمتي داء األمم فقـالوا س: "صيب أمته بقولهيي ذعن هذه الداء ال rحيث أخبر الرسول   

ا والتباغض والتحاسـد  في الدنيوالتناجش  ر والبطر والتكاثرشاأل: قال ؟يا رسول اهللا وما داء األمم
  ).١٨٥ص: ٤، ج١٩٩٠م، كالحا(" يحتى يكون البغ

  :المجال العلمي الثقافي -ب
رغم اإلقبال الشديد علـى  -فمن خالل معايشة الواقع التعليمي والثقافي في بالد المسلمين يلحظ   

والسـمعة إال  والريـاء  بالمظهرية  غياب مفهوم التعبد بالعلم هللا وارتباط التعليم -التعليم واكتساب الثقافة
  :تفشية في هذا المجالمن رحم اهللا ولعل من أبرز المظاهر السلبية الم

  :ظهور العلم لدى الفساق -١
قيل يا رسول اهللا متى نترك األمر بالمعروف والنهي عن "حيث جاء في الهدي النبوي الشريف   

 ؟هللا وما ظهر في األمـم قبلنـا  يا رسول ا :قلنا ،إذا ظهر فيكم ما ظهر في األمم قبلكم: قال ؟المنكر
  ).١٣٣١: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم: قال

ا يبدو يعرض جملة من التغيرات السلبية في واقع األمة بينها درجـة مـن   فالحديث السابق كم  
تـرك األمـر   فاآلخـر،   ويكون أحدهما سبباً في ظهـور  ،بحيث ينتج بعضها عن بعض ،التفاعل

بالمعروف والنهي عن المنكر، سلوك خطير جاء نتيجة عدة عوامل كان من أبرزها ظهور الملـك  
في الصغار حيث تقلد الحكم في بالد المسلمين اليوم شباب صغار جاؤوا خلفاً آلبائهم وكذا شـاعت  

  .في أكابر القوم وحصل على العلم الرذالءالفاحشة 
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إلى أن العلم عند كثير من المسلمين اليوم، أصبح لمجـرد  ) ١٧٧ص: ١٩٩٥، الكيالني( شيروي  
الحصول على الشهادات واأللقاب العلمية دون أن يصاحبه نشاط علمي أو بحث معرفي وقد هبطت 

  .ثقافة الجماهير لتصبح ثقافة متع وغرائز

ـ توانحرافات أخالقية أخذت ت تشوهات ثمة على أن) ٦٤-٦١ص: ١٩٩٨عمار، ( ؤكدوي   ى مان
وألساتذتهم وانتشار الكذب  اًفي مجتمعات المسلمين ومن أبرزها عدم احترام الطالب لبعضهم بعض

  .والغش والتنابذ باأللقاب بين المتعلمين

سـماع مـن   طالب الحديث في عصره بكثرة ال) ٨٤، ٨٣ص ص: ١٩٨٨السبكي، (وقد انتقد   
كر على بعضـهم  نطلب العلم، كما است عن عدم اإلخالص في اًأجل التفاخر واعتبر ذلك العيب ناتج

  .التدابر والكذب

  :شيوع الدعوات الفكرية الهدامة -٢
عن أصحاب الدعوات الهدامة وأرشد إلى المسلمين إلى سبل الوقاية من  rحيث أخبر الرسول   

ل يا رسول اهللا صـفهم  انعم، ق: قال ؟حينما سأله حذيفة هل بعد هذا الخير من شر: "أخطارها بقوله
تلـزم  : يا رسول اهللا فما ترى إن أدركنا ذلك قـال : قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قال: قاللنا، 

فاعتزل تلك الفرق كلها ولـو  : فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام قال: جماعة المسلمين وإمامهم، قال
  ).١٤٧٥ص: ٣ت، ج.مسلم، ب" (ل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلكصأبأن تعض 

ربيـة  غشك أن البيئات العربية واإلسالمية اليوم، أصبحت تعج بهؤالء المثقفين ثقافـة  وما من   
يمثلـون   -لألسف-ويجهلون اإلسالم بل يعملون على محاربته في مشارق األرض ومغاربها وهم 

بالد الغرب في كل شيء، أمة اإلسالم في كثير من المحافل الدولية ويدعون إلى أن تحاكى بالدهم 
  ).٤٠ص: ٢٠٠٣مسعود، (وا في ترويج ثقافة العرب وقيمه وأفكاره وقد اجتهد

  :انتشار أبواق الدعاية وبطانة السوء -٣
رضها لنا فـي صـورة منفـرة    عو ،عن ظهور هذه المعضلة في األمة rوقد أخبر المعصوم   

: ٣ج ت،.ابـن حنبـل، ب  " (يكون قوم يأكلون بألسنتهم، كما تأكـل البقـرة مـن األرض   "ومثيرة 
  ).١٨ص

فـي  قين المتشـد  ال أخالقية، تجسدت اليوم في سلوكظاهرة ثقافية  الحديث السابق يتكلم عنف  
اإلذاعات وخطباء السمعة والمظهر والمال وكتاب الصحف الفاسـدة، الـذين يناصـرون الخونـة     

 النـدوى، ( دنيويـة والظلمة والمنحرفين ويمتدحونهم بما ليس فيهم من أجل الحصول على مصالح 
  ).٣٦١، ٣٦٠ص ص: ١٩٩٠
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  :المجال السياسي -ج

االستبداد السياسي على أيدي فئـة حاكمـة    ،فمن أعظم هموم الوطن العربي واإلسالمي اليوم  
تسلطت على شعوبها وأذلتها، لقد شكل هذا االستبداد خطراً محدقاً على األمة في فكرها وأخالقها وفـي  

ليس مفسداً للسياسة فحسب، بل هو كذلك مفسـد  فاالستبداد في حد ذاته  ،قدرتها على اإلبداع واالبتكار
ومما يدلل ، )١٢٩، ١٢٨ص ص: ١٩٩٧القرضاوي، (لإلدارة واألفكار واألخالق والدين والحياة كلها 

التالزم بين فساد األنظمة السياسية والحكام من جانب وأشكال االنحراف األخرى في نواحي  ،على ذلك
ذلك واضحاً في عدد األحاديث التي تخص واقع األمـة   ابدة، وقد الحياة االجتماعية واألخالقية والثقافي

فالتسلط سمة بارزة في أنظمة الحكم التي تتحكم في مقدرات الشعوب المسلمة والتـي عبـر    .المعاصر
ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء اهللا أن تكـون  "عنها بمصطلح الجبرية كما جاء في الحديث الشريف 

  ).٣٤ص: ١، ج١٩٩٥األلباني، " (ا شاء أن يرفعهاثم يرفعها اهللا إذ

هـم أهـل   ف ،لنا صفات والة أمور المسلمين من بعده في عصر االنحطاط rالرسول  ددوقد ح  
وهذا ما يفهم مـن خـالل   ،  rوفي المقابل يحاربون سنته  ،ويعملون على نشرها ،عليهايشجعون  دعب

خرون الصـالة  ؤالسنة ويعملون بالبدعة ويئون فطي سيلي أموركم من بعدي رجال" :للمسلمين rقوله 
ال : تسألني يا ابن أم عبـد كيـف تفعـل   : قال ؟يا رسول اهللا إن أدركتهم كيف أفعل: عن مواقيتها فقلت

  ).٩٥٦ص: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (طاعة لمن عصى اهللا

ح ذلك سمة وحكم بغير ما أنزل اهللا وأصب ،ففي واقع المسلمين اليوم انفصلت السياسة عن الدين  
كإباحـة   ،ألنظمة الحكم في بالد المسلمين، فبعض الحكام يدعو جهراً إلى تطبيق غير حكـم اهللا  بارزةً

مـن إذا  ومـنهم   ،الزنا والفجور والخمر والتماثيل، ونبذ حدود القصاص والتمسك بالقوانين الوضـعية 
ـ  ،بهم دعوته إلى العودة للكتاب والسنة وأقوال األئمة المسلمين سخر واستهزأ م اومنهم الذي يعتبر أحك

وأما على المستوى التشريعي فلم تزل األنظمـة العربيـة تحكـم    ) ٦ص: ١٩٨٨ حوى،(الدين رجعية 
بقانون األحوال الشخصية، وهي تستهجن مجـرد  ، باستثناء اآلخذ نسية واإليطالية وغيرهابالقوانين الفر

  ).١٤٩ص :٢٠٠١خاطر، (محاولة استرجاع السيادة التشريعية لألمة 

  :المجال االقتصادي -د
بأقل سوءاً من غيره، حيث انتشرت البنوك الربويـة  وليس الحال االقتصادي في بالد المسلمين   

وانتشار المالهي والمسارح الكتساب  ،وإقامة شركات التأمين ،األموال عن طريق المصارف تبتزالتي 
  rوهذا ما حذر منه النبـي  ) ٤٦ص: ١٩٩٣علوان، (والميوعة واالنحالل  ساألموال عن طريق الجن

النسـائي،  " (الرجل من أين أصاب المال من حـالل أو حـرام  على الناس زمان ال يبالي ليأتين " :بقوله
   ).١٢٤٣ص: ٧، ج١٩٨٦
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بنى اقتصاد الدول في عالمنـا   يثبق لها مثيل، حسوقد انتشرت التعامالت الربوية بصورة لم ي  
بعض من ينتسب للعلم الشرعي ويبـيح   يعدموا ربا، حتى أن الناس لمالعربي واإلسالمي على أساس ال

  ).١٨ص: ١٩٩٨عبد العظيم، (لهم هذا الربا 
  

  :األسباب المؤدية إلى التغيرات السلبية في واقع المسلمين المعاصر: ثالثاً
رة يعد قانون السببية من القوانين األساسية في التصور اإلسالمي، الذي يعتبر أنه ما من ظـاه   

ختزنها في داخلها، سواء كانت الظاهرة إنسانية اجتماعية أو كونية ماديـة  أوجدت إال ولها سبب وسنة ت
وفي ضوء هذا القانون، يمكن تفسـير  ) ٢٠ص: ١٩٩٤حسنة، (وأن هذه األسباب ال تتبدل وال تتحول 

كما جاءت في الكتـاب  المسلمين المعاصر، بردها إلى أسبابها الحقيقية أبرز التغيرات السلبية في واقع 
  :تيوالسنة وآراء العلماء المجتهدين وذلك على النحو اآل

  :حب الدنيا وإتباع الشهوات –أ 
ويهلك آخرهـا بالبخـل    ،ليقينبالزهد وا ةصالح أول هذه األم"جاء في الهدي النبوي الشريف   
  ).١١٦ص: ٧ت، ج.البغدادي، ب" (األملوطول 

ألمم على أمة اإلسالم وسئل عن السبب في ذلك، فأحاله عن تداعي ا rوحينما تحدث الرسول   
  .)٢٧٨ص: ٥ت، ج.ابن ماجة، ب" (حب الدنيا وكراهية الموت" rإلى الوهن وهو كما فسره الرسول 

وجـاء   ،في الترفوسبب االستئثار للشهوات واالنغماس األرض  ا أصل التثاقل إلىفحب الدني
 )ن آمنُوا ما لَكُم ِإذَا قيَل لَكُم انْفروا في سبِيِل اللَّه اثَّاقَلْتُم ِإلَى الَْأرضِيا َأيها الَّذي(في التوجيه القرآني 

وما من شك في أن إيثار الدنيا له مضاعفات تعزز نتائج سلبية في الفكر والسـلوك   )٣٨: التوبة اآلية(
والتـرف والفسـاد والتحلـل مـن      والثقافة حتى تبلغ قمتها في بروز ظاهرة الكفر واالستخفاف بالدين

  ).١٩٥ص: ١٩٩٥الكيالني، (المسئولية األخروية 

م موانحطاط الهوأما كراهية الموت فثمرة حب الدنيا والحرص على متاعها مع تخريب اآلخرة   
الذي أورثتـه  ن ال تسكن القلب الجباوأن الهمة العالية  ،ال يفترقانصنوان فحب الدنيا وكراهية الموت 

  ).٣٣٣ص: ٢٠٠٣المقدم، (التربية الفاسدة حرصاً على الحياة 

وبين عاقبة ذلـك بقولـه    ،وقد حذر الرسول المربي عليه الصالة والسالم من التنافس في الدنيا  
فواهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كمـا بسـطت   "مخاطباً المسلمين 

) ١٣٢٥ص: ٢ت، ج.ابن ماجـة، ب " (م كما أهلكتهمككما تنافسوها فتهلك فتنافسوها بلكمكان قعلى من 
: ٥ت، ج.الترمذي، ب" (وال تجعل الدنيا أكبر همنا وال مبلغ علمنا"يدعو اهللا قائالً  rوقد كان الرسول 

ـ  وأفسده  وفي واقع المسلمين اليوم بلغ حب الدنيا مبلغه حتى طغى على حب الدين) ٥٢٨ص ا وهـذا م
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ليغشين أمتي من بعدي فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح " :حذر منه المعصوم عليه الصالة والسالم بقوله
  ).٤٨٥ص: ٤، ج١٩٩٠الحاكم، " (بعرض من الدنيا قليل دينهم امالرجل مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أقو

 بهمقعـا   عز وجـل وانشغلوا عن الجهاد في سبيل اهللا ،المسلمون بالمال والتجارة فتتنا وحينما  
وأخـذتم   تبايعتم بالعينـة إذا "بقوله  rبالذل والهوان، كما في واقعنا المعاصر الذي أخبر عنه الرسول 

زعـه عـنكم حتـى    ينعليكم ذالً ال سلط اهللا أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل اهللا، 
  ).٢٤٧ص: ٣ت، ج.أبو داود، ب" (تراجعوا أمر دينكم

  :قيدة الوالء عند المسلمينضعف ع -ب
فـي إخـالص   حيث ضعفت عقيدة الوالء عند المسلمين في القرون المتآخرة، وقد تجسد ذلـك    

الحكام ألعداء اإلسالم والعمل على تحقيق أهدافهم، عندما انهار مفهوم الوالء فـي نفـوس المسـلمين    
ط التربية فـي  موكان لن ،قة عدوهمبواجباتهم تجاه دينهم وأمتهم فضالً عن جهلهم بحقي نفأصبحوا جاهلي

هم وبراءتهم وقد تجسد ذلك من خالل المناهج التعليمية التي لم ئبالد المسلمين، دور كبير في تمييع وال
  ).٦٢-٥٥ص: ٢٠٠٣مسعود، (تنبثق عن فلسفة هذا الدين وقيمه 

ز وجل، بـل  عهد مع اهللا ع، غياب االلتزام بالوفسادهونشأ عن اضطراب مفهوم الوالء والبراء   
 ك كل ذلك ناتج عـن الـوالء الفاسـد   إن المعركة القائمة منذ عهد بعيد بين المسلمين و الخالف والتفكي

: ١٩٩٥النحـوي،  (والعشيرة على حساب الـوالء الخـالص هللا ولرسـوله وللمـؤمنين     لية قألللقائد وا
  ).٦١ص

  :التبعية لليهود والنصارى وتقليدهم -ج
ثُـم جعلْنَـاك علَـى    (تباع أصحاب األهواء اقيد بالشرع وحذر من حث القرآن الكريم على الت  

ونلَمعال ي ينالَّذ اءوَأه ال تَتَّبِعا وهرِ فَاتَّبِعالَْأم نم ة١٨ :اآلية الجاثـية( )شَرِيع(.  

ـ     ن ولقد تفشت بين المسلمين، ظاهرة التقليد األعمى والتبعية للغرب في كل ما يصدر عنـه م
ماديات ومعنويات، حتى نادى بعضهم جهرة بأخذ كل ما فـي الحضـارة الغربيـة بخيرهـا وشـرها      

ذلك  ،ال يفكرون إال بعقول غربيةاء المسلمين نمن أب طائفةولقد ظهرت ) ١٤ص: ١٩٩٧القرضاوي، (
وقـد رسـخ فـي     ،ال الطرق التي مهدها لهم الغربوال يسلكون إ ،ال يبصرون إال بأعين غربيةوهم 

  ).٤٣ص: ١٩٨٣المودودي، (وسهم أن الحق هو ما عند أهل الغرب حق والباطل ما يعدونه باطالً نف

إلى افتتان المسلمين بالثقافة الغربية ومناهجها والتبعية لها في ) ٤٤ص: ١٩٩١جن، ليا( رويشي  
  .العادات والتقاليد والنظم السياسية واالجتماعية والتعليمية
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يا قـوم أنـتم   "أبناء المسلمين في عصره مخاطباً إياهم ) ٢٣٨ص: ١٩٧٠الكواكبي، (وقد انتقد   
  ".بعيدون عن مفاخر اإلبداع وشرف القدوة، مبتلون بداء التقليد والتبعية في كل فكر

والتبعيـة لليهـود والنصـارى     اإلمعية عن حالة rقرناً، أخبر الرسول  ومن قبل أربعة عشر  
لتتبعن سنن من كان قبلكم باعـاً ببـاع   "في االتجاه السلبي  كشكل من أشكال التفاعل اإلنساني والثقافي

يـا رسـول اهللا اليهـود    : وذراعاً بذراع وشبراً بشبرٍ، حتى لو دخلوا جحر ضبٍ لـدخلتم فيـه قـالوا   
وقد تجسدت تبعية المسـلمين لليهـود   ) ١٣٢٢ص: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب( "؟فمن إذن: والنصارى قال

التبعية التشريعية حيث جعلت الحكومات قوانينهـا منقولـة عـن     والنصارى في مجاالت عديدة، فهناك
وأمـا فـي   ) ١٤٤ص: ١٩٩٧القرضـاوي،  (القوانين الغربية، رغم مخالفتها لعقيدة اإلسالم وشريعته 

ولـم  هذا  ،واألزياء الغربية ،واالختالط ،المجال االجتماعي، فقد قلد المسلمون غيرهم في شرب الخمر
مسلمين، يدور في فلك االقتصاد الغربي الذي ينتج ما يريد أن ننتجه وهـو ال  يزل االقتصاد في بالد ال

يريد لنا أن ننتج من الصناعات ما يجعلنا نستغني عنه وإذا سمح بذلك، كان بإشرافه وهيمنتـه، بحيـث   
والزالت فئات من أبناء وطننا اإلسالمي خاضعةً بصورة أو بأخرى لفكر  ،يكون هو المخطط والمستفيد

والزال لها أحزاب سياسية وأيدلوجية تنطق باسمه وتنـادي بـه أساسـاً لحياتنـا االجتماعيـة       الغرب
   والسياسية واالقتصادية، ولم تزل هناك دول وحكومات تقوم على تبني هذا الفكر أو ذاك علـى تفـاوت

في مدى ما تعترف به لإلسالم من حق في توجيـه بعـض الزوايـا للحيـاة أو التشـريع لهـا       بينها 
د المسـلمين، كرسـت   األنظمـة المسـتبدة فـي بـال    ومن بداهة القول أن ) ١٤٤ص: ١٩٩٧لقرضاوي، ا(

  ).١٢٥ص: ١٩٩٥، يوفنالم(ع التبعية وذلك من خالل استجابتها لقيم وأهداف وبرامج المسيطرين بممارساتها واق

  :انحطاط التعليم وفساد التربية –د 
ولم تزل المدارس تجتهد  ،تعليم علماني أو تبشيريإما  -في الغالب–فالتعليم في بالد المسلمين   

عبـد  (في نقل مبادئ حضارة الفراعنة ومعاني القومية واالشتراكية، حتى وإن خالفت عقيدة المسـلمين  
ويلحظ في بالد المسلمين اليوم، أن أكثر الشخصيات التي تقود التعليم تلقت ) ١٩٢ص: ١٩٩٨العظيم، 

وممـا زاد  ) ١٤٧ص: ١٩٩٣علـوان،  (المعاهد الماسونية أو العلمانية تعليمها وثقافتها في الجامعات و
األمر سوءاً، انفصال التخصصات العلمية عن معاني اإليمان، فلم تصطبغ التخصصات المختلفة بصبغة 

٨٨ص: ١٩٩٨عبد العظيم، (ع المهن بروح اإليمان اإلسالم ولم تشب.(  

إن المـادة  : "م العربي واإلسالمي بقولـه منهج التربية في العال) ٦ص: ١٩٨١التوم، (ويصف   
ويشـير  " ال تنطلق من منطلقات إسـالمية  -باإلضافة إلى ما فيها من القصور–التربوية المتداولة بيننا 

إلى أن األخذ بمناهج الغرب التعليمية في بالد المسلمين، قد أدى إلى ) ٧١-٦٩ص: ١٩٨٧محجوب، (
  .نوازع الشرع وإعاقة النمو الروحي واألخالقي وازدياد ،تخبط وتمزق المجتمعات اإلسالمية
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مناهج التعليم في بالد المسلمين من حيث كونها ربـت  ) ٧٥-٧٣ص: ١٩٩٥حسنة، (وقد انتقد   
ضت النفوس على الهزيمة النفسية وتقبل المنكر، فضـالً عـن دورهـا فـي     ورو ،الحواس على الذل

  .محاصرة مفهوم الجهاد وتهميش أبعاده ومدلوالته
  
  :مواجهة التغيرات السلبية في واقع المسلمين في ضوء التوجيه التربوي اإلسالمي: عاًراب

وال يرضى  ،ال يقبل التعايش مع واقع سيئ ،إن من أهم خصائص المنهج اإلسالمي أنه تغييري  
  ).١٧ص: ١٩٩٦ ،كني(يع والترميم وأنصاف الحلول قبالتر

واقع الناس في الجزيرة العربية وفـي األرض   وبين -يوم جاء–لقد كانت المسافة بين اإلسالم   
وكانت النقلة التي يريدها لهم بعيدة وقفت في وجهها ألوان من القـوى، فاإلسـالم ال    ،كافّةً مسافةً هائلة

يكتفي بتغيير العقائد والتصورات والقيم والموازين والعادات والتقاليد واألخالق والمشاعر، إنمـا يريـد   
ينتزع قيادة البشرية من يد الطاغوت والجاهلية، لواألوضاع والشرائع والقوانين كذلك أن يغير األنظمة 

  ).٥٢، ٥١ص ص: ١٩٩٢قطب، (ويردها إلى اإلسالم 

لى األحسن ومن السلب إلى اإليجاب، أصبح اليوم علماً قائماً بذاتـه لـه   إن التغيير من الحسن إ  
ولم يعد عمـالً بسـيطاً    ،فيه عدة علوم شاركتوسائله وآلياته وشروطه وخططه وتخصصاته الكثيرة، 

وإنما أصبح ثمرة لمجموعة علوم وخبرات ومعارف متراكبة ومتراكمة، تبـدأ مـن اإلحاطـة     ،ساذجاً
ورسـم  ووضع الخطط  ،والرؤية والشمولية لواقع الحال واكتشاف السنن واألسباب التي تحكمه وتنشئه

ـ    : ١٩٩٥حسـنة،  (وفرة والظـروف المحيطـة   سبل التغيير لتبديل الواقع في ضـوء اإلمكانـات المت
  ).١٧٧ص

إن إصالح واقع األمة، يأتي ابتداء من العمل وينطلق من خالل إعادة بناء اإلنسان فـي بـالد     
ومـن أجـل مواجهـة     ،ل أنماط سـلوكه يالمسلمين بتصحيح معتقداته وقيمه وتصوراته ومفاهيمه وتعد

ستبدالها بواقع أفضل يقترح الباحث صـيغة تربويـة   التغيرات السلبية في واقع المسلمين المعاصر، وا
وينطلق من فهم دقيـق لسـنن التغييـر فـي      ،الواقع وأسبابهحقيقة عالجية يتحدد مضمونها في ضوء 

  :يأتما يفيإجمال هذه الصيغة اإلسالم ويمكن 
  :تصحيح العقيدة وتربية اإليمان في النفوس –أ 

لنماذج االجتماعية والثقافية وفقاً لسياسة متكاملة، تتخذ أسـاليب  ا تعد العقيدة قوة فكرية، تعمل على تطوير  
ووسائل هادفة، فهي حركة فكرية هادفة لها فعالية إيجابية في الواقع االجتماعي وفي العالقـات االجتماعيـة وهـي    

  ).١١٢ص: ١٩٩٧بدران، محفوظ، (قوة تؤدي إلى تغيير جذري في البناء االجتماعي والسياسي 

مسـلم،  " (قل آمنت باهللا ثـم اسـتقم  "عن خير القول في اإلسالم أجاب  rالرسول  وحينما سئل  
مسـتوى  فاإليمان أساس االستقامة في القول والسلوك، وفي المقابل فـإن تـدني   ) ٩٥ص: ١ت، ج.ب
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التمسك بالقيم اإلسالمية راجع بالدرجة األولى إلى ضعف العقيدة اإلسالمية في نفوس أصحابها وممـا  
ك، الغزو الفكري عن طريق التكنولوجيا الحديثة، كما أن المدارس في بالد المسـلمين، ال  ساعد على ذل

٣٠، ٢٩ص ص: ١٩٩١يالجن، (ن العقيدة الدافعة إلى السلوك بموجبها تكو.(  

في مكنونـات   حركة وعمل وبناء وتعمير وليس انكماشاً وسلبية وانزواء -في حقيقته–فاإليمان   
  ).٣٩٦٧ص: ٦، ج١٩٨٠قطب، (طيبة ال تتمثل في السلوك  الضمير وليس مجرد نوايا

مفتاح شخصية هذه األمة ومفجر طاقاتها، هو اإليمان الذي جعل هذه األمة من قبـل خيـر   "إن   
أمة أخرجت للناس وحقيقة لها النصر على أعظم اإلمبراطوريات في األرض على الـرغم مـن قلـة    

  ).٢١ص: ١٩٨٥القرضاوي، " (عددها وضعف عدتها

تملـك الكثيـر مـن    ر التـي  فوإذا كانت األمة اإلسالمية اليوم في صراعٍ خطير مع قوى الك  
عركة ستكون المادي ما يغني، فإن الملديها من أسباب التفوق في حين أن األمة ليس  ،المادية اإلمكانات

المطلـوب  واإليمان ) ٤٦ص: ١٩٨٤حوى، (خاسرة بالنسبة لها ما لم تمتلك التفوق اإليماني المطلوب 
ال يكون مجرد معرفة ذهنية وال مجرد حشو الذاكرة بعبارات ومصطلحات "في نفوس المسلمين  ترقيته

ـ االمتالء  عن الرب والدين والعبادة والتوحيد بأقسامه والطاغوت والجاهلية ثم ن هـذا  أعجباً وغروراً ب
هو اإليمان الصـادق   فاإليمان المطلوب ،)٧٣ص: ١٩٩٢القرضاوي، ( "هو كل اإليمان ومحض اليقين

الذي يقر في القلب تصديقاً ويقيناً ويفيض على الجوارح سلوكاً وعمالً إنه اإليمان الذي يضيء القلـب  
يثبت وجوده لن صورة عملية واقعية يتجلى فيها، ويوظف الطاقات، ليكوويحرك اإلرادة ويوجه العقول 

سان خلقاً آخر ويصبه في قالب جديـد، فيغيـر   وينشأ اإلنأنه اإليمان الذي يصلح القلوب ويهيئ النفوس 
  ).١٩، ١٨ص ص: ت.الخطيب، ب(ب سلوكه وذوقه ونظراته للحياة ذهدفه ويه

  :وفي ضوء ما سبق، ينبغي االهتمام بما يلي  
ير نحو األفضل ال يبـدأ مـن المنطلقـات الماديـة     يذ أن التغتصحيح العقيدة لدى المسلمين، إ - ١

التـي   ،تبقى تابعة للمنطلقات المعنوية -مع أهميتها-ية فهي ناآلوالدوافع األولية واالحتياجات 
من خالل ربطهـا بخالقهـا   المعتقدات ضبط بر ييبدأ التغيتشكل القوام األساس إلنسانية اإلنسان لذلك 

  ).٣١٥ص: ١٩٩٧األسمر، (وموجدها عز وجل مما ينتج عنه توجيه السلوك في االتجاه الصحيح 

هللا عز وجل واالستعانة به في السراء والضراء واللجوء المسـتمر  مفهوم التوكل على اترسيخ  - ٢
إليه بالدعاء إلصالح النفس وتقبل العمل والثبات على المحن والفتن عمـالً بالتوجيـه النبـوي    

ن الرجل ليحرم الرزق بالذنب إو ،رد القدر إال بالدعاء وال يزيد في العمر إال البرال ي"الشريف 
 ).٦٧ص: ١ج ،١٩٩٠ ،الحاكم" (يصيبه
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الـدعاء، وقـد حـرص     ر الفرد المسلم، بالشروط الواجب توافرها فـي يومن الضروري تبص  
يا "على تعريف الصحابة رضوان اهللا عليهم بها كما جاء في قوله لمعاذ رضي اهللا عنه  rالرسول 

  ).٣١١ص: ٦، ج١٩٩٤الطبراني، " (مستجاب الدعاءطب مطعمك تكن أ سعد

في نفوس المسلمين وتحويل هـذه العقيـدة إلـى أنمـاط سـلوك      اء غرس عقيدة الوالء والبر - ٣
  .والتزامات فعليه تجاه المجتمع واألمة وعالج كل مظاهر الوالء الفاسد لغير المسلمين

يل مفهوم اإليمان ليشمل المظهر االجتماعي للعبادة بدالً من حصـره فـي المظهـر    صإعادة تأ - ٤
  .تماع البشري على األرضالديني وحده، ولتتركز تطبيقاته في قلب االج

علـى   دوالتأكي" الثقافة"و " الجنسية"و " الهوية"إبراز أهمية تكامل عناصر اإلقرار لمؤمنين أي  - ٥
هـي  استحالة الفصل بينها، فاألمة التي تتحدد فيها هوية اإلنسان وجنسيته على أساس اإليمـان  

ضائلها وفنونها وشبكة العالقات وحدها التي تكون قيمها ونظمها وأخالقها وعاداتها وتقاليدها وف
  ).٥٢ص: ١٩٩٥الكيالني، (االجتماعية فيها مستمدة من اإليمان 

  :تعزيز البناء الروحي -ب
الركيزة األساس التي بمقتضاها يتجـه إلـى عمـل الخيـر     يمثل الجانب الروحي في اإلنسان،   

أال إن فـي  "دى النبـوي  والشر، كما أن صالحه يؤدي إلى إصالح الجوانب األخرى، كما جاء في اله
ـ ابـن  " (الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلـب  ل، حنب

  ).٢٣٨ص: ٢ت، ج.ب

تطهير النفس من الرذائل والنيات السيئة، التي تجعـل   ،ويتضمن اإلعداد الروحي للفرد المسلم  
يراقـب اهللا عـز   الـذي  اإلنسان الورع كما يستهدف إعداد ) ٣٤٥ص: ١٩٨٦يالجن، (الروح مريضة 
هذا البناء من خالل  عززيتويمكن أن ) ٨٨ص: ت.معن، ب(ويرتبط به نفسياً وروحياً  هوجل في أعمال

  :األخذ بالوسائل التالية
الكامل لديـه  الوعي  هللا عز وجل في كل أموره وتكوينإبراز مدى حاجة الفرد المستمرة إلى ا - ١

ا في وقاية الفرد والمجتمع واألمة مـن األمـراض االجتماعيـة    بأهمية الحياة الروحية ودوره
 #ولَينْصرن اللَّه من ينْصره ِإن اللَّه لَقَوِي عزِيـز  (واألخالقية وتمكين المسلمين في األرض 

رَأمكَاةَ وا الزآتَوالةَ ووا الصضِ َأقَامي اَألرف مكَّنَّاهم ِإن يننْكَرِالَّذنِ الْما عونَهو وفرعوا بِالْم( 
 .)٤٠،٤١: تانالحج اآلي(

بـالتزام العبـادات    rتعويد المسلم على أداء العبادات بروحها ال بشكلها وقد أوصى الرسول  - ٢
 ).٢٢٦٨ص: ٤ت، ج.مسلم، ب" (العبادة في الهرج كهجرة إلى"السيما في وقت الفتن 

 .الدنيا وقصر األمل فيها الفرد على الزهد في الحياةتربية  - ٣
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 .قراءة وتدبراً وفهماً وممارسةً rمهارات التعامل مع كتاب اهللا وسنة الرسول إكساب المسلم  - ٤

واكتساب المهارات الالزمـة   ،وإصالحهاومجاهدتها تربية المسلمين على مقاومة أهواء النفس  - ٥
 .لتغيير ما في النفس نحو األفضل

ارهـا  وبيـان آث  ،لدى المسلم نحو ترك المعاصي والـذنوب تكوين استعداد قوي واتجاه راسخ،  - ٦
وقـد   ،والترفع عن الشبهات والتسابق في ميادين الخير المتنوعة ،المدمرة على المجتمع واألمة

ال تشرك باهللا شـيئاً  "  rأوصاني خليلي : جاء في التوجيه النبوي الشريف عن أبي الدرداء قال
 ،ة متعمداً فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمـة وال تترك صالة مكتوب ،وإن قطعت وحرقت

  ).١٣٣٦: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (وال تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر

  :إصالح مناهج التعليم والتربية -ج
ذلك أن التغيير في طبيعتـه أفكـار    ،التربية إحدى القوى الفعالة والمؤثرة في عملية اإلصالح  

للممارسات، فهـي  المحركة وفها من القوى االجتماعية الحاملة لألفكار وممارسات، ترتبط بالتربية بوص
المفاهيم وتنشئ األجيال على قيم ومبادئ وتكسبهم مهـارات وقـدرات وصـفات العـيش     تؤسس  التي

الذين أرسلهم سبحانه وتعالى لهداية البشـر  أنبياء اهللا  ولقد كان ،لمجتمع المتغيروالتفاعل والتكيف في ا
وكذا كـان زعمـاء    ،أقوامهم بالكلمة وقادوا األمم في دروب حياتية عمليةروا في أثّ ،طراز األولمعلمين من ال

  ).٥٦، ٥٥ص ص: ١٩٩٢قمبر، (اإلصالح السياسي واالجتماعي والفالسفة والمفكرين مربين ممارسين 

الً أن يكون شـام  ضتريفر واقعنا يواإلصالح الذي نسعى إليه في تعليمنا وتربيتنا من أجل تغي  
ومستمداً أصـالته مـن روح اإلسـالم    علمية صحيحة  أسس وقائماً على ،عملية التعليميةكل عناصر ال

  :يأتونبض الشريعة من خالل مراعاة ما ي
التشريع واجتهاد ة من مصادر دانطالق عملية اإلصالح من خالل فلسفة تربوية إسالمية، مستم - ١

  .العلماء المتخصصين

 .واألخالقية فيمن يتصدر لعملية اإلصالح توافر عنصر الكفاءة العلمية - ٢

وصـاية  والذاتية في تمويل خطط وبرامج اإلصالح والتحرر من تدخل  راالعتماد على المصاد - ٣
 .ما توجه عملية اإلصالح والتطوير لصالح أهدافها الخاصة -غالباً-الدول المانحة التي 

 :ليم في بالد المسلمينالتي نرى ضرورة إدخالها على عملية التع من أولويات اإلصالح - ٤

اغة برامج إعداد المعلمين وتربيتهم في ضوء التحـديات الثقافيـة   يإعادة النظر في ص -
  .وبشكل يجعلهم قادرين على أداء واجباتهم على أفضل وجه ،التي تواجه األمة

األخذ لمبدأ النمو المهني المستمر للمعلم وإتاحة الفرص الكافيـة لـه ليتـدرب أكثـر      -
 .رات الالزمة لتطوير أداءهويكتسب المها
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 .ترسيخ مبدأ التعبد بالعلم لدى المعلم والمتعلم -

 .اللفظية الطرائقفي االستغراق  ائل العملية في التدريس وعدماستخدام األساليب والوس -

وتطبيـق   ،ة نحو توظيف المعلومات والمعارف في واقع الحياةـاالهتمام بتوجيه الطلب -
 .اقع حياتهمكتسبوه من قيم أصلية في وا ما

ة رادالمعلم والمتعلم من جهـة وبـين المعلمـين واإل    بينتعزيز مبدأ الحوار اإليجابي  -
 .التعليمية من جهة أخرى

وإتاحـة الفـرص الكافيـة لتنميـة      ،تحفيز المتعلمين والمعلمين على اإلبداع واالبتكار -
 .قدراتهم ومواهبهم الخاصة

بنوع من  وادية للمعلمين، حتى يشعرالعمل على تحسين الظروف االجتماعية واالقتصا -
 .مفي أداء رسالتهويتنافسوا  األمن الوظيفي

 .القيم الروحية األخالقية واآلداب اإلسالمية لدى المتعلمينالتركيز على غرس وتنمية  -

 .تنمية االتجاهات اإليجابية نحو البحث وأساليب التفكير العلمي لدى المتعلمين -

 .وتطوير دورها التربوي والثقافي يلتعليم المدرستفعيل دور األسرة في مساندة ا -

ليقوم بواجباته التربويـة   -بوسائله المختلفة–العمل على تطوير أداء اإلعالم اإلسالمي  -
 .على أفضل وجه ممكن

ه باعتباره عامالً قوياً في تغييـر  ئالعمل على ترقية أداو ،إحياء رسالة المسجد التربوية -
 .المتميز للشخصية المسلمة بكل أبعادها هئواقع المسلمين من خالل بنا

  :تنمية الثقة بالنفس –د 
ال يتسلط على أمة إال ساقها إلى يعد عامالً خطيراً وداء  يالنفساالنهزام  من المتعارف عليه أن  

  ).٢٠٠٠ص: ١٩٩٧يوسف، (وهو أشد على األمة من الجيوش الجرارة ومن األسلحة الفتاكة  ،الفناء

رى وهـو يقـوم   تساب لإلسالم ويكره أن ينمار في تكوين جيل يستحي من االأفلح االستعولقد   
، ١٩٩٠الغزالـي،  (بشيء من شعائره خصوصاً بين المثقفين الكبار والطبقات التي تهيئ للحكم والنفوذ 

ومة روح السلبية والجبريـة واليـأس   الحاجة الماسة إلى تربية الفرد المسلم على مقاومن هنا برزت ) ١٤٤ص
: ١٩٩٧القرضـاوي،  (أو إصـالحه  الناس أن ال فائدة وال أمل في تغيير الواقع  المميتة التي تشيع بيننهزامية واال
  :لديه من خاللويمكن تنمية ثقة المسلم بنفسه ورفع مستوى الروح المعنوية ). ١٣٥-١٣٣ص

  .تخلف على األرضسمكرم وم قتنمية الشعور لديه بأنه مخلو - ١

ه ألمته خير أمة ئوتعزيز انتما ،سالم ورفض كل أشكال الذل والهوانتربيته على االعتزاز باإل - ٢
ميزها على األمـم األخـرى فـي العقيـدة والمعاملـة      تمن خالل بيان أوجه  ،أخرجت للناس
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وعلمهـا يبقـى   تفوقها  إنفن ترفعت في النواحي المادية اليوم إوالعالقات وأن األمم الكافرة و
 .أتم عقالً من المسلم وال أفضل منهجاًالكافر  وبالتالي لن يكون ،االدنيمقصوراً على ظاهر من الحياة 

 وأواحترام نفسـه وعـدم احتقارهـا    الفرد المسلم وتشجيعه على إبداء رأيه وقول الحق  دويعت - ٣
كيـف   ،يـا رسـول اهللا  : قر أحدكم نفسه قالوايح ال"انتقاصها، عمالً بالتوجيه النبوي الشريف 

ثم ال يقول فيه فيقول اهللا عز وجل لـه يـوم    االًمقأمراً هللا عليه  يرى: قال ؟يحتقر أحدنا نفسه
 "فإياي كنت أحـق أن تخشـى  : فيقول ،خشية الناس: فيقول ؟القيامة ما منعك أن تقول كذا وكذا

 .)١٣٢٨ص: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب(

 فمن هـدى رسـول اهللا عليـه الصـالة     ،تربية الفرد المسلم على تحمل األعباء والقيام بالمهام - ٤
ر أسامة بـن زيـد   فقد أم ،والسالم تكليف بعض شبان الصحابة بأعمال عظيمة كقيادة الجيوش

وفي الجـيش  ني عشرة سنة اوكان عمره ثم ،الذي وجهه لقتال الروم بالشام ،على قيادة الجيش
 ).٢٩٨، ٢٩٧ص ص: ٦، ج١٩٩٣ابن كثير، (عمر بن الخطاب وكبار الصحابة 

  :لشخصية الفاعلةإكساب الفرد المسلم سمات ا -هـ
 ءنشـا إاإلنسان المسلم من جديد، قبل بنـاء العمـارات و  يري، البد أن نصوغ يففي منهجنا التغ  

أن نعيد إليه شخصـيته المسـلوبة وإنسـانيته الضـائعة      لنا فالبد ،الحياة المادية المصانع وتعبيد الطرق وتنظيم
  ).٦٨ص: ١٩٨٣عبد الحميد، (ن جديد يق البناء موتحريره من عوامل الخوف والقلق كي نضعه على طر

وجـود خلـل فـي     يعنيومما الشك فيه أن غياب القدرة على إنتاج مثل هذه النماذج الفاعلة   
) ٦، ٥ص ص: ١٩٩٤حسـنة،  (التربية وعطب في وسائل الدعوة والبالغ وأساليب إحداث التفاعـل  
مـن وجهـة   –سلمين السلبي ينبغي والشخصية الفاعلة التي تمتلك القدرة على اإلصالح وتغيير واقع الم

  :جمل أبرزها فيما يلينملة من السمات جأن تتوافر فيها  -نظر الباحث
  .بالواقع عرذاإلحساس العميق بالمسئولية وامتالك مهارات التفكير الناقد وعدم الت - ١

 .تستثمر قواها وطاقاتها التي وهبها اهللا إياها وتحسن توجيهها نحو إعمار الكون - ٢

 .ص على إفادتهمخرين والحرحب الخير لآل - ٣

 .االتصال بهم وتجيد فن ،وتتحمل أذاهم ،الناس ةالطخم - ٤

 .تعاون مع اآلخرين في مجال الخيرال - ٥

 .حرص على المصلحة العامةال - ٦

 .حرص على إتقانهواللعمل احب  - ٧

 .ومواجهة الباطل بحكمه ،وتمتلك الشجاعة األدبية لقول الحق ،تقدم النصح واإلرشاد لآلخرين - ٨
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 .حقوق اآلخرين عليها ؤديوت ،وقهاتدرك حق - ٩

 .وتقاوم الفساد وتنصر الحق أينما وجد ،تشارك في إصالح المجتمع -١٠

 أيـام إن من ورائكم "عمالً بالتوجيه النبوي الشريف  ،صابرة محتسبة أمام االبتالءات والمحن -١١
 ).٢٥٧ص: ٥ت، ج.الترمذي، ب( "شهيداً منكم ينالصبر للمتمسك فيه أجر خمس

ولَقَد كَتَبنَا في الزبـورِ  (بوعد اهللا عز وجل للمسلمين الصالحين بالنصر والتمكين له واثقة امآ -١٢
وناِلحالص يادبا عرِثُهي ضالَْأر الذِّكْرِ َأن دعب نومستبشرة بما جـاء   )١٠٥ :اآلية نبياءاأل( )م

هذا األمر مـا بلـغ    ليبلغن" في األرض كلهاويظهر ينتشر سفي الهدي النبوي من أن اإلسالم و
وال وبر إال أدخله اهللا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليـل  وال يترك اهللا بيت مدر  ،الليل والنهار
 ).٩٣ص: ١٥، ج١٩٩٣ابن حبان، " (به اإلسالم وذالً يذل به الكفر عزاً يعز اهللا

  :ترسيخ منهج اإلتباع بدالً من التقليد –و 
اتَّبِعوا ما ُأنْزَِل ِإلَيكُم من ربكُم وال تَتَّبِعوا مـن دونـه   (بإتباع منهجه  أمرنا اهللا سبحانه وتعالى  

ونا تَذَكَّريالً مقَل اءِليأثر السبل المنحرفة بقولـه  وحذر سبحانه وتعالى من اقتفاء )٣ :اآلية ألعرافا( )َأو: 
  .)١٥٣ :اآلية األنعام( )ه وال تَتَّبِعوا السبَل فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيلهوَأن هذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعو(

دليالً على صدق اإليمان والحب هللا عز قتداء به واإل rواعتبر القرآن الكريم إتباع الرسول اهللا   
 آل عمران( )ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم واللَّه غَفُور رحيم قُْل ِإن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللَّه(وجل 
العمل بالدليل من كتابٍ أو سنة أو إجماع وغيرها من "ويقصد باإلتباع في المفهوم اإلسالمي  )٣١:اآلية
  ).٢٢ص: ١٩٩٣الشنقيطي، " (األدلة

  ).٢٢ص: ١٩٩٣لشنقيطي، ا(الغير من غير معرفة دليله وأما التقليد فهو يعني األخذ بمذهب   

واإلتباع في حقيقته مرادف لمفهوم اإلقتداء والفرق بينهما جوهري، إذ يقتدي اإلنسان بغيره عن وعي فـي    
  ).٤٧ص: ت.بالناصف وآخرون، (تهكم أو لمجرد المحاكاة شعورياً أو ال شعورياً بدافع التعلم أو الحبه يقلد 

مال العقل فيما بين أيدينا من إعو ،وأمرنا بالنظر ،ىولقد حذر اإلسالم من مخاطر التقليد األعم  
عثمـان،  (للعقل عن دوره في الوجود تعطيل هو ا في الوقت نفسه عن التقليد الذي ونهان ،ظواهر الكون

  ).٢٧-٢٤ص: ١٩٩٩

وجاء في التوجيه النبوي الشريف، تحذير للمسلمين من تقليد غير المسلمين أو التشبه بهم فـي    
ليس منا من تشبه بغيرنا، ال تشبهوا باليهود وال بالنصارى، فإن تسليم اليهـود  "عاداتهم أنماط سلوكهم و

  ).١٥٩ص: ٤، جت.ب الترمذي،" بالكفاإلشارة باألصابع وتسليم النصارى اإلشارة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وتوعيته بعيوب وأخطار التقليد قتداء وفي ضوء ما سبق ينبغي تربية الفرد المسلم على مبدأ اال  
إلى شخصية ضعيفة وسلبية غير قادرة على اتخاذ  يضفمعية في الفكر والسلوك والتي توتنفيره من اإل

  .القرار المناسب أو المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وإصالحه

  :التربية على مبدأ االنفتاح الواعي -ز
 اآلخرين من خالل االنفتاح عليهـا عند مواطن الحكمة حثت السنة النبوية المطهرة على تلمس   

  ).١٣٩٥: ٢ت، ج.ابن ماجة، ب" (فهو أحق بهاالكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها " والنظر فيها

االنغـالق   ر في حين ينجمـة من المرونة في التفكيـفاالنفتاح على ما عند اآلخرين يعكس حال  
لَـم بِمـا   نَحـن َأع (: ه تعـالى ـلتفكير كما يستفاد من خالل قولاد في اـعن سوء خلق وفس -غالباً–

 ) مسـحوراً يستَمعون بِه ِإذْ يستَمعون ِإلَيك وِإذْ هم نَجوى ِإذْ يقُوُل الظَّاِلمون ِإن تَتَّبِعـون ِإلَّـا رجـالً   
  .)٤٧ :اآلية سراءاإل(

باالنفتاح على علـوم اآلخـرين ونـدد    ) ١١٥-١٠٩ص: ٤ت، ج.ابن تيمية، ب(وقد أوصى   
 ،وأجاز ترجمة أفكار غير المسلمين لـيعلم مـا عنـدهم    ،نغالق اللذين شاعا في عصرهبالتعصب واال

كما دعا إلى نقل علوم اآلخرين في مسائل الطب والحساب وغير  ،وينتفع به في مناظراتهم ومخاطبتهم
  .صالح اإلسالم والمسلمينلذلك من العلوم مادام الهدف االنتفاع بها 

، والتي تتمثل خبرات الغيرمحاذير االنفتاح على ل) ٧٦-٧١ص: ٢٠٠٠القرضاوي، (وعرض   
واالقتبـاس دون   بثقـافتهم واالنبهـار   قبل مرحلة النضج والتساهل في األخذ عن اآلخرين في االنفتاح

  :يأتوحتى يكون االنفتاح مجدياً وآمناً فإنه من الضروري مراعاة ما يحدود أو ضوابط 

  .لثقافة اإلسالمية الشاملة والمتنوعةناسب من امقدر من تمكين الفرد المسلم  - ١

  .مهارات الحوار الهادف والمثمر إكسابه - ٢

لديـه علـى    صوتنمية الحـر  ،وتعويده على ممارستها ،تبصيره بآداب االختالف مع اآلخرين - ٣
  .االلتزام الثابت والمستمر بها

الة وجودها معالجة مظاهر التعصب المذهبي والتشدد والمغاالة في النواحي الفقهية والفكرية ح - ٤
  .وترسيخ مبدأ التسامح الديني لديها ،عند األفراد والجماعات المسلمة

  :تعزيز مبدأ التخطيط وامتالك مهاراته -ح
دون تـوافر   المسلمين،الواقع الفاسد في بالد  إن مجرد امتالك القيم والقناعات بضرورة تغيير  
 لقد أصبح التخطيط في حياة الشعوب علماً"والتغيير و عنها برامج، ال يؤدي إلى اإلصالح يتولد خطط 

الشعوب الغارقة في جاهليتها وظلمها وعدوانها والمسلمون غافلون عن مع نمو تلك  هقواعد ممتداً تنمو
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يخرجون من نكبة ليدخلوا في غيرهـا،              بحيث ة، نياألفعال اآل وردودذلك كثيراً ويغلب عليهم االرتجال 
٧٢ص: ١٩٩٩النحوي، " (لك الشعوب بالقوة وفسادهم باالنتشارتخطيط تال في حين أمد.(  

اإلسالم، ألن من معاني التوكل علـى اهللا عـز    تقتديه عقيدة التخطيط، سلوكاً بمبدأاألخذ عد يو  
ـ  العداد وامتالك القوة عمـالً ب باإلمأمورون  وجل األخذ باألسباب المتاحة والمسلمون  يتوجيـه القرآن

)موا لَهدَأعِل والْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اس٦٠: ألنفال اآليةا( )م(.  

مسـتقبلي   أمرفاآلية السابقة دعوة لإلدارة اإلسالمية بالعمل والتخطيط واالستعداد بقوة لمواجهة   
ح بكل أنواعه وقوة السال ،بناء الرجال األقوياء في إيمانهم وأبدانهمبوذلك  ،لدار اإلسالم وأمتهقد يحدث 

  ).٩٧ص: ت.حسن، ب(

من خـالل سـيرة    جليبشكل تجسد  وقد ،لمسلمين، جزءاً من العقيدةفالتخطيط يشكل بالنسبة ل  
ولقد كانت مسيرة الدعوة اإلسالمية في عهد النبـوة الخاتمـة والخلفـاء     ،وأصحابه األبرار rالرسول 

ولقد ذهب ) ٨٣ص: ١٩٩٩النحوي، (انات الراشدين تسير على خطة تجمع لها الجهود وتوفر لها اإلمك
هـو أعظـم المهمـات     ،إلى اعتبار أن التخطيط األعلى لألمة اإلسالمية) ١٠-٨ص: ١٩٨٨حوى، (

  .نحو التغييردافعة المطلوبة إذ شكل قوة وحركة ذاتية 

إن التخطيط القائم على إحصاء دقيق ومعرفة بالحاجات المطلوبة ومراتب أهميتها واإلمكانـات    
إلصالح واقع المسلمين المعاصر، بل لتحقيق السيادة والتمكين في األرض  -فقط–حة، ليس وسيلة المتا

ولذا ينبغي أن يكون طموحاً ومتفوقاً على غيره من نماذج التخطيط لدى غير المسلمين ويرى الباحـث  
ضل والتـي  من أجل تغيير واقع المسلمين نحو األفرف إليها التخطيط نصأن هناك أولويات ينبغي أن ي

  :يمكن تلخيصها في اآلتي
التخطيط من أجل إعادة بناء الفرد المسلم، ذلك أن أحوال الناس وأوضاعهم ال تتغير إال بتغيـر   - ١

فسرعان ما يتسـرب الفسـاد    ،دون اإلنسانر في النظام والمفاهيم يتغي متفإذا  ،محتوى اإلنسان
ت والجشع أقوى من القوانين واألنظمـة  ، ألن األنانية وحب الذافيوقضه من اإلنسان إلى النظام

  ).٤١٩، ٤١٨ص ص: ١٩٨٩نوفل، (ما لم تهذبها التربية العميقة واألخالق الكريمة 

 .التخطيط لتزويد الفرد المسلم بثقافة إسالمية صحيحة وشاملة - ٢

واألخـذ   ،معالجة أسباب الفرقة واالختالف بين الجماعات اإلسالمية العاملة في ميدان الـدعوة  - ٣
  .الوحدةبأصول 

  .مواجهة مؤامرات وخطط األعداء - ٤
  .إدارة المؤسسات المختلفة بكفاءة - ٥
  .تطوير أداء الدعاة إلى اهللا - ٦
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  .امتالك الطاقات البشرية المتخصصة والمتميزة - ٧
  .عداد القيادة الربانية من خالل مراكز التدريب المختلفةالتخطيط إل - ٨
  .التخطيط إلدارة األزمات بحكمة وفعالية - ٩
  .ألن القوة االقتصادية، عصب الحياة الدنيا وقوامها ؛وإدارة الموارد البشريةاالقتصادي التخطيط للعمل  -١٠
  .المجتمعه بما يخدم جهود اإلصالح في ئورفع مستوى أدا ،لتخطيط لتطوير اإلعالم اإلسالميا - ١١
  .وتطوير أدواته المختلفة مفاهيم ومبادئ الجهاد في سبيل اهللا خيالتخطيط لترس -١٢

  :لجهاد لدى المسلمينإحياء مفهوم ا -ط
مصاعد المجـد أن تجاهـد    يقتإن من الواجب على األمة اإلسالمية اليوم، لتنهض وتتقدم وتر  

هـو   ل والـنفس بمالها ونفسها الجهاد الذي أوصى اهللا به في القرآن الكريم مراراً عديدة، فالجهاد بالما
لعلم وعملت به دانت لهـا سـائر العلـوم    بالعلوم كلها، فإذا تعلمت األمة هذا االعلم األعلى الذي يهتف 

  ).١٦٤ص: ١٩٨٩أرسالن، (والمعارف 

ابه الحكـيم منهـا   ـاد في مواضع عديدة من كتـاده المؤمنين بالجهـوقد أمر اهللا عز وجل عب  
ِلكُم خَير لَكُـم ِإن كُنْـتُم   انْفروا خفَافاً وثقَاالً وجاهدوا بَِأمواِلكُم وَأنْفُسكُم في سبِيِل اللَّه ذَ(: قوله تعالى

ونلَم٤١ :اآلية التوبة( )تَع(.  

جاهدوا المشركين بـأموالكم وألسـنتكم   : "المسلمين على الجهاد بأنواعه بقوله rوحث الرسول   
  ).٩١ص: ٢، ج١٩٩٠الحاكم، " (وأنفسكم

ن يبرح هـذا  ل": عن استمرار حالة الجهاد لنصرة دين اهللا عز وجل بقوله rوأخبر المعصوم   
  ).١٥٢٤ص: ٣ت، ج.مسلم، ب" (الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى الساعة

وبذل الجهد في مدافعة األعـداء   ،ستفراغ الوسعالجهاد مصطلح واسع فضفاض، فهو يعني ا"و   
هـاد  إلـى ج  ،إلى مرابطة على الثغور ،حمسل واختالف نوعية األعداء من صراع ،لميادينا دعلى تعد

  ).٤٦ص: ت.الخطيب، ب" (فس والشيطانبالمال واللسان والقلب ومجاهدة الن

  :ه لدى المسلمين من خاللئويمكن ترسيخ مفهوم الجهاد وإحيا  
بيان مفهومه اإلنساني واألخالقي وتوضيح أنواعه المختلفة، الجهاد باللسان من خالل الـدعوة   - ١

  .جهاد بالمال والنفسإلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وال

بالمغاالة أو التطـرف  نعته  إلى مفهوم الجهاد وتحاول تسيءغرضة التي التصدي للدعوات الم - ٢
 .راً وسلوكاًكف واإلرهاب من أجل محاصرته
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دعوة اإلسالم وتحقيـق  اره ودوره في تحرير اإلنسان ونشر بيان وجه الحاجة إليه وتوضيح ثم - ٣
فضالً عن الثواب الجزيل الذي وعـد بـه    ،واألمن والسالمالرخاء االقتصادي والحياة الكريمة 

 .المجاهدون والشهداء في اآلخرة

ضـعاف شـوكة   إوالمتمثلة في  ،المترتبة على تعطيل فريضة الجهادح األضرار الكبيرة يتوض - ٤
عوامل التخلف فـي جميـع ميـادين    وتجذير  ،وتكريس التبعية ألهل الكفر ،اللهمالمسلمين وإذ

همة أعداء اإلسالم في السيطرة على مقدرات األمة المسلمة ونهـب خيراتهـا   الحياة وتسهيل م
 .ومحاصرة برامجها وآمالها وتطلعاتها

 
v النتائج والتوصيات: 

  :النتائج  
  :يأتفيما ي هاخلص الباحث من خالل دراسته إلى نتائج عديدة، يمكن إجمال  

دقيـق   ينبغي االنطالق من فهـم  وتفسير التغيرات السلبية في واقع المسلمين المعاصر؛ دراسةل - ١
  .سالم، حتى نستطيع الوقاية من أسبابها ومواجهتها بكفاءةلسنن التغيير في اإل

أصحابه رضوان اهللا عليهم عن تغيرات سلبية ستحدث في حيـاة المسـلمين    rأخبر المعصوم  - ٢
سية واالقتصـادية وقـد   والثقافية والسيابالفعل في جميع مجاالت الحياة االجتماعية وقد وقعت  ،المستقبلية

إذ  ،والتأثير وأن أقواها أثراً التغيرات السياسية ،درجة كبيرة من التفاعل والتأثرعلى تبين أن هذه التغيرات 
  .حينما تنحرف السياسة فإن جميع مجاالت الحياة تكون مرشحة لالنحراف واالنحطاط

ترجع بالدرجـة األولـى    ،صرة في واقع المسلمين المعاـة أن التغيرات السلبيـأظهرت الدراس - ٣
ـ االـدنيا و وروحية تتمثل في حـب  ة ـة عقائديـإلى عوامل وظروف داخلي اع الشـهوات  ـتب

ـ رى نفسية وفكرية تتمثل في اإلمعية ـعوامل أخو ،وضعف عقيدة الوالء لدى المسلمين د أهـل  ـوتقلي
لمسلمين يعد سبباً قوياً لتفـاقم  كما أن انحراف التربية وفسادها في بالد ا ،غير وعي تباع نهجهم عناالكفر و

  .الغزو الثقافي ألمتنا فهي تأتي بالدرجة الثانية أساليبالمعضلة وأما العوامل الخارجية المتمثلة في 

، توصل الباحث إلى صيغة تربوية لمواجهة التغيرات السلبية فـي واقـع المسـلمين المعاصـر     - ٤
فجاءت لة المرضية وتحديد أسبابها، وتشخيص الحا ،سنن التغيير ها في ضوء فهمنيماضتحددت م

  .ية وإدارية وجهاديةفسهذه الصيغة متكاملة العناصر واألبعاد شاملة جوانب عديدة، روحية وفكرية ون

ير نحو األفضل ال محالة، وهذا ما أثبتـه  يرغم انحطاط واقع المسلمين وضعفه إال أنه قابل للتغ - ٥
  .ير الربانيةيويدركه المتفهم لسنن التغه السنة النبوية المطهرة، تكدأالقرآن الكريم و
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  :التوصيات
  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي  

المتعلمين بسنن التغيير في اإلسالم، السيما في المرحلة الجامعية نظراً الهتمام الشباب تبصير  - ١
  .ر واندفاعهم نحوه بقوةيبموضوع التغي

البد من امتالك القدرة الكافية على نقد الـذات   ،اليوم لمواجهة الواقع المرير الذي تعيشه األمة - ٢
 .والشجاعة األدبية في تقييمها بصورة علمية وموضوعية بعيداً عن االنفعاالت العاطفية

ومن ثم االنطالق  ،تشجيع مبدأ الحوار واالنفتاح بين الحركات اإلسالمية لعالج الخالفات بينها - ٣
ومجمـع عليهـا    ،ن خالل تبني برامج واضحة محددةنحو إصالح الواقع بين بالد المسلمين م

 .الجميع من أجل تحقيقها بحيث يتعاون

على اخـتالف   -في بالد المسلمين–من الضروري أن تتعاون المؤسسات االجتماعية والثقافية  - ٤
مواجهـة  علـى   وتطوير المجتمع وتنمية قدرتـه  ،ية المسلمةمن أجل إعداد الشخصوظائفها 
 .مستقبليةالحاضرة وال التحديات

عاليـة  ة خبـر الوعي تمتلك مهارات إدارية وعداد قيادات إسالمية على درجة من إاالهتمام ب - ٥
ولـيكن   ،وثقافة عامة وتخصصية في مجاالت عديدة من العلوم الشرعية واإلنسانية والتطبيقية

 .ذلك من خالل معهد تربوي خاص
  

  :المقترحات
  :تيةيقترح الباحث إجراء الدراسات اآل  

  .النتفاضة الفلسطينية المباركة في تعزيز القيم اإلسالميةدور ا - ١
 .منهج الشيخ أحمد ياسين في مواجهة االحتالل وتغيير الواقع الفلسطيني - ٢

 .دور المؤسسات اإلسالمية في ترسيخ مفهوم االلتزام لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني - ٣

 ".ةدراسة مقارن"منهج الحركات اإلسالمية المعاصرة في التغيير  - ٤

 .ر من خالل كتابات سيد قطبيفقه التغي - ٥

 .النظام العالمي الجديدضوء في  السياسي صيغة تربوية مقترحة لمواجهة مظاهر االستبداد - ٦

 .خطة مقترحة لتطوير برامج اإلصالح لدى الحركات اإلسالمية المعاصرة - ٧

 ".دراسة تحليلية في سورة اإلسراء"المتطلبات التربوية إلعداد جيل النصر  - ٨

 .ظومة القيم الالزمة للتعليم الفلسطيني في ظل متغيرات العصر وتحدياتهمن - ٩
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  :قائمة المصادر: أوالً
  .تنزيل من رب العالمين: القرآن الكريم  

عبد الرحمن بـن محمـد ابـن قاسـم     (، جمع وترتيب مجموع الفتاوى): ت.ب(ابن تيمية، أحمد تقي الدين  - ١
 .لعربية، بيروتالعاصمي، الدار ا

 .، مؤسسة الرسالة، بيروتصحيح ابن حبان): ١٩٩٣(ابن حبان، محمد ابن،  - ٢
 .، المكتب اإلسالمي، بيروتمسند اإلمام أحمد بن حنبل): ت.ب(ابن حنبل، أحمد  - ٣
أحمد عبـد  (، تحقيق البدايـة والنهايـة): ١٩٩٣(ابن كثيـر، أبو الفـداء عمـاد الدين إسماعيل بن عمرو  - ٤

 .ار الحديث، القاهرةد) الوهاب

، مطبعة دار إحياء الكتب )محمد عبد الباقي(، تحقيق سنن ابن ماجـة ): ت.ب(ابن ماجة، الحافظ إلى عبد اهللا  - ٥
 .العربية، بيروت

 .، دار صادر، بيروتلسان العرب): ١٩٩١(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم  - ٦
 .، دار الفكر، بيروتسنن أبي داود): ت.ب(األزدي  اإلمام الحافظ األشعث السجستانيأبو داود،  - ٧
 .، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياضسلة األحاديث الصحيحة): ١٩٩٥(األلباني، محمد ناصر الدين  - ٨
 .، مكتبة دار المعرفة، بيروتصحيح البخاري): ١٩٨٧(البخاري، اإلمام أبي عبد اهللا  - ٩

 .دار الكتب العلمية، بيروت: تاريخ بغداد) ت.ب(البغدادي، الخطيب أحمد بن علي  -١٠
 .، دار الكتب العلمية، بيروتشعب اإليمان): ١٨٨٩(البيهقي، أحمد بن الحسين  -١١

 .، دار التراث العربي، بيروت)أحمد شاكر(، تحقيق الصحيح الجامع): ت.ب(الترمذي، أبي علي محمد  -١٢
، دار النشـر  )بد القـادر مصطفى ع(، تحقيق المستدرك على الصحيحين): ١٩٩٠(الحاكم، محمد بن عبد اهللا  -١٣

 .للكتب العلمية، بيروت

 .، مؤسسة األعلى للمطبوعات، بيروتتفسير القرآن الميزان في): ١٩٨٣(حسين الطباطباني، محمد  -١٤
 .، دار الريان، القاهرةجامع البيان في تفسير القرآن): ١٩٨٧(جرير الطبري، أبو جعفر محمد بن  -١٥
 .، دار الحرمين، القاهرةالوسيط المعجم): ١٩٩٤(الطبراني، سلمان بن أحمد  -١٦
 .، دار المطبوعات اإلسالمية، حلبسنن النسائي): ١٩٨٦(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  -١٧
 .، مجمع البحوث اإلسالميةالقاموس القويم في القرآن الكريم): ١٩٨٣(عبد الفتاح، إبراهيم أحمد  -١٨
 .التراث العربي، بيروت ، دار إحياء)محمد عبد الباقي(، تحقيق صحيح مسلم): ت.ب(الحسن مسلم، اإلمام أبي  -١٩

 
  :المراجع: ثانياً

، كليـة  "الجانب اإليماني في التربية اإلسالمية وانعكاساته على حياة األفراد): "١٩٩٢( محمود خليلأبو دف،  -١
  .التربية، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان

 .، دار الكلمة الطيبة، القاهرةمون ولماذا تقدم غيرهمالمسللماذا تأخر ): ١٩٨٩(أرسالن، األمير شكيب  -٢
 .، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيعانتماء وارتقاء –التربية اإلسالمية فلسفة ): ١٩٩٧(األسمر، أحمد رجب  -٣
 .، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، القاهرةمجموعة الرسائل): ١٩٩٢(البنا، حسن  -٤
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، رسـالة  "بعية الفكرية في مجال التربية وعالجها مـن منظـور إسـالمي   الت): "١٩٩٦( خالد يوسفالتويم،  -٥
 .دكتوراه، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة، جامعة أم القرى

، دار اآلفـاق  أحاديث سيد المرسلين عن حوادث القـرن العشـرين  ): ١٩٨٢(السيروان، الشيخ عبد العزيز  -٦
 .الجديدة، بيروت

 .، المكتب اإلسالمي، دمشقوية ومكانتها في التشريع اإلسالميالسنة النب) ت.ب(مصطفى السباعي،  -٧

 .، دار البخاري، المدينة المنورةالشريعة اإلسالميةالتقليد في ): ١٩٩٣(الشنقيطي، عبد اهللا عمر  -٨
 .كفاح دين، مكتبة وهبة، مصر): ١٩٩١(الغزالي، محمد  -٩

 .، مطبعة الفتح التجارية، القاهرة٣ج ،زاد الدعاة من هدا القرآن الكريم): ١٩٨٨(الفرقاوي، عبد الحي  - ١٠
 .، مكتبة وهبة، القاهرةالخصائص العامة لإلسالم): ١٩٨٩(القرضاوي، يوسف  - ١١
 .، مكتبة وهبة، القاهرةالصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي): ١٩٩٧(القرضاوي، يوسف  - ١٢
 .، مكتبة وهبة، القاهرةقادمةأولويات الحركة اإلسالمية في المرحلة ال): ١٩٩٢(القرضاوي، يوسف  -١٣
 .، دار الصحوة للنشرأين الخلل): ١٩٨٥(القرضاوي، يوسف  - ١٤
 .، دار الشروق، القاهرةثقافتنا بين االنفتاح واالنغالق): ٢٠٠٠(القرضاوي، يوسف  - ١٥
، تحقيق محمد عمارة، الهيئة المصرية طبائع االستبداد ومصارع االستبعاد): ١٩٧٠(الكواكبي، عبد الرحمن  - ١٦

 .مة للتأليف، دار النشر القاهرةالعا
 .، مكتبة دار االستقامة، مكة المكرمة-مفهومها، مقوماتها، إخراجها–األمة المسلمة ): ١٩٩٥(الكيالني، ماجد عرسان  -١٧

 .، الدار العالمية للنشر والتوزيع، االسكندريةعلوم الهمة): ٢٠٠٣(المقدم، محمد أحمد إسماعيل  - ١٨
 ".نحو فلسفة تربوية لمواجهة االستبداد السياسي" ):١٩٩٥( محمد إبراهيمالمتوفى،  - ١٩
 .، الدار السعودية، جدةنحن والحضارة الغربية): ١٩٨٣(المودودي، أبو األعلى  - ٢٠
 .، الشركة التونسية للتوزيعأراء في التربية): ت.ب(الناصف، محمد  - ٢١
 .لقاهرة، مكتبة السنة، اماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين): ١٩٩٠(الندوي، أبو الحسن،  - ٢٢
اإلصالح التربوي واالجتماعي والسياسي من خالل المبادئ واالتجاهـات  ): ١٩٨٨(النحالوي، عبد الرحمن  - ٢٣

 .، المكتب اإلسالمي، بيروتالتربوية عند التاج السبكي
 .، المكتب اإلسالمي، بيروتوالمشكالت المعاصرةالتربية اإلسالمية ): ١٩٩٨(النحالوي، عبد الرحمن  - ٢٤

 .، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياضفقه اإلدارة اإليمانية في الدعوة اإلسالمية): ١٩٩٩(النحوي، عدنان  -٢٥
 .، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياضأمراض وعالج –واقع المسلمين ): ١٩٩٥(النحوي، عدنان  - ٢٦
 .، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندريةأسس التربية): ١٩٩٧(بدران، سبل، فاروق، محفوظ  - ٢٧
 .سلسلة مطبوعات المجموعة االستشارية العربية، اإلدارة التخطيط والرقابة نجاح): ت.ب(الفتاح دياب عبد  حسن، -٢٨
 .، المكتب اإلسالمي، بيروترؤية منهجية في التغيير): ١٩٩٤(حسنة، عمر عبيد  - ٢٩
 .، مكتبة وهبة، القاهرةجند اهللا تخطيطنا): ١٩٨٨(حوى، سعيد  - ٣٠
 .، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرةفة وأخالقاًجند اهللا ثقا): ٢٠٠٤(حوى، سعيد  - ٣١
 .، دار السالم، القاهرةكي ال نمضي عن احتياجات العصر): ت.ب(حوى، سعيد  - ٣٢

 .، منتدى الفكر التربوي، عمانإنجازاتها، مشكالتها، تحدياتها –التربية العربية ): ١٩٩٠(سارة، ناثر  - ٣٣
 .، القاهرة، مجمع البحوث اإلسالمية٢، جتصوير القرآنينفوس ودروس في إطار ال): ت.ب(سبع، توفيق محمد  - ٣٤
 .، مؤسسة الرسالة، بيروتمنهج التغيير االجتماعي في اإلسالم): ١٩٨٣(عبد الحميد، محسن  - ٣٥
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 .، دار اإليمان، اإلسكندريةكيف نحل مشاكلنا): ١٩٩٨(عبد العظيم، سعيد  - ٣٦

 .دار الرشيد، دمشق، -أشكاله وعواقبه–تقليد العرب ): ١٩٩٩(عثمان، محمد عثمان  - ٣٧
 .، دار اإلسالم للطباعة والنشر، القاهرةالشباب المسلم في مواجهة التحديات): ١٩٩٣(علوان، عبد اهللا ناصح  -٣٨
 .، دار الفكر العربي، القاهرةأصول التربية اإلسالمية): ١٩٩٣(علي، سعيد إسماعيل  - ٣٩
 .ب، القاهرة، الدار العربية للكتانحو تجديد تربوي ثقافي): ١٩٩٨(عمار، حامد  - ٤٠
 .، دار الشروق، القاهرةالمستقبل لهذا الدين): ١٩٩٢(قطب، سيد  - ٤١
 .، دار الشروق، القاهرةخصائص التصور اإلسالمي): ١٩٩٣(قطب، سيد  - ٤٢
 .، القاهرة، دار سعاد الصباحالتربية وترقية المجتمع): ١٩٩٢(قمبر، محمود  - ٤٣
، رئاسة المحاكم الشـرعية والشـئون   لحضاريالمذهبية اإلسالمية والتغيير ا): ١٩٨٣(محسن، عبد الحميد  - ٤٤

 .الدينية، مصر
 .، دار المناهج، عمانأصول التربية): ٢٠٠٣(محمد، أحمد علي الحاج  - ٤٥

، رسالة ماجسـتير، كليـة   "األبعاد التربوية لمفهوم الوالء والبراء في اإلسالم): "٢٠٠٣( زياد محمدمسعود،  - ٤٦
 .التربية والجامعة اإلسالمية، غزة

 .، مؤسسة أهل البيت للطباعة والنشر، طهراننظرات حول اإلعداد الروحي): ت.ب(معن، حسين  - ٤٧
، الوفاء دراسة تحليلية من منظور التربية اإلسالمية –التغير االجتماعي ): ١٩٨٦(مطر، على سيف اإلسالم  - ٤٨

 .للنشر والطباعة

 .، دار عمار، األردنمقدمة في التربية): ١٩٩٠(ناصر، إبراهيم  - ٤٩
 .، دار الوفاء، المنصورة١، جآفات على الطريق): ١٩٩٠(د نوح، السيد محم - ٥٠
 .، دار الوفاء، المنصورةمنهج أهل السنة والجماعة في قضية التغيير): ١٩٩١(نوح، السيد محمد  - ٥١
 .، دار الفرقان، عمان)دراسة تحليلية(سورة يوسف ): ١٩٨٩(نوفل، أحمد  - ٥٢
 .هدى، الرياض، دار الجوانب التربية األساسية): ١٩٨٦(يالجن، مقداد  - ٥٣
، دار منابع مشكالت األمة اإلسالمية ودور التربية اإلسالمية وقيمها في معالجتهـا ): ١٩٩١(يالجن، مقداد  - ٥٤

 .عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض
 .، مؤسسة الرسالة، بيروتالشباب والتغيير): ١٩٩٦(يكن، فتحي  - ٥٥

  .، دار السالم للطباعة، مصرآن الكريمضوء القرمة اإلسالمية في التمكين لأل): ١٩٩٧(يوسف، محمد  -٥٦
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