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ملخص البحث
تبحث هذه الدراسة يف اجلوانب الرتبوية اليت تؤثر يف التغيري االجتماعي من منظور القرآن وتعرض دور
الشيخ حممد هاجنيتش البوسنوي وتقدمه منوذجا يف هذا البحث .حتدثت عن مفهوم املواد األساسية يف
الدراسة وهي الرتبية والتغيري واالجتماع ،مع مقدمة عن سرية الشيخ حممد هاجنيتش .مث عن أسلوب القرآن
الكرمي يف التغيري وبيان أعمال الشيخ هاجنيتش ،وكتبه ألستخرج أساليبه الرتبوية يف هذا اخلصوص .مث
عرضت الدراسة أنواع التغيريات االجتماعية ،وأسباهبا ومراحلها ،وحبثت يف مشروعية التغيري يف بعض
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املسائل ،مث حبثت يف موقف الشيخ هاجنيتش منها .وقد تناولت الدراسة دواعي التغيري االجتماعي ودور
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اجلانب الرتبوي ييه ،كما تررقت مليادين الرتبية من منظور القرآن مع ذكر منوذج من جهود الشيخ حممد

al

هاجنيتش ييها .وتعتمد هذه الدراسة األساسني املوضوعي والتحليلي ،وذلك بإيراد اآليات اليت ذكر ييها

M

موضوع البحث لفظا أو معىن وأدرجت تفسريها ،مع ضرب مثال لذلك من سرية الشيخ هاجنيتش إن
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ُوجد .ويهدف البحث إىل معرية حقيقة التغيري االجتماعي ودور اجلانب الرتبوي ييه مع توضيح امليادين
الرتبوية اليت يركز القرآن الكرمي عليها من أجل إحداث التغيري ،وهذه امليادين هي :العقيدة ،والتزكية،
واإلعداد الفكري ،واإلعداد الوظيفي .كما هتدف الدراسة إىل معرية دور اإلنسان يف عملية التغيري،
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وحتديد أساليب القرآن الرتبوية يف تغيري الفرد واجملتمع مع إلقاء الضوء على أبرز النقاط يف حياة الشيخ
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حممد هاجنيتش كمصلح اجتماعي ،وعلى أسلوبه الرتبوي يف التغيري وموقفه يف بعض أنواعه .لقد أوىل
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الشيخ حممد هاجنيتش اهتماما بالغا يف جمال الرتبية والتعليم ،حيث مل يرتك جماال من جماالت التعليم مما
يهم املسلمني إال وكتب عنه .ومن خالل جهوده الرائدة نرى أنه استخدم أساليب تربوية ويق منهج
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القرآن ،حيث كان يبدأ بالتغيري باألهم ياملهم ،وكانت دعوته لتغيري وإصالح اجلانب العقائدي إحدى
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حماور نشاطه ،ناهيك عن ريضه للتغيريات احملرمة والذي كان موقفه ييها واضحا جدا ،كما ركز أيضا على
ضرورة تغيري السلوك يف إلقائه للدروس واملواعظ يف املساجد واجللسات اخلاصة ويف املؤسسات التعليمية ال
سيما حينما عمل مدرسا ومربيا ،ويشهد له بذلك مؤلفاته العديدة اليت أثْرت املكتبة اإلسالمية يف البوسنة
واليت يتضح منها سعة علمه يف معظم العلوم اإلسالمية واألدبية والتارخيية ،إىل جانب كونه مربيا ومصلحا
يف باقي اجلوانب االجتماعية.
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Abstrak
Kajian ini melihat kepada aspek pendidikan yang memberi kesan perubahan sosial
daripada perspektif Al-Quran dan peranan Sheikh Mohammed Handzic yang
menjadikan Bosnia satu model. Kajian ini dibahagikan kepada lima bab utama, saya
mengupas bab pertama tentang konsep elemen-elemen asas dalam kajian pendidikan
dan perubahan dalam masyarakat, disertakan juga pengenalan kepada biografi Handzic.
Dalam bab kedua,saya membincangkan tentang kaedah-kaedah Al-Quran dalam
perubahan, kemudian saya mengkaji tentang kerja-kerja Handzic dan saya merujuk
karya-karyanya semula untuk mengeluarkan kaedah pendidikan dalam hal ini. Dalam
Bab ketiga dan keempat, saya membicarakan tentang jenis perubahan sosial, sebab-
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sebabnya, peringkat-peringkatnya, dan melihat kepada kesahihan perubahan dalam
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beberapa isu serta mengkaji pendirian Handzic. Dan saya membincangkan dalam Bab
kelima, sebab-sebab perubahan sosial dan peranan daripada sudut pendidikan,
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sepertimana disentuh mengenai bidang pendidikan daripada perspektif Al-Quran
bersama contoh usaha-usaha Handzic. Platform dalam kajian ini berdasarkan objektif
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dan analitikal, ayat-ayat diekstrak yang menyebut subjek penyelidikan bagi lafaz atau
makna dan tafsiran dimasukkan, bersama contoh yang menarik daripada biografi ini
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Handzic jika ada. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran tentang perubahan
sosial dan peranan daripada sudut pendidikan dan menjelaskan bidang-bidang
pendidikan yang difokuskan kepada Al-Quran untuk membawa perubahan, dan bidang-

ty

bidang ini ialah: Aqidah, testimoni, persediaan intelek, dan persediaan kerjaya. Kajian
ini bertujuan untuk mengetahui peranan manusia dalam proses perubahan, dan
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mengenal pasti kaedah-kaedah Al-Quran untuk mengubah individu dan masyarakat
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dengan mempertemukan kepentingan-kepentingan pendidikan dalam kehidupan
Handzic sebagai pembaharu sosial, dan gaya perubahan pendidikan dan pendiriannya
dalam beberapa jenis. Sejak dari mula, Handzic mempunyai minat yang besar dalam
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bidang pendidikan, di mana tidak meninggalkan bidang pendidikan yang penting bagi
umat Islam dan telah menulis mengenai beliau. Melalui usaha-usaha perintis untuk
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melihat bahawa beliau menggunakan kaedah pengajaran mengikut pendekatan al-Quran
di mana beliau mula berubah, yang paling penting, apa yang penting, dan seruan untuk
perubahan dan pembaharuan daripada sudut kepercayaannya sebagai salah satu usaha
beliau, penolakan perubahan yang dilarang dan pendiriannya adalah sangat jelas, dan
juga memberi tumpuan kepada keperluan untuk mengubah tingkah laku dalam
menyampaikan pelajaran dan ceramah di masjid dan majlis-majlis, di institusi
pendidikan terutamanya apabila bekerja sebagai seorang guru dan pendidik, dan melihat
beliau melakukan penulisan-penulisan yang pelbagai yang memberi kesan kepada
perpustakaan Islam dipengaruhi di Bosnia, yang boleh dijelaskan tentang keluasan ilmu
beliau dalam keseluruhan ilmu-ilmu Islam, kesusateraan dan sejarah, serta menjadi
seorang pendidik dan pembaharu dalam seluruh aspek sosial.

ج

Abstract

This study looks into the pedagogical aspects that influence social change from a
Qur’anic perspective and the role of Bosnian Sheikh Mohammed Handzic as an
example. This study has been divided into five chapters, in which the first chapter
discusses the concept of the main terms in the study, which are change, cultivation, and
society, followed by a brief biography of Handzic. As for the second chapter, the
discussion was about the approach of the Holy Qur’an towards change, followed by an
analysis of the actions of Handzic. The third and fourth chapters touched on the types of
social changes, their reasons, and their stages, followed by the Islamic ruling towards
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change in certain aspects, followed by the stance of Handzic from them. The fifth
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chapter deals with the causes of social change and the role of cultivation therein, while

also touching upon the fields of cultivation from the Qur’anic perspective with
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examples of Handzic’s endeavors. The methodology followed in this study is based on
an objective analytical approach, having derived the Qur’anic verse that mention the
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themes of this study whether overtly or in essence, accompanied by the exegesis and
examples of that from the life of Handzic whenever applicable. This study aims to
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reveal the real nature of social change and the cultivating role therein, while also
clarifying the fields of cultivation that are focused upon in the Qur’an for the attainment
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of change, which namely are: creed, purification, intellectual preparation, and
vocational preparation. Also, this study aims to reveal the role of humans in the process
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of change, and to identify the Qur’anic pedagogical methods in changing the individual
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and the society while shedding light upon the main features in the life of Handzic as a
social reformer, his cultivating methods in attaining change and his stance from some of
its types. Handzic gave great attention to the fields of pedagogy and education, not
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leaving a field of education that is of concern to the Muslims without writing about it.
Through his pioneering efforts one sees that he applied cultivating methods in
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accordance to the Qur’anic approach as he would initiate change in accordance to
urgency, while his call for reform in terms of creed was one of the dimensions of his
endeavors and his rejection for prohibited types of change was notable, as his stance
towards that was very clear. He also focused on the importance of changing behavior
during the sermons and lessons he delivered at the masjids, closed meetings and
educational establishments, notably when he was working as a teacher and mentor. His
numerous publications that enriched the Islamic libraries in Bosnia stand as a testimony
of that, as they reveal his vast knowledge in many of the sciences pertaining to Islam,
literature and history, in addition to being a reformer and mentor in other social spheres.
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اإله ــداء

إلى من ربياني صغيراً،
إلى والــدتي التي سهرت على راحتي وبذلت الكثير في سبيل تربيتي وتعليمي،

a

حفظها اهلل تعالى في الدنيا واآلخرة،
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إلى والــدي الذي كان يحثني على التعليم حثاً شديداً والذي غرس في نفسي
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الهمة وحب الطموح ،رحمه اهلل تعالى راحمة واسعة وأدخله جنته شهيداً،
علو ّ
إلى أختي الكريمة وزوجتي الغالية اللتان كانتا لي خير معين ،حفظهما اهلل تعالى،
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إلى أساتذتي األفـاضل ،الذين منحوني حبهم وتقديرهم ،وفقهم اهلل تعالى،
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إلى كل طالب علم يبتغي به مرضاة اهلل تعالى...
أهدي هذا البحث المتواضع.
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الشكــر

بعد شكر اهلل تعالى الذي هيأ لي الفرصة لدراسة العلم الشرعي ،يسعدني أن أقدم
بجزيل الشكر للقـائمين على جامعة ماليا من إداريين وأكاديميين وأعضاء هيئة قسم
الدراسات العليا إلتاحة الفرصة لي لإللتحاق بهذه الجامعة.
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وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الفـاضل األستاذ الدكتور محمد يعقوب ذو الكفـل
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الحاج يوسف الذي أش رف على بحثي وقدم لي التوجيه والدعم العلمي والمعنوي وكان له

الدور الفعّال في إخراجه.
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والشكر الموصول لمدير قسم الدراسات العليا األستاذ الدكتور وان زيالن قمر الدين
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بن وان علي على تفضله بكل مساعدة إلخراج هذا البحث بشكله النهائي.
كما ال يفوتني أن أشكر لكل من ق دم لي العون والمساندة خالل دراستي بالجامعة من
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أساتذة ،وعلى رأسهم رئيس قسم القرآن والحديث األستاذ الدكتور فيصل بن أحمد شاه
واألستاذ الدكتور أحمد قـاسم كسار ،ومن زمالء وطلبة وإداريين ،لهؤالء جميعاًجزيل الشكر
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والتقدير.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،والصالة والسالم على رسوله األمني ،نبينا حممد ،وعلى
آله وأصحابه أمجعني .أما بعد:
مما ال شك ييه أن التغيري يف حد ذاته ظاهرة طبيعية ،ختضع هلا مظاهر الكون وشؤون احلياة
كلها ،كما أن احلياة االجتماعية يف تغري دائم وتفاعل مستمر ال يقف .يالتغيري هو القانون ،وليس أمرا
عرضيا طارئا وإمنا هو صفة الوجود واحلياة ،حىت يف عامل اجلماد ال يبقى شيء على حاله .و كلنا نشهد
حالة التغيري االجتماعي والسياسي اليت حتدث من حولنا وتلك الثورات الشعبية يف بعض البلدان العربية

a

واإليريقية ،وَتمع الشعوب للتظاهر يف أحناء العامل شرقا وغربا ،ومن األديان كاية ،إضاية إىل التغيريات
االقتصادية والتكنولوجية اليت ال نكاد أن نعرف ييها ما استجد حىت يستجد بعده شيء آخر .وكلمة
"التغيري" هي من أكثر األلفاظ تداوال بني الناس ،يكل يرلب التغيري ويصوت له .وهذه التحوالت الكبرية
واملمتدة ال تقتصر على اجلوانب االقتصادية أو السياسية أو الفكرية يحسب ،وإمنا تشمل اجلوانب

ay

al

M

االجتماعية على اختاليها ،كما سنرى يف الفصول القادمة من هذا البحث ،حيث أن كل تغيري له أثر
ودور يف التغيري االجتماعي.

of

ورمبا ينظر الكثري من الناس إىل ما حيدث من تغيريات وحوادث على أنه صدية أو حدث

si

ty

عشوائي ،جاهلني بأنه ال حيدث شيء يف الكون إال مبشيئة اهلل  -تبارك وتعاىل  -ويق قوانني عامة ال خيرج
عن سننها وأحكامها أيا كان .يكما أن الظواهر الكونية خاضعة لقوانني إهلية ،يكذلك الظواهر اليت تتعلق

ni
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باجملتمع اإلنساين وتصريات البشر ختضع مجيعها لقوانني إهلية ثابتة .وهلل -عز وجل  -سننه يف تكوين
الكون كما له سنن يف نشأة اجملتمعات اإلنسانية وازدهارها وسقوطها وقوهتا وضعفها ،ويف كل ذلك
1
َّ ِ ِ َّ ِ
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْن ََِت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِه تَْب ِديال﴾ .
أسباب ومسببات ،كما قال سبحانهُ ﴿ :سنَّةَ الله يف الذ َ

U

وقد جعل اهلل سبحانه الظلم سببا خلراب العمران ،ومفضيا إىل ضعف األمم وسقوط اجملتمعات
اإلنسانية ،كما قال تعاىل ﴿ :وما َكا َن ربُّ ِ ِ
صلِ ُحو َن 2﴾ .أي ،كما قال
ك ليُ ْهل َ
َ َ
ك الْ ُقَرى بِظُْل ٍم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
ََ
املفسرون :ما كان اهلل ليهلك أهل القرى بسبب الظلم ،أي الشرك به ،ما داموا مصلحني بإقامة العدل
واحلقوق ييما بينهم ،ويف شؤون حيات+هم .وهلذا مل يهلك اهلل سبحانه كل من أشرك به إال عندما يزيد

 1سورة األحزاب :آية .61
 2سورة هود :آية .112
12

على ذلك الشرك يف األرض بالظلم والرغيان ،كما أهلك يرعون ومثود وعاد برغياهنم وعتوهم ،وقوم
1
شعيب بتظاملهم يف امليزان ييما بينهم ،وقوم لوط بفسادهم و احنالهلم ...إخل.

a

ومن السنن اإلهلية االجتماعية أن أجرى اهلل هذه القوانني ،من سقوط وازدهار وغريها ،باستخدام
القدرة على حتقيق اإلصالح وإقامة العدل ،أو عكسهما من اإليساد والظلم ،وذلك عن طريق املأل وأهل
ِ
ك قَ ْريَة
احلل والعقد؛ أي :من بيده السلرة يف الدولة ،ال عامة الناس ،كما قال تعاىلَ ﴿ :وإِذَا أ ََرْدنَا أَ ْن نُ ْهل َ
ِ
ِ
اها تَ ْد ِمريا ، 2﴾.ويف قراءة ﴿ أمرنا ﴾ أي :جعلناهم
أ ََم ْرنَا ُمْت َري َيها يَ َف َس ُقوا ي َيها يَ َح َّق َعلَْي َها الْ َق ْو ُل يَ َد َّم ْرنَ َ
3
أمراء ييها ،يأيسدوا ييها.
إن احلديث عن التغيري االجتماعي كان وال يزال حمط اهتمام املفكرين والفالسفة يف خمتلف
العهود بدراسة التحوالت اليت تررأ يف جمال احلياة االجتماعية ،يكتب عن ذلك يالسفة اليونان ،ومن

al

ay

بعدهم يالسفة العرب املسلمني ،ومفكرو العصر احلديث اىل يومنا هذا .وهؤالء العلماء متخصصون يف
جمال العلوم االجتماعية ويركزون على أسباب التغيري وحجم الظاهرة ونتائجها عرب الزمان ،وعلى
حبث عوامل التغيري أو مراحله ،ويظهر هذا بوضوح يف استخدام املفاهيم اليت تعرب عن الظاهرة يف حماولة

M

لدراستها مثل التقدم والترور واالرتقاء.
ومن املوضوعات املتعلقة بالتغيري نظرية الصراع واملداولة ،ومها عبارة عن دراسة التغيريات اليت
تنقل اجملتمع من حالة إىل حالة أخرى مناقضة ،يهذا التناقض هو احملرك األساسي لتغيري اجملتمعات وتاريخ
4
اجملتمعات هو تاريخ صر ٍاع بني الرريني املختلفني والتداول بني الربقات.

of

ty

si

يعد بعض العلماء االقتصاد هو العامل احملرك للتاريخ ،ويرى بعضهم أنه التكنولوجيا ،بينما يقرتح
آخرون أن النمو الفكري هو العامل األهم يف التغيري االجتماعي ،وهو يف نفس الوقت احملصلة النهائية يف
عملية التغيري.

ve
r
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ni

وقد تعددت النظريات حول هذا النوع من التغيري وحول أسبابه واليت اشتهر منها نظرية ابن
خلدون ،وهي النظرية الدائرية اليت تدرس تدهور احلضارة ،يبعد أن تصل احلضارات إىل ازدهارها ،تبدأ يف
مرحلة التحلل واالهنيار 5.وكذلك ظهر هذا االَتاه عند بعض املفكرين يف نظريتهم عن الصفوة وعن
الدورات التارخيية اليت تتكرر يف كل اجملتمعات عندما تتحول عرب ثالث مراحل هي :املرحلة االعتقادية،
واملرحلة املثالية ،واملرحلة احلسية .كما اقْ ُِرت َحت نظرية حول دور احلضارة بني مراحل النمو وأمناط التكيف
معها .يكل دائرة تبدأ ٍ
بتحد ،ويقابَ ُل هذا التحدي باستجابة قد تكون ناجحة ،ويبقى اجملتمع ليواجه مزيدا
1ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،13ص  ،101السعدي ،عبد الرمحن بن
ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .341
 2سورة اإلسراء :آية .16
 3القرط ي ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،11ص .133
 4وقد حتدثت بالتفصيل عن هذه النظريات يف املبحث األول من الفصل الرابع.
 5ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد /مقدمة ابن خلدون :ص  30و .500
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من التحديات إىل أن يواجه حتديا ال يستريع أن يواجهه يينهار ،وهكذا يتحول التاريخ إىل دور ٍ
ات
حضارية متعددة .وجاء بعض العلماء باقرتاح مفهوم النسق املتوازن الديناميكي الذي يوضح التعامل مع
التغيري .يمع أن مكونات النسق على مستوى الفرد أو الشخصية أو على مستوى اجملتمع تكون يف حالة
توازن داخلي وخارجي ،تتقبل هذه املكونات مكونات عدم التوازن ،يتتعامل معها بدمج التغيريات يف
1
داخل بناء النسق ليعود اىل حالة التوازن وهكذا.

a

كما كتب الكثري من علماء االجتماع عن مفهوم "التحديث" لإلشارة إىل العملية اليت عن
طريقها يتحول اجملتمع من احلالة التقليدية القدةمة إىل حالة اجملتمع احلديث.
ولكن حبثنا يتمحور حول رؤية القرآن الكرمي يف التغيري والتغيريات االجتماعية ،وحول مفهوم هذه
العملية ،وحقيقتها ،وأسباهبا ،وآثارها ،وما هي أنواعها ومراحلها يف كتاب اهلل ،حبثا عن اجلوانب الرتبوية

al

ay

ييها ،حيث أن الرتبية هي أهم وسيلة يف التغيري واألسلوب الرئيس ييه .وبذلك تظهر نقرة ايرتاقنا عن
معظم حبوث ونظريات التغيري االجتماعي ألن معظمها أُقيم على أسس مادية ال دينية ،أما منهجنا يهو
يقوم على استقراء القرآن وإظهار نظام العالقات بني اإلنسان وعملية التغيري ودوره احلقيقي ييها ،ألن

M

القرآن الكرمي كتاب التغيري ،وهو حيث على التغيري تارة ويأمر به تارة أخرى ،وله منهجه يف ذلك ،وهو
يررح أسباب التغيري ومسبباته ،وحيدد مراحله وآثاره .وأما اجلانب امليداين 2يف حبثنا يسوف يكون عن
جهود الشيخ حممد هاجنيتش - 3رمحه اهلل  -يف عمله الرتبوي واإلسالمي يف البوسنة واهلرسك ،حيث أذكر
منوذجا من نشاطه يف عملية التغيري واجلوانب الرتبوية ييها ،علما بأن الشيخ يُعد أبرز شخصية دينية تنويرية

of

ty

si

يف البوسنة يف زمانه ظهرت ،بل يف القرن العشرين.
وأعظم مثال على التغيري االجتماعي يف تاريخ العامل هو ذلك الذي أحدثه القرآن الكرمي يف نفوس
املسلمني من تغيري اجملتمع اجلاهلي الوثين إىل اجملتمع املسلم القائم على التوحيد حىت غدوا يف أقل من ٍ
قرن

ve
r
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ni

سادة العلم واحلضارة.
وتعترب الرتبية الوسيلة األوىل واألهم لتغيري اإلنسان واجملتمع ،ألن مبدأها تغيري النفس بناء على
التعليم والتوعية .ومصرلح الرتبية واسع االستخدام ألنه يشمل جوانب عدة لبناء الشخص وتعليمه ،وهذا
يتبني من خالل معىن الرتبية اللغوي ومن خالل ورود هذا املصرلح ومشتقاته وأجزائه ومرادياته يف القرآن
الكرمي وما تضمنه من ٍ
معان ودالالت.

1وقد حتدثت بالتفصيل عن هذه النظريات يف املبحث األول من الفصل الرابع.
2بقي اجلانب امليداين يف حبثي حمدودا على مقابلة بعض ابنأء طلبة الشيخ حممد هاجنيتش وعدد يسري مع أقاربه وابنأء إخوانه ،حيث مل أجد
أحدا عاصر الشيخ شخصيا وعريه شخصيا.
 3ولد الشيخ حممد هاجنيتش لعام 1416م يف عاصمة البوسنة سراييفو ،وبعد الثانوية الشرعية اَته إىل القاهرة والتحق باألزهر وحصل على
شهادته اجلامعية يف عام 1431م ،بعدها عمل مدرسا ومربيا وداعيا وبعد مسريته العلمية تويف الشيخ يف سبتمرب يف سنة 1444م عن عم ٍر
يناهز  30عاما.

14

ومن معاين التغيري يف اللغة :التبديل والتحويل .يقال غريت الشيء عن حاله أي حولته وأزلته عما
كان عليه ،ويقال غريت الشيء يغريه كأنه جعله غري ما كان عليه .ومعناه االصرالحي ال خيرج عن معناه
اللغوي.

a

وسنلحظ من خالل هذا البحث أن لفظة "االجتماع" أو "اجملتمع" مل ترد يف القرآن الكرمي ،لكن
سنجد ما يراديها من ٍ
معان وألفاظ يبدال من كلمة اجملتمع وردت كلمة "األمة" أو كلمة "القرية" ،كما يف
1
ِ
ِ ٍ
ِ
ٍِ
َجلَ َها
قوله تعاىلَ ﴿ :وَمآ أ َْهلَكْنَا من قَ ْريَة إالَّ َوَهلَا كتَاب َّم ْعلُوم﴾ أو يف قوله تعاىلَّ ﴿ :ما تَ ْسبِ ُق م ْن أ َُّمة أ َ
َوَما يَ ْستَأْ ِخ ُرو َن﴾ 2وغريمها .واملقصود من اجملتمع هي تلك اجلماعة أو اجلماعات من الناس الذين يسكنون
أرضا واحدة وتوحد بينهم األنظمة والقوانني والتقاليد واآلداب والعادات ،ويعيشون نفس احلياة
االجتماعية .ويعين كذلك مجيع العالقات بني األيراد وهم يف حالة تفاعل مع منظمات ومجعيات هلا

al

ay

أحكام وأسس معينة .يالعالقات اإلنسانية اليت تربط األيراد ال بد أن حتدد طبيعة املؤسسات االجتماعية
املوجودة يف اجملتمع.

M

وهناك آيتان كرةمتان توسرتا ِع ْق َد اآليات اليت تفيدنا يف موضوع التغيري االجتماعي يف القرآن
3
ٍ
ِ
ك
الكرمي ،ومها قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن اللَّ َه الَ يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم﴾  ،و قوله تعاىلَ ﴿ :ذل َ
ك ُمغَيِّ را نِ ْع َمة أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم َوأ َّ
بِأ َّ
َن اللَّ َه َِسيع َعلِيم 4﴾.ويف هاتني
َن اللَّ َه َملْ يَ ُ

of

اآليتني تبيان الدور الفاعل للفرد واجلماعة يف حركة التغيري ،عن طريق تغيري ما باألنفس .لكن دورهم ليس

ty

دورا مستقال ،بل هو سبب ألمر اهلل تعاىل بالتغيري العام وإذنه به .ونالحظ يف هاتني اآليتني الكرةمتني أن

si

أ َج َل التغيري أضيف إىل الوجود االجتماعي للناس ،ال إىل هذا الفرد بالذات ،ولكن كفرد من أيراد اجملتمع.
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إذن ،يهناك وراء األجل احملدود احملتوم لكل إنسان بوصفه الفردي ،أجل وميقات آخر للوجود االجتماعي

هلؤالء األيراد ولألمة بوصفها جمتمعا ينشأ ما بني أيراده عالقات وصالت قائمة على أساس جمموعة من

ni

األيكار واملبادئ .يهذا اجملتمع الذي يعرب عنه القرآن له أجل وموت ،كما أن الفرد له أجل وموت ،وموت

U

الفرد خيضع ألجل وناموس كذلك األمم ،يكل أمة هلا أجل معلوم ،وهناك نواميس حتدد لكل أمة هذا
األجل .ويف كتاب اهلل تعاىل العديد من اآليات اليت تتكلم عن آياق التغيري واجلوانب الرتبوية ييها ،من
ذلك ما جاء يف سورة الروم اليت تتحدث عن التغيريات االجتماعية يف العامل ،أو بالعبارة احلديثة عن
تغريات احلضارات .يقول تعاىل ﴿ :الۤم * غُلِب ِ
يف أ َْد ََن ٱأل َْر ِ
ض َوُهم ِّمن بَ ْع ِد َغلَبِ ِه ْم َسيَ ْغلِبُو َن *
ت ُّ
وم * ِ ۤ
ٱلر ُ
ۤ َ
 1سورة احلجر :آية .4
 2سورة احلجر :آية .5

 3سورة الرعد :آية .11
 4سورة األنفال :آية .51
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ِيف بِ ْ ِ ِ
ني لِلَّ ِه ٱأل َْم ُر ِمن قَ ْب ُل َوِمن بَ ْع ُد َويَ ْوَمئِ ٍذ يَ ْفَر ُح ٱلْ ُم ْؤِمنُو َن 1﴾.ويتضح يف هذه اآليات تنبيه
ض ِع سن َ
املسلمني ملستقبل العامل و للتغيريات العاملية اليت ستحدث ،كما أهنا حتمل جوانب تربوية منها :حث
املسلمني على االستعداد ملثل هذا التغيري اجلذري واألخذ بالتدابري واألسباب له والتوسع يف التفكري حىت
يكون عاما واسعا مع أخذ االعتبار لقصر الوقت ،ألن كل ذلك سيحصل يف يرتة "بِ ْ ِ ِ
ني".
ض ِع سن َ
وتتحدث اآليات من سورة الكهف عن تغيري الربقة االجتماعية خالل ثالث مئة وتسع سنني أو

a

أقل حىت تغريت ييها الربقة العليا من الذين غلبوا على أمرهم وممن يف يدهم القوة والقرار من حالة الكفر
والشرك والعداوة للمؤمنني إىل اإلةمان واالهتمام ألمور الدين.
يهذه األمثلة وغريها يف كتاب اهلل احلكيم تفتح لنا جماال واسعا للبحث عن اجلوانب الرتبوية يف

M
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التغيري بأنواعه ومراحله والتعرف على عوامله ومعوقاته ،وإجياد أسبابه وآثاره ،وغري ذلك مما هو مرروح يف
موضوع دراستنا القرآنية.
و اهللَ أسال أن يويقنا يف حبثنا هذا مبا ينفع اإلسالم واملسلمني ،إنه سيع جميب.
األسئلة الرئيسة في البحث

of

تدور حول هذا البحث أسئلة كثرية ،التساع مدى موضوع التغيري االجتماعي ،ولذك اكتفيت بررح أسئلة
شاملة خيتصر جواهبا ما يتفرع من األسئلة األخرى ،وهي على النحو اآليت:

ty
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 -1ما معىن مصرلحي الرتبية والتغيري االجتماعي وما هو مفهومهما من خالل سياق آيات
القرآن الكرمي ؟

ve
r
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 -1ما هي أساليب القرآن الكرمي يف تغيري الفرد واجملتمع ،وما هو دور اإلنسان احلقيقي يف
التغيري االجتماعي ،وما هي اجلوانب الرتبوية ييها ؟
 -3ما هي أنواع التغيريات ،وما مستوى عمقها ومراحلها ،وكيف يكون التدرج ييها ؟
 -4ما هي أسباب التغيري االجتماعي ،وما هي عوامله الرئيسية ،وما احلكم الشرعي يف بعض
الررق للحصول على التغيري ؟
 -5ما هي امليادين الرتبوية يف القرآن الكرمي ،وما هي جهود الشيخ حممد هاجنيتش البوسنوي
ييها ،وهل هناك معوقات يف هذا الرريق؟
 -6ما هي أبرز النقاط يف حياة الشيخ حممد هاجنيتش البوسنوي كمصلح اجتماعي ،وما
أسلوبه الرتبوي يف التغيري ،وما هو موقفه يف بعض أنواع التغيري؟
 1سورة الروم :آية .4-1
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مشكلة البحث
هذه الدراسة حماولة لتناول موضوع مهم وحيوي يف واقع املسلمني يف ضوء التصور القرآين،
وتتحدد مشكلة البحث األوىل يف تصور البعض أن التغيريات تقع صدية عشوائية ،ويتجاهلون أن كل ما
حيدث يف الدنيا حيدث ويق قانون عام دقيق وثابت ،وال ينفك عن سنن اهلل .واإلنسان واجملتمع البشري
خيضعان هلذا القانون .وأشكل على بعض الناس مفهوم األسباب واملسببات هلذه التغيريات ودور اجلانب
الرتبوي ييها ،وبشكل أخص مفهوم التغيري االجتماعي الذي حيدث من حوهلم ،كما ظل دور اإلنسان
غامضا يف أخذ هذه األسباب واعتماده على املنهج الرتبوي يف التغيري مما يترلب التوضيح هلذه

a

اإلشكاالت.
وأما مشكلة البحث األخرى يتتحدد يف تبيان اجلهود املميزة للمصلحني أمثال الشيخ حممد
هاجنيتش يف البوسنة واهلرسك ،وذلك على أرض الواقع من الناحية االجتماعية والرتبوية ،حيث برزت يف
زمانه جمموعة من العوائق املتمثلة بسقوط اخلالية وخرورة األوضاع عموما عقب احلرب العاملية األوىل وأثناء
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احلرب العاملية الثانية واليت تعترب (أي العوائق) حتديا كبريا يف وجه املصلحني واملربني.

of

أهم أهداف البحث

ty
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وأوجز أهم أهداف البحث ييما يلي:
 - 1معرية حقيقة التغيري االجتماعي ودور اجلانب الرتبوي ييه ،وحتديد التعريف االصرالحي

ni
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واللغوي ملواد البحث مع طرح مرادياهتا ومعانيها ،وتوضيح مفهومها من خالل نظرة قرآنية،
والكشف عن السنن اإلهلية املتعلقة بالتغيريات االجتماعية.
 -1توضيح دور اإلنسان يف عملية التغيري ،وحتديد أساليب القرآن الرتبوية يف تغيري الفرد
واجملتمع.

U

 - 3معرية أنواع التغيريات ومستوى عمقها ومراحلها وتدرجها مع طرح بعض النظريات عن
عملية التغيري.
 - 4بيان أسباب التغيري االجتماعي وحتديد عوامله الرئيسية ،وإلقاء الضوء على مشروعية
التغيري حسب الظروف واألحوال ومعرية احلكم الشرعي يف بعض الررق املؤدية إليه.
 - 5معرية امليادين الرتبوية يف القرآن الكرمي ،وبيان جهود الشيخ حممد هاجنيتش البوسنوي ييها
واملعوقات اليت تقف يف هذا الرريق مع توضيح حاجة األمة للتغيري.
 – 6إلقاء الضوء على أبرز النقاط يف حياة الشيخ حممد هاجنيتش البوسنوي كمصلح
اجتماعي وعلى أسلوبه الرتبوي يف التغيري ،و موقفه يف بعض أنواع التغيري.
17

أهمية البحث
ال شك أن هناك ضرورة لفهم ما يررأ على اجملتمع من تبدل وحتول ،مع توضيح ألسباب ذلك
ملعرية ما يترلبه التدخل الواعي ،للسيررة على التغيري وضبط مسريته يف االَتاه املرغوب ييه .كما أنه من

a

املهم جدا معرية دور اجلانب الرتبوي يف عملية التغيري حيث تُعد الرتبية أسلوبا رئيسا يف إحداث التغيري
املرلوب .ودراسة هذا املوضوع أصبحت ملحة أكثر يف وقتنا احلاضر لتعلقها بواقع املسلمني ،السيما أهنا
تُدرس يف وسط التغيريات احلالية ومن منظور القرآن احلكيم .وعموما يإن التغيريات تتنوع يف كل عصر
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وزمان ولكل تغيري أثره يف الفرد واجملتمع مما يزيد احلاجة إللقاء املزيد من الضوء على هذه املسألة وحتديد
أسباهبا وأنواعها ومراحلها وآثارها.
إن السنن اإلهلية اليت بينها اهلل يف القرآن الكرمي وبينها رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -جديرة
بالدراسة والفهم ،بل إن دراستها ويهمها من األمور الواجبة ،ألن معريتها تعين معرية جانب مهم من
الدين يستعني به املسلم على أداء ما كلف به واجتناب ما ُهني عنه .قال تعاىل﴿ :ونََّزلْنَا علَي َ ِ
اب
َ َْ
ك الْكتَ َ
ٍ
ِ
ِ ِِ
ني 1﴾.واملراد من "ل ُك ِّل َش ْي ٍء" ما يتعلق بأمور الدين أي
تْب يَانا لِّ ُك ِّل َش ْيء َوُهدى َوَر ْمحَة َوبُ ْشَرى ل ْل ُم ْسلم َ
بيانا بليغا لكل شيء يتعلق بذلك ،ومن مجلته أحوال األمم مع أنبيائهم 2.ويعترب العلم بأحوال األمم

of
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السابقة مع أنبيائهم ومعرية أسباب التحوالت يف حياهتم جزءا من الدين ،ألن هذا يقتضي يهم السلوكيات
والتصريات وما بُين عليها من جزاء أو عقوبة من اهلل وأدى إىل تغيري حال هذه األقوام ،وهو مما جيب
االعتبار به ،وذلك يؤكد أن سنن اهلل جزء من الدين .وهلذه السنن أسباهبا ومسبباهتا وآثارها وموعدها،
ومعرية ذلك من احلاجيات ،ومما ال بد منه .ومن أمهية هذا البحث ضرورة ترسيخ مفهوم قوله تعاىل" :حىت
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يغريوا ما بأنفسهم" ،3إذ أن سنن اهلل تعاىل يف التغيري أنه -عز وجل  -ال يغري حال قوم حىت يقوموا بتغيري
ما يف نفوسهم .وكذلك بيان أمهية اإلصالح الذي يدخل ضمن مفهوم التغيري وبيان آثاره يف حياة املسلم
واجملتمع بأكمله .ومن اجلوانب اهلامة أيضا النظر يف جهود املصلحني املتميزين كالشيخ املصلح واملر ي حممد

U

هاجنيتش الذي اجتهد يف يرتة صعبة على مسلمي البوسنة ،حيث كان من العلماء الذين وضعوا أثرا كبريا
النظام يف املنرقة بأكملها آنذاك.
كم و َ
يف تغيري اجملتمع البوسين املسلم يف زمن عمت ييه التغيريات احلُ َ

 1سورة النحل :آية .04

 2األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ، 14ص .114
3سورة األنفال :آية .53
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سبب اختيار الموضوع

إن دراسة التغري يف أحوال الناس واجملتمعات وتقدم احلضارات كانت وال زالت من أهم
املوضوعات عند العلماء واملفكرين على مر العصور ،لكن ما حيدث حولنا من تغريات جذرية وخررية يف
أنعمت نظري
وقتنا احلاضر حيثنا على إعادة النظر يف هذا املوضوع سربا ومتحيصا .وعندما شرعت بكتابيت و ُ
وسنَنِه ومناذجه اليت عرضتها كتاب
يف آيات القرآن الكرمي ملتفتا إىل هذه املسألة تعجبت من آياق التغيري ُ
يوجدت آيات وقصصا كثرية تتحدث عن اجلوانب الرتبوية والتغيري وأسبابه وعوامله وآثاره
اهلل احلكيم،
ُ

a

وكنوز من املعاين والعرب.
هذا ،ومن خالل حبثي يف هذا اجملال وقراءيت للكتب اليت تتناول موضوع التغيري وجدت أنه
ليست هناك دراسة منفصلة عن التغيري االجتماعي من منظور القرآن ،يضال عن إجياد منوذج حي عن
لت أبرز شخصية مصلحة يف القرن املاضي حيث برز
مربني ومصلحني بارزين السيما من البوسنة يتناو ُ
ِ
ضم صراعات سياسية ودينية واجتماعية ،والذي ترك أثره وذكره احملمود يف
الشيخ حممد هاجنيتش يف خ َ
البوسنة إىل يومنا هذا.
وألمهية اجلوانب الرتبوية يف هذا املوضوع برؤية القرآن الكرمي ،مع ما أسلفت من مجلة األسباب
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يقد حدا  ي ذلك للكتابة عنه مستعينا باهلل تعاىل أوال وآخرا.
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حدود البحث
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يدور هذا البحث حول اآليات القرآنية اليت تتناول موضوع التغيري االجتماعي وأهم عوامله ،مع
الرتكيز على اآليات اليت تستخدم األسلوب الرتبوي واجلوانب الرتبوية يف هذا النوع من التغيري ،باالستعانة
بأشهر كتب التفسري اليت وجدت ييها تبحرا أو توسعا يف شرح تلك اآليات ،باإلضاية إىل بعض كتب علم
االجتماع ودراسات املفكرين الذين اجتهدوا يف حبثهم عن هذا املوضوع برريقة علمية .وأما من اجلانب
امليداين يسآيت بذكر أمثلة عن جهود الشيخ حممد هاجنيتش باعتباره مصلحا ومربيا أمنوذجا.
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منهجية البحث

منهجي يف هذا البحث يعتمد اجلانبني :املوضوعي والتحليلي ،سأقوم بتناول اآليات اليت ذكر
ييها موضوع البحث لفظا أو معىن ،مث أستخرج اآليات اليت ورد ييها لفظ التغيري أو مرادياته ،ومن خالل
أهم املصادر لتفسري القرآن الكرمي أقف على معىن اآلية ،كما سأتناول بعض اجلزئيات اليت تدل على معىن
التغيري مع حتليل أسبابه أو آثاره يف اجملتمع ،ونظرا إىل إجيابية التغيري أو سلبيته .وسأتناول أبرز املسائل اليت
يكون ييها التغيري وسيلة وحيدة للحصول على نظام معني ،مع تبيان مشروعية ذلك.

a

ويقوم منهجي كذلك على حتديد اجلوانب الرتبوية للتغيري وميادينها ،بدراسة اآليات القرآنية اليت
حتمل األساليب الرتبوية يف التغيري ،مع إرياق منوذج جلهود الشيخ حممد هاجنيتش يف ذلك.
وعلى هذا يإن منهجي يف هذه الدراسة يركز على األسس التالية:
 - 1اجلمع واالستقراء لآليات القرآنية ذات العالقة مبوضوع البحث ،سواء كانت ذات داللة
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صرحية أو متضمنة.
 - 1الدراسة والتحليل لتلك اآليات وتصنيفها تصنيفا موضوعيا حبسب مباحث الدراسة.
 - 3مراجعة أشهر كتب التفسري للوقوف على معىن اآلية ملعرية االستدالل واالستنباط.
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 - 4استيعاب أكرب قدر من معاين وتعريفات التغيري االجتماعي ،واختيار التعريف األمشل ،ومن
مث طرح اجلوانب الرتبوية ييه.
 - 5احلرص على أن يكون منرلق الدراسة هو آيات القرآن اليت تتحدث عن املوضوع ،مث
اعتمدت على الكتب املعاصرة املؤلَّفة يف موضوع التغيري يف اجملاالت املختلفة أو يف جمال علم الرتبية
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واالجتماع وكذلك ييما مت دراسته عن سبل تقدم اجملتمع وإحداث التغيري.
 - 6اإلتيان بأمثلة من جهود الشيخ حممد هاجنيتش للتغيري االجتماعي وأساليبه الرتبوية يف
ذلك ،وهذا من خالل مراجعة مؤلفاته ،ومن خالل كالم العلماء واملفكرين عن دوره وعمله يف هذا اجملال.
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هيكل البحث

يتكون البحث من مخسة يصول ،يف الفصل األول منه تناولت معىن مواد البحث وأيردت لكل

a

مادة مبحثا خاصا ،مث ذكرت عالقة الشيخ حممد هاجنيتش يف هذه الدراسة ،وأضفت سريته وشرحت
األوضاع اليت كان يعيش ييها .ويف الفصل الثاين أربعة مباحث حتدثت يف ثالثة منها عن أساليب القرآن يف
التغيري وذكرت يف املبحث األخري منوذجا ملثل هذه األساليب عند الشيخ هاجنيتش .أما يف الفصل الثالث
يتكلمت يف مباحثه الثالثة عن أنواع التغيري الواردة يف القرآن مع مراحلها وذكرت بعض مواقف الشيخ

al

ay

هاجنيتش من بعض التغيريات .ويف الفصل الرابع حبثت يف مبحثيه األول والثاين عن أسباب التغيري ،مث
حبثت عن مشروعية بعض التغيريات يف مبحثه الثالث موضحا موقف الشيخ هاجنيتش منها .ويبقى الفصل
اخلامس واألخري والذي حبثت ييه عن دواعي التغيري ودور اجلانب الرتبوي ييه واستخرجت يف مبحث

M

خاص جهود الشيخ هاجنيتش كنموذج يف التغيري الرتبوي .وختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات اليت
ويقين اهلل يف كتابتها.
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الدراسات السابقة
ليست هناك ،كما أسلفت وحسب حبثي املتواضع ،دراسة خاصة تتكلم بشكل مفصل وموضوعي
عن مفهوم التغيري وقضاياه من عوامل ومعوقات وآثار من منظور القرآن الكرمي .يإن طبيعة معظم
الدراسات السابقة ترجع إىل البحث يف بعض أسباب التغيري ،أو تَقوم بدراسة بعض وسائله يقط ،أو بعض

أنواعه كاإلصالح أو تغيري املنكر ،دون دراسة شاملة ومفصلة عن ذلك .وكثريا ما تركز الدراسات عن
التغيري على اإلصالح ،ومنها ما يركز على التغيريات ضمن جمال حمدد مثل جمال االقتصاد أو السياسة أو
املنهج التعليمي أو الرتبوي .والقسط األكرب منها يتحدث عن التغيري من حيث املادة وحبثا عن أسباب

a

التقدم الذي هنج إليه العامل الغر ي ،أو يُدرس بأسلوب يلسفي حبت ،أو من منرلق علم االجتماع الذي
ينقصه يف نظرنا الرؤية القرآنية .ومن هنا يإن عالقة هذه الدراسات السابقة ببحثي تبدأ بتجميع كل عوامل
التغيري االجتماعي مث باستخراج ما يوايق منها وجهة نظر اإلسالم ومن َمثَّ تفصيل دور اإلنسان ييها.
إن من الدراسات ما حبث يف موضوع التغيري على أنه من السنن اإلهلية وقانون من قوانني الكون

ay

al

M

واستخرج عوامل هذا التغيري من منظور القرآن .وهذه الدراسات قيمة ومهمة يف استيعاب املسألة.
ولكن نظرا إىل احلاجة لدراسة موضوع التغيري من منظور القرآن الكرمي مع دور اإلنسان احلقيقي والفعال يف
هذه العملية يإنه من املهم جدا أن ننظر إىل الرتبية كأسلوب رئيس يف عملية التغيري االجتماعي حبيث

of
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نصل إىل طرح أمشل وأكمل يف املسألة .وهناك من الدراسات السابقة ما تناول األسلوب الرتبوي من عدة
نو ٍاح ،ومنها ما رَّكز على الكالم النظري والذي ال يستغين عن بعض اخللل يف وضع احلدود اليت تفصل بني
التغيري اال جتماعي احلاصل ال حمالة والتغيري اآلخر الذي سببه يعل اإلنسان ودوره ييه .وما وجدته من
نقص يف تلك الدراسات من الناحية الواقعية والعملية واالجتماعية وجدت معه حاجة ماسة ومربرا قويا
ٍ
ميداين لعملية التغيري االجتماعي ممثال يف شخصية الشيخ حممد
منوذج
لتكملة الدراسات السابقة بإضاية ٍ
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هاجنيتش ودوره وأساليبه الرتبوية اليت استخدمها يف بالده هبدف التغيري واإلصالح االجتماعي.
كمرب ومصلح أو تبحث يف أعماله من
هذا ومل أجد دراسة سابقة تتكلم عن الشيخ هاجنيتش
ٍّ
خالل كتبه ومؤلفاته ودروسه ومن خالل مهنته كمدرس ومرب يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية وغريها.

وتزيد احلاجة هلذا البحث عند العلم بأن عددا كبريا من مدونات الشيخ هاجنيتش ما زالت على شكل
خمروطات ومل يتم نشرها وطباعتها ،كما أنه بقي بعضها دون ترمجة من اللغات الشرقية .وحول أعماله مل
أجد من كتب عنها يف جمال الدراسات العليا إال رسالتني للماجستري كالمها باللغة البوسنية يف جمال
التفسري وشرح آيات األحكام أحدمها من سورة البقرة واألخرى من سورة النساء ،ورسالة للدكتوراة يف علوم
احلديث كذلك باللغة البوسنية .باإلضاية إىل احلاجة إىل تسليط مزيد من الضوء على جهوده الرتبوية يف
التغيري االجتماعي والذي جند آثاره إىل يومنا هذا ،حيث كان الشيخ يعيش يف النصف األول من القرن
22

السابق ضمن يرتة حتول اجتماعي على املستوى الدويل وضعت ييها الكثري من القواعد التنظيمية وبين ييها
الكثري من مؤسسات الدولة اجلديدة اليت هلا دور مباشر يف عملية بناء وتغيري اجملتمع.
من أبرز وأعمق الدراسات يف هذا املوضوع ما يلي:
.1

"التغيري االجتماعي – دراسة حتليلية من منظور الرتبية اإلسالمية" ،1للدكتور سيف

اإلسالم علي مرر.

a

يتعرض هذا الكتاب يف مقدمته ملفهوم التغيري االجتماعي وعوامله كوهنا هي األسس اليت يُعتمد عليها يف
تأصيل ما يف أنفس الناس وأعماهلم .مث يناقش مفهوم الرتبية اإلسالمية وهديها وميادينها املختلفة بناء على

ay

M

al

أهنا عامل رئيس يف عملية التغيري االجتماعي .وبعد تررقه القصري اىل مفهوم التغيري االجتماعي وعوامله،
تناول الكاتب يف باقي الصفحات دراسة عن طرق الرتبية وأهدايها مث تناقش موضوع املؤسسات اليت هي
أهم مصادر الرتبية ،مثل األسرة واملسجد واملدرسة .والتغيري عند املؤلف يبدأ من التعليم و تغيري النفس

of

اإلنسانية ،وغري ذلك من شىت طرق الرتبية وينتهي يف نقرة البداية :تغيري ما باألنفس.
ويقول الكتاب أن هدف الرتبية اإلسالمية األول هو تغيري النفس اإلنسانية ،وهي تتم عرب ميادينها
ِ
ني َر ُسوال ِّمْن ُه ْم يَْت لُواْ َعلَْي ِه ْم آيَاتِِه َويَُزِّكي ِه ْم
املستخرجة من قول اهلل تعاىلُ ﴿ :ه َو ٱلَّذي بَ َع َ
ث ِيف ٱأل ُِّميِّ َ
ِ
ِ
وي علِّمهم ٱلْ ِكتَاب و ِْ
ضالٍَل ُّمبِ ٍ
ني 2﴾.يقوله تعاىل "يتلوا عليهم آياته" يعرب
ْمةَ َوإِن َكانُواْ من قَ ْب ُل لَفي َ
ٱحلك َ
َ َ
َ َُ ُ ُ ُ
عن ميدان العقيدة اإلسالمية ،وقوله "يزكيهم" تعين ميدان التزكية ،وقوله تعاىل "ويعلمهم الكتاب واحلكمة"
يعرب عن ميدان اإلعداد الفكري والوظيفي .ومن خالل هذه امليادين الرتبوية يرسخ اإلسالم القيم وااليكار
واملفاهيم ،وهبا ينظم التكايل االجتماعي والسياسي واالقتصادي .وبذلك يكون للرتبية اإلسالمية دور
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رئيس يف الضبط االجتماعي.

 1مرر ،د .سيف اإلسالم علي /التغيري االجتماعي – دراسة حتليلية من منظور الرتبية اإلسالمية /دار الوياء للنشر والرباعة والتوزيع /الربعة
الثانية /القاهرة  1414ه  1400 /م.
 2سورة اجلمعة :آية .1
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" .1منهج أهل السنة واجلماعة يف قضية التغيري جبانبيه الرتبوي والدعوي" 1للدكتور السيد حممد
نوح.
مجع املؤلف يف كتابه أهم نقاط يف قضييت الدعوة و الرتبية على اإلسالم من خالل ستة يصول

a

بدأ بالتعريف بكل منهما لغة واصرالحا ،موضحا ماهيتهما ومبادئهما عند أهل السنة واجلماعة ،مث وضح
عالقة الدعوة إىل اهلل تعاىل بالرتبية على اإلسالم .مث من خالل الفصول الثالثة التالية بني احلاجة للدعوة
والرتبية وأهدايهما واحلكمة منهما من وجهة نظر أهل السنة واجلماعة .ويف الفصل السادس واألخري بني

M

al

ay

منرلقات الدعوة والرتبية وقواعدمها.
وأكد املؤلف أن منهج أهل السنة واجلماعة قائم على أن احلياة كلها هي دعوة إىل اهلل وتربية على
اإلسالم .وأن هذا املنهج له أولويات ومهمات وهو مبين على أسس املرحلية والتدرج .ويركز املؤلف يف
كتابه على ضرورة الريق و الصرب والتحمل مع التأين والرتوي وعدم االستعجال يف الدعوة والرتبية وأن يكون

of

البدء بالتغيري بتصحيح املفاهيم والتوعية بالواقع وعدم اخلوض ييما ال يرجى من ورائه يائدة.
ويبني الكتاب أن اهلدف والغاية مها رضوان اهلل تعاىل وأنه ال يعارض حقيقة احلاجة إىل اجلمع بني
األصالة واملعاصرة وأمهية اإلملام بالسنن االجتماعية واإليادة منها يف الدعوة والرتبية .والكتاب باختصار

si

ty

يدعو إىل أن تقوم الرتبية الدعوية  -اليت ال تتعارض مع ما ال بد منه من وجود شخصية املسلم ومن قوة
البدن ورجاحة العقل وغريمها -بدورها يف إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إىل النور .وعلى اجلماعة أن
تلتزم مبا البد منه من ضوابط حتميها وتصوهنا من الفرقة والتمزق ،حتقيقا ألمر اهلل تعاىل بالدعوة .وكل ما
ذكره املؤلف كان مدعوما باألدلة من النصوص الشرعية والسند الصحيح.
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وإن كان أسلوب الكتاب هو َتميع وتوضيح املسائل املتعلقة مبوضوعه إال أنه مل يعمد إىل
أسلوب الكتابة البسيرة السرحية ،يهو يعد مادة جيدة ملن يريد إعداد دراسة أعمق وأكثر تفصيال تصب
يف نفس املوضوع.

 1نوح ،أ.د .السيد حممد /منهج أهل السنة و اجلماعة يف قضية التغيري جبانبيه الرتبوي والدعوي /دار السالم للرباعة والنشر والتوزيع /الربعة
األوىل /القاهرة  1111-م.
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" .3حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة" ،مجعها للشيخ هاجنيتش الدكتور أنس كاريتش والدكتور
أسعد دوراكوييتش وغريمها.

1

تشمل هذه املؤلفات املختارة ستة جملدات مجعت ييها العديد من خمروطات و مقاالت وكتيبات
الشيخ حممد هاجنيتش ،موزعة حسب املوضوعات .إذ يتضمن اجمللد األول تاريخ األدب البوسنوي ،حيث

a

جند ييه بوضوح جهود الشيخ يف نشر األعمال األدبية من قبل األدباء البشانقة ،والذين كتبوا أعماهلم
ٍ
اهتمام
باللغات العربية والرتكية والفارسية ،حيث كان يُنظَر إليها باستخفاف من قِبَل غري املسلمني ،وبعدم
باألدب عموما من يئة كبرية من البشانقة آنذاك .ويشمل اجمللد الثاين موضوع التاريخ والثقاية العامة ،أما

ay
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اجمللد الثالث ييحوي العديد من املؤلفات للشيخ واليت تتكلم عن اإلسالم والقضايا الدينية العامة حيث

M

تظهر مدى اهتمامه بالقضايا اليت تنفع اإلسالم واملسلمني يف شىت اجملاالت .بينما يضم اجمللدين الرابع
واخلامس موضوعات يف علوم القرآن واحلديث ،وأخرى يف الفقه وأصوله وعددا من الدروس واملواعظ،

of

والذي يتبني منهما سعة علمه واطالعه يف كتب العلماء القيمة إضاية إىل قوة استدالله واستقاللية رأيه.
ويف اجمللد السادس ُمجعت مقاالته ومناقشاته يف خمتلف اجملاالت اليت خيص كثري منها املشكالت

ty

والتحديات يف عصره .والذي يتميز به هذا اجلهد املشكور هو احتواؤه لكثري من خمروطات الشيخ

si

هاجنيتش اليت مل تكن نُشرت من قبل ،وإن كان يعد ذلك جزءا أصغر من ُجممل أعماله .
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" .4منهج القرآن يف التغيري الفكري :احلركة اإلسالمية يف اليمن منوذجا" 2ليحىي مقبل صاحل
الصباحي.
يبحث الباحث يف دراسته هذه يف التغيري الفكري ويق منهج القرآن ودور احلركة اإلسالمية يف
اليمن كنموذج تربيقي هلذا التغيري .وقسم الباحث حبثه إىل بابني ،تكلم يف الباب األول عن التغيري
الفكري من منظور القرآن ،أما يف الباب الثاين يتكلم عن منوذج احلركة اإلسالمية لذلك يف اليمن .وبعدما
جاء بالتعريف ملصرلحات العنوان ،وضح الفرق بني التغيري واإلصالح مث تكلم عن حديث القرآن عن
 1كاريتش ،د .أنس و دوراكوييتش ،د .أسعد وغريمها /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة /دار أوجليدالو ،الربعة األوىل ،سراييفو–  1444م.
 2الصباحي ،حيىي مقبل صاحل /منهج القرآن يف التغيري الفكري :احلركة اإلسالمية يف اليمن منوذجا /رسالة الدكتوراه /جامعة ماليا-
1111م.
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التغيري الفكري وعن مواصفات دعاة هذا التغيري .مث تكلم عن أهداف التغيري الفكري موضحا أمهية
تصحيح التصور وأثره على احلياة كما ب ني يف مبحثني خاصني اخللل الذي سعى املنهج القرآين إلصالحه
ووضع نقاط البداية لعملية التغيري واإلصالح .ويف ٍ
يصل آخر تكلم عن معوقات التغيري الفكري ويصلني
تاليني عن وسائل التغيري الفكري يف القرآن وأثره على جماالت احلياة .وأوضحت هذه الفصول كيف أنضج
القرآن الفكر والثقاية التغيريية بعد أن قرع كل صلة هلذه األمة مبعامالت اجلاهلية ومآثرها وأحل حملها

a

ثقاية ويكرا قائما على الوحي ،وبينت أن املعركة القائمة اليوم معركة علم ويكر والتغيري الناتج علمي
ويكري أوال .يمن ةملك زمام املبادرة العلمية والفكرية ةمتلك زمان القيادة والريادة العاملية.
أما الباب الثاين يقد تكلم الباحث ييه خالل ثالثة يصول عن اجلماعات اإلسالمية يف اليمن
ونشأهتا ومرجعيتها الفكرية والواقع الفكري اليت نشأت ييه .وبني التغيري الفكري الذي أحدثته احلركة

al

ay

اإلسالمية يف اليمن والوسائل اليت اتبعتها يف التعامل مع الواقع الفكري والثمار اليت جنتها.

M

" .5نظرية التغيري النفسي واالجتماعي من منظور إسالمي" 1للدكتور ساهر حسن سداد.

of

ركز املؤلف يف كتابه على بعض النظريات اليت تفيد اإلنسان يف تغيري نفسه ،يبدأ بالكشف عن

ty

مظاهر الراقة يف حياة اجملتمعات اإلنسانية واكتشاف النظام الذي ختضع له عملية التغيري ،هبدف بناء

si

نظرية التغيري النفسي واالجتماعي يف إطار احملاور اخلمسة لعالقات اإلنسان املعريية بالوجود وللحاجات
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وللهدايات ،ومن خالهلا توضيح مظاهر اإلخفاق يف حياة األيراد واجملتمعات .ومن اإلطار الفكري املرجعي
حدد املؤلف احملاور اخلمسة لعالقات اإلنسان بالوجود ،استنادا إىل النصوص القرآنية ،ومن مث صياغة
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اإلطار النفسي واالجتماعي .ويف الباب األول من الكتاب أكد املؤلف أن التغيري يبدأ بالنفس وكل التغيري

U

النفسي هو تغيري اجتماعي كذلك ،مث ناقش عالقات اإلنسان بالوجود وهي مخس عالقات متمايزة:
عالقات اإلنسان مع نفسه ،مع العامل احملسوس ،مع الناس ،مع العامل غري احملسوس ،ومع اهلل .مث تكلم عن
كل من هذه العالقات على حدة مستندا على اآليات القرآنية ،ومستخرجا أبرز ميزاهتا .ويف الباب الثاين
تناول نظرية التغيري النفسي يف إطار احملاور اخلمس لعالقات اإلنسان املعريية وذلك باستخدام مفهوم نظرية
اجملموعات .وأكد أن تأثري اَتاه العال قة ضمن عناصر كل دائرة من دوائر العالقات اخلمس يتعدى إىل
 1د .سداد ،ساهر حسن /نظرية التغيري النفسي واالجتماعي من منظور إسالمي /الربعة األوىل /دار النفائس ،األردن /دار الفجر ،بغداد –
 1431ه  1111 /م.
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العالقات كلها ويق قانون السبب والنتيجة ،حبيث أن تأثريات التقاطع أو االنفصال بني أجزاء النظام احملدد
حتكمها عالقات السبب والنتيجة وليست عشوائية .ويف الباب الثالث ناقش اإلطار املرجعي لنظرية
احلاجات ،مصنفا إياها حسب احملاور اخلمسة لعالقات اإلنسان املعريية بالوجود .مث ذكر كال من حاجة
اإلنسان إىل حفظ النفس ،وحاجته إىل كسب الرزق ،وإىل التآلف ،وإىل العلم ،وإىل اإلةمان ،مستدال
بآيات القرآن لكل حاجة .وختم الكتاب مبسلمات كل النظرية مؤكدا أن نقرة البداية يف عملية التغيري
النفسي واالجتماعي هي تغيري نظرة اإلنسان إىل طبيعة عالقته مع نفسه ومع ما حوله من عناصر الوجود،
أي إىل كيفية تصوره للكون وللموجودات ييه ولدوره يف هذه احلياة ،ولوجود اهلل والعامل اآلخر وإىل آخر ما
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هنالك من مفردات السلوك اإلنساين.

M

".6منهج القرآن يف ترور اجملتمع" ،1للدكتور حممد اهل ي.

of

يوضح الكاتب منهج القرآن يف نقل اجملتمع البشري من الرغيان املادي إىل جمتمع جديد تسود ييه
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القيم اإلنسانية يف تدرج وترور .ويؤكد أن األمر الذي يتغري هو االستعداد النفسي عند من يُدعى إىل
اإلةمان وعلى حسب تغري هذا االستعداد النفسي ،ين زل وحي اهلل باألمر أو النهي .ويدرس الكاتب منهج
القرآن يف تروير اجملتمع وهو يبتدىء بالتنديد واستنكار ظواهر اجملتمع املادي ،وهو اجملتمع اجلاهلي ،متهيدا
إللغاء اعتبارها يف نفوس املؤمنني .مث يتبع ذلك باألمر أو برلب ظواهر أخرى ،بدال منها لتحل حملها،
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وتكون عنوانا على اجملتمع اإلنساين أو اجملتمع اإلسالمي اجلديد .وتكلم الكاتب عن مراحل ترور اجملتمع
اإلسالمي قائال بأهنا مراحل تنموية من نقرة التحول اىل ظهور حتققه .يفي املرحلة األوىل من ترور اجملتمع
يساوقها التنديد يف آيات القرآن ملا كان عليه اجملتمع السابق يف املاضي .ويف املرحلة الثانية يساوقها النهي
عن هذا املاضي ،ويف املرحلة الثالثة واألخرية يعرب عنها احلث أو األمر بفعل ما هو على النقيض من
َّ ِ
ين
املاضي .وضرب املؤلف مثال لذلك يف حترمي الربا ،يالقرآن بدأ بالتنديد بالربا يف قوله تعاىل﴿ :ٱلذ َ
ٱلرَٰبواْ الَ ي ُقومو َن إِالَّ َكما ي ُق ِ
ِ
س 2﴾.بينما يف املرحلة الثانية هنى
وم ٱلَّذي يَتَ َخبَّرُهُ ٱلشَّْيرَا ُن م َن ٱلْ َم ِّ
َ َ ُ
يَأْ ُكلُو َن َِّ َ ُ
َّ ِ
ِِ
ني 3﴾.ويف املرحلة
ين َآمنُواْ ٱتَّ ُقواْ ٱللَّهَ َوذَ ُرواْ َما بَِق َي ِم َن ِّ
ٱلرَٰبَواْ إِن ُكْنتُ ْم ُّم ْؤمن َ
عنها ،يقول تعاىل﴿ :يَٰأَيُّ َها ٱلذ َ
الثالثة ةمثل هذا الترور حث املؤمنني على إنفاق أمواهلم بدال من تكديسها على حساب شقاء اآلخرين
 1اهل ي ،د.حممد /منهج القرآن يف تروير اجملتمع /مكتبة وهبة /الربعة الثانية /القاهرة –  1411ه  1445 /م.
 2سورة البقرة :آية .124
 3سورة البقرة :آية .120
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عن طريق الربا واخل ...ودراسة الكاتب كانت على اآليات املدنية ،كما أكد ذلك يف مقدمة الكتاب،
وقال أيضا أنه ال َّ
يدعي أنه استوعب كل ما نزل يف القرآن يف الوحي املدين إمنا هو حماولة للتفسري
املوضوعي ليقدم للقارىء موضوعا معينا ويوضح له أهم ما نزل يف القرآن حول ترور اجملتمع .ويؤكد
الكاتب يف هناية الكتاب أن الترور يف خروات املنهج وليس يف مبادىء الرسالة اإلهلية ،يعلم اهلل ثابت ال
يتغري حبال ،واألمر الذي يتغري هو االستعداد النفسي عند هؤالء الذين يُدعون إىل اإلةمان .وعلى حسب

a

تغري هذا االستعداد النفسي ينزل أمر اهلل باألمر والنهي .وألجل ذلك نزل القرآن منجما يف ثالث وعشرين
سنة .ويتميز الكتاب بدقة حتديد املراحل من خالل التفسري املوضوعي حيث يُناقش عدة آيات وأحكام
ختص املسلمني ،من ذلك ما حث اهلل به الضعفاء منهم على الصرب حال الضعف ،وكذلك يف طلب
حيرتهم وعدم الوالء للماديني وعدم الوثوق هبم ،وتكلم عن صلة املؤمنني بأهل الكتاب وموقف احلذر
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والصرب وموقفهم عند القتال دياعا عن اجملتمع .وهذا الكتاب يعترب كتابا قيما يف التفسري املوضوعي عن
ترور اجملتمع ،وهذا الترور جزء من التغريات االجتماعية ،حيث أن كل تروير تغيري وليس كل تغيري
تروير.
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الفصل األول
مفهوم مواد التغيير واالجتماع والتربية مع قسم عن سيرة الشيخ محمد هانجيتش

 -1.1المبحث األول :مفهوم التغيري ومعناه لغة واصرالحا

a

 -1.1.1المطلب األول :ورود مادة التغيري يف القرآن الكرمي
 -1.1.1المطلب الثاني :معىن قوله تعاىل" :يَلَن ََِت َد لِسن َِّة اهللِ تَب ِديال ولَن ََِت َد لِسن َِّة ِ
اهلل َحتْ ِويال
ْ َ
ُ
ُ
 -1.1.1المطلب الثالث :مفهوم التغيري من منظور القرآن الكرمي
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 -1.1المبحث الثاني :مفهوم مادة االجتماع

M

 -1.1.1المطلب األول :تعريف "االجتماع" ومعناه اللغوي
 -1.1.1المطلب الثاني :ورود مادة االجتماع يف القرآن الكرمي

of

 -1.1.1المطلب الثالث :تعريف التغيري االجتماعي
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 - 1.1المبحث الثالث :مفهوم الرتبية
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 -1.1.1المطلب األول :تعريف لفظيت الرتبية واجلوانب لغة واصرالحا
 -1.1.1المطلب الثاني :ورود مادة الرتبية يف القرآن الكرمي
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 -1.1.1المطلب الثالث :مفهوم الرتبية والتعليم يف عملية التغيري

 -1.1.3المطلب الرابع :مفهوم الرتكيب للكلمات الثالث (التغيري واالجتماع والرتبية)

 -1.5المبحث الرابع :سرية الشيخ حممد هاجنيتش
 -1.5.1المطلب األول :مولده ونشأته وتعليمه
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وعالقتها بالشيخ حممد هاجنيتش

 -1.5.1المطلب الثاني :شيوخ حممد هاجنيتش وكتبه ومؤلفاته
 -1.5.1المطلب الثالث :صعوبة األوضاع يف زمان الشيخ حممد هاجنيتش
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المبحث األول
مفهوم التغيير ومعناه لغة واصطالحا

a

التغيري ُسنة طبيعية خيضع هلا الكون ومجيع مظاهره وشؤون احلياة بدون استثناء .كل شيء يف
حركة مستمرة وكل شيء يتغري ،لذا يالتغيري قانون الوجود ،واالستقرار موت وعدم .وقد مثل أحد الفالسفة
اليونانيني يكرة التغيري جبريان املاء ،قائال" :أنت ال تنزل النهر الواحد مرتَني؛ إذ إن مياها جديدةَ ،تري من
2
حولك أبدا" 1.ويكفينا قول اهلل  -عز وجلُ ﴿ :ك ُّل َشي ٍء َهالِك إِ
َّ
ٱحل
ه
ل
ه
ه
ج
و
ال
ْم َوإِلَْي ِه تُ ْر َجعُو َن﴾.
ك
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
يلو يسرنا كلمة اهلالك يف اآلية بالعدم ،يكون املعىن أن اهلل تعاىل يعدم كل شيء سواه ،أو يسرنا اهلالك
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بإخراجه عن كونه منتفعا به ،إما باإلماتة أو بتفريق األجزاء ،وإن كانت أجزاؤه باقية ،يكلها تدل على
التغيري الذي ال يستثىن منه أحد .وأوضح تغيري ةمر به اإلنسان هو ما جاء يف قوله تعاىل﴿ :اهلل ِ
الذي
ُ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
ض ْعفا َو َشْيبَة َخيْلُ ُق َما يَ َشاءُ َوُه َو
ف قُوة ُمث َج َع َل م ْن بَ ْعد قُوة َ
ف ُمث َج َع َل م ْن بَ ْعد َ
َخلَ َق ُك ْم م ْن َ
ِ
يم الْ َق ِدير 3﴾.وهناك التغيري مبعىن آخر ،وهو ما يدل على الدوران واحلركة يقول تعاىلَ ﴿ :وُه َو الَّ ِذي
الْ َعل ُ
5
خلَق اللَّيل والنَّهار والشَّمس والْ َقمر ُكلٌّ ِيف يَلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َن ﴾ 4أي :جيرون ويسريون بسرعة.
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ
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ِ
ِ
ك تَ ْق ِد ُير ٱلْ َع ِزي ِز ٱلْ َعلِي ِم *  َوٱلْ َق َمَر قَد َّْرنَاهُ َمنَا ِزَل
س ََْت ِري ل ُم ْستَ َقٍّر َّهلَا َذل َ
أو قوله تعاىلَ ﴿ :وٱلش ْ
َّم ُ
ح َّ َٰىت عاد َكٱلعرج ِ
ون ٱلْ َق ِد ِمي * الَ ٱلشَّمس ينبغِي َهلآ أَن ت ْد ِرَك ٱل َقمر والَ ٱلَّيل سابِق ٱلنَّها ِر وُك ٌّل ِيف يَلَ ٍ
ك
ْ ُ ََ َ
َ ََ ُ ُ
ََ َ
ُ َ ُ َ َ
يَ ْسبَ ُحو َن 6﴾.أي جيرون .وقيل :يدورون 7.إذن ،التغيري مشاهد يف كل مظاهر احلياة الكونية واالجتماعية؛
ووجود اإلنسان ودوره يف احلياة هي نقرة البداية يف نظرية التغيري االجتماعي .لذا قال بعض املفكرين
وعلماء االجتماع أنه ال توجد جمتمعات ،وإمنا املوجود تفاعالت وعمليات اجتماعية ،ومن هذه العمليات
التغيري والتفاعل دائبَني .ومن ناحية أخرى اجلمود حالة غري مستمرة ،بل هو مرحلة من مراحل التغيري يف
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أي ناحية من نواحي احلياة اإلنسانية ،وهو ال يقتصر على جانب واحد منها؛ ومن الصعب إيقايه ،نتيجة
لِما بني النظُم االجتماعية والتنظيم االجتماعي عموما ،من ترابط وتساند وظيفي .ولكي نلقي الضوء على
هذا املفهوم ال بد من بيان املعاين األساسية لكلمات ومصرلحات ومفرداهتا.
 1بدوي ،الدكتور عبد الرمحن /موسوعة الفلسفة :ج  ،1ص  .111نقل هذا القول من الفيلسوف اليوناين هرقليرس (.)Heraclitus
 2سورة القصص :آية .00
 3سورة الروم :آية .54
 4سورة األنبياء :آية .33
 5القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،11ص .106
 6سورة يس :آية .41-30

 7القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،15ص  ،33ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري
القرآن العظيم :ج  ،5ص .341
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معنى التغيير لغة
معىن التغيري يف اللغة :التبديل والتحويل .يقال َغيَّ ْرت الشيء عن حاله ،أي َح َولْته وأزلته عما كان
عليه .ويقال غريت الشيء يتغري وغريه إذا بدله ،كأنه جعله غري ما كان عليه .وجاء يف لسان العرب أيضا:
َغْي ُر من حروف املعاين تكون نعتا ،وتكون مبعىن ال ،و َغْي ُر مبعىن سوى واجلمع أَ ْغيَار ،وهي كلمة يوصف
هبا ويستثىن .والغِيَ ُر من تغري احلال ،وتغري الشيء عن حاله ،حتول ،و َغي َره َ :حوله وبدله ،جعله غري ما كان،
ِ
ك ُمغَريا ْنع َمة أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوٍم َحىت يُغَريُواْ َما بِأَن ُف ِس ِه ْم﴾ .1و قيل
ك بِأن اهللَ َملْ يَ ُ
ومنه قوله تعاىل﴿ :ذَل َ
2
معناه حىت يبدلوا ما أمرهم اهلل.

a

وجاء يف كتاب التعاريف أن تغيري الشيء عن حاله حتوله ،وغريه حوله وبدله كأنه جعله غري ما
4
ك ُمغَريا ن ْع َمة 3﴾...وهو انتقال الشيء من حالة ألخرى.
كان ،ويف الكتاب العزيز﴿ :ذلك بأن اهلل َملْ يَ ُ
"والتغيري يقال على وجهني :أحدمها لتغيري صورة الشيء دون ذاته ،يقال :غريت داري إذا بنيتها بناء غري
الذي كان ،والثاين :لتبديله بغريه حنو :غريت غالمي ودابيت إذا أبدلتهما بغريمها ،حنو قوله تعاىلَّ :
﴿إن هلل
6
ال يُغَِّري ما بِقوم﴾..."5
والتغيري يف اللغة من األصل (غ ،ي ،ر) يالغني والراء أصالن صحيحان يدل أحدمها على صالح
غارهم اهلل تعاىل بالغيث أي أصلح شاهنم ونفعهم .والثاين يدل على اختالف شيئني
وإصالح ،ويقالَ :
ِ
ض ِ
وب َعلَْيهم والَ الضآلني﴾.7
مت عليهم غ ِري امل ْغ ُ
مبعىن خاليه وسواه ،ومنه قوله تعاىل﴿ :صرا َط الذين أَنْ َع َ
الشيءُ عن حاله َ :حتَ َّو َل و َغيَّ َرهُ َ :ج َعلَه َغْي َر ما َكا َن .
ويف كتاب تاج العروس يقول املؤلف :تَغَيَّ َر ْ
و َغيَّ َرهُ َح َّولَهُ وبَ َّدلَهُ  ،ويف الكتاب العزيزَّ :
بدلُوا ما أ ََمَرُهم
حىت ،8﴾...معناه َح َّىت يُ ِّ
﴿إن هلل ال يُغَِّري ما بِقوم َّ
اهلل ،وأَصلُه من التَّ ْغيِري .قال أَبو بَ ْك ٍرُ :سِّيَت الدِّيَةُ " ِغ َريا" ألَن ََّها غُيِّ َرت عن ال َق َود إِىل َغ ِْريه .والغِيَ ُر :الدية،
وأصلها من املغايرة ،وهي املبادلة وسيت الدية ِغيَارا؛ ألهنا غُريت عن ال َق َود إىل غريه ،وألن الدية صالح
ض َغ َري األ َْر ِ
ات﴾ ،9قال
َّل  :تَغَيَّ َر وقولُه تعاىل﴿ :يَ ْوَم تُبَد ُ
للقاتل وبقاء له ولدمه .وتَبَد َ
ض َو َّ
الس َمو ُ
َّل األ َْر ُ
ٍ 10
ِ
ِ
ِ
بديل الشيء  :تَ ْغيريه  ،وإن مل ِ
تأت ببَ َدل.
ُ
يل  :تَ ْغيريُ الشيء عن حالهَ .وتَ ُ
ابن َعرية :التَّبد ُ
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 1سورة األنفال :آية .53
 2ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم /لسان العرب :ج  ،4ص .32
 3سورة األنفال :آية .53
 4املناوي ،حممد عبد الرؤوف /التوقيف على مهمات التعاريف :ج  ، 1ص .141
 5سورة الرعد :آية .11
 6األصفهاين ،الراغب /املفردات يف غريب القرآن :ص .360
 7ابن يارس ،أمحد أبو احلسني /معجم مقاييس اللغة :ج  ،4ص .414
8سورة األنفال :آية .53

 9سورة إبراهيم :آية .40

 10الزبيدي ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين /تاج العروس من جواهر القاموس :ج  ،13ص .102
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معنى التغيير اصطالحا
ومعىن التغيري االصرالحي ال خيرج بعيدا عن معناه اللغوي وإمنا خيتلف مصرلح التغيري باختالف
جماالته ،يالتغيري مبفهومه االجتماعي خيتلف عن مفهومه االقتصادي ،أو السياسي ،أو الثقايف .يمثال
التغيري مبفهومه االجتماعي يعىن التحول أو التبدل الذي يررأ على البناء االجتماعي متضمنا تبدل النظام
االجتماعي واألدوار والقيم وقواعد الضبط االجتماعي إجيابا أو سلبا .أما التغيري مبفهومه الثقايف هو كل ما
1

a

يؤثر على تبدل يف جان ي الثقاية سواء أكان ماديا أم معنويا.
والتغيري اصرالحا أيضا يعين التحول من صفة إىل صفة ومن حال إىل حال ،ويكون على
وجهني ،أحدمها :تغيري صورة الشيء دون ذاته كبناء الدار يف املكان نفسه بناء خمتلفا عن األول .والثاين :
تبديل الشيء بغريه كاستبدال الدار بأخرى يف مكان آخر ،ومنه قول اهلل تعاىل﴿:إِن اهللَ الَ يُغَ ُري َما بَِق ْوٍم
َحىت يُغَريُواْ َما بِأَن ُف ِس ِه ْم﴾ 2.وقيل :إن التغيري ،هو تبديل شيء مبا يضاده؛ يقد يكون تبديل صورة جسم،
3
ويكون تغيري حال وصفة ،ومنه تغيري الشيب وكأنه مشتق من الغري ،وهو املخالف.
ومن املعاين ذات الصلة :التبديل ويقال بدلت الشيء تبديال مبعىن :غريت صورته تغيريا .وأبدلته
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M

بكذا إبداال حنيت األول و جعلت الثاين مكانه.
ومن هنا يمصرلح التغيري على إطالقه يكون مبعىن التحول والتبديل ،وبالعكس عندما يضبط
باملنهجية اإلسالمية للتغيري يصبح مفضيا إىل كل خري و نايع .يالتغيري باملصرلح الشرعي ومبفهومه
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الصحيح هو تصليح احلال والعودة إىل ما كان يدعو إليه نبينا حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -الذي حول
جمتمع اجلهل والعداوة إىل جمتمع يتسلح بالعلم وتسوده احملبة والوئام .إنه التحول من حب الدنيا إىل حب
اآلخرة ومن األنانية واحلسد والشحناء إىل اإليثار والقناعة والسالم .إن التغيري مبعناه اخلاص هو الرتحيب
بكل َتديد وتروير وتصليح يف األساليب والوسائل اليت ال تعارض دعوة الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم-
ك
وثوابت اإلسالم وأمته ورواسخه .وعلى مفهوم التغيري الشرعي يدل قول اهلل تعاىل﴿ :الر كِتَاب أَنْ َزلْنَاهُ إِلَْي َ
احل ِم ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
لِتُخرِج الن ِ
ِ ِ
يد﴾ ،5ويكون التغيري الشرعي هو
َّاس م َن الظُّلُ َمات إ َىل النُّوِر بإ ْذن َرِّهب ْم إ َىل صَراط الْ َع ِزي ِز َْ
ْ َ َ
إخراج الناس من الظلمات إىل النور "أي من ظلمات الكفر والضاللة واجلهل إىل نور اإلةمان والعلم وهذا
6
على التمثيل ألن الكفر على منزلة الظلمة واإلسالم على منزلة النور".
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"ويسمي اإلسالم التغيري حنو األيضل َتديدا ،وهو يعين ربط أصول هذه األمة الثابتة حباضرها
وواقعها وَتديد الدين يراد به إحياء اإلسالم يف نفوس املسلمني ،والتغيري ال يعين حبال من األحوال إضاية
 1الدقس ،الدكتور حممد عبد املوىل /التغري االجتماعي بني النظرية والتربيق :ص .30
 2سورة الرعد :آية .11
 3ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،11ص .45
 4املوسوعة الفقهية /جمموعة من املؤلفني :ج  ،13ص .21
 5سورة إبراهيم :آية .1
 6القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،5ص .513
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شيء جديد للدين أو التخلي عن شيء منه" 1".والتجديد إعادة املعايرة للواقع والتقومي له بقيم الكتاب
والسنة ،وحماولة تصويبه والعودة به إىل الينابيع األوىل ،وتغيري احلال الذي توضع عليه وانتهى إليه بسبب
2

العرف واستقرار العادات والتقاليد ،وتغلب سلران التقاليد على ياعلية التعاليم".
وهبذا يتبني لنا دون شك أن ديننا اإلسالمي يقبل التغيري وال يريضه ييما يظهر ييه مصلحة عامة
أو خاصة ،باعتباره سنة من سنن احلياة ،يأجاز ما يسمى بفقه الواقع شريرة أن ال خيالف نصا يف الكتاب
أو السنة وأن يتوازن مع الضبط االجتماعي القائم على القيم واملعايري اإلسالمية .ومن جهة أخرى يريض
التعصب والغلو الذي يعترب عائقا للتفاعل االجتماعي وحاجزا يصد كل يكر جديد ويعزل أصحابه عن
اجلماعة وجيعلهم مبنأى عن الترورات املتالحقة يف العامل من حوهلم.
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 1البازعي ،حصة محود /تصور مقرتح لرتبية إرادة التغيري يف ضوء الفكر الرتبوي اإلسالمي مبؤسسات التعليم قبل اجلامعي :ص .02
 2حسنة ،عمر عبيد /رؤية يف منهجية التغيري :ص .36
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المطلب األول
ورود مادة التغيير ومرادفاتها وما يدل عليها في القرآن الكريم
أوال :التغيير

a

ِ
َّه ْم َوَآلَ ُمَرن َُّه ْم يَلَيُبَتِّ ُك َّن آَ َذا َن ْاألَنْ َع ِام
َّه ْم َوَأل َُمنِّيَ ن ُ
وردت لفظة التغيري يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وَألُضلَّن ُ
وَآلَمرنَّهم يَلَي غَيِّ ر َّن خ ْلق اللَّ ِه ومن ي ت ِ
َّخ ِذ الشَّيرَا َن ولِيًّا ِمن د ِ
ون اللَّ ِه يَ َق ْد َخ ِسَر ُخ ْسَرانا ُمبِينا 1﴾.قال عكرمة
ْ َ ْ ُ
َ َُ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ
ِ
خلق اهلل باخلصاء والوشم وقرع اآلذان حىت حرم بعضهم اخلصاء وجوزه
ومجاعة من املفسرين :يليُغرين َ
بعضهم يف البهائم ،ألن ييه غرضا ظاهرا ،وقيل :تغيري خلق اهلل هو أن اهلل تعاىل خلق األنعام للركوب
القمر واألحجار ملنفعة العباد يعبدوها من دون اهلل 2.ويف اآلية تعريض
يحرموها ،وخلق
واألكل َّ
الشمس و َ
َ
ملا كان يفعله أهل اجلاهلية من تغيري خللق اهلل لدو ٍاع تايهة ،ومن هذه األيعال ما يرجع إىل شرائع األصنام
مثل يقء عني احلامي ،وهو البعري الذي ُحيمى ظهره من الركوب لكثرة ما أنْسل ،ويسيب للرو ِ
اغيت .ومنه
ُ
َ
ما يرجع إىل أغراض ذميمة كالو ْشم إذ أرادوا به التزيني ،وهو تشويه ،وكذلك وسم الوجوه بالنار .ويدخل
يف معىن تغيري خلق اهلل وضع املخلوقات يف غري ما خلقها اهلل له ،وذلك من الضالالت اخلرايية .كجعل
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الكواكب آهلة .وجعل الكسويات واخلسويات دالئل على أحوال الناس ،ويدخل ييه تسويل اإلعراض عن
دين اإلسالم ،الذي هو دين الفررة ،والفررة خلق اهلل؛ يالعدول عن اإلسالم إىل غريه تغيري خللق اهلل.
وليس من تغيري خلق اهلل التصرف يف املخلوقات مبا أذن اهلل ييه وال ما يدخل يف معىن احلسن؛ يإن اخلتان
وتقليم األظفار
من تغيري خلق اهلل ولكنه لفوائد صحية ،وكذلك َحلق الشعر لفائدة ديع بعض األضرار،
ُ
3

U
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لفائدة تيسري العمل باأليدي ،وكذلك ثقب اآلذان للنساء لوضع األقراط والتزين.
ِ
ك بِأ َّ
ك ُمغَيِّ را نِ ْع َمة أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُروا
َن اللَّ َه َملْ يَ ُ
وجاء كذلك يف قوله  -عز وجلَ ﴿ :ذل َ
َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم َوأ َّ
َن اللَّ َه َِسيع َعلِيم 4﴾.أ ي مل ينبغ له سبحانه ومل يصح يف حكمته أن يكون حبيث يغري
نعمة ،أي نعمة كانت جلت أو هانت أنعم هبا " َعلَ َٰى قَ ْوٍم" من األقوام " َح َّ َٰىت يُغَيِّ ُرواْ َما بِأَن ُف ِس ِه ْم" أي
ذواهتم من األعمال واألحوال اليت كانوا عليها وقت مالبستهم للنعمة ويتصفوا مبا يناييها سواء كانت
أحواهلم السابقة مرضية صاحلة أو أهون من احلالة احلادثة 5 .واملراد هبذا التغيري تغيري سببه .وهو الشكر بأن
يبدلوه بالكفران .ذلك أن األمم تكون صاحلة مث تتغري أحواهلا ببرر النعمة ييعظم يسادها ،يذلك تغيري ما
 1سورة النساء :آية .114
 2البغوي ،أ ي حممد احلسني بن مسعود /خمتصر معامل التنزيل :ص .334
 3ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،5ص .115
 4سورة األنفال :آية .53
 5األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين  /تفسري روح املعاين :ج  ،11ص .14
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a

كانوا عليه؛ يإذا أراد اهلل إصالحهم أرسل إليهم هداة هلم ،يإذا أصلحوا استمرت عليهم النعم مثل قوم
كذبوا ِ
يونس وهم أهل (نينوى) ،وإذا َّ
وبرروا النعمة غري اهلل ما هبم من النعمة إىل عذاب ونقمة 1.ويقول
َ
السعديَ " :ح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم" من الراعة إىل املعصية ييكفروا نعمة الله ويبدلوها كفرا ،ييسلبهم
إياها ويغريها عليهم كما غريوا ما بأنفسهم .2ويقول ابن كثري :خيرب تعاىل عن متام عدله وقسره يف حكمه
3
بأنه تعاىل ال يغري نعمة أنعمها على أحد ،إال بسبب ذنب ارتكبه.
ٍ
ِ
ويف آية أخرى يقول اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن اللَّ َه َال يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُفس ِه ْم َوإِذَا أ ََر َاد اللَّهُ
بَِق ْوٍم ُسوءا يَ َال َمَرَّد لَهُ َوَما َهلُ ْم ِم ْن ُدونِِه ِم ْن َو ٍال" 4﴾.يذكرهم اهلل بنعمته عليهم ونبههم إىل أن زواهلا ال
يكون إال بسبب أعماهلم السيئة بعد ما أنذرهم ودعاهم .والتغيري :التبديل باملغاير ،يال جرم أنه يشري
ُ
صدق "ما" املوصولة حالة ،والباء للمالبسة ،أي
ألويل النعمة من املشركني بأهنم قد تعرضوا لتغيريها .يما ُ

al

ay

حالة مالبسة لقوم ،أي حالة نعمة ألهنا حمل التحذير من التغيري ،وأما غريها يتغيريه مرلوب .وأطلق التغيري
يف قوله" :حىت يغريوا" على التسبب ييه على طريقة اجملاز العقلي .ومجلة "وإذا أراد اهلل بقوم سوءا يال مرد
املستفاد من "حىت يغريوا ما بأنفسهم" تأكيدا للتحذير .ألن املقام لكونه مقام
له" تصريح مبفهوم الغاية ْ

M

خوف ووجل يقتضي التصريح دون التعريض وال ما يقرب منه ،أي إذا أراد اهلل أن يغري ما بقوم حني
يغريون ما بأنفهسم ال يَرد إرادته شيء 5".أخرب تعاىل يف هذه اآلية أنه ال يغري ما بقوم حىت يقع منهم
ُحد بسبب تغيري
تغيري ،إما منهم أو من الناظر هلم ،أو ممن هو منهم بسبب؛ كما غري اهلل باملنهزمني يوم أ ُ
الشريعة؛ يليس معىن اآلية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إال بأن يتقدم
الرماة بأنفسهم ،إىل غري هذا من أمثلة َّ
منه ذنب ،بل قد تنزل املصائب بذنوب الغري 6.ويقول اآللوسي" :إِ َّن اللَّ َه الَ يُغَي ُر َما بَِق ْوٍم" من النعمة
والعايية " َح َّ َٰىت يُغَي ُرواْ َما بِأَن ُف ِس ِه ْم" ما اتصفت به ذواهتم من األحوال اجلميلة ال ما أضمروه ونووه يقط،
واملراد بتغيري ذلك تبديله خباليه ال جمرد تركه .وأيادت اآلية أنه ال يقع تغيري النعم بقوم حىت يقع تغيري منهم
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باملعاصي .وقد ينزل اهلل تعاىل بالعبد مصائب يزيد هبا أجره ،وقد يستدرج املذنب برتك ذلك .وأوهلا ابن
عرية لذلك بأن املراد حىت يقع تغيري ما منهم أو ممن هو منهم كما غري سبحانه باملنهزمني يوم أحد بسبب
تغيري الرماة ما بأنفسهم ،واحلق أن املراد أن ذلك عادة اهلل تعاىل اجلارية يف األكثر ال أنه سبحانه ال يصيب
7
قوما إال بتقدم ذنب منهم يال إشكال.
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اجلَن َِّة الَِّيت و ِع َد الْمتَّ ُقو َن يِ َيها أَنْ َهار ِم ْن َم ٍاء َغ ِْري آَ ِس ٍن وأَنْ َهار ِم ْن لَ َ ٍ
وأما يف قوله تعاىلَ ﴿ :مثَ ُل ْ
َب َملْ
َ
ُ ُ
يَتَ غَيَّ ْر طَ ْع ُمهُ ،1﴾...ياملعىن مل حيمض برول املقام كما تتغري ألبان الدنيا إىل احلموضة.2
ثانيا :التبديل

َّل
والتبديل مرادف للتغيري كما أسلفنا ،وقد ورد لفظه يف عدة آيات ،منها قول اهلل تعاىل﴿ :يَبَد َ
َّ ِ ِ
َّ ِ
َّ ِ
الس َم ِاء ِمبَا َكانُوا يَ ْف ُس ُقو َن 3﴾.يقول
ين ظَلَ ُموا ِر ْجزا ِم َن َّ
الذ َ
يل َهلُ ْم يَأَنْ َزلْنَا َعلَى الذ َ
ين ظَلَ ُموا قَ ْوال َغْي َر الذي ق َ
القرط ي يف تفسري ما أوجب العذاب يف هذه اآلية هذا يف تغيري كلمة هي عبارة عن التوبة ،يما ظنك بتغيري
ما هو من صفات املعبود! هذا والقول أنقص من العمل ،يكيف بالتبديل والتغيري يف الفعل .وتبديل الشيء

a

al

ay

ببدل .واستبدل الشيء بغريه ،وتبدله به إذا أخذه مكانه .واملبادلة التبادل،
أيضا تغيريه وإن مل يأت َ
واألبدال :قوم من الصاحلني ال ختلو الدنيا منهم؛ إذا مات واحد منهم أبدل اهلل مكانه بآخر 4.ويف قول
َّ ِ
ِ َِّ ِ
ين يُبَ ِّدلُونَهُ إِ َّن اللَّ َه َِسيع َعلِيم﴾ ،5املراد من التبديل
اهلل تعاىل﴿ :يَ َم ْن بَ َّدلَهُ بَ ْع َد َما َس َعهُ يَإمنَا إ ْمثُهُ َعلَى الذ َ
هنا اإلبرال أو النقص ،و( َم ْن بدَّله) هو الذي بيده تنفيذ الوصية من خاصة الورثة ،كاألبناء ،ومن الشهود

M

عليها بإشهاد من املوصي أو حبضور موطن الوصية ،كما يف الوصية يف السفر .يالتبديل مستعمل يف معناه
اجملازي ألن حقيقة التبديل جعل شيء يف مكان شيء آخر والنقض يستلزم اإلتيان بضد املنقوض وتقييد
التبديل بظرف "بعدما سعه" تعليل للوعيد أي ألنه بدل ما سعه وحتققه وإال يإن التبديل ال يتصور إال يف

of

si

ty

معلوم مسموع؛ إذ ال تتوجه النفوس إىل اجملهول .واملعىن :من بدل الوصية وحريها ،يغري حكمها ،وزاد ييها
َّ ِ
َِّ ِ
ين يُبَ ِّدلُونَهُ" قال ابن عباس وغري
أو نقص ،ويدخل يف ذلك الكتمان هلا برريق األوىل "يَإمنَآ إ ْمثُهُ َعلَى ٱلذ َ
6
واحد :وقد وقع أجر امليت على اهلل ،وتعلق اإلمث بالذين بدلوا ذلك.
ِِ ِ
ويقول تعاىل﴿ :سل ب ِين إِسرائِيل َكم آَتَي نَاهم ِمن آَي ٍة ب يِّ نَ ٍة ومن ي بد ْ ِ
ِّل ن ْع َمةَ اللَّه م ْن بَ ْعد َما َجاءَتْهُ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َُ
ِ
يد الْعِ َق ِ
اب 7﴾.أي بدلوا ما يف كتبهم وجحدوا أمر حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ياللفظ
يَِإ َّن اللَّهَ َشد ُ

ve
r

U

ni

8
يث
منسحب على كل مبدل نعمة اهلل تعاىل .ويف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وآَتُوا الْيَتَ َامى أ َْم َوا َهلُ ْم َوَال تَتَبَ َّدلُوا ْ
اخلَبِ َ
بِالرَّيِّ ِ
ب َوَال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوا َهلُ ْم إِ َىل أ َْم َوالِ ُك ْم إِنَّهُ َكا َن ُحوبا َكبِريا﴾ ،9يقول اآللوسي :وتبدل الشيء بالشيء
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a

واستبداله به أخذ األول بدل الثاين بعد أن كان حاصال له أو يف شرف احلصول يستعمالن أبدا بإيضائهما
إىل احلاصل بأنفسهما وإىل الزائل بالباء .وقوله سبحانه﴿ :أَتَ ْستَْب ِدلُو َن ٱلَّ ِذى ُه َو أ َْد َََٰن بِٱلَّ ِذى ُه َو َخْي ر﴾،1
ك يُبَد ُل ٱللَّهُ َسيئَاهتِِ ْم
والتبديل يستعمل بإيضائه إىل مفعوليه بنفسه ،كما يف قوله تعاىل﴿ :يَأ ُْوَٰلَئِ َ
حسنََٰ ٍ
ت﴾ ،2مبعىن جيعل احلسنات بدل السيئات ويعريهما بدل ما كان هلما خريا منه ،ومرة يتعدى إىل
ََ
3
مفعول واحد ،مثل بدلت الشيء أي غريته ،وقوله تعاىل﴿ :يَ َمن بَ َّدلَهُ بَ ْع َد َما َِس َعهُ﴾ .والتبديل عام يف
أخذ شيء وإعراء شيء ،ويف طلب ما ليس عنده وترك ما عنده ،وهذا معىن القول أن تبديل الشيء تغيريه
وإن مل يأت ببدل ،ومعىن التبدل االستبدال ،واالستبدال طلب البدل ،يكل تبدل تبديل وليس كل تبديل
تبدال ،ويرق بعضهم بني التبديل واإلبدال بأن األول تغيري الشيء مع بقاء عينه ،والثاين ريع الشيء ووضع
4
ِ
ِ
ِ
ضُّروهُ َشْيئا
غريه مكانه .ويقول تعاىل أيضا﴿ :إَِّال تَْنف ُروا يُ َع ِّذبْ ُك ْم َع َذابا أَليما َويَ ْستَْبد ْل قَ ْوما َغْي َرُك ْم َوَال تَ ُ
َواللَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِدير 5﴾.أي سيأيت اهلل بقوم غريهم ويستبدل بكم بعد إهالككم "قَ ْوما َغْي َرُك ْم"
وصفهم باملغايرة هلم لتأكيد الوعيد والتشديد يف التهديد بالداللة على املغايرة الوصفية والذاتية ،أي قوما
6
مريعني مؤثرين لآلخرة على الدنيا ليسوا من أوالدكم وال أرحامكم.
ِ َّ ِ
ِ
ِ
َحلُّوا قَ ْوَم ُه ْم َد َار الْبَ َوا ِر 7﴾.ويف قوله" :بدلوا
ين بَ َّدلُوا ن ْع َم َة اللَّه ُك ْفرا َوأ َ
يقول تعاىل﴿ :أَ َملْ تَ َر إ َىل الذ َ

ay
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كرها كفرا هبا ونقمة منه .واستعري
نعمة اهلل كفرا" حمسن االحتباك .وتقدير الكالم :بدلوا نعمة اهلل ُ
وش َ
التبديل لوضع الشيء يف املوضع الذي يستحقه شيء آخر ،ألنه يشبه تبديل الذات بالذات 8.ويقول
السموات وب رزوا لِلَّ ِه الْو ِ
ض َغْي َر ْاأل َْر ِ
اح ِد الْ َق َّها ِر 9﴾.أي يوم تبدل هذه األرض
تعاىل﴿ :يَ ْوَم تُبَد ُ
ض َو َّ َ َ ُ َ ََ ُ
َّل ْاأل َْر ُ
َ

ty

si

اليت تعريوهنا أرضا أخرى غري هذه املعروية ،وكذلك السموات ،والتغيري قد يكون يف الذوات كقولك :بدلت
الدراهم دنانري ،ومنه﴿ :بَ َّدلْنََٰ ُه ْم ُجلُودا َغْي َرَها﴾ 10أي أعريناهم مكان كل جلد حمرتق عند احرتاقه جلدا
جديدا مغايرا للمحرتق ،11وقوله تعاىل﴿ :بَ َّدلْنََٰ ُه ْم َجنَّتَ ْيهم َجنَّتَ ْني 12﴾.ويف األوصاف ،كقولك :بدلت
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a

خامتا ،إذا أذبتها وسويتها خامتا ،ينقلتها من شكل إىل شكل .وقال ابن مسعود :إهنا تبدل بأرض غريها
عم ْل عليها خريئة .وقال ابن عباس :بأرض من يضة بيضاء .وقال علي رضي اهلل
بيضاء كالفضة مل يُ َ
1
ِِ
ِ
ني
عنه :تبدل األرض يومئذ من يضة والسماء من ذهب وهذا تبديل للعني .ويقول تعاىل﴿ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
2
ِ ِ
ضى َْحنبَهُ َوِمْن ُه ْم َم ْن يَْنتَ ِظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَْب ِديالَ " ﴾.وَما بَ َّدلُواْ
اه ُدوا اللَّ َه َعلَْيه يَمْن ُه ْم َم ْن قَ َ
ص َدقُوا َما َع َ
ِر َجال َ
ِ
ص َدقُواْ" وياعله ،أي :ما غريوا العهد الذي عاقدوا رهبم تغي ريا ،وال نقضوه وال غريوه،
تَْبديال" عرف على " َ
كما غريه ال معوقون القائلون إلخواهنم :هلم إل ينا ،والقائلون :إن ب يوتنا عورة 3 .وقال اهلل  -عز وجل:
ِ
ِ
اهم ِجبَنَّتَ ْي ِهم َجنَّتَ ْ ِ
ني ذَ َواتَ ْى أُ ُك ٍل مخَْ ٍط َوأَثْ ٍل َو َش ْي ٍء ِم ْن ِس ْد ٍر
﴿يَأ َْعَر ُ
ْ
ضوا يَأ َْر َس ْلنَا َعلَْيه ْم َسْي َل الْ َع ِرم َوبَ َّدلْنَ ُ ْ
5
4
ِ
ين
قَل ٍيل ، ﴾.أي أذهبنا جنتيهم وأتينا بدهلا .والتبديل هنا :تعويض شيء بآخر .وقال تعاىلَ ﴿ :واللَّهُ الْغَِ ُّ
َوأَنْتُ ُم الْ ُف َقَراءُ َوإِ ْن تَتَ َولَّْوا يَ ْستَْب ِد ْل قَ ْوما َغْي َرُك ْم ُمثَّ َال يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُك ْم 6﴾.أي يهلككم مث جييء بقوم آخرين

M
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غريكم بدال منكم يصدقون به ،ويعملون بشرائعهُ " ،مثَّ ال ي ُكونُوا ْأمثالَ ُك ْم" ،أي ال يبخلوا مبا أُمروا به من
7
النفقة يف سبيل اهلل ،وال يضيعون شيئا من حدود دينهم ،ولكنهم يقومون بذلك كله على ما يُؤمرون به.
ول الْمخلَّ ُفو َن إِ َذا انْرَلَ ْقتم إِ َىل مغ ِ ِ
يدو َن أَ ْن يُبَ ِّدلُوا َك َال َم
وها َذ ُرونَا نَتَّبِ ْع ُك ْم يُِر ُ
ُْ ََ َ
اِن لتَأْ ُخ ُذ َ
ويقول تعاىلَ ﴿ :سيَ ُق ُ ُ َ
8
ِ
أوحى إىل نبيه  -صلى اهلل عليه وسلم -مبنعهم من
اللَّه ﴾...التبديل هنا على حقيقته ألهنم علموا أن هلل َ
املشاركة يف يتح خيرب ،يهم يريدون ٍ
حينئذ أن يغريوا وعد اهلل الذي وعد أهل احلديبية ،وذلك أن اهلل جعل

of

غنائم خيرب هلم ،ووعدهم ذلك عوضا من غنائم أهل مكة ،يأرادوا أن يغريوا ما أمر اهلل به رسوله حني
9
قالوا" :ذرونا نتبعكم".

ty

ثالثا :التحويل

si

كذلك وردت لفظة "التحويل" يف بعض اآليات ،نذكر منها قول اهلل  -عز وجل﴿ :قُ ِل ْادعُوا
ِ
َّ ِ
ِ ِِ
ف الضُِّّر َعْن ُك ْم َوَال َْحت ِويال 10﴾.والتحويل :نقل الشيء من مكان
ين َز َع ْمتُ ْم م ْن ُدونه يَ َال ةمَْل ُكو َن َك ْش َ
الذ َ
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مكان ،أي ال يستريعون إزالة الضر عن اجلميع وال إزالته عن واحد إىل غريه .ال نقله منكم إىل غريكم ممن
مل يعبدهم أو وال تبديله بنوع آخر .واملعىن :أن الذي يقدر ذلك هو اهلل وحده ال شريك له الذي له اخللق
1
ك ِم ْن ُر ُسلِنَا َوَال ََِت ُد لِ ُسنَّتِنَا َْحت ِويال 2﴾.أي عما جرت به
واألمر .ويقول تعاىلُ ﴿ :سنَّةَ َم ْن قَ ْد أ َْر َس ْلنَا قَ ْب لَ َ

يف األمم السابقة ،ولعذبناهم بعد قل ي ل كسنتنا ي ي أم م من أرسلنا قبلك من رسلنا ،وال ت جد لسنتنا
ت حويال .وسنة األم م والرسل كانت قبلك كذلك إذا كذبوا رسلهم وأخرجوهم ،ل م يناظروا أن اهلل أنزل

a

عل يهم عذابه .واملراد تشبيه حاله -صلى اهلل عليه وسلم  -حبال من قبله ال تشبيه الفرد بفرد من ذلك
النوع .والتحويل التغيري أي ال َتد ملا أجرينا به العادة تغيريا أي ال يغريه أحد .واملراد من نفي الوجدان هنا
3
وييما أشبهه نفي الوجود ،ودليل نفي وجود من يغري عادة اهلل تعاىل أظهر من الشمس يف رابعة النهار.
ِ
استِكْبَارا ِيف ْاأل َْر ِ
السيِّ ُئ إَِّال بِأ َْهلِ ِه يَ َه ْل يَْنظُُرو َن
يق الْ َمك ُْر َّ
ض َوَمكَْر َّ
السيِّ ِئ َوَال َحي ُ
ويقول تعاىلْ ﴿ :
ِ
ني يَلَ ْن ََِت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِه تَْب ِديال َولَ ْن ََِت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِه َْحت ِويال﴾ ،4أي لن َتد بأن يضع سبحانه
إَِّال ُسنَّةَ ْاأل ََّول َ
موضع العذاب وينقل عذابه من املكذبني إىل غريهم ،والفاء لتعليل ما يفيده احلكم بانتظارهم العذاب من
جميئه ،ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودمها بالرريق الربهاين ،وختصيص كل منهما بنفي
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مستقل لتأكيد انتفائهما ،واخلراب عام أو خاص به ،عليه الصالة والسالم .والتبديل يعين حتويل يما
احلكمة يف التكرار .نقول بقوله" :يَلَن ََِت َد لِ ُسن َِّة ٱللَّ ِه تَْب ِديال" حصل العلم بأن العذاب ال تبديل له بغريه،
5
وأنه ال تبديل له بالثواب ال يتحول عن مستحقه إىل غريه ييتم هتديد املسيء.
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رابعا :اإلصالح أو اإلفساد

si

يف منظور القرآن ال تستقيم حياة اإلنسان دون اإلصالح ،وكل إصالح يعترب تغيريا ويف نفس
الوقت كل إيساد يعد تغيريا ،وتظهر لنا أمهية اإلصالح وما يتفرع من معاين هذه الكلمة ودالالهتا عندما
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نعلم أهنا ذكرت يف القرآن الكرمي أكثر من مائة وسبعني مرة 6بصيغ متنوعة ،وسياقات خمتلفة .ولكي يلفت
القرآن الكرمي نظر الناس إىل أمهية اإلصالح ريعه درجة عالية ،يقال تعاىل﴿:الَ َخْي َر ِيف َكثِ ٍري ِّمن َّْجن َو ُاه ْم إِالَّ
ٍ
من أَمر بِ ٍ
ني ٱلن ِ
َّاس 7﴾...اإلصالح املقصود هنا هو اإلصالح بني املتباينني
صالَ ٍح بَ ْ َ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
َ ْ ََ َ
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أو املختصمني مبا أباح اهلل اإلصالح بينهما ليرتاجعا إىل ما ييه األلفة واجتماع الكلمة على ما أذن اهلل
وأمر به ،وذلك عام يف الدماء واألموال واألعراض ،ويف كل شيء يقع التداعي واالختالف ييه بني

a

املسلمني ،ويف كل كالم يراد به وجه اهلل تعاىل 1.إذن ،يعد اإلصالح من مجلة أخالق القرآن الكرمي
ويضائله اليت دعا إليها ،وحث على التزامها والتحلي هبا ،لذا جعله القرآن قاعدة رئيسة بني الناس ،يقال
ول يَٱتَّ ُقواْ ٱللَّه وأَصلِحواْ ذَات بِينِ ُكم وأ ِ
ك ع ِن ٱألَنْ َف ِال قُ ِل ٱألَن َف ُ ِ ِ
ٱلرس ِ
َطيعُواْ ٱللَّ َه
تعاىل﴿ :يَ ْسأَلُونَ َ َ
ََ ْ ُ
ال للَّه َو َّ ُ
َ ْ ْ َ
ِِ
ني 2﴾.وأمر بالتقوى واإلصالح ،أي كونوا جمتمعني على أمر اهلل يف الدعاء :اللَّ ُه َّم
َوَر ُسولَهُ إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
أصلح ذات البَ ْني ،أي احلال اليت يقع هبا االجتماع .يدل هذا على التصريح بأنه َش َجر بينهم اختالف،
وأمر باإلصالح دل على يساد ذات بينهم ،وهو يساد التنازع والتظامل .ياملعىن :أصلحوا حقيقة بينكم،
غريوا هذا الفساد ،واجعلوا األمر الذي جيمعكم صاحلا غري ياسد 3.ويف قول اهلل تعاىل﴿ :واِ َذا قِ
يل َهلُ ْم َال
ََٕ
َ
ض قَالُوا إِمنَا َحنن مصلِحو َن" 4﴾.م ِ
تُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
وصلُح الشيء لغتان،
ُ ْ
صل ُحو َن" اسم ياعل من أصلحَ ،
ُْ ُ ْ ُ
الص ْلح هنر .وإمنا قالوا ذلك على ظنهم؛ ألن إيسادهم
و ُّ
صلُح ،وصالح من أساء مكة .و ِّ
الصلوح مصدر َ
عندهم إصالح ،أي أن مماألتنا للكفار إمنا نريد هبا اإلصالح بينهم وبني املؤمنني 5.وقال تعاىل أيضا﴿ :إِال
ِ
وب َعلَْي ِه ْم 6﴾.أي :رجعوا عما كانوا ييه ،وغريوا أنفسهم وأصلحوا
َصلَ ُحوا َوبَينُوا يَأُولَئِ َ
ين تَابُوا َوأ ْ
ك أَتُ ُ
الذ َ
7
اف ِم ْن ُم ٍ
َصلَ َح بَْي نَ ُه ْم يَ َال إِ ْمثَ َعلَْي ِه إِ َّن ٱللَّ َه َغ ُفور
أعماهلم .ويقول تعاىل ﴿ :يَ َم ْن َخ َ
وص َجنَ فا أ َْو إِْمثا يَأ ْ
َّرِحيم 8﴾.واإلصالح يرض على الكفاية ،يإذا قام أحدهم به سقط عن الباقني ،وإن مل يفعلوا أمث الكل.
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حسما له .ومعىن اآلية أن من
وإذا حتقق الفساد مل يكن صلحا إمنا يكون حكما بالديع وإبراال للفساد َو ْ
وجد يف وصية املوصي إضرارا ببعض أقربائه ،بأن حرمه من وصيته أو قدم عليه من هو أبعد نسبا ،يسعى
9
يف إصالح ذلك وطلب من املوصي تبديل وصيته ،يال إمث عليه يف ذلك ،ألنه سعى يف إصالح بينهم.
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ِ ِ
صلِ ِح 1﴾.والبن عاشور يف
ص َالح َهلُ ْم َخْي رَ ...واهللُ يَ ْعلَ ُم الْ ُم ْفس َد م َن الْ ُم ْ
يقول تعاىل ﴿ :قُ ْل إِ ْ
تفسري معىن اإلصالح يف هذه اآلية كالم مجيل حيث يفهم أن معىن اإلصالح كون شيء ،حبيث حيصل به
منتهى ما يرلب ألجله ،يصالح الرجل صدور األيعال واألقوال احلسنة منه ،وصالح الثمرة كوهنا حبيث
ينتفع بأكلها دون ضر ،وصالح املال مناؤه املقصود منه ،وصالح احلال كوهنا حبيث ترتتب عليها اآلثار
احلسنة .و"إصالح هلم" مبتدأ ووصفه ،والالم للتعليل أو االختصاص .ووصف اإلصالح ب "هلم" دون
ا إلضاية إذ مل يقل إصالحهم لئال يتوهم قصره على إصالح ذواهتم ألن أصل إضاية املصدر أن تكون
لذات الفاعل أو ذات املفعول يال تكون على معىن احلرف ،وألن اإلضاية ملا كانت من طرق التعريف
كانت ظاهرة يف عهد املضاف يعدل عنها لئال يتوهم أن املراد إصالح معني .املقصود هنا مجيع اإلصالح،

a

ال خصوص إصالح ذواهتم ،ولكن يشمل إصالح ذواهتم وهو يف الدرجة األوىل ،ويتضمن إصالح
عقائدهم وأخالقهم بالتعليم الصحيح واآلداب اإلسالمية ومعرية أحوال العامل ،ويتضمن إصالح أمزجتهم
باحملايظة عليهم من املهلكات واألخرار واألمراض ومبداواهتم ،وديع األضرار عنهم بكفاية مؤهنم من
2
الرعام واللباس واملسكن حبسب معتاد أمثاهلم ،ويشمل إصالح أمواهلم بتنميتها وتعهدها وحفظها.
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وجماالت التغيري يف القرآن هبدف اإلصالح تشمل كاية ميادين احلياة ،وهو خري دليل على أمهيته ومكانته
ِ
ِ
ك إِ ْن
َحق بَِردهن ِيف ذَل َ
يف الشريعة اإلسالمية ،ونذكر من هذه اجملاالت أيضا قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وبُعُولَتُ ُهن أ َ
ص َالحا﴾ ،3أي زوجها الذي طلقها أحق بردها ،ما دامت يف عدهتا ،إذا كان مراده بردها اإلصالح
أَر ُادوا إِ ْ
ٍ
واخلري 4.وقال تعاىل ﴿ :إِال من أَمر بِ ٍ
ني الن ِ
اس 5﴾.وهو اإلصالح بني
ص َال ٍح بَ ْ َ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
َ ْ ََ َ
املتباينني أو املختصمني مبا أباح اهلل اإلصالح بينهما ليرتاجعا إىل ما ييه األلفة واجتماع الكلمة على ما
6
َصلَ َح يَ َال َخ ْوف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن﴾ ،7أي يمن اتقى
أذن اهلل وأمر به .وقوله تعاىل ﴿ :يَ َم ِن ات َقى َوأ ْ

of

ty

si

ve
r

بالتحوب منها برتك احملرمات ،ويعل
وأصلح أعماله اليت كان هلا مفسدا قبل ذلك من معاصي اهلل
ُّ
الراعات 8.وقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وَال تُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاألَ ِ
ص َال ِح َها َو ْادعُوهُ َخ ْويا َوطَ َمعا﴾ ،9أي بعد
رض بَ ْع َد إِ ْ
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إصالح اهلل إياها ألهل طاعته بابتعاثه ييهم الرسل دعاة إىل احلق ،وإيضاحه حججه هلم ،ألن اهلل هنى عن
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كل يساد ،قل أو كثر ،بعد صالح ،قل أو كثر 1.إذن ،ياإلصالح يعد تغيريا لأليضل ،ال ةمكن أن جيتمع
الصالح مع الفساد ،والربط بني تغيري النفس والتوبة هو أن التوبة طريق اإلصالح وشرط لقبول التوبة.
خامسا :التحريف

a

وردت لفظة "التحريف" يف عدة آيات ،ومنها قول اهلل تعاىل﴿ :أَيَتَرْ َمعُو َن أَ ْن يُ ْؤِمنُوا لَ ُك ْم َوقَ ْد
َكا َن يَ ِريق ِمْن هم يسمعو َن َك َالم اللَّ ِه ُمثَّ ُحيِّريُونَه ِمن ب ع ِد ما ع َقلُوه وهم ي علَمو َن 2﴾.وقولهِ ﴿ :من الَّ ِ
ين
ذ
َ
ُْ َ َُْ
َ ُ ْ َْ َ َ ُ َ ُ ْ َْ ُ
َ َ
3
ِ
ض ِهم ِميثَاقَهم لَعنَّاهم وجع ْلنَا قُلُوب هم قَ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اسيَة ُحيَِّريُو َن
َه ُ
ُ ْ َ ُ ْ َ ََ
َُ ْ
ادوا ُحيَِّريُو َن الْ َكل َم َع ْن َم َواضعه ﴾.وقوله﴿ :يَب َما نَ ْق ْ
5
اضعِ ِه 4﴾.وقوله تعاىل " ُحيِّريُو َن الْ َكلِم عن َّمو ِ
الْ َكلِم عن مو ِ
اضعِ ِه" يعين بالتغيري والتبديل ،وسوء التأويل.
َ
َ َ َ
َ َ ْ ََ
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المطلب الثاني
َّت ٱللَّ ِه تَـ ْب ِديال ولَن تَ ِج َد لِسن ِ
معنى قول اهلل تعالى :فَـلَن تَ ِج َد لِسن ِ
َّت ٱللَّ ِه تَ ْح ِويال
َ
ُ
ُ

a

سنة اهلل يف األرض أو السنن اإلهلية متثل القوانني الثابتة اليت خيضع هلا الناس وهي تبني قدرة اهلل تعاىل
َّ ِ ِ َّ ِ
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْن ََِت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِه
وطريقته املتبعة يف معاملة خلقه ،يقول اهلل تعاىلُ ﴿ :سنَّةَ الله يف الذ َ
تَْب ِديال 1﴾.أي :هذه سنته يف املنايقني إذا متردوا على نفاقهم وكفرهم ،ومل يرجعوا عما هم ييه ،أن أهل
اإلةمان يسلرون عليهم ويقهروهنم ،وسنة اهلل يف ذلك ال تبدل وال تغري.2
ِ
ت ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْن ََِت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِه تَْب ِديال 3﴾.أي هذه سنة اهلل
وقوله سبحانهُ ﴿ :سنَّ َة اللَّه الَِّيت قَ ْد َخلَ ْ
نصَر اهلل اإلةما َن على الكفر يريع احلق
صل َّإال َ
وعادته يف خلقه ،ما تقابل الكفر واإلةمان يف موطن يَ ْي َ
ووضع الباطل؛ كما يعل تعاىل يوم بدر بأوليائه املؤمنني نصرهم على أعدائه من املشركني ،مع قلة عدد

ay

al

M

املسلمني وعددهم ،وكثرة املشركني وعددهم.4
ِ
استِكْبَارا ِيف ْاأل َْر ِ
السيِّ ُئ إَِّال بِأ َْهلِ ِه يَ َه ْل
يق الْ َمك ُْر َّ
ض َوَمكَْر َّ
السيِّ ِئ َوَال َحي ُ
وقد تقدم قوله سبحانهْ ﴿ :
ِ
ني يَلَ ْن ََِت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِه تَْب ِديال َولَ ْن ََِت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِه َْحت ِويال 5﴾.أي :يلم يبق هلم إال
يَْنظُُرو َن إَِّال ُسنَّةَ ْاأل ََّول َ
انتظار ما حيل هبم من العذاب ،الذي هو سنة الله يف األولني ،اليت ال تبدل وال تغريَّ ،
أن كل من سار يف
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الظلم والعناد واالستكبار على العباد ،أ ْن حيل به نقمته ،وتسلب عنه نعمته ،يَ ْليَتَ َّرقب هؤالء ،ما يعل
6
بأولئك.
وسر كلميت التبديل والتحويل يبقوله تعاىل" :يَلَن ََِت َد لِ ُسن َِّة ٱللَّ ِه تَْب ِديال" حصل العلم بأن العذاب
7
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ال تبديل له بغريه ،وأنه ال تبديل له بالثواب ال يتحول عن مستحقه إىل غريه ييتم هتديد املسيء.
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وقد أخربنا القرآن الكرمي عن هذه السنن اإلهلية بتقرير نتائجها أحيانا ،أو من خالل بيان شروطها
اه ْم لَ َّما ظَلَ ُموا﴾ ،1وقوله جل شأنه:
أو تفسري أسباهبا أحيانا أخرى ،كقوله تعاىلَ ﴿ :وتِْل َ
ك الْ ُقَرى أ َْهلَكْنَ ُ
2
ِ
ك بِأ َّ
ك ُمغَيِّ را نِ ْع َمة أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم َوأ َّ
َن اللَّ َه َِسيع َعلِيم﴾.
َن اللَّهَ َملْ يَ ُ
﴿ذَل َ
 1سورة األحزاب :آية .61
 2ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،6ص .403
 3سورة الفتح :آية .13
 4ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،2ص .341
 5سورة ياطر :آية .43
 6السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .641

 7الرازي ،حممد بن عمر يخر الدين /تفسري مفاتيح الغيب /ج  ،16ص  ،31األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين  /تفسري روح املعاين :ج
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ويف هذا السياق نستريع أن نفهم َّ
أن ما يصيب األيراد واجلماعات واألمم من أحوال ،وما يقع يف
ديارهم من حوادث هو خيضع لسنة اهلل يف األرض واليت ال تبديل هلا .ومن هنا نعلم َّ
أن تبديل احلال من
أحسن إىل أسوأ إمنا يكون بسبب التقصري يف مراعاة السنن اإلهلية واتباع ما يناقضها ،وكذلك يكون تغيري
احلال من أسوأ إىل أحسن باتباع ما تقضي به سنن اهلل تعاىل ومراعاهتا.

a

وعليه من يريد حتقيق سنن اهلل تعاىل يف االَتاه األحسن للعيش يف حياة إنسانية كرةمة يتوجب
عليه هتيئة لوازمها ،وحتقيق شروطها .ومن دون هتيئة املقتضيات ،وتوير الشروط الضرورية ال ةمكن لإلنسان
أن حيدث تغيريا يف حياته إىل األحسن ،واحلال هنا أشبه مبن يريد إنبات الزرع وال يسقيه باملاء ،أتراه حيصد
3
مثرا أم هو كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ ياه وما هو ببالغه.
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 1سورة الكهف :آية .54

 2سورة األنفال :آية .53
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المطلب الثالث
مفهوم التغيير من منظور القرآن الكريم

a

من خالل املرالب السابقة تبني اهتمام القرآن الكرمي يف موضوع التغيري ،بل أنه يف بعض املسائل جعل
التغيري واجبا ،والتغيري حنو األيضل ،أي إصالح األمور ،ذكر يف عشر سور مدنية ،وتكرر ييها اثنتني
وعشرين مرة ،وذكر أيضا يف عشر سور مكية ،وتكرر ييها مخس عشرة مرة .وجماالت التغيري تنوعت
لتشمل كاية أنواع اإلصالح ،العقدي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي وغريها من اجملاالت ،سواء

al

ay

أكان ذلك يف العهد املكي أم يف العهد املدين ،ولكن من خالل تتبع اآليات ظهر أن التغيري العقدي
واألخالقي كان هلما النصيب األكرب يف العهد املكي ،وذلك الختالف طبيعة الدعوة يف العهدين ،بينما
نرى أن التغيري االجتماعي واالقتصادي والسياسي كان من سات العهد املدين .ولكي نلقي الضوء على

M

موضوع التغيري ولنفهم حقيقته من منظور القرآن الكرمي من كل جانب يسوف أتناول مادة التغيري حبسب
مقاصده املختلفة الواردة يف كتاب اهلل.
يقد وردت مادة التغيري يف القرآن الكرمي يف أربعة مواضع باشتقاقات متباينة ،منها يف قوله
1
ٍ
ِ
ك ُمغَريا ْنع َمة
ك بِأَن اهللَ َملْ يَ ُ
تعاىل﴿:إِن اهللَ الَ يُغَ ُري َما بَِق ْوم َحىت يُغَريُواْ َما بِأَن ُف ِس ِه ْم ﴾.وقوله تعاىل﴿:ذل َ
2
ٍ
ِ ِِ
آلمَرهنُ ْم يَلَيُغَ ُرين َخ ْل َق الل ِه 3﴾.ويف قوله
﴿و ُ
أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوم َحىت يُغَريُواْ َما بأَن ُفسه ْم ﴾.و يف قوله تعاىلَ :
تعاىل ﴿:ييها أنْهار من ماء َغ ِري ِ
آس ٍن وأَنْ َهار ِمن َ ٍ
طع ُمه 5...4﴾.وبعد التدبر للفظ التغيري يف
ْ
لَب ملْ يَتَ غَ ْري ْ
َ
َ
هذه املواضع ،تبني احتمال اللفظ عدة معان ودالالت وهي كما يلي:
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أوال :تغيير ما في النفس
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يف مسألة تغيري ما يف النفس يقول تعاىل﴿:إِن اهللَ الَ يُغَريُ َما بَِق ْوٍم َحىت يُغَريُواْ َما بِأنْ ُف ِس ِهم 6﴾.لقد أمجع
7
املفسرون على أن اهلل تعاىل ال يغري ما بقوم من النعم بإنزال االنتقام ،إال بانغماسهم يف املعاصي والفساد.
ييكون املقصد هنا تغيري ما يف النفوس من املشاعر والتوجهات واالهتمامات ،وختليص القلوب من
 1سورة الرعد :آية .11
 2سورة األنفال :آية .53
 3سورة النساء :آية .114
 4سورة حممد :آية .15
 5عبدالباقي ،حممد يؤاد /املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي :ص .614

 6سورة الرعد :آية .11
 7الرازي ،حممد بن عمر يخر الدين /تفسري مفاتيح الغيب :ج  ،14ص .11
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أمراضها ،والنفوس من رعوناهتا ،وهذا هو التغيري اجلوهري ،ألنه األصل يف سلوك اإلنسان ،وةمكن للنفوس
أن تتغري من خالل اإلحسان واملعاملة احلسنة ،وةمكن للمشاعر أن تتبدل من خالل تغيري األيكار ،ياملرء
إذا تغريت أيكاره حول شيء تغريت مشاعره .ويالحظ يف اآلية تغيريان ،األول هو تغيري اهلل ،وهو تغيري ما
ِ ٍ
ِ
﴿حىت يُغَريُواْ
بالقوم ﴿إن اهللَ الَ يُغَ ُري َما ب َق ْوم ﴾...أما التغيري الثاين يهو تغيري القوم ،أي تغيري ما بأنفسهم َ
َما بِأَن ُف ِس ِه ْم ﴾.والتغيري الذي ينبغي أن حيدث أوال هو التغيري الذي جعله اهلل مهمة القوم وواجبهم بتقدير

اهلل هلم على ذلك ،وإن حدوث أي هتاون يف اخللط بني التغيريين وإدخال التغيري الذي حيدثه اهلل بالتغيري
1
الذي يقوم به القوم أو العكس ،يفقد اآلية يعاليتها وتضيع يائدة السنة املوجودة ييها.

a

يالتغري هو عبارة عن التغريات القهرية ،اليت ال بد لإلنسان
التغري والتغيريُ ،
وهناك يرق يف املعىن بني ُ

al
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منها ،وال يستريع تغيري سننها ،لذلك ياإلنسان ليس مسؤوال عنها .أما التغيري يهو عمل قصدي بشري
يقوم به الناس بغية الوصول إىل أهدايهم .وتغيري الذات هو أساس كل تغيري ،بل إن تغيريها ةمكن أن
يؤدي إىل تغيري نظم طبيعية واجتماعية ،يبالدعاء واالستغفار والصالح ةمكن أن تفيض السماء واألرض

M

باخلري ،وحني تسوء أحوال النفوس وتتغري النيات ويفسد الداخل ،يإن كل النعم متسي مهددة بالزوال.
ويقول األستاذ سيد قرب أن اآليات السابقة تقرر جوانب ثالثة ،أما اجلانب األول يهو عدل اهلل يف
معاملة العباد ،يال يسلبهم نعمة وهبهم إياها إال بعد أن يغريوا نواياهم ،ويبدلوا سلوكهم ،ويستحقوا أن
يغري ما هبم مما أعراهم إياه لالبتالء واالختبار .أما اجلانب الثاين يهو تكرمي اهلل اإلنسان أكرب تكرمي،
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حيث جيعل قدر اهلل تعاىل به ينفذ وجيري عن طريق حركة اإلنسان وعمله ،وجيعل التغيري القدري يف حياة
الناس مبنيا على التغيري الواقعي يف قلوهبم ونواياهم وسلوكهم .أما اجلانب الثالث ييلقي اهلل تعاىل تبعة
عظيمة على اإلنسان مقابل التكرمي العظيم ،يهو ةملك أن يستبقي نعمة اهلل عليه ،وةملك أن يزيد عليها،
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إذا هو عرف يشكر ،وةملك أن يزيل هذه النعمة إذا أنكر وبرر ،واحنريت نواياه.
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إذن ،من خالل هذه اآلية نصل إىل قاعدة عظيمة يف مفهوم التغيري من املنظور القرآين أن
اإلنسان عنصر يعال ومهم يف التغيري سواء يف تغيري حال نفسه أو حال قومه وجمتمعه ،وأن عمله وحركته
وحىت نواياه وسلوكه تُ َعد من أسباب التغيري .ويف تفسري هذه اآلية يضيف اإلمام القرط ي معىن مهم حيث
خيربنا اهلل تعاىل "أنه ال يغري ما بقوم حىت يقع تغيري إما منهم أو من الناظر هلم ،أو ممن هو منهم بسبب.
يليس معىن اآلية أنه ليس ألحد عقوبة إال بأن يتقدم منه ذنب ،بل قد تؤثر املصائب بذنوب الغري كما

 1سعيد ،جودت /حىت يغريوا ما بأنفسهم :ص .46
 2ق رب ،س يد /يف ظالل القرآن :ج  ،11ص .1536
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ورد يف احلديث ملا ُسئل نبينا  -صلى اهلل عليه وسلمَ " :أهنلك ويينا الصاحلون؟" قال" :نعم إذا كثر
2 1
اخلبث... ".

a

والتغيري يف مفهوم القرآن سنة كونية قائمة على مجيع املستويات ،وحيدث على مراحل ،إما بشكل
ِ
ِ
ض ْع ٍ
ف ُمث
جزئي أو كلي ،إجيا ي أو سل ي ،يعلى مستوى الفرد ،يقول اهلل تعاىل﴿ :اهللُ الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن َ
3
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ض ْع ٍ
يم الْ َق ِدير﴾.
ف قُوة ُمث َج َع َل م ْن بَ ْعد قُوة َ
َج َع َل م ْن بَ ْعد َ
ض ْعفا َو َشْيبَة َخيْلُ ُق َما يَ َشاءُ َوُه َو الْ َعل ُ
واألسرة متر كذلك مبراحل تغيري وحتويل ،قال تعاىل ﴿:يا أَيها الناس ات ُقوا رب ُكم ِ
الذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن
َ َ
َ ُ
ُ
4
ِ
سوِ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَث ِمْن ُه َما ِر َجاال َكثِريا َونِ َساء َوات ُقوا اهللَ الذي تَ َساءَلُو َن بِِه َو ْاأل َْر َح َام﴾.
نَ ْف ٍ َ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ُسنَن يَ ِسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض
واألمم كذلك تتعرض هلذه السنة الكونية الثابتة ،قال تعاىل﴿:قَ ْد َخلَ ْ
5
ِ
ض
ني﴾  ،والكون كله خاضع هلذه السنة ،قال تعاىل﴿:يَ ْوَم تُ ُ
يَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َكذبِ َ
بدل ْاأل َْر ُ
6
ِ
ات وب رزوا لِل ِه الْو ِ
َغْي َر ْاأل َْر ِ
اح ِد الْ َقها ِر﴾.
السم َو َ ََ ُ
ض َ
َ
والتغيري ال يلزم أن يكون من حالة أيضل إىل حالة أسوأ ،أو العكس ،بل قد يكون من حالة
أحسن إىل حالة أحسن منها ،أو من حالة أسوأ إىل حالة أسوا منها ألن من تفسري اآلية( :إن اهلل ال يغري
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ما بقوم) ،أي :من النعمة واإلحسان ورغد العيش( ،حىت يغريوا ما بأنفسهم) ،أي :بأن ينتقلوا من اإلةمان
إىل الكفر ومن الراعة إىل املعصية أو من شكر نعم اهلل إىل البرر ،ييسلبهم اهلل إياها عند ذلك 7.وتغيري
اهلل حلالة الناس ال يكون نتيجة لتغيري مجيع الناس حلالتهم يحسب ،بل قد حيصل التغيري اإلهلي بسبب
التغيري احلاصل من بعضهم دون بعض .ومثال التغيري من حالة سيئة إىل أسواء يف القرآن الكرمي مثال تغيري

of

ty

si

آل يرعون ومشركي مكة حىت غري اهلل نعمته عليهم ومل تكن هلم حال مرضية ييغريوها إىل حال السخط،
يكما تغري احلال املرضية إىل السخط تغري احلال السخط إىل أسخط منها ،وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول
إليهم كفرة عبدة أصنام ،يلما بعث إليهم باآليات البينات يكذبوه وعادوه وحتزبوا عليه ساعني يف إراقة دمه

ve
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غريوا حاهلم إىل أسوأ مما كانت ،يغري اهلل ما أنعم به عليهم من اإلمهال وعاجلهم بالعذاب.
والتغيري املقصود أو التغيري املعين ال خيتص بنعمة دون غريها ،بل هو شامل للنعم كلها صغرت أم
كربت .قال األلوسي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ذلك َّ
ك مغريا نعمة أنعمها على قوم حىت يُغَِّريوا
بأن اهلل ملْ يَ ُ
 1أخرجه البخاري /صحيح البخاري /كتاب الفنت ،باب قول الن ي ويل للعرب من شر قد اقرتب :ص  ،1110رقم احلديث،2154 :
وأخرجه مسلم /صحيح مسلم /كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب اقرتب الفنت ويتح ردم يأجوج ومأجوج :ص  ،1146رقم احلديث:
.2135
 2القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،4ص .144
 3سورة الروم :آية .54
 4سورة النساء :آية .1
 5سورة آل عمران :آية .132
 6سورة إبراهيم :آية .40
 7السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .410
 8الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص .110
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ما بأنفسهم﴾ ،أي" :مل ينبغ له سبحانه ومل يصح يف حكمته أن يكون حبيث يغري نعمة أي نعمة كانت
جلت أو هانت أنعم هبا على قوم من األقوام حىت يغريوا ما بأنفسهم ،أي ذواهتم من األعمال واألحوال
اليت كانوا عليها وقت مالبستهم للنعمة ويتصفوا مبا يناييها سواء كانت أحواهلم السابقة مرضية صاحلة أو
1
أهون من احلالة احلادثة".
وكما ان التغيري ال خيتص بنعمة دون غريها يهو أيضا ال خيتص بقوم دون آخرين ،يهو شامل لكل

a

األقوام بدون ختصيص ،سواء كانوا مؤمنني أم كايرين ،ألن املدلول العام للفظة "قوم" هو عبارة عن
اجلماعة من الناس 2.واحلق سبحانه مل خيصص هذه اجلماعة من الناس يتبقى اللفظة على عمومها ،كما
أن لفظة "قوم" الواردة يف اآلية نكرة ،والنكرة تفيد العموم بأصلها ،يمىت ما حقق الناس أسباب وجود
السنة اإلهلية وقعت ما مل ةمنعها مانع ،بغض النظر عن دينهم أو أصلهم أو أي اعتبارات أخرى.

ay

al

ثانيا :تغيير نعمة اهلل تعالى

M

ِ
ك ُمغَرياَ ْنع َمة أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوٍم َحىت يُغَريُواْ َما بِأَن ُف ِس ِه ْم﴾ ،3إن
ك بِأَن اهللَ َملْ يَ ُ
قال تعاىل﴿ :ذل َ
ظاهر النعمة يف اآلية هو ما يكون ييه العباد من سعة احلال والرياهية والعزة والتمكني واخلصب .وتغيري
النعمة يكون بإبداهلا بضدها ،وهي النقمة وسوء احلال ،وسبب ذهاب هذه النعمة؛ أن األمة تكون صاحلة

of

si

ty

مث تتغري أحواهلا ببرر النعمة؛ ييعظم يسادها ،4ومما جاء يف تفسري هذه اآلية :أن اهلل تعاىل ال يغري ما بقوم
من عزة وسلران ورياهية ،وحسن عيش ،وأمن و راحة ،حىت يغري الناس ما بأنفسهم من نور العقل،
5
وصحة الفكر ،واالعتبار بأيعال اهلل من األمم السابقة.
وقال املاوردي يف معىن التغيري أنه يقتضى مخسة أحوال.
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األول :ال يغري نعمته عليهم بالنصر على أعدائهم حىت يغريوا ما بأنفسهم من الثقة والتوكل.
والثاين :ال يغري اهلل نعمته يف كشف األعداء ،حىت يغريوا ما بأنفسهم من الراعة ،والكف عن املعاصي.
والثالث :ال يغري اهلل نعمته يف الغىن والسعة ،حىت يغريوا ما بأنفسهم من تأدية حق اهلل تعاىل .والرابع :ال

U

يغري اهلل نعمته يف الثواب واجلزاء ،حىت يغريوا ما بأنفسهم من اإلةمان .واخلامس :ال يغري نعمته يف اإلرشاد،
حىت يغريوا ما بأنفسهم من االنقياد.6
 1األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ،11ص .14
 2الرازي ،حممد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح :ج  ،1ص .131
 3سورة األنفال :آية .53
 4ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،11ص .45
 5رضا ،رشيد :تفسري املنار :ج  ،11ص .30
 6املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد املاوردي ،الشايعي /النكت والعيون :ج  ،1ص .312
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ثالثا :التغيير بمعنى تغيير خلق اهلل تعالى
آلمَرهنُ ْم يَلَيُغَ ُرين َخ ْل َق الل ِه﴾،1حيث جاءت اآلية يف معرض حديث اهلل تعاىل عن
﴿و ُ
قال تعاىلَ :
غواية إبليس للعباد ،ودعوهتم لراعته ،وتزيينه الضالل هلم ،حىت يزيلهم عن منهج اهلل تعاىل ،2ومن حبائل
إبليس إلغواء العباد؛ أمره إياهم بتغيري خلق اهلل ،ويقصد به أمران .أوهلما :تغيري دين اهلل ،روى ابن عباس
ِ
ك لِلدي ِن َحنِيفا يِرَْرَة
وغريه أن املراد بتغيري خلق اهلل :أي دينه ،ألنه دين الفررة .قال تعاىل ﴿:يَأَق ْم َو ْج َه َ
ِ
اليت يَرَر الناس علَي ها ال تَب ِد ِ
ِ
يم﴾ 3ويعين بالفررة ،أهنم ولدوا على اإلسالم،
يل خلَْل ِق اهلل ذَل َ
ك ُ
الدين الْ َق ُ
اهلل ِ َ َ َ ْ َ ْ َ

a

وأمرهم الشيران بتغيريه .ومال الرربي إىل هذا الرأي وبني أنه يدخل ييه كل ما هنى اهلل عنه من املعاصي،
ألن الشيران يدعو إىل مجيع املعاصي ،ياملراد تغيري ما خلق اهلل من دينه 4.وقيل :إن املراد من تغيري خلق
5
اهلل هو تبديل احلالل أو احلرام حالال.
للخلق مثل قرع األذن،
و األمر الثاين :تغيري الصفات احلسية وهو التغيري املتعلق بالظواهر احلسية َ

ay

al

M

ويقء األعني واخلصاء وذلك كله تعذيب للحيوان ،وكذلك التغيري بالوشم ،وما جرى جمراه من التصنع
للحسن .ويدخل يف تغيري خلق اهلل ،وضع املخلوقات يف غري ما خلقها اهلل له ،وذلك من الضالالت
6
اخلرايية ،كجعل الكواكب آهلة ،وجعل الكسوف و اخلسوف دالئل على أحوال الناس.
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 1سورة النساء :آية .114
 2الرربي ،أبو جعفر حممد بن جرير /جامع البيان عن تأويل آي القرآن :ج  ،4ص .354
 3سوورة الروم :آية .31
4النحاس ،أبو جعفر /معاين القرآن :ج  ،1ص .145
 5الرازي ،حممد بن عمر يخر الدين /تفسري مفاتيح الغيب :ج  ،11ص .40
 6املصدر السابق :ج  ،11ص .44
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المبحث الثاني

مفهوم مادة االجتماع
المطلب األول :تعريف لفظة "االجتماع" ومعناها اللغوي

a

اجلمع مصدر
أما كلمة "االجتماع" يهي مأخوذة من الفعل الثالثي َمجَ َع ومضارعه جيمع واملصدر مجعا ،و ُ
لقولك مجعت الشيء  ،كما أنه يُرلق على مجاعة الناس  ،ويُستعمل يف غري الناس كجماعة النبات
والشجر ويُرلق على املسجد "اجلامع" ألنه جيمع املصلني يف مواقيت الصالة  ،يهو نعت للمسجد ألنه
عالمة لالجتماع 1.ياجلمع ضم األشياء املتفقة وضده التفريق واإليراد واجملتمع موضع االجتماع أو اجلماعة
2
من الناس.
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M

تعريف لفظة "االجتماعي" اصطالحا

of
ty

من خالل التعريف اللغوي استراع بعض املفكرين وضع ٍ
حد اصرالحي ،يكلمة "االجتماعي"

si

تُعد مصرلحا يدل على االنتماء إىل شيء واقعي متعلق مبجموعة من الناس مثل العالقات اليت تقوم بني

ve
r

الناس وما يرتتب عليها من آثار؛ ومثل نسق األسرة أو غريها كالعائلة أو القبيلة أو الربقة االجتماعية أو
مجاعة املدرسة الفكرية أو احلزب أو اجليش أو املؤسسات التجارية أو ما يدل على االنتماء إىل يكر معني،

ni

أو أرض أو جنس أو قوم .ويتكون اجملتمع من يردين أو أكثر من الناس متواجدين يف بيئة َتمعهم
ويشرتكون يف واحد أو أكثر من األنشرة املشرتكة .وعلم االجتماع يقوم بالدراسة الواقعية لألنساق

U

االجتماعية اليت تنتظم هبا عالقات االجتماع اإلنساين.

ويُعد مصرلح اجملتمع مسألة مثرية عند علماء االجتماع وهلم تعريفات عدة متعلقة به ،منها أنه:

"تركيب أو تأليف جملموعة من األيراد يتميز خبط معني من العالقات اليت تربط هذه اجملموعة من األيراد

وَتعلهم كال واحدا متماسكا متجها إىل غاية واحدة" 3.وقيل أيضا :هو" ذلك اإلطار العام الذي حيدد
 1بن منظور ،أ ي الفضل مجال الدين حممد بن مكرم /لسان العرب :ج  ، 0ص .55-53

 2مصرفى ،ابراهيم ،وامحد الزيات ،وحامد عبد القادر ،وحممد النجار /املعجم الوسيط :ج  ،1ص .136
 3عودة  ،حممود /أسس علم االجتماع :ص .11
50

العالقات اليت تنشأ بني األيراد الذين يعيشون داخل نراقه يف هيئة وحدات أو مجاعات" 1.وكما عريه
بعضهم بأنه أساس كل الظواهر الدينية واملعريية 2.وقيل أيضا هو جمموع من الناس تربرهم أيكار ومشاعر
وأنظمة  ،وهبذا يصنف حبسب هذه املنظومة من األيكار واملشاعر واألنظمة ،يإن كانت إسالمية مثال كان
جمتمعا إسالميا وإن كان ليرباليا مثال كان اجملتمع ليرباليا.

3

وهذه التعريفات تدل داللة واضحة على أن واقع التفكري اجلماعي قدمي ومهم ولكن مر مبراحل
عدة حىت تبلور يف صور علوم اجتماعية 4.لذا أصبح علم و دراسة االجتماع ضرورة مهمة ومن العبث
حماولة َتاهل هذا العلم والعودة إىل االنفكاك.

5
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 1اخلشاب ،مصرفى /دراسة اجملتمع :ص .2
 2جنم ،طه /علم اجتماع املعرية :ص .11
 3علم الدين ،مصرفى /اجملتمع اإلسالمي يف مرحلة التكوين :ص .6
 4حممد ،حممد علي /تاريخ علم االجتماع :ص .12-15
 5كرم ،يوسف /تاريخ الفلسفة اليونانية :ص .145
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المطلب الثاني
ورود مادة االجتماع في القرآن الكريم

a

مل ترد لفظة االجتماع وال اجملتمع يف القرآن الكرمي ،لكن وردت مشتقات من أصل الكلمة وبعض
املراديات هلا نفس املعىن .يالفعل "اجتمع" ورد يف القرآن الكرمي يف موضعني ،أحدمها﴿ :قُل لَئِ ِن اجتَمع ِ
ت
ْ ََ
ْ
1
ِِ ِ ِ
ِِ
اإلنْس و ِْ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
ض ظَ ِهريا﴾  ،والثاين﴿ :يَا
اجل ُّن َعلَى أَ ْن يَأْتُوا مبثْ ِل َه َذا الْ ُق ْرآَ ِن َال يَأْتُو َن مبثْله َولَ ْو َكا َن بَ ْع ُ
ِْ ُ َ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
أَيُّها النَّاس ض ِرب مثَل يَ ِ
اجتَ َمعُوا لَهُ 2﴾.وقد
ين تَ ْدعُو َن م ْن ُدون اللَّه لَ ْن َخيْلُ ُقوا ذُبَابا َولَ ِو ْ
ْ
َ
ُ ُ َ َ
استَم ُعوا لَهُ إ َّن الذ َ
اجلَ ْم ُع َويُ َولُّو َن
وردت كلمة "اجلمع" يف القرآن وهي تعين مجاعة املشركني ،كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :سيُ ْهَزُم ْ
الدُّبَُر﴾ وردت كلمة "مجعان" وتعين مجاعة املؤمنني واألخرى مجاعة املشركني ،كما يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن
ٱلَّ ِذين تَولَّواْ ِمن ُكم ي وم ٱلْتَ َقى ْ ِ
ٱستَ َزَّهلُ ُم ٱلشَّْيرَا ُن بِبَ ْع ِ
ٱجلَ ْم َعان إَِّمنَا ْ
ض َما َك َسبُواْ َولََق ْد َع َفا ٱللَّهُ َعْن ُه ْم إِ َّن ٱللَّهَ
ْ َْ َ
َ َْ
3
َغ ُفور حلِيم ﴾.وجاءت كلمة "مجعكم" يف قوله تعاىل﴿ :ونَادى أَصحاب ْاألَعر ِ
اف ِر َجاال يَ ْع ِريُونَ ُه ْم
َ
َ َ ْ َ ُ َْ
4
ِِ
اه ْم قَالُوا َما أَ ْغ َىن َعْن ُك ْم مجَْعُ ُك ْم َوَما ُكْنتُ ْم تَ ْستَكِْربُو َن ﴾.و"مجعكم" حيتمل أن يكون مجَْع الناس ،أي
يم ُ
بس َ
ما أغنت عنكم كثرتكم اليت تعتزون هبا ،وحيتمل أن يراد من اجلمع املصدر مبعىن اسم املفعول .أي ما
5
مجعتموه من املال والثروة.
َّاس " و الناس اسم
يالقرآن خياطب الناس نظرا إىل اجلماعة اليت ينتسبون هلا ييناديهم " يَا أَيُّ َها الن ُ
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أوال :األمة

ve
r

حال واحد يف شيء ما ،وكذلك القوم والقرية.
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مجع للبشر وتعريفه لالستغراق .كما أنه خياطب بعض يئات من الناس ويسميه نظرا اإىل حال معني خيتص
َّ ِ
ين آَ َمنُوا" و أهل الكفر ب " الَّ ِذين َك َف ُروا" ويسمي "أهل الكتاب" وإخل ...لكن
به مثل أهل اإلةمان "الذ َ
هناك بعض التسميات اليت تدل على مصرلح اجملتمع مثل" :األمة" واليت هي اجلماعة العظيمة اليت هلا

U

ni

ِ
ِ
ٱج َع ْلنَا ُمسلِم ْ ِ
ب َعلَْي نَآ
ك َوِمن ذُِّريَّتِنَآ أ َُّمة ُّم ْسل َمة لَّ َ
ني لَ َ
يقول تعاىلَ ﴿ :ربَّنَا َو ْ
ك َوأَ ِرنَا َمنَاس َكنَا َوتُ ْ
ْ َ
َّك أَنت ٱلت ََّّواب َّ ِ
يم 6﴾.واألمة اسم مشرتك يرلق على معان كثرية واملراد منها هنا اجلماعة العظيمة
إِن َ َ
ُ
ٱلرح ُ
اليت جيمعها جامع له بال من نسب أو دين أو زمان ،ويقال أمة حممد مثال للمسلمني ألهنم اجتمعوا على
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اإلةمان بنبوة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهي بزنة يُعله وهذه الزنة تدل على املفعول مثل لقرة
وضحكة وقدوة ،ياألمة مبعىن مأمومة اشتقت من األم بفتح اهلمزة وهو القصد ،ألن األمة تقصدها الفرق
العديدة اليت َتمعها جامعة األمة كلها ،مثل األمة العربية ألهنا ترجع إىل قبائل العرب ،واألمة اإلسالمية
ألهنا ترجع إليها املذاهب اإلسالمية .واألمة يف هذه اآلية تعم العرب وغريهم ،ألهنم من ذرية إبراهيم بين
1
إسرائيل.
ِِ
ين 2﴾.واألمة هنا
َّاس أ َُّمة ََٰو ِح َدة يَبَ َع َ
ث ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ َ
ين َوُمنذر َ
ني ُمبَ ِّش ِر َ
ويقول اهلل تعاىلَ ﴿ :كا َن ٱ لن ُ

a

اسم للجماعة الذين أمرهم واحد ،يؤمنون غاية واحدة ،وإمنا تكون اجلماعة أمة إذا اتفقوا يف املوطن أو
الدين أو اللغة أو يف مجيعها .والوصف ب "واحدة" يف اآلية لتأكيد اإليراد يف قوله "أمة" لديع توهم أن
يكون املراد من األمة القبيلة ،ييظن أن املراد كان الناس أهل نسب واحد ،ألن األمة قد ترلق على من

al

ay

جيمعهم نسب متحد .و"أُمة" مأخوذة من قوهلم :أ ََممت كذا ،أي قصدته؛ يمعىن "أُمة" مقصدهم واحد؛
ويقال للواحد :أ َُّمة ،أي مقصده غري مقصد الناس 3.ويقول اهلل  -عز وجلَ ﴿ :ولْتَ ُكن ِّمْن ُك ْم أ َُّمة يَ ْدعُو َن
4
ِ
األمة كذلك مبعىن اجلماعة
إِ َىل ْ
ك ُه ُم ٱلْ ُم ْفلِ ُحو َن ﴾.و َّ
ٱخلَِْري َويَأْ ُم ُرو َن بِٱلْ َم ْع ُروف َويَْن َه ْو َن َع ِن ٱلْ ُمْن َك ِر َوأ ُْولََٰئِ َ

M

5
األمة يف كالم
والرائفة كقوله تعاىل﴿ :كلما دخلت أمة لعنت أختها﴾ أي أختها يف الدين وامللة ،وأصل َّ
العرب الرَّائفة من النَّاس الَّيت تؤم قصدا واحدا :من نسب أو موطن أو دين ،أو جمموع ذلك ،ويتعني ما
6

of

جيمعها باإلضاية أو الوصف كقوهلمَّ :أمة العرب وأمة غسان وأمة النصارى.
ِ
ِ
ك لَ ُق ِ
ض َي
ت ِم ْن َربِّ َ
اختَ لَ ُفوا َولَ ْوَال َكل َمة َسبَ َق ْ
َّاس إَِّال أ َُّمة َواح َدة يَ ْ
ويف قوله تعاىلَ :
﴿وَما َكا َن الن ُ
ِ
يما يِ ِيه َخيْتَلِ ُفو َن 7﴾.والناس :اسم مجع للبشر .وتعريفه لالستغراق .واألمة :اجلماعة العظيمة اليت هلا
بَْي نَ ُه ْم ي َ
حال واحد واملراد هنا أمة واحدة يف الدين .والسياق يدل على أن املراد أهنا واحدة يف الدين احلق وهو
التوحيد ألن احلق هو الذي ةمكن اتفاق البشر عليه ألنه ناشيء عن سالمة االعتقاد من الضالل
التحريف .8ومثيله يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وتَ َر َٰى ُك َّل أ َُّم ٍة َجاثِيَة ُك ُّل َّأم ٍة تُ ْد َع َٰى إِ َ َٰىل كِتَ ِاهبَا ٱلْيَ ْوَم َُْتَزْو َن َما ُكنتُ ْم
و ْ
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1
أهل كل ملة ،أي اجلماعة العظيمة من الناس الذين َجيمعهم دين جاء به رسول
تَ ْع َملُو َن ﴾.واألُمة هناُ :
إليهم 2.ويف اآلية﴿ :ولَوَال أَ ْن ي ُكو َن النَّاس أ َُّمة و ِ
ض ٍة
الر ْمحَ ِن لِبُيُوهتِِ ْم ُس ُقفا ِم ْن يَ َّ
اح َدة َجلَ َع ْلنَا لِ َم ْن يَ ْك ُف ُر بِ َّ
َ
َْ
َ
ُ

َوَم َعار َِج َعلَْي َها يَظْ َه ُرو َن﴾ 3أي :لوال أن يعتقد كثري من الناس اجلهلة أن إعراءنا املال دليل على حمبتنا ملن
أعريناه ،ييجتمعوا على الكفر؛ ألجل املال .ولفظة "الناس" حيتمل أن يراد به مجيع الناس ،ييكون التعريف
لالستغراق ،أي مجيع البشر .واألمة :اجلماعة من البشر املتميزة عن غريها باحتاد يف نسب أو دين أو حالة

a

معرف هبا يمعىن أن يكون الناس أمة واحدة حيتمل أن لوال أن يصري البشر على دين واحد وهو الغالب
4
عليهم ٍ
يومئذ ،أي الكفر ونبذ الفكرة يف اآلخرة.
ِ
َّاس يَس ُقو َن وو َج َد ِمن ُدوهنِِم ْٱمرأَتَ ِ
ني
ويقول تعاىلَ ﴿ :ولَ َّما َوَرَد َمآءَ َم ْديَ َن َو َج َد َعلَْيه أ َُّمة ِّم َن ٱلن ِ ْ َ َ
ُ َ
ِ
ٱلر َعآءُ َوأَبُونَا َشْيخ َكبِري" 5﴾.أمة" أي مجاعة كثرية
ود ِان قَ َ
ص ِد َر ِّ
تَ ُذ َ
ال َما َخرْبُ ُك َما قَالَتَا الَ نَ ْسقي َح َّ َٰىت يُ ْ

ثانيا :القرية

M

al

ay

خمتلفي األصناف ،ويشعر بالقيد األول التنوين ،وبالثاين من الناس لشموله لألصناف املختلفة وهي يائدة
ذكره ،وقيل يائدته حتقري أولئك اجلماعة وأهنم لئام ال يعريون بغري جنسهم أو حمتاجون إىل بيان أهنم من
6
البشر.

of

يقول اهلل  -عز وجل﴿ :وما لَ ُكم َال تُ َقاتِلُو َن ِيف سبِ ِيل اللَّ ِه والْمست ِ
ني ِمن ِّ ِ
ِّس ِاء
َ ُ َْ ْ
َ
ََ ْ
ض َعف َ َ
الر َجال َوالن َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َعل لَنَا م ْن
اج َعل لَنَا م ْن لَ ُدنْ َ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا أ ْ
ك َوليًّا َو ْ
َخ ِر ْجنَا م ْن َهذه الْ َق ْريَة الظَّامل أ َْهلُ َها َو ْ
َوالْ ِولْ َدان الذ َ
ك نَ ِ
صريا 7﴾.والقرية هنا هي مكة .وسألوا اخلروج منها لِما كدر قدسها من ظلم أهلها ،أي ظلم
لَ ُدنْ َ
الشرك وظلم املؤمنني ،يكراهية املقام هبا من جهة أهنا صارت ٍ
يومئذ دار شرك ومناوأة لدين اإلسالم وأهلِه،

ty

si

ومن أجل ذلك أحلها اهلل لرسوله أن يقاتل أهلها 8.ويقول اهلل  -عز وجلَ ﴿ :و ْسئَ ْل ُه ْم َع ِن ٱلْ َق ْريَِة ٱلَِّيت
ٱلسب ِ
ِ
ت إِ ْذ تَأْتِي ِه ْم ِحيتَانُ ُه ْم يَ ْوَم َسْبتِ ِه ْم ُشَّرعا َويَ ْوَم الَ يَ ْسبِتُو َن الَ تَأْتِي ِه ْم
َكانَ ْ
ت َحاضَرَة ٱلْبَ ْح ِر إِ ْذ يَ ْع ُدو َن ِيف َّ ْ
ِ
وهم ِمبَا َكانُوا يَ ْف ُس ُقو َن 9﴾.وهذه القرية قيل" :أْيلة" اليت تسمى اليوم "العقبة" وهي مدينة على
َك َذل َ
ك نَْب لُ ُ
ساحل البحر األمحر قرب شبه جزيرة طور سينا ،وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصر ،وكانت من مملكة
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إسرائيل يف زمان داود عليه السالم ،ووصفت بأهنا حاضرة البحر مبعىن االتصال بالبحر والقرب منه ،ألن
1
احلضور يستلزم القرب ،وكانت "أيلة" متصلة خبليج من البحر األمحر وهو القلزم.
ث إِن َُّه ْم
وقول اهلل تعاىلَ ﴿ :ولُوطا آتَْي نَاهُ ُحكْما َو ِع ْلما َوَجنَّْي نَاهُ ِم َن ٱلْ َق ْريَِة ٱلَِّيت َكانَت ت َّْع َم ُل ْ
ٱخلَبَائِ َ
ٍ ِِ
ني 2﴾.واملراد من القرية أهلها كما مر يف قوله تعاىلَ ﴿ :واسأَل ال َقرية﴾ 3واسم القرية
َكانُواْ قَ ْوَم َس ْوء يَاسق َ
سدوم 4.وقول تعاىل﴿ :وقَالُواْ لَوالَ نُِّزَل َهَٰ َذا ٱلْ ُقرآ ُن َعلَ َٰى ر ُج ٍل ِّمن ٱلْ َقريَتَ ْ ِ
ني َع ِظي ٍم 5﴾.والقريتان مها :مكة
ْ
َ ْ
ْ
َ
َ

a

والرائف ألهنما أكرب قُرى هتامة بلد القائلني وأما يثرب وتيماء وحنومها يهي من بلد احلجاز .يالتعريف يف
"القريتني" للعهد ،حيث جعلوا عماد التأهل لسيادة األقوام ألمرين :عظمة املسود ،وعظمة قريته ،يهم ال
يدينون إال من هو من أشهر القبائل يف أشهر القرى ألن القرى هي مأوى شؤون القبائل ومتوينهم وَتارهتم،
6
ِ
ك
والعظيم :مستعار لصاحب السؤدد يف قومه ،يكأنه عظيم الذات .وقال تعاىلَٰ ﴿ :ذل َ
ك أَن َّملْ يَ ُك ْن َّربُّ َ
ِ
ك ٱلْ ُقَر َٰى بِظُْل ٍم َوأ َْهلُ َها ََٰغ ِفلُو َن 7﴾.أي أهلها؛ بالشرك وحنوه" ،وهم غايلون" ،يقول :إن مل يكن
ُم ْهل َ
يعاجلهم بالعقوبة حىت يبعث إليهم رسوال ينبههم على حجج اهلل عليهم 8.ويقول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َج َع ْلنَا
اهرة وقَدَّرنَا يِيها َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ني 9﴾.واملراد
ايل َوأَيَّاما آمن َ
بَْي نَ ُه ْم َوبَ ْ َ
ني ٱلْ ُقَرى ٱلَِّيت بَ َارْكنَا ي َيها قُرى ظَ َ َ ْ َ
ٱلسْي َر سريُواْ ي َيها لَيَ َ
بالقرى اليت بوركت قرى بالد الشام يكانوا إذا خرجوا من مأرب إىل البالد الشامية قوايل للتجارة وبيع
الرعام سلكوا طريق هتامة مث احلجاز مث مشارف الشام مث بالد الشام ،يكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية
أو بلدا أو دارا لالسرتاحة واسرتاحوا وتزودوا .يكانوا من أجل ذلك ال حيملون معهم أزوادا إذا خرجوا من
مأْرب .وهذه القرى الظاهرة حيتمل أهنا تكونت من عمل الناس القاطنني َحفايف الرريق السابلة بني مأرب
ِ
قصد استجالب االنتفاع بنزول القوايل بينهم ،وابتياع األزواد منهم ،وإيصال ما حتتاجه تلك القرى
وجلق َ
من السلع والثمار ،وهذه طبيعة العمران .وحيتمل أن سبأ أقاموا مباين يأوون إليها عند كل مرحلة من
مراحل أسفارهم واستنبروا ييها اآلبار واملصانع وأوكلوا هبا من حيفظها ويكون الئذا هبم عند نزوهلم .ييكون
ذلك من مجلة ما وطَّد هلم ملوكهم من أسباب احلضارة واألمن على القوايل ،وقد تكون إقامة هاته املنازل
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جملبة ملن يقرنون حوهلا ممن يرغب يف املعاملة مع القايلة عند مرورها .ووصف "ظاهرة" أهنا متقاربة حبيث
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يظهر بعضها لبعض ويرتاءى بعضها من بعض 1.من ذلك نرى أن لفظة القرية على اختالف ورودها يف
القرآن يإهنا تعين اجلماعة من الناس الذين جيمعهم جامع معني ،ومن ذلك املكان والديانة والعرق...
ثالثا :القوم

a

ولفظة القوم ومجعها "األقوام" كثريا ما وردت يف القرآن وأغلبها تنسب إىل رسول القوم مثل قوم
وسى لَِق ْوِم ِه يَا قَ ْوِم إِنَّ ُك ْم ظَلَ ْمتُ ْم
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال ُم َ
إبراهيم وقوم موسى ،وقوم هود وإخل .كما قال أهلل تعاىلَ :
أَنْ ُف َس ُك ْم بِ ِّاختَ ِاذ ُك ُم الْعِ ْج َل يَتُوبُوا إِ َىل بَا ِرئِ ُك ْم 2﴾.يكل قوم ذكروا يف اآليات يتميزون عن غريهم بلساهنم
ولسان نبيهم ،كما أهنم بربيعة احلال ينتمون إىل نفس اجملتمع ونفس املنرقة.
﴿واللَّهُ َال يَ ْه ِدي
وكثريا ما يصف القرآن جمتمعا ما بالصفة الظاهرة لقومه ،كما يف قول اهلل تعاىلَ :
3
ِ
ِِ
ني 4﴾.ومثلها يف اآلية﴿ :قَالُوا إِنَّا أ ُْرِس ْلنَا إِ َىل
استَكْبَ ُروا َوَكانُوا قَ ْوما ُْجم ِرم َ
الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ني ﴾.قوله تعاىل﴿ :يَ ْ
5
ٍ ِ
﴿ح َّىت نَسوا ِّ
الذ ْكَر َوَكانُوا قَ ْوما بُورا 6﴾.وكما يصف اهلل تعاىل قوم ما بفعل
قَ ْوم ُْجم ِرم َ
ني ﴾.أو قوله تعاىلُ َ :
7
ِ ِ ٍ
َّ ِ
ين آَ َمنُوا َم ْن يَ ْرتَ َّد ِمْن ُك ْم َع ْن
يعلوه﴿ :كِتَاب يُ ِّ
صلَ ْ
ت آَيَاتُهُ قُ ْرآَنا َعَربيًّا ل َق ْوم يَ ْعلَ ُمو َن ﴾.وقوله﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
8
ٍ
ِ
ك بِأَن َُّه ْم قَ ْوم َال يَ ْف َق ُهو َن 9﴾.وقوله:
ِدينِ ِه يَ َس ْو َ
ف يَأِْيت اللَّهُ بَِق ْوم ُِحيبُّ ُه ْم َوُِحيبُّونَهُ ﴾.وقوله سبحانه﴿ :ذَل َ
ِ
ك بِأَن َُّه ْم قَ ْوم َال يَ ْع ِقلُو َن 10﴾.يكل هذه اآليات ومثلها تدل على اجملتمع املعني والذي ييه قوم متيزه
﴿ذَل َ
صفة أو يعل ما .كما وردت كلمة "القوم" لتصف موقفا مل يكن من املسلمني ،مثل قول اهلل تعاىل﴿ :يَِإ ْن
َكا َن ِم ْن قَ ْوٍم َع ُد ٍّو لَ ُك ْم َوُه َو ُم ْؤِمن يَتَ ْح ِر ُير َرقَبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة َوإِ ْن َكا َن ِم ْن قَ ْوٍم بَْي نَ ُك ْم َوبَْي نَ ُه ْم ِميثَاق يَ ِديَة ُم َسلَّ َمة
إِ َىل أ َْهلِ ِه َوَْحت ِر ُير َرقَبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة 11﴾.وهنا تعين كلمة "القوم" أهل القتيل وليست العربة مبكان إقامته ،إذ ال أثر
12
ملكان اإلقامة يف هذا احلكم.
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المطلب الثالث :تعريف التغيير االجتماعي
التغيري االجتماعي موضوع له غاية األمهية يف حياة اإلنسان واجملتمع ،وهو يعترب أهم موضوع
الذي يدرس العلم االجتماعي واألساس يف العمليات االجتماعية اليت تشمل كل جماالت حياة اإلنسان
واجملتمع .وإللقاء الضوء على مفهوم التغيري االجتماعي سنذكر بعض تعريفات هذا العلم ،يقد عريه العامل
األمريكي السرت وورد ( )Laster F. Wordحيث قال" :علم االجتماع هو علم اجملتمع باعتبار أن اجملتمع
عبارة عن سلوك أي مجاعة حتيا حياة معا بتفاعل وعالقات متبادلة ".ويرى إدوارد روس ( Edward A.
 )Rossأن العلم االجتماعي هو" :علم الظواهر االجتماعية" ،بينما يراه سول ( )A. W. Smallبأنه:

a

"دراسة اإلنسان وبيئته يف عالقاهتما بعضهما ببعض ".أما أوجربت ( )Ogburnو نيمكوكف
( )Nimkocffييعريان علم االجتماع بأنه" :العلم الذي يهتم بدراسة احلياة االجتماعية لإلنسان وعالقاهتا
بعوامل أربع هي :الثقاية و البيئة الربيعية والوراثة واجلماعة ".أما جونسن ( )Johnsonيريى أنه" :العلم
الذي يتناول بالدراسة اجلماعات االجتماعية من حيث أهنا صور أو مناذج ،والعمليات اليت متيل إىل
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استمرار أو تغيري هذه الصور التنظيمية يف اجلماعة الواحدة ".أما أوزيبوف ( )Osipovيعرف علم االجتماع
بأنه" :نسق للقوانني االجتماعية أي القوانني اليت حتكم اجملتمع يقط ".أما مصرفى اخلشاب وزمالؤه يقد
عريوا علم االجتماع بأنه" :دراسة اجملتمع يف ظواهره ونظمه وبيئته والعالقات بني أيراده ،دراسة علمية
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وصفية حتليلية والغرض منها الوصول إىل الوظيفة االجتماعية اليت تؤديها هذه الظواهر والنظم والقوانني اليت
1
حتكمها".
ورغم كثرة التعريفات هبذا العلم يإهنا مجيعا تركز على أن علم االجتماع هو علم دراسة اإلنسان
واجملتمع ،دراسة علمية تعتمد على املنهج العلمي وما يقتضيه هذا املنهج من أسس وقواعد و أساليب يف
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البحث .ومن هذا املنرلق ةمكن أن نعرف التغيري االجتماعي حيث إنه أحد أهم موضوعات علم
االجتماع .يفي موسوعة املصرلحات يعرف التغيري االجتماعي بأنه" :كل حتول يقع يف التنظيم
االجتماعي سواء يف بنائه أو وظائفه خالل يرتة زمنية معينة وعلى هذا النحو ينصب على كل تغيري يقع

U

الرتكيب السكاين للمجتمع أو يف بنائه الربقي أو نظمه االجتماعية أو يف أمناط العالقات االجتماعية أو
يف القيم املعايري اليت تؤثر يف سلوك األيراد واليت حتدد مكاناهتم وأدوارهم يف خمتلف التنظيمات االجتماعية
اليت ينتمون إليها" 2ويرى هريبرت بلومر ( )Herbert Plumerبأن التغيري االجتماعي هو" :ذلك النشاط
االجتماعي الذي يأخذ غالبا شكل التصورات واملشاعر غري املنظمة وهو النشاط الذي يصبح تدرجييا ُمعربا
عن أشكال جديدة من اال عتقاد والسلوك اجلمعي  ،اليت ال َتد منايذ للتعبري عن مرالبها يتتحول إىل
حركة منظمة هتدم األمناط االجتماعية املوجودة"  .ويذهب ميلز ( )Charles Millsإىل أن" :التغري

 1ناصر ،د .أبراهيم عبد اهلل /علم االجتماع الرتبوي (التعريفات لعلم االجتماع مأخوذة حسب ترمجة املؤلف) :ص .14-11
 2بدوي ،أمحد زكي  /معجم مصرلحات العلوم االجتماعية :ص .301
57

االجتماعي هو التحول الذي يررأ على األدوار االجتماعية اليت يقوم هبا األيراد ،وكل ما يررأ على النظم
االجتماعية ،وقواعد الضبط االجتماعي يف مدة زمنية معينة .ويتفق جنزبرج ( )Morris Ginsbergمع هذا
الررح  ،حيث يرى بأن التغري االجتماعي هو كل تغري يررأ على البناء االجتماعي يف الكل واجلزء ويف
شكل النظام االجتماعي ،ولذلك يإن األيراد ةمارسون أدوارا اجتماعية خمتلفة عن تلك اليت كانوا ةمارسوهنا
خالل حقبة من الزمن .أما روس ( )Edward A. Rossيبدا له" :أن التغري االجتماعي ،ما هو إال
التعديالت اليت حتدث يف املعاين و ِ
القيم ،اليت تنشر يف اجملتمع ،أو بني بعض مجاعاته الفرعية .وأما يرانسيس

a

ألني ( )Francis Allenييذهب إىل أن " :التغري االجتماعي يتضمن تغريات يف أسلوب األداء الوظيفي هلذه
2 1
األنساق خالل يرتة زمنية معينة... ".
ومن خالل هذه التعريفات ةمكن أن نقول أن التغيري االجتماعي هو كل حتول يقع يف جمتمع من
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اجملتمعات يف يرتة زمنية حمددة ،ويصيب تركيبه أو بنيانه الربقي أو نظمه االجتماعية أو القيم أو املعايري
السائدة أو أمناط السلوك أو نوع العالقات السائدة ،وقد يكون التغري ماديا يستهدف تغري اجلوانب املادية
والتكنولوجية واالقتصادية ،وقد يكون التغري معنويا يستهدف تغري اَتاهات الناس وقيمهم وعاداهتم

M

وسلوكهم 3.وهناك تعريف شامل للدكتور حسني رشوان والذي جيمع ييه أبرز نقط التعريفات السابقة مركزا
على أهم العناصر ييه حيث عريه بأنه" :عملية حركية إطرادية مستمرة متتابعة ،واالختاليات والتعديالت
والتحوالت اليت تررأ على أمناط احلياة يف جمتمع معني أو يف شعب من الشعوب ،وعلى ظاهرة من الظواهر
االجتما عية ،وعلى آياق العالقات االجتماعية خالل يرتة معينة من الزمن واليت ةمكن مالحظتها
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وتقديرها 4".وبناء على التعريفات السالفة الذكر واليت أملت يف جمملها كل اجلوانب اليت يتضمنها التغيري
االجتماعي ،من تغيري حاصل على مستوى اجلماعات يف الفعل والتفاعل بني األيراد ،خلص إىل أن التغيري
االجتماعي هو كل ما يررأ على العالقات االجتماعية والنظم والقيم واملعايري واألخالق والعادات اليت
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وتربيقات عملية لدى كاية أيراد اجملتمع املسلم".
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يتكون منها البناء االجتماعي من تبدل وحتول نتيجة مؤثرات وعوامل حضارية واقتصادية وسياسية .وال
شك يف أن العمل اجلماعي املقصود يهدف إلحداث التغيري إىل األيضل يف حياة الفرد واجملتمع بأسره
بالوسائل الشريفة النبيلة اليت تتفق مع التصور االعتقادي الرباين .وهبذا "التغيري االجتماعي يقط ترجع األمة
اإلسالمية إىل منهج النبوة وتربيقه على أرض الواقع حبيث يتحول هذا املنهج النبوي إىل ممارسات

 1زايد ،أمحد  /التغري االجتماعي( /التعريفات مأخوذة حسب ترمجة املؤلف) :ص .10
2لقد مت استخراج التعريفات املذكورة آنفا من املصادر الثالثة السابقة اليت تتكلم عن علم االجتماع ،ومل أرجع للمراجع األصلية لتغري اللغة
وصعوبة استخراج املعلومات على هذا األساس.
 3حسن ،عبد الباسط /التغري االجتماعي يف اجملتمع االشرتاكي :ص .44
 4رشوان ،د .حسني عبد احلميد أمحد /التغري االجتماعي واجملتمع :ص .13
 5القرشي ،د .خلف بن سليم بن سليم /منهجية التغيري االجتماعي للرتبية من منظور إسالمي وتربيقاهتا يف جمال العالقات االجتماعية
املدرسية :ص.15
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المبحث الثالث
مفهوم التربية

a

تعترب الرتبية الوسيلة األوىل واألهم لتغيري اإلنسان واجملتمع ،ألن مبدأها تغيري النفس بناء على
التعليم والتوعية .ومصرلح الرتبية واسع االستخدام ألنه يشمل جوانب عدة لبناء الشخص وتعليمه ،وهذا
يتبني من خالل معىن الرتبية اللغوي ومن خالل ورود هذا املصرلح ومشتقاته وأجزائه ومرادياته يف القرآن
الكرمي وما تضمنه من ٍ
معان ودالالت .ولذلك تعددت وتنوعت دالالت كلمة "الرتبية" يف موسوعات
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املصرلحات ومعاجم اللغة ،إال أهنا تشري يف معظمها إىل عدة أصول لغوية ةمكن من خالهلا حتديد ويهم
املعىن األساسي للرتبية.

المطلب األول

of

تعريف لفظتي التربية والجوانب لغة واصطالحا
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أوال :تعريف التربية في اللغة
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بعد اطالعي على قواميس و معاجم اللغة العربية وجدت أن لفظة الرتبية ترجع إىل األصلني يف اللغة
وكالمها حيمالن مجلة من املعاين والدالالت.
األصل األول هو "ربا يربو رباء وربوا" وله عدة معا ٍن ،يهو يعين :الزيادة والتنمية أي ربا ربوا ورباء
1
﴿وَما آتَْيتُم ِّمن ِّربا لِّيَ ْربُ َو ِيف أ َْم َو ِال الن ِ
ند
َّاس يَ َال يَ ْربُو ِع َ
زاد ومنا وارتبيته وأربيته و منيته .ومنه قوله تعاىلَ :
ضعِ ُفو َن 2﴾.واملعىن اآلخر هو :نشأ وترعرع ،ويقال
ك ُه ُم الْ ُم ْ
اللَّ ِه َوَما آتَْيتُم ِّمن َزَكاةٍ تُِر ُ
يدو َن َو ْجهَ اللَّ ِه يَأ ُْولَئِ َ
ر ي يالن يف بين يالن أي نشأ ييهم ،وتقول رباه مبعىن أنشأه ومنى قواه اجلسدية والعقلية واخللقية ...كما
جاء مبعىن :حفظ ورعى .ويعين أيضا :التغذية ويقال ربيته تربية وتربيته أي غذوته وهو لكل ما ينمى
3
كالولد والزرع وحنوه.

 1أبادي ،حممد بن يعقوب الفريوز /القاموس احمليط :ج  ،4ص.364 :

 2سورة الروم :آية .34
 3بن منظور ،أ ي الفضل مجال الدين حممد بن مكرم /لسان العرب :ج ، 1ص  411و ج  ،5ص .110-112
59

ب ويندرج حتته املعاين التالية :ال ُملك والقيام عليه وتدبري أموره و الرب هو
ب يَ ُر ُّ
واألصل الثاين َر َّ
اهلل  -عز وجل  -هو رب كل شيء ،أي مالكه ،وال يقال الرب يف غري اهلل إال باإلضاية .ورب كل شيء
مالكه ومستحقه ،يالرب يرلق يف اللغة على املالك والسيد واملدبر واملر ي والقيم واملنعم .كما يعين :احلفظ
والرعاية ،يقال رباه تربية وترباه أحسن القيام عليه ،ووليه حىت يفارق الرفولية كان ابنه أم مل يكن .ويعين:
1
اإلصالح واإلمتام ،يقال رب الضيعة أي أصلحها وأمتها .ورب الرجل ولده يربه ربا ورببه وترببه مبعىن رباه.

a

ويعين اجلمع والزيادة ،يقال رب مجع وزاد ،ومن هذا الباب الربابة ،وهو العهد وسي العهد ربابة
3
ألنه جيمع ويؤلف 2.ويعين :الرسوخ يف العلم ،ومنه العامل الرباين أي الراسخ يف العلم.
ومما سبق يتضح لنا أن التعريفات اللغوية تدور حول الرعاية واحملايظة والسياسة والعلم والتنمية
والزيادة والنشأة والرتعرع.
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ثانيا :التربية في االصطالح

M

وردت تعريفات متنوعة ملعىن الرتبية ،وسبب االختالف راجع للرتكيز على جانب من اجلوانب اليت
يتضمنها املفهوم العام للرتبية ،يبعض العلماء يعريها على أساس النمو اجلسدي ،أو العقلي ،ومنهم من
يعريها على أساس النتائج املتوقعة من العملية الرتبوية ،ومنهم من يربرها بالفلسفة ييسميها علم النفس

of

ty

الرتبوي ،وبعض العلماء يركز على الترور الفكري ييعريها على أهنا الفكر الرتبوي.
يباعتبار الرتبية هي عملية النمو يعريها البعض بأهنا" :تنمية الوظائف اجلسمية والعقلية واخللقية

si

حىت تبلغ كماهلا عن طريق التدريب والتثقيف 4".وعلماء الرتبية يعريوهنا بأهنا" :منو الكائن البشري من

ve
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خالل اخلربة املكتسبة من مواقف احلياة املتنوعة ،ويقصد بالنمو اكتساب خربات جديدة متصلة ومرتبرة
ارتباطا معينا لتكون منرا خاصا بشخصية الفرد وتوجهه إىل املزيد من النمو ليتحقق بذلك أيضل توايق بني

ni

الفرد وبيئته".

5
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وبعضهم ربرها بالفكر ومفهوم اإلسالم للرتبية يعريها أهنا" :املفاهيم اليت يرتبط بعضها ببعض يف
إطار يكري واحد يستند إىل املبادئ والقيم اليت أتى هبا اإلسالم واليت ترسم عددا من اإلجراءات والررائق

 1اجلوھري ،إساعيل بن محاد /الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية :ج  ،6ص .1351-1344
 2بن يارس ،أمحد زكريا أبو احلسني /معجم مقاييس اللغة :ص .320
 3إساعيل ،أ.د.سعيد  ،وبن حمجب ،أ.د.حممد ،وإبراهيم ،أ.د.عبد الراضي /الرتبية اإلسالمية املفهومات والتربيقات :ص.12
 4عاقل ،ياخر /قاموس الرتبية :ص.12
 5النجيحي ،حممد /مقدمة يف يلسفة الرتبية :ص .112

60

العملية يؤدي تنفيذها إىل أن يسلك الفرد سلوكا يتفق مع عقيدة اإلسالم 1".وكذلك عريت بأهنا:
2

"إحداث تغيري يف سلوك الفرد يف االَتاه املرغوب ييه من وجهة نظر اإلسالم".

وةمكننا اختيار تعريف لعله يكون أكثر مجعا لعدة مفاهيم ومتضمنا مفاهيم أخرى ملصرلح الرتبية
وهي" :عملية منو واكتساب للخربة ،وتغيري مرغوب ييه يف سلوك الفرد واجلماعة عن طريق تفاعل الفرد مع
الكائنات واألشياء احمليرة به ومع البيئة العامة اليت يعيش ييها 3"،وعن طريق "استخراج ما لدى الفرد من
قدرات كامنة وتنميته خلقيا وعقليا حىت يصبح حساسا بالنسبة لالختيارات الفردية واالجتماعية قادرا على
العمل والنشاط احلقيقي مبقتضى ما خيتاره منها".

4

a

ay

وعلم ا لرتبية علم مستقل يراعي التغريات االجتماعية وحتديات الزمن ،يهو يتقدم ويترور بأساليبه

ووسائله اجلديدة املناسبة لزمان ما وجمتمع ما ،ولكن مبادئه ثابتة .ومن هنا ةمكننا أن نفهم أن من مترلبات

al

هذا العلم دراسة وإجياد أساليب جديدة ومناسبة تساعدنا على تربية اإلنسان وإعداده بشكل أيضل يف

M

بناء شخصيته وقدرته على مواجهة حتديات الزمن واجملتمع.

of

ثالثا :تعريف لفظة الجوانب لغة

si
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واجلوانب مجع ومفردها جانب ،وأصلها "جنب" ،واجلْنب واجلنَبةُ واجلانِب ِش ُّق ا ِإلنْ ِ
سان وغريه،
َ ُ َ
ُ
تقول قع ْدت إِىل جْنب يالن وإِىل جانِبه ،واجلمع جنُوب ِ
تقول
نائب .ويف التنزيل العزيز﴿ :أَ ْن َ
َ ُ
ب َ
َ
ُ
َ
وج ُ
وجوان ُ
ِ 5
ت يف َجْن ِ
ت يف
ب الله﴾  ،قال َّ
ب ،وقوله (على ما يَ َّرطْ ُ
نَ ْفس يا َح ْسَرتا على ما يَ َّرطْ ُ
ب ال ُق ْر ُ
الفراءُ :اجلَْن ُ
ِ ِ ِ
جْن ِ ِ
وجنَبَه الشيءَ،
َّب الشيءَ وَتَنَّبَه وجانَبَه وَتَانَبَه و ْ
اجتَ نَبَهُ بَعُد عنه َ
ب الله) أَي يف قُ ْرب الله وجوا ِرهَ .
َ
وجن َ
6
ِ
َجنَبَه َحنَّاهُ عنه.
وجنَبَه َْجينُبُه وأ ْ
وجنَّبَه إيَّاه َ
َ
ان  :ما َْحتت إب ِره إىل َك ْش ِحه ،تقول  :قَع ْدت إىل جْن ِ ٍ ِ
وجْنب ا ِإلنْس ِ
مع َىن
َ ُ
َص ُل ْ
ب يالن وجانبِه ،وأ ْ
ْ
َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب:
اجلَْنب :اجلارحةُ مث استُع َري للناحية اليت تَليها كاستعارة سائر اجلَوارِِح لذلك كاليَمني والشِّمال .واجلان ُ
7
الناحيةُ ،ويكون مبعىن اجلَْن ِ
ِ
الشخص.
ب أَيضا ألَنه ناحية من
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 1حممد ،علي سعيد وحممد احلامد وعبد الراضي /الرتبية اإلسالمية املفهومات والتربيقات :ص .6
 2أبو الوي ،أمني /أصول الرتبية اإلسالمية :ص .10
 3الشيباين ،عمر حممد التوم /يلسفة الرتبية اإلسالمية :ص .30
 4القضاة ،خالد /املدخل إىل الرتبية والتعليم :ص .12
 5سورة الزمر :آية .56

 6بن منظور ،أ ي الفضل مجال الدين حممد بن مكرم /لسان العرب :ج  ،0ص .126
 7الزبيدي ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين /تاج العروس من جواهر القاموس :ج  ،16ص .104
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والصاحب باجلَْن ِ
ب صاحبك يف السفر .واجلار اجلُنب جارك من قوم آخرين و جانَبَهُ و ََتَانَبَهُ و
ِ
اجتنَبَهُ كله مبعىن ،ورجل أجنَِ ٌّ
 ي و ْ
ْ
وجنَبَهُ الشيء من باب نصر و جنَّبَهُ
ب و ُجنُب و جانب مبعىنَ ،
أجنَ َ
1
َصنام﴾.
اجنُْبين وبَ َّ
ين أَ ْن نَ ْعبُ َد األ ْ
الشيء َتنيبا مبعىن أي حناه عنه ،ومنه قوله تعاىل﴿ :و ْ
2
ِ
يب الغريب.
واجلَنَ ُ
اب بالفتح الفناء وما قرب من حملة القوم و اجلَن ُ
رابعا :معنى الجوانب اصطالحا

a

يتضح لدينا مما سبق أن أصل هذه الكلمة له عدة معان خمتلفة ،واملعىن املرلوب هلذا التصريف
"اجلانب" هو "الناحية" ،يمعىن "اجلوانب" اصرالحا ال خيرج من ذلك املعىن اللغوي حيث يقصد هبا
ناحية أو نواحي الشيء .ييكون بذلك معىن اجلوانب الرتبوية النواحي الرتبوية.
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 1سورة إبراهيم :آية .35
 2الرازي ،حممد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /الصحاح :ص .44
62

المطلب الثاني
ورود مادة التربية في القرآن الكريم

a

مل ترد لفظة الرتبية يف القرآن الكرمي بنصها ولكن وردت بعض مشتقاهتا يف ثالثة مواضع بصيغتني،
صيغة الفعل ووردت يف قول اهلل تعاىل﴿ :و ِ
اح ُّ
ب ْٱرمحَْ ُه َما َك َما
ٱلر ْمحَِة َوقُل َّر ِّ
ٱلذ ِّل ِم َن َّ
َ ْ
ٱخف ْ
ض َهلَُما َجنَ َ
صغِريا 1﴾.كما ربياين ورمحاين برتبيتهما .يالرتبية تكملة للوجود.
َربَّيَ ِاين َ
2
ِِ
ك يِينَا ولِيدا ولَبِثْ ِ ِ
ني﴾.
ويف قوله تعاىل على لسان يرعون﴿ :قَ َ
ال أَ َملْ نَُربِّ َ
ت يينَا م ْن عُ ُم ِرَك سن َ
َ َ َ
والرتبية هنا :كفالة الص ي وتدبري شؤونه .قال مقاتل :ذكر موسى ويرعون ،ألن أهل مكة ازدروا حممدا-
صلى اهلل عليه وسلم  -واستخفوا به ،ألنه ولد ييهم ،كما أن يرعون أزدرى موسى ،ألنه رباه ونشأ ييما
3
بينهم.
ويتبني من سياق اآليتني أن املقصود بالرتبية التنشئة والرعاية بكل شؤون احلياة للرفل ،كما أن

ay
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M

املرحلة العمرية اليت تناولتها اآليتني تبدأ من مرحلة الرفولة يإن لفظيت "صغريا " و "وليدا " تدالن على
ذلك ،وذلك لكون هذه املرحلة أشد تأثرا بالرتبية وحاجة للرعاية والتعليم واملراقبة ،و الرتبية ال تقف عند
انتهاء املرحلة الرفولية إمنا تستمر حىت املمات.
ِ
ِ
أما وورودها يف صيغة االسم يقد وردت يف موضع واحد ،قال تعاىلَ ﴿ :ما َكا َن لبَ َش ٍر أَن يُ ْؤتيهُ
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ول لِلن ِ
ني ِمبَا ُكنتُ ْم تُ َعلِّ ُمو َن
ب َو ْ
ْم َوٱلنُّبُ َّوةَ ُمثَّ يَ ُق َ
َّاس ُكونُواْ عبَادا ِّيل من ُدون ٱللَّه َولََٰكن ُكونُواْ َربََّٰنيِّ َ
ٱللهُ ٱلْكَٰتَ َ
ٱحلُك َ
ِ
ب َوِمبَا ُكْنتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن 4﴾.يأمرهم بأن يكونوا ربانيني ،أي :علماء حكماء حلماء معلمني للناس
ٱلْكَٰتَ َ
ومربيهم ،بصغار العلم قبل كباره ،عاملني بذلك ،يهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم اليت هي مدار
5
السعادة ،وبفوات شيء منها حيصل النقص واخللل.
أما مراديات الرتبية ومعانيها يف القرآن الكرمي يجاء يف عدة مواضع منها :مبعىن اإلصالح أي ضد
اإليساد  ،وهو أحد معاين الرتبية ،وهو نوع من أنواع التغيري لكنه تغيري إىل األيضل ،وتقومي خللل قائم،
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واإلصالح قد ال يقتضي الزيادة وإمنا التعديل والتصحيح .وقد ذكرنا سالفا عن ورود مادة اإلصالح
ومعناها يف القرآن الكرمي بشكل مفصل يف املرلب األول من املبحث األول.

 1سورة اإلسراء :آية .14
 2سورة الشعراء :آية .10
 3القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،14ص.40 :
 4سورة آل عمران :آية .24
 5السعدي ،عبدالرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان :ص .136
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ومن مراديات الرتبية اليت وردت يف القرآن كلمة التزكية وهي تعين الترهري ،قال اهلل تعاىل﴿ :قَ ْد أَيْ لَ َح َمن
اها 1﴾.أي من ويقه اهلل وأعانه يزكى نفسه أي طهرها با ِإلةمان والعمل الصاحل
اب َمن َد َّس َ
َزَّك َ
اها َوقَ ْد َخ َ

مبعدا هلا عما يدنسها من الشرك واملعاصي يقد أيلح مبعىن ياز يوم القيامة وذلك بالنجاة من النار .أي
طهر نفسه من الذنوب ،ونقاها من العيوب .وحيتمل أن يكون املعىن :قد أيلح من زكى نفسه ،أي :براعة
2
اهلل ،وقد حيتمل أن يكون املعىن :قد أيلح من زكى اهلل نفسه ،وقد خاب من دسى اهلل نفسه.

a

ث
وكما وردت مبعىن التعليم كمرادف للرتبية يف مواضع كثرية ومنها قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ربَّنَا َوٱبْ َع ْ
ِ ِ
ِ
ك وي علِّمهم ٱلْ ِكَٰتَب و ِْ
ِِ
َنت َ ِ
يم 3﴾.أي
ْمةَ َويَُزِّكي ِه ْم إِن َ
َّك أ َ
َ َ
ٱحلك َ
ييه ْم َر ُسوال ِّمْن ُه ْم يَْت لُواْ َعلَْيه ْم آيََٰت َ َ ُ َ ُ ُ ُ
ٱلعز ُيز ٱحلَك ُ
يعلموهنم القرآن والسنة والفهم يف الدين ،وطاعة اهلل ،واخلري ييفعلوه ،والشر ييتقوه ،وخيربهم برضا اهلل عنهم
إذا أطاعوه؛ ليستكثروا من طاعته ،وجيتنبوا ما يسخره من معصيته 4.وال شك أن التعليم أهم عناصر
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الرتبية ،بل هو جزء ال يتجزأ منها ،بل هناك من العلماء واملفكرين من ال يكاد يفرق بني الرتبية والتعليم،
5
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال اللَّهُ﴾.
واآليات عن العلم والتعليم كثرية جدا يف كتاب اهلل الكرمي ،منها قوله تعاىل﴿ :يَ ْ
ٱحلِْليَ ِة َوُه َو ِيف
ومن مراديات الرتبية وردت لفظة التنشئة ،كما يف قوله تعاىل﴿ :أ ََوَمن يُنَ َّشأُ ِيف ْ
ني 6﴾.ونَشء الشيء يف ٍ
ِْ
ص ِام َغْي ر ُمبِ ٍ
حالة أن يكون ابتداءُ وجوده مقارنا لتلك احلالة ،يتكون للشيء
ُْ
ٱخل َ ُ
مبنزلة الظرف .وقرأ اجلحدري يف رواية "ينشأ" مبنيا للمفعول خمففا ،وقرأ احلسن يف رواية أيضا "يناشأ" على
وزن يفاعل مبنيا للمفعول ،واملناشاة مبعىن اإلنشاء ،وقرأ اجلمهور "ينشأ" مبنيا للفاعل .واآلية ظاهرة يف أن
7
النشوء يف الزينة والنعومة من املعايب.
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 1سورة الشمس :آية .11-4
 2ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،0ص .411
 3سورة البقرة :آية .114
 4ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،1ص .444
 5سورة حممد :آية .14
 6سورة الزخرف آية.10 :

 7األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين  /تفسري روح املعاين :ج  ،15ص  ،21ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل
اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،15ص .101
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المطلب الثالث
مفهوم التربية والتعليم في عملية التغيير
للرتبية دور رئيس يف تغيري الفرد واجملتمع ،وحىت نفهم مكاهنا وقيمتها ال بد من إلقاء الضوء على مفهوم
التغيري الرتبوي ألنه يعترب عملية مستمرة وشاملة هتدف إىل تصليح جوانب الشخصية كلها ،و ترعى الفرد
روحه وعقله وجسده يف توازن يسعى لتزكية النفس البشرية والرتقي هبا لبلوغ درجات عليا يف الكمال اإلةماين
واخللقي .كما هتدف الرتبية إىل بناء قدراته ومهاراته وإعداده لتحمل املسؤولية اليت كلفه هبا ربه -عز

a
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وجل -يكل إنسان مكلف بالواجبات الشخصية ورعاية احلقوق والواجبات االجتماعية واإلنسانية لتحقيق
السعادة الدنيوية" .وتُعد الرتبية هي أحد العناصر األساسية لتحقيق التنمية وإن قيمة التعليم ال ينبغي أن
تقاس يقط بنسبة إضايته الكمية إىل النمو االقتصادي ولكن أيضا باإلشارة إىل دوره يف إزالة الفقر أو
ختفيف مساوئه 1".يالقرآن الكرمي ير ي األيراد واجلماعات على أساس توحيد اهلل ،وتعليم هذه احلقيقة هو
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال اللَّهُ﴾ 2.مث يبين على هذه احلقيقة أسسا أخرى
أصل يف الرتبية ،كما قال تعاىل﴿ :يَ ْ
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ع َقدية ويكرية وخلقية واجتماعية متتد إىل هناية عمر اإلنسان وتنفعه يف الدنيا واآلخرة .وكان نبينا  -صلى
بسريه على املنهج القرآين الرتبوي مربيا مثاليا إذ استراع يف سنوات قليلة أن يغري اجملتمع
اهلل عليه وسلم ْ -
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اجلاهلي والوثين ليصبحوا أيضل جيل عريه التاريخ إةمانا وخلقا وجهادا يف سبيل اهلل تعاىل .يالعملية الرتبوية
إذن تشمل "تعليم األيراد قيما ومهارات اجتماعية تؤهلهم ليكونوا مشاركني يف احلياة على أسس من قواعد
والتزامات العقيدة اإلسالمية السمحاء اليت حتفظ هلم وجملتمعهم هويته ،وَتعلهم متمتعني حبصانة ثقايية
3
متكنهم من التفاعل اليقظ مع اهلويات الثقايية يف زمن صار ييه العامل متواصال".
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و يشمل أيضا تعليم الفرد لررق التعايش يف جمتمع ما ،أو مع مجاعة ما حىت يتمكن من
االستمرار واالستقرار يف ذلك اجملتمع .بذلك يكون التعلم اجتماعيا حيث يكتسب الفرد من خالل هذا
التعليم الوعي الذي يصبح به مستجيبا للمؤثرات االجتماعية.

U

التغيري الرتبوي اذن "عملية تشكيل السلوك االجتماعي للفرد وهو عبارة عن عملية منو يتحول
الفرد خالهلا من طفل مرتكز حول ذاته معتمد على غريه ويستهدف يقط إثبات حاجاته الفسيولوجية إىل
يرد ناضج يدرك معىن املسئولية االجتماعية وكيف يتحملها ويستريع أن يضبط انفعاالته ويتحكم يف
4
إشباع حاجاته مبا يتفق مع املعايري االجتماعية".
 1ناصر ،د .إبراهيم عبد اهلل /علم االجتماع الرتبوي :ص .131
 2سورة حممد :آية .14

 3علي ،سعيد إساعيل /الرتبية اإلسالمية املفهومات والتربيقات :ص .14-13
 4داغستاين ،بلقيس إساعيل /الرتبية الدينية واالجتماعية لألطفال :ص .42
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وبذلك يإن الرتبية اإلسالمية منهج شامل للحياة يف مجيع جماالهتا ونظام اجتماعي تربوي يتناول
اجملتمع بكل مظاهره الفكرية والثقايية والعلمية .يهي تشمل تنمية مجيع جوانب الشخصية الفكرية
والعاطفية واجلسدية واالجتماعية ،وتنظيم سلوكها على أساس من مبادئ اإلسالم وتعاليمه ،بغرض حتقيق
أهداف اإلسالم يف شىت جماالت احلياة .يهي شاملة جلميع مناحي احلياة ال تقتصر على جانب دون آخر،
هتتم حبياة الفرد وسالمة اجملتمع ،كما أهنا ال تقتصر على إعداد الفرد للعيش يف احلياة الدنيا يحسب بل

a

هتتم بأمر اآلخرة ،وتعده لتحقيق معىن اخلالية يف األرض وعمارهتا والعمل على صالحها ليسعد ييها
وتتحقق له السعادة األخرى.
والتغيري الرتبوي يف ضوء القرآن حيكم السلوك االجتماعي للفرد ويوجهه ،ويرسم للفرد أسلوب
ممارسته لوظائفه ضمن األدوار االجتماعية املختلفة ،وحيدد مسئولياته وواجباته ،ويضبط عالقاته مع
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اآلخرين يف املواقف االجتماعية على اختاليها ،من خالل أسس ومنرلقات متمثلة يف قيم ومبادئ موجهة
للحياة االجتماعية ،يهو مشتمل على منهجية املمارسة ووسائلها وأهدايها ،وحمددا لغاياهتا .يكتاب اهلل
كتاب التغيري والرتبية مبعناها الشامل هي أسلوبه الرئيس يف التغيري ،مع كل ما ييه من توجيهات وأساليب.

M

يإن يف املفهوم القرآين للرتبية هدف منو الفرد واجملتمع ،وتغيري سلوك الفرد واجلماعة عن طريق تفاعل الفرد
مع البيئة العامة اليت يعيش ييها واستخراج ما لدى الفرد من قدرات كامنة وتنميته خلقيا وعقليا حىت
يصبح قادرا على العمل الذي يرلبه اهلل منه ويرضى عنه ،ومن هنا ةمكننا أن نفهم حمور معىن الرتبية
ومسامهتها يف التغيري االجتماعي من منظور القرآن الكرمي.
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المطلب الرابع
المفهوم التركيبي للكلمات الثالث (التغيير واالجتماع والتربية) وعالقتها
بالشيخ محمد هانجيتش البوسنوي

a

من خالل املعاين اللغوية واالصرالحية ملواد البحث ةمكن أن نقول أن التغيري االجتماعي عملية
حركية مستمرة ومتتابعة ،وتشمل التحوالت والتعديالت اليت تررأ على أمناط احلياة يف جمتمع معني ،أو
على ظاهرة من الظواهر االجتماعية ،وعلى آياق العالقات االجتماعية خالل يرتة معينة من الزمن واليت
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ةمكن مالحظتها وتقديرها .وحتديد دور اإلنسان وتأثريه يف هذه العملية يعد أهم املسائل ،والرتبية هي
األسلوب الرئيس الذي نستخدمه إلحداث التغيري املرلوب واملرغوب .وذلك من خالل يرتة حمددة من
الزمن ومن خالل عمل الفرد أو اجلماعة أو مؤسسة معينة ،سواء على مستوى الدولة وقوانينها أو على

M

مستوى املؤسسة التعليمية أو التوعوية وغريها .إذن ،يإن املفهوم الرتكي ي للكلمات الثالث واليت هي حمور
موضوع البحث يعين إحداث التغيري املرغوب ييه من وجهة نظر اإلسالم واملقصود من قبل اإلنسان أو
اجلماعة يف سلوك الفرد واجملتمع احملدد .وهذا املفهوم يتضمن عملية التغيري بأكمله من ختريرها ومراحلها
وميادينها وأساليبها اليت هبا حنصل على التغيريات املستهدية .وهو كذلك يشمل كل التعديالت
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والتحسينات سواء عند الفرد أو عند املؤسسة الرتبوية كما يشمل النمو واكتساب اخلربات ،واستخراج ما
لدى الفرد من قدرات كامنة وتنميته خلقيا وعقليا حىت يصبح حساسا بالنسبة لالختيارات الفردية
واالجتماعية ،قادرا على العمل والنشاط احلقيقي مبقتضى ما خيتاره منها.
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وعملية تشكيل السلوك االجتماعي للفرد عبارة عن عملية منو ،يتحول الفرد من خالهلا من طفل
مرتكز حول ذاته معتمد على غريه ويستهدف يقط إثبات حاجاته إىل يرد ناضج يدرك معىن املسؤولية
االجتماعية وكيف يتحملها ويستريع أن يضبط انفعاالته ويتحكم يف إشباع حاجاته مبا يتفق مع املعايري
االجتماعية .وهذا املفهوم ليس جامدا ،ألن الرتبية تعين دراسة مستمرة وإجياد أساليب جديدة ومناسبة

U

تساعد على تربية اإلنسان وإعداده بشكل أيضل يف بناء شخصيته وقدرته على مواجهة حتديات الزمن
واجملتمع.
والتغيري الرتبوي يف القرآن حيكم السلوك االجتماعي للفرد ويوجهه ،ويرسم للفرد أسلوب ممارسته
لوظائفه ضمن األدوار االجتماعية املختلفة ،وحيدد مسئولياته وواجباته ،ويضبط عالقاته مع اآلخرين يف
املواقف االجتماعية على اختاليها ،من خالل أسس ومنرلقات متمثلة يف قيم ومبادئ موجهة للحياة
االجتماعية ،يهو مشتمل على منهجية املمارسة ووسائلها وأهدايها ،وحمددا لغاياهتا.
وعالقة الشيخ حممد هاجنيتش مبفهوم التغيري االجتماعي الرتبوي تبدأ من أمهية عناصر التغيري ومنها
الزمان واجملتمع حيث كان يعيش الشيخ يف يرتة متوترة وحساسة ملسلمي املنرقة بسبب سقوط اخلالية
67

العثمانية واليت كانت دولة البوسنة من ضمنها .يتغيري احلكم واملؤسسات القانونية والتعليمية من األصل
الشرعي إىل الوضعية الشيوعية أثر يف التغيري االجتماعي بأكمله.
وللشيخ هاجنيتش دور رئيس ومهم يف احلفاظ على املؤسسات والقيم الدينية ،يحينما كانت
الدولة الشيوعية هتدم األخالق اإلسالمية كان الشيخ هاجنيتش خيرج إىل مدن خمتلفة لتوعية الناس عن هذا
التغيري السل ي وليحثهم على التمسك بالقيم اإلسالمية ،حيث كان مربيا وناصحا يف كل يرصة أتيحت له.

a

كما كان مشاركا يف املؤسسات الدولية حيث عمل مدرسا ومربيا يف املدارس واجلامعات .وكان الشيخ
يستغل كل مناسبة لكتابة أهم ما خيص املسلمني من موضوعات وخيص مستقبلهم .ويف أعمال الشيخ
هاجنيتش ومشاركته يف مؤسسات الدولة وكثرة مؤلفاته عالقة مباشرة يف التغيري االجتماعي والرتبوي يف يرتة
من الزمن كانت يف غاية األمهية للحفاظ على القيم األخالقية وبقاء اإلسالم يف اجملتمع البوسنوي .ألجل
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ذلك تعترب جهود الشيخ هاجنيتش يف عملية التغيري االجتماعي وأسلوبه يف ذلك منوذجا جيدا المتثال
املفهوم الرتكي ي ملوضوع الدراسة.
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المبحث الرابع
سيرة الشيخ محمد هانجيتش
المطلب األول :مولده ونشأته وتعليمه

a

ولد الشيخ َْحم َمد بن حممد بن َْحم َمد بن صاحل هاجنيتش البوسنوي 1بتاريخ  16ديسمرب لعام 1416م يف عاصمة البوسنة
سراييفو وقد نشأ يف أسرة كبرية ،حيث كان األخ األكرب خلمس إخوة وثالث أخوات ،كما وصف ذلك أخوه األصغر
مصرفى ،وأضاف أن هلم يف سراييفو أر ٍ
اض وأمالك عظيمة .مما يدل على أن الشيخ نشأ يف أسرة مقتدرة وثرية .وأهنى يف
سراييفو دراسته االبتدائية والثانوية الشرعية ،وخترج منها عام 1416م ،مث اَته إىل القاهرة والتحق باألزهر وحصل على
شهادته اجلامعية يف عام 1431م .ويف نفس العام ذهب مع والده ألداء يريضة احلج .وبعد عودته إىل سراييفو مت تعيينه
معلما يف مدرسة الغازي ُخس ِروبك ومربيا يف سكنها الداخلي حيث يسكن مجيع الرالب .ويف عام 1432م نُِقل للعمل
يف مكتبة غازي ُخسروبك واليت متتاز بوجود خمروطات قدةمة يزيد عمرها عن مئات السنني ،باإلضاية إىل العديد من
الكتب املفيدة ،لكنها كانت تفتقد إىل الرتتيب والتنظيم ،يعكف هاجنيتش على تنظيمها وتصنيف كتبها بكتابة قائمة
كبرية يصف ييها كل كتاب من حيث العنوان واسم املؤلف باإلضاية إىل موجز عن حمتواه ،والذي ترلب منه جهدا
عظيما ،إذ ال بد من االطالع على كل الكتب الستخراج تلك املعلومات .وقد وصف الشيخ على مدى سبعة أعوام من
عمله يف املكتبة  3141كتابا كان أغلبها على شكل خمروطة .مث اختري هاجنيتش كمحاضر يف الكلية الشرعية اإلسالمية
ملاديت التفسري وأصول الفقه يف عام 1434م.
بدأ الشيخ هاجنيتش مسريته يف الكتابة والتأليف منذ أن كان يف املرحلة الدراسية املتوسرة ،وكتب أول مقاالته
يف جملة "نويف ِهبار" عام  1410م .ومنذ ذلك الوقت وحىت وياته كتب ما يزيد على  311مؤلَّف منها ما نُ ِشر
كدراسات مميزة واليت تدرس إىل اآلن يف اجلامعات اإلسالمية كمادة ختصصية ،ال سيما يف علوم التفسري واحلديث و
أصول الفقه .ودرس هاجنيتش األعمال األدبية ملسلمي البوسنة واهلرسك باللغات الشرقية وكذلك تارخيهم الثقايف ،وقد
ألف عددا من الكتب عن تاريخ اإلسالم واملسلمني يف املنرقة ،وساهم يف حل العديد من املشكالت واملسائل املتعلقة يف
2
حياة مسلمي البوسنة واهلرسك.
س لرالب الصف السابع والثامن من املرحلة املتوسرة يف
ألف هاجنيتش كتابا يف جمال العقائد ،حيث يدر ُ
املارس الثانوية .وشارك معه بعض األساتذة يف تأليف كتب لقواعد اللغة العربية للمستويات الدراسية األدَن يف املرحلة
الثانوية ،حيث مت طباعتها يف جزأين .كما وكتب مقدمة يف علم التفسري واحلديث كدليل مساعد للرلبة هلاتني املادتني يف
مدرسة الغازي ُخسروبك ،حيث أن الكتاب املقرر والدليل املساعد ملاديت التفسري واحلديث مها باللغة العربية .وقامت جملة
"اهلداية" برباعة مواعظ الشيخ هاجنيتش بقصد خدمة األئمة واملعلمني لتكون مادة إلنشاء اخلرَب واملواعظ والدروس،
وكان الشيخ قد أعد مواعظه و دروسه يف أصول الفقه للرباعة قبل أن تواييه املنية اليت حالت دون إمتام ذلك .ويعد مؤلَُّفه
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 1هاجنيتش( ،أو اخلاجني البوسنوي حسب توقيع الشيخ نفسه) حمَْ َمد /كتاب احلاوي للرسائل واالجازات واملهمات والفتاوى (املخروطة غري
مربوعة) :اجلزء األول ،رقم املخروطة يف مكتبة "الغازي خسروبك" ،1651 :رقم ورقة.01-01 :
 2ترالييتش ،حممود /حفظة الكتب يف مكتبة "الغازي خسروبك" /اجمللد السنوي الصادر عن املكتبة  ،رقم  :6-5ص .51-44
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a

يف اخلرَب يف جملة اجلمعية الدينية اإلسالمية "جالسنيك" لعام 1435م منوذجا يف إعداد اخلرَب ،وييما جيب أن تبدأ،
وما ال يلزم ذكره ييها.
ويف التاريخ اإلسالمي كتب هاجنيتش عن املسلمني يف سيسيليا ،وعن اخلليفة عمر بن عبدالعزيز ،وعن مسلمي
إسبانيا وبولندا واجملر .وإىل جانب ما تقدم ذكره عن دراسته لألعمال األدبية ملسلمي البوسنة واهلرسك باللغات الشرقية
يقد كتب ما يزيد على عشرين مصنفا يف هذا اجملال .وكان قد عزم على ترمجة التاريخ اإلسالمي الكبري للكاتب عصري
سيادت من اللغة الرتكية وهو يقع يف تسع جملدات ،يأهنى منها اجمللد األول وثلث الثاين ،لكنه تويف قبل إمتامه.
وكان الشيخ  -رمحه اهلل  -يؤلف كتبا باللغة العربية ،وذلك منذ أن كان طالبا يف القاهرة ،حيث طبع ثالث
كتب بالعربية .وقد كتب الشيخ يف خمتلف جماالت العلوم اإلسالمية ،حىت كأنه مل يدع شيئا إال وكتب عنه بريشته.
والشيخ باإلضاية إىل تأليفه لبعض الكتب املدرسية اليت ختص عددا من املواد ،واليت تدرس إىل اليوم ،كان يرتجم الكتب
من اللغة ا لعربية ،ويلقي املواعظ والدروس ،ويكتب املقاالت للصحف ،ويناقش عن ثقاية الرتاث اإلسالمي للبوسنة
واهلرسك وعن اإلسالم .ويف عام 1434م عني رئيسا لرابرة اهلداية ،لتصبح أنشرته االجتماعية يف الصدارة ،كما حرر ما
سي ،بالبيان السراييفي ،عام 1441م والذي يتحدث عن جرائم الكروات الفاشيني .وأيضل أعماله إجنازا كان يف أثناء
احلرب العاملية الثانية وذلك عندما توىل بنفسه قيادة ما يسمى ب "جلنة اخلالص القومي" اليت أسست يف عام 1441م،
ليكون بذلك حمورا روحانيا وسياسيا للشعب البوسنوي ،وهو يعد أحد علماء القرن العشرين الذين ركزوا على األبعاد
1
الثقايية اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك.
لقد كان الشيخ هاجنيتش عضوا ياعال ونشيرا جدا من الناحية االجتماعية ،يقد كان لسنوات عدة عضوا يف
إدارة اجلمعية اإلسالمية اخلريية "املرمحة" .وعند تأسيس املنظمة العلمية "اهلداية" مت اختياره يف اجمللس التنفيذي للمنظمة.
ومنذ عام 1434م عني هاجنيتش أكثر من مرة رئيسا لرابرة "اهلداية" وحمررا جمللتها ،اليت حتمل اسها ،حيث تتصدر
2
أعماله مقدمة اجمللة .ويف كل كتاباته وأعماله تظهر سات روحه وأيكاره املزهرة.
وبعد هذه املسرية العلمية الدؤوبة ،واليت متيز ييها باإلخالص واملثابرة خلدمة دينه واملسلمني يف بالده تويف الشيخ
يف  14سبتمرب 1444م عن عم ٍر يناهز  30عاما.

ay

al

M

of

ty

si

ve
r
ni
U
 1كاريتش ،د .أنس و دوراكوييتش ،د .أسعد /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة :ج  ،1ص  11-2و ج  ،6ص .12

 2دوبراتشا ،قاسم ،و يوتشاك ،حممد ،وشعبانوييتش ،حازم و غريهم /جملة "اهلداية" رقم  :3-1ص  ،5-3و  ،41و ،52-51و-111
.115
70

المطلب الثاني
شيوخ محمد هانجيتش وكتبه ومؤلفاته

a

استفاد الشيخ هاجنيتش من علم شيوخه و أساتذته يف سراييفو وذلك من خالل املؤسسات التعليمية اليت مر
ييها ،كما ذَ َكَر هو يف مدوناته احملفوظة واليت سجل ييها أساء معلميه الذين أثروا ييه كثريا ،ومنهم عدد من شيوخ البوسنة
أخ َري علماء البوسنة يف زمانه.
األياضل ،مما يُظهر لنا أن هاجنيتش تلقى علومه على يد ْ
ولدى وصوله للقاهرة استمر بالبحث عمن ينحله علما ،يقد قرأ كتا ي "لدر املختار" و"خمتصر البخاري"
للذه ي أمام شيخه علي شيب ،و قرأ "تفسري النسفي" أمام الشيخ علي ذرة ،والشيخ علي حمفوظ والذي سع منه دروسه
يف اجلوامع وحضر خرَبه ،كما وقرأ كتاب (شرح اجلوهر) ،وهو يف العقيدة ،أمام الشيخ حممد العذ ي ،ويف جمال علم البيان
واملعاين قرأ كتاب "املختصر" لسعد التفتزاين أمام الشيخ حممد أبو سالمة ،أما يف جمال الفقه احلنفي يقد قرأ "الدر املختار"
أمام الشيخ معوض السخاوي ،وأمام الشيخ حسن جربيل قرأ كتا ي "شرح اجلوهر املكنون" يف البالغة و"شرح امللوي" يف
املنرق ،وقد قرأ جزءا من صحيح مسلم أمام الشيخ احلل ي ،وكتاب "زاد املسلم" أمام مؤلفه ومؤلف غريه من الكتب
العديدة ل لشيخ حممد حبيب اهلل الشنقيري ،ويف جمال أصول الفقه يقد قرأ كتاب "األحكام" لآلمدي أمام شيخه
عبدالعزيز املكي ،وكتاب "شرح احملال" أمام الشيخ حسنني خملوف و الشيخ حممد سامل ،وقرأ يف تفسري القرآن "تفسري
اجلاللني" أمام الشيخ العشاري ،خريب املساجد الرياعية ،ويف اآلداب قرأ أمام الشيخ علي املرصايف كتاب "رغبة
1
العمل".
يهؤالء الشيوخ السالف ذكرهم هم الذين تعلم هاجنيتش على يديهم وتأثر هبم كثريا ،وقد بني الشيخ أيضا أنه
يوجد دون هؤالء معلمني آخرين ،لكن يرتة مكثه معهم ال تقارن مبن ذكرناهم سابقا.
وقد حصل الشيخ على إجازتني يف علم احلديث من قبل متخصصني ،كانت األوىل من أحد علماء جند
املعرويني وهو الشيخ عبداهلل بن علي اليابس ،الذي تويف سنة  1304ه  1464 /م ،واإلجازة الثانية كانت من أحد
2
علماء مصر املعرويني الشيخ أمحد املصري ،املتوّف سنة  1355ه  1436 /م ،وله العديد من املؤلفات.
إن الشيخ هاجنيتش يف رحلة عمره ذات الثمانية والثالثني عاما ترك لنا أكثر من  311عمل ديين وأد ي ويكري
من الكتب والبحوث والتقارير ،من تلك األعمال ما قد ترمجه شخصيا من اللغة العربية والرتكية ،ناهيك عن املقاالت
العديدة سواء الوعظية منها أو العلمية اليت نشرت له يف اجملالت والنشرات الدورية .مما جيعله حبق يف تلك الفرتة القصرية
أحد املثقفني واملفكرين املتميزين يف البوسنة واهلرسك ،ليس يقط يف زمانه ،بل وحىت زماننا هذا.
ونذكر هنا بعض أهم مؤلفاته ،يفي كتابه "اجلوهر األسىن يف تراجم علماء وشعراء البوسنة" ،والذي كتبه باللغة
العربية ،ذكر أبرز َمن كتب باللغات الشرقية من مسلمي البوسنة واهلرسك ،حيث وضع ترمجة حلياة  116كاتب وشاعر
ُمرتبة حسب الرتتيب األجبدي ،وقد صدر هذا الكتاب يف القاهرة عام  1431م ،وبناء على هذا اجلهد املشكور ُسجلت
أعمال الكتاب البوسنويني باللغات الشرقية يف املوسوعات العاملية.
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a

وله كتاب "تفسري آيات األحكام من سورة البقرة" ،والذي شرح ييه بعض آيات األحكام اهلامة ،مستعينا بشرح
الشيخ أبو بكر اجلصاص يف ذلك .وكذلك "تفسري آيات األحكام من سورة النساء" حيث انتهج ييه هنجه بالكتاب
السابق .وله أيضا كتاب "علم الكالم" وهو كتاب يف جمال العقائد ،ويدرس منه يف املدارس حىت اآلن.
ومن كتبه ،كتاب "حممد عليه السالم" ،الذي كتب ييه سرية الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم  -باختصار ،ذاكرا
أهم التفاصيل من مولده وحىت وياته ،عليه الصالة والسالم .وله كتاب "مقدمة يف علم التفسري واحلديث" والذي كتب ييه
أهم احلقائق واملصرلحات يف علوم القرآن واحلديث ،مما ساهم يف مساعدة الرالب يف يهم هاتني املادتني.
وله كذلك "إظهار البهجة يف شرح سنن ابن ماجة" ،والذي كتبه بالعربية ،وهو يُعىن بشرح أحاديث ابن ماجة
واحلكم على صحتها ،وقد أظهر ييه سعة علمه باللغة العربية و احلديث النبوي الشريف .لكن وياته حالت دون إمتام
1
ب عليه".
ص ُّ
الكتاب ،حيث توقف عند باب "الرجل يستعني على وضوئه ييُ َ
ومنها كتاب "السنة" ،وهو كتاب شرح ييه أحاديث من "األربعني نووية" و "جامع العلوم احلكم" .كما كتب
شرحه وتعليقه على بعض األحاديث النبوية اليت وردت يف ثالثة كتب وهي" :حياة األنبياء" أل ي بكر أمحد بن حسني
البيهقي ،و"الكلِ ُم الريب من أذكار الن ي" لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،و"تيسري الوصول جلامع األصول من حديث الرسول"
البن الدبيغ الشيباين ،لكنه مل يتم تعليقه على الكتاب األخري ،حيث توقف عند اجلزء الثاين منه .ومنها "جممع البحار يف
تاريخ العلماء واألسفار" ،والذي أراد الشيخ أن يكون موسوعة للعلوم حيث تشمل أيضا سرية من ألف يف تلك العلوم،
وقد أهنى منها جزأين يقط .وله أيضا "تذييل كشف الظنون" ،وهو إضاية على كتاب للشيخ مصرفى بن عبداهلل
القسرنريين الرومي احلنفي ،امللقب باحلاج خليفة ،حيث أضاف الشيخ هاجنيتش يف "التذييل" أساء العلماء وكتبهم
الذين مل يذكرهم احلاج خليفة .ومنها كتاب "أدعية خمتارة من القرآن واحلديث" ،و كتاب "الوعاظ" الذي مجع ييه 34
2
موضوعا هاما معتمدا على األدلة من الكتاب والسنة.
ومما كتب يف األدب كتاب "املؤلفات األدبية ملسلمي البوسنة واهلرسك" ،وله يف التاريخ كتاب "أسلمة البوسنة
واهلرسك وأصول مسلميها" ،و الذي يلقي الضوء ييه على طريقة قبول النصارى  -ممن كانوا أقرب لدين عيسى ،عليه
السالم ،من أهل البوسنة واهلرسك لإلسالم ،مؤكدا أن مسلمي البوسنة واهلرسك هم سكاهنا األصليني .كما كان للشيخ
كتابات ومقاالت عديدة يف جملة اجلمعية الدينية اإلسالمية "جالسنيك" من عام ( 1435 – 1433م) وجملة "اهلداية"
واليت منها ما هو باللغة العربية .وكان جييد كذلك كتابة القصائد العربية ويلقيها يف بعض املناسبات.
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المطلب الثالث
صعوبة األوضاع في زمان الشيخ محمد هانجيتش

لقد ِ
عمل هاجنيتش يف الوقت الذي كان أهل البوسنة واهلرسك يف حالة ضعف اقتصادي وظلم
سياسي شديدين ،حيث ي قد العلماء دورهم ومكانتهم االجتماعية اليت كانت بال منازع يف البوسنة على
مدى قرون .وكنتيجة هلذه الظروف الصعبة داخل الدولة ،وخارجها بسبب سقوط اخلالية اإلسالمية،

a

ولتغلغل التأثري الغر ي ،تلى ذلك اخفاض عام لقيمة العلماء كعامل اجتماعي هام.
إن املشهد السياسي واالجتماعي يف أوروبا ،يف تلك الفرتة ،يُظهر لنا يجوة بني الفاشية
والشيوعية .كما أن مسلمي البوسنة بعد سقوط اخلالية أصبحوا يف ٍ
حالة من عدم االستقرار السياسي ويف
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يجوة بني رغبات الصرب والكروات يف السيررة على أرضهم .واملشيخة اإلسالمية مبؤسساهتا وقعت هي
األخرى يف يجوة بني التقاليد املعروية وغري املؤثرة وبني مترلبات العصر اجلديدة و اجملهولة.
لقد عانت البوسنة من تغري احلكم ييها منذ ضعف الدولة العثمانية ،حيث سلمت األخرية
سلرتها إىل حكم امللَكية النمساوية اهلنغارية عام 1020م 1410-م ،ومع احلرب العاملية األوىل انتقل
َ
احلكم إىل امللَكية اليوغساليية ومن مث إىل الدولة الكرواتية املستقلة ،إىل أن وقعت احلرب العاملية الثانية عام
1441م ،حيث بدأ احلكم الشيوعي بالظهور .يسقوط اخلالية وما تواىل بعدها من ظهور املعارضة
1
للحكم الشرعي الذي كان سائدا يف البوسنة إىل عام 1446م ،والذي أزيل من قِبل احلكم الشيوعي،
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أدى إىل هجرة العديد من املسلمني ،حيث هاجر من البوسنة حسب بعض الدراسات  311ألف
مسلم ،2باإلضاية إىل وقوع احلروب واليت أدت هي أيضا إىل تقلص عدد املسلمني وإضعايهم.
يكل ما سبق ذكره كان له تأثري عظيم على أوساط علماء الدين حىت بدا هلم أنه ال عودة للعامل
القدمي .وقد أصابت تلك األزمات بشكل خاص املؤسسات اإلسالمية التعليمية والثقايية ،مما نتج عنه

U

ظهور أيراد عوضوا بعملهم عن يقدان املؤسسات اإلسالمية العامة.
وكان هلاجنيتش دوره يف هذه األوضاع العصيبة ،حيث عمل منذ خترجه من األزهر عام 1434م
وحىت وياته عام 1444م مربيا ومصلحا ومفتيا وكاتبا وصحفيا ،يتجده يناظر ويدايع عن العقيدة
الصحيحة وعن حقوق املسلمني ،و يواجه انتقادات امللحدين والقوميني الذين مل يتبق من إسالمهم سوى
أساؤهم ،يف الوقت الذي صمت ييه باقي العلماء خويا مما يقف وراء تلك التحديات.

 1كارتشيتش ،د .يكرت /دراسات عن احلقوق واملؤسسات الشرعية.2 :
 2إماموييتش ،د .مصرفى /تاريخ بشانقة :ص .321
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إن الكثري ممن استلموا يف الدولة وظائف ومناصب كانوا قد اضرروا لذلك ،أو رمبا مت تعيني
بعضهم من قبل احلكومة املعادية لإلسالم ودولته رغبة يف إزالة الرموز اإلسالمية ،ومثال ذلك عندما
انسحب املفيت العام للبوسنة مجال الدين تشاووشيفيتش من منصبه  1431م حينما تأكد أهنم يريدون
مفتيا شكليًّا ال يعليا ،والعرتاضه لقرار امللَ ِكية اليوغساليية القاضي بإلغاء استقاللية البوسنة يف ذلك
َ
1
الوقت.

a

ومع ظهور أتاتورك انتشرت يكرة َتديد اإلسالم مبعناها اخلاطئ ،واليت يقصد هبا أن الدين يكر
متخلف ورجعي وجيب َتديده حسب مترلبات الزمان وتغيرياته .وعلى هذه الفكرة العلمانية رد هاجنيتش
فهم اإلسالم كشهادة إةمان للمسلمني يف أماكن
باعتدال ،وبني أن اإلسالم يقبل التجديد بشرط أن يُ َ
وأزمنة حمددة ،حيث قال" :إن التجديد يف اإلسالم خاليا لألديان األخرى ،وذلك حسب رأي مجيع
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املؤمنني املخلصني ،ال جي وز أن يتم باإلكمال والتغيري ألن اإلسالم كامل بنفسه ،وال ةمكن التجديد إال عن
2
طريق العودة إىل أصالة الدين اإلسالمي بإزالة كل ما تعلق به من الضالالت والفهم اخلاطئ".

M

يتضح لنا مما سبق مدى صعوبة وخرورة األوضاع احمليرة مبسلمي البوسنة واهلرسك آنذاك،
وجمموع التحديات اليت مروا هبا على صعيد الدولة وعلى صعيد األيراد .ويف ذلك الزمان يربز الشيخ َْحم َمد
هاجنيتش الذي سعى جاهدا يف الدياع عن أصالة اإلسالم واملسلمني ،وواعظا ومصلحا ملواطن الضعف
واخللل االجتماعي يف شعبه وبيئته ،يتعلم وعلم بعلمه األصيل من الكتاب والسنة واألدب وغريه ،وحاول
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نشر القيم واملبادئ اإلسالمية لتوعية الناس حىت كاد مل يرتك جماال ينفع اإلسالم واملسلمني إال كتب عنه أو
ومرب يف املدرسة ،وعض ٍو رئيس يف مجعية "اهلداية"
بينه يف دروسه ومقاالته .ناهيك عن عمله كمدرس ٍّ
العلمية ،ومدير لتحرير جملتها ،مما نتج عن ذلك كله حصيلة طيبة ملا يزيد عن ثالمثائة مؤل ٍ
ف و حبث وتقرير
خالل زمن قصري من عمره ،والذي ال يتجاوز  13سنة منذ خترجه من القاهرة .والذي جعله ٍ
حبق أبرز عامل
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ومصلح ظهر يف منرقة البلقان يف القرن العشرين.

3
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الفصل الثاني
أسلوب القرآن الكريم في التغيير مع منهج الشيخ هانجيتش في التربية
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 استبدال قوم بغريهم التدمري واإلهالك االستدراج -االستخالف
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 -1.1.1المطلب الثاني :التغيري باجلزاء يف القرآن الكرمي
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اهلدى :اتباع القرآن
التقوى والعمل الصاحل
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 -1.1المبحث الثالث :منهج الشيخ هانجيتش في التربية
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والعدل
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المبحث األول
أسلوب القرآن الكريم في تغيير الفرد والمجتمع

a

يبني القرآن الكرمي ما حيدث يف الكون من تغيريات على أهنا شأن رب العاملني وأنه سبحانه من
سن هلا القوانني وأثبتها ووقتها ،كما يوضح كتاب اهلل تعاىل بعض أساليب التغيري لتُربق يف الواقع ومشريا
َّ
لبعض أسباب التغيريات اليت يأخذ اإلنسان دورا ييها" .لقد حاولت النظريات املختلفة تفسري التغيري غري
املتوايق مع طبيعة اإلنسان أي املفروض عليه قسرا ،وغري املتوايق مع احلياة النظم املعريية واالجتماعية

al

ay

املختلفة كل حسب منرلقه النظري الناقص .إال أن القرآن ةمدنا بالتفسري الوايف الذي يستند إىل قوانني اهلل
اخلالق وإىل طبيعة املنهج الرباين الذي شاء اهلل  -عز وجل  -أن يستنبرها اإلنسان بنفسه مث يوظف هذا
1
املنهج يف تنظيم حياته".

M

يإن نظرنا إىل أيام الوحي األوىل جند أن القرآن بدأ بتغيري شخصية حممد  -صلى اهلل عليه وسلم-
حىت جيهزه حلمل الرسالة ولقيادة الناس ،كما غري أصحابه األولني يف اإلسالم واحدا واحدا ليصبحوا بعد
بضع عقود أقوى اجملتمع يف العامل .يالتغيري باملعىن الذي يقصد به كون عملية التغيري عينها َتري بصورة
تلقائية و حتمية يف كل مكان بفعل قوى الترور أو ما شاكل ذلك يال وجود هلا ،يليس هناك من تغيري إال

of

ty

اذا وجد ُمغري ،واملغري هو اهلل تعاىل مث اإلنسان حسب تتابع األسباب.

si

لذا ،يإن كل مظاهر احلياة ختضع للتغيري املنبثق عن يكر اإلنسان ويعله سواء علمنا من هو هذا

ni
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اإلنسان الذي يغري حياتنا أم مل نعلم .يكثريا ما خيتفي املضللون عن مسرح التغيري ملآرب شريرة .وكون
التغيري ينبثق عن يكر اإلنسان ويعله ال ينفي وال يناقض وجود سنن إهلية ،كما هو معلوم يف النظام
2
اإلسالمي.
أما بداية التغيري يهي تغيري نظرة اإلنسان هلدف حياته ولربيعة عالقاته مع نفسه ومع ما حوله من

U

عناصر الوجود .ومنرلق تغيري اجملتمع هو ذلك اإلنسان املستعد حلمل مسؤولية التغيري لغريه ،وهكذا يبدأ
القرآن بتغيري الفرد لينتهي إىل البنيان االجتماعي .وقد استخدم القرآن أساليب خمتلفة للتغيري ومن خالهلا
ةمكننا أن نصل إىل أسباب التغيري اليت سببتها تلك األساليب و اآلثار الناَتة عنه.

 1سداد ،د .ساهر حسن /نظرية التغيري النفسي واالجتماعي من منظور إسالمي :ص .54
 2املصدر السابق :ص .153
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المطلب األول
القرآن الكريم كتاب التغيير
ص هبا نبينا حممد  -صلى اهلل عليه
القرآن الكرمي هو كالم اهلل تعاىل املقدس وهو املعجزة اليت ُخ َّ

وسلم -خامت األنبياء ،وألنه املعجزة اخلالدة إىل يوم القيامة ،يإن اهلل تعاىل أودع ييه أنواعا من اإلعجاز ،ال
يزال بعضها يف جمال االكتشاف .ومن إعجازه ما يُسمى باإلعجاز البياين أو الروحي كما ساه البعض،1
يهو بيان يؤثر يف قلوب الناس لدرجة التغيري مبجرد االستماع لبعض آياته الكرةمة .وكيف ال يكون كذلك

a

al

ay

وهو كالم خالق هذه القلوب وعالم الغيوب.
سر خاص على النفوس حىت يبلغ أن يؤثر بتالوته اجملردة على الذين ال يعريون العربية،
"وللقرآن ُّ
وعلى العوام الذين يستمعون إىل تالوته ال يررق عقوهلم منه شيء ،لكن يررق قلوهبم إيقاعه ويظهر على
مالحمهم سره 2".ياخلراب القرآين يصل إىل القلوب ،ويلمس جوانب االنفعال عند اإلنسان ،وهذا هو

M

اإلعجاز التأثريي الذي يقول عنه اإلمام اخلرا ي " :يف إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس يال يكاد
يعريه إال الشاذ من آحادهم ،وذلك حيفة بالقلوب ،وتأثريه يف النفوس يإنك ال تسمع كالما غري القرآن،
منظورا وال منثورا ،إذا قرع السمع خلص له إىل القلب من اللذة ،واحلالوة يف حال ،ومن الروعة ،واملهابة يف

of
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ty

أخرى ،ما خيلص منه إليه ،تستبشر به النفوس ،وتنشرح له الصدور حىت إذا أخذت حظها منه عادت إليه
مرتاعة قد عراها الوجيب ،والقلق ،تغشاها اخلوف ،والفرق ،تقشعر منه اجللود ،وتنزعج له القلوب ،حيول
بني النفس وبني مضمراهتا وعقائدها الراسخة ييها .ومن هنا يبدأ تغيري اإلنسان ،وليس هو التغيري جملرد
االحساس اجلميل إمنا التغيري اجلذري .يكم من عدو للرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -من رجال العرب،
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أقبلوا يريدون اغتياله وقتله ،يسمعوا آيات القرآن الكرمي يلم يلبثوا حني وقعت يف مسامعهم أن يتحولوا عن
رأيهم األول ،ويدخلوا يف دينه ،وصارت عداوهتم مواالة وكفرهم إةمانا" 3حىت إذا ما عادوا إىل قومهم مبجرد
النظر إىل وجوههم وجد قومهم أهنم قد تغريوا.

U

وهذا وجه من التأثري الذي عريته البشرية بوجه عام ،وعامة العرب واألدباء والبلغاء منهم بوجه
خاص ،وهو يعترب أحد أساليب الرتبية لتغيري النفوس وتزكيتها .وكم من العقول أسلمت مبجرد ساعها
للقرآن الكرمي ،و كم من القلوب ذابت ويتحت من أجله ،و البشرية أمامه عاجزة عن إدراك سر ذلك
واإلتيان مبثله ،بل بسورة من مثله ،ويستوي يف ذلك من سعه وصدقه وآمن به ،أو من سحر به ،ولكنه
استكرب وكذب على نفسه وير إىل كفره .يقول تعاىل﴿ :ٱللَّه نََّزَل أَحسن ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
ُ
ْ ََ
ٱحلَديث كتَابا ُّمتَ َشاهبا َّمثَاينَ
 1عباس ،د .يضل حسن و سناء يضل عباس /إعجاز القرآن الكرمي :ص .344
 2اخلريب ،د .موسى /من دالئل اإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة :ص .4
 3اخلرا ي ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلرا ي /بيان إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.21 :
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ِ
ِ
تَ ْقشعُِّر ِمْنه جلُ َّ ِ
ِ
ك ُه َدى ٱللَّ ِه يَ ْه ِدي بِِه َمن
ود ُه ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إِ َ َٰىل ذ ْك ِر ٱللَّ ِه ذَل َ
ني ُجلُ ُ
َ ُ ُ ُ
ين َخيْ َش ْو َن َربَّ ُه ْم ُمثَّ تَل ُ
ود ٱلذ َ
ٍ 1
ضلِ ِل ٱللَّهُ يَ َما لَهُ ِم ْن َهاد ﴾.ويقول الزخمشري يف تفسري اآلية" :يائدة التثنية والتكرير يف أن
يَ َشآءُ َوَمن يُ ْ

النفوس أنفر شيء من حديث الوعظ والنصيحة ،يما مل يكرر عليها عودا عن بدء ،مل يرسخ ييها ومل
يعمل عمله ،ومن مث كانت عادة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن يكرر عليهم ما كان يعظ به
وينصح ثالث مرات وسبعا لريكزه يف قلوهبم ويغرسه يف صدورهم .اقشعر اجللد :إذا تقبض تقبضا شديدا،
وتركيبه من حروف القشع وهو األدمي اليابس ،مضموما إليها حرف رابع وهو الراء ،ليكون رباعيا وداال على
معىن زائد .يقال :اقشعر جلده من اخلوف وقف شعره ،وهو مثل يف شدة اخلوف ،ييجوز أن يريد به اهلل
سبحانه التمثيل ،تصويرا إليراط خشيتهم ،وأن يريد التحقيق .واملعىن :أهنم إذا سعوا بالقرآن وبآيات

a

وعيده :أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم ،مث إذا ذكروا اهلل ورمحته وجوده باملغفرة :النت جلودهم
وقلوهبم وزال عنها ما كان هبا من اخلشية والقشعريرة .يإن قلت :مل ذكرت اجللود وحدها أوال ،مث قرنت هبا
القلوب ثانيا؟ قلت :إذا ذكرت اخلشية اليت حملها القلوب ،يقد ذكرت القلوب ،يكأنه قيل :تقشعر
جلودهم من آيات الوعيد ،وختشى قلوهبم يف أول وهلة ،يإذا ذكروا اهلل ومبىن أمره على الرأية والرمحة:

ay

al

M

استبدلوا باخلشية رجاء يف قلوهبم ،وبالقشعريرة لينا يف جلودهم 2".يهذا عمر ،رضي اهلل عنه ،ملا قُرأ شيئا
من آيات القرآن الكرمي رق له قلبه يبكى ودخل اإلسالم .وعن ابن عباس ،قال" :دخل الوليد بن املغرية
على أ ي بكر بن أ ي قُحاية رضي اهلل عنه يسأله عن القرآن يلما أخربه خرج على قريش يقال :يا عجبا ملا

of

si

ty

يقول ابن أ ي كبشة ،يواهلل ما هو بشعر ،وال بسحر ،وال هبذي من اجلنون ،وإن قوله ملن كالم اهلل ".يلما
سع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا" :واهلل لئن صبأ الوليد لتصبأن قريش" ،يلما سع بذلك أبو جهل
قال" :أنا واهلل أكفيكم شأنه" ،يانرلق حىت دخل عليه بيته ،يقال للوليد" :أمل تر قومك قد مجعوا لك
ألست أكثرهم ماال وولدا؟" يقال له أبو جهل" :يتحدثون أنك إمنا تدخل على ابن أ ي
الصدقة؟" قالُ " :

ve
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قُحاية لتصيب من طعامه" ،قال الوليد" :أقد حتدثت به عشرييت يال يقصر عن سائر بين قُصي ال أقرب أبا
بكر وال عمر وال ابن أ ي كبشة ،وما قوله إال سحر يؤثر 3".يأنزل اهلل على نبيه  -صلى اهلل عليه وسلم:
ت َو ِحيدا ﴾...إىل ﴿ال تُْب ِقي َوال تَ َذ ُر" 4﴾.إن لكل إنسان عاطفة سائدة وهي العاطفة
﴿ َذ ْرِين َوَمن َخلَ ْق ُ
الغالبة اليت توجه سلوكه إىل ناحية معينة وتكون هلا الزعامة والسيررة على غريها من العواطف 5".يالقرآن
الكرمي يف خرابه الرتبوي يثري الدايعية لالستجابة لدى مجيع السامعني ويغريهم برغم اختاليهم ،واختالف
ثقايتهم ودرجة ذكائهم ويهمهم بإثارة معينة من كالم اهلل تعاىل وذلك لكل نفس مبا يناسبها.

 11سورة الزمر :آية .11
 2الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،4ص .116
 3الرربي ،أبو جعفر حممد بن جرير /جامع البيان عن تأويل آي القرآن :ج  ،14ص .14
 4سورة املدثر :آية .10-11
 5الزعبالوي ،حممد السيد /تربية املراهق بني اإلسالم وعلم النفس :ص .311
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المطلب الثاني
التغيير بتربية العقل والروح والجسد
إن للعقل يف القرآن الكرمي مكانة عظيمة ومل ِ
يأت ذكره إال من باب املدح والتعظيم لشأنه أو من

a

باب الدعوة لالهتداء به .ويف املقابل يذكر اهلل تعاىل أن شر الناس عنده الذين ال يعقلون .يقول تعاىل:
الص ُّم الْبكْم الَّ ِذين َال ي ع ِقلُو َن 1﴾.ويقول﴿ :وإِذَا قِ
ِ﴿ َّن َشَّر الدَّو ِّ ِ ِ
يل َهلُ ُم اتَّبِعُوا َما أَنْ َزَل اللَّهُ قَالُوا
اب عْن َد اللَّه ُّ ُ ُ َ َ ْ
َ
َ
َ
2
بَ ْل نَتَّبِ ُع َما أَلْ َفْي نَا َعلَْي ِه آَبَاءَنَا أ ََولَ ْو َكا َن آَبَ ُاؤُه ْم َال يَ ْع ِقلُو َن َشْيئا َوَال يَ ْهتَ ُدو َن ﴾.للعقل دور عظيم يف قضية

M
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اإلةمان والرسالة والتدبر يف خلق اهلل والتعامل مع الناس ،يهو اخلروة األوىل يف طريق التغيري الذي خيرط له
القرآن الكرمي ،برتبية العقل على أسس الفررة اليت يرر اهلل الناس عليها.
يبدأ الق رآن الكرمي برتبية العقل بتفريغه من كل املعتقدات واملتصورات اليت ال تتفق مع منهجه
الر ْش ُد ِم َن
ني ُّ
وتصوراته عن األلوهية وطبيعة الكون و اخللق .يقول اهلل تعاىلَ﴿ :ال إِ ْكَر َاه ِيف الدِّي ِن قَ ْد تَبَ َّ َ
3
ِ
وت وي ؤِمن بِاللَّ ِه يَ َق ِد استمس ِ ِ
ِ
ِ
ص َام َهلَا َواللَّهُ َِسيع َعلِيم﴾.
َْ ْ َ َ
ك بالْعُ ْرَوة الْ ُوثْ َقى َال انْف َ
الْغَ ِّي يَ َم ْن يَ ْك ُف ْر بالرَّاغُ َ ُ ْ ْ
أي :من تفرغ عقله من كل املعتقدات وخلع األنداد واألوثان ،وما يدعو إليه الشيران من عبادة كل ما
ِ
ك بِٱلْعُ ْرَوةِ ٱلْ ُوثْ َق َٰى﴾،
ٱستَ ْم َس َ
يعبد من دون اهلل ،ووحد اهلل ،يعبده وحده ،وشهد أنه ال إله إال هو ﴿يَ َقد ْ
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أي :يقد ثبت يف أمره ،واستقام على الرريق املثلى ،والصراط املستقيم .4وبذلك يبدأ القرآن الكرمي اجلولة
الرتبوية الرويلة مع العقل اإلنساين للكشف عن هذه االحنرايات ويأخذ يف نقضها واحدة تلو األخرى،
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَ َه إَِّال اللَّهُ 5﴾.مث يغرس القرآن يف العقل اإلنساين أن
بداية بتفهيم األلوهية ،ييقول تعاىل﴿ :يَ ْ
ك ت ؤِيت ٱلْم ْلك من تشآء وتن ِزع ٱلْم ْل ِ
ِ
َّن تَ َشآءُ﴾ ،6مث
ك ٱلْ ُم ْل ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
امللك هلل تعاىل ال غريه﴿ :قُ ِل ٱللَّ ُه َّم َمال َ
ك مم ْ
ِ
ت ٱللَّ ِه َعلَْي ُك ْم َه ْل ِم ْن َخالِ ٍق َغْي ُر ٱللَّ ِه﴾ .7يينبه
َّاس ٱذْ ُك ُرواْ ن ْع َم َ
يقرر تفرد اهلل تعاىل باخللق﴿ :يَٰأَيُّ َها ٱلن ُ
تعاىل عباده ويرشدهم إىل االستدالل على توحيده يف إيراد العبادة له ،كما أنه املستقل باخللق والرزق،
يكذلك يليفرد بالعبادة ،وال يشرك به غريه من األصنام واألنداد واألوثان ،وهلذا قال تعاىل﴿ :الَ إِلََٰ َه إِالَّ ُه َو
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ََن تُ ْؤيَ ُكو َن﴾؟ أي :يكيف تؤيكون بعد هذا البيان ،ووضوح هذا الربهان ،وأنتم بعد هذا تعبدون األنداد
يَأ ََّٰ
1
واألوثان؟
ويسوق القرآن أدلة كثرية يبني هبا توحيد اهلل تعاىل﴿ :لَ ْو َكا َن يِي ِه َمآ ِآهلَة إِالَّ ٱللَّهُ لََف َس َدتَا﴾،2
واملعىن :لو كان يتوالمها ويدبر أمرمها آهلة شىت غري الواحد الذي هو ياطرمها لفسدتا .وييه داللة على
3
أمرين ،أحدمها :وجوب أن ال يكون مدبرمها إال واحدا .والثاين :أن ال يكون ذلك الواحد إال إياه وحده.

a

" ويسخر القرآن من الذين يلغون عقوهلم ويستعمل يف سبيل إقناعهم طريقة من طرق الرتبية اليت
تفرد هبا ،وإن كانت بعض مناهج الرتبية احلديثة بدأت األخذ هبا وهي طريقة احلوار .يقول اهلل تعاىل:
ِِ
﴿وٱتْل علَي ِهم نَبأَ إِب ر ِاهيم * إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ
ال
ني * قَ َ
َصنَاما يَنَظَ ُّل َهلَا َعاكف َ
ال ألَبِيه َوقَ ْومه َما تَ ْعبُ ُدو َن * قَالُواْ نَ ْعبُ ُد أ ْ
َ ُ َ ْ ْ َ َْ َ
ِ
ال
ك يَ ْف َعلُو َن * قَ َ
ضُّرو َن * قَالُواْ بَ ْل َو َج ْدنَآ آبَآءَنَا َك َذل َ
َه ْل يَ ْس َمعُونَ ُك ْم إِ ْذ تَ ْدعُو َن * أ َْو يَن َفعُونَ ُك ْم أ َْو يَ ُ
ِ
ني 4﴾.أمر اهلل تعاىل
يل إِالَّ َر َّ
ب ٱلْ َعالَم َ
أَيَ َرأَيْتُ ْم َّما ُكْنتُ ْم تَ ْعبُ ُدو َن * أَنتُ ْم َوآبَآ ُؤُك ُم ٱألَقْ َد ُمو َن * يَِإن َُّه ْم َع ُد ٌّو ِ ۤ
رسوله حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن يتلوه على أمته؛ ليقتدوا به يف اإلخالص والتوكل ،وعبادة اهلل
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وحده ال شريك له ،والتربي من الشرك وأهله ،يإن اهلل تعاىل آتى إبراهيم رشده من قبل ،أي من صغره إىل
كربه ،يإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة األصنام مع اهلل  -عز وجل .يردوا عليه﴿ :قَالُواْ
ِِ
ال َه ْل يَ ْس َمعُونَ ُك ْم إِ ْذ
ني﴾ ،أي :مقيمني على عبادهتا ودعائها .مث سأهلم﴿ :قَ َ
َصنَاما يَنَظَ ُّل َهلَا َعَٰكف َ
نَ ْعبُ ُد أ ْ
ِ
ك يَ ْف َعلُو َن﴾ ،يعين :اعرتيوا بأن أصنامهم ال
ضُّرو َن قَالُواْ بَ ْل َو َج ْدنَآ ءَابَآءَنَا َك َذل َ
تَ ْدعُو َن أ َْو يَن َفعُونَ ُك ْم أ َْو يَ ُ
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تفعل شيئا من ذلك ،وإمنا رأوا آباءهم كذلك يفعلون ،يهم على آثارهم يهرعون ،يعند إذن قال هلم
إبراهيم﴿ :أَيَرءي تُم َّما ُكْنتُم تَعب ُدو َن أَنتُم وءابآ ُؤُكم ٱألَقْ َدمو َن يَِإنَّهم ع ُد ٌّو ِىل إِالَّ ر َّ ِ
ني﴾ ،أي :إن
ب ٱلْ َعَٰلَم َ
ُ
ْ ُْ
َ َْ ْ
ُْ َ ۤ َ
ْ ََ َ ُ
5
كانت هذه األصنام شيئا ،وهلا تأثري ،يلتخلص إيل باملساءة ،يإين عدو هلا ،ال أبايل هبا ،وال أيكر ييها.
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وتستمر طريقة احلوار بني إبراهيم و قومه وكأهنم يتساءلون من رب العاملني الذي تدعونا إليه ،ويأيت جواب
إبراهيم ردا عليهم وإيقاظا للعقل اإلنساين ليتعرف على ربه﴿ :ٱلَّ ِذي َخلَ َق ِين يَ ُه َو يَ ْه ِدي ِن * َوٱلَّ ِذي ُه َو
ني * وٱلَّ ِذي ُةمِيتُِين ُمثَّ ُْحييِ ِ
ت يَ ُهو يَ ْش ِف ِ
يُرْعِم ِين ويَس ِق ِ
ني * َوٱلَّ ِذ ۤي أَطْ َم ُع أَن يَ ْغ ِفَر ِيل َخ ِريئَِيت
ني * َوإِ َذا َم ِر ْ
َ
ُ َ ْ
ضُ َ
6
يَ ْوَم ٱلدِّي ِن ﴾.وليس اإلله يردا أو طاغية من الرواغيت ،تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا .وهلذا كانت كلمة
التوحيد أيضل ما قاله األنبياء واملرسلون تتضمن نفيا وإثباتا .إهنا تنفي كل الزيف املرتاكم يف عقول البشر
7
وتريض كل هذه االحنرايات لتثبت ألوهية اخلالق ووحدانية املالك".
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ومن وسائل تربية العقل يف القرآن دعوته للتعرف على الكون من حوله وما خلقه اهلل من أجله
وسخر له ما يف السماوات واألرض ليقوم باخلالية ييها وليعرف أن كل شيء خلق حلكمة ومل خيلق لعبا أو
1
ٍ
ٍ
ندهُ مبِِ ْق َدا ٍر﴾ ، 2وخلق من أجل غاية
عبثا﴿ :إِنَّا ُك َّل َش ْيء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر﴾  ،وقدر مبقدارَ ﴿ :وُك ُّل َش ْيء ِع َ
3
ِ
ني﴾.
وهدفَ ﴿ :وَما َخلَ ْقنَا َّ
ض َوَما بَْي نَ ُه َما لََٰعبِ َ
ٱلس َمآءَ َوٱأل َْر َ
وبعدما َّيرغ القرآن العقل من املعتقدات اخلاطئة واالحنرايات العقائدية ،وبني توحيد اهلل سبحانه
وتعاىل ،علم العقل اإلنساين بأن خالق كل شيء هو اهلل ،وأنه املدبر واملسبب ،وأنه جعل كل شيء مبقدار،
وأن لإلنسان الدور الرئيس بني سائر املخلوقات وأنه خليفة اهلل يف األرض ،وأن له من الصالحيات ما
يُؤهله للقيام بالواجبات واملسؤوليات.

a

ويُعىن القرآن الكرمي برتبية الروح واجلسم وحييرهما بسياج من العناية والرعاية مبا يتفق مع الفررة
باستخدام الوسائل املشروعة اليت تعني متكني الروح واجلسم من حتمل أعباء الرسالة اليت أناطه اهلل هبا من
تعمري الكون وأداء الفرائض والتكاليف والدياع عن شريعة اهلل .والقرآن خيلق يف ذات الفرد توازنا بني
حاجاته ورغباته ،ويعادل بني مترلباته املادية وأشواقه الروحية ،يال يهمل إحداها يف سبيل االهتمام
باألخرى 4.يقول اهلل تعاىل﴿ :وٱب ت ِغ يِ
ٱلدار ِ
ٱآلخرةَ والَ تَنس نَ ِ
اك ٱللَّ
َّ
ك ِم َن ٱلدُّنْيَا 5﴾.ومن
ه
ت
آ
آ
يم
َ
َ
صيبَ َ
َ َْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
6
ِ
اها َعلَْي ِه ْم ﴾.ويف سبيل تربية اجلسد حيدد القرآن
وها َما َكتَْب نَ َ
ذلك حرم عليه الرهبانيةَ ﴿ :وَرْهبَانيَّة ٱبتَ َدعُ َ
َّاس ُكلُواْ ِممَّا ِيف ٱأل َْر ِ
ض
لإلنسان أنواع األطعمة اليت يأكلها ويشرتط ييها أن تكون حالال طيبا﴿ :يَٰأَيُّ َها ٱلن ُ
حالَال طَيِّبا 7﴾.وقال﴿ :قُل من حَّرم ِزينَةَ ٱللَّ ِه ٱلَِّيت أَخرج لِعِب ِادهِ والْرَّيِّب ِ
ٱلرْزِق 8﴾.وبفرائض الصالة
ات ِم َن ِّ
ْ َْ َ َ
ۤ َْ َ َ َ َ
َ
والزكاة والصوم واحلج يرهر اهلل تعاىل جسد وروح اإلنسان ليكون قويا قلبا وقالبا ،كما يدعوه دائما إىل أن
حيفظ نفسه من الدنس .يأمره بغض البصر عن احملرمات﴿ :قُل لِْلم ْؤِمنِني ي غُ ُّ ِ
صا ِرِه ْم َوَْحي َفظُوا
ضوا م ْن أَبْ َ
ْ ُ َ َ
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وج ُه ْم 9﴾.وأمرهم بنظاية اجلسد والروح ،بالوضوء والتوبة ألن القرآن يهدف إىل إقامة جمتمع نظيف.
يُ ُر َ

 8سورة األعراف :آية .31
 9سورة النور :آية .31
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المطلب الثالث
التغيير التربوي بالموعظة والقصة والقدوة الحسنة

a

إن النفس أشبه ما تكون بالرفل املتمرد كثري اخلرأ والنسيان ،يهي لذلك حباجة مستمرة ملن
يذكرها ويوجهها للحق والصراط السوي ،والتوجيه له طرق شىت وأساليب خمتلفة ،ومن ذلك املوعظة اليت
هي أسهل الررق وأكثرها وضوحا ومباشرة للنفس .وقد هبر البيان القرآين علماء البالغة ملا ييه من حكم
ِ
ِ
ومواعظ ،كما قال تعاىلَ ﴿ :هَٰ َذا بَيَان لِّلن ِ
ني 1﴾.ويقدم كتاب اهلل ألتباعه من
َّاس َوُهدى َوَم ْوعظَة لِّْل ُمتَّق َ

ay

خالل منهج الرتبية جمموعة من املواعظ اليت تدعو إىل هتذيب النفس وترهريها ،وهي حتث اإلنسان على
تغيري نفسه وبالعمل الذي جيعله من الناجني ،يقال تعاىلَ ﴿ :ونَ ْف ٍ
ورَها
س َوَما َس َّو َاها * يَأَ ْهلََم َها يُ ُج َ

M

al

2
َّ
اها﴾ ،أي :طهر
ك
ز
ن
م
ح
ل
َي
أ
د
ق
﴿
:
له
و
وق
"
اها﴾.
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
اب َمن َد َّس َ
َوتَ ْق َو َاها * قَ ْد أَيْ لَ َح َمن َزَّك َ
اها * َوقَ ْد َخ َ
َ َ
نفسه من الذنوب ،ونقاها من العيوب ،ورقَّاها براعة اهلل ،وعالَّها بالعلم النايع والعمل الصاحلَ ﴿ .وقَ ْد
اها﴾ ،أي :أخفى نفسه الكرةمة ،اليت ليست حقيقة بقمعها وإخفائها ،بالتدنس بالرذائل،
اب َمن َد َّس َ
َخ َ
3
والدنو من العيوب ،واالقرتاف للذنوب ،وترك ما يكملها وينميها ،واستعمال ما يشينها ويدنسها".
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"يتزكية النفس وترهريها حىت ال يبقى ييها من أمراضها شيء وتشييع احملبة يف اجملتمع وَتمل احلياة
بنبلها وسالمة أخالقها كل ذلك هي من أهداف الرتبية .ومن األهداف أيضا سالمة القلب حىت حيب
اهلل وحيب يف اهلل ونزع ما ييه من حظ الشيران من وسوسة تبعد احلق وشكوك تقرب من الباطل 4".يقول
ِ
ٍِ
ت ْ ِ ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
تعاىل﴿ :وأ ُْزلَِف ِ
ٱلر ْمحََٰن بِٱلْغَْي ِ
ب
ني َغْي َر بَعيد * َهَٰ َذا َما تُ َ
ٱجلَنَّةُ ل ْل ُمتَّق َ
َ
وع ُدو َن ل ُك ِّل أ ََّواب َحفيظ * َّم ْن َخش َي َّ َ
5
ِ
ب ُّمن ٍ
و َجآء بَِق ْل ٍ
يب ﴾.وهكذا يذكر اإلنسان خالقه حىت يؤوب إىل ربه وحيفظ أوامره ونواهيه وخيشاه يف
َ َ
السر واجلهر ،ويف الليل والنهار ،ويف احلضور والغيبة ،حىت يعود يف النهاية بقلب منيب ،ييوصف هبذه

ve
r

ni

U

الصفة يف املأل األعلى .وال شك أن مثل هذه املواعظ وغريها يف القرآن الكرمي يعد توجيها واضحا لإلنسان
إىل ما ينفعه يف الدنيا واآلخرة ،وهي يف نفس الوقت نقرة الررق للتغيري يف نفس كل إنسان يسعى إىل
اخلري .مث يعظ القرآن الكرمي اإلنسان أن يبقى على االستقامة بأنه يكون معتدال وماضيا على النهج دون
احنراف .الرتبية كمنهج ترلب من اإلنسان االستقامة ،ودوام اليقظة والتدبر والتحري حلدود اهلل ،وضبط
 1سورة آل عمران :آية .130
 2سورة الشمس :آية .11-6
 3السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .416
 4عمرية ،د.عبد الرمحن /منهج القرآن يف تربية الرجال :ص .155
 5سورة ق :آية .33-31
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انفعاالته من االحنراف .يقول تعاىل﴿ :يَ ِ
ِ
ك﴾ ،1أي استقم كما أمرك ربك
اب َم َع َ
ٱستَق ْم َك َمآ أُم ْر َ
ْ
ت َوَمن تَ َ
يف كتابه ياعتقد احلق واعمل الصاحل واترك الباطل وال تعمل الراحل أنت ومن معك من املؤمنني ليكون
جزاؤكم خري جزاء يوم احلساب واجلزاء 2.ييسلكوا ما شرعه اهلل من الشرائع ،ويعتقدوا ما أخرب اهلل به من
العقائد الصحيحة ،وال يزيغوا عن ذلك ةمنة وال يسرة ،ويدوموا على ذلك ،وال يرغوا بأن يتجاوزوا ما حده
اهلل هلم من االستقامة .3ياالستقامة ال تعين البقاء على حال واحد إمنا التغيري الدائم من السيء إىل احلسن

ومن احلسن إىل األحسن.

a

وكما أن املواعظ حتث اإلنسان على إصالح نفسه ببذل األعمال املعينة على ذلك ،خاصة إذا
توير اإلخالص ،يإن يف طرح القصة املؤثرة دور كبري يف تغيري النفس .يالقصة هي إحدى عوامل الرتبية اليت

al

ay

دورها وترتك األثر املرجو يف نفوس السامعني يتحركها بشكل إجيا ي وتوجهها للتغيري أو يعل املرلوب.
ٱحلَ ُّق﴾،4
ص ْ
والقصص كلها يف القرآن احلكيم قد حدثت يف احلقيقة ،كما قال تعاىل﴿ :إِ َّن َهَٰ َذا َهلَُو ٱلْ َق َ
ص ُ
ومصلحة ِحلاهلم ومنشئة جليل العهد النبوي
وورد ذكرها ألمور جوهرية أرادها اهلل تعاىل لتكون عربة للناس ُ

M

وملن بعده من األجيال .إن من أهم معريات القصة القرآنية واملتضمنة غري قليل من األخالق احلميدة
إجياد القدوة البشرية ،واملتمثلة يف الشخوص املقصودين بالقصة ،وهو مرتكز مهم يف الرتبية ،ألن وجود من
متثل باخللق ،أو القضية املقصودة دليل على إمكانية العمل مبثل عملهم .وقد حث القرآن الكرمي يف غري
موضع من القرآن على االقتداء باألنبياء عليهم الصالة والسالم ،يقول تعاىل﴿ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
ول
ْ َُ
ِ
ُس َوة َح َسنَة لِ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّهَ َوالْيَ ْوَم ْاآل ِخَر َوذَ َكَر اللَّهَ َكثِريا 5﴾.كما أهنا تعري العظة والعربة وقد
اللَّه أ ْ
دل على ذلك ختم كثري من القصص القرآنية مبا يفيد أن إيرادها عربة وذكرى ،قال تعاىل﴿ :لََق ْد َكا َن ِيف
اب ما َكا َن ح ِديثا ي ْفت رى ولَ ِكن تَص ِد ِ
ِ
ِ
قَص ِ
ِ
ص ِه ْم ِعْب رة ِأل ِ
يل ُك ِّل َش ْي ٍء
يق الَّذي بَ ْ َ
َ ُ ََ َ ْ ْ َ
َ
ُويل ْاألَلْبَ َ
َ
ني يَ َديْه َوتَ ْفص َ
6
ٍ
ِ
ِ
َوُهدى َوَر ْمحَة ل َق ْوم يُ ْؤمنُو َن﴾.
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وهناك قصص ييها العظة والعربة وهي تذكر مناذج سيئة من البشر وتظهر مساوئ النفس البشرية
بضرب أمثلة من النفوس املريضة واليت تدعو قصصهم إىل مذمة مماثلتهم ،أو السري على طريقهم 7.قال
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صبَ ِة أ ِ
ُويل
وسى يَبَ غَى َعلَْي ِه ْم َوآتَْي نَاهُ م َن الْ ُكنُوِز َما إِ َّن َم َفاحتَهُ لَتَ نُوءُ بِالْ ُع ْ
تعاىل﴿ :إ َّن قَ ُارو َن َكا َن م ْن قَ ْوم ُم َ
 1سورة هود :آية .111
 2اجلزائري ،أبو بكر /أيسر التفاسري :ص .661
 3السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .341
 4سورة آل عمران :آية .61
 5سورة األحزاب :آية .11
 6سورة يوسف :آية .111
 7يوسف ،زينب بشارة /من أساليب الرتبية يف القرآن الكرمي.65 :
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ِ
ال لَه قَومه َال تَ ْفرح إِ َّن اللَّه َال ُِحي ُّ ِ
ني 1﴾.يقصة قارون حتث العاقل على التواضع وشكر
ب الْ َف ِرح َ
َ
الْ ُق َّوة إِ ْذ قَ َ ُ ْ ُ ُ
َْ
النعم كما أهنا تُنفره من الكرب وبرر احلق ،ليصبح متواضعا شاكرا نعم اهلل تعاىل .ومن القصص ما يدعو
َِّ ِ
ضر َ َّ
َت يِْر َع ْو َن إِ ْذ
ين َآمنُوا ْامَرأ َ
ب اللهُ َمثَال للذ َ
إىل األخالق احلميدة وترك املذموم منها ،كما قال تعاىلَ ﴿ :و َ َ
2
ِ ِ
ِ
ِِ
ب اب ِن ِيل ِعْن َد َك ب يتا ِيف ْ ِ
ِ ِِ
ني﴾.
قَالَ ْ
اجلَنَّة َوَجنِِّين م ْن ي ْر َع ْو َن َو َع َمله َوَجنِّ ِين م َن الْ َق ْوم الظَّالم َ
َْ
ت َر ِّ ْ
وقد عدد القرآن الكرمي وبني األخالق السيئة وأصحاهبا ،قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن يِْر َع ْو َن َع َال ِيف
ض وجعل أَهلَها ِشي عا يستَ ْ ِ
ف طَائَِفة ِمْن ُه ْم يُ َذبِّ ُح أَبْنَاءَ ُه ْم َويَ ْستَ ْحيِي نِ َساءَ ُه ْم إِنَّهُ َكا َن ِم َن
ضع ُ
ْاأل َْر ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
ِِ
ين﴾ ،3أي :إن يرعون َترب وطغى يف األرض وجاوز احلدود املعهودة يف الظلم والعدوان ،ألنه كان
الْ ُم ْفسد َ
4
من الراسخني يف اإليساد.
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 1سورة القصص :آية .26
 2سورة التحرمي :آية .11
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المطلب الرابع
التغيير التربوي بالعقوبة والترغيب والترهيب
من املتفق عليه أن البشر خمتلفون يف العادات والربائع والصفات كاختالف املعادن ،وذلك إما
لربيعة الفرد أو اختالف البيئة احمليرة به أو لظروف نشأته إخل ...يمنهم من تكفيه اإلشارة والتلميح
ييستحي ويصرف نفسه عن شهواهتا ،ومنهم من يكفيه اليسري من النصح ومن الناس من يستجيب
للرتغيب دون الرتهيب ،أو الع كس ،وقد نرى من ال يردعه إال الشدة والتهديد الصريح بالعذاب أو
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العقوبة .لذلك جند أن القرآن الكرمي خياطب الناس بكل هذه األساليب على اختالف عقوهلم وطبائعهم.
ومن تلك األساليب يف القرآن الكرمي أسلوب العقاب اإلهلي الدال على عدم رضا اهلل عن بعض
ِ َِّ ِ
ين َآمنُ ۤواْ أَن َختْ َش َع قُلُوبُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر ٱللَّ ِه
اإلعمال ،وهو نوع من الرتهيب البسيط ،يقول تعاىل﴿ :أَ َملْ يَأْن للذ َ
َّ ِ
ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم َوَكثِري ِّمْن ُه ْم
َوَما نََزَل ِم َن ْ
اب ِمن قَ ْب ُل يَرَ َ
ال َعلَْي ِه ُم ٱألََم ُد يَ َق َس ْ
ين أُوتُواْ ٱلْكتَ َ
ٱحلَ ِّق َوالَ يَ ُكونُواْ َكٱلذ َ
يَ ِ
اس ُقو َن 1﴾.ويف اآلية عتاب مؤثر من اهلل تعاىل إىل تلك القلوب اليت مل تستجب ألمره بعدما أرسل هلا

of

الرسل واآليات واملعجزات ،لتخرجها من الظلمات إىل النور .وأحيانا يكون العتاب أشد ببيان غضب اهلل
ض ُل ٱللَّ ِه َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ ِيف ٱلدُّنْيَا
صراحة ،وذلك حسب موقف ،كما جاء يف حادث اإليكَ ﴿ :ولَ ْوالَ يَ ْ
ِ ِ
ِ ِِ
ٱآلخرِة لَم َّس ُكم ِيف مآ أَيَ ْ ِ ِ
ِ
ِ ِ
س لَ ُك ْم بِِه
َو َ َ ْ َ
ضتُ ْم ييه َع َذاب َعظيم * إ ْذ تَلَق َّْونَهُ بأَلْسنَت ُك ْم َوتَ ُقولُو َن بأَيْ َواه ُك ْم َما لَْي َ
ِع ْلم َوَْحت َسبُونَهُ َهيِّ نا َوُه َو ِعْن َد اللَّ ِه َع ِظيم﴾ 2ومثل هذا الفعل يستحق العذاب الشديد ،إذ ألقى الكالم يف
أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنها ،بال تدبر وال يحص وال إنعام نظر ،ولكن اهلل احتسبها درسا قاسيا
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للمسلمني ،يكان بيان غضب اهلل العتاب الرتبوي .كما عُوقب بعض الفاعلني هلذا الذنب ،إذ يلقونه
ِ
بألسنتِهم ويقولون بأيو ِاههم ما ليس هلم به علم .وكان احلد الذي أقيم عليهم عقوبة مبا يعلوه ،ال شك أهنا
3
نوع من أنواع الرتبية وأسلوب تغيري اإلنسان الذي لن يعود ملثل هذا الفعل ابدا.
ويف اآليات من سورة الفرقان سى اهلل أنواعا من العقوبة ملن منع ما أمر به اهلل وسعي يف ذلك،
قال تعاىل﴿ :ومن أَظْلَم ِممَّن منع مس ِ
ِ
ك َما َكا َن َهلُ ْم أَ ْن
اج َد اللَّ ِه أَ ْن يُ ْذ َكَر يِ َيها ْ
اسُهُ َو َس َعى ِيف َخَراهبَا أُولَئِ َ
َ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ
4
ِِ
ني َهلُ ْم ِيف الدُّنْيَا ِخ ْزي َوَهلُ ْم ِيف ْاآلَ ِخَرِة َع َذاب َع ِظيم ﴾.إذن ،يكل ما هنى اهلل عنه
وها إَِّال َخائف َ
يَ ْد ُخلُ َ
5
يستوجب العذاب لفاعله يف الدنيا قبل اآلخرة وهو اخلزي أي :الفضيحة.
 1سورة احلديد :آية .16
 2سورة النور :آية .15-14
 3عمرية ،د.عبد الرمحن /منهج القرآن يف تربية الرجال :ص .145
 4سورة البقرة :آية .114
 5السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .63
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َح َس َن
والرتغيب والرتهيب من األساليب الرتبوية املتقابلة يف القرآن الكرمي ،قال تعاىل﴿ :اللَّهُ نََّزَل أ ْ
ِ
يث كِتابا متش ِاهبا مث ِاين تَ ْقشعُِّر ِمْنه جلُ َّ ِ
ِْ
ود ُه ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إِ َىل ِذ ْك ِر اللَّ ِه
احلَد ِ َ َُ َ َ َ َ َ
ني ُجلُ ُ
ُ ُ ُ
ين َخيْ َش ْو َن َربَّ ُه ْم ُمثَّ تَل ُ
ود الذ َ
ِ
ِ
ضلِ ِل اللَّهُ يَ َما لَهُ ِم ْن َه ٍاد 1﴾.واملثاين "تثنية القصص واألحكام،
ك ُه َدى اللَّ ِه يَ ْهدي بِِه َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يُ ْ
ذَل َ
والوعد والوعيد ،وصفات أهل اخلري وصفات أهل الشر 2".وكثري من آيات القرآن الكرمي ترغب الناس يف
قبول دعوة احلق ،وإىل ما ييه خريهم يف الدنيا واآلخرة ،كما أن كثريا منها ينفر الناس من الكفر وترهبهم

a

بالعذاب والعقوبة اذا اتبعوا طريق اهلوى والشيران .والرتغيب من الرغبة ،وهو إرادة الشيء ،يقال :رغبت
ب 3﴾.كما ةمكن إطالق الرغبة على الزهد يف الشيء .قال
الشيء إذا أردته ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َىل َربِّ َ
ك يَ ْار َغ ْ
ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
اصرََفْي نَاهُ ِيف الدُّنْيَا َوإِنَّهُ ِيف ْاآل ِخَرةِ لَ ِم َن
يم إَِّال َم ْن َسف َه نَ ْف َسهُ َولََقد ْ
تعالَ ﴿ :وَم ْن يَ ْر َغ ُ
ب َع ْن ملة إبْ َراه َ
4
ِ
َّ ِِ
ورهبا ،بالضم والفتح وبالتحريك ،وأرهبه واسرتهبه:
لمَ ،رْهبةْ ،
الصاحل َ
ني ﴾.ومصدر الرتهيب من َره َ
ب َك َع َ

M
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أخايه 5".إذن ،معىن الرتهيب هو التخويف والتوعد وكل ما من شأنه حتذير املدعو من عدم االستجابة
للحق ،أما الرتغيب يهو كل ما يشوق املدعو إىل االستجابة وقول احلق والثبات عليه .وحيصل التغيري
بالرتغيب بالوعد واجلذب ملا يريده اهلل لعباده من اخلري يف احلاضر واملستقبل ويف الدنيا واآلخرة .وال شك
ِ
ف الْ ِم َيع َاد 6﴾.وأما وعد اخللق
أن وعد اهلل ،جل شأنه ،متحقق ال حمالة ،كما قال تعاىل﴿ :إِ َّن اللَّهَ َال ُخيْل ُ

of

يقد يتحقق وقد ال يتحقق.
وأما التغيري بالرتهيب ييكون بالتخويف والوعيد من عواقب ما حرمه اهلل تعاىل وهنى عنه ،سواء
كان هذا التغيري خفيا يف النفس بإصالح النية وترك احملظور ،كما يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤِمنا
7
مت ع ِّمدا يَجزاؤه جهن ِ ِ
ِ
توعد اهلل من
ب اللَّهُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ ََع َّد لَهُ َع َذابا َع ِظيما﴾ ،يهنا َّ
َُ َ
َّم َخالدا ي َيها َو َغض َ
َ َ ُُ َ َ ُ
تعمد قتل املؤمنني باخللود يف جهنم واللعنة والعذاب مما يُثري يف القلب نفورا تاما من تعمد القتل واألذى
َّ
للمؤمنني ،أو أن يكون التغيري مشاهدا يف األخالق واأليعال كما يف ختويف اهلل من ك َفر به ،وعصاه ومن
ِ َّ ِ
ين َك َّذبُوا
مل يؤمن برسله ،ويوم اآلخر يتوعده تعاىل بالعذاب الشديد يوم القيامة ،كما قوله تعاىل﴿ :إ َّن الذ َ
اخلِي ِ
ِ
اط
اجلَنَّةَ َح َّىت يَلِ َج ْ
الس َم ِاء َوَال يَ ْد ُخلُو َن ْ
اب َّ
بِآيَاتنَا َو ْ
َّح َهلُ ْم أَبْ َو ُ
اجلَ َم ُل ِيف َس ِّم ْ َ
استَكْبَ ُروا َعْن َها َال تُ َفت ُ
وَك َذلِك َجن ِزي الْمج ِرِمني * َهلم ِمن جهنَّم ِمهاد وِمن يَوقِ ِهم َغو ٍ ِ
ِِ
ني 8﴾.وأما يف
َ َ ْ
اش َوَك َذل َ
ك َْجن ِزي الظَّالم َ
ُ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ
ت َعلَْي ِهم ِّ
الذلَّةُ أَيْ َن َما ثُِق ُفوا إَِّال ِحبَْب ٍل ِم َن اللَّ ِه
ض ِربَ ْ
الدنيا يتوعَّدهم بالذل واهلالك كما يف قوله تعاىلُ ﴿ :
ُ
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ب ِمن اللَّ ِه وض ِربت علَي ِهم الْمس َكنَةُ ذَلِك بِأَنَّهم َكانُوا ي ْك ُفرو َن بِآَي ِ
ضٍ
َو َحْب ٍل ِم َن الن ِ
ات اللَّ ِه
َّاس َوبَاءُوا بِغَ َ
َ
َ ُْ
َ َُ ْ َْ ُ َ ْ
َ
َ ُ
وي ْقتُلُو َن ْاألَنْبِياء بِغَ ِري ح ٍّق ذَلِ َ ِ
ص ْوا َوَكانُوا يَ ْعتَ ُدو َن 1﴾.يال بد حيت يستمع العاقل إىل هذه األمثلة
ك مبَا َع َ
ََ ْ َ
ََ

القرآنية أن يستجيب باإلذعان خلالقه والراعة واالستسالم وهو مما يَظهر ويرى.
"إن الرتغيب يعتمد على إثارة انفعال الرجاء وهو من يررة اهلل تعاىل يف اإلنسان ،وإننا جند أن
القرآن الكرمي يهتم بإشباع هذا امليل الفرري ولكن ويق الرريق الصحيح ،وخري دليل على ذلك آيات

a

القرآن الكرمي اليت ال تنكر على الفررة البشرية الرجاء والرمع يف النعيم والريبات 2".قال تعاىل:
السماوات و ْاألَر ِ
ٍ
ِ ِ
َّت لِْل ُمت َِّقني 3﴾.والدعوة إىل تغيري
ض أُعد ْ
﴿ َو َسا ِرعُوا إِ َىل َم ْغفَرةٍ م ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
ض َها َّ َ َ ُ َ ْ ُ
األخالق وامتامها باستخدام أسلوب الرتهيب يكون كذلك بذم اخللق السيء وذم أهله ،قال تعاىلَ ﴿ :وَال
ب ُك َّل خمُْتَ ٍال يَخوٍر * واقْ ِ
ش ِيف ْاأل َْر ِ
َّاس َوَال متَْ ِ
َّك لِلن ِ
ك
ص ِّع ْر َخد َ
ض َمَرحا إِ َّن اللَّهَ َال ُِحي ُّ
ص ْد ِيف َم ْشيِ َ
ُ
تُ َ
َ
ِ ِ 4
وا ْغضض ِمن صوتِك إِ َّن أَنْ َكر ْاأل ِ
احلَمري﴾.
ت ْ
َ ُ ْ ْ َْ َ
ص ْو ُ
َ ْ
َص َوات لَ َ
وجند القرآن الكرمي يف سبيل التغيري الرتبوي للنفوس يقرن كثريا بني أسلو ي الرتغيب والرتبية بالقدوة
ِ
اعيل إِنَّه َكا َن ِ
ِ
احلسنة ،قال تعاىل﴿ :واذْ ُكر ِيف الْ ِكتَ ِ
صاد َق الْ َو ْعد َوَكا َن َر ُسوال نَبِيًّا * َوَكا َن يَأْ ُم ُر أ َْهلَهُ
اب إِ ْسَ َ ُ
َ
َ ْ
5
ِ
ِ
الص َال ِة َو َّ
الزَك ِاة َوَكا َن ِعْن َد َربِّه َم ْرضيًّا ﴾.كما يكثر أيضا ترغيب املدعو بذكر ما يرتتب علي الراعة من
بِ َّ
الصابِ ِرين * الَّ ِذين إِ َذا أَصاب ْت هم م ِ
صيبَة قَالُوا إِنَّا لِلَّ ِه َوإِنَّا إِلَْي ِه
َ َ ُْ ُ
َ
أجر وثواب  ،كما يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وبَ ِّش ِر َّ َ
ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْهتَ ُدو َن 6﴾.واألمثلة لذلك يف القرآن
صلَ َوات ِم ْن َرِّهبِ ْم َوَر ْمحَة َوأُولَئِ َ
َراجعُو َن * أُولَئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
الكرمي كثرية.
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ويعرض القرآن الكرمي أيضا صورا متقابلة بني الرتغيب والرتهيب مثلما يف قوله تعاىلُ ﴿ :و ُجوه
اضرة * إِ َىل ربِّها نَ ِ
ٍِ ِ
اظَرة" 7﴾.والغرض من هذا التصوير هو ترغيب النفوس يف هذا الفضل وديعها
ََ
يَ ْوَمئذ نَ َ
إىل العمل مبا يوصل إىل هذه املنزلة ،مث انتقلت اآليات إىل وصف أخر﴿ :ووجوه ي ومئِ ٍذ ب ِ
اسَرة * تَظُ ُّن أَ ْن
َُ ُ َْ َ َ
يُ ْف َع َل ِهبَا يَاقَِرة 8﴾.وشتان بني الوصفني يفي كل منهما استخدم من األلفاظ مع ما سيتناسب مع املعاين
الوجدانية اليت أريد إثارهتا يف النفوس 9".ومع هذه اإلثارة تبدأ عالمات التغيري يف النفس لتسري يف طريقها
إىل ما وعده اهلل من اخلري والربكات.
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المبحث الثاني
التغيير في القرآن الكريم عقوبة أو جزاء وموانعه

a

حتدثت يف املبحث األول إن القرآن الكرمي يستخدم الرتهيب بالعقوبة كأحد األساليب الرتبوية
لتغيري وإصالح اإلنسان أو تأديبه ،كما ويستخدم الرتغيب لشحذ النفس على اإلحسان والتبديل ،ومىت ما

al

ay

انتفع اإلنسان بذلك يبدل وأصلح ،أو مل ينتفع وبقى على حاله من الشر ،يإن القانون اإلهلي الذي
يتدخل يف تغيري األحوال بإذن اهلل وقدرته كل على حسب مآله إما
يقضى بأن دوام احلال من احملال َّ
بالعقوبة أو املثوبة ،وهنا يف هذا املبحث سأتكلم عن التغيري اإلهلي من جهتني ،أوهلما من جهة العقوبة

M

حيث بدل اهلل أحوال أقوام مبا كسبت أيديهم من النعمة والرخاء إىل الشقاء والبالء .والثانية :من جهة
اجلزاء وهو على عكس األول ،ييكون التبديل والتغيري إحسانا ملن أحسن وأصلح وانتقاال من الشقاء إىل
اخلري واهلناء
وقد بني القرآن الكرمي أن بعض املصائب اليت يبتلى هبا الن اس ،هي نتيجة ذنوهبم ومعاصيهم اليت
ِ
ََن
َصْبتُ ْم ِمثْ لَْي َها قُ ْلتُ ْم أ َّ
َصابَْت ُك ْم ُمصيبَة قَ ْد أ َ
اقرتيوها ييُصيبهم من اهلل ما يُغري حاهلم ،يقول تعاىل﴿ :أ ََولَ َّما أ َ
َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن ِعْن ِد أَنْ ُف ِس ُك ْم 1﴾.ويوجه القرآن احلكيم الناس إىل النظر يف جريان سنن اهلل يف األقوام
ِ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ُسنَن يَ ِسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ني *
السالفة ،يقول تعاىل﴿ :قَ ْد َخلَ ْ
ض يَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك ِّذبِ َ
2
ِ ِ ِ
َه َذا بَيَان لِلن ِ
ني﴾.
َّاس َوُهدى َوَم ْوعظَة ل ْل ُمتَّق َ

of
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وهلذه التغيريات أسباب ومسببات سأذكرها جمردة يف هذا الفصل مث أورد تفصيلها يف الفصل الذي
يليه مببحث مستقل؛ ألهنا من أهم موضوعات دراسيت وحتتاج إىل مساحة أكثر لتبيان سنة اهلل هذه اليت

U

جعل ييها األسباب واملسببات قانونا أساسيا يف حياة اإلنسان.
وةمنع من حصول هذه التغيريات اإلهلية أسباب مانعة للعقاب أو اجلزاء من عند اهلل ويف ما يلي
تفصيل ذلك.
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المطلب األول
التغيير في القرآن بالعقوبة

a

من البدهي أنه ما من أمة إال سبقتها أمم وال حضارة إال سبقتها حضارات بادت واندثرت ومل
يبق منها سوى آثار هنا وهناك وأن تلك األمم واحلضارات البائدة قد جرى ييها سنة اهلل يف تبديل
ت ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ُسنَن يَ ِسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ف َكا َن
األحوال ،كما يقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :قَ ْد َخلَ ْ
ض يَانْظُروا َكْي َ
ِ
ِ
ِ
ني ،1ويقول :قُ ْل ِسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ني﴾ ،2ويقول﴿ :قُ ْل ِسريُوا
ض يَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم ْج ِرم َ
َعاقبَةُ الْ ُم َك ِّذبِ َ
ِ
ض يَانْظُروا َكيف َكا َن عاقِبةُ الَّ ِذ ِ
ِيف ْاأل َْر ِ
ني 3﴾.وهذه السنة اجلارية ليست
ُ ْ َ
ين م ْن قَ ْب ُل َكا َن أَ ْكثَ ُرُه ْم ُم ْش ِرك َ
َ َ
َ
على نسق واحد يقد تكون جزئية أوجذرية .ومن هذه التغيريات اإلهلية ما يلي:

ay

al

استبدال قوم بغيرهم

M

of

ِ
ِ
ِ
ضُّروهُ َشْيئا َواللَّهُ َعلَى
يقول اهلل تعاىل﴿ :إَِّال تَْنف ُروا يُ َع ِّذبْ ُك ْم َع َذابا أَليما َويَ ْستَْبد ْل قَ ْوما َغْي َرُك ْم َوَال تَ ُ
ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِدير﴾ ،4واملعىن :سخط عظيم على املتثاقلني حيث أوعدهم بعذاب أليم مرلق يتناول عذاب
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ty

الدارين ،وأنه يهلكهم ويستبدل هبم قوما آخرين خريا منهم وأطوع ،وأنه غين عنهم يف نصرة دينه ،ال يقدح
تثاقلهم ييها شيئا 5.وقوله تعاىل (قَ ْوما َغْي َرُك ْم) وصفهم باملغايرة هلم لتأكيد الوعيد والتشديد يف التهديد
بالداللة على املغايرة الوصفية والذاتية املستلزمة لالستئصال ،أي قوما مريعني مؤثرين لآلخرة على الدنيا
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ni
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ليسوا من أوالدكم وال أرحامكم وهم أبناء يارس كما قال سعيد بن جبري أو أهل اليمن كما روي عن أب ي
6
روق أو ما يعم الفريقني كما اختاره بعض احملققني.
ويقول سبحانه وتعاىلَ ﴿ :ها أَنْتُ ْم َه ُؤَال ِء تُ ْد َع ْو َن لِتُ ْن ِف ُقوا ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِه يَ ِمْن ُك ْم َم ْن يَْب َخ ُل َوَم ْن
ِِ
ين َوأَنْتُ ُم الْ ُف َقَراءُ َوإِ ْن تَتَ َولَّْوا يَ ْستَْب ِد ْل قَ ْوما َغْي َرُك ْم ُمثَّ َال يَ ُكونُوا
يَْب َخ ْل يَِإَّمنَا يَْب َخ ُل َع ْن نَ ْفسه َواللَّهُ الْغَِ ُّ
8
أَمثالَ ُكم 7﴾.أي :خيلق مكانكم قوما آخرين وهو كقوله تعاىل﴿ :ويأْ ِ
ت ِخبَْل ٍق َج ِديد﴾ ُ ( ،مثَّ الَ يَ ُكونُواْ
ََ
َْ ْ
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املستعمل
أ َْمثََٰلَ ُكم) يف التويل عن اإلةمان والتقوى بل يكونون راغبني ييهما .ولغويا يستبدل قوما بكم ألن
َ
العوض ،1كقوله﴿ :أتستبدلون
يف يعل االستبدال والتبديل أن يكون
ُ
املفعول هو َّ
املعوض وجمرور الباء هو َ
2

الذي هو أدَن بالذي هو خري﴾.
َّ ِ
ِ
ٍ ِ
ين آَ َمنُوا َم ْن يَ ْرتَ َّد ِمْن ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه يَ َس ْو َ
ف يَأِْيت اللَّهُ بَِق ْوم ُحيبُّ ُه ْم َوُحيبُّونَهُ
ويقول تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
أ َِذلٍَّة َعلَى الْم ْؤِمنِ َ ِ ٍ
ض ُل اللَّ ِه يُ ْؤتِ ِيه
ك يَ ْ
ين ُجيَاه ُدو َن ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِه َوَال َخيَايُو َن لَ ْوَمةَ َالئِ ٍم ذَل َ
ُ
ني أَعَّزة َعلَى الْ َكاي ِر َ
3
ِ
َم ْن يَ َشاءُ َواللَّهُ َو ِاسع َعليم ﴾.هو وعد بأن هذا الدين ال يعدم أتباعا بررة خملصني .ومعىن هذا الوعد
إظهار االستغناء عن الذين يف قلوهبم مرض وعن املنايقني وقلةُ االكرتاث هبم ،وترمني الرسول واملؤمنني
4
بأن اهلل يعوضهم باملرتدِّين خريا منهم.

a
ay
al

التدمير واالهالك

M

عند النظر يف قصص األمم واجملتمعات السابقة املختلفة جند أن هالكهم كان مسبوقا مبراحل
حتذيرية ،ياملرحلة األوىل هي ابتالؤهم باملصائب والباليا لعلهم يتوبون ويؤوبون اىل اهلل .مث يليه اختبار النعمة
بعد ابتالء النقمة ،يإ ْن يشلوا ييه واغرتوا حل هبم اهلالك بغتة .يفي ذلك قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا إِ َىل أ َُم ٍم
ِ
ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم
ِّمن قَ ْبل َ
ضَّرعُواْ َولَكن قَ َس ْ
ضَّرعُو َن يَلَ ْوال إِ ْذ َجاءَ ُه ْم بَأْ ُسنَا تَ َ
اه ْم بِالْبَأْ َساء َوالضََّّراء لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َ
َخ ْذنَ ُ
ك يَأ َ
ِِ
اب ُك ِّل َش ْي ٍء َح َّىت إِذَا يَ ِر ُحواْ ِمبَا
َوَزيَّ َن َهلُ ُم الشَّْيرَا ُن َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن يَلَ َّما نَ ُسواْ َما ذُ ِّك ُرواْ به يَتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ني 5﴾.يعندما
ين ظَلَ ُمواْ َو ْ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ب الْ َعالَم َ
َخ ْذنَ ُ
أُوتُواْ أ َ
اهم بَ ْغتَة يَإ َذا ُهم ُّمْبل ُسو َن يَ ُقر َع َداب ُر الْ َق ْوم الذ َ
ابتلوا باملصائب من بأس وضراء ريضوا التوبة واللجوء إىل اهلل وقست قلوهبم مث ابتالهم اهلل بالنعم واخلريات
يفرحوا هبا واغرتوا مبا لديهم يربع على قلوهبم وختم هلم باهلالك ،يَ ُق ِرع دابرهم وهلك ذلك التكوين
االجتماعي .وعن إهالك األمم يقول تعاىل يف موضع آخر﴿ :أَ َملْ يََرْواْ َك ْم أ َْهلَكْنَا ِمن قَ ْبلِ ِهم ِّمن قَ ْرٍن
َّاه ْم ِيف األ َْر ِ
الس َماء َعلَْي ِهم ِّم ْد َرارا َو َج َع ْلنَا األَنْ َه َار ََْت ِري ِمن َْحتتِ ِه ْم
ض َما َملْ ُمنَ ِّكن لَّ ُك ْم َوأ َْر َس ْلنَا َّ
َّم َّكن ُ
ِِ
ِ
ِِ
ين﴾ ،6والقرن األمة من الناس .وقيل أهل قرن ،والقرن
يَأ َْهلَكْنَ ُ
اهم بِ ُذنُوهب ْم َوأَنْ َشأْنَا من بَ ْعده ْم قَ ْرنا َ
آخ ِر َ
على هذا املعىن مدة من الزمان قيل مئة ،واملعىن :أمل يروا إىل مصارع األجيال السابقة وقد مكنهم اهلل تعاىل

of

ty

si

ve
r

ni

U

 1األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ،16ص  ،01ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن
السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،16ص .34
 2سورة البقرة :آية .61
 3سورة املائدة :آية .54
 4ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،6ص .135
 5سورة األنعام :آية .45-41
 6سورة األنعام :آية .6
90

يف األرض وأعراهم من أسباب القوة والسلران والنعم الويرية ما مل يعط مثله للمخاطبني من كفار قريش
مث مل تكن تلك املواهب والنعم والقوة والسلران مبانعة هلم من عذابنا ملا استحقوه بتكذيبهم رسل اهلل
تعاىل ،وأنشأنا من بعدهم جيال آخر لنختربهم يعملوا مثل أعمال من سبقهم يأهلكوا كإهالكهم ياحذروا
1
أيها املخاطبون ،أي كفار قريش ،أن يصيبكم مثل ما أصاهبم يما أنتم بأعز على اهلل تعاىل منهم.

a

وسى
﴿ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُم َ
ويف قصة ،موسى عليه السالم ،أرسله اهلل تعاىل لفرعون ياستهزأ به يرعونَ :
ِ
ض َح ُكو َن﴾،
ال إِ ِّين َر ُس ُ
بِآيَاتِنَا إِ َىل يِْر َع ْو َن َوَملَئِ ِه يَ َق َ
ول َر ِّ
ني يَلَ َّما َجاءَ ُه ْم بِآيَاتِنَا إِذَا ُه ْم ِمْن َها يَ ْ
ب الْ َعالَم َ
ِ ٍ ِ
ِ
ُختِ َها﴾ ،يأتاهم اهلل بعقوبات
﴿وَما نُِري ِه ْم م ْن آيَة إِالَّ ه َي أَ ْكبَ ُر م ْن أ ْ
وريض ما جاء به من احلق واآلياتَ :
ِ
َخ ْذنَ ُ ِ ِ
﴿وقَالُوا يَا
﴿وأ َ
اه ْم بالْ َع َذاب لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرجعُو َن ﴾.مث استغاثوا مبوسى عليه السالمَ :
عاجلة حىت يؤمنواَ :
الس ِ
ك ِمبَا َع ِه َد ِعْن َد َك إِنَّنَا لَ ُم ْهتَ ُدو َن﴾ ،يكشف اهلل جل وعال عنهم العذاب ،ولكنهم
أَيُّ َها َّ
اح ُر ْادعُ لَنَا َربَّ َ
اب إِ َذا ُه ْم يَن ُكثُو َن" ،ويعود يرعون ويستهزئ
عادوا للعناد والكفر ونكث العهد" :يَلَ َّما َك َش ْفنَا َعْن ُه ْم الْ َع َذ َ
ِ
ال يا قَوِم أَلَيس ِيل م ْل ُ ِ
ِِ
صَر َوَه ِذهِ األَنْ َه ُار ََْت ِري ِم ْن َْحت ِيت أَيَال
كمْ
﴿ونَ َادى ي ْر َع ْو ُن ِيف قَ ْومه قَ َ َ ْ ْ َ ُ
مبوسىَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
تُْبص ُرو َن أ َْم أَنَا َخْي ر م ْن َه َذا الَّذي ُه َو َم ِهني َوال يَ َك ُ
اد يُبِ ُ
ني * يَلَ ْوال أُلْق َي َعلَْيه أ ْ
َس ِوَرة م ْن َذ َهب أ َْو َجاءَ
2
ِ
ِ
آس ُفونَا انتَ َق ْمنَا
َم َعهُ الْ َمالئ َكةُ ُم ْق َِرتن َ
ني ﴾.يكانت نتيجة ذلك هالك يرعون وجنده وقومه املؤهلني ﴿ :يَلَ َّما َ
3
ِمْن هم يَأَ ْغرقْ نَاهم أ ْ ِ
ني﴾.
َمجَع َ
ُْ َ ُْ
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ضوا يَ ُق ْل
وكان تدمري قوم عاد ومثود بصاعقة ،وهدد اهلل ،جل وعال ،قريش مبثلها﴿ :يَِإ ْن أ َْعَر ُ
اع َقة ِّمثْل ِ ِ ٍ
أَن َذرتُ ُكم ص ِ
ود 4﴾.والصاعقة الىت أهلكت قوم عاد أثارت رياحا هائلة ،وصل
صاع َقة َعاد َوَمثُ َ
َ َ
ْ ْ َ
ِ
احلياةِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َّ
اب ْ
ص ْر َ
تأثري أصواهتا اىل اآلذان﴿ :يَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ْم ِرحيا َ
صرا ِيف أَيَّام حن َسات لِّنُذي َق ُه ْم َع َذ َ
اخل ْز ِي ِيف ََْ
ِ
نص ُرو َن 5﴾.أما الصاعقة الىت أهلكت قوم مثود يقد أحدثت صيحة
اب اآلخَرةِ أ ْ
َخَزى َوُه ْم ال يُ َ
الدُّنْيَا َولَ َع َذ ُ
ورجفة﴿ :وأ ََّما َمثُود يَه َدي نَاهم يَاستَحبُّوا الْعمى علَى ا ْهل َدى يَأَخ َذتْ هم ص ِ
اع َقةُ الْع َذ ِ
اب ا ْهلُو ِن 6﴾.وكان
ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ََ َ ُ
َ
َ ُْ َ
َ
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االهالك نصيبا لقوم مدين بعد تكذيبهم الن ي شعيب ،عليه السالم ،يكان صيحة انفجا ٍر بصوت هائل
1
ارَتفوا منه وهلكوا﴿ :وأ ِ َّ ِ
ِ ِ ِِ
ني﴾.
ين ظَلَ ُمواْ َّ
َصبَ ُحواْ ِيف ديَا ِره ْم َجامث َ
الصْي َحةُ يَأ ْ
َ َ
َخ َذت الذ َ

االستدراج

a

إن من سنن اهلل تعاىل يف عباده االستدراج ،وذلك خمصوص ملن طغى وأسرف وطال عليه العهد
ث َال يَ ْعلَ ُمو َن َوأ ُْملِي َهلُ ْم إِ َّن َكْي ِدي َمتِني 2﴾.ومعىن
بذلك ،قال اهلل  -عز وجلَ ﴿ :سنَ ْستَ ْد ِر ُج ُهم ِّم ْن َحْي ُ
اآلية هنا أن اهلل يستدرج الكفرة والعصاة بأن يرزقهم الصحة والنعمة ييجعلون رزق اهلل ذريعة ليزداد يف
أي وهم ال يشعرون أن هذا استدراج هلم ،ألهنم حيسبونه إيثارا هلم
الكفر واملعاصي ،وهم ال يعلمون ْ
وتفضيال على املؤمنني  ،وهو سبب هلالكهم .وقوله تعاىلَ ( :وأ ُْملِى َهلُ ْم) أي :وأمهلهم  ،وهو الصحة
والرزق واملد يف العمر .يإحسان اهلل وإيضاله يوجب عليهم الشكر والراعة ،ولكنهم جيعلونه سببا يف الكفر
باختيارهم ،يلما تدرجوا به إىل اهلالك وصف املنعم باالستدراج .وقيل :كم من مست ْد َرج باإلحسان إليه،
وكم من مفتون بالثناء عليه ،وكم من مغرور بالسرت عليه .وسَّى إحسانه ومتكينه كيدا كما ساه استدراجا،
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لكونه يف صورة الكيد حيث كان سببا للتورط يف اهللكة ،ووصفه باملتانة لقوة أثر إحسانه يف التسبب
للهالك 3.واستدرجه إىل كذا :إذا استنزله إليه درجة يدرجة ،حىت يورطه ييه.

ty

si

ِ
ضَّرعُو َن يَلَ ْوال
وقال تعاىل َ ﴿ :ولََق ْد أ َْر َسلنَا إِ َىل أ َُم ٍم ِّمن قَ ْبل َ
اه ْم بِالْبَأْ َساء َوالضََّّراء لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َ
َخ ْذنَ ُ
ك يَأ َ
ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم َوَزيَّ َن َهلُ ُم الشَّْيرَا ُن َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن يَلَ َّما نَ ُسواْ َما ذُ ِّك ُرواْ بِِه
ضَّرعُواْ َولَكن قَ َس ْ
اءه ْم بَأْ ُسنَا تَ َ
إِ ْذ َج ُ
ٍ
ِ
اهم بَ ْغتَة يَِإذَا ُهم ُّمْبلِ ُسو َن يَ ُق ِر َع َدابُِر الْ َق ْوِم
َخ ْذنَ ُ
اب ُك ِّل َش ْيء َح َّىت إِذَا يَ ِر ُحواْ مبَا أُوتُواْ أ َ
يَتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
َّ ِ
ِ
ني 4﴾.أي :يلما أعرضوا عما ذكروا به وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم
ين ظَلَ ُمواْ َو ْ
احلَ ْم ُد لِل ِه َر ِّ
ب الْ َعالَم َ
الذ َ
اب ُك ِّل َش ْي ٍء)  ،أي يتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما خيتارون .وهذا استدراج منه
(يَتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
ِ
اهم بَ ْغتَة)،
َخ ْذنَ ُ
تعاىل وإمالء هلم وهلذا قال تعاىلَ ( :ح َّىت إِذَا يَ ِر ُحواْ مبَا أُوتُواْ) من األموال واألوالد واألرزاق (أ َ
أي :على غفلة (يَِإذَا ُهم ُّمْبلِ ُسو َن) ،أي :آيسون من كل خري 5.ويؤيد ذلك حديث رسول اهلل ،عليه
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الصلوات والسالم ،عن عقبة بن عامر" :إذا رأيت اهلل يعري العبد من الدنيا على معاصيه ما حيب يإمنا هو
2 1
ِ
اهم بَ ْغتَة يَِإ َذا ُهم ُّمْبلِ ُسو َن... ﴾.
َخ ْذنَ ُ
استدراج" مث تالَ ﴿ :ح َّىت إِذَا يَ ِر ُحواْ مبَا أُوتُواْ أ َ

االستخالف

a

تقضي سنة اهلل تعاىل يف األمم بعد أن يتم اختبارها وكفرها بعد ذلك من مث اهالكها أن يستخلف
اهلل بعدها من يصلح هذه األرض ويعمرها ويقيم ييها شرع اهلل -عز وجل  -كنتيجة حتمية لتلك التغريات
ِ
السالفة الذكر .قال اهلل تعاىل﴿ :وع َد اللَّه الَّ ِذين آَمنُوا ِمْن ُكم وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض
ْ ََ
الصاحلَات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
ََ ُ َ َ
َكما استخلَف الَّ ِذ ِ ِ
ِ
ِ
َّه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْويِ ِه ْم أ َْمنا
ين م ْن قَ ْبل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن َهلُ ْم دينَ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
َ َْ ْ َ
ضى َهلُ ْم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
َ
3
ك هم الْ َف ِ
ي عب ُدونَِين َال ي ْش ِرُكو َن ِ ي َشيئا ومن َك َفر ب ع َد َذلِ َ ِ
اس ُقو َن ﴾.واملعىن أن اهلل تعاىل وعد
ْ ََ ْ َ َْ
ُ
َ ُْ
ك يَأُولَئ َ ُ ُ
رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -بأنه سيجعل أمته خلفاء األرض أي أئمة الناس والوالة عليهم هبم تصلح
البالد وختضع هلم العباد وقد يعله اهلل تعاىل 4.واملقصود بتمكني الدين هلم ،أي دين اإلسالم ،هو أن
يؤيدهم بالنصرة واإلعزاز وأن يعلي شأن دينهم ويقوم املؤمنني بتربيق أحكامه وجعلها هي املهيمنة على
5
َّهم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْويِ ِه ْم أ َْمنا) أي يبدهلم من بعد خويهم مبقتضى
مجيع شؤون الناس .وقوله تعاىل َ ( :ولَيُبَ ِّدلَن ُ
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الربيعة البشرية من أعدائهم أمنا وطمأنينة  ،وقد وقع ذلك كله يف عهد الصحابة الكرام يف زمن اخللفاء
الراشدين  ،وال يناييه ما وقع يف عهد عثمان وعلي من االضرراب ألن املراد من األمن من أعداء الدين
6
وهم الكفار.
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وورد االستخالف ألمة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -مع بيان يضلهم كوعد من اهلل يف بعض
ِ ِ
الزبُوِر ِم ْن بَ ْع ِد ِّ
الذ ْك ِر أ َّ
ي
﴿ولََق ْد َكتَْب نَا ِيف َّ
َن ْاأل َْر َ
الكتب السماوية .وقال تعاىلَ :
ض يَِرثُ َها عبَاد َ
الص ِ
احلُو َن 7﴾.واملقصود من هذه احلال اإلةماء إىل أن الوعد املتحدث عنه هنا هو غري ما وعد اهلل بين
َّ

U

إسرائيل على لسان موسى من إعرائهم األرض املقدسة ،وأنه غري اإلرث الذي أورثه اهلل بين إسرائيل من

 1سورة األنعام :آية .45-41
 2أخرجه إمام أمحد /مسند إمام أمحد :ج  ،4ص  ،145حديث رقم  ،12344صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة :حديث رقم
.414
 3سورة النور :آية .55
 4ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،5ص .304
 5الرازي ،حممد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح :ج  ،14ص .11
 6األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ،10ص .115
 7سورة األنبياء :آية .115
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امللك والسلران ألن ذلك وعد كان قبل داوود .يإن ُملك داوود أحد مظاهره .بل املراد اإلةماء إىل أنه
ُ
وعده اهلل قوما صاحلني بعد بين إسرائيل وليسوا إال املسلمني الذين صدقَهم اهلل وعده يملكوا األرض بربكة
رسوهلم  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأصحابه ،رضي اهلل عنهم أمجعني.

1

واالستخالف الذي وعد اهلل به الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هو الذي يكون ييه إصالح البالد
والعباد وحفظ احلقوق وهداية الناس .أما الغلبة واالستيالء واحلكم وأخذ السلرة من الكفرة الفجرة ،يكل

a

2
﴿ولَيُ َم ِّكنَ َّن َهلُ ْم
ذلك وسيلة ملا ذكرنا من إصالح وهداية وحفظ للحقوق .ويدل على ذلك قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ضى َهلُ ْم﴾ ،ومتكني الدين يتم بتمكينه يف القلوب كما يتم بتمكينه يف تصريف شؤون احلياة
دينَ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ

ay

وأمور الناس وتدبريها ويقا ألحكام اإلسالم جبعله هو املهيمن .ومن املعلوم أن اإلسالم يأمر باإلصالح

al

وبالعدل وحبفظ احلقوق ألصحاهبا وباحلرص على هداية الناس ويأمر بعمارة األرض واالنتفاع بكل ما

M

أودعه اهلل ييها من ثروة مع التوجه بكل نشاط ييها إىل اهلل تعاىل.

3

of

وذلك االستخالف غري مقصور على عهد الصحابة أو اخللفاء الراشدين ،وإمنا هو وعد ثابت من

ty

اهلل تعاىل وسنة اهلل مرردة يف املتماثالت وأن كل ما يساوي املعىن وينربق عليه احلكم يتساوى يف العاقبة،

si

وعليه يإن سنة اهلل يف االستخالف أنه يكون ملن حتقق ييهم شرط االستخالف من أمة حممد  -صلى اهلل

ve
r

عليه وسلم  -إىل يوم القيامة ،يهو حكم عام وسنة عامة مرردة .قال اإلمام القرط ي منتصرا للقول بعموم
آية االستخالف وعدم قصرها على عهد اخللفاء الراشدين ،قائال" :يصح أن اآلية عامة ألمة حممد -

ni

صلى اهلل عليه وسلم  -غري خمصوصة؛ إذ التخصيص ال يكون إال خبرب ممن جيب له التسليم ،ومن األصل
وأتى بالذي بعدها ،كذلك هو قادر على إذهاب هؤالء واإلتيان بآخرين.

5

U

التمسك بالعموم 4".وذلك يسري على اهلل تعاىل وهو قادر عليه سبحانه ،كما أذهب القرون األوىل،
املعلوم
ُ

 1ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،12ص .163
 2زيدان ،د .عبد الكرمي /السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واأليراد يف الشريعة اإلسالمية :ص .144
 3ق رب ،س يد /يف ظالل القرآن :ج  ،10ص .114
 4القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،11ص .144
 5ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،3ص .341
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a

ِ
ِ
ف ِم ْن بَ ْع ِد ُك ْم َما يَ َشاءُ َك َما
ين ذُو َّ
الر ْمحَِة إِ ْن يَ َشأْ يُ ْذهْب ُك ْم َويَ ْستَ ْخل ْ
﴿وَربُّ َ
ك الْغَ ِ ُّ
كما قال تعاىلَ :
1
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َوَكا َن ٱللَّهُ َعلَ َٰى
َّاس َويَأْت بِئَ َ
اخ ِر َ
أَنْ َشأَ ُك ْم م ْن ذُِّريَّة قَ ْوم آَ َخ ِر َ
ين﴾  ،وقال أيضا﴿ :إن يَ َشأْ يُ ْذهْب ُك ْم أَيُّ َها ٱلن ُ
َٰذلِك قَ ِديرا 2﴾.ويف موضع آخر﴿ :قَالُوا أ ِ
ال َع َسى َربُّ ُك ْم أَ ْن
ُوذينَا ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن تَأْتِيَ نَا َوِم ْن بَ ْع ِد َما ِجْئتَ نَا قَ َ
َ
ِ
ك َع ُد َّوُك ْم َويَ ْستَ ْخلِ َف ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ف تَ ْع َملُو َن﴾ ،3يقول القرط ي يف تفسريه لآلية( :عسى)
يُ ْهل َ
ض يَيَ ْنظَُر َكْي َ
من اهلل واجب؛ جدد هلم الوعد وحققه .وقد ٱستُخلِفوا ،أي بين إسرائيل ،يف مصر يف زمان داود وسليمان،
وشع بن نون 4.ويقول اهلل تعاىل على لسان هود لقومه﴿ :يَِإ ْن
تحوا بيت املقدس مع يُ َ
عليهما السالم ،ويَ ُ
ِ
تَولَّوا يَ َق ْد أَب لَ ْغتُ ُكم ما أُرِس ْل ِ
ضُّرونَهُ َشْيئا إِ َّن َرِّ ي َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء
ف َرِّ ي قَ ْوما َغْي َرُك ْم َوَال تَ ُ
ت بِه إِلَْي ُك ْم َويَ ْستَ ْخل ُ
ْ َْ ْ ُ
َْ
َح ِفيظ﴾ ،5أي :يهلككم وخيلق من هو أطوع له منكم يوحدونه ويعبدونه 6.ويهلككم اهلل وجييء بقوم

ay

آخرين خيلفونكم يف دياركم وأموالكم.

7

M

al

يغرتوا
ويبني اهلل تعاىل أنه جيب على كل أمة وجمتمع أن يتَّعظوا ويعتربوا من مصري من سبق وأن ال ُّ
ِ ِ
اغرت من قبلهم ،وقال تعاىل﴿ :أَوَمل ي ه ِد لِلَّ ِذين ي ِرثُو َن ْاألَر ِ
اه ْم
كما َّ
َ ْ َْ
َصْب نَ ُ
ْ َ
ض م ْن بَ ْعد أ َْهل َها أَ ْن لَ ْو نَ َشاءُ أ َ
َ َ
بِ ُذنُوهبِِ ْم َونَرْبَ ُع َعلَى قُلُوهبِِ ْم يَ ُه ْم َال يَ ْس َمعُو َن﴾ ،8أي :أو مل يهد للذين خيلفون ،من خال قبلهم يف ديارهم

si

ty

أهلكنا املورثني.9

of

ويرثون أرضهم هذا الشأن ،وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنوهبم ،كما أصبنا من قبلهم ،وأهلكنا الوارثني كما

ve
r
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 1سورة األنعام :آية .133
 2سورة النساء :آية .133
 3سورة األعراف :آية .114
 4القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  /2ص .163
 5سورة هود :آية .52
 6القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،4ص .53
 7الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص .303
 8سورة األعراف :آية .111
 9الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص .112
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المطلب الثاني
التغيير في القرآن جزاء
الهدى – اتباع القرآن

a

هيأ اهلل -عز وجل  -أسبابا للناس وأعماال ترضي اهلل تعاىل وتستوجب اجلزاء كتغيري للحال من
السوء إىل اخلري ومن الشقاوة إىل السعادة ،وأول هذه األسباب إنزال القرآن واالهتداء به ،كما قال تعاىل:
اإلحس ِ
ان إَِّال ِْ
ِ
اإل ْح َسا ُن﴾ ،1وألن التغيري يكون من جنس العمل ،ييكون جزاء له .قال تعاىل:
﴿ َه ْل َجَزاءُ ْ ْ َ
2
﴿قلنا اهبروا منها مجيعا يإما يأتينكم مين هدى يمن تبع هداي يال خوف عليهم وال هم حيزنون﴾.

ay

al

واملقصود هبدى اهلل يف هذه اآلية كتبه اليت أنزهلا على رسله لتبليغها للناس 3.ويسر بعضهم (هدى اهلل) بأنه
القرآن الكرمي ملا روي عن ابن عباس أنه قال :أجار اهلل تعاىل تابع القرآن من أن يضل يف الدنيا أو يشقى

M

يف اآلخرة .مث قرأ هذه اآلية 4.واملعىن من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل ،ومن اتبع
القرآن الكرمي يال خوف عليهم ييما يستقبلونه من أمر اآلخرة وال هم حيزنون على ما ياهتم من أمور
5
هدي القرآن يهيئ هلم رهبم ظرويا طيبة ،ييغري حاهلم من
ويتبعون
تعاىل
اهلل
هبدى
املهتدون
و
الدنيا.
َ

of

si

ty

اخلوف إىل نعمة األمن واالطمئنان ،ال خيايون مما هو آت وال حيزنون على ما يات .واتباع القرآن يسهل
عليهم سبيل اكتساب اخلريات ويعدهم لسعادة الدنيا واآلخرة ،ومن كانت هذه وجهته يسهل عليه كل ما
ِ 6
يستقبله ويهون عليه كل ما أصابه أو يقده ألنه موقن بأن اهلل ُخيل ُفه.
ِ
ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو
واتباع اهلدى نفي للشقاء والضالل ،قال تعاىل﴿ :قَ َ
ال ْاهبِرَا مْن َها َمجيعا بَ ْع ُ
8
يَِإ َّما يأْتِي نَّ ُكم ِم ِّين هدى يَم ِن اتَّبع ه َداي يَ َال ي ِ
ض ُّل َوَال يَ ْش َقى 7﴾.ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة.
ُ
َ ََ ُ َ َ
ََ ْ
والضالل يف الدنيا االحنراف عن اإلسالم ،والشقاء يف اآلخرة العقاب ييها .وشقاء اآلخرة هو عقاب من
ضل يف الدنيا عن طريق الدين يمن اتبع كتاب اهلل وامتثل أوامره وانتهى عن نواهيه جنا من الضالل ومن
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عقابه 9.إذن ،رتَّب اهلل تعاىل على اتباع هداه أربعة أشياء :نفي اخلوف واحلزن ،والفرق بينهما ،أن املكروه

U

 1سورة الرمحن :آية .61
 2سورة البقرة :آية .30
 3القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  /1ص .311
 4األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ، 1ص . 130
 5ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،1ص .145
 6رضا ،حممد رشيد /تفسري القرآن احلكيم املشهور بتفسري املنار.135 :
 7سورة طه :آية .113

 8ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،5ص .311
 9الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،3ص .45-44
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إن كان قد مضى أحدث احلزن ،وإن كان منتظرا أحدث اخلوف ،ينفامها عمن اتبع هداه وإذا انتفيا حصل
ضدمها ،وهو األمن التام ،وكذلك نفي الضالل والشقاء عمن اتَّبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدمها ،وهو
اهلدى والسعادة ،يمن اتبع هداه ،حصل له األمن والسعادة الدنيوية واألخروية واهلدى ،وانتفى عنه كل
مكروه من اخلوف واحلزن والضالل والشقاء ،يحصل له املرغوب ،وانديع عنه املرهوب ،وهذا عكس من مل
يتبع هداه يكفر به وكذب بآياته.1
التقوى والعمل الصالح

a

َّ ِ
ِ
ين َآمنُواْ إَن تَتَّ ُقواْ اللهَ َْجي َعل لَّ ُك ْم يُ ْرقَانا َويُ َكف ِّْر َعن ُك ْم
يقول رب العزة سبحانه وتعاىل﴿ :يا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ض ِل الْ َع ِظي ِم 2﴾.التقوى إذا شبهناها بالشجرة املثمرة ،يكون الفرقان هو
َسيِّئَاتِ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم َواللهُ ذُو الْ َف ْ
الثمرة  .والفرقان يف أصل اللغة يعين الفصل بني الشيئني أو األشياء .ومعىن اآلية :إن تتقوا اهلل يف كل ما
جيب أن يتقى مبقتضى دينه وشرعه ومبقتضى سنته يف نظام خلقه جيعل لكم مبقتضى هذه التقوى وبسببها

ay

al

M

ملكة من العلم وهداية ونورا يف قلوبكم تفرقون به بني احلق والباطل ،ونصرا يفرق بني احملق واملبرل بإعزاز
املؤمنني وإذالل الكايرين وخمرجا من الشبهات وجناة من الشدائد يف الدنيا ومن العذاب يف اآلخرة 3.إن
امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة ،وعالمة الفالح ،وقد رتب الله على التقوى من خري الدنيا واآلخرة

of

si

ty

شيئا كثريا ،يذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء ،كل واحد منها خري من الدنيا وما ييها:
الفرقان وهو العلم واهلدى الذي يفرق به صاحبه بني اهلدى والضالل ،واحلق والباطل ،واحلالل واحلرام،
وأهل السعادة من أهل الشقاوة .مث تكفري السيئات ،ومغفرة الذنوب ،وكل واحد منهما داخل يف اآلخر
عند اإلطالق ،وعند االجتماع يفسر تكفري السيئات بالذنوب الصغائر ،ومغفرة الذنوب بتكفري الكبائر.

ve
r
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والرابع :األجر العظيم والثواب اجلزيل ملن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه.
كما أن تقوى اهلل تعاىل منجاة من كل كربة وجملبة للرزق الريب ،قال تعاىلَ ﴿ :وَمن يَت َِّق اللَّ َه
ِ
ب َوَمن يَتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه يَ ُه َو َح ْسبُهُ﴾ ،5أي من يتق اهلل بعمل ما
َْجي َعل لَّهُ خمََْرجا َويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َحْي ُ
ث َال َْحيتَس ُ

 1السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .51
 2سورة األنفال :آية .14
 3الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص  ، 114ابن كثري ،عماد
الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،4ص  ،14القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج
 ،2ص  ،346الرازي ،حممد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح :ج  ،15ص .153
 4السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .311
 5سورة الرالق :آية .1
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أمره به وترك ما هناه عنه جيعل له خمرجا من كل شدة ويرزقه من حيث ال يرجو وال يأمل ويبارك له ييما
1.
أتاه ،ومن يتوكل على اهلل أي من يوض إليه أمره كفاه ما أمهه
وباملقابل يإن اتباع اهلوى وعدم خماية اهلل جملبة لكل نقمة وبعد عن كل خري يف الدنيا قبل اآلخرة،
َن أَهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّ َقواْ لََفتحنَا علَي ِهم ب رَك ٍ
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
ض َولَ ِكن َك َّذبُواْ
ات ِّم َن َّ
قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو أ َّ ْ َ َ َ َ
َ ْ َ ْ ََ
يَأَخ ْذنَاهم ِمبَا َكانُواْ يك ِ
ْسبُو َن 2﴾.أي لو أن أهل القرى آمنوا باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واتقوا
َ ُ
َ

a

ما هنى اهلل عنه وحرمه لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ،أي باملرر والنبات ،ولكن كذبوا الرسل
3
يأخذهم اهلل باجلدوبة والقحط مبا كانوا يكسبون من الكفر واملعصية.
واتقاء اهلل هو ما يظهر عمليا بالعمل الصاحل الذي يف القلب إىل عمل اجلوارح ييكون جزاؤه من
جنس عمله ،قال اهلل تعاىل﴿ :من ع ِمل ِ
ِ
َّه ْم
صاحلا ِّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َوُه َو ُم ْؤمن يَلَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَاة طَيِّبَة َولَنَ ْج ِزيَن ُ
َْ َ َ َ
َح َس ِن َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن 4﴾.وذلك برمأنينة قلبه ،وسكون نفسه ،وعدم التفاته ملا يشوش عليه
أَ ْجَرُهم بِأ ْ
َح َس ِن َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن) من
َجَرُهم بِأ ْ
قلبه ،ويرزقه اهلل رزقا حالال طيبا من حيث ال حيتسب ،يف اآلخرة (أ ْ
أصناف اللذات مما ال عني رأت وال أذن سعت وال خرر على قلب بشر ييؤتيه اهلل يف الدنيا حسنة ويف
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اآلخرة حسنة .5إن هذه اآلية الكرةمة تؤكد وعدا صادقا للمؤمنني من اهلل تعاىل أنه من عمل صاحلا ذكرا
كان أو أنثى يإنه سيعيش يف هذه الدنيا حياة طيبة يسرية جزاء عمله الصاحل ،وهذا إضاية إىل ما يناله من
أجر عظيم يف اآلخرة إحسانا من اهلل ويضال.
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تكلمنا قبل قليل عن أثر التقوى يف تغيري اإلنسان إىل اخلري ،والتقوى عبادة قلبية يظهر أثرها ،كما
أسلفننا ،بالقول والعمل الصاحل ،وهنا سنتررق ملا ينشأ عن خماية اهلل من أعمال هي حبد ذاهتا أسباب
ك
أخرى للتغيري وأول ما يستوجب التغيري من تلك األعمال هو الدعاء ،يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َسأَلَ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّاع إِ َذا دع ِ
ان يَ ْليَ ْستَ ِجيبُوا ِيل َولْيُ ْؤِمنُوا ِ ي لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ُش ُدو َن 6﴾.وقال
يب َد ْع َوَة الد ِ َ َ
عبَادي َع ِّين يَإ ِّين قَريب أُج ُ
 1القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،10ص  ،154ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل/
تفسري القرآن العظيم :ج  ،0ص .141
 2سورة األعراف :آية .46
 3الرازي ،حممد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح :ج ، 14ص.105
 4سورة النحل :آية .42
 5السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .444
 6سورة البقرة :آية .106
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ال ربُّ ُكم ْادع ِوين أَستَ ِجب لَ ُكم إِ َّن الَّ ِذين يستَكِْربو َن عن ِعبادِيت سي ْدخلُو َن جهن ِ
ين﴾.
تعاىلَ ﴿ :وقَ َ َ ُ ُ ْ ْ ْ
َّم َداخ ِر َ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ
يمن دعا ربه بقلب حاضر ،ودعاء مشروع ،ومل ةمنع مانع من إجابة الدعاء ،كأكل احلرام وحنوه ،يإن اهلل

1

قد وعده باإلجابة ،وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء ،وهي االستجابة هلل تعاىل باالنقياد ألوامره
ونواهيه القولية والفعلية ،واإلةمان به املوجب لالستجابة ،ييحصل هلم الرشد الذي هو اهلداية لإلةمان
واألعمال الصاحلة ،ويزول عنهم الغي املنايف لإلةمان واألعمال الصاحلة .وألن اإلةمان باهلل واالستجابة
ألم ره ،سبب حلصول الرشد ،ياذا دعا اإلنسان لإلةمان والراعة ،يعريه اهلل تعاىل ذلك كما أنه سيستجيب
2
له إذا دعا حلوائجه.

a

وأما ما يستوجب التغيري من العبادات يأمهها الصالة ،يقول تعاىل﴿ :واتْل ما أ ِ
ك ِم َن
ُوح َي إِلَْي َ
َُ
الْ ِكتَ ِ
الص َالةَ تَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر 3﴾.والصالة تكون عامال يعاال يف ترك
الص َال َة إِ َّن َّ
اب َوأَقِ ِم َّ
املعاصي ،يكأهنا ناهية عنها .ولكنه من املعلوم واملشاهد أن بعض املصلني الذين يرتكبون املنكرات
والفواحش وال تنهاه صالهتم عنها ،وذلك ألن صالهتم يقدت شرطا مهما يستحق الثواب واجلزاء ،أال وهو
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اخلشوع والسكينة وخضوع القلب واجلوارح للخالق  -عز وجل .ووجه كون الصالة تنهى عن الفحشاء
واملنكر ،أن العبد املقيم هلا ،املتمم ألركاهنا وشروطها وخشوعها ،يستنري قلبه ،ويترهر يؤاده ،ويزداد إةمانه،
وتقوى رغبته يف اخلري ،وتقل أو تعدم رغبته يف الشر ،يبالضرورة ،مداومتها واحملايظة عليها على هذا الوجه،
4
تنهى عن الفحشاء واملنكر ،يهذا من أعظم مقاصدها ومثراهتا.
َّ ِ
ِ
الصيَ ُام َك َما
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
وأما التغيري بالتعبد بالصوم يقد جاء يف قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ين آَ َمنُوا ُكت َ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن 5﴾.يإن الصيام من أكرب أسباب التقوى ،ألن ييه امتثال أمر
ب َعلَى الذ َ
ُكت َ
اهلل واجتناب هنيه .يمما اشتمل عليه من التقوى :أن الصائم يرتك ما حرم اهلل عليه من األكل والشرب
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واجلماع وحنوها ،اليت متيل إليها نفسه ،متقربا بذلك إىل اهلل ،راجيا برتكها ثوابه ،يهذا من التقوى .ومنها:
أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة اهلل تعاىل ،ييرتك ما هتوى نفسه ،مع قدرته عليه ،لعلمه باطالع اهلل
عليه ،ومنها :أن الصيام يضيق جماري الشيران ،يإنه جيري من ابن آدم جمرى الدم ،يبالصيام يضعف
نفوذه ،وتقل منه املعاصي ،ومنها :أن الصائم يف الغالب تكثر طاعته ،والراعات من خصال التقوى،
 1سورة غاير :آية .61
 2القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،1ص  ،314الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف
عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص  ،155السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم
املنان :ص .02
 3سورة العنكبوت :آية .45
 4الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،461 ،3السعدي ،عبد الرمحن
بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .631
 5سورة البقرة :آية .103
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ومنها :أن الغين إذا ذاق أمل اجلوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء املعدمني ،وهذا من خصال التقوى .وقيل
1
معناه هنا تضعفون؛ يإنه كلما قل األكل ضعفت الشهوة ،وكلما ضعفت الشهوة قلت املعاصي.

a

ِِ
ِ
ِ
ص ِّل
ص َدقَة تُرَ ِّه ُرُه ْم َوتَُزِّكي ِه ْم هبَا َو َ
أما عن التغيري باستخراج الزكاة ييقوله تعاىلُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْم َواهل ْم َ
ك َس َكن َهلُ ْم َواللَّهُ َِسيع َعلِيم 2﴾.أي :ترهرهم من الذنوب واألخالق الرذيلةَ .وتَُزِّكي ِه ْم
ص َالتَ َ
َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
أي :تنميهم ،وتزيد يف أخالقهم احلسنة ،وأعماهلم الصاحلة ،وتزيد يف ثواهبم الدنيوي واألخروي ،وتنمي
أمواهلم .والتزكية :مبالغة يف الترهري وزيادة ييه ،أو مبعىن اإلمناء والربكة يف املال .العبد ال ةمكنه أن يترهر
ويتزكى حىت خيرج زكاة ماله ،وأنه ال يكفرها شيء سوى أدائها ،ألن الزكاة والترهري متوقف على
إخراجها 3.وهذه الزيادة والتزكية يف املال والنفس هي تغيري من اهلل تعاىل كجز ٍاء حسن هلذه العبادة ويضال
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منه ونعمة.
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 1القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،1ص  ،126السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي
الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .06
 2سورة التوبة :آية .113
 3الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،143 ،1السعدي ،عبد الرمحن
بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .351
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المطلب الثالث
موانع التغيير بالعقوبة :الدعاء ،االستغفار ،التوبة ،االصالح والعدل
الدعاء واالستغفار

a

جعل اهلل تعاىل الدعاء واالستغفار من األسباب املؤدية إىل تفريج الكروب وغفران الذنوب
وحتصيل املقاصد .ومها وحنومها من العبادات ةمنعان العذاب واهلالك وينال هبما العبد مغفرة اهلل ورمحته
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ونصره وهداه" .وإذا قدر اهلل للعبد خريا يناله بالدعاء أو بغريه من األسباب مل حيصل ما قدره له بغري هذا
السبب من الدعاء وغريه .وما قدره اهلل وقضاه وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم يإمنا قدره بأسباب تقع
"1
ييقع ما ارتبط هبا من مسببات ،يليس يف الدنيا واآلخرة شيء إال بسبب واهلل خالق األسباب واملسببات.
ِ
ت يِي ِه ْم َوَما َكا َن اللَّهُ ُم َع ِّذبَ ُه ْم
يقول ابن عاشور يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :وَما َكا َن اللَّهُ ليُ َع ِّذبَ ُه ْم َوأَنْ َ
َوُه ْم يَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن﴾" ،2يالذي يظهر أهنا مجلة معرتضة انتُهزت هبا يرصة التهديد بتعقيبه برتغيب على عادة
القرآن يف تعقيب الوعيد بالوعد ،يبعد أن هدد املشركني بالعذاب ذكرهم بالتوبة من الشرك برلب املغفرة
العذاب وتكون
من رهبم بأن يؤمنوا بأنه واحد ،ويصدقوا رسولَه ،يهو وعد بأن التوبة من الشرك ت ْديع عنهم َ
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هلم أمنا وذلك هو املراد باالستغفار ،إذ من البني أ ْن ليس املراد بكلمة (يستغفرون) أهنم يقولون :غفرانك
العمل خيالفه ييكون قوله( :وما كان اهلل معذهبم وهم
اللهم وحنوه ،إذ ال عربة باالستغفار بالقول و ُ
يستغفرون) حتريضا وذلك يف االستغفار وتلقينا للتوبة زيادة يف اإلعذار هلم على معىن قوله﴿ :ما يفعل اهلل
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بعذابكم إن شكرمت وآمنتم﴾ ،3وقوله﴿ :قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يَعودوا يقد
مضت ُسنَّةُ األولني 4﴾.ويف قوله( :وما كان اهلل معذهبم وهم يستغفرون) تعريض بأنه يوشك أن يعذهبم إن
مل يستغفروا وهذا من الكناية العُرضية .ومجلة (وهم يستغفرون) حال مقدرة أي إذا استغفروا اهلل من الشرك
قيدا لعامل منفي ،ياملعىن :وما كان اهلل معذهبم لو استغفروا 5".وكان العرب
وحس َن موقعها هنا أهنا
جاءت َ
ْ
ُ

U

يف اجلاهلية يقولون يف الرواف :غفرانك .واالستغفار وإن وقع من الفجار يُديع به ضرب من الشرور
واإلضرار .وقيل :إن االستغفار راجع إىل املسلمني الذين هم بني أظهرهم .أي وما كان اهلل معذهبم وييهم
6
من يستغفر من املسلمني؛ يلما خرجوا عذهبم اهلل يوم بدر وغريه.

 1ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم /جمموعة الفتاوى :ج ،0ص .21
 2سورة األنفال :آية .33
 3سورة النساء :آية .142
 4سورة األنفال :آية .30
 5ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،4ص .335
 6القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،2ص .411
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والدعاء أحد موانع أو سبب التغيري ،يقد ورد يف احلديث أن الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال:
الذنْ ِ ِ
الرْز َق بِ َّ
يد ِيف الْ ُع ُم ِر إَِّال الِْ ُّرب 1".ومعىن
"إِ َّن َّ
الر ُج َل لَيُ ْحَرُم ِّ
ُّعاءُ َ ،وَال يَِز ُ
ب يُصيبُهَُ ،وَال يَ ُرُّد الْ َق َد َر إَِّال الد َ
احلديث أن الدعاء من مجلة األسباب اليت رتب اهلل على يعلها مسببات ،يهو سبب جللب النفع وديع
الضر ،يالدعاء حبصول الولد مثال هو من مجلة األسباب األخرى حلصوله ،وكذلك بالشفاء والنجاة وغري
ذلك .ومعىن قوله  -صلى اهلل عليه وسلم "ال يرد القضاء إال الدعاء" هو املبالغة ،لبيان ِعظم نفعه بني

a

مجلة األسباب املادية األخرى ،حىت كأنه يديع القضاء املربم ،أو يقال إن املرء رمبا يفعل أيعاال توجب
العقوبة ييوشك أن تقع به ييدعو اهلل يرييعها ،يالعقوبة مقدر وقوعها بعدم الدعاء ،يلما دعا ريعت ،يكأن
ذلك مبثابة رد القضاء .وه ذا ال يعين التعارض بني القدر والدعاء وال تغيري القدر ،يإن الدعاء مقدر كما
سبق ،ولكن املراد أن ما يف أيدي املالئكة من الصحف قد يتغري ،يمن أوشك أن ينزل به البالء يدعا اهلل،

التوبة
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صرف عنه ذلك .واإلنسان ال يعلم ما كتب له ،ولذلك ينبغي أن ال يتهاون يف الدعاء قبل نزول البالء أو
بعده.

of

وإن كان االستغفار يريع البالء والعذاب ،كما سبق ،يإن التوبة من الظلم بأنواعه تريع غضب اهلل
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ومقته من باب أوىل ،وهذا ما ذكره اهلل تعاىل عن قوم يونس ،الذين تابوا ينجوا من اهلالك التام وكان على
ِ
ِ َّ
اب
ت قَ ْريَة َآمنَ ْ
وشك أن يدمرهم﴿ :يَلَ ْوالَ َكانَ ْ
س لَ َّمآ َآمنُواْ َك َش ْفنَا َعْن ُه ْم َع َذ َ
ت يَنَ َف َع َهآ إةمَانُ َها إال قَ ْوَم يُونُ َ
ٱخلِز ِي ِيف ْ ِ
اهم إِ َ َٰىل ِح ٍ
ني 2﴾.ياستثنيت قرية يونس ،عليه السالم ،من بني القرى ألهنم
ْ
ٱحلَيَاة ٱلدُّنْيَا َوَمت َّْعنَ ُ ْ
3
تابوا وآمنوا ينفعهم ذلك.
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وعن ابن عباس ،رضي اهلل عنه ،أهنم غشيتهم ظُلة وييها محرة يلم تزل تدنو حىت وجدوا حرها بني
أكتايهم .وقال ابن جبري :غشيهم العذاب كما يغشي الثوب القرب ،يلما صحت توبتهم ريع اهلل عنهم
العذاب .وقال الرربي :خص قوم يونس من بني سائر األُمم بأن تاب اهلل عليهم بعد معاينة العذاب؛
وذكر ذلك عن مجاعة من املفسرين .وقال الزجاج :إهنم مل يقع هبم العذاب ،وإمنا رأَوا العالمة اليت تدل
على العذاب ،ولو رأوا عني العذاب ملا نفعهم اإلةمان .وإن املعاينة اليت ال تنفع التوبة معها هي التلبس
بالعذاب كقصة يرعون  ،وهلذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصة يرعون ألنه آمن حني رأى العذاب يلم
 1ابن ماجه ،أ ي عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين /سنن ابن ماجه :رقم حديث 41 :و  ،4111النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب/
سنن النسائي :رقم حديث  ،1143ابن حنبل ،أمحد /مسند اإلمام أمحد :ج  ،5رقم حديث  122و  101و  .101واحلديث ذكره
احلايظ يف التلخيص وسكت عنه ،وهذا يعين أنه حسن.
 2سورة يونس :آية .40
 3الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص .353
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1
اهم إِ َىل ِح ٍ
ني﴾ ،2واملعىن :للتعقيب
ينفعه ذلك ،وقوم يونس تابوا قبل ذلك .وقال تعاىل﴿ :يَ َ
آمنُوا يَ َمت َّْعنَ ُ ْ
العريف ألن يونس ملا أرسل إليهم ودعاهم امتنعوا يف أول األمر يأخربهم مبوعد هالكهم بعد أربعني يوما مث

خايوا يآمنوا كما أشار إليه قوله.

3

اإلصالح والعدل
قال تعاىل ﴿ :وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4﴾.ومعناه أنه ال يهلك القرى
بسبب شرك أهلها وهم مصلحون يتعاطون احلق ييما بينهم وال يضمون إىل شركهم يسادا آخر 5،ولكنه

a

أهلك قوم شعيب ببخس املكيال وامليزان وقوم لوط باللواط 6.وهلذا أمر اهلل تعاىل هذه األمة الشريفة أن
ٱخلَِْري
يكون ييها من يأمر باملعروف ،وينهى عن املنكر؛ كما قال تعاىلَ ﴿ :ولْتَ ُكن ِّمْن ُك ْم أ َُّمة يَ ْدعُو َن إِ َىل ْ
ِ
ِ
ك هم ٱلْم ْفلِحو َن 7﴾.وقال تعاىل﴿ :يَلَوالَ َكا َن ِمن ٱلْ ُقر ِ
ِ
ون
َويَأْ ُم ُرو َن بٱلْ َم ْع ُروف َويَْن َه ْو َن َع ِن ٱلْ ُمْن َك ِر َوأ ُْولََٰئ َ ُ ُ ُ ُ
ْ
َ ُ
َّ ِ
ِمن قَبلِ ُكم أُولُواْ ب ِقيَّ ٍة ي ْن هو َن ع ِن ٱلْ َفس ِاد ِّف ٱألَر ِ ِ ِ
ِ
ين ظَلَ ُمواْ َمآ
ْ ْ ْ َ َ َْ َ
ْ
ض إالَّ قَليال ِّمم َّْن أَجنَْي نَا مْن ُه ْم ،وقولهَ :وٱتَّبَ َع ٱلذ َ
َ
أُتْ ِريُواْ يِ ِيه﴾ ،أي :استمروا على ما هم عليه من املعاصي واملنكرات ،ومل يلتفتوا إىل إنكار أولئك ،حىت
ِ
ني﴾ ،8مث أخرب تعاىل يف آخر اآلية أنه مل يهلك قرية إال وهي ظاملة لنفسها،
يجأهم العذابَ ﴿ :وَكانُواْ ُْجم ِرم َ
9
ِ
بأسه وعذابه قط ،حىت يكونوا هم الظاملني.
ومل يأت قرية ُمصلحة ُ
وإن الدولة الكايرة قد تكون عادلة مبعىن أن حكامها ال يظلمون الناس والناس أنفسهم ال
يتظاملون ييما بينهم ،يهذه الدولة مع كفرها تبقى ،إذ ليس من سنته تعاىل إهالك الدولة بكفرها يقط،
ولكن إذا انضم إىل كفرها ظلم حكامها للرعية وتظامل الناس ييما بينهم ،وهبذا قال املفسرون وأهل
العلم 10".قال اإلمام الرازي يف تفسريه :إن املراد من الظلم يف هذه اآلية الشرك .واملعىن أن اهلل تعاىل ال
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يهلك أهل القرى مبجرد كوهنم مشركني ،إذا كانوا مصلحني يف املعامالت ييما بينهم يعامل بعضهم بعضا
11
على الصالح ،وعدم الفساد.

U

 1القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  /0ص .303
 2سورة الصايات :آية .140
 3ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،13ص .101
 4سورة هود :آية .112
 5الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص .413
 6القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  /4ص .114
 7سورة آل عمران :آية .114
 8سورة يوسف :آية .116
 9ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،4ص .361
 10زيدان ،د .عبد الكرمي /السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واأليراد يف الشريعة اإلسالمية :ص .14
 11الرازي ،حممد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح :ج  ،10ص .26
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المبحث الثالث
منهج الشيخ هانجيتش في التربية
المطلب األول
أسلوبه التربوي في مخاطبة العقول

a

ay

لقد كان الشيخ هاجنيتش يتحرى يف كل جماالت كتاباته خماطبة العقول مراعيا بذلك مستويات
الفئات املخاطَبة يف الفهم واالستيعاب ،مع إحاطته باهتماماهتم واليت يستعني هبا يف طرح األدلة الواضحة
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و املقنعة .ومن أوضح األمثلة على ذلك ،كتابته عن أصول البشانقة وأسلمة شعب البوسنة واهلرسك،
حيث استدل يف ذلك باألدلة التارخيية والثائقية اليت تبني أصالتهم وجذورهم املمتدة من البوسنة ،ليثبت يف
أذهان مسلميها أهنم أصحاب هذه األرض وأن هلم شأنا ييها ،مستخدما أسلوب التعريض لتوعيتهم
بضرورة التمسك بأرضهم وأمالكهم يال يرتكوها هبجرة أو غري ذلك ،كما يريد بذلك أيضا أن يرسخ يف
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عقول غري املسلمني املتعايشني معهم أن مسلمي هذه البالد ينتمون إليها وليس هلم وطن آخر.
و ال شك يف أن هذا األسلوب تربوي وحضاري ،حيث يريد أن يثبت يكرة أحقية املسلمني يف
هذه األرض ذات األديان والقوميات املتعددة ،واستعداد املسلمني للجهاد من أجلها ،وذلك باالستدالل

si

املنرقي والبيان العقالين ،الذي يؤدي إىل الغاية املرجوة و دون التسبب بإساءة الفهم.
وليس هناك أدل على اهتمام الشيخ برتبية العقل و إصالحه من دياعه عن العقيدة الصحيحة وترسيخها
يف أذهان املسلمني ،وتنبيه الناس لألخراء العقدية اليت قد يقعون ييها بسبب تأثري من يدعون احلداثة
واملعاصرة من علمانيني ومفكرين .يمن ذلك كتابته عن عدم جواز االستعانة واالستغاثة باملوتى وزيارة

ve
r

ni

U

النصب على املقابر ،وعادة اختاذ الناس أمكنة خمصوصة
القبور واملعابد هلذا الغرض ،كما نقد عادة بناء ُ
للدعاء ييها كاملكان الذي انفجرت منه عني املاء ألحد أولياء اهلل الصاحلني واملسماة "بآيفاتوييتسا"،
وغريها من احملظورات العقدية .وكان الشيخ كذلك ضد ذكر األساطري واإلسرائيليات يف اخلرب وضد امليل
إىل األساطري بصورة عامة .مما يبني اهتمام الشيخ حبفظ العقل من تعلقه باخلراية و األوهام.
ومن ذلك أيضا كتابته تقريرا عن الكتب اإلسالمية اليت ال جيوز االعتماد عليها لعدم صحة
حمتواها .كما كان ينبه على األخراء العقدية يف بعض الكتب املرجعية ،كتعليقه على كتاب "الكشاف"
للزخمشري دون أن خيفي قيمته كتفسري ،حيث قال" :يدخل التفسري املسمى بالكشاف يف الصفوف األوىل

104

للتفاسري اليت تتناول الروائع اإلبداعية للقرآن ،وعيبه الوحيد أن املؤلف أدخل ييه الكثري من آراء املعتزلة
1
الشاذة".
ويف الثالثينيات من القرن العشرين بدأت األوساط البوسنية الفكرية العصرانية يف ترديد مقولة "ال
رهبانية يف اإلسالم" ،واملقصود به نفي احلاجة إىل علماء الدين .وردا على هذا اإلنكار لدور العلماء نشر
هاجنيتش مقالة اليت صدرهتا املشيخة اإلسالمية يف البوسنة و اهلرسك بالعنوان نفسه "ال رهبانية يف

a

اإلسالم" ،مدايعا عن ضرورة وجود علماء الدين ،موضحا أن كل مهنة حتتاج إىل أهلية و كفاءة .ويهم
املسائل الدينية واألحكام يضال عن شرحها وتبياهنا للناس عمل ال يستريعه إال من توير لديه العلم الكايف
2
دب.
هب و َّ
واألهلية ،وال يقبل هذا العمل من كل من َّ
وقد عُدَّت مقالة هاجنيتش هذه من أحسن املناظرات املكتوبة يف البوسنة عن علماء الدين ،حيث
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تبني دور العلماء يف اجملتمع البوسين املسلم ،وتصحح األيهام عن أحقية أهل العلم الشرعي يف تبين املواقف
للدياع عن اإلسالم و شرح أحكامه للناس .وقد كان هاجنيتش يعود للتوعية عن هذا املوضوع يف مناسبات
ظ بوضوح نشأة طبقة من املفكرين العلمانيني يف البوسنة واهلرسك ممن يريضون
يالح ُ
خمتلفة ،إذ كان َ

M

منايسة علماء الدين يف شرح اإلسالم ،بل كانوا يريضون الدين إطالقا ،مما جعل الشيخ حريصا على توعية
3
الفكر لدى املسلمني على الدوام.
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 1هاجنيتش ،حممد /نقد بعض الكتب الدينية وبيان عدم جواز االعتماد عليها  /جملة "جالسنيك" ،رقم 1-1
 2هاجنيتش ،حممد /ال رهبانية يف اإلسالم  /جملة "جالسنيك" ،رقم  :1-1ص .6-1
 3كاريتش ،د .أنس و دوراكوييتش ،د .أسعد وغريمها /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة :ج  ،6ص  65و ص  46و ص  113و
ص.121
105

المطلب الثاني
التغيير عند الشيخ بالموعظة والترغيب والترهيب

a

كان الشيخ يركز على املواعظ .ويستغل كل وقت ليفيد الناس بعلمه .يرتب دروسا يف مساجد
سراييفو ،حىت أنه أقام أمسيات خاصة إللقاء الدروس واحملاضرات يف البيوت ،وقد ساير الشيخ يف داخل
البوسنة شرقا وغربا زائرا العديد من املدن لإلرشاد والوعظ يف مساجدها ..وعن هذه الرحالت يتحدث
الشيخ يف مدوناته ،إضاية إىل كتابته لبعض القصص واحلِكم واخلرب ،مع تفسريه لبعض اآليات املختارة.
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لقد كان الشيخ هاجنيتش واقعيا ومزامنا ألحداث وتغريات زمانه ،وكان يف كل جمال خيط بقلمه
ما ينفع به املسلمني عن طريق النقد أو الوعظ أو خماطبة العقل أو الروح .يمن ذلك دعوته يف بعض
املنشورات إىل منع أنواع الربا كاية ووضع األموال يف البنوك ،وإشارته إىل أمهية املالبس اخلاصة باملسلمني

M

على أهنا معلَم ظاهري للدين اإلسالمي .كما كان يسعى إىل مجع كلمة املسلمني وعدم التشتت ،حيث
يقول" :كان حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ال يكف عن املذنبني مهما كربت ذنوهبم ،بل يقول يف
حديث له :شفاعيت ألهل الكبائر من أميت" ،وجنده يسعى كذلك إىل تيسري األمور ال إىل تعسريها ،مبينا
أنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان ييسر على أصحابه ،ييأمرهم بأداء النوايل من العبادات ما تيسر هلم
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منها مستعينا بقوله  -صلى اهلل عليه وسلم" :إن هذا الدين متني يأوغلوا ييه بريق".
وكان الشيخ ،مع ِجدِّه يف الدعوة ،كثريا ما يتخلل مواعظه بضرب األمثال وذكر بعض الررائف
1
والفكاهات اخلفيفة كقصة جحا واللص مثال ،بغرض جذب قلوب املخاطَبني و اسرتعاء أساعهم.
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ختل خرابات الشيخ ومواعظه من األساليب الرتبوية املؤثرة ،كأسلو ي الرتغيب والرتهيب .يتارة
مل ُ
يرغب الناس بتغري احلال و حتسن األوضاع إذا ما سلكوا النهج الصحيح وحترروا من األوهام والبدع
والضالالت .أو بت شجيعهم وبث روح احلماس ييهم ،لينهضوا من سباهتم وتبعيتهم أمام التحديات اليت
حتيط هبم.

U

وتارة يرهب اخلاطئني منهم والذين يدنسون بأيعاهلم صيت اجلماعة املسلمة ،يينتقدهم يف
مقاالته ودروسه ،جماهدا للرجعية و اجلهل ،حيث يقول " :ومثلما تضرنا جاهلية ورجعية بعض األيراد من
2
جانب ،يضرنا يساد بعضهم من جانب آخر".
ومن أوضح األمثلة على تنويعه يف األسلوب بني الرتغيب و الرتهيب ،كتابته مقاال يف تفسري
سورة الغاشية ،مستغال ما جاء يف اآليات يف شرح حال أهل اجلنة و النار .حيث كان يسهب يف الشرح
معتمدا على أسلوبه و بالغته ،يتجده عند ذكر اجلنة و أهلها يرغب الناس مبا عند اهلل تعاىل من يضل
 1كاريتش ،د .أنس /حممد هاجنيتش :حياته ومؤلفاته /جملة الفيصل /العدد  :143ص .114
2هاجنيتش ،حممد /مكانة املفتني /جملة "اجلالسنيك" /رقم  :3-1ص .41
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عظيم ومغفرة ملن كان من أهل اإلةمان ،كشرحه حلال املؤمن يف اجلنة وتلذذه بالنعيم روحا وجسدا .يبعد
سرد ما ورد يف اآليات من وصف نعيم اجلنة من العيون والسرر املرتفعة و حال آنيتها و منارقها ،يبني أن
هذ ه اللذة اليت ختص اجلسد ال تقارن باللذة و املتعة الروحية ،مث يأيت بدليل ذلك من آية أخرى يف كتاب

ات جن ٍ
ِ ِ
ِِ
َّات ََْت ِري ِم ْن َْحتتِ َها
اهلل تؤكد هذا املعىن ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :و َع َد اللَّهُ الْ ُم ْؤمن َ
ني َوالْ ُم ْؤمنَ َ
ْاألَنْهار خالِ ِدين يِيها ومساكِن طَيِّبة ِيف جن ِ
َّات َع ْد ٍن﴾ ،1يرضى اهلل  -عز وجل  -له لذة تفوق
َ
َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ
اللذات اجلسدية األخرى .اليتا بذلك النظر إىل أنواع النعيم احلسية واملعنوية ملن اختار طريق اهلداية .مث

a

يعكف بعد ذلك على تأكيد يكرة هذا االختيار وأن اهلل تعاىل مل يظلم عباده ،يمنحهم العقل ليسرتشدوا
به الصراط املستقيم ييستحقوا به ذلك النعيم.
وأما أسلوبه يف عرض الرتهيب يف السورة يقد كان يُرنب بعض الشيء عند تفسريه آليات

ay

M

al

احلساب و العذاب ويضيف ملسته األسلوبية يف الوعظ .يعند حديثه مثال عن شرح معىن الغاشية ،حيث
سيت القيامة بذلك ألهنا تغشى الناس و حتيرهم بأهواهلا ،ذكر بعض أهوال ذلك اليوم العظيم و مدى
املعاناة اليت يالقيها من أثقلته ذنوبه حيث ال مفر من احلساب ،مث يبني الغاية من ذلك السؤال االستفهامي
الذي يفيد التعجب يف مقدمة السورة قائال" :ويريد اهلل تعاىل من هذا السؤال تعظيم يوم القيامة ،وتنبيه كل

of

من يستمع هلذه السورة وإثارة رغبته يف معرية ما سيأيت بعد ذلكُ ،يريعي سعه لآليات وينتفع هبا".
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1سورة التوبة :آية .21
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المطلب الثالث
سلوك الشيخ نموذجا في التربية بالقدوة الحسنة

a

وللشيخ موقف معلوم من دعوة الناس ألن يكونوا قدوة حسنة لغريهم ،يفي مقالته املشهورة "وا
رسواله" نادى املسلمني نداء حيفه احلزن على حال أدعيائهم و قادهتم قائال" :إنه جيب علينا التحكم
1
مبقاصدنا و النظر إىل أنفسنا لنرى إن كنا على الرريق الذي ندعو غرينا إليه".

al

ay

وهذا ما سعى الشيخ لتحقيقه يف نفسه متاما ،حيث كان أيضل طالب يف مراحله الدراسية،
وأيضل مدرس يف مكان عمله ،وعندما قام بتنظيم املكتبة أتقن عمله بتميز ،و جنده أكثر الكتاب إمثارا،
حيث مل يرتك شيئا من العلوم ييه نفع لإلسالم واملسلمني إال كتب عنه ،وعندما واجهت بالده التحديات

M

والصعوبات وقف متصديا هلا ومدايعا عن حقوق املسلمني ،يأسس "جملس النجاة القومي" الذي يهدف
إىل إنقاذ القيم املادية والروحية للمسلمني ،و تأمني احلياة اآلمنة واالستقرار ألهل البوسنة كلهم .كما ترأس
2
مجعية "اهلداية" العلمية وشارك يف مؤسسة "املرمحة" اخلريية.

of

si

ty

ويف أثناء احلرب العاملية الثانية وتدهور األوضاع عموما يف البوسنة واهلرسك يشجع هاجنيتش
الرابرة اليت يرأسها ويدعوها لنبذ اخلوف واهللع ،يضال عن التصرف مبا ةمكن أن يسيء للوضع الراهن وهو
مما يعني األعداء .ويؤكد هلم أن حب الوطن يستوجب عدم تركه ييقول" :حنن حنب وطننا وال نرتكه حىت
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صب
عند املصائب" .وهكذا كان الشيخ ،وهو الذي يتبع قول العلماء "عظ نفسك مث الناس" ،حيث مل يُ َ
بالضعف أو اخلوف يف تلك األزمة ،ومل يرتك بالده أثناء احلرب حلظة ،بل بقي ييها جياهد بالقلم والكلمة.
يكان من نتائج صموده إنشاؤه للبيان السراييفي املشهور الذي يتحدث عن جرائم الكروات الفاشيني يف
3
البوسنة واهلرسك.

U

ومتيز الشيخ كذلك يف هيأته ،يصف ذلك عنه أحد احلفاظ قائال" :إنين مل أر احلاج َحم َمد
أيندي هاجنيتش إال باجلُبة أو املعرف الرويل .يعمامته امللفوية بعناية و دقة بالغتني كانت دائما نظيفة
4
والمعة ،وقد كان يلبسها برريقة خاصة تفيد الشرف و االحرتام".

 1هاجنيتش ،حممد /وا رسواله /جملة اهلداية  :2العدد  ،0-2ص .115-111
 2كاريتش ،د .أنس و دوراكوييتش ،د .أسعد وغريمها /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة :ج  ،1ص .11-2
 3املصدر السابق :ج  ،1ص .4
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الفصل الثالث
أنواع التغييرات االجتماعية ومراحلها في ضوء القرآن الكريم
 -1.3المبحث األول :التغيريات العامة حسب مشوليتها وعمقها وتدرجها
 -1.1.1المطلب األول :التغيريات العامة
 -1.1.2المطلب الثاني :التغيريات حسب مشوليتها :الفردية والربقية والعاملية

a

 -1.1.1المطلب الثالث :التغيريات حسب عمقها :القشري واجلذري

ay

 -1.1.4المطلب الرابع :التغيريات حسب تدرجها :املفاجئة والتدرجية

al

 -1.3المبحث الثاني :التغيريات حسب وجوهبا

M

 -1.3.3المطلب األول :التغيريات الواجبة
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 تغيري العقائد الفاسدة تغيري املنكر باليد وباللسان -التغيري بالرتبية والتعليم

ty

 -1.3.3المطلب الثاني :التغيريات احملرمة

si

 -1.3.1المطلب الثالث :التغيريات اليت ظاهرها املنكر وباطنها غري ذلك
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 -1.1المبحث الثالث :مراحل التغيريات االجتماعية والتدرج ييها
 -1.1.3المطلب األول :مراحل التغيري عند علماء االجتماع

U

 -1.1.1المطلب الثالث :منهجية التدرج يف التغيري

ni

 -1.1.3المطلب الثاني :مراحل التغيري يف القرآن الكرمي

 -1.4المبحث الثالث :مواقف الشيخ هاجنيتش َتاه بعض أنواع التغيري االجتماعية
 -1.4.3المطلب األول :دور الشيخ هاجنيتش يف التغيري حسب الربقة االجتماعية
 -1.4.3المطلب الثاني :دور الشيخ يف التغيري الواجب وموقفه َتاه التغيريات احملرمة
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المبحث األول
التغييرات العامة حسب شموليتها وعمقها وتدرجها

من خالل االستعانة باألمثلة القرآنية ةمكننا أن حندد أنواعا عدة للتغيريات االجتماعية وسوف نرى
يف املرالب من هذا الفصل أن القرآن الكرمي من خالل أسلوبه يف ضرب األمثال واحلِ َكم ويف سرده
لقصص األنبياء واألقوام السابقة قد بني أنواع هذه التغيريات .ومن اجلدير بالذكر أن التغيريات االجتماعية

a

املذكورة يف القرآن الكرمي تشمل أهم التغيريات اليت حددها علماء االجتماع .وقد ذكر هؤالء العلماء بعض
التصنيفات املتعلقة بالتغيريات ،وهي ليست يف جمال هذا البحث بشكل مباشر ،أذكر بعضا منها للفائدة.
ِّف ويقا للزمن كالتغيري السريع قصري األجل ،وهو الذي تتم ييه التغيريات بسرعة،
يمنها ما صن َ
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M

وهو تغيري إجرائي أكثر من كونه تغيريا هيكليا .ونوع متوسط األجل وهو الذي يتصل بالسياسات بشكل
أكرب ،ونوع ثالث وهو تغيري طويل األجل ةمتد تنفيذه لعقدين من الزمن أو أكثر ،وهو يتصل باسرتاتيجيات
منظمة وبعمليات إعادة اهليكلة اخلاصة به.
وهناك تصنيف ويقا لدرجة الضرورة يمنها تغيريات حتمية ُملِحة عاجلة وهي اليت ال ةمكن

of
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ty

إيقايها ،ب ل يكون من احملتم حدوثها ،وهي اليت ترالب هبا إدارة التغيري وحتث عليها وتساندها وتدعو إليها
كاية املستويات .ونوع آخر من التغيريات وهو الذي ةمكن إرجاؤه مرحليا وبالتأخر عنه لفرتة ما ،وذلك إىل
حني توير الظروف.
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ويوجد تصنيف ثالث ويقا لدرجة التعقيد ،يهناك تغيريات معقدة وهي اليت تداخلت عواملها،
حيث تتداخل األسباب وختتلط بالنتائج املرحلية واآلثار اجلانبية ،وغالبا ما يتصف هذا النوع من التغيريات
بالغموض وعدم الفهم .ونوع آخر بسيط وهو يتضمن تغيريات بسيرة غري معقدة بعوامل حمدودة
وواضحة.

U

وهناك تغيريات ويقا لألصول املرجعية ،يمنها ذاتية تستمد دوايعها وحمفزاهتا من عوامل ذاتية
داخلية خاصة بالفرد أو اجملتمع ذاته .يالرغبة يف التغيري تنبع من داخل هذا الكيان ،ومن مث تتدايع حمفزات
التغيري وتنمو بشكل ذايت داخلي .ونوع مقابل سابق ذكره هو الذي التغيريات ييه ناَتة من ضغوط
خارجية ،وهو الذي يستمد روايده من خارج الكيان اإلداري أو من خارج املنظمة ،ومن هنا يإن تيار
1
التغيري جيرب القائد اإلداري على إحداث التغيري املرلوب.

 1عامر ،د .سامي عبد املرلب و د .عالء حممد سيد قنديل /التروير التنظيمي :ص  ،100-101رشوان ،د .حسني عبد احلميد أمحد/
التغيري االجتماعي واجملتمع :ص .56-42
110

يقد صنفت التغيريات يف هذا املبحث حسب أقسام ثالثة يالقسم األول منها يبحث يف التغيري
حسب جماله ومشوليته ،يالتغيريات العامة حسب جماهلا مثال تشمل كل تغيري يندرج حتتها وةمكن أن حيصل
يف اجملتمع.
ومنها ما ينظر إليه من حيث اتساع نراقه ،كأن يكون يرديا أو أسريا أو طبقيا ،كما يوجد منها

a

االجتماعي احملدود يضال عن العاملي.
والقسم الثاين من التغيريات هو ما ينظر إليه حسب عمقه وهنا تنقسم التغيريات إىل قشرية طفيفة
أو جذرية عميقة ممثلة يف اهنيار جمتمعات وقيام أخرى.
والقسم الثالث ينظر للتغيري حسب التدرج ييه ،يقد يكون التغيري مفاجئا متمثال يف إقامة الثورات

M

al

ay

أو االنقالبات أو متدرجا متنقال من مرحلة إىل أخرى .وسيأيت تفصيل ذلك باألمثلة يف املرالب التالية.
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المطلب األول
التغييرات العامة

a

التغيريات العامة هي تلك التغيريات اليت يرجع تقسيمها إىل اجملال الذي تندرج حتته وتُؤثر بشكل
عام على اجملتمع .وهذا النوع من التصنيف واسع املدى ألن جماالت التغيري كثرية ومتعددة ،ومن ذلك
التغيري يف اجملال االجتماعي وهو ما أهتم به يف هذه الدراسة حيث ةمتد أثره إىل العالقات االجتماعية ومنط
العادات والتقاليد ،والقيم ،واملبادئ ،واألعراف االجتماعية اليت حتكم سلوك االيراد ،واألسرة ،واجلماعات

al

ay

واجملتمع بأسره .ويُعد هذا النوع من اجملاالت أكثر أمهية ،حيث يُعىن بكل يرد يف اجملتمع بشكل مباشر،
كما يهتم باجملتمع ككل سواء على املستوى احملدود أو على مستوى الدولة أو العامل بأكمله.

M

ومن التغيريات العامة أيضا التغيري يف اجملال االقتصادي ،وهو الذي يغلب عليه إحداث تغيري يف
التوازنات ،واآلليات ،والنظم االقتصادية ،ويف اإلنتاج ،واالستهالك ،والدخل ،والعمالة ،والتجارة،
والصناعة ،والزراعة ،إخل ،...على مستوى الدولة أو يف حدود أي جمتمع مستقل.
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وتُعد التغيريات السياسية بربيعة احلال تغيريات عامة يهي تتعلق مبمارسة احلياة السياسية ونظام
األحزاب ،ويف جمال الشورى والتصويت واالنتخابات ونظم التشريع والقيادة ،وكل ما له عالقة بالتشريع
وإصدار القانون .وأمهية هذا النوع من التغيريات تعود إىل تأثري عملية التشريع يف اجملتمع بشكل مباشر،
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سن القوانني وضبط األمن واالستقرار يف البالد وغري ذلك من الغايات واألهداف العظمى.
وذلك ِّ

U
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وهناك تغيري تكنولوجي وهو حتمي والزم ،يفرضه الترور وتقتضيه ضرورة االستمرار واحلياة للبشر
ألن كل ما َجي ُّد من اكتشايات وأساليب عمل يُوير يف التكاليف ويَريع من اجلودة ويزيد من اإلنتاجية.
كما ويدخل يف هذا التصنيف التغيريات الفكرية اليت ترجع إىل منط واَتاه الفكر السائد يف
اجملتمع .وهذا التغيري يتصل أيضا بالعقيدة واأليدولوجية املسيررة على تفكري األيراد وعادة ما حيتاج التغيري
الفكري إىل قادة ةملكون القدرة على اإلقناع والتأثري على األيراد ،وهو الذي حيرك اجلهاز اإلعالمي
واالخباري بتواصل واستمرار مكثف حىت ةمكن إحداث التغيري يف منط القيم واملبادئ.

1

 1عامر ،د .سامي عبد املرلب و د .عالء حممد سيد قنديل /التروير التنظيمي :ص  ،100-101رشوان ،د .حسني عبد احلميد أمحد/
التغيري االجتماعي واجملتمع :ص .56-42
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المطلب الثاني
التغييرات حسب شموليتها :الفردية والطبقية والعالمية

a

تنقسم التغيريات يف هذا املرلب إىل ثالثة أنواع وهي التغيريات الفردية والتغيريات االجتماعية
احملدودة أو التغيريات الربقية والتغريات العاملية .أما التغيريات الفردية ياملقصود منها تغيري النفس ،وهلذا
القسم النصيب األكرب يف القرآن الكرمي و غالبا ما تتحدث اآليات عن إصالح النفس وإرشادها لذلك،
يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :ونَ ْف ٍ
اب َمن
ورَها َوتَ ْق َو َاها * قَ ْد أَيْ لَ َح َمن َزَّك َ
اها * َوقَ ْد َخ َ
س َوَما َس َّو َاها * يَأَ ْهلََم َها يُ ُج َ
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اها﴾ 1أي :قد أيلح من زكى نفسه ،براعة اهلل ،كما قال قتادة :وطهرها من األخالق الدنيئة والرذائل.
َد َّس َ
والتزكية عبارة عن الترهري أو عن اإلمناء 2.وتغيري الفرد يعين تغيري نفسه ،وتغيري نفسه سبب تغيري وضعه
وحاله ،بل وحال اجملتمع ككل ،كما قاىل تعاىل﴿ :إِ َّن اللَّ َه َال يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم﴾،3

M

يأخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية أنه ال يغري ما بقوم حىت يقع منهم تغيري ،إما منهم أو من الناظر هلم ،أو ممن
4
هو منهم بسبب.

of

أما التغيريات الربقية أو التغيريات االجتماعية احملدودة ياملقصود هبا ذلك التغيري الذي خيص

si

ty

جمتمعا ما أو جزءا منه ،مع اإلحاطة علما بأن هذا القسم ال حيدد القائم بالتغيري ،كان من البشر أنفسهم
ياملعين هبذا التصنيف هو مدى مشوليته لفئة من اجملتمع أو جملتمع بعينه .وقد يدخل يف ذلك،
أم من اهلل،
ُّ
َّ ِ
ين
التغيري يف حميط األسرة ،وإن كان هلا نصيب يف التغيريات الفردية ،نظرا إىل قول اهلل تعاىل﴿ :يَٰأَيُّ َها ٱلذ َ
ِ
ِ ِ
آمنُواْ قُواْ أَن ُفس ُكم وأَهلِي ُكم نَارا وقُودها ٱلنَّاس و ِْ
صو َن ٱللَّ َه َمآ
َ َُ
ٱحل َج َارةُ َعلَْي َها َمالَئ َكة غالَظ ش َداد الَّ يَ ْع ُ
َ ۤ َ ْ َْ ْ
ُ َ
5
أَمرهم وي ْفعلُو َن ما ي ْؤمرو َن ﴾.أي :قُوا أنفسكم بأيعالكم وقُوا أهليكم ب ِ
وصيتكم ،وأصلحوا أنفسكم
ََُ ْ َ َ َ َ ُ َُ
بالراعة ،وأصلحوا أهلكم إصالح الراعي للرعية .ياإلنسان يغري نفسه وأهله ويوصيهم ويأمرهم
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ويربيهم لكي يكونوا قائمني على العبادة والراعة وجمانبة املعصية وترك املنكر.

6

 1سورة الشمس :آية .11-2
 2القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،11ص  ،22-26ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل/
تفسري القرآن العظيم :ج  ،0ص  ،301الرازي ،حممد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح :ج  ، 12ص .126
 3سورة الرعد :آية .11
 4القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،4ص .144
 5سورة التحرمي :آية .6
 6القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،10ص  ،145-144ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء
إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،0ص .166
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وُمنثِّل للتغيري االجتماعي احملدود من القرآن الكرمي بقصة أصحاب الكهف ،واليت تتكلم عن تغيري

a

الربقة االجتماعية خالل ثالث مئة وتسع سنوات أو أقل ،حىت حتولت السلرة والقوة إىل أهل اإلةمان ومن
يهتم بأمره بعد ما كانت يف يد قوم مشركني يعادون الدين وأهله .يقول تعاىلَ ﴿ :هَٰ ُؤالۤ ِء قَ ْوُمنَا َّٱختَ ُذواْ ِمن
1
دونِِه ِآهلة لَّوالَ يأْتُو َن علَي ِهم بِس ْلرَ ٍ
ان بَ ِّ ٍ
ني يَ َم ْن أَظْلَ ُم ِممَّ ِن ٱيْ تَ َر َٰى َعلَى ٱللَّ ِه َك ِذبا﴾ ﴿ ...إِن َُّه ْم إِن يَظْ َه ُرواْ
ُ
َْ
َ ْ َ
ُ
2
يدوُك ْم ِيف ِملَّتِ ِه ْم َولَن تُ ْفلِ ُحۤواْ إِذا أَبَدا ﴾.وبعدما تغري احلال وكشف اهلل أمر أصحاب
َعلَْي ُك ْم يَ ْر ُمجُوُك ْم أ َْو يُعِ ُ
الكهف ،يقول تعاىل على لسان قومهم﴿ :يَ َقالُواْ ٱب نواْ علَي ِهم ب ْن يانا َّربُّهم أَعلَم هبِِم قَ َ َّ ِ
ين َغلَبُواْ َعلَ َٰى
ُْ َ ْ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُ ْ
ال ٱلذ َ
3
أَم ِرِهم لَنَت ِ
َّخ َذ َّن َعلَْي ِه ْم َّم ْس ِجدا﴾.
ْ ْ

ay
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وجند يف قول اهلل تعاىل من سورة الروم حديثا قرآنيا مباشرا يف صميم املتغريات الدولية ،ييقول
ض وهم ِّمن ب ع ِد َغلَبِ ِهم سي ْغلِبو َن * ِيف بِ ْ ِ ِ
تعاىل ﴿ :الۤم * غُلِب ِ
ني لِلَّ ِه ٱأل َْم ُر
ت ُّ
ض ِع سن َ
َْ
يف أ َْد ََن ٱأل َْر ِ َ ُ
ٱلروُم * ِ ۤ
ْ ََ ُ
ۤ َ
4
ِمن قَبل وِمن ب ع ُد وي ومئِ ٍذ ي ْفرح ٱلْم ْؤِمنُو َن * بِنَص ِر ٱللَّ ِه ينصر من ي َشآء وهو ٱلْع ِزيز َّ ِ
يم ﴾.أي :قهرت
ْ
َ ُُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ْ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ ُ
ٱلرح ُ
يف أ َْد ََن ٱأل َْر ِ
ض) مما يلي يارس ياغتم
الروم وهم أهل الكتاب ،غلبهم يارس وهم اجملوس عبدة النريانۤ ِ( ،
بذلك املؤمنون ،وسر بذلك املشركون ،وقالوا حنن نغلب على أهل اإلةمان كما غلب أهل يارس على الروم،
حىت ذكر اهلل غلبهم ( َوُهم) يعين أهل الرومِّ ( ،من بَ ْع ِد َغلَبِ ِه ْم) غلبة يارس عليهمَ ( ،سيَ ْغلِبُو َن) على يارس.

of

si

ty

ويف يرحهم بذلك ثالثة أوجه :أحدها :تصديق خرب اهلل وخرب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -والثاين:
ألهنم أهل كتاب مثلهم ،والثالث :ألنه مقدمة لنصرهم على املشركني .وكان يف هذا اإلخبار دليل على نبوة
حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ألن الروم غلبتها يارس ،يأخرب اهلل -عز وجل  -نبيه أن الروم ستغلب

ni
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r

يارس يف بضع سنني ،وأن املؤمنني سيفرحون بذلك ،ألن الروم أهل كتاب ،يكان هذا من علم الغيب
5
الذي أخرب اهلل  -عز وجل  -به مما مل يكن علموه.
نالحظ أن هذه اآليات تتكلم عن التغري يف ميزان القوة العظمى يف ذلك الزمان ،ومها الفرس
والروم ،وهي حتمل رسالة توجيهية مبينة أن القرآن يتابع التغريات يف أوضاع القوى العاملية ،بل والتغريات

U

املستقبلية اليت ستحصل بعد بضع سنوات .يإدراك أبعاد الصراع القائم بني القوتني العظميني يرتتب عليه
حيصلوا النصر الذي بُشروا به ولو على
حترك جديد وتغريات مهمة وعلى مجاعة املسلمني القيام هبا كي ِّ
 1سورة الكهف :آية .15
 2سورة الكهف :آية .11
 3سورة الكهف :آية .11
 4سورة الروم :آية .5-1
 5القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،14ص  ،3-1املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد /النكت
والعيون :ج  ،4ص  ،144ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،6ص .140-142
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ِ
ِ
ف ٱللَّهُ َو ْع َدهُ َولََٰ ِك َّن أَ ْكثَ َر ٱلن ِ
َّاس الَ
املدى البعيد ،كما وعدهم اهلل تعاىل هبذاَ ﴿ :و ْع َد ٱللَّه الَ ُخيْل ُ
1
يَ ْعلَ ُمو َن﴾.

وتثبت اآليات الكرةمة إعجاز القرآن إلخبارها عن غيب مستقبلي ال يعلمه إال اهلل سبحانه ،وهي
كذلك تبني موقف القرآن من التغريات العاملية ،وكأهنا توجه املسلمني إىل التفكري الواسع واملستقبلي،
والوعي العميق عن أحداث العامل اليت ةمكن لإلنسان أن يكون له دور ييها .مث تعقب هذه اآليات آيات

a

أخرى من نفس السورة تتحدث عن أحداث عاملية سبق وقوعها ألمم وحضارات داعية املسلمني للسري يف
وغري من حاهلم ،يقول تعاىل﴿ :أ ََوَملْ يَسريُواْ ِيف ٱأل َْر ِ
ف َكا َن
االرض واالعتبار مبا حل هبم َّ
ض يَيَنظُُرواْ َكْي َ
ِ
عاقِبةُ ٱلَّ ِذين ِمن قَبلِ ِهم َكانُواْ أ َ ِ
وها﴾ ،2وقوله تعاىل:
ْ ْ ۤ
وهآ أَ ْكثَ َر ممَّا َع َم ُر َ
ض َو َع َم ُر َ
َش َّد مْن ُه ْم قُ َّوة َوأَثَ ُارواْ ٱأل َْر َ
َ َ
َ
3
ِ َّ ِ
﴿قُ ْل ِسريُواْ ِيف ٱأل َْر ِ
ين ِمن قَ ْب ُل ﴾.يالدعوة إىل السري يف األرض يف هذه
ض يَٱنْظُُرواْ َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ ٱلذ َ
اآليات ومثلها كثري ،دعوة عملية وعقلية الستقراء وتتبع ورصد آثار احلضارات املاضية مع مظاهر
احلضارات القائمة ،وهى دعوة إىل التوعية عن التغريات العاملية اليت وقعت واليت قد تقع يف املستقبل ويق
4
سنن اهلل تعاىل.
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 1سورة الروم :آية .6
 2سورة الروم :آية .4
 3سورة الروم :آية .41
 4األنصاري  :د .حممد جابر /رؤية قرآنية للمتغريات الدولية :ص .13
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المطلب الثالث
التغييرات حسب عمقها :القشري والجذري
ي نقسم التغيري االجتماعي حسب العمق ييه إىل قسمني ،األول قشري شكلي والثاين جذري
أساسي.

a

يالتغيري القشري أو الشكلي أو السرحي "هو تغيري وقيت ظريف يترلبه حدث معني أو ظروف
معينة ،ومن مث يبقى على سرح األحداث ،ويرلق على هذا التغيري مصرلح "الستارة" اليت ختفي وراءها

M

al

ay

الكثري ،نظرا ملا قد يكون وراء هذا التغيري الشكلي من مناورات تكتيكية متهد الرريق حنو تغيريات أخرى
أكثر عمقا واتصاال باملضمون اهليكلي 1".ومثال هذا النوع يف كتاب اهلل ما جاء يف قوله تعاىلَ ﴿ :وِم َن
ِ
َّاس من ي عب ُد اللَّه علَى حر ٍ
ف يَِإ ْن أَصابه خي ر اطْمأ َّ ِِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه َخ ِسَر الدُّنْيَا
َن به َوإِ ْن أ َ
الن ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ َُ َ ْ َ
َصابَْتهُ يْت نَة انْ َقلَ َ
2
ِ
ات له ييه كالذي يكون على طرف
ك ُه َو ْ
َو ْاآلَ ِخَرَة َذل َ
ني ﴾.أي :على طرف من الدين الَ ثَبَ َ
اخلُ ْسَرا ُن الْ ُمبِ ُ
اجليش ،يإن أحس بظفر قر وإال ير 3.ويف معىن اآلية يقول القرط ي  -رمحه اهلل " -على حرف" أي :على
شك ،وقال غريهم :على طرف ،ومنه حرف اجلبل ،أي :طريه ،أي :دخل يف الدين على طرف ،يإن وجد
ما حيبه استقر ،وإال انشمر .وباجلملة يهذا الذي يعبد اهلل على َح ْرف ليس داخال بكليته؛ وبني هذا بقوله:
َصابَْتهُ يِْت نَة) أي خالف ذلك
ورخاء معيشة َرضي وأقام على دينهَ ( .وإِ ْن أ َ
(يَِإ ْن أ َ
َصابَهُ َخْي ر) صحةُ جسم َ
ب َعلَ َٰى َو ْج ِه ِه) أي ارتد يرجع إىل وجهه الذي كان عليه من الكفر .وهذا مثال املنايق،
مما خيترب به (ٱنْ َقلَ َ
إن صلحت له دنياه ،أقام على العبادة ،وإن يسدت عليه دنياه ،وتغريت ،انقلب ،يال يقيم على العبادة إال
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ب َعلَ َٰى
ملا صلح من دنياه ،يإن أصابته يتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ،ترك دينه ورجع إىل الكفر( ،ٱنْ َقلَ َ
َو ْج ِه ِه) ،أي :ارتد كايرا 4.واألمثلة هلذا النوع من التغيري كثرية ،أكثرها ينربق على حال املنايقني الذين
يتغريون سرحيا أو شكليا حسب مصلحتهم وحاجاهتم.
وأما التغيريات اجلذرية أو األساسية يهي اليت "تنفذ إىل اجلذور والقواعد األساسية للمجتمع ،وهذا

U

التغيري ال يستهدف السلوك يقط ،ولكن يستهدف أيضا القناعات واملضامني اليت تنهض وراء السلوك،
ومن مث يإن تأثريه يكون عميقا ،ضاربا يف األعماق ،بل وقد يصل إىل حد إحداث انقالب وثورة كاملة
وجذرية يف منط التفكري والنشاط السائد يف الثقاية التنظيمية ككل 5".والقرآن الكرمي هو حبق كتاب التغيري
 1عامر ،د .سامي عبد املرلب و قنديل ،د .عالء حممد سيد /التروير التنظيمي :ص .102
 2سورة احلج :آية .11
 3البيضاوي ،ناصر الدين أ ي سعيد عبداهلل بن عمر بن حممد الشريازي :ج  ،1ص .04
 4القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،11ص  ،10-12ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل/
تفسري القرآن العظيم :ج  ،5ص .411-411
 5عامر ،د .سامي عبد املرلب وقنديل ،د .عالء حممد سيد  /التروير التنظيمي :ص .106
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اجلذري ،يقد غري اجملتمع اجلاهلي الوثين الذي كان مستقرا يف جزيرة العرب إىل حضارةٍ مؤمنة وقوية ،طاهرةٍ
عقيدة وسلوكا ،إذ حوهلم من رذائل األخالق إىل أيضلها وأحسنها ،ومن ركوب املعاصي إىل طاعة اهلل

a

تعاىل ويعل اخلريات ،وإىل غري ذلك من أصناف التغيري .ومن التغيري اجلذري تغيري اجملتمع ككل حبيث يقام
عوضا عنه جمتمع آخر خمتلف عن سابقه ،وهذا حيدث عندما يستحق هذا اجملتمع غضب اهلل وعقوبته،
َن ٱللَّه خلَق َّ ِ
ٱحل ِّق إِن يَ َشأْ يُ ْذ ِهْب ُك ْم
ض بِ ْ
ٱلس ََٰم ََٰوت َوٱأل َْر َ
كما قال اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم﴿ :أَ َملْ تَ َر أ َّ َ َ َ
2
1
ِ
ٍِ
ِ
ك َعلَى ٱللَّ ِه بِ َع ِزي ٍز﴾ ،أي :إن شاء أعدم الناس كلهم وخلق ناسا آخرين .
َويَأْت ِخبَْل ٍق َجديد * َوَما َٰذل َ
ومثاله قوله تعاىلَ ﴿ :وإِن تَتَ َولَّْواْ يَ ْستَْب ِد ْل قَ ْوما َغْي َرُك ْم ُمثَّ الَ يَ ُكونُۤواْ أ َْمثَالَ ُك ُم﴾ ،3إذا أنتم ارتددمت عن الدين
كان هلل قوم من املؤمنني ال يرتدون وكان هلل قوم يدخلون يف اإلةمان وال يرتدون ،يهو يهلككم مث جييء
4
َّ ِ
ين ءَ َامنُواْ َمن
بقوم آخرين غريكم بدال منكم يصدقون به ،ويعملون بشرائعه .وأيضا قوله تعاىل﴿ :يَٰأَيُّ َها ٱلذ َ
ف يَأْتِى ٱللَّهُ بَِق ْوٍم ُِحيبُّ ُه ْم َوُِحيبُّونَهُ 5﴾.أي :يعدمكم وخيلق خلقا آخر مكانكم،
يَ ْرتَ َّد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه يَ َس ْو َ
رتب ذلك على كونه خالقا للسموات واألرض استدالال به عليه ،يإن من خلق أصوهلم ،وما يتوقف عليه
كوهنم بتبديل الصور وتغيري الربائع قادر أن يبدهلم خبلق آخر ومل ةمتنع عليه ذلك .يهو قادر
ختليقهم ،مث َّ
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على أن يعدم الناس وخيلق مكاهنم خلقا آخر على شكلهم أو على خالف شكلهم ،إعالما منه باقتداره
6
على إعدام املوجود وإجياد املعدوم ،ييقدر على الشيء وجنس ضده.
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المطلب الرابع
التغييرات حسب تدرجها :المفاجئة والتدرجية

a

ينظر يف هذا التصنيف إىل التغيريات حسب انتقاهلا املرحلي ،وهي على قسمني :مفاجئ
وتدرجي .أما التغيري املفاجئ ،أو التغيري بالثورة كما يسميه البعض" ،ييأيت مباغتا ودون مقدمات ظاهرة،
أي دون أن يكشف عن هويته ،ويسمى هذا النوع من التغيري طفرة إن كان تغريا سياسيا ،وقد يؤدي هذا
النوع من الناحيتني ،السياسية واالجتماعية إىل نتائج حسنة أو نتائج سيئة ،تعتمد على كل من التغري

M

al

ay

واملتغري واملغري .ويف كال احلالتني ،يإن عملية التغري تؤثر على املناهج واملفاهيم والقواعد اليت تؤثر يف حياة
النشء وتكوينه .ويرلق على هذا النوع مصرلح التغيري السريع ،ألنه ةمكن مشاهدته ومراقبته دون عناء،
1
وخاصة يف املظاهر االجتماعية والفكرية والعلمية ويف ظل املخرتعات احلديثة".
وقد ذكر القرآن الكرمي أمثلة هلذا التغيري يف عدة مواضع ،ومنها قوله تعاىل﴿ :يَلَ َّما نَ ُسوا َما ذُ ِّك ُروا
ٍ
ِِ
ِ
اه ْم بَ ْغتَة يَِإذَا ُه ْم ُمْبلِ ُسو َن * يَ ُق ِر َع َدابُِر
َخ ْذنَ ُ
اب ُك ِّل َش ْيء َح َّىت إِذَا يَ ِر ُحوا مبَا أُوتُوا أ َ
به يَتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
2
ِ َّ ِ
ِ
اجلَن َِّة إِ ْذ
اب ْ
ين ظَلَ ُموا َو ْ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ب الْ َعالَم َ
اه ْم َك َما بَلَ ْونَا أ ْ
ني ﴾.ويف قوله تعاىل﴿ :إِنَّا بَلَ ْونَ ُ
َص َح َ
الْ َق ْوم الذ َ
ِ
أَقْسموا لَيص ِرمنَّها م ِ
ت
ني * َوَال يَ ْستَثْ نُو َن * يَرَ َ
اف َعلَْي َها طَائِف ِم ْن َربِّ َ
َصبَ َح ْ
صبِح َ
ك َوُه ْم نَائ ُمو َن * يَأ ْ
َُ َ ْ ُ َ ُ ْ
الص ِرِمي﴾ ،3أي :خالل ليلة واحدة احرتق ياسود بستاهنم وهم نائمون ،يبس وذهب خضرته ومل يبق
َك َّ
4
احلَ َسنَةَ َح َّىت َع َف ْوا َوقَالُوا
السيِّئَ ِة ْ
شيء ييه ،أو مثل الزرع إذا حصد ،هشيما يبسا .وقولهُ ﴿ :مثَّ بَ َّدلْنَا َم َكا َن َّ
اه ْم بَ ْغتَة َوُه ْم َال يَ ْش ُع ُرو َن 5﴾.أي :أعريناهم بدل ما كانوا ييه من
س آَبَاءَنَا الضََّّراءُ َو َّ
قَ ْد َم َّ
َخ ْذنَ ُ
السَّراءُ يَأ َ
ٱحلسنََٰ ِ
ِ
ٱلسيئَات﴾ ،6وأبررهتم النعمة وأشروا
ت َو َّ
البالء واحملنة والرخاء والصحة والسعة كقولهَ ﴿ :وبَلَ ْونََٰ ُه ْم ب َْ َ
يقالوا :هذه عادة الدهر ،يعاقب يف الناس بني الضراء والسراء .وقد مس آباؤنا حنو ذلك ،وما هو بابتالء
َخ ْذنََٰ ُه ْم) أشد
من اهلل لعباده ،يلم يبق بعد ابتالئهم بالسيئات واحلسنات إال أن نأخذهم بالعذاب (يَأ َ
7
األخذ وأيظعه ،وهو أخذهم يجأة من غري شعور منهم.
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أما التغيري التدرجي يهي الرريقة اليت تتماشى مع أسلوب احلياة وطبيعة األشياء ،وهي طريقة النمو
التدرجي ،وتنربق هذه الظاهرة يف التغريات االجتماعية واإلنسانية ،ومنها تغيري القيم ،والعادات ،والنظم،
1

واللباس ،وطرق احلياة وأسلوب املعيشة .وهذا التغيري قد يكون بريئا و قد يكون مرحليا.
وأمثلته يف القرآن كثرية ،ينجده يف تقرير الشارع للعبادات ويرضها ،ويف اإلصالح ،سواء يف تغيري
سلوكيات واعتقادات الفرد ،أو إصالح اجملتمع .يفي بداية تكليف العباد بالفرائض والواجبات تدرج

a

الشارع يف يرضها عموما ،ييشرع للناس عبادة ما ،مث يوجب عليهم أخرى ،مث يفرض عليهم ثالثة ،وهكذا.
يالصالة يرضت يف السنة العاشرة من البعثة ،أي قبل اهلجرة ،والصوم شرع بعد ذلك خبمس سنوات ،يف
العام الثاين من اهلجرة ،والزكاة بعدها ،واحلج يف السنة اخلامسة أو السادسة.
والتغيري التدرجي يف يرض الصالة مل يكتمل إال مبراحل ثالث ،يفي املرحلة األوىل كانت الصالة
ِ
ك بِٱلْ َع ِش ِّي َوٱ ِإلبْ َكا ِر﴾ 2،يعين
ييها ركعتني يف الغداة ،وركعتني يف العشي ،قال تعاىلَ ﴿ :و َسبِّ ْح ِحبَ ْمد َربِّ َ
صالة الفجر وصالة العصر؛ قاله احلسن وقتادة .وقيل :هي صالة كانت مبكة قبل أن تفرض الصلوات
اخلمس ركعتان غُ ْدوة وركعتان عشية 3﴾.ويف املرحلة الثانية يرضت الصالة ثالث مرات يف اليوم :الفجر
ٱلصالََة طَر َِيف ٱلنَّها ِر وزلَفا ِّمن ٱلَّي ِل إِ َّن ْ ِ ِ
ٱلس يِّئ ِ
ات
والعصر وقيام الليل ،قال تعاىلَ ﴿ :وأَقِ ِم َّ
َب َّ َ
ٱحلَ َسنَات يُ ْذه ْ َ
َ َُ َ ْ
َ
َٰذلِ َ ِ ِ َّ ِ
ين 4﴾.يكان جيب من الصالة صالتان ،صالة قبل طلوع الشمس ،وصالة قبل غروهبا،
ك ذ ْكَر َٰى للذاك ِر َ
ويف أثناء الليل قيام عليه وعلى األمة 5.أما املرحلة الثالثة ياكتمل ييها التشريع ،ومت إجياب الصلوات اخلمس
بعد رحلة اإلسراء واملعراج ،وذلك بقوله تعاىل﴿ :أَقِ ِم َّ ِ ِ
َّم ِ
س إِ َ َٰىل َغ َس ِق ٱلَّ ِيل َوقُ ْرآ َن ٱلْ َف ْج ِر
ٱلصالََة ل ُدلُوك ٱلش ْ
7
إِ َّن قُ ْرآ َن ٱلْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُهودا 6﴾.وهذه اآلية بإمجاع من املفسرين إشارة إىل الصلوات املفروضة.
ومنه التغيري التشريعي يف تغيري عادة شرب اخلمر ملا له من تأثري سيء يف اجملتمع ومل ا كان العرب
يف اجلاهلية متعلقني هبذه العادة الضارة أبا عن جد تدرج الشارع يف حترةمها حىت يسهل على النفوس تركها
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متاما ييما بعد ويذعنون ألمر رهبم .وقد مت ذلك على ثالث مراحل أيضا ،يبعدما كان اخلمر يف املرحلة
َّ ِ
ين آَ َمنُوا َال
األوىل حالال حرم يف املرحلة الثانية أثناء أوقات الصالة ،حني نزلت هذه اآلية﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
الص َال َة َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى َح َّىت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن 8﴾.مث حرم اخلمر يف املرحلة الثالثة بقوله تعاىل﴿ :يَا
تَ ْقَربُوا َّ
 1ناصر ،د .إبراهيم عبد اهلل /علم االجتماع الرتبوي :ص .116-115
 2سورة غاير :آية .55
 3القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،15ص .314
 4سورة هود :آية .114
 5ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،4ص .355
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َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم
ين آَ َمنُوا إَِّمنَا ْ
اب َو ْاأل َْزَال ُم ِر ْجس م ْن َع َم ِل الشَّْيرَان يَ ْ
اخلَ ْم ُر َوالْ َمْيس ُر َو ْاألَنْ َ
ص ُ
أَيُّ َها الذ َ
تُ ْفلِ ُحو َن﴾ ،1وذلك بعد غزوة األحزاب بأيام ،أي يف آخر السنة الرابعة بعد اهلجرة كما تكلمنا عن ذلك

a

بشكل مفصل يف الفصل الثاين.
وجند التغيري التدرجي يف القرآن يف إعداد نبينا حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -حلمل الرسالة
ك ٱلَّ ِذي َخلَ َق﴾ ،2مث يثين
ٱس ِم َربِّ َ
وإصالح األمة ،يبدأ بإعداد يكره وعقله ،ييأتيه أول الوحي﴿ :ٱقْ َرأْ بِ ْ
بإعداد روحه ونفسه ،يينزل عليه قوله تعاىل﴿ :يَٰأَيُّها ٱلْمَّزِّمل * قُ ِم ٱلَّيل إِالَّ قَلِيال * نِّص َفه أَ ِو ٱن ُق ِ
ص مْنهُ
ْ
ْ ُ
َ
َ ُ ُ
قَلِيال * أ َْو ِزْد َعلَْي ِه َوَرت ِِّل ٱلْ ُق ْرآ َن تَ ْرتِيال 3﴾.مث يثلث بإعداده للمواجهة ،ييقوم بتغيري اجملتمع ويعاين من
ِ
صدود قومه ،يالبد أن يصرب عندئذ ،يقول تعاىل﴿ :يَ ْ ِ
ٱلر ُس ِل َوالَ تَ ْستَ ْع ِجل
صبَ َر أ ُْولُواْ ٱلْ َع ْزم ِم َن ُّ
ٱص ْرب َك َما َ
4
ِ
ك
َّهلُ ْم ﴾.ويأيت بعد ذلك إىل حتميله الرسالة دون تكليفه بالبالغ والدعوة ،ييقول له﴿ :إِنَّا َسنُ ْلقي َعلَْي َ
7 6
قَوال ثَِقيال5﴾.بعد كل هذا ،يؤمر بالتبليغ والدعوة بقوله تعاىل َٰ ﴿ :يأَيُّها ٱلْمدَّثِّر * قُم يَأ ِ
َنذ ْر... ﴾.
ْ
َ ُ ُ ْ
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المبحث الثاني
التغييرات حسب وجوبها
المطلب األول :التغييرات الواجبة
تغيير العقائد الفاسدة

a
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ay

وننظر حسب هذا التصنيف للتغيريات من زاوية ْيرضيِّتها ووجوهبا ينجد يف كتاب اهلل تعاىل أقساما
لذلك ،يمنها تغيريات واجبة ،وأخرى مباحة وغريها حمرمة .أما التغيريات الواجبة ،سواء كان وجوبا عينيا أو
على الكفاية ،يقد جاءت يف القرآن الكرمي بصيغة األمر من اهلل تعاىل لتغيري شيء ما ،ولتغيري العقائد

M

الفاسدة النصيب األكرب يف كتاب اهلل تعاىل.
يعلى العقيدة يُبىن الدين ليشمل مجيع مناحي احلياة  ،لذلك مكث الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم-
يف مكة ثالث عشرة سنة ،يدعو إىل توحيد اهلل تعاىل بالعبادة واأللوهية ،ونبذ الشرك وعبادة األوثان وسائر
الوسراء ،ونبذ البدع واملعتقدات الفاسدة .وأتت أغلب اآليات املكية مركزة على تصحيح العقيدة

of
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si

ty

وتأسيسها ،وكذلك يعل األنبياء كلهم من قبل .يتغيري ما يسد من العقائد والدعوة إىل التوحيد كان
"املقصود األعظم من بعثة النبيني ،وإرسال املرسلني ،وإنزال الكتب املقدسة ،وهو أول ما يدخل به املرء يف
اإلسالم ،وآخر ما خيرج به من الدنيا ،يهو أول واجب وآخر واجب .ويوم أن بعدت األمة عن هذه
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العقيدة أصاهبا التفرق والضعف والذل واهلوان".
ِ ِ
ومثاله قول اهلل تعاىل﴿ :وقَ َ ِ
يل ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َرِّ ي َوَربَّ ُك ْم إِنَّهُ َم ْن يُ ْش ِرْك بِاللَّ ِه
ال الْ َمس ُ
َ
يح يَا بَِين إ ْسَرائ َ
2
اجلنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِ ِم ِ
ِ
صا ٍر﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :لََق ْد أ َْر َس ْلنَا نُوحا إِ َىل قَ ْوِم ِه
َ
ني م ْن أَنْ َ
يَ َق ْد َحَّرَم اللَّهُ َعلَْيه َْ َ َ َ ُ ُ َ َ
ال يا قَوِم ْاعب ُدوا اللَّه ما لَ ُكم ِمن إِلٍَه َغي ره﴾ ،3وقوله تعاىل﴿ :وإِب ر ِاهيم إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ
ال ل َق ْومه ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َواتَّ ُقوهُ
ْ ُُ
ََ ْ ْ
يَ َق َ َ ْ ُ
َ َْ َ
ذَلِ ُك ْم َخْي ر لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن 4﴾.يتلك اآليات وغريها يف القرآن الكرمي تدعو إىل تغيري العقيدة
وتصحيحها على حنو الوجوب اإللزام ال التخيري ،يهو أهم املرالب وأ َْوالها على اإلطالق ،كيف ال وبه
يُستنقذ الناس من العبودية يف الدنيا ومن عذاب اهلل ومقته يف اآلخرة.

 1سور ،ابتسام ديب /منهجيات يف اإلصالح و التغيري يف ضوء سورة عبس :دراسة موضوعية تربيقية :ص .32
 2سورة املائدة :آية .21
 3األعراف :آية .54
 4سورة العنكبوت :آية .16
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تغيير المنكر باليد و باللسان
تغيري املنكر يكون إما باليد أي بالفعل ومباشرة املنكر ومواجهته زمن مث إزالته ،أو باللسان بقول
ما يوجب تغيري املنكر من النهي عنه وبذل النصيحة باملعروف وغري ذلك .ويذكر القرآن الكرمي أمثلة هلذين
النوعني من التغيري ،البعض منها واجب بعينه والبعض اآلخر على الكفاية ،ويف كتب الفقه وكالم الفقهاء

a

تفصيل لذلك.
ِِ
ِ ِ ِ
ني اقْ تَتَ لُوا
ومثال التغيري باليد يقول اهلل تعاىل من سورة احلجراتَ ﴿ :وإِ ْن طَائ َفتَان م َن الْ ُم ْؤمن َ
ِ
يَأ ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ت إِ ْح َد ُ
ُخَرى يَ َقاتلُوا الَِّيت تَْبغي َح َّىت تَفيءَ إِ َىل أ َْم ِر اللَّه يَِإ ْن يَاءَ ْ
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما يَِإ ْن بَغَ ْ
امهَا َعلَى ْاأل ْ
ْ
1
ِِ
ني ﴾.وهذا أمر بتغيري حالة النزاع بني طائفتني من
َصلِ ُحوا بَْي نَ ُه َما بِالْ َع ْد ِل َوأَقْ ِسرُوا إِ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسر َ
يَأ ْ
املسلمني بالصلح ،وبالعدل ييه ،يإن الصلح ،قد حيدث ،لكنه ال يكون عدال ،بل ظاملا حييف على أحد
اخلصمني ،يهو ليس الصلح املأمور به ،والواجب أن ال يراعى أحدمها ،لقرابة ،أو وطن ،أو غري ذلك من
املقاصد واألغراض ،اليت توجب العدول عن العدل .يهنا ال بد من مواجهة املنكر ومباشرة احلدث يعليا

ay

al
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وإصالح املوقف حىت يتم التغيري الذي أمر اهلل به.
ك ع ِن ْاألَنْ َف ِال قُ ِل ْاألَنْ َف ُ ِ ِ
الرس ِ
ول يَاتَّ ُقوا اللَّ َه
وباللسان يمثاله قول اهلل تعاىل﴿ :يَ ْسأَلُونَ َ َ
ال للَّه َو َّ ُ
وأ ِ
ِِ
ِ
ِ
ني 2﴾.أي :اتقوا اهلل يف أموركم ،وأصلحوا ييما
ات بَْين ُك ْم َوأَطيعُوا اللَّهَ َوَر ُسولَهُ إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
َصل ُحوا ذَ َ
َ ْ
ِ
ات بِْين ُك ْم) أي :أحوال بينكم .ياآلية صرحية يف أمر
بينكم ،وال تظاملوا وال ختاصموا وال تشاجروا ،و (ذَ َ
لتغيري أحوال الناس ما بينهم من التشاحن والتقاطع والتدابر ،بالتوادد والتحاب والتواصل ،يبذلك َتتمع
كلمتهم ،ويزول ما حيصل ،بسبب التقاطع ،من التخاصم ،والتشاجر والتنازع .3ومثاله أيضا قول اهلل
ِِ
ك يأْخ ُذوا بِأ ِ
ني﴾ ،4أي :أن يعملوا باألوامر ويرتكوا النواهي،
َح َسن َها َسأُوِري ُك ْم َد َار الْ َفاسق َ
ْ
تعاىلَ ﴿ :وأْ ُم ْر قَ ْوَم َ َ ُ
5
ف وأَع ِرض ع ِن ْ ِ ِ
ِ
ِ
ني﴾ ،6قوله تعاىل ( ُخ ِذ
ويتدبروا األمثال واملواعظ  .وأيضاُ ﴿ :خذ الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر بِالْعُ ْر َ ْ ْ َ
اجلَاهل َ
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الع ْف َو) دخل ييه صلة القاطعني ،والعفو عن املذنبني ،والريق باملؤمنني ،وغري ذلك من أخالق املريعني،
َ
ِ
ودخل يف قوله تعاىل ( َوأْ ُم ْر بِٱلْعُ ْرف) صلةُ األرحام ،وتقوى اهلل يف احلالل واحلرام ،و َغض األبصار،

 1سورة احلجرات :آية .4
 2سورة األنفال :آية .1
 3الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص  ،105ابن كثري ،عماد
الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،4ص  ،2-5السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم
املنان :ص .315
 4سورة األعراف :آية .145
 5القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،2ص .101
 6سورة األعراف :آية .144
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واالستعداد لدار القرار .ويف قوله تعاىل (وأَع ِرض ع ِن ْ ِ ِ
ض على التعلق بالعلم ،واإلعراض عن
ني) احلَ ُّ
َْ ْ َ
ٱجلَاهل َ
1
أهل الظلم ،والتنزه عن منازعة السفهاء.
التغيير بالتربية والتعليم
وهذا نوع من التغيري يشمل كاية األساليب الرتبوية يف تغيري اإلنسان أي يف إصالح خلقه وإعداده
اجلسدي ويف تصفية وعيه وتروير تفكريه .ويعادل التغيري الرتبوي والتعليمي أكثر األساليب وجودا يف
القرآن الكرمي ،وبعد دعوة القرآن لإلنسان إىل العقيدة الصحيحة بتوحيد اهلل تعاىل أعقب ذلك بتوجيهه

a

للتغيري واإلصالح بأسلوب تربوي علمي .يتغيري الفرد وتعليمه وتربيته بشكل صحيح يعين تغيريا يف أسرته
ذلك اجملتمع الصغري ،وهكذا حىت يغيري اجملتمع ككل" .وتعد املشكالت األخالقية من أخرر املشكالت
اليت عانت منها األمم الغابرة على مر التاريخ ،مما أدى إىل إغراق هذه اجملتمعات يف الفوضى ،والتفكك
والالمباالة؛ وبالتايل التخلف والضعف ،ومن هنا تتجلى احلكمة من إرسال الرسل ،عليهم الصالة

ay
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والسالم ،والقيام بدورهم يف إصالح األمم اليت بعثوا ييها".
ويف هذا الباب العديد من األمثلة القرآنية ،نذكر منها قول اهلل تعاىل يف سورة احلجرات﴿ :يَا أَيُّ َها
الَّ ِذين آَمنُوا اجتَنِبوا َكثِريا ِمن الظَّ ِّن إِ َّن ب عض الظَّ ِّن إِ ْمث وَال ََت َّسسوا وَال ي ْغتَب ب عض ُكم ب عضا أ ُِ
َح ُد ُك ْم
َحي ُّ
َ َ ُ َ َ ْ َْ ُ ْ َْ
َْ َ
َ َ ْ ُ
بأَ
َ
3
ِ
ِ
أَ ْن يأْ ُكل َحلم أ ِ
َخيه َمْيتا يَ َك ِرْهتُ ُموهُ َواتَّ ُقوا اللَّ َه إِ َّن اللَّ َه تَ َّواب َرحيم ﴾.يفي اآلية أسلوب تربوي لريف يف
َ َ َْ

of

ty

si

تغيري السلوك السيء ،وتأديب عظيم يبرل ما كان ياشيا يف اجلاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة اليت
تنشأ عنها الغرية املفرطة واملكائد واالغتياالت ،والرعن يف األنساب ،واملبادأة بالقتال حذرا من اعتداء
4
مظنون ظنا باطال.
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ياجملتمع اإلسالمي الذي أراده اهلل جمتمع رييع كرمي يعيش الناس ييه آمنني على أنفسهم ،وعلى
بيوهتم ،وعلى أسرارهم ،وعوراهتم ،وال يوجد مربر ،أيا كان ،النتهاك هذه احلرمات .يهكذا أخذ النص
طريقه يف النظام العملي للمجتمع اإلسالمي! ومل يعد جمرد هتذيب للضمري وتنظيف للقلب ،بل صار
5
سياجا حول حرمات الناس وحقوقهم وحرياهتم ،يال متس من قريب أو بعيد ،حتت أي ذريعة أو ستار.

 1القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،2ص .344
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 4ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،16ص .151
 5ق رب ،س يد /يف ظالل القرآن :ج  ،13ص .51
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ويظهر يف اآلية التالية من نفس السورة األسلوب الرتبوي يف تغيري التفكري واالعتقادات اخلاطئة،
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا َوقَبَائِ َل لِتَ َع َاريُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد
يقول تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الن ُ
اللَّ ِه أَتْ َقا ُك ْم إِ َّن اللَّ َه َعلِيم َخبِري 1﴾.أي :جعلكم شعوبا وقبائل وأسر حلكمة التعارف املقتضي للتعاون إذ
التعاون بني األيراد ضروري لقيام جمتمع صاحل سعيد يتعاريوا وتعاونوا وال تتفرقوا ألجل التفاخر باألنساب
يِإنه ال قيمة للحسب وال للنسب إذا كان املرء هابرا يف نفسه وخلقه وياسدا يف سلوكه إن أكرمكم عند

a

اهلل أتقاكم .إن الشرف والكم ال ييما عليه اإلنسان من زكاة روحه وسالمة خلقه وإصابة رأيه وكثرة معاريه.
ويقول تعاىل يف ترسيخ التعاون والتكايل يف اجملتمعَ ﴿ :وتَ َع َاونُوا َعلَى الِْ ِّرب َوالتَّ ْقوى َوَال تَ َع َاونُوا َعلَى ِْ
اإل ِْمث
َ
ِ
ِ
يد الْعِ َق ِ
اب 2﴾.مث يعلمهم على أهم األسس عند لقاء العدوَ ﴿ :وأَطيعُوا اللَّ َه
َوالْعُ ْد َو ِان َواتَّ ُقوا اللَّ َه إِ َّن اللَّهَ َشد ُ
3
اصِربوا إِ َّن اللَّ َه مع َّ ِ
ور ُسولَهُ وَال تَنَ َازعُوا يَتَ ْف َشلُوا وتَ ْذ َه ِ
ين﴾.
ََ
ََ َ
الصاب ِر َ
ب رحيُ ُك ْم َو ْ ُ
َ َ

al

ay

وكثريا ما جند يف ذلك األسلوب احلث على التقوى والتحذير من عقاب اهلل ،كما يف اآليات
السابقة ،وذلك ألنه من اتقى اهلل تعاىل مبا يلزم ذلك من توبة وعلى االستقامة من بعد ظلمه لنفسه
بامتهاهنا وسفهها ،وللناس باالعتداء على أمواهلم ،وأصلح نفسه وزكاها بالصدقة وبغريها من أعمال الرب

M

والراعات والعبادات ،يإن اهلل تعاىل يقبل التوبة ،ويرجع إليه بالرضا واإلنابة ،ويغفر له ويرمحه ،وقد مجع اهلل
4
تعاىل بني الوازع النفسي وهو اإلةمان والصالح ،والوازع اخلارجي وهو اخلوف من العقاب.
ك الَّ ِذي َخلَ َق * َخلَ َق
اس ِم َربِّ َ
وحيث القرآن الكرمي الناس على العلم والتفكر والتدبر﴿ :اقْ َرأْ بِ ْ
ك ْاألَ ْكرُم * الَّ ِذي َعلَّم بِالْ َقلَ ِم * َعلَّم ِْ
ِْ
اإلنْ َسا َن َما َملْ يَ ْعلَ ْم﴾ ،5وقال تعاىل:
اإلنْ َسا َن ِم ْن َعلَ ٍق * اقْ َرأْ َوَربُّ َ
َ
َ
َ
﴿إِ َّن الَّ ِذين يكْتمو َن ما أَنْزلْنَا ِمن الْب يِّ نَ ِ
َّاس ِيف الْ ِكتَ ِ
ات َوا ْهلَُدى ِم ْن بَ ْع ِد َما بَيَّ نَّاهُ لِلن ِ
اب أُولَئِ َ
ك يَْل َعنُ ُه ُم اللَّهُ
َ َ ُُ َ َ َ َ
6
َِّ َّ ِ
ك أَتُوب علَي ِهم وأَنَا الت ََّّواب َّ ِ
ِ
َّ ِ
يم ﴾.إذن ،يأمر
ين تَابُوا َوأ ْ
ُ
َصلَ ُحوا َوبَيَّ نُوا يَأُولَئ َ ُ َ ْ ْ َ
َويَْل َعنُ ُه ُم الالعنُو َن * إال الذ َ
الرح ُ
اهلل تعاىل بتعلم القراءة والكتابة؛ ألهنما أداة معرية علوم الدين والوحي ،وأساس تقدم العلوم واملعارف،
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واآلداب والثقايات ومنو احلضارات واملدنية؛ لذلك اعتىن القرآن الكرمي بالعلم وبسبل إصالحه .وأنكر
بشدة على الكامتني للعلم وتوعدهم؛ ملا يف الكتمان من الضرر اجلسيم بالناس ،وتعريل الكتب السماوية،
ووظيفة الرسالة النبوية ،وألن العلم ُحيرم كتمانه ،وجيب نشره وتعميمه ومن أقدم على كتم العلم استحق
7
اللعنة األبدية من اهلل والناس أمجعني.
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 7رضا ،رشيد /تفسري القرآن احلكيم املشهور بتفسري املنار :ج  ،1ص .55
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المطلب الثاني
التغييرات المحرمة

a

وعلى النقيض من التغيريات السابقة ،يهذه التغيريات احملرمة ،منها ال جيوز التبديل ييها والتغيري
سواء كان عمال بذاته مثل تغيري نص الوصية أو تغيري الصفة مثل تغيري السلوك إىل سيء أو الرجوع إىل
عادات اجلاهلية أو ما شابه.
ِ
ضَر
ب َعلَْي ُك ْم إِ َذا َح َ
ومثال ما ذكرنا من القرآن الكرمي ما يلي ،يقول تعاىل يف شأن الوصيةُ ﴿ :كت َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ني * يَ َم ْن بَ َّدلَهُ بَ ْع َد َما
ني بِالْ َم ْع ُروف َحقًّا َعلَى الْ ُمتَّق َ
ت إِ ْن تَ َرَك َخْي را الْ َوصيَّةُ ل ْل َوال َديْ ِن َو ْاألَقْ َربِ َ
َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ
أَ
َّ ِ
ِ َِّ ِ
اف ِمن ُّم ٍ
َصلَ َح بَْي نَ ُه ْم
ين يُبَ ِّدلُونَهُ إِ َّن اللَّهَ َِسيع َعلِيم * يَ َم ْن َخ َ
وص َجنَفا أَْو إِْمثا يَأ ْ
َس َعهُ يَإمنَا إ ْمثُهُ َعلَى الذ َ
يَالَ إِ ْمثَ َعلَْي ِه إِ َّن ٱللَّهَ َغ ُفور َّرِحيم 1﴾.أي :يمن بدل الوصية وحريها ،يغري حكمها ،وزاد ييها أو أنقص،
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ويدخل يف ذلك الكتمان هلا من باب أوىل ،يقد وقع أجر امليت على اهلل ،وتعلق اإلمث بالذين بدلوا ذلك،
ياهلل تعاىل مرلع على ما أوصى به امليت ،وهو عليم مبا بُ ِّدل للموصى إليهم .يمن َغ َّري اإليصاء عن وجهه
إن كان موايقا للشرع من األوصياء والشهود بَ ْع ِد َما َِس َعهُ وحتققه يما إمث اإليصاء املغري أو التبديل إال على
مبدليه دون غريهم من املوصي واملوصي له 2.يهذا التغيري ال جيوز ملا ييه من خيانة للموصى وللموصى له
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مبا يف ذلك من ضياع احلقوق احلرمان.
كما وحيرم التغيري املؤدي إىل الشر وسوء العمل أو العودة ألخالق اجلاهلية وعاداهتم ،يقول اهلل
تعاىل﴿ :أَيَحكْم ْ ِ ِ ِ
َح َس ُن ِم َن اللَّ ِه ُحكْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن﴾ ،3أي :يبتغون ويريدون ،وعن
اجلَاهليَّة يَْب غُو َن َوَم ْن أ ْ
ُ َ
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حكم اهلل يعدلون ،وينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهلل احملكم ،املشتمل على كل خري ،الناهي عن
كل شر ،وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصرالحات اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة
4
اهلل؛ كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به؛ من الضالالت واجلهاالت؛ مما يضعوهنا بآرائهم وأهوائهم.
اجل ِ
الزَكا َة وأ ِ
ِ
ِ
َط ْع َن
ُوىل َوأَقِ ْم َن َّ
اهلِيَّ ِة ْاأل َ
الص َال َة َوآَت َ
وقال تعاىلَ ﴿ :وقَ ْر َن ِيف بُيُوت ُك َّن َوَال تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َج َْ
ني َّ َ
اللَّه ورسولَه إَِّمنَا ي ِر َّ ِ ِ
ٱلرجس أَهل ٱلْب ي ِ
ت َويُرَ ِّهَرُك ْم تَرْ ِهي را﴾ ،5خراب لنساء املسلمني
َ ََ ُ ُ ُ ُ
ب َعن ُك ُم ِّ ْ َ ْ َ َ ْ
يد ٱللهُ ليُ ْذه َ
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بأن ال يكثرن اخلروج متجمالت أو متريبات ،وال يرجعن إىل عادات اجلاهلية ،ويبدلن أخالق اإلسالم
1
بأخالق أهل اجلاهلية األوىل ،الذين ال علم عندهم وال دين ،يكل هذا ديع للشر وأسبابه.
وإن كان تبديل اخللق احلسن إىل السيء والعودة إىل أحكام اجلاهلية تغيريا حمرما يكيف مبن يبدل
َّل ٱلْ ُك ْفر بِٱ ِإلةمَ ِ
دينه ويرتضي الكفر والشرك باهلل؟ قال تعاىل﴿ :ومن ي تَبد ِ
ٱلسبِ ِيل﴾ ،2أي
ض َّل َس َوآءَ َّ
ان يَ َق ْد َ
ََ َ َ
َ
ٱلسبِ ِيل) ،أي :يقد
ض َّل َس َوآءَ َّ
من ترك الثقة باآليات املنزلة ،وشك ييها ،أو من يشرت الكفر باإلةمان (يَ َق ْد َ

a

خرج عن الرريق املستقيم إىل اجلهل والضالل .وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق األنبياء ،واتباعهم
واالن قياد هلم إىل خمالفتهم وتكذيبهم ،واالقرتاح عليهم باألسئلة اليت ال حيتاجون إليها على وجه التعنت
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ت ٱللَّ ِه ُك ْفرا َوأ َ ُّ
صلَ ْونَ َها
َّم يَ ْ
ين بَ َّدلُواْ ن ْع َم َ
والكفر ،كما قال تعاىل﴿ :أَ َملْ تَ َر إ َىل ٱلذ َ
َحلواْ قَ ْوَم ُه ْم َد َار ٱلْبَ َوار َج َهن َ
4
ِ
س ٱلْ َقَر ُار﴾ ،3أي :يتبدل الشدة بالرخاء.
َوبْئ َ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ت أ َْع َما ُهلُ ْم ِيف ٱلدُّنْيَا
ت َوُه َو َكاير يَأ ُْولَٰئِ َ
ك َحبِرَ ْ
وقال تعاىلَ ﴿ :وَمن يَ ْرتَد ْد مْن ُك ْم َعن دينه يَيَ ُم ْ
و ِ
اب ٱلنَّا ِر ُه ْم يِ َيها َخالِ ُدو َن﴾ ،5أي من يرجع عن اإلسالم إىل الكفر ،أو من يرجع
ٱآلخَرةِ َوأ ُْولَٰئِ َ
كأْ
َص َح ُ
َ
6
عن دينه إىل دينهم ويراوعهم على رده إليه .يأخرب تعاىل أن تغيري اإلسالم بأي دين آخر ،واالرتداء عن
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حبرت
اإلسالم بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حىت مات كايرا ،يأن من يعل ذلك يأولئك
ْ
أعماهلم ،وعملهم باطل حرام.
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المطلب الثالث
التغييرات التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك

a

وقد ورد هذا النوع من التغيريات يف قصة موسى ،عليه السالم ،مع عبد من عباد اهلل آتاه اهلل رمحة
وعلما ،يقول تعاىل﴿ :يَ َو َج َدا َعْبدا ِم ْن ِعبَ ِادنَا آَتَْي نَاهُ َر ْمحَة ِم ْن ِعْن ِدنَا َو َعلَّ ْمنَاهُ ِم ْن لَ ُدنَّا ِع ْلما﴾ ،1وهو
اخلضر ،عليه السالم ،كما دلت عليه األحاديث الصحيحة عن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم.

al

ay

واخلضر ن ي عند اجلمهور .وقيل :هو عبد صاحل وليس نبيا ،واآلية هنا تشهد بنبوته؛ ألن بواطن أيعاله ال
تكون إال بوحي .كما أن اإلنسان ال يتعلم وال يَتَّبع إال من يوقه ،وليس جيوز أن يكون يوق الن ي من ليس
2
ِ
ت ُر ْشدا﴾ ،3أي :هل
بن ي  ،كما يف قوله تعاىل﴿ :قَ َ
وسى َه ْل أَتَّبِعُ َ
ك َعلَى أَ ْن تُ َعلِّ َم ِن ممَّا عُلِّ ْم َ
ال لَهُ ُم َ

M

أتبعك على أن تعلمين مما علمك اهلل ،ما به أسرتشد وأهتدي ،وأعرف به احلق يف تلك القضايا؟ وكان
اخلضر قد أعراه اهلل من اإلهلام والكرامة ،ما به حيصل له االطالع على بواطن كثري من األشياء اليت
ِ
يع
خفيت ،حىت على موسى ،عليه السالم ،يقال اخلضر ملوسى :ال أمتنع من ذلك ،ولكنك (لَن تَ ْستَر َ
ِ
ص ْربا) أي :ال تقدر على اتباعي ومالزميت ،ألنك ترى ما ال تقدر على الصرب عليه من األمور اليت
َمع َي َ
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ظاهرها املنكر ،وباطنها غري ذلك.
ِ
ِ
ت َشْيئا
الس ِفينَ ِة َخَرقَ َها قَ َ
يقول تعاىل﴿ :يَانْرَلَ َقا َح َّىت إِ َذا َركِبَا ِيف َّ
َخَرقْ تَ َها لتُ ْغ ِر َق أ َْهلَ َها لََق ْد جْئ َ
ال أ َ
إِ ْمرا﴾ ،4أي :اقتلع اخلضر منها لوحا ،وكان له مقصود يف ذلك ،سيبينه﴿ .يَانرَلَ َقا َح َّىت إِذَا لَِقيَا غُ َالما
ِ
ت نَ ْفسا َزكِيَّة بِغَ ِْري نَ ْف ٍ
ت َشْيئا نُكْرا﴾ ،5أي :صغريا (يَ َقتَ لَهُ) اخلضر ،ياشتد
يَ َقتَ لَهُ قَ َ
س لََق ْد جْئ َ
ال أَقَتَ ْل َ
مبوسى الغضب ،وأخذته احلمية الدينية ،حني قتل غالما صغريا مل يذنب .وكان اخلضر قتله لِما علم من
ِ
وقتل الصغري غري مستحيل
سره ،وأنه طُبع كايرا كما يف صحيح احلديث ،وأنه لو أدرك ألرهق أبويه كفراُ .
إذا أذن اهلل يف ذلك؛ يإن اهلل تعاىل الفعال ملا يريد ،القادر على ما يشاء.6
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يفي اآليات مجلة من أيعال اخلضر ،عليه السالم ،عملها ليغري ما سيكون يف املستقبل ،وسيسبب
األحداث املستقبلية اليت أرادها اهلل تعاىل ،و اليت ظاهرها املنكر ،وباطنها غري ذلك .مث أخربه هلل تعاىل عن
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الس ِفينَةُ يَ َكانَ ِ ِ
ت أَ ْن
أسباب هذه التغيريات على لسان اخلضر﴿ :أ ََّما َّ
ْ
ني يَ ْع َملُو َن ِيف الْبَ ْح ِر يَأ ََرْد ُ
ت ل َم َساك َ
ِ
ِ ٍ
ِ
صبا﴾ ،1أي أجعلها ذات عيب ،ألنه كان ملك يأخذ كل
أَعيبَ َها َوَكا َن َوَراءَ ُه ْم َملك يَأْ ُخ ُذ ُك َّل َسفينَة َغ ْ

تجاوزها،
سفينة جيدة غصبا ،يلذلك عاهبا اخلضر وخرقها؛ يإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة يَ َ
ِ
ِ
ب ُر ْمحا﴾ ،2أي أن يرزقهما اهلل ولدا.
يأصلحوها خبشبة﴿ .يَأ ََرْدنَا أَ ْن يُْبد َهلَُما َربُّ ُه َما َخْي را مْنهُ َزَكاة َوأَقْ َر َ
وقوله ( َخ ْريا ِّمْنهُ َزَك اة) ،أي دينا وصالحا؛ يقال :بدل وأبدل مثل َم َّهل وأمهل ونََّزل وأنزل .يكره ربك

a

كراهة من خاف سوء عاقبة األمر يغريه .وعلى اجلملة يقد حصل العلم القرعي ،واليقني الضروري ،وإمجاع
السلف واخللف على أن ال طريق ملعرية أحكام اهلل تعاىل اليت هي راجعة إىل أمره وهنيه ،وال يعرف شيء
3
منها إال من جهة الرسل.
ومثال هذا النوع من التغيريات ما جاء يف تغيري نشوز الزوجة من وجه اإلصالح بضرهبا ،وهي املسألة اليت
ال قَ َّوامو َن علَى الن ِ ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض
أشكلت عند كثري من الناس .يقول تعاىلِّ ﴿ :
َّل اللَّهُ بَ ْع َ
الر َج ُ ُ َ
َ
ِّساء مبَا يَض َ
احلات قَانِتات حايِظَات لِْلغي ِ ِ ِ
وِمبا أَنْ َف ُقوا ِمن أَمواهلِِم يَ َّ ِ
ِ
وه َّن
ََ
ب مبَا َحف َظ اللَّهُ َوالالَِّيت َختَايُو َن نُ ُش َ
وزُه َّن يَعظُ ُ
َْ
الص َ ُ َ َ
ْ َْ ْ
واهجروه َّن ِيف الْم ِ
وه َّن يَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم يَالَ تَْب غُوا َعلَْي ِه َّن َسبِيال إِ َّن اللَّ َه َكا َن َعلِيًّا َكبِريا﴾ .4وهذه
ضاج ِع َو ْ
َ َ
اض ِربُ ُ
َ ْ ُُ ُ
اآلية تُورد عالجا تدرجييا ملشكلة شائعة احلدوث ،وهي عصيان الزوجة ونشوزها على زوجها ،وقد ذكر
القرآن ثالث مراحل للتغيري آخرها الضرب ،وذلك حني تأىب النصح والعودة بعد اعتزاهلا يف الفراش ،يحينها
العلي
تُعاقب بضرب خفيف غري مربح ال ضرر ييه وال امتهان .وحيذر اهلل تعاىل من ظلم النساء ألن اهلل َّ
ظلمهن وبغى عليهن .يالنشوز هو احلالة الوحيدة اليت أجاز الشرع ييها
الكبري وليُّهن ،وهو منتقم ممَّن
َّ
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األخذ بأسلوب الضرب كوسيلة ملعاجلة هذه املشكلة .وقد أشكل ،كما ذكرنا آنفا ،على يئة من الناس
ظاهر هذا احلكم كونه يبدو عنفا منكرا ،وهو يف حقيقة األمر أحد الوسائل العالجية يف إصالح هذا اخللل
األسري.
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وحني يكون الوئام والوياق سائدين يف األسرة تتحقق مجيع املصاحل بغري تدخل القانون ،لكن
حيث حيدث الشقاق يكون الضرب آخر ما يتجه إليه ،وإمنا ذكر اهلل تبارك وتعاىل كلمة الوعظ أوال ،ألن
الوعظ يشمل الكالم على وجه التعقل ،مث على وجه التخويف من عقاب اهلل تعاىل .يالوعظ حيمل معىن
الريق واللني والشفقة وغري ذلك من معان الرمحة .مث حني مل ينفع الوعظ ،وقد قسى قلب املرأة ،وانقرعت
أسباهبا يف العصيان ،ومل يكن هلا حجة ،يلجأ الزوج إىل ترك مجاع زوجته ويوليها ظهره يف مضجعها .يإذا
مل ينفع ذلك هجرها يف خارج املضجع يف غرية أخرى يإذا أصرت على العصيان ،ومل تعتذر لزوجها ييلجأ
 1سورة الكهف :آية .24
 2سورة الكهف :آية .01
 3الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص  ،643-641ابن كثري،
عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،1ص  ،641-641القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع
ألحكام القرآن :ج  ،11ص .32-34
 4سورة النساء :آية .34
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إىل هجرها يف الكالم .يإذا جرب الرجل كل هذه الوسائل يلجأ إىل استخدام شيء من العنف إذا تيقن
من يائدهتا مع زوجته ،أما إذا علم أن ال يائدة من الضرب يال يلجأ إليه .وللضرب ضوابط ،منها :أن
يكون ضرب تأديب ال ضرب انتقام ،وأن ال يكون ُم ِّربحا  ،مبعىن أن ال يرتك أثرا يف جسدها ،وأال يكسر
1
عظما ،وال يسيل دما.
ولألستاذ حممد قرب كالم مجيل يف قوامة الرجل وتغيري نفسية املرأة" :حني تتسبب الزوجة يف

a

ضرر ما يف األسرة ،يمن الذي يتوىل ردها إىل الصواب؟ احملكمة؟ إن تدخل احملكمة يف خصوصيات
العالقة بني الزوجني يؤدي إىل توسيع هوة اخلالف ،الذي قد يكون هينا وموقوتا ،وأدعى إىل إيساد هذه
العالقة ألنه ةمس كرامة هذا الررف أو ذاك عالنية ،يتأخذه العزة باإلمث ويتشبث مبوقفه .ال بد إذن من
سلرة حملية تقوم هبذا التأديب ،هي سلرة الرجل املسؤول يف النهاية عن أمر هذا البيت وتبعاته .ينحن
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أمام حالة من اجلموح العنيف ال يصلح هلا إال إجراء عنيف هو الضرب ،بغري قصد اإليذاء ،وإمنا بقصد
التأديب .لذلك نص التشريع على أنه ضرب غري ُمربح الذي ال يستعمل إال حني ختفق كل الوسائل
2
السلمية األخرى".
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 1الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي /بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :ج  ،1ص  ،334الدسوقي ،مشس الدين
حممد عرية /حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير :ج  ،1ص  ،343القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع لألحكام
القرآن :ج  ،5ص  ،121ابن قدامة ،عبد الرحم بن أ ي عمر حممد بن أمحد املقدسي /املغين :ج  ،2ص  /46الرملي ،أمحد بن محزة /هناية
احملتاج على شرح املنهاج :ج  ،6ص .303
 2قرب ،حممد /الشبهات حول اإلسالم :ص .131
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المبحث الثالث
مراحل التغييرات االجتماعية

a

التغيريات االجتماعية هي بذاهتا تعين التحول من حالة إىل حالة ،وهبذا املعىن تكون عملية التغيري
عملية قدةمة قدم احلياة ،وكذلك املراحل اليت تنتقل ييها واليت صارت حبثا علميا وَتريبيا هي كذلك خاصية

al

ay

من خصائص الوجود اليت متس كل مرايق احلياة سواء قدةما أو جديدا .يهناك مراحل حمددة ةمر هبا كل
تغيري ،سواء مفاجئا كان أو تدرجيا ،ألن التغيري املفاجئ يكون مفاجئا للمشاهد عن بُعد بينما هو للمتابع
أو املراقب ةمر بنفس املراحل اليت ةمر هبا التغيري التدرجي أو غري ذلك من أنواع التغيريات األخرى ،ويكون
بشكل سريع ،وقد يتخرى بعض املراحل ،ولكنه ال يشذ عنها.

M

of

وسوف أتكلم يف هذا املبحث عن ثالثة أنواع من املراحل ،كل حسب طبيعة عملية التغيري ،سأحتدث يف
املرلب األول عن مراحل التغيري على العموم وهي اليت متر هبا معظم التغيريات .أما يف املرلب الثاين
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ty

يسأذكر مراحل التغيري من أجل اإلصالح ،مث يأيت بعد ذلك يف املرلب الثالث مراحل التغيري الذي يسببه
الفساد .ولكل هذه التغيريات ومراحلها يف القرآن الكرمي أمثلة من الواقع جندها يف قصص األنبياء والرسل
لتنفع أويل األلباب يف كل زمان ومكان.
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وال شك أن التغيريات ألجل اإلصالح هلا القسم األكرب يف القرآن الكرمي كوهنا مرلب أساسي يف
اإلسالم وبأخذه جنا أقوام وهلك برتكه آخرون ،لذلك جيدر معرية هذا التغيري مبراحله لضرورته وأمهيته.
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المطلب األول
مراحل التغيير عند علماء االجتماع

a

متر عمليات التغيري على تنوعها مبراحل انتقالية تُفضي إلحداث التحول والتبدل ،وتشرتك أنواع
التغيري ببعض هذه املراحل وهي ثالثة حسب الرتتيب ،مرحلة التحدي أو مرحلة التغيريات التمهيدية ،مث
مرحلة االنتقال والتحويل أو مرحلة التغيريات التكميلية ،وبعدها مرحلة التربيق أو مرحلة االستقرار.
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مرحلة التغييرات التمهيدية أو مرحلة التحدي

of

حتد يف
ال خيفى على أحد أنه ال بد لكل مصلح من إعداد نفسي وذهين ملا هو مقبل عليه من ٍّ
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مواجهة كل تغيري واإلتيان جبديد ،ولذلك ُسيت مبرحلة التحدي "وهي تكون ذات طابع ابتدائي ،هتدف
إىل التمهيد وإ عداد املناخ أو الظروف إلجراء التغيريات األساسية ،ومن مث يإن التغيريات االبتدائية حتتاج
إىل دراسة وايية ،ويكون حمورها هو التمهيد واإلعداد للمرحلة التالية من التغيري ،ومبعىن آخر وضع األساس
القوي الذي سيُبىن عليه بنيان التغيري بالكامل 1".وهذه املرحلة "تعترب نقرة البداية يف عملية التغيري ،إذ أن
أي جمتمع ينظر إىل عملية التغيري يف أي مظهر من مظاهر احلياة ،وكأهنا عملية ٍ
حتد للقيم والعرف العادات
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املتبعة ،يتقابل بالرضا أو الريض واملعارضة أو التخوف واحلذر .لذلك يعتربه البعض عملية تشويش على
صفة يراد تغيريها ،وكلما كان التغيري يف صفة من الصفات الثقايية املتأصلة والواقعة يف نراق العموميات

U

الثقايية ،كانت املعارضة أقوى وأشد ،وكلما بَ ُعد التغيري عن اللب الثقايف لألمة أو الفئة االجتماعية قلت
2
املعارضة".
ومن املالحظ أن اجملتمعات القدةمة ال تقبل التغيري أو ال تتقبله بسهولة ،وخاصة تلك اجملتمعات
اليت هلا تاريخ أو حضارة أو ثقاية معينة ختصها ولو كانت متخلفة أو معقدة ،كما نالحظ مثال أن
اجملتمعات الزراعية اليوم تكون أشد معارضة للتغيريات من اجملتمعات الصناعية واملعريية ،واليت تتقبل التغيري
بصورة أكرب وبرريقة أسرع.
 1عامر ،د .سامي عبد املرلب و د .عالء حممد سيد قنديل /التروير التنظيمي :ص .104
 2ناصر ،د .إبراهيم عبد اهلل /علم االجتماع الرتبوي :ص .112
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وهلذه املرحلة يف القرآن الكرمي أمثلة عديدة ،يجميع الرسل واألنبياء قد مروا مبرحلة التحدي هذه،
وذلك أن التغيري الذي أراده كل الرسل هو تغيري السمة الثقايية السلبية لدى أقوامهم ممثلة يف عقيدهتم
وعاداهتم الناَتة عنها .وقد واجه الرسل منهم معارضة وريضا شديدين .يهذا نبينا حممد  -صلى اهلل عليه
وسلم  -قد بدأ مرحلة التحدي منذ أن ُكلف بالدعوة والبدء بالتغيري ،كما صرح بذلك ورقة بن نويل ،ابن
عم خدجية ،رضي اهلل عنها ،ملا أخربه رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -خرب ما رأى يقال
له ورقة" :هذا الناموس الذي نزل اهلل على موسى ،يا ليتين ييها جذعا ،ليتين أكون حيا إذ خيرجك
قومك ".يقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم" :أو خمرجي هم؟" قال" :نعم! مل يأت رجل قط مبثل ما
1
جئت به إال عودي ،وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا ".مث مل ينشب ورقة أن تويف ويرت الوحي.
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ِ
ِ ٍ
اف
قال تعاىل﴿ :لََق ْد أ َْر َس ْلنَا نُوحا إِ َىل قَ ْوِم ِه يَ َق َ
َخ ُ
ال يَا قَ ْوم ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم م ْن إِلَه َغْي ُرهُ إِ ِّين أ َ
اب يَ ْوٍم َع ِظي ٍم﴾ ،2يكان نوح ،عليه السالم ،وهو أول الرسل ،مواظبا على دعوهتم ومل يتأخر
َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
ال يَا قَ ْوِم ْاعبُ ُدوا اللَّهَ).
برده على شبهاهتم حلظة واحدة ،وهلذا جند (ياء التعقيب) يف قوله تعاىل( :يَ َق َ
ٍ
ال يَا قَ ْوِم ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم
اه ْم ُهودا قَ َ
َخ ُ
وكذلك دعا غريُه من األنبياء والرسل ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َىل َعاد أ َ
ِمن إِلٍَه َغي ره أَيَ َال تَتَّ ُقو َن 3﴾.وقال سبحانه﴿ :وإِ َىل َمثُود أَخاهم ص ِ
ال يَا قَ ْوِم ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم ِم ْن
احلا قَ َ
ْ ُُ
َ َ ُْ َ
ْ
َ
4
إِلٍَه َغْي ُرهُ ﴾.ومعىن اآليات أن اهلل ،سبحانه وتعاىل ،أرسل مجيع الرسل بالدعوة إىل عبادته وحده ،مع
اإلتيان باألدلة على أنه ال إله غريه يستحق العبادة وحماججتهم يف ذلك 5.كما يعل سيدنا إبراهيم ،عليه
ِ
ِ
ال إِب ر ِاه ِ ِ
ِ
ض َال ٍل
َصنَاما آَهلَة إِ ِّين أ ََر َاك َوقَ ْوَم َ
ك ِيف َ
يم ألَبِيه آََزَر أَتَتَّخ ُذ أ ْ
السالم ،مع قومه ،يقول تعاىلَ ﴿ :وإ ْذ قَ َ ْ َ ُ
ات و ْاألَر ِ ِ
ني * وَك َذلِك نُِري إِب ر ِاهيم ملَ ُكوت َّ ِ
ِِ
ِ
ني 6﴾.وهنا تَسرد اآليات قصة
ُمبِ ٍ َ َ
ض َوليَ ُكو َن م َن الْ ُموقن َ
َْ َ َ َ
الس َم َاو َ ْ
إبراهيم يف إقامته احلجة على قومه باألدلة العقلية ،ومن مث إعالنه الرباءة من شركهم ،قال تعاىل على لسان
ال يا قَوِم إِ ِّين ب ِريء ِممَّا تُ ْش ِرُكو َن * إِ ِّين و َّجهت وج ِهي لِلَّ ِذي يَرَر َّ ِ
ض َحنِيفا َوَما أَنَا
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ
نبيه﴿ :قَ َ َ ْ
َ
َ ْ ُ َْ َ
7
ِ
ِ
اجهُ قَ ْوُمهُ﴾...
ني * َو َح َّ
م َن الْ ُم ْش ِرك َ
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 1أخرجه البخاري /صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل :ص  ،1رقم حديث .3
 2سورة األعراف :آية .54
 3سورة األعراف :آية .65
 4سورة األعراف :آية .23
 5الرازي ،حممد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح :ج  ، 0ص  ،116و ج  ، 11ص .01
 6سورة األنعام :آية .25-24
 7سورة األنعام :آية .01-20
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مرحلة التغييرات التكميلية أو مرحلة االنتقال والتحويل
وهي مرحلة ينتقل ييها املصلح من جمرد الدعوة والوعظ إىل الفعل اجلاد الذي ينبين عليه موقف
الدعوة عموما سلبا أو إجيابا .يهذه املرحلة ذات طابع تكميلي يتعهد املصلح "ما مت زرعه من أيكار
ومبادئ وقيم يف مرحلة التغيري االبتدائي ،ويضيف إليها ما يكملها من سياسات وإجراءات تكميلية ،وويق
كل ذلك وضع اهلياكل الرئيسية لبنيان التغيري وتدعيم هذه اهلياكل بالشكل الذي جيعلها قادرة على
1
استيعاب مترلبات التغيري واحتياجاته".
وهنا تظهر يئة من الناس يتبنون األيكار اجلديدة أو املظاهر املتغرية ،ويدايعون عنها رغم وجود يئة

a

أخرى معارضة ،وعادة ما ينشأ جدل ونقاش حول الظاهرة اجلديدة ،ويقدم كل من الفئتني أدلته وحياول
كل منهم إجياد نقاط الضعف لدى الفئة األخرى .وهذه املرحلة هي من أخرر املراحل الستثارهتا للرأي
العام ومن املمكن أن يؤدي ذلك إىل احنر ٍ
اف أو ٍ
تقل يف هذه املرحلة
حتول عن األهداف املرلوبة .وحينما ُّ
يئة املعارضة يتبىن بعض األيراد يف اجملتمع األيكار اجلديدة ،ويتحول بعض الناس معها ،بعدما كانوا إما
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ضدها أو على احلياد .وحيث أن تلك العملية التحويلية تتم يف هذه املرحلة يقد قسمها بعض علماء
االجتماع إىل مرحلتني :مرحلة انتقال ومرحلة حتويل 2.وما سبق ذكره يكون يف الوضع اإلجيا ي الذي
يستريع ييه املصلح املضي قُدما يف صياغة مبادئ دعوته والبناء عليها كما يف قوله تعاىل يف قصة نبيه
صاحل ،عليه السالم﴿ :وإِ َىل َمثُود أَخاهم ص ِ
ال يَا قَ ْوِم ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغْي ُرهُ ُه َو أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن
احلا قَ َ
َ َ ُْ َ
َ
3
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاأل َْر ِ
استَ ْغف ُروهُ ُمثَّ تُوبُوا إِلَْيه إِ َّن َرِّ ي قَ ِريب ُجميب ﴾.يقد بدأ ،عليه السالم ،مرحلة
استَ ْع َمَرُك ْم ي َيها يَ ْ
ض َو ْ
التحدي بدعوة قومه إىل التوحيد وتذكريهم بفضل اهلل عليهم ،مث بعد يرتة من ُمضي دعوته ظهرت يئة من
َّ ِ
استَكْبَ ُروا ِم ْن
الناس يتبنون هذه الدعوة ،ويدايعون عنها رغم وجود يئة أخرى معارضة﴿ :قَ َ
ين ْ
ال الْ َم َألُ الذ َ
َن ص ِ
قَوِم ِه لِلَّ ِذين است ِ ِ
ِ
ال
احلا ُم ْر َسل ِم ْن َربِِّه قَالُوا إِنَّا ِمبَا أ ُْرِس َل بِِه ُم ْؤِمنُو َن * قَ َ
َ ُْ ْ
ضع ُفوا ل َم ْن آَ َم َن مْن ُه ْم أَتَ ْعلَ ُمو َن أ َّ َ
ْ
4
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
استَكْبَ ُروا إِنَّا بِالَّذي آَ َمْنتُ ْم بِه َكاي ُرو َن ﴾.وظهور تلك الفئة املؤمنة هو مما يدل على جناح املصلح
ين ْ
الذ َ
وتأثريه اإلجيا ي يف مرحلة التغيري األوىل.
وال شك بأن ذلك االنتقال املرحلي اإلجيا ي حيتاج إىل جهود مؤكدة من جانب القائمني بالتغيري
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حلماية بنيان التغيري من أي حماولة هلدمه أو تدمريه من جانب القوى املقاومة للتغيري ،خاصة أن الشكل
5
النهائي للتغيري مل يتضح بعد ،وإن كانت معامله العامة بدأت تتضح شيئا يشيئا.
 1عامر ،د .سامي عبد املرلب وقنديل ،د .عالء حممد سيد  /التروير التنظيمي :ص .105
 2ناصر ،د .إبراهيم عبد اهلل /علم االجتماع الرتبوي :ص .110
 3سورة هود :آية .61
 4سورة األعراف :آية .26-25
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ويف هذه املرحلة حتديدا كثريا ما تْنحى ترورات املعارضة بالدعوة منحى خرريا وغري مرغوب ييه
لنتائجه السلبية ،كاالعتداء واحملاربة واإلبعاد ،كما أراد ذلك قوم لوط ،يقول تعاىل على لسان قومه﴿ :يَ َما
ٍ ِ ِ
ِِ
َّه ْم أُنَاس يَتَرَ َّه ُرو َن 1﴾.وكذلك حني أراد بنو
اب قَ ْومه إَِّال أَ ْن قَالُوا أ ْ
َخ ِر ُجوا آَ َل لُوط م ْن قَ ْريَت ُك ْم إِن ُ
َكا َن َج َو َ

a

إسرائيل صلب عيسى ،عليه السالم ،وقتله ،لكن اهلل أجناه منهم وريعه إليه ،قال تعاىلَ ﴿ :وَما قَتَ لُوهُ َوَما
صلَبوه ولَ ِكن ُشبِّه َهلم وإِ َّن الَّ ِذين اختَ لَ ُفوا يِ ِيه لَِفي َش ٍّ ِ
ِِ ِ
َ ْ
ك مْنهُ َما َهلُ ْم بِه م ْن ع ْل ٍم إَِّال اتِّبَ َ
اع الظَّ ِّن َوَما قَتَ لُوهُ
َ ُ ُ َ ْ َ ُْ َ
2
يَِقينا * بَ ْل َريَ َعهُ اللَّهُ إِلَْي ِه َوَكا َن اللَّهُ َع ِزيزا َح ِكيما﴾.
وعندما دعا سيدنا إبراهيم ،عليه السالم ،قومه إىل ترك األصنام وعبادة اهلل وحده ،وحاججهم يف
ذلك ،عارضوه وحاربوا دعوته ،يكاد عليه السالم ألصنامهم وكسرها كخروة جريئة إلظهار احلق وزيادة يف
السماو ِ
احل ِّق أَم أَنْت ِمن َّ ِ
ِ ِ
ات
ني * قَ َ
ال بَل َربُّ ُك ْم َر ُّ
الالعبِ َ
ب َّ َ َ
إثبات احلجة عليهم ،قال تعاىل﴿ :قَالُوا أَجْئتَ نَا ب َْ ْ َ َ
ِِ
و ْاألَر ِ َّ ِ
ِ ِ
ُّ ِ
ين *
ين * َوتَاللَّ ِه َألَكِ َ
يد َّن أ ْ
َ ْ
َصنَ َام ُك ْم بَ ْع َد أَ ْن تُ َولوا ُم ْدب ِر َ
ض الذي يَرََرُه َّن َوأَنَا َعلَى ذَل ُك ْم م َن الشَّاهد َ
3
ِ
ِ
يَ َج َعلَ ُه ْم ُج َذاذا إَِّال َكبِريا َهلُ ْم لَ َعلَّ ُه ْم إِلَْيه يَ ْرجعُو َن ﴾.وهبذا الفعل دخلت دعوته مرحلة االنتقال حيث
تدخلت املعارضة حماولة التخلص من ن ي اهلل بإحراقه يف النار ،غري أن اهلل جنا نبيه وأظهر صدق دعوته
ِ
ِِ
ني * قُ ْلنَا يَا نَ ُار ُك ِوين بَ ْردا َو َس َالما َعلَى
ص ُروا آَهلتَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم يَاعل َ
ونبوته ،قال تعاىل﴿ :قَالُوا َحِّرقُوهُ َوانْ ُ
4
ِ ِ
يم﴾.
إبْ َراه َ
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مرحلة االستقرار أو التطبيق
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يف هذه املرحلة " تتم معاجلة أي قصور أو عدم توازن يكون قد حدث أثناء إجراء التغيريات
التكميلية نتيجة لسبب أو آلخر ،ومن مث تكون مهمة َتميلية لتحقيق االستفادة الكاملة من جانب إدارة
التغيري ،ويف الوقت نفسه معاجلة كاية اآلثار اجلانبية اليت صاحبت عملية التغيري 5".ويف هذه املرحلة تصبح
األيكار واملظاهر اجلديدة مربقة يف اجملتمع ككل ،أو الغالبية العظمى من أيراد اجملتمع يتبنون تلك األيكار
واملظاهر املستحدثة ،وتصبح مستقرة ومتبعة ،وال تعود جماال للنقاش أو اجلدل أو احلكم هلا أو عليها،
وتستقر كعادة أو نظام أو واقع .وهذا ال يعين أن مجيع األيراد على اإلطالق يتغريون ،ولكن الغالبية
 1سورة النمل :آية .56
 2سورة النساء :آية .150-152
 3سورة األنبياء :آية .50-55
 4سورة األنبياء :آية .64-60
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العظمى منهم ،ويبقى دوما يئة معارضة مهما كانت القيم املتغايرة .وحيث ال توجد هناك نقرة ياصلة
وواضحة بني كل مرحلة من املراحل ،يإنه ةمكن حدوث بعض حتديات املرحلتني السابقتني من التبليغ و
مقاومة املعارضني لذلك وغريها خالل هذه املرحلة ،وذلك بسبب بعض العوامل اليت حالت دون وصول
1
الدعوة منذ بدايتها لفئات من الناس .وتلك املراحل املتداخلة تتم بفرتة زمنية معينة قد ترول وقد تقصر.
وأيض ل مثال هلذه املرحلة من القرآن الكرمي هو تأسيس اجملتمع املدين من بعد هجرة الن ي -صلى

a

اهلل عليه وسلم  -من مكة ،يبعد الفرتة التمهيدية لوضع البنيان املتمثل يف االعتقاد الصحيح ،وبعد مرحلة
االنتقال والتحويل وهي مرحلة اجلهر بالدعوة وظهور املعارضة ،هتيأت الظروف إلقامة اجملتمع املثايل ،وذلك
بعد استقرارهم يف املدينة وإعادة هيكلة نظامهم االجتماعي بكتابة وثيقة املدينة اليت ضمنت جلميع األيراد
أسس احلياة الكرةمة .وهنا تظهر جليا مالمح هذه املرحلة من استقرار اجملتمع حتت ظل التغيري اجلديد بتبين

M

al

ay

أيكاره وتربيق أحكامه يف مجيع اجملاالت ،من شرعية وخلقية واجتماعية وعسكرية ...إخل ،متحوال بذلك
من جمتم ٍع صغري حمدود بإمكانياته إىل دولة ذات سيادة وسياسية مستقلة واستراعت خالل يرتة وجيزة أن
تصبح قوة عظمى يف العامل.
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المطلب الثاني
مراحل التغيير في القرآن الكريم

a

وأثناء اطالعي على أقوال املفكرين والباحثني يف هذا املوضوع مل أجد تقسيما موحدا ملراحل
التغيري يف القرآن لكين استخلصت من خالل تلك الدراسات ومما عرضت من أمثلة قرآنية سابقة ثالث

ay

مراحل أساسية ةمر هبا التغيري اإلصالحي للمجتمع.

al

المرحلة األولى :الدعوة والتعليم والتزكية

M

قد اتفق الباحثون ضمنا على أن الدعوة هي املرحلة األوىل يف عملية التغيري مع اختاليهم يف
املسمى وحمتوى هذه الدعوة ومدى مشوليتها ،ال سيما يف الفرتة األوىل .لكنه من املؤكد أن التعريف باهلل
تعاىل وإعالن وحدانيته يف ربوبيته وألوهيته هي النقرة األوىل يف هذا احملتوى الدعوي .وعليه تدل كثري من
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال اللَّهُ﴾ ،1ويقول تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّم ٍة
آيات القرآن الكرمي ،يقول تعاىل﴿ :يَ ْ
2
ِ ِ
ول إَِّال نُ ِ
رسوال أ َِن اُ ْعب ُدوا اللَّه و ِ
ك ِمن رس ٍ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َال
اجتَنبُوا الرَّاغُ َ
ََ ْ
ُ
﴿وَما أ َْر َس ْلنَا م ْن قَ ْبل َ ْ َ ُ
َُ
وت﴾  ،ويقولَ :
ِ 3
اعبُ ُدون﴾.
إِلَهَ إَِّال أَنَا يَ ْ
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وبربيعة احلال يهذه املرحلة تتضمن العلم واإلدراك ،يإن اإلنسان عدو ما جيهل ،ومن أراد أن جييد
صنعة يالبد أن يتعلمها ،وإال ذهب يتخبط يال يهتدي إىل شيء .4كما أنه ال بد من ترهري النفس
وتزكيتها حيث ةمكنها حتمل القيم واملبادئ العليا اليت تتضمنها الدعوة ،وهذا نستخرجه من اآليات التالية،
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :كمآ أَرس ْلنَا يِي ُكم رسوال ِّمْن ُكم ي ْت لُواْ علَي ُكم آياتِنَا وي َزِّكي ُكم وي علِّم ُكم ٱلْ ِكتَاب و ِْ
ْمةَ
ْ َُ
َ َْ
ٱحلك َ
َ َ
ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ
5
ِِ
ث يِي ِه ْم َر ُسوال ِّم ْن
ني إِ ْذ بَ َع َ
َويُ َعلِّ ُم ُكم َّما َملْ تَ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمو َن ﴾.وقال تعاىل﴿ :لََق ْد َم َّن ٱللَّهُ َعلَى ٱلْ ُمؤمن َ
أَن ُف ِس ِه ْم يَْت لُواْ َعلَْي ِه ْم ءَايََٰتِ ِه َويَُزِّكي ِه ْم 6﴾.وقال  -عز وجل  -على لسان إبراهيم ،عليه السالمَ ﴿ :ربَّنا

 1سورة حممد :آية .14
 2سورة النحل :آية .36
 3سورة األنبياء :آية .15
 4ال دوس ري ،د .م ح م د ي ه اد /ين اإللقاء املؤثر ودالالته من الكتاب والسنة :ص .2
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 6سورة آل عمران :آية .164
136

واب ع ْ ِ
ِ
اب َواحلِ ْك َمة 1﴾.واملعىن :يرهرهم من رذائل
ث يي ِهم َر ُسوال ِمْن ُهم يَْت لُوا َعلَي ِهم آيَاتِ َ
َ َْ
ك َويُ َعلِّ ُم ُهم الكتَ َ
األخالق ودنس النفوس وأيعال اجلاهلية ،وخيرجهم من الظلمات إىل النور ،ويعلمهم مامل يكونوا يعلمون،
يكانوا يف اجلاهلية اجلَ ْهالء يسفهون بالقول الفري ،يانتقلوا بربكة رسالته ،وةمن سفارته ،إىل حال األولياء،
وسجايا العلماء .يصاروا أعمق الناس علما ،وأبرهم قلوبا ،وأقلهم تكلفا ،وأصدقهم هلجة 2.وقوله( :يتلوا
عليكم أياتنا) أي يقرأ عليكم القرآن وساه أوال آيات باعتبار كون كل كالم منه معجزة ،وساه ثانيا كتابا

a

باعتبار كونه كتاب شريعة .واآلية الثانية :وعرب بيتلو ألن نزول القرآن مستمر وقراءة الن ي له متوالية ويف كل
قراءة حيصل علم باملعجزة للسامعني .وقوله (يزكيكم) ألن التزكية ترهري النفس وهي مشتقة من الزكاة أي
ٍ
ٍ
تعرتضها أرجاس ناشئة عن ضالل أو تضليل،
النماء ،وذلك ألن يف أصل خلقة النفوس كماالت وطهارات ُ
يتهذيب النفوس وتقوةمها يزيدها من ذلك اخلري املودع ييها .وقدمت مجلة (ويزكيكم) يف اآلية األوىل على
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ay

مجلة (ويعلمكم الكتاب واحلكمة) هنا عكس ما يف اآلية اليت على لسان إبراهيم( :يتلوا عليهم آياتك
ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم)  ،ألن املقام هنا لالمتنان على املسلمني يقدم ييها ما يفيد معىن املنفعة
احلاصلة من تالوة اآليات عليهم وهي منفعة تزكية نفوسهم اهتماما هبا وبعثا هلا باحلرص على حتصيل

M

وسائلها وتعجيال للبشارة هبا .يأما يف دعوة إبراهيم يقد رتبت اجلمل على حسب ترتيب حصول ما
تضمنته يف اخلارج ،مع ما يف ذلك التخالف من التفنن .وابتدئ بالتالوة ألن أول تبليغ للدعوة كان بإبالغ
الوحي ،وثين بالتزكية ،وهي مرحلة أوىل يف التغيري ،ألن ابتداء الدعوة هو بالترهري من الرجس املعنوي وهو
الشرك ،وما ْيعلق به من مساوئ األعمال والرباع 3.والتزكية تعين كذلك اإلصالح ،وتتضمن أيضا تعديل
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السلوك بلغة الرتبية احلديثة ،وتعديل السلوك يعين النزاع بني ما هو غري مرغوب وتعزيز ما هو مرغوب
4
وتنمية اإلنسان من مجيع اجلوانب وهتذيب سلوكه وترهريه من العادات والتقاليد والقيم غري اإلسالمية.
ومن لوازم هذه املرحلة اإلعداد وهذا ما تعرب عنه كلمة (واحلكمة) من اآلية وهلا عدة معان تتعلق
﴿ولََق ْد َجاءَ ُه ْم ِم َن
باملهارات الفكرية والعملية والعقلية .يهي تعين العربة ،كما جاءت يف القرآن الكرميَ :
ِ
ِ ِِ
ْمة بَالِغَة يَ َما تُ ْغ ِن النُّ ُذ ُر 5﴾.وجاءت مبعىن اإلتقان واإلصابة ،يقول تعاىل:
ْاألَنْبَاء َما ييه ُم ْزَد َجر * حك َ
ٍِ 6
﴿الر كِتَاب أ ِ
﴿ولَ َّما
:
تعاىل
يقول
الئمة،
امل
احللول
وتعين
ت ِم ْن لَ ُد ْن َح ِكي ٍم َخبري﴾.
ت آَيَاتُهُ ُمثَّ يُ ِّ
صلَ ْ
ُحك َم ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
جاء ِعيسى بِالْب يِّ نَ ِ
ِِ
احلِك ِ
ِ
ات قَ َ
ْمة َوِألُبَ ِّ َ
ض الَّذي َختْتَل ُفو َن ييه يَاتَّ ُقوا اللَّهَ
ني لَ ُك ْم بَ ْع َ
َ
ال قَ ْد جْئتُ ُك ْم ب ْ َ
ََ َ
7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْم َة أَن ا ْش ُك ْر للَّه َوَم ْن يَ ْش ُك ْر يَِإَّمنَا يَ ْش ُك ُر
﴿ولََق ْد آَتَْي نَا لُْق َما َن ْ
احلك َ
َوأَطيعُون ﴾.وتعين الفهم واملعريةَ :
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1
لِنَ ْف ِس ِه ومن َك َفر يَِإ َّن اللَّه َغ ِين َِ
ك
محيد ﴾.وتعين حسن التقدير واإلدارة والتصرفْ :
﴿ادعُ إِ َىل َسبِ ِيل َربِّ َ
َ ٌّ
ََ ْ َ
ِ 2
بِ ِْ
احلَ َسنَة ﴾.وخالصة هذه املعاين أن احلكمة هلا عدة جوانب ،يجانب نظري يتمثل يف
ْم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ْ
احلك َ

املعرية والفهم والقدرة على التميز وجانب آخر تربيقي أو عملي يتعلق باإلدارة ونفاذ البصرية وإجياد احللول
املالئمة ،وحسن التخريط والتنفيذ ،والتعامل مع املشكالت والعمل على حلها ،وحسن التعامل وخماطبة
3
الناس...
المرحلة الثانية :االبتالء والصبر واالختبار
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يف هذه املرحلة يفرتق الناس إىل يئتني ،أما األوىل يهي الفئة املؤمنة اليت ستواجه معارضة التغيري مبا
ص ِر * إِ َّن
يف ذلك من ابتالءات وحمن ويتنة ،مما يترلب منهم الصرب واملصابرة ،كما قال تعاىلَ ﴿ :والْ َع ْ
اإلنْسا َن لَِفي خس ٍر * إَِّال الَّ ِذين آَمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ِ
الص ِْرب 4﴾.يبعدما تواصوا
اص ْوا بِ ْ
اص ْوا بِ َّ
َ َ ََ
الصاحلَات َوتَ َو َ
احلَ ِّق َوتَ َو َ
ُْ
ْ َ
الص ِْرب ألنه الرريق إىل
اصي بِ َّ
باحلق ابتلوا مبن يواجه دعوهتم ويفتنهم ،لذلك ختم تعاىل هذه السورة بالتَ َو َ
مرحلة النجاة والنصر .وقال تعاىل﴿ :يا أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا ْ ِ
صابُِروا َوَرابِرُوا َواتَّ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم
اصربُوا َو َ
َ َ
َ َ
5
تُ ْفلِ ُحو َن﴾.
وأما الفئة األخرى يهم الذين مل يؤمنوا بداية وقاوموا دعوة احلق اليت علموا معناها يف املرحلة
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السابقة وما هتدي إليه .يبعد أن قامت عليهم احلجة بإنذار الرسل وإنزال الكتب يأيت اختبار اهلل يف هذه
املرحلة ،ييُختربون باملصائب وعموم الباليا لعلمهم بذلك يتضرعون ويعودون ملوالهم .وحاملا يرى اهلل
كفرهم وإصرارهم ،وهو أعلم هبم سبحانه ،خيتربهم بالنعم بعد اختبار النقم ،ييفتح هلم من الساعة والدعة
حل عليهم اهلالك والعذاب بغتة من حيث ال حيتسبون .كما ُخيرب تعاىل عن األمم
يف الدنيا ما إن اغرتوا به َّ
ٍ
َخ ْذنَا أ َْهلَ َها بِالْبَأْ َساء َوالضََّّراء لَ َعلَّ ُه ْم يَضََّّرعُو َن
﴿وَما أ َْر َس ْلنَا ِيف قَ ْريَة ِّمن نِ ٍّ
َّ ي إِالَّ أ َ
السابقة يف قصص األنبياءَ :
السيِّئَ ِة ْ
اهم بَ ْغتَة َوُه ْم الَ
س آبَاءَنَا الضََّّراء َو َّ
ُمثَّ بَ َّدلْنَا َم َكا َن َّ
احلَ َسنَةَ َح َّىت َع َف ْوا َّوقَالُواْ قَ ْد َم َّ
َخ ْذنَ ُ
السَّراء يَأ َ
6
ِ
الضَّراء لَ َعلَّ ُه ْم
اه ْم بِالْبَأْ َساء َو َّ
﴿ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا إِ َىل أ َُم ٍم ِّمن قَ ْبل َ
َخ ْذنَ ُ
ك يَأ َ
يَ ْشعُ ُرو َن ﴾.وتكرر هذا يف قوله تعاىلَ :
ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم َوَزيَّ َن َهلُ ُم الشَّْيرَا ُن َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن * يَلَ َّما
ضَّرعُواْ َولَكن قَ َس ْ
ضَّرعُو َن يَلَ ْوال إِ ْذ َجاءَ ُه ْم بَأْ ُسنَا تَ َ
يَتَ َ
ٍ
ِِ
ِ
اهم بَ ْغتَة يَِإذَا ُهم ُّمْبلِ ُسو َن
َخ ْذنَ ُ
اب ُك ِّل َش ْيء َح َّىت إِذَا يَ ِر ُحواْ مبَا أُوتُواْ أ َ
نَ ُسواْ َما ذُ ِّك ُرواْ به يَتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْ َو َ
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ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ني 1﴾.ياملرحلة الثانية لكال الفئتني هي مرحلة متحيص
ين ظَلَ ُمواْ َو ْ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ب الْ َعالَم َ
يَ ُقر َع َداب ُر الْ َق ْوم الذ َ
أصر على
نكص على عقبه من الفئة األوىل بعد االبتالء أو قسى قلبُه و َّ
ليميز اهلل اخلبث من الريب يمن َ

a

الكفر من الفئة األخرى بعد االختبار عندها حيل هبم اهلالك يجأة ،ييقرع دابر الظاملني ،قال تعاىل:
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ني 2﴾.كما أخرب  -عز وجل  -يف قصة موسى ملا
ين ظَلَ ُمواْ َو ْ
احلَ ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ب الْ َعالَم َ
﴿يَ ُقر َع َداب ُر الْ َق ْوم الذ َ
وسى بِآيَاتِنَا
﴿ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُم َ
أرسل اهلل تعاىل نبيه موسى إىل يرعون ياستهزأ به وريض احلجة ،قال تعاىلَ :
ِ
ض َح ُكو َن 3﴾.مث أنكر
ال إِ ِّين َر ُس ُ
إِ َىل يِْر َع ْو َن َوَملَئِ ِه يَ َق َ
ول َر ِّ
ني * يَلَ َّما َجاءَ ُه ْم بِآيَاتِنَا إِذَا ُه ْم ِمْن َها يَ ْ
ب الْ َعالَم َ
يرعون ما جاء به موسى عليه السالم من اآليات واملعجزات يأذاقهم اهلل تعاىل أصنايا من الباليا حىت
يؤمنوا﴿ :وما نُِري ِهم ِمن آي ٍة إِالَّ ِهي أَ ْكب ر ِمن أ ِ
اهم بِالْع َذ ِ
اب لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن﴾ ،4ياستغاثوا
َ َُ ْ ْ
ُخت َها َوأ َ
َخ ْذنَ ُ ْ َ
ْ ْ َ
ََ
مبوسى يكشف اهلل جل وعال عنهم العذاب استجابة لنبيه ،ولكنهم عادوا للعناد والكفر ونكث العهد:
اب إِذَا ُه ْم يَن ُكثُو َن 5﴾.بل استكرب يرعون مغرتا مبلكه وجربوته ياستهزأ مبوسى
﴿يَلَ َّما َك َش ْفنَا َعْن ُه ْم الْ َع َذ َ
ِ
ال يا قَوِم أَلَيس ِيل م ْل ُ ِ
ِِ
صَر َوَه ِذهِ األَنْ َه ُار ََْت ِري ِم ْن
كم ْ
﴿ونَ َادى ي ْر َع ْو ُن ِيف قَ ْومه قَ َ َ ْ ْ َ ُ
مناديا يف قومه وجندهَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َس ِورة ِم ْن َذ َه ٍ
ب
َْحت ِيت أَيَال تُْبص ُرو َن * أ َْم أَنَا َخْي ر م ْن َه َذا الَّذي ُه َو َم ِهني َوال يَ َك ُ
اد يُبِ ُ
ني * يَلَ ْوال أُلْق َي َعلَْيه أ ْ َ
6
ِ
ِ
ني﴾.
أ َْو َجاءَ َم َعهُ الْ َمالئ َكةُ ُم ْق َِرتن َ
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المرحلة الثالثة :النصر أو التغيير باإلهالك

si

وحيث ايرتقت الفئتان يف املرحلة السابقة ال بد إذن من اختالف النتيجة واملآل ،يهنا يكشف اهلل
تعاىل جزاء كل يئة من وعد أو وعيد ييفرح املؤمنون بنصر اهلل تعاىل واجناز وعده هلم .ويعقب اهلل الظاملني
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بإذالهلم وكسر شوكتهم أو إهالكهم وإبادهتم .وذلك ما حصل لفرعون وقومه ،يبعدما استكرب يرعون يف
استَ َخ َّ
ف قَ ْوَمهُ
األرض واطاعه أتباعه الذين استخف هبم كانت النتيجة هالك يرعون وجنده وأتباعه﴿ :يَ ْ
اس ِقني * يَلَ َّما آس ُفونَا انتَ َقمنَا ِمْن هم يَأَ ْغرقْ نَاهم أ ْ ِ
ِ
ني 7﴾.أي :استخف
َمجَع َ
يَأَطَاعُوهُ إِن َُّه ْم َكانُوا قَ ْوما يَ َ
ْ
َ
ُْ َ ُْ
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1
َّ ِ
ِ ِ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم َك َّذبُوا
عقوهلم ،يدعاهم إىل الضاللة ياستجابوا له .وقال تعاىلَ ﴿ :ك َدأْب آَل ي ْر َع ْو َن َوالذ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ني 2﴾.أي :كصنعه بآل يرعون وأمثاهلم،
اه ْم بِ ُذنُوهب ْم َوأَ ْغَرقْ نَا آَ َل ي ْر َع ْو َن َوُكلٌّ َكانُوا ظَالم َ
بِآَيَات َرِّهب ْم يَأ َْهلَكْنَ ُ

أسداها إليهم؛ من جنات وعيون
حني كذبوا بآياته ،أهلكهم بسبب ذنوهبم ،وسلبهم تلك النعم اليت ْ
3
وزروع وكنوز ومقام كرمي ،ونعمة كانوا ييها ياكهني.
وعلى النقيض من ذلك ،إعزاز اهلل للمؤمنني ومتكينهم يف األرض وإعالء شأهنم ،كما حصل مع

a

نبينا حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومع صحابته األبرار ،يبعد معاداة املشركني هلم وطردهم من أرضهم
ومصادرة أمواهلم وتعذيب عدد منهم وغري ذلك من أصناف االبتالءاتَ ،تدهم صابرين صامدين،
يستعينون باهلل ويلوذون به ،وخيبتون عند ساع آياته تُتلى عليهم ييزدادون يقينا بوعد اهلل هلم ونصره القريب،
ِ ِ
َّ ِ
ِ
قال تعاىل﴿ :أ َْم َح ِسْبتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ْ
اجلَنَّةَ َولَ َّما يَأْت ُك ْم َمثَ ُل الذ َ
ين َخلَ ْوا م ْن قَ ْبل ُك ْم َم َّسْت ُه ُم الْبَأْ َساءُ َوالضََّّراءُ
الرس ُ َّ ِ
ِ
صَر اللَّ ِه قَ ِريب 4﴾.أي :خويا من
َوُزلْ ِزلُوا َح َّىت يَ ُق َ
ص ُر اللَّه أََال إِ َّن نَ ْ
ين آَ َمنُوا َم َعهُ َم َىت نَ ْ
ول َّ ُ
ول َوالذ َ
األعداء ،وامتحنوا امتحانا عظيما ،ييستفتحون على أعدائهم ،ويدعون بقرب الفرج واملخرج عند ضيق
5
احلال والشدة.
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يأثاهبم اهلل على صربهم هذا بأن نصرهم ومكنهم ويتح بالدهم ورزقهم من الريبات يضال منهم
ونعمة ،واهلل ذو الفضل العظيم.
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المطلب الثالث
منهجية التدرج في التغيير
نالحظ يف املرلب السابق أن منهج األنبياء يف دعوهتم للتغيري كان على سبيل التدرج واالنتقال
مرحلة إىل أخرى ،حيث أن التدرج من السنن الربانية يف اخللق والكون وعملية االنتقال هذه نراها ونعيشها
دائما يف حياتنا كتحولنا من السهل إىل الصعب ومن اهلدف القريب إىل البعيد ومن اخلرة اجلزئية إىل
الكلية .وكذلك التدرج يف مراحل الدعوة ،يعملية التغيري بدأت بالدعوة إىل العقيدة الصحيحة ،كمرحلة
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أوىل وهي األهم من مراحل التغيري .يفيها بذل األنبياء والرسل غاية اجلهد وصربوا وحتملوا كاية االبتالءات،
ألهنا احملرة األوىل يف تغيري اجملتمع بأكمله .مث بعد ذلك يبدأ التغيري يف كل جوانب احلياة الفردية
واالجتماعية وبأسلوب االنتقال والتدرج الذي هو مفتاح النجاح .وعلى هذا نكتفي هنا مبثال واحد لكي
نلقي الضوء على واقعية التدرج ومشروعيته يف الدعوة للتغيري ،وهي قضية حترمي اخلمر واليت ال َخيفى على
ذي لُب ضررها ومفاسدها الكثرية املرتتبة على شرهبا ،ومع ذلك كله مل ِ
بديعة واحدة وإمنا
يأت حترمي اخلمر ُ

of

ضى على هذه الظاهرة العميقة يف اجملتمع اجلاهلي ،ببضع آيات
جاء بالتدريج وخالل يرتة زمنية طويلة .ي َق َ
من القرآن الكرمي ،وقد كانت اخلمور إحدى تقاليد اجملتمع اجلاهلي األصيلة ،وإحدى ظواهره املميزة ،بل
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وجند اخلمر عنصرا أساسيا من عناصر املادة األدبية ،كما أهنا عنصر أساسي من عناصر احلياة كلها ،يال
خيلو جملس منها ،وال يُنسى ذكرها باختالف أسائها يف أي شعر من أشعار اجلاهلية ،يكان وجودها طابعا
ظاهرا يف حياهتم .وشيوع شرب اخلمر يف اجلاهلية معلوم ملن علم أدهبم وتارخيهم يقد كانت اخلمر قوام أود
حياهتم ،وقصارى َّلذاهتم ومسرة زماهنم وملهى أوقاهتم ،قال طرية:
وجدك مل أحفل مىت قام عُ َّوِدي
ولوال ثالث ُه َّن من ِعيشة الفىت
ِ ِِ 1
ُكمي ٍ
ت مىت ما تُ ْع َل باملاء تُ ْزبد.
بشربة
يمنهن سبقي العاذالت َ
َْ
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ولقد ظل عمر يشرب اخلمر يف اإلسالم يعنه ،رضي اهلل عنه ،ملا أنزل حترمي اخلمر ،قال" :اللهم
ٱخلَ ْم ِر َوٱلْ َمْي ِس ِر قُ ْل يِي ِه َمآ
ك َع ِن ْ
بني لنا يف اخلمر بيانا شاييا" ،ينزلت هذه اآلية اليت يف البقرة﴿ :يَ ْسأَلُونَ َ
إِ ْمث َكبِري َوَمَٰنَ ِف ُع لِلن ِ
َّاس َوإِْمثُُه َمآ أَ ْكبَ ُر ِمن نَّ ْفعِ ِه َما﴾ ،2يدعي عمر ،يقرئت عليه يقال" :اللهم بني لنا يف
َّ ِ
ٱلصلَ َٰوَة َوأَنتُ ْم ُس َكََٰر َٰى﴾،3
ين ءَ َامنُواْ الَ تَ ْقَربُواْ َّ
اخلمر بيانا شاييا ،ينزلت اآلية اليت يف النساء﴿ :يََٰأَيُّ َها ٱلذ َ
يكان منادي رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -إذا أقام الصالة نادى :أن ال يقربن الصالة سكران،

 1ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،1ص .334
 2سورة البقرة :آية .114
 3سورة النساء :آية .43
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يدعي عمر ،يقرئت عليه ،يقال" :اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شاييا" ،ينزلت اآلية اليت يف املائدة ،يدعي
َّ ِ
اخلَمر والْمي ِسر و ْاألَنْصاب و ْاأل َْزَالم ِرجس ِمن عم ِل الشَّيرَ ِ
ان
ْ
ين آَ َمنُوا إَِّمنَا ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ
ْ ََ
عمر ،يقرئت عليه﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
ص َّد ُك ْم
ضاءَ ِيف ْ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ُحو َن * إَِّمنَا يُِر ُ
يد الشَّْيرَا ُن أَ ْن يُوق َع بَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوَة َوالْبَ ْغ َ
يَ ْ
اخلَ ْم ِر َوالْ َمْيس ِر َويَ ُ
الص َال ِة يَ َه ْل أَنْتُ ْم ُمْنتَ ُهو َن 1﴾.يلما بلغ إىل قوله تعاىل( :يَ َه ْل أَنْتُ ْم ُّمنتَ ُهو َن) ،قال
َع ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َع ِن َّ

عمر" :انتهينا انتهينا" 3...2وهنا جند التدرج واضحا من خالل اآليات ،يبعدما كان اخلمر يف املرحلة

a

األوىل حالال حرم يف املرحلة الثانية أثناء أوقات الصالة ،يلما نزلت هذه اآلية اليت حترم اخلمر يف أوقات
الصالة تركها قوم ،وقالوا ال خري يف شيء حيول بيننا وبني الصالة ،وتركها قوم آخرون وقت الصالة
وشربوها يف غري ذلك ،حىت كان الرجل يشرب بعد صالة العشاء ييصبح وقد زال عنه السكر ،ويشرب
بعد صالة الصبح ييصحو إذا جاء وقت الظهر .مث حرم اخلمر يف املرحلة الثالثة وذلك بعد غزوة األحزاب
4

al

ay

بأيام ،أي يف آخر السنة الرابعة بعد اهلجرة.
وهكذا عاجل املنهج الرباين ظاهرة اخلمر املتغلغلة يف حضارة العرب ببضع آيات من القرآن الكرمي
وعلى مراحل ،ويف ريق وتؤدة ركب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -املعركة دون حرب ودون

M

تضحيات ودون إراقة دماء والذى أريق يقط هو دنان اخلمر وزقاقها وجرعات منها كانت يف أيواه
الشاربني حني سعوا آية التحرمي يمجوها من أيواههم ومل يبلعوها .ومل يلجأ إىل حترمي اخلمر بقوة الدولة
وسيف السلران إمنا كان أوال سلران القرآن وتدرجه احلكيم .ويف هذا املنهج الذي سار عليه األنبياء
وتدرجهم يف التغيري مراعاة لألولويات مبعىن وضع كل شيء يف مكانه ومرتبته ،يليس هناك تأخري ما حقه

of

si

ty

التقدمي وال تقدمي ملا حقه التأخري.
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U
 1سورة املائدة :آية .41-41
2سنن أ ي داود /ج  ،1ص  /110مسند إمام أمحد :ج  ،1ص  /53سنن النسائ :ج  ،4ص .102
 3ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،1ص .524-520
 4البغوي ،أ ي حممد احلسني بن مسعود /خمتصر معامل التنزيل :ص .113
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المبحث الثالث
أنواع التغييرات االجتماعية ومراحلها في ضوء القرآن الكريم ومواقف الشيخ هانجيتش
تجاه بعض أنواع التغيير االجتماعي
المطلب األول :دور الشيخ هانجيتش في التغيير حسب الطبقة االجتماعية

a

عندما ننظر إىل جهود الشيخ يف التغيري سواء الكتابية أو الوعظية امليدانية جندها تستهدف يئات
خمتلفة من الناس .ونالحظ من مشوار حياته املنري أنه ركز على يئة الشباب و حتديدا الرالب .ألنه يرى
ييهم القوة يف العراء و األمل املنتظر ،وهم من سوف يكمل السري غدا ليصبحوا أرباب مهن وقادة يف
جمتمعهم ،يال بد من تسلحهم بالعلم والفكر الصحيحني .يقد اهتم الشيخ بتدريس الرالب وتربيتهم

ay

M

al

عندما عمل يف مدرسة "الغازي خسروبك" اإلسالمية ،حيث عمل مدرسا للغة العربية واألدب والفقه
والتفسري وغريها من يروع العلوم اإلسالمية اهلامة ،وألف كتبا مدرسية قيمة لعلوم الدين اإلسالمية لبعض
الصفوف املتوسرة والثانوية ،وكان هو أول من درس علوم احلديث والتفسري باللغة البوسنية ،بدال من

of

الرتكية والعربية ،إذ يُعترب الشيخ رائدا يف جمال إنشاء املصرلحات البوسنية يف علم الكالم والتفسري
1
ث بدوره ثورة روحية وعلمية يف نفوس الرالب وأثر يف تقدمهم الدراسي.
واحلديث والفقه ،والذي َ
أحد َ
ومن الربقات اليت ركز عليها وأرعاها اهتمامه طبقة العلماء واملفتني ،يقد كتب مقاالت عديدة
ومؤلفات هتتم بتصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة لدى العلماء والوعاظ ،كرسالته القيمة اليت كتبها باللغة
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العربية حتت عنوان "نقد بعض الكتب الدينية وبيان عدم جواز االعتماد عليها" ،واليت نشرت بشكل
متسلسل يف جملة "جالسنيك" ،شرح ييها هاجنيتش بصورة واضحة املقاييس اليت جيب مراعاهتا عند اختيار
املراجع .كما له مؤلفات كثرية ومتنوعة يف علوم التفسري ،هذا غري تقديره اهلام جدا لرواية التفسري ذات

U

ni

الرابع الشرعي،كتعليقه على تفسري القرط ي "اجلامع ألحكام القرآن" حيث يقول" :يبدال من احلكايات
واألقوال الفارغة أدخل يف تفسريه حبوثا عن األحكام الشرعية وطريقة استخراجها من القرآن الكرمي ،كما
جاء بذكر القراءات واإلعراب والناسخ و املنسوخ" .وقد مت نشر مدونات هاجنيتش ،اليت كان قد عزم على
طباعتها و نشرها ،وذلك من قِبَل مجعية "اهلداية" العلمية ،واليت كانت حتوي مواعظه وخربه اليت كتبها
وألقاها يف حله وترحاله ،حيث تعد مادة هامة للوعاظ واخلرباء ملا ييها أيضا من نقاط هامة يف إنشاء
2
اخلرب والدروس.

 1كاريتش ،د .أنس و دوراكوييتش ،د .أسعد  /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة :ج  ،6ص .434-435
 2هاجنيتش ،حمَْ َمد /الوعاظ :ص .5
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وكان للربقة املثقفة اهتمام خاص لدى الشيخ ،حيث كان يعقد دروسا خاصة للمثقفني من
عائالت تالميذه وأصدقائه ،كشرحه كال من "مقامات احلريري" ،وهو كتاب عر ي مشهور يف اللغة و
األدب أل ي قاسم احلريري ،و قصيدة "الربدة" لشرف الدين البوصريي يف مدح نبينا حممد  -صلى اهلل عليه
وسلم  -و "التفسري" للقاضي البيضاوي ،وغريها من الكتب العربية والبوسنوية .كما اهتم بفلسفة الفقه
اإلسالمي وعقد لذلك دروسا للراغبني اعتمادا على املذاهب األربعة كلها.

a

ويف التفاته إىل أوضاع املسلمني يف البوسنة واهلرسك وما يراه من خضوع وتبعية اقتصادية للدول األخرى،
وجه خرابات ألهل البوسنة من العاملني و أرباب الشركات واملهن وغريهم ،حيثهم ييه على تروير احلرف
والصناعات ،مستشهدا بفعل عمر بن اخلراب ،رضي اهلل عنه ،ييقول" :لقد كان عمر بن اخلراب يعد
البيع أساسا لقوة الدولة ،وعنصرا أساسيا لقدرات األمة واستقالليتها" ،مث استنكر أن ال يسعى كل يرد يف
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ay

الشعب لتعلم حرية يشتغل هبا ،حىت لو كان من األثرياء أو أبناء البكوات ،يكثري منهم قد اضرر لسؤال
الناس يف األوضاع الراهنة بسبب اغرتارهم مبا كانوا ةملكون.
كان الشيخ هاجنيتش يسعى لتحسني وضع ومكانة املسلمني يف البوسنة واهلرسك ،يكان حيذر

M

مستمعيه ويأمرهم باحلفاظ على كرامتهم وشريهم .ويف أحد وعوظه وجه حتذيرا هاما من سوء استعمال
املسلمني حلق االنتخاب ،خلويهم على أرزاقهم ومعايشهم ،يقال ضمن موعظته عن اجلهاد والشجاعة:
أجل" ،ولو كنا حنن نؤمن باألجل والقدر يف
"كان أبرالنا القدامى يقاتلون وهم يغنون" :ال موت بال َ
الرزق مثلهم ملا كان بعضنا ،وهم خيايون على رزقهم ،يعرون أصواهتم لغري من حتبه قلوهبم إن كانت هلم

of

ty

si

قلوب ،ولَما سع من املسلم قوال مثل" :أُعري صويت ملن يرعمين".
كما تعمد الشيخ يف كتابه "أسلمة البوسنة" ،املذكور سابقا ،أ ْن ِ
يوصل للفئة املسلمة والربقة
الكاثوليكية واألرثذوكسية ،على السواء ،رسالة تفيد أحقية املسلمني يف البوسنة و اهلرسك بأرضهم الممتداد
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جذورهم ييها ،وأهنم منتمون هلا انتماء وثيقا ،وليس ألحد أن يسلب ذلك احلق منهم .مؤكدا ذلك عن
طريق متابعته لسالالت العوائل املسلمة من البشانقة وتوثيقها يف الكتاب ،ليكون بذلك مرجعا تارخييا هاما
1
للمسلمني هناك.
ويف مقالته "وا رسواله" وجه نداء حزينا للناس عامة ،وكأنه يشكي حاله للرسول  -صلى اهلل
عليه وسلم  -الستيائه من تردي األوضاع السياسية يف البوسنة واهلرسك وحماصرة األعداء هلم ،باإلضاية
إىل هتاون املسلمني يف أمور دينهم وعودهتم للجاهلية اليت أنقذهم اهلل منها .وبأسلوبه األد ي هذا كان
يدعو طبقة املسؤولني ومن حتتهم من الرعية للسري على خرى احلبيب حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأنه
ال هناء وال سعادة إال بالعودة إىل هذا الدين ،كما كان سلفنا الصاحل.

2

 1هاجنيتشَْ ،حم َمد /أسلمة البوسنة واهلرسك وأصول مسلميها :ص .34-33
 2هاجنيتش ،حممد /وا رسواله /جملة "اهلداية" السنة السابعة :11-4 ،ص .16-11
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المطلب الثاني
دور الشيخ في التغيير الواجب وموقفه تجاه التغييرات المحرمة
إنه من املعلوم أن أهم دور يقوم به العلماء واملصلحون هو تصحيح العقيدة الفاسدة وحماربة
البدع لدى الناس ،والتصدي لكل تغيري حمرم .وهذا ما قام به شيخنا َحممد هاجنيتش على مدى حياته
ومسريته الدعوية .حيث عكف على تبيان العقيدة الصحيحة للناس ،ونبذ األوهام واالعتماد على األحالم
والكرامات ،كما سبق أن ذكرنا تصديه لبعض الشركيات من استغاثة املوتى وزيارة القبور واملعابد ألجل

a
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ذلك الغرض.
عاشره وخالره،
متيز الشيخ هاجنيتش بفرنته وسرعة بديهته وغريته على الدين كما يصفه من َ
حيث أن أعماله تشهد بذلك ،يقد شرع يف كتابة مؤلَّفني حيكيان حقيقة نزول عيسى ،عليه السالم ،ومها
1
املرهم الشايف لقلب من يدعي
"رسالة احلق الصحيح يف إثبات نزول سيدنا املسيح"  ،و "رسالة صايف َ

M

موت عيسى بن مرمي" ،2وذلك حينما تنبه لفكرة اختالط املسلمني يف البوسنة مع يئة ليست بالقليلة من
النصارى ،ييما يعين إمكانية تأثرهم بعقائدهم املنحرية واليت تقضي بصلب ن ي اهلل وموته ،وادعائهم بتثليث
اآلهلة ،و أن عيسى ،عليه السالم ،ابن اهلل ،إىل غري ذلك من الضالالت .ياستدل الشيخ يف الكتابني على
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نزول عيسى بالقرآن والسنة واإلمجاع ،مبينا أن عيسى ،عليه السالم ،مل يقتل ومل يصلب ،وإمنا شبِّه هلم
غريه.
ُ
والشيخ بوصفه عاملا وواعظا يف املساجد وغريها كان يلقي احملاضرات على امتداد البوسنة ،و
كان يركز يف إعرائها يف منرقة ما إذا شعر بضرورة اإلصالح ييها ،حيث ألقى ذات مرة يف منرقة
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"بوسانسكا كراينا" ثالثا وعشرين حماضرة .وكان يسجل يف مدوناته عن رحالته يف مدن البوسنة الشرقية
على أهنا رحالت إرشادية3.حيث يقصد بذلك الوعظ واإلصالح.
ف الشيخ هاجنيتش بدعوته باحلكمة واملوعظة احلسنة واملقالة املؤدبة والكلمة الريبة .وكان
ع ِر َ

U

يسعى بعمله إىل مداواة األمراض االجتماعية لدى املسلمني يف بالده ،وجماهدا للرجعية ومنتقدا للتعفن
والفساد يف اجملتمع ،ناهيك عن دياعه بعزم عن مواقفه يف مسائل الشريعة ،كما يعل ذلك يف مناقشته
لكبار ممثلي املشيخة اإلسالمية .وقد نشر مناقشته اليت دوهنا يف جملة "اهلداية" العلمية بعنوان "َتديد
اإلسالم" ،للرد على الذين يدعون إىل التغيريات احملرمة من املسلمني وغريهم ،قائال" :إن هناك جمموعة ممن
ينتسبون إىل اإلسالم باالسم يقط ،وقد نشأوا يف أس ٍر مسلمة ،ورمبا قد درسوا يف اجلامعات أو مل يدرسوا

 1رقم املخروطة يف مكتبة "الغازي خسروبك".5/1651 :
 2رقم املخروطة يف مكتبة "الغازي خسروبك".6/1651 :
 3رقم املخروطة يف مكتبة "الغازي خسروبك" ،1651 :ورقة رقم .113-111
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أصال ،وقد أبدوا إعجاهبم صدقا أو نفاقا بالثقاية الغربية واحلضارة اجلديدة والقوانني الوضعية .وحسب
رأيهم يإن الشريعة اإلسالمية ال تناسب هذا الزمان ،لرجعيتها وختلفها ،وال ةمكن تأسيس دولة ويق قوانينها
يضال عن أن تتقدم ،يهي عاجزة عن إسعاد الناس" ،وبني الشيخ يف مناقشته تلك أن من هؤالء املتشدقني
من يُ َعدون أعداء لإلسالم صراحة ،ومنهم من يرتضي بعض أحكامه يقط ،بالقدر الذي ال يتعارض ييه
مع احلداثة واملعاصرة .والذي يشرتك به كال الفريقني استهانتهم بأمر الدين وشأنه .يرد عليهم الشيخ -

a

رمحه اهلل  -بأن شريعة اهلل تعاىل شاملة كاملة وال تقبل التغيري والتحريف ،يهي ربانية املصدر ثابتة وباقية
1
ببقاء اهلل  -عز وجل  -وليس ألحد أيا كان املساس بأحكامها إرضاء لألهواء.
ومن مواقفه املميزة يف هذا اجملال اعرتاضه الصريح على إلغاء بعض املؤسسات اإلسالمية والقيم
الدينية اللتني بدأتا بالسقوط واحدة تلو األخرى منذ سقوط اخلالية اإلسالمية .يخالل هذه الفرتة العصيبة

al

ay

مت إلغاء مهنة اإليتاء ،و إلغاء احملاكم الشرعية ،حيث كتب الشيخ هاجنيتش يف كتابه "األحكام الشرعية"
عن ضرورة بقاء تلك املؤسسات والقيم ،مستدال بالنصوص الشرعية وآراء العلماء ،ال سيما علماء الفقه
احلنفي ،الذين أيتوا بأنه جيب على املسلمني الذين احتُلت أرضهم من قِبل الكفار أن خيتاروا من بينهم من

2

M

يؤمهم ويكون ويل أمرهم ييُ َعني قُضاة منهم ،أو أن يكون قاضيا ييختار من بينهم أئمة لصالة اجلمعة.
وكتب كذلك مقاال بعنوان "مكانة املفتني" بني ييها طبيعة الفتوى ،يقهها وضرورهتا .وبعدها بثالث
سنوات كتب مقالة أخرى عن بعض الفتاوى اليت أ ِ
ُصدرت يف زمن احلكم العثماين ،موضحا تارخيها و
حمتواها ،ب َقصد أن يكون هذا املقال مقدمة للكتاب الذي سيكتبه هبذا اخلصوص على شكل مفصل .بَْيد

of

ty

3

si

أن ظرويه ومن َمث وياته حالتا دون إمتام هذا العمل.
وجند أن ألعمال الشيخ ومواقفه ضد تلك التغيريات احملرمة أث ر واضح إىل اليوم ،حيث ال تزال
درس بعض كتبه تلك يف املدارس الثانوية يف البوسنة حىت اآلن ،واليت درس بنفسه بعضها يف الكلية
تُ َّ

ve
r
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اإلسالمية .ومع ضيق اجملال لإلصالح الرتبوي واالجتماعي والذي حيكمه سوء األوضاع السياسية وغريها
يف البوسنة واهلرسك ،إال أن الشيخ  -رمحه اهلل  -مل يرتك يرصة يف مواجهة التغيريات احملرمة أو جماال
4
لإلصالح إال وضع بصمته ييها واستغلها استغالال صحيحا.

 1هاجنيتش ،حممدَ /تديد اإلسالم /جملة "اهلداية" السنة السابعة ،11-11 ،ص .31-15
 2هاجنيتش ،حممد /األحكام الشرعية :مقرر لكلية الشريعة :ص .11-11
 3هاجنيتش ،حممد /مكانة املفتني /جملة "اجلالسنيك" /رقم  :3-1ص .41-02
4كاريتش ،د .أنس و دوراكوييتش ،د .أسعد  /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة :ج  ،5ص  ،112ص  ،102ص  ،140ص  ،115ص
.144
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الفصل الرابع
أسباب التغيير االجتماعي في القرآن ومشروعية التغيير في بعض المسائل
مع موقف محمد هانجيتش منها

 -3.1المبحث األول :األسباب الكونية للتغيريات االجتماعية

a

 -3.1.1المطلب األول :قانون السببية وأمهية معريته

ay

 -3.1.1المطلب الثاني :الصراع والتدايع
 -3.1.1المطلب الثالث :التداول بني الناس

M
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 -3.1.3المطلب الرابع :نظرية التعاقب الدوري
 -3.1المبحث الثاني :مشروعية التغيري االجتماعي وحكمه مع موقف الشيخ يف بعض املسائل

of

 -3.1.1المطلب األول :مشروعية التغيري عامة
 -3.1.1المطلب الثاني :مشروعية تغيري الفتوى بتغيري األزمنة واألمكنة واألحوال

ty

 -3.1.1المطلب الثالث :حكم التغيري بالثورات واملظاهرات وآراء العلماء يف املسألة

si

 -3.1.3المطلب الرابع :موقف الشيخ هاجنيتش يف بعض املسائل والترورات اجلديدة
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 -3.1المبحث الثاني :أسباب التغيري بفعل اإلنسان ومنوذج الشيخ يف أخذه لألسباب
 -3.1.1المطلب األول :العملية الرتبوية وتغيري ما بالنفس

ni

 -3.1.1المطلب الثاني :األسباب السلبية للتغيري

 -3.1.3المطلب الرابع :الشيخ وأخذه باألسباب من أجل التغيري
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 -3.1.1المطلب الثالث :موقف األنبياء – عليهم السالم  -من بذل األسباب للتغيري
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المبحث األول
األسباب الكونية للتغييرات االجتماعية

a

إن كل زمان يراديه تغيريات وأحداث جديدة مل نشاهدها سابقا لكنها مجيعا ال خترج عن قانون
اهلل يف الكون" .يهذا العامل املتغري بكل ما ييه ومن ييه من نبات ومجاد وحيوان وإنسان وأجرام ساوية،
وما يصدر عن هذه املوجودات وما يتعلق هبا وحيل ييها ،وما يقع من حوادث كونية كنزول املرر وهبوب
الريح وثوران الرباكني وتعاقب الليل والنهار ،وما حيصل لإلنسان من أطوار خلقه وتكوينه يف برن أمه وما

M

al

ay

حيدث له ولألمة من شقاء وسعادة وريعة وسقوط وعلو واحنراط وقوة وضعف وبقاء ويناء وحنو ذلك،
1
يكل ذلك ال يقع صدية وإمنا يقع وحيدث ويق قانون عام دقيق ثابت صارم ال خيرج عن أحكامه شيء".
س ََْت ِري
يقد دل القرآن الكرمي على هذا الوجه من هذا القانون يف آيات كثرية ،ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :والش ْ
َّم ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س يَنبَغِي
ل ُم ْستَ َقٍّر َّهلَا َذل َ
ك تَ ْقد ُير الْ َع ِزي ِز الْ َعلي ِم * َوالْ َق َمَر قَد َّْرنَاهُ َمنَا ِزَل َح َّىت َع َاد َكالْعُ ْر ُجون الْ َقد ِمي * َال الش ْ
َّم ُ
َهلا أَن تُ ْد ِرَك الْ َقمر وَال اللَّيل سابِق النَّها ِر وُكلٌّ ِيف يَلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َن 2﴾.ويف خلق اإلنسان وخضوعه هلذا
َ
ََ َ ْ ُ َ ُ َ َ
ني * ُمثَّ َج َع ْلنَاهُ نُرْ َفة ِيف قَرا ٍر َّم ِك ٍ
اإلنسا َن ِمن ُس َاللٍَة ِّمن ِط ٍ
ِ
ني
َ
الوجه من القانون قوله تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا ْ َ
َنشأْنَاهُ َخ ْلقا
ضغَة يَ َخلَ ْقنَا الْ ُم ْ
* ُمثَّ َخلَ ْقنَا النُّرْ َف َة َعلَ َقة يَ َخلَ ْقنَا الْ َعلَ َق َة ُم ْ
ضغَ َة ِعظَاما يَ َك َس ْونَا الْعِظَ َام َحلْما ُمثَّ أ َ
3
آخر يَتبارَك اللَّه أَحسن ْ ِِ
ني﴾.
اخلَالق َ
َ َ ََ َ ُ ْ َ ُ

of

ty

si

إذن ،خلق اهلل تعاىل الكون وجعل له قوانني وسننا يتغري ويقها وعلى أساسها ،ومنها تلك اليت

ni

ve
r

ختص اجملتمع واألمم ،وما يهمنا هي تلك العملية املستمرة واليت متتد على يرتات متعاقبة يتم من خالهلا
حدوث اختاليا ت ،أو تعديالت معينة يف العالقات اإلنسانية ،أو يف املؤسسات ،أو التنظيمات ،أو يف
األدوار االجتماعية ،أو يف اجملتمع ككل .والبشر خيضعون لقوانني ثابتة واليت يسميها القرآن بالسنن ،يف
تصرياهتم وأيعاهلم وسلوكهم يف احلياة وما يكونون عليه من أحوال وما يرتتب على ذلك من نتائج كاحلياة

U

الريبة أو الضيق يف العيش ،والسعادة والشقاء ،والعز والذل ،والقوة والضعف ،وتغيري الربقات االجتماعية
أو احلكم ،واستبدال األقوام أو هالكهم وما يصيب الناس يف الدنيا واآلخرة من عذاب أو نعيم .وهلذه
القوانني والسنن أسباب ،وهو ما سيكون موضوعنا يف هذا الفصل.

 1زيدان ،د .عبد الكرمي /السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واأليراد يف الشريعة اإلسالمية :ص .4
 2سورة ياسني :آية .41-30
 3سورة املؤمنون :آية .14-11
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المطلب األول
قانون السببية وأهمية معرفته
ما يعنينا يف هذا الفصل ليس هو الوجه األول من السنن اليت تتعلق باألشياء والظواهر واألحداث
املادية ،واليت تكلمنا عنها على سبيل مثال يف مقدمة هذا الفصل ،وإمنا يهمنا هنا الوجه اآلخر من هذه

a

السنن الذي يتعلق بالتغيريات االجتماعية ،واألسباب هلذه التغيريات .يمن املعلوم أن كون الشيء سببا
لغريه أو كونه مسببا عن غريه ،يهو من يعل اهلل تعاىل وحكمه ،يهو تعاىل خالق األسباب واملسببات.
ياملسببات حتدث أو تكون باألسباب املوجبة هلا" ،وهي إمنا صارت أسبابا مبا أودعه اهلل تعاىل ييها من

ay

al

معاين السببية اليت تستوجب نتائج معينة تناسب هذه املعاين ،وكل هذا بتقدير اهلل ومشيئته وسنته يف
1
خلقه".

M

وسنة اهلل ومعناها لغة الرريقة والسرية ،2وتعين العادة اليت تتضمن أن يفعل يف الثاين مثل ما يعل
بنظريه األول ،وهلذا أمر اهلل تعاىل باالعتبار 3.وهي الرريقة املتبعة يف معاملة اهلل تعاىل للبشر بناء على
سلوكهم وأيعاهلم وموقفهم من شرع اهلل وأنبيائه وما يرتتب على ذلك من نتائج يف الدنيا واآلخرة .وقد

of
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ذكرت كلمة (سنة اهلل) وأهنا ال تتبدل يف القرآن الكرمي يف مواضع كثرية حىت يرسخ مفهومها يف النفوس
وتنحسر األوهام عن العقول .وسنة اهلل أو هذا القانون اإلهلي العام يقوم على األسباب واملسببات وربط
النتائج باملقدمات على حنو هو يف غاية الدقة والصرامة واالطراد .واإلنسان وهو جزء من هذا الكون،
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خيضع هلذا القانون يف مجيع حركاته وسكناته وتقلبات أحواله ،كما ختضع له أيضا األمم يف علوها
واخفاضها وسعادهتا وشقائها وعزها وذهلا وبقائها وهالكها .وهذا اخلضوع من األيراد واألمم يف مجيع
أحواهلم هلذا القانون الرهيب يساوي بالضبط خضوع األحداث الكونية املادية هلذا القانون ،يكما أن
سقوط تفاحة من شجرة هو نتيجة حتمية ألسباب معينة أدت إىل هذا السقوط ،يكذلك يعترب سقوط
4
دولة أو هالك أمة نتيجة حتمية ألسباب معينة أدت إىل هذا السقوط.
وما دامت سنة اهلل هي القانون العام الذي حيكم أيعال البشر وسلوكهم يإهنا تتسم بالثبات
واالطراد والعموم ،وهذا هو شأن القاعدة القانونية ،يهي ثابتة ال تتغري ،كما قال تعاىل﴿ :يَلَن ََِت َد لِسن ِ
َّت
ُ
 1ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم /جمموعة الفتاوى :ج  ،0ص .21
 2ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد ابن مكرم /لسان العرب :ج  ،12ص .04
 3ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم /جمموعة الفتاوى :ج  ،13ص .64
 4زيدان ،د .عبد الكرمي /السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واأليراد يف الشريعة اإلسالمية :ص .10
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اللَّ ِه تَب ِديال ولَن ََِت َد لِسن ِ
َّت اللَّ ِه َْحت ِويال 1﴾.وقد خيربنا اهلل تعاىل عن سنته ،أي عن قانون السببية الذي
ْ َ
ُ
وضعه اهلل حلكم سلوك البشر وأيعاهلم وما يصيبهم ،وقد خيربنا عن ذلك بغري لفظ السنة كأن يعرب عن

a

سنته بتقرير نتيجة معينة وبناء على وصف معني ،أو حالة معينة ،أو بناء على سبب أو شرط معينني،
ك
ييكون هذا اإلخبار هبذه الصيغ إخبارا عن سنة ثابتة هلل تعاىل ،وقعت بسبب ما ،كما قال تعاىلَ ﴿ :وتِْل َ
اه ْم لَ َّما ظَلَ ُموا َو َج َع ْلنَا لِ َم ْهلِ ِك ِه ْم َم ْو ِعدا﴾ ،2وقوله تعاىل﴿ :إِ َّن اللَّهَ َال يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َح َّىت
الْ ُقَرى أ َْهلَكْنَ ُ
3
َّ ِ
ِ ِِ
ين آَ َمنُوا إِذَا لَِقيتُ ْم يِئَة يَاثْبُتُوا َواذْ ُك ُروا اللَّهَ َكثِريا
يُغَيِّ ُروا َما بأَنْ ُفسه ْم﴾  ،وقوله  -عز وجل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
4
لَعلَّ ُكم تُ ْفلِحو َن * وأ ِ
اصِربوا إِ َّن اللَّ َه مع َّ ِ
َطيعُوا اللَّهَ ور ُسولَهُ وَال تَنَ َازعُوا يَتَ ْف َشلُوا وتَ ْذ َه ِ
ين﴾.
َ ْ ُ
ََ
ََ َ
َ
الصاب ِر َ
ب رحيُ ُك ْم َو ْ ُ
َ َ
يفي اآلية األوىل والثانية توضيح أن تغيري حال الناس بسبب تغيريهم هم ،ويف اآلية الثالثة توضيح أن من
أسباب اهلزةمة النزاع وعدم االتفاق بني أيراد اجليش ،وغري ذلك من اآليات اليت تدل بالوضوح أن لكل

al

ay

نتيجة أسبابا ما .وذلك كله يؤكد أنه ال تغيري حيدث صدية ،بل كان نتيجة حتمية ملا يعلوه أهل هذا
اجملتمع أو قصروا يف يعله أو تسببوا يف يعله أو التقصري ييه ،كما أن تغيري احلالة السيئة ال يكون أبدا إال
باتباع ما تقضي به سنن اهلل تعاىل بأخذ األسباب املرلوبة لذلك ،وليس باتباع غريها أو اتباع ما

M

يناقضها" 5.يهذا التصور اإلسالمي يعترب أنه ما من ظاهرة أوجدت إال وهلا سبب وسنة ختتزهنا يف داخلها،
سواء كانت الظاهرة إنسانية اجتماعية أو كونية مادية وأن هذه األسباب ال تتبدل وال تتحول .لقد اقتضت
سنة اهلل أن اإلنسان هو صانع التغيري يف احلياة ،وأن سنن اهلل وإرادته يف التغيري تنرلق من خالل إرادته،
ياهلل  -عز وجل  -خلق اإلنسان وأراد له أن يريد ،ورتب حركة التغيري على إرادته وهذه سنة مرردة ،ال

of

ty
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تنال من إرادة اهلل ألهنا يف هناي ة املراف ال خترج عن خلق اهلل وسنته وإرادته يف تيسري شئون الكون
6
واإلنسان".

ve
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ومن هنا تظهر أمهية معرية األسباب واألخذ هبا ،ياملسلم عليه أن يأخذ باألسباب وهو يعتقد أن
األسباب والوسائل هي املنشئة للمسببات والنتائج ،يهو يرد األمر كله إىل خالق األسباب ويتعلق به وحده

U

ni

من وراء األسباب ،بعد أداء واجبه يف احلركة والسعي والعمل 7.وتتلخص مهمة البشر يف عملية التغيري ،يف
هتيئة األسباب والتفاعل معها واكتشاف السنن واالستفادة منها ،يلإلنسان سلران على نفسه وإذا حدث
ٍ
ودوره
أن َّ
غري البشر ما بأنفسهم ،كان وعد اهلل آت ال حمالة ،ياإلنسان ليس لديه قدرة على خلق النتائجُ ،
 1سورة ياطر :آية .43
 2سورة الكهف :آية .54
 3سورة الرعد :آية .11
 4سورة األنفال :آية .46-45
 5زيدان ،د .عبد الكرمي /السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واأليراد يف الشريعة اإلسالمية :ص .14-13
 6حسنة ،عمر عبيد /رؤية منهجية يف التغيري :ص .11
 7قرب ،سيد /خصائص التصور اإلسالمي :ص .111
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a

يتلخص يف االستفادة من السنن املوضوعة واألخذ باألسباب 1.كما قال تعاىل ،موضحا أن سنة األخذ
باألسباب مقررة يف كون اهلل تعاىلَ ﴿ :وقُ ِل ْاع َملُوا يَ َسيَ َرى اللَّهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َوالْ ُم ْؤِمنُو َن 2﴾.وقد أمر اهلل،
سبحانه وتعاىل ،مرمي ،عليها السالم ،أن تأخذ باألسباب وهي يف أشد حاالت ضعفها﴿ :وهِّزي إِلَي ِ
ك
َُ ْ
ِِ
َّخلَ ِة تُساقِ ْط َعلَي ِ
ك ُرطَبا َجنِيا 3﴾.وقد أكد القرآن الكرمي على إرادة اإلنسان ودوره يف عملية
ْ
جب ْذ ِع الن ْ َ
ِ
ك بِأ َّ
التغيري سواء ،كان ذلك يف االَتاه اإلجيا ي أو السل ي ،كما جاء يف قوله  -عز وجلَ ﴿ :ذل َ
َن اللَّ َه َملْ
ك ُمغَِّريا نِ ْع َمة أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم َوأ َّ
َن اللَّهَ َِسيع َعلِيم 4﴾.واملتتبع لسرية الرسول- ،
يَ ُ
صلى اهلل عليه وسلم  -يلحظ حرصه على األخذ بكل األسباب املتاحة وقد َتسد ذلك جليا يف حادثة
اهلجرة من مكة إىل املدينة ،حيث مل يرتك أمرا من األمور إال أخذ به وكذا كان يعله ،عليه الصالة
والسالم ،يف كل الغزوات اليت خاضها ضد الكفر والشرك.
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وال جيوز إسقاط األسباب وعدم مباشرهتا حبجة اإلةمان بالقضاء والقدر كأن يرتك اإلنسان العمل
وغريه من أسباب الرزق حبجة أنه إذا كان اهلل قدر له رزقا يال بد أن يأتيه وحيصل عليهَ ،ع ِمل أو مل يعمل.
يهذا االحتجاج من قبيل الوهم والتوهم وقد رده الن ي -صلى اهلل عليه وسلم  -يقد أخرج اإلمام مسلم يف
صحيحه عن علي رضي اهلل عنه  ،قال  :كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد ،يأتانا رسول اهلل  -صلى اهلل عليه

of

وسلم  -يقعد وقعدنا حوله ومعه خمصرة ينكس يجعل ينكت مبخصرته مث قال" :ما منكم من أحد ،ما
من نفس منفوسة إال وقد كتب اهلل مكاهنا من اجلنة والنار وإال وقد كتبت شقية أو سعيدة ".يقال رجل:
"يا رسول اهلل ،أيال منكث على كتابنا وندع العمل؟" يقال" :من كان من أهل السعادة يسيصري إىل عمل

ty

si

أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسيصري إىل عمل أهل الشقاوة ".يقال" :اعملوا يكل ميسر أما
أهل السعادة يييسرون لعمل أهل السعادة ،وأما أهل الشقاوة يييسرون لعمل أهل الشقاوة" ،مث قرأ﴿ :يَأ ََّما
ِ
ِ
احلُ ْس َىن *
ب بِ ْ
َّق بِ ْ
صد َ
احلُ ْس َىن * يَ َسنُيَ ِّس ُرهُ ل ْليُ ْسَرى * َوأ ََّما َم ْن َخب َل َو ْ
َم ْن أ َْعرَى َواتَّ َقى * َو َ
استَ ْغ َىن * َوَك َّذ َ
يَ َسنُيَ ِّس ُرهُ لِْلعُ ْسَرى 5﴾.وقوله (ينكس) أي خفض رأسه وطأطأ إىل األرض على هيئة املهموم .وقوله
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(ينكت مبخصرته) أي :خيط هبا خرا يسريا مرة بعد مرة ،وهذا يعل املفكر املهموم .واملخصرة ،بكسر
6
امليم ،ما أخذه اإلنسان بيده واختصره من عصا لريفة وعكاز لريف وغريمها.
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المطلب الثاني
الصراع والتدافع

a

الص ْرع ،اليت تعين الررح يف االرض ،يقال صرعته صرعا ،و َّ
الصراع يف اللغة يرجع إىل كلمة َّ
الص ْر َعةُ
ص ْرعى ،قال تعاىل﴿ :يَتَ َرى الْ َق ْوَم
حالة املصروع ،و ِّ
الصراعة حرية املصارع ،ورجل صريع أي مصروع ،وقوم َ
1
ِ
الصراع معاجلة املتصارعني أيهما يصرع صاحبه 2.واملراد بالصراع بني احلق والباطل هو
ص ْر َعى﴾  ،و ِّ
ي َيها َ
املعاجلة بني أهل احلق وأهل الباطل أيهما يصرع أو يديع صاحبه .وقد عرب القرآن الكرمي عن هذا املعىن
بالتدايع الذي هو سنة إهلية من سنن االجتماع البشري بني أهل احلق املصلحني وأهل الباطل املفسدين،
3
الديْع ،والديع اإلزالة بقوة ،يقال ديَعه ي ْديَعه ديعا ِ
َّ
ودياعا،
يأصله
التدايع
أما
كل يقاوم اآلخر ويقاتله.
َ
َ ُ
ودايع عنه مبعىن ديع ،ونقولَ :ديَع اهلل عنك املكروه ديعا ودياعا ،ودايع اهلل عنك السوء دياعا .وتَدايع

ay
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القوم :ديع بعضهم بعضا ،واملدايعة :املزامحة ،واالندياع املضي يف األمر 4.وديع الشيء إذا حناه وأزاله
بقوة 5.والتد ايع هو سبيل احليوية والنمو واالزدياد وهو عالقة احلياة واالستمرار ،يهو أحد حمركات احلياة
االجتماعية وامتداد التاريخ البشري .وذلك ألن الصراع بني اخلري والشر ،بني املعروف واملنكر ،ال يتوقف

of
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ty

إال بانتهاء احلياة .لذا رأى العلماء أنه من املستحيل واقعا وشرعا ،أن يسلط اهلل على البشرية ظاملا واحدا
يتحكم يف مصريها لفرتة طويلة ،ذلك أن التدايع يكون بني الظلمة أنفسهم وبينهم وبني احلق ،وهذا سنة
6
جارية يف احلياة حىت يتوقف التاريخ ويتغري نظام الكون.
ويعد قانون الصراع عند علماء االجتماع أحد التوجهات النظرية الذي يرى أن التغيريات اليت تنقل

ve
r

اجملتمع من حالة إىل حالة حتصل بسبب املناقضة ،أي أن التناقض هو احملرك األساسي لتغري اجملتمعات.
وتاريخ اجملتمعات هو تاريخ صر ٍاع بني الربقات ،وهي دائمة احلركة ،وذلك نتيجة لوجود دوايع التغيري

ni

بداخل اجملتمع .ياحلياة بربيعتها ال ختلو من وجود التدايع بني البشر ،وقد أوجد اهلل تعاىل هذا التدايع يف

U

حياهتم وجعله سنة من سننه اليت َتري هبا احلياة البشرية لغاية معينة .ولقد ورد تقرير هذه السنة الربانية يف
ِ
َّ ِ
ض ُه ْم بِبَ ْع ٍ
ض ٍل َعلَى
ض َولَ ِك َّن اللَّ َه ذُو يَ ْ
َّاس بَ ْع َ
ض لََف َس َدت ْاأل َْر ُ
قوله  -عز وجلَ ﴿ :ولَ ْوال َديْ ُع الله الن َ
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ِ
ني 1﴾.أي :ولوال أن اهلل يديع ببعض الناس وهم أهل الراعة له واإلةمان به بعضا ،وهم أهل املعصية
الْ َعالَم َ

له والشرك به ،لفسدت األرض ،مبعىن هللك أهلها بعقوبة اهلل إياهم يفسدت بذلك األرض ،ولكن اهلل
من على خلقه وطَ ْول عليهم ،بديعه بالرب من خلقه عن الفاجر وباملريع عن العاص منهم،
تعاىل ذو ٍّ
2
وباملؤمن عن الكاير.
إذنِ " ،
يقضي اهلل أن يكون التدايع يف طبيعة الناس اليت يررهم اهلل عليها ،يعندما تتعارض
مصاحلهم واَتاهاهتم لتنرلق الراقات كلها تتزاحم وتتكالب وتتدايع يتنفض عنها الكسل واخلمول
وتستجيش ما ييها من مكنونات مذخورة وتظل أبدا يقظة عاملة مستنبرة لذخائر األرض مستخدمة قواها
وأسرارها الديينة ،ويف النهاية يكون الصالح واخلري والنماء بقيام اجلماعة املستهدية املتجردة وتعرف احلق

a

الذي بينه اهلل تعاىل هلا وتعرف طريقها إليه واضحا ،وتدرك أهنا مكلفة بديع الباطل وإقرار احلق يف األرض،
وتعرف أن ال جناة هلا من عذاب اهلل تعاىل إال أن تنهض هبذا الدور النبيل وحتتمل يف سبيله ما حتتمل،
3
طاعة هلل تعاىل وابتغاء لرضاه".
وعندما أشار القرآن الكرمي يشري بوضوح إىل أن ذلك الصراع والتدايع بني احلق والباطل قانون ال
ِ
َّ ِ
ض ُه ْم بِبَ ْع ٍ
ض﴾ 4يإنه
َّاس بَ ْع َ
ض لََف َس َدت ْاأل َْر ُ
تستقيم احلياة بدونه ،كما أشار يف اآليةَ ﴿ :ولَ ْوَال َديْ ُع الله الن َ
مل يذكر ما املديوع عنه  ،ييحتمل أن يكون املديوع عنه الشرور يف الدين وحيتمل أن الشرور يف الدنيا،
وحيتمل أن يكون جمموعهما .احملتمل أن يكون املعىن :ولوال ديع اهلل بعض الناس عن الكفر بسبب

ay
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البعض ،وعلى هذا التقدير يالدايعون هم األنبياء وأئمة اهلدى يإهنم الذين ةمنعون الناس عن الوقوع يف
الكفر بإظهار الدالئل والرباهني والبينات .وةمكن أن يكون املراد :ولوال ديع اهلل بعض الناس عن املعاصي
واملنكرا ت بسبب البعض ،وعلى هذا التقدير يالدايعون هم القائمون باألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر.
أو يكون الديع عن اهلرج واملرج وإثارة الفنت يف الدنيا بسبب البعض ،وعلى هذا التقدير يالدايعون هم

ve
r
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ni

األنبياء ،عليهم السالم ،مث األئمة وامللوك الذابون عن شرائعهم .وقد يكون اللفظ حمموال على الكل ،ألن
بني هذه األقسام قدرا مشرتكا وهو ديع املفسدة ،يإذا محلنا اللفظ عليه دخلت األقسام بأسرها ييه 5.ويف
القرآن الكرمي أمثلة كثرية على ذلك الصراع الدائم والتدايع بني احلق والباطل ،وهي تنربق كثريا على واقعنا
املعاصر باختالف األساء واألشكال أحيانا .ومن أمثلة ذلك الصراع قوله تعاىلَ ﴿ :والَ يََزالُو َن يُ َقاتِلُونَ ُك ْم
6
ِِ ِ
استَرَاعُواْ﴾.
ىت يَ ُرُّدوُك ْم َعن دين ُك ْم إِن ْ
َح ََّ
 1سورة البقرة :اآلية .151
 2الرربي ،أبو جعفر حممد بن جرير /جامع البيان عن تأويل آي القرآن :ج  ،5ص .321
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ض َهل دِّمت ِ
ويف سورة احلج قوله تعاىل﴿ :ولَوَال َديْع اللَّ ِه النَّاس ب ْع َ ِ
ص لَ َوات
ص َوام ُع َوبِيَ ع َو َ
ض ُه ْم ب بَ ْع ٍ ُ َ ْ َ
ََ
َْ ُ
ِ
ِ
اس ُم اللَّ ِه َكثِ ريا 1﴾.وه ذه املواض ع يف ه ذه اآلي ة إمن ا ذك رت للمع ىن؛ أي ل وال ه ذا ال ديع
َوَم َساج ُد يُ ْذ َك ُر ي َيها ْ
َهلُ ِد َم يف زم ن موس ى الكن ائس ،ويف زم ن عيس ى الص وامع والبِي ع ،ويف زم ن حمم د ،علي ه الس الم ،املس اجد،
وهذا دليل الستمرارية هذه السنة اإلهلية .وتفسري معىن الديع جاء على عدة أوج ه ومنه ا :دي ع اهلل ظل م ق وم
بش هادة الع دول ،و دي ع اهلل ظل م الظلم ة بع دل ال والة ،ودي ع اهلل الع ذاب ب دعاء الفض الء واألخي ار إىل غ ري

a

املفس ر ملع ىن اآلي ة 2.ويف الت دايع تس ليط أله ل اإلةم ان واإلص الح عل ى أه ل االحل اد
ذل ك م ن التفص يل ِّ
والفج ور ليق وم ب ني الن اس مي زان احل ق والع دل ،وي أمن أه ل األدي ان عل ى قداس ة معاب دهم وحري اهتم الديني ة،
3
وهي من أقدس احلريات يف سنن اهلل تعاىل.
وي ال دياع يف ال نص الق رآن ال يع ين احل رب والقت ال خاص ة ،ب ل ه و ع ام لك ل ن وع م ن أن واع

al

ay

التنازع بني الناس الذي يقتضي املدايعة واملغالبة 4.ولكن احلروب كادت تك ون ش كال رئيس ا كنتيج ة للن زاع،
ويقول العالم ة اب ن خل دون مق ررا هل ذه الس نة" :اعل م أن احل روب وأن واع املقاتل ة مل ت زل واقع ة يف اخلليق ة من ذ
5
برأها اهلل ،وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض ،وال ختلو أمة وال جيل منها".

M

وقد ال يقتص ر هذا الصراع بني احلق والباطل على اجلانب الديين ،واالعتقادي يقط وامنا يتسع
ليشمل الصراع بني كل مبدأين ،أو مذهبني متعارضني ،إذ اعتقاد املرء أنه على حق يف مسألة ما ،وأن من
ِ
ث بني االثنني تفاضال،
خالفه على باطل ،واعتقاد املخالف يف نفسه أنه هو الذي على حق البد أن ُحيد َ
وعدم التقاء بقدر أمهية املسألة املختلف ييها ولن يزول هذا التفاضل إال هبالك املختلفني أو أحدمها .يمن
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الربيعي أن تتعارض مصاحل الناس واَتاهاهتم .وذلك يرجع إىل املعركة اخلالدة بني خليفة الشر إبليس
وخليفة اهلل يف األرض آدم ،وهي معركة بني عهد اهلل وغواية الشيران ،بني اإلةمان والكفر ،بني احلق
6
والباطل .واحلياة تأسن وتتعفن لوال هذا التدايع.
ومن هنا نعلم أن الصراع أزيل منذ ِ
الق َدم .ياهلل استخلف آدم لتحقيق إرادته يف األرض ،وهي إقامة
كلمته ييها ،واإلصالح ييها .وإبليس توعد أن يغوي آدم وبنيه ،وأن يبعدهم عن حتقيق هذا اهلدف .ومن
ذلك انقسم بنو آدم إىل معسكرين ومها :معسكر أهل احلق ،ومعسكر أهل الباطل .قضت سنة اهلل تعاىل
يف تدايع احلق والباطل أن الغلبة للحق وأهله ،وأن االندحار واحملق للباطل وأهله ،قال تعاىلَ ﴿ :وةمَْ ُح اللَّهُ
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 1سورة احلج :آية .41
 2القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،11ص .64
 3عربون ،أ.د .حممد الصادق /سنن اهلل يف اجملتمع من خالل القرآن :ص .15
 4رضا ،رشيد /تفسري املنار  :ج  ،1ص .344
 5ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد ويل الدين /املقدمة :ص .121
 6يف ظالل القرآن :ج  ،1ص  131و  ،312ج  5ص  ،146ج  ،0ص .113
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a

الْب ِ
احلَ َّق بِ َكلِ َماتِِه﴾ ، 1أي ومن عادة اهلل أن ةمحو الباطل ويثبت احلق بكلماته أي بوحيه أو
اط َل َوُِحي ُّق ْ
َ
2
احل ِّق علَى الْب ِ
بقضائه كقوله تعاىل ﴿ :بل نَ ْق ِذ ُ ِ
اط ِل يَيَ ْد َمغُهُ يَِإ َذا ُه َو َز ِاهق﴾.
ف ب َْ َ َ
َْ
أما مسألة احلياد يف أمر احلق والباطل ،يمسألة غري واردة ،وحني يقول إنسان أنا حمايد بني احلق
ِ
والباطل يإنه يُصنَّف يف دين اهلل وشرعه يف قائمة أهل الباطل ،ولذلك يقول اهلل  -عز وجل﴿ :يَ َذل ُك ُم اللهُ
صَريُو َن﴾ ،3والناس حتت سلران الصراع بني احلق والباطل
احلَ ِّق إِالَّ َّ
الضالَ ُل يَأ َّ
َربُّ ُك ُم ْ
احلَ ُّق يَ َما َذا بَ ْع َد ْ
ََن تُ ْ
إما أنصار للحق ،وإما أنصار للباطل ،وال توجد منرقة وسرى بينهما ،وهذا الصراع يأخذ دائما مظهرا
يكريا بني الذين يدعون إىل احلق ،وةمكنون له يف العقل البشري حىت يثبت ويستقر ،والذين يستمسكون
بالباطل ويدايعون عنه حرصا على مصاحلهم الذاتية ،ومنايعهم الشخصية ،وحيدث ذلك بني الفريقني يف

al

ay

كل اجملتمعات تقريبا مهما يكن أمرها من حيث التقدم والتخلف ،ومن حيث الكرب والصغر ،ومن حيث
ظروف الزمان وظروف املكان اليت قد تتعرض هلا أثناء مسريهتا التارخيية .وينشط هذا الصراع وتربز درجات
العنف ييه عندما تكون هناك دعوة جديدة لإلصالح ،أو للتغريات اجلذرية ،حيث يترلب املوقف من

M

الداعني إىل اجلديد أن ينشروا إىل أكرب حد ،ومن املدايعني عن القدمي أن ينشروا هم أيضا إىل أبعد حد،
4
األمر الذي يديع حتما إىل ارتفاع درجة احلرارة يف هذا اللون من الصراع.
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 1سورة الشورى :آية .14
 2الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج ، 4ص .116
 3سورة يونس :آية .31

 4خلف اهلل ،د .حممد أمحد /مفاهيم قرآنية :ص  ،112العزاوي ،أمحد رشيد حسني /تصوير الصراع بني احلق والباطل يف القرآن الكرمي دراسة
ينية :ص .60
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المطلب الثالث
التداول بين الناس

a

داول بينهم وهي سنة اهلل كذلك يف األرض
أحوال الناس ال تبقى على ما هي عليه ،وإمنا يُ َ
واجملتمع ،يقد عرب عن هذه السنة اإلهلية يف القرآن الكرمي يف قول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :إِ ْن ةمَْ َس ْس ُك ْم قَ ْرح
ني الن ِ
َّاس 1﴾.واملداولة نقل الشيء من واحد إىل آخر،
س الْ َق ْوَم قَ ْرح ِمثْ لُهُ َوتِْل َ
يَ َق ْد َم َّ
ك ْاألَيَّ ُام نُ َدا ِوُهلَا بَ ْ َ
ني ٱألَ ْغنِيَاء ِمن ُك ْم﴾ ،2أي
يقال :تداولته األيدي إذا تناقلته ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :كي الَ يَ ُكو َن ُدولَة بَ ْ َ
تتداولوهنا وال َتعلون للفقراء منها نصيبا .ويقال :الدنيا دول ،أي تنتقل من قوم اىل آخرين ،مث عنهم إىل
غريهم ،ويقال :دال له الدهر بكذا إذا انتقل إليه ،واملعىن أن أيام الدنيا هي دول بني الناس ال يدوم

ay
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مسارها وال مضارها ،ييوم حيصل ييه السرور له والغم لعدوه ،ويوم آخر بالعكس من ذلك ،وال يبقى شيء
من أحواهلا وال يستقر أثر من آثارها .وليس املراد من هذه املداولة أن اهلل تعاىل تارة ينصر املؤمنني وأخرى
ينصر الكايرين ،وذلك ألن نصرة اهلل منصب شريف وإعزاز عظيم ،يال يليق بالكاير ،بل املراد من هذه
املداولة أنه تارة يشدد احملنة على الكفار وأخرى على املؤمنني والفائدة ييه من وجوه :األول :أنه تعاىل لو
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ty

شدد احملنة ع لى الكفار يف مجيع األوقات وأزاهلا عن املؤمنني يف مجيع األوقات حلصل العلم االضرراري بأن
اإلةمان حق وما سواه باطل ،ولو كان كذلك لبرل التكليف والثواب والعقاب يلهذا املعىن تارة يسلط اهلل
احملنة على أهل اإلةمان ،وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية ،واملكلَّف يديعها بواسرة النظر يف

si

الدالئل الدالة على صحة اإلسالم ييعظم ثوابه عند اهلل .وصيغة املضارع تدل على التجدد واالستمرار
لإلعالم بأن تلك املداولة سنة مسلوكة ييما بني األمم قاطبة إىل أن يأيت أمر اهلل تعاىل .ويف قوله تعاىل
اإلشارة بأنه يديل على املؤمنني األعداء تارة ،وإن كانت العاقبة للمؤمنني ،وذلك ملا ييه من احلكمة،
ومنها :ليعلم اهلل الذين آمنوا ،ومنها ليتخذ منكم شهداء بأن يُقتلوا يف جهادهم ألهل الباطل .ومنها
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ليمحص اهلل الذين آمنوا ،ومنها ليمحق الكايرين .يعل ذلك من وجوه احلكمة كالسبب والعلة يف تلك
املداولة أي يف غلبة العدو 3.ياأليام يف اآلية الكرةمة هي أوقات الظفر والفوز ،مداولتها بني املؤمنني
وأعدائهم ،أي حتويل الظفر والغلبة بينهم مرة للمؤمنني ومرة ألعدائهم ،يهذه واملداولة سنة من سنن اهلل يف

 1سورة آل عمران :آية .141
 2سورة احلشر :آية .2
 3ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،1ص  ،110الرازي ،حممد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح:
ج ،4ص  ،14األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ،4ص .60
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تدايع أهل احلق مع أهل الباطل ،يال عجب أن تكون الدولة مرة للمبرل ومرة للمحق؛ ألن املضمون
1
واملؤكد لصاحب احلق أن تكون العاقبة له ،واألعمال باخلواتيم.
ولكن جيب أن يُعرف بأن املداولة يف الواقع مبنية على أعمال الفريقني يال تكون الغلبة إال ملن
عرف أسباهبا ورعاها حق رعايتها ،يإذا كانت املداولة يف النصر والغلبة بني الفريقني منوطة باألعمال اليت
تفضي إليها كاالجتماع والثبات وصحة النظر وقوة العزةمة وإعداد ما يستريع من القوة  ،يعلى املؤمنني أن
يقوموا هبذه األعمال وحنوها من مستلزمات الغلبة والنصر حىت تكون املداولة هلم ال لعدوهم.

2

وأخرب الرسول ،عليه الصالة والسالم ،عن حالة التداول والتبدل احلادث يف نظام احلكم على

a

امتداد تاريخ األمة ،وقد قدم وصفا دقيقا لكل مرحلة بقوله" :تكون النبوة ييكم ما شاء اهلل أن تكون مث
يريعها اهلل إذا شاء مث تكون خالية على منهاج النبوة ،يتكون ما شاء اهلل أن تكون ،مث يريعها إذا شاء أن
يريعها ،مث تكون ملكا عاضا ييكون ما شاء اهلل أن تكون مث يريعها إذا شاء اهلل أن يريعها ،مث تكون ملكا
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جربيا يتكون ما شاء اهلل أن تكون مث يريعها إذا شاء أن يريعها مث تكون خالية على منهاج النبوة مث
3
سكت"
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 1رضا ،رشيد /تفسري املنار  :ج ، 4ص .142
 2رضا ،رشيد /تفسري املنار :ج ، 4ص .140
 3أخرجه أمحد /مسند إمام أمحد :ج  ،31ص  ،355حديث رقم  ،10416األلباين ،حممد ناصر الدين /سلسلة األحاديث الصحيحة:
ج ،1ص.34
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المطلب الرابع

نظرية التعاقب الدوري

a

يف حماولة يهم التاريخ لدى دعاة نظرية التعاقب الدوري يإن دراسة املاضي دراسة متفحصة قد
تساعد على يهم احلاضر واملستقبل .يللحضارات مصائر أو مراحل ةمكن معريتها ،بل وهلا أعمار حمددة،

M

al

ay

من الرفولة إىل الصبا إىل الكهولة ياملوت احملتم .يدعاة هذه النظرية حاولوا تشبيه احلضارات باملخلوقات
ٍ
ٍ
تارخيية ما أن يتحسس عمر احلضارة ويكون ذلك
مرحلة
احلية .وهذا يعىن أن بوسع املؤرخ إذا علم طبيعة
عرب دراسة أدوات تعبري احلضارة ورموزها الفكرية ،من لغة وأدب وين وشريعة ،تلك األدوات اليت تفرزها
احلضارات أمجع بشكل مستقل عن إدارة أيراد اجملتمع ،مؤسسي تلك احلضارات ،واليت ،أي األدوات،

of

ختتلف من عصر إىل آخر تبعا الختالف العصر .لقد حاول واضعو يلسفة ،وجود دورات متعاقبة يف
احلضارات ،استنباط قوانني عامة من حوادث التاريخ تسري عليها البشرية خالل مسريهتا ،وهذه القوانني
تساعد على رسم حلقات مرتابرة تسهم يف تشخيص احلقائق اليت تعرب عن شخصية احلضارة ورصد

si

ty

زماهنا ،وقد ظهر يف مراحل التاريخ دعاة عديدون هلذه الرؤية أو التنظري ،تباينت مؤهالهتم واختلف
تعبريهم ،كل حسب ثقايته وحسب طبيعة عصره.
ويُعد ابن خلدون مبتدع نظرية التعاقب الدوري للدول ،وكان ذلك حني درس العمران (احلضارة)،
وتوقف عند تفسري حالة دورية تلحق باجملتمع بعيدا عن ختريط البشر املباشر .وصار على ابن خلدون أن
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حيدد أسباب هذا الدوران املنظم .ورأى أن مثة حالة من االرتقاء اجلربي تشبه تلك اليت قال هبا اإليرايل
ييكو 1بعده .والسلرة ال تقوم إال على القوة ،قوة مجاعة تستويل على مقاليد احلكم بسبب من روح
التجديد وحاله الصعود اليت تنتاهبا ،وبسبب من متاسكها 2.وقارن يف دائرية التغيري بني اإلنسان واجملتمع،
حبيث أن حركة التاريخ هو حركة انتقال مستمرة من البداوة إىل احلضارة على شكل دورة .وهذا االنتقال
يتم عرب الدولة على مخس مراحل ،يفي املرحلة األوىل تنشأ الدولة على أنقاض دولة سابقة هلا ،واملرحلة
الثانية ينفرد صاحب السلران باحلكم بعد أن يكون قد ختلص ممن اشرتكوا معه يف تأسيس الدولة ،ويف
املرحلة الثالثة تسود الراحة والرمأنينة وتزدهر الدولة ،ويف املرحلة الرابعة تتحول الراحة والرمأنينة إىل قناعة
وسكون ومساملة ،وتأيت املرحلة اخلامسة تتمة للمرحلة السابقة ونتيجة هلا حيث تفقد الدولة هيبتها يتتحلل
.)1224-1460( Giambattista Vico 1
 2حسني ،حمسم حممد /نظرية الدورات املتعاقبة عند ابن خلدون وييكو /اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية :عدد .14
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وتزول .وعلى هذه األساس يإن التعاقب الدوري يف تفسري التاريخ هو اَتاه ينظر إىل أن التاريخ يسري يف
دورات متتالية ومتشاهبة ،حبيث تعود األحداث السابقة من جديد بأشكال متقاربة وترتتب عليها النتائج
نفسها .ويرى ابن خلدون كذلك أن للحضارات أدوارا كأدوار الليل والنهار ،والفصول األربعة ،أو سائر
ظواهر الكون ،مبعىن أن احلضارات تبدأ صغرية ،مث تكرب وتشب ،مث تأخذ يف اهلرم ،مث تأخذ بالسقوط.
ويرى أيضا أن التاريخ يسري يف صريورة ودةمومة دائرية خيضع هلا اإلنسان والشعوب واحلضارات وهذا اإليقاع
الدائري ال خيرج عن ثالثة مراحل هي :البداية ،النمو ،النهاية أو امليالد ،الشباب ،الشيخوخة أو النمو،
1
الصعود واهلبوط.

a

واهتم عدد من التابعني للمنظور التروري بدراسة املكونات الكبرية ،يحاولوا تتبع مسرية ظهور

ay

طور املفكر األملاين أوسفيلد شبنجلر 2نظرية ابن خلدون
وانتشار وسيررة احلضارات مث أيوهلا ،وقد َّ
السابقة عن تدهور احلضارة الغربية وأيوهلا ،يبعد أن تصل احلضارات إىل أوج ازدهارها تبدأ يف مرحلة

M

al

التحلل واالهنيار .وكذلك ظهر هذا االَتاه عند ييلفريدو باريتو 3يف نظريته عن الصفوة ،وسوروكن 4يف
نظريته عن الدورات التارخيية اليت تتكرر يف كل اجملتمعات عندما تتحول عرب ثالث مراحل هي :املرحلة
االعتقادية واملرحلة املثالية واملرحلة احلسية .كما اقرتح املؤرخ الربيراين أرنولد توين ي 5نظرية حول دور

of

احلضارة بني مراحل النمو وأمناط التكيف معها ،يكل دائرة تبدأ بتحدي ،ويقابل هذا التحدي باستجابة
قد تكون ناجحة ،ويبقى اجملتمع ليواجه مزيدا من التحديات إىل أن يواجه حتديا ال يستريع أن يواجهه
ٍ 6
يينهار ،وهكذا يتحول التاريخ إىل دور ٍ
ات حضارية متعددة.
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 1ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد ويل الدين /املقدمة :ص .111-111
.)1436-1001( Oswald Spengler 2
.)1413-1040( Vilfredo Pareto 3
.)1460-1004( Pitirim Sorokin 4
.)1425-1004( Arnold J. Toynbee 5
 6التري ،أ.د .مصرفى عمر /دراسات حول التعليم والتغري االجتماعي يف البالد العربية :ص .2
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المبحث الثاني
مشروعية التغيير وحكمه في بعض المسائل

a

املقصود من التغيري هنا هو التغيري الشرعي وهو التحول إىل احلسن أو األحسن ،ويدخل ييه األمر
باملعروف واإلصالح وإزالة ما ييه الفساد .وال شك أن الشريعة اإلسالمية جاءت جللب املصاحل وتكثريها و
درء املفاسد وتقليلها ،يمشروعية التغيري جللب املصاحل ودرء املفاسد إذن ،ثابت يف نص الشريعة ،أما يف
َّ ِ
َّ ي ْاأل ُِّم َّي الَّ ِذي َِجي ُدونَهُ َمكْتُوبا
الر ُس َ
ين يَتَّبِعُو َن َّ
ول النِ َّ
كتاب اهلل ياآليات كثرية ،ومنها قول اهلل تعاىل﴿ :الذ َ
ِ
وف وي ْن هاهم ع ِن الْمْن َك ِر وُِحي ُّل َهلم الرَّيِّب ِ
ِعْن َدهم ِيف التَّوراةِ و ِْ ِ
ِ
ات َوُحيَِّرُم َعلَْي ِه ُم
ُُ َ
ُْ
َ
اإل ْجن ِيل يَأْ ُم ُرُه ْم بالْ َم ْع ُر َ َ َ ُ ْ َ ُ
َْ َ
1
ٍ
ث﴾  ،وقول اهلل تعاىلَ﴿ :ال خي ر ِيف َكثِ ٍري ِمن َْجنواهم إَِّال من أَمر بِ ٍ
ني
ْ
اخلَبَائِ َ
ص َال ٍح بَ ْ َ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ
ََْ
َّاس﴾ ،2وقوله تعاىل﴿ :يَاتَّ ُقوا اللَّه وأ ِ
الن ِ
ات بَْينِ ُك ْم﴾ ،3وإخل اآليات.
َصل ُحوا َذ َ
ََ ْ
أما من سنة رسول اهلل ،يقوله  -صلى اهلل عليه وسلم" :أال أخربكم بأيضل من درجة الصيام
والصالة والصدقة؟" قالوا" :بلى!" قال" :إصالح ذات البني ،يإن يساد ذات البني هي احلالقة 4".وكذلك
احلديث املعروف عن تغيري املنكر باليد واألحاديث األخرى اليت سنذكرها يف املرالب اآلتية.
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إذن ،التغيري ألجل اإلصالح مشروع وهو كذلك وسيلة ضرورية إلخراج الناس من ظلمات الكفر
والشرك واجلهل واملعاصي إىل نور اإلسالم والتوحيد والعلم والراعة وهذه املصاحل ترجع إىل ثالثة أقسام
رئيسية ،وهي :مصاحل ضرورية ،ومصاحل حاجية ،ومصاحل حتسينية.
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كما أن للتغيري ضوابط حمددة ،ألن بعض طرق التغيري قد ال تكون مشروعة ،أو أن منها مفسدة
أكثر منها مصلحة.

 1سورة األعراف :آية .152
 2سورة النساء :آية .114
 3سورة األنفال :آية .1
 4أخرجه أبو داود /سنن أ ي دارد ،كتاب األدب ،باب يف إصالح ذات البني :ج  ،4ص  ،101حديث رقم .4414 :صححه األلباين يف
صحيح اجلامع :رقم حديث.1545 :
160

المطلب األول
مشروعية التغيير عامة
إن جلب املصلحة ودرء املفسدة من القواعد الشرعية األصيلة يف ديننا احلنيف ،والوسيلة لتحقيق

a

هذه القاعدة اليت تقوم على التغيري تكون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وذلك مشروع مبقتضى القرآن
اخل ِري ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ِ
ِ
وف َويَْن َه ْو َن َع ْن
الكرمي والسنة املرهرة .يقول تعاىلَ :
َ ُْ
﴿ولْتَ ُك ْن مْن ُك ْم أ َُّمة يَ ْدعُو َن إ َىل َْْ َ َ ُ ُ
ك ُه ْم الْ ُم ْفلِ ُحو َن﴾ ،1أي :ولتكن منكم أيها املؤمنون مجاعة تدعو إىل اخلري وتأمر باملعروف
الْ ُمْن َك ِر َوأ ُْولَئِ َ

al

ay

وتنهى عن املنكر  ،وهو ما عُرف حسنه شرعا وعقال ،وما عُرف قبحه شرعا وعقال .وقوله تعاىلُ ﴿ :كْنتُ ْم
ِ ِ 2
َّ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ت لِلن ِ
ين إِ ْن
ُخ ِر َج ْ
َخْي َر أ َُّمة أ ْ
َّاس تَأْ ُم ُرو َن بالْ َم ْع ُروف َوتَْن َه ْو َن َع ْن الْ ُمن َك ِر َوتُ ْؤمنُو َن بالله﴾  ،وقوله﴿ :الذ َ
3
الزَكا َة وأَمروا بِالْمعر ِ
الصالةَ َوآتَ ْوا َّ
َّاه ْم ِيف األ َْر ِ
وف َونَ َه ْوا َع ْن الْ ُمْن َك ِر َولِلَّ ِه َعاقِبَةُ األ ُُموِر﴾.
ض أَقَ ُاموا َّ
َم َّكن ُ
َ َُ َ ُْ
ومن السنة ما رواه أبو سعيد اخلدري مريوعا" :من رأى منكم منكرا يليغريه بيده يإن مل يسترع

M

يبلسانه يإن مل يسترع يبقلبه وذلك أضعف اإلةمان 4".ياملفهوم من قوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن
كلمة ( َم ْن) من صيغ العموم ،وذلك يعين أن اخلراب موجه إىل كل يرد من األمة وليس إىل طائفة معينة
منهم .وكلمة (منكم) تعين أن املخاطَبني هم الرعية ألن القائل هو الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهو
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احلاكم ،وكلمة (إن مل يسترع) تعين ةمكن أن يكون شخصا واحدا مرلوب منه التغيري ،يإن مل يسترع أن
يُغري بيده يله أن ينتقل إىل البدل وهو التغيري باللسان يإن مل يسترع يله االنتقال إىل البدل وهو التغيري
بالقلب.
ن ي بعثه اهلل يف أمة قبلي
وعن ابن مسعود أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال" :ما من ٍّ
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ختلف من بعدهم ُخلُوف
إال كان له من أمته حواريون وأصحاب ،يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ،مث إهنا ُ
يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يأمرون ،يمن جاهدهم بيده يهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه يهو
مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه يهو مؤمن ،وليس وراء ذلك من اإلةمان حبة خردل 5".ويف هذا احلديث أيضا

U

العموم يف قوله (يمن جاهدهم) يهذا خراب عام ال خمصص له ،بل إنه نص يف أن للرعية أن يغريوا
منكرات األمراء بأيديهم " .وجهاد األمراء باليد أن يزيل بيده ما يعلوه من املنكرات مثل أن يريق مخورهم،
أو يكسر آالت اللهو اليت هلم ،أو حنو ذلك ،أو يبرل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على
 1سورة آل عمران :آية .114
 2سورة آل عمران :آية .111
 3سورة احلج :آية .41
 4صحيح مسلم ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلةمان :رقم حديث  ،44ج  ،1ص .60
 5صحيح مسلم ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلةمان :رقم حديث  ،51ج  ،1ص  / .64وانظر املنذري ،زكي الدين عبد العظيم/
خمتصر صحيح مسلم :ص  /34ح .35
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ذلك وكل ذلك جائز 1".وكالم أهل العلم حول هذا الوجوب ينصب إىل احلكم األصلي ،ألن درجات
الوجوب ختتلف ،يأحيانا يكون عينيا ،ويف أخرى يكون كفائيا .كما خيتلف الوجوب من جهة أدوات
األمر والنهي ،يقد يكون واجبا باليد أو لصنف من الناس ويسقط عن صنف آخر ،وإن كان اإلنكار
بالقلب ال يعذر ييه أحد من الناس .والكالم عن هذا مبسوط يف مواضعه يف كتب العلماء 2.والتغيري ال
يكون مشروعا إال من الفساد إىل اإلصالح ،ومن الصاحل إىل األصلح ،ومن احلسن إىل األحسن ،ويعرف

a

ذلك من حتكيم النصوص الشرعية .كما أن املصاحل ال تعرف إال مبيزان الشرع ،واملفسدة تعُرف من خالل
النصوص ويكشف عنها العقل ويدركها وةميزها على وجه ظاهر .وكذلك التغيري ال يكون مشروعا إذا صادم
النصوص الشرعية ومقاصدها ،أو إذا حتقق ييه ما خيالف ما جاءت به الشرائع من احملايظة على
الضروريات اخلمس من حفظ النفس ،والدين ،والعقل ،والعِرض ،واملال .كما أن عند التغيري جيب
3
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االنشغال بسنن هلل يف ذلك دون االعتماد على خوارق ومعجزات.
والتغيري يف الشريعة اإلسالمية يعترب مقصدا ووسيلة يف الوقت نفسه ،ألن من مقاصد الشريعة
التقرير والتغيري ،وإن هلذا التشريع مقامني .أما املقام األول يهو تغيري األحوال الفاسدة وإعالن يسادها،
يل ٱلَّ ِذين آمنُواْ ُخيْ ِرجهم ِّمن ٱلظُّلُم ِ
ات إِ َىل ٱلنُّوِر 4﴾.والتغيري قد
وهذا هو املشار إليه بقوله تعاىل﴿ :ٱللَّهُ َوِ ُّ َ َ
َ
ُُ ْ َ
يكون إىل شدة على الناس مراعاة لصالحهم ،وقد يكون إىل ختفيف إبراال لغلوهم .أما املقام الثاين يهو
تقرير أحوال صاحلة قد اتبعها الناس ،وهي األحوال املعرب عنها باملعروف يف قول اهلل تعاىل﴿ :يَأْ ُم ُرُهم
بِٱلْمعر ِ
وف 5﴾.واملراد بالتغيري تغيري أحوال البشر وتقريرها ،سواء كانوا العرب أم غريهم ،وذلك أن مجاعات
َ ُْ
6
البشر كانوا غري خالني من أحوال صاحلة ،وهي بقايا الشرائع أو نصائح أو اتقان العقول السليمة.
واملصاحل اليت يدعو الشارع إىل جلبها بالتغيري تنقسم إىل ثالثة أقسام :أما القسم األول يهو
مصاحل ضرورية ،وهي ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا ،حبيث إذا يقدت مل ََْت ِر مصاحل الدنيا
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على استقامة ،بل على يساد وهتارج ويوت حياة ،ويف األخرى يوت النجاة والنعم والرجوع باخلسران
املبني .واحلفظ هلما يكون بأمرين :ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها ،وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب
الوجود .والثاين :ما يدرأ عنها االختالف الواقع أو املتوقع ،وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب العدم 1.أما

 1احلنبلي ،ابن رجب /جامع العلوم واحلكم :ص .412
 2الغزايل ،أبو حامد حممد /إحياء علوم الدين :ج  /1ص  .310 - 316الشوكاين ،حممد بن علي /يتح القدير :ج  /1ص .332
اجلصاص ،أبو بكر /أحكام القرآن :ج  /1ص  .14ابن عر ي ،أبو بكر بن عبد اهلل /أحكام القرآن :ج  /1ص  .111النووي /شرح النووي
على صحيح مسلم :ج  /1ص  .13 - 11اجلوزية /زاد املعاد :ج  /4ص .11
 3آل سلمان ،أبو عبيدة مشهور بن حسن /ضوابط اإلصالح والتغيري وأصوله الشرعية :ص .16
 4سورة البقرة :آية .152
 5سورة األعراف :آية .152
 6ابن عاشور ،حممد الراهر /مقاصد الشريعة اإلسالمية :ص .344
 1الشاط ي ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي /املوايقات :ج  ،1ص .10
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القسم الثاين يهو مصاحل حاجية ،وهي ما كان مفتقرا إليها من حيث التوسط ،وريع الضيق املؤدي إىل
احلرج واملشقة الالحقة بفوت املرلوب ،يإذا مل تراع دخل على املكلفني احلرج واملشقة ،ولكنه ال يبلغ مبلغ
الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة .وهذه املقاصد َتري يف العبادات واملعامالت والعادات وما
للمسلمني به حاجة ومصلحة قائمة ،هتدف إىل ريع احلرج عن املكلف ومحاية املقاصد الضرورية مما يؤثر
ييها ،مع خدمة هذه املقاصد بتحقيق صالحها وكماهلا 1.أما القسم الثالث يهو مصاحل حتسينية ،وهي

a

األخذ مبا يل يق من حماسن العادات ،وَتنب األحوال املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات ،وجيمع ذلك
2
قسم مكارم األخالق.
ومن أجل أن يقوم التغيري جبلب هذه املصاحل أو احلفاظ عليها أو زيادهتا جيب أن تراعى الضوابط
الشرعية اآلتية:

al

ay

 .1أال يؤدي التغيري إىل الوقوع يف مفسدة أعظم من مصلحة متوقعة ،ييجب النظر إىل ما يرتتب
عليه تغيري املنكر أو إزالته ،يإذا مل يرتتب على تنفيذه مفسدة أعظم ينفذ ،وإال يال .نقل النووي عن
القاضي عياض بأن حق املغري أن يغري املنكر بكل وجه أمكنه زواله به قوال أو يعال ...وإذا غلب على ظنه

M

كف يده واقتصر على القول باللسان
أن تغيريه بيده يسبب منكرا أشد منه ،من قتله أو قتل غريه بسببهَّ ،
3
والوعظ والتخويف ،يإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غري بقلبه.
 .1ومن ضوابط تغيري املنكر أن املسؤولية األوىل والواجب األكرب يقع على السلران مث الذي
4
صب ويل األمر ليأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،وهذا هو مقصود الوالية...
حتته .قال ابن تيمية :إمنا نُ ِّ
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ty

si

وليس على كل يرد تغيري كل منكر ،كما ليس ألحد أن يغري املنكر مبا هو أنكر منه ،مثل أن يقوم شخص
من الناس يريد قرع يد السارق أو إقامة احلد على الزاين ،أو جلد الشارب ،ألن هذه األمور حتت مسؤولية
السلرة ،ولو يعل كل واحد ذلك أليضى ذلك إىل الفساد والفوضى.
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 .3وال بد يف احملتسب من توير الشروط التالية :التكليف ،العلم ،القدرة ،العدالة ،واإلذن من ويل

ni

األمر.

U

 .4وهناك آداب جيب توايرها يف احملتسب مثل :الريق ،والبدء بالنفس ،والبدء باألهم وتقدةمه على
غريه ،والتدرج يف ذلك حسب ما تقتضيه املصلحة ،ومراعاة األولويات ،واملوعظة احلسنة والنصيحة والصرب،
واحللم...
 .5وال جيوز االحتساب مبجرد الوهم والظن املرجوح ،كما ال جيوز التجسس ،وال بد من النظر يف
حال ياعل املنكر ،واألخذ باالعتبار مستوى علمه وثقايته وعادات قومه.
 1الشاط ي ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي /املوايقات :ج  ،1ص .11
 2املصدر السابق :ج  ،1ص .11
 3النووي /شرح النووي على صحيح مسلم :ج  ،1ص .16-15
 4ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم /جمموعة الفتاوى :ج  ،12ص .316
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المطلب الثاني
مشروعية تغيير الفتوى بتغير األزمنة واألمكنة و األحوال

a

إن النص وص الش رعية الص رحية ثابت ة ال تتغ ري وإن م ا يتعل ق هب ا م ن أحك ام ثواب ت نس بية أو اعتباري ة،
غ ري أن ه ذه الثواب ت النس بية االعتباري ة ال يل زم دوامه ا دوام ا مر ردا .واحلك م عن د اجملته د الواح د ق د يتغ ري
بتغ ري عوام ل عدي دة بي د أن ه ينبغ ي مالحظ ة أن التغ ري ق د ال ين ال املن اط ،ولكن ه ق د جي ري عل ى حتقيق ه ال
لشيء إال لتغري عوامل مؤثرة على حتقق املن اط يف ش يء كان ت تل ك العوام ل حاكم ة بتحقق ه يي ه مث تغ ريت.
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والعوام ل ال يت َتع ل الثواب ت النس بية متغ رية عن د اجملته د الواح د ه ي ع دة عوام ل أمهه ا مخس ة :تغ ري األزمن ة،
تغ ري األمكن ة ،تغ ري األح وال ،تغ ري الني ات ،وتغ ري العوائ د .يك ل ه ذه أس باب َتع ل اجملته د يغ ري م ن حكم ه
1
ييخرج على مناط آخر غري الذي كان رأى.

M

وق د يص ل اب ن اجلوزي ة يص ال س اه (يص ل يف تغي ري الفت وى ،واختاليه ا حبس ب تغ ري األزمن ة واألمكن ة
واألحوال والنيات والعوائد) ،مث قال" :الشريعة مبنية على مصاحل العباد وه ذا يص ل عظ يم النف ع وق ع بس بب
اجلهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب م ن احل رج واملش قة وتكلي ف م ا ال س بيل إلي ه م ا يعل م أن الش ريعة
الب اهرة ال يت يف أعل ى رت ب املص احل ال ت أيت ب ه؛ ي إن الش ريعة مبناه ا وأساس ها عل ى احلك م ومص احل العب اد يف
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املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة كلها ،يكل مسألة خرج ت ع ن الع دل
إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها ،وع ن املص لحة إىل املفس دة ،وع ن احلكم ة إىل العب ث يليس ت م ن الش ريعة
وإن أدخل ت ييه ا بالتأوي ل 2".وق ال الق رايف" :انتق ال العوائ د يوج ب انتق ال األحك ام كم ا نق ول يف النق ود
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ويف غريها يإنا نفيت يف زمان معني بأن املشرتي تلزمه سكة معينة من النقود عند اإلط الق؛ ألن تل ك الس كة
هي اليت ج رت الع ادة باملعامل ة هب ا يف ذل ك الزم ان ،ي إذا وج دنا بل دا آخ ر وزمان ا آخ ر يق ع التعام ل يي ه بغ ري
تل ك الس كة تغ ريت الفتي ا إىل الس كة الثاني ة ،وحرم ت الفتي ا ألج ل تغ ري الع ادة ،وك ذلك الق ول يف نفق ات
الزوج ات والذري ة واألق ارب وكس وهتم ختتل ف حبس ب العوائ د ،وتنتق ل الفت وى ييه ا وحت رم الفت وى بغ ري الع ادة

U

احلاض رة ،وك ذلك تق دير الع واري بالعوائ د وق بض الص دقات عن د ال دخول أو قبل ه أو بع ده يف ع ادة نف يت أن
3
القول قول الزوج يف اإلقباض".
وم ن أمثل ة عل ى تغي ري الفت وى أن الن  ي  -ص لى اهلل علي ه وس لم  -ش رع ألمت ه إجي اب إنك ار املنك ر
ليحصل بإنكاره من املعروف ما حيبه اهلل ورسوله ،يإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر من ه وأبغ ض إىل
اهلل ورس وله يإن ه ال يس وغ إنك اره وإن ك ان اهلل يبغض ه وةمق ت أهل ه ،وه ذا كاإلنك ار عل ى املل وك وال والة
 1العمر ،أ.د .ناصر بن سليمان /ثوابت األمة يف ظل املتغريات الدولية.13-11 :
 2اجلوزية ،حممد بن أ ي بكر الزرعي ابن قيم /إعالم املوقعني عن رب العاملني :ج  ،3ص .11
 3القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي /أنوار الربوق يف أنواع الفروق :ج  ،1ص .43
164

ب اخلروج عل يهم يإن ه أس اس ك ل ش ر ويتن ة إىل آخ ر ال دهر .واملث ال الث اين أن الن  ي  -ص لى اهلل علي ه وس لم:
"هنى أن تقرع األيدي يف الغزو" ،1يهذا حد م ن ح دود اهلل تع اىل ،وق د هن ى ع ن إقامت ه يف الغ زو خش ية أن
يرتتب عليه ما هو أبغ ض إىل اهلل م ن تعريل ه أو ت أخريه م ن حل وق ص احبه باملش ركني محي ة وغض با كم ا قال ه
عم ر وأب و ال درداء وحذيف ة وغ ريهم ،وق د ن ص أمح د وإس حاق ب ن راهوي ه واألوزاع ي وغ ريهم م ن علم اء
2
اإلسالم على أن احلدود ال تقام يف أرض العدو.

a

وم ن األمثل ة أيض ا أن الن  ي  -ص لى اهلل علي ه وس لم  -ي رض ص دقة الفر ر ص اعا م ن مت ر أو ص اعا
م ن ش عري أو ص اعا م ن زبي ب أو ص اعا م ن أق ط ،ع ن ح ديث أ ي س عيد اخل دري ،يق ول " :كن ا خ رج زك اة
الفرر صاعا من طعام أو صاعا من شعري أو ص اعا م ن مت ر أو ص اعا م ن أق ط أو ص اعا م ن زبي ب 3".وه ذه
كانت غالب أقواهتم باملدينة ،يأما أهل بلد أو حملة قوهتم غري ذلك يإمنا عليهم ص اع م ن ق وهتم كم ن ق وهتم
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ال ذرة واألرز أو الت ني أو غ ري ذل ك م ن احلب وب ،ي إن ك ان ق وهتم م ن غ ري احلب وب ك اللَب واللح م والس مك
4
أخرجوا يررهتم من قوهتم كائنا ما كان ،هذا قول مجهور العلماء ،وهو الصواب الذي ال يقال بغريه".
املصراة على رد ص اع م ن مت ر ب دل الل َب
نص الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف َّ
ومثال آخر حيث َّ

M

عن أ ي هريرة أن رسول اهلل قال " :من اشرتى شاة مصراة يلينقلب هبا يليحلبه ا ي إن رض ي حالهب ا أمس كها
وإال رده ا ومعه ا ص اع م ن مت ر 5".يقي ل :ه ذا حك م ع ام يف مجي ع األمص ار ،ح ىت يف املص ر ال ذي مل يس مع
أهل ه ب التمر ق ط وال رأوه; ييج ب إخ راج قيم ة الص اع يف موض ع التم ر ،وال جي زئهم إخ راج ص اع م ن ق وهتم،
وه ذا ق ول أكث ر الش ايعية واحلنابل ة ،وجع ل ه ؤالء التم ر يف املص راة ك التمر يف زك اة التم ر ال جي زئ س واه،
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يجعلوه تعبدا ،يعينوه إتباعا للفظ ال نص ...وال ري ب أن ه ذا أق رب إىل مقص ود الش ارع ومص لحة املتعاق دين
من إجياب قيمة صاع من التمر يف موضعه ،واهلل أعلم .وكذلك حكم ما نص عليه الش ارع م ن األعي ان ال يت
يق وم غريه ا مقامه ا م ن ك ل وج ه أو يك ون أوىل منه ا كنص ه عل ى األحج ار يف االس تجمار ،وم ن املعل وم أن
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اخلرق والقرن والصوف أوىل منها ب اجلواز ،وك ذلك نص ه عل ى ال رتاب يف الغس ل م ن ول وغ الكل ب واألش نان
أوىل من ه ،ه ذا ييم ا عل م مقص ود الش ارع من ه ،وحص ول ذل ك املقص ود عل ى أمت الوج وه بنظ ريه وم ا ه و أوىل
1
منه".
 1أخرج ه أب و داود /س نن أ ي داود /كت اب احل دود ،ب اب الرج ل يس رق يف الغ زو أيقر ع :ج  ،4ص  ،141رق م ح ديث  ،4410وأخرج ه
الرتم ذي /س نن الرتم ذي /كت اب احل دود ،ب اب م ا ج اء أن ال تقر ع األي دي يف الغ زو /ج  ،4ص  ،53ح ديث  ،1451وأخرج ه النس ائي/
سنن النسائي /باب القرع يف السفر :ج  ،0ص  ،41رقم حديث .4424
 2اجلوزية ،حممد بن أ ي بكر الزرعي ابن قيم /إعالم املوقعني عن رب العاملني :ج  ،3ص .13-11
 3أخرج ه البخ اري /ص حيح البخ اري /كت اب الزك اة ،ب اب ص دقة الفر ر ص اع م ن طع ام :ص  ،145ح ديث رق م  ،1516وأخرج ه مس لم/
صحيح مسلم /كتاب الزكاة ،باب زكاة الفرر على املسلمني من التمر والشعري :ص  ،346حديث رقم .1103
 4اجلوزية ،حممد بن أ ي بكر الزرعي ابن قيم /إعالم املوقعني عن رب العاملني :ج  ،3ص .10
 5أخرج ه البخ اري /ص حيح البخ اري /كت اب لبي وع ،ب اب إن ش اء رد املص راة ويف حلبته ا ص اع م ن مت ر :ص  ،345ح ديث رق م ،1151
وأخرجه مسلم /صحيح مسلم /كتاب البيوع ،باب حكم بيع املصراة :ص  ،661حديث رقم .3031
 1اجلوزية ،حممد بن أ ي بكر الزرعي ابن قيم /إعالم املوقعني عن رب العاملني :ج  ،3ص .14
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المطلب الثالث
مشروعية التغيير بالثورات والمظاهرات وآراء العلماء في المسألة

a

انتش ر يف اآلون ة األخ رية يف الع امل ش رقا وغرب ا أس لوب للتغي ري ع ن طري ق إقام ة املظ اهرات والث ورات
ال يت تك ون نتيج ة ملب ادرة االي راد أو اجلماع ات أو األح زاب س واء منظم ة كان ت أو غ ري ذل ك .وال ش ك أن
الكث ري م ن الن اس يتص ورون خر أ أن مف ردة الث ورة مص حوبة دائم ا حبم ل الس الح واملواجه ة العس كرية ،ألن
الت اريخ أثب ت وجه ا آخ ر للث ورة كم ا ه و يف املظ اهرات الس لمية .واملظ اهرة والث ورة عب ارة ع ن يك رة ومب دأ
وحركة ،أصلها يف األساس التفكري الواعي لدى اإلنسان للتعب ري ع ن ع دم رض اه ع ن خر أ م ا ومل يس ترع أن
يع رب عن ه إال هب ذه الرريق ة ح ىت يس معه م ن ينبغ ي أن يس مع .وق د يع رب الن اس هب ذه الرريق ة انك ارا للمنك ر
وريض ا لالس تعالء يف األرض ،واإليس اد ييه ا .وال ش ك أن نتيج ة املظ اهرة والث ورة تك ون غامض ة غالب ا،
ومس ارها ق د ال يك ون مض مونا دائم ا ،لك ن ح ني تنغل ق ك ل األب واب ال يت كان ت مش روعة ،وتوص د مجي ع
وسائل النصح والتحاور ،ويغدو العنف الرسي هو وحده لغ ة احل اكم ومنهج ه ،يم ا حيل ة املض رر بع د ذل ك
إال رك وب الص عاب ،وغالب ا م ا ت أيت نت ائج الث ورات الس لمية الناض جة مثم رة مش بعة ،إذا ح ايظ عليه ا
صانعوها ،ومل يتساهلوا يف محايتها ،أو أخلدوا إىل االسرتخاء بع د حتقي ق ه ديها ال رئيس .وال ش ك أن الدول ة
اإلسالمية ال تقوم بالوعظ واإلرشاد يقط ،بل بالسيررة عل ى الس لرة التنفيذي ة ،ألن ش ريعة اإلس الم ج اءت
اك َعلَ ى َش ِر َيع ٍة ِم َن األ َْم ِر يَاتَّبِ ْع َه ا
لك ي ترب ق يف حي اة الن اس وليعم ل هب ا يف اجملتم ع ،ق ال تع اىلُ ﴿ :مثَّ َج َع ْلنَ َ
1
َّ ِ
ِ
ين ال يَ ْعلَ ُمو َن﴾.
َوال تَتَّب ْع أ َْه َواءَ الذ َ
أم ا آراء العلم اء الق دامى ي ريون أن ه جي وز اخل روج عل ى احل اكم اذا ك ان ك ايرا وإال ي ال ،وإذا ع م
الفس ق ب ني الن اس وغل ب عل ى معظ م أه ل األرض ،ال متن ع إمام ة الفاس ق ،ألن ه إذا منع ت إمام ة الفس اق
وش هاداهتم وأحك امهم ويت اويهم ووالي اهتم عل ى الن اس لتعرل ت األحك ام ويس د نظ ام اخلل ق وبرل ت أكث ر
احلقوق ،لذلك يهو يرى أمام الضرورة والغلبة بالباطل الصرب واملصابرة واستخدام أض عف مرات ب اإلنك ار أال
وه و اإلنك ار بالقل ب يف تغي ري ذل ك الواق ع ال ذي وص لت إلي ه األم ة .ويف ذل ك ي رى اب ن تيمي ة أن اخل روج
عل ى األئم ة وقت اهلم بالس يف وإن ك ان ي يهم ظل م أو يس ق ال جي وز؛ ألن ه يعت رب الفس اد الن اتج ع ن قت اهلم
يس بب يتن ة أعظ م م ن الفس اد احلاص ل بظلمه م ب دون قت ال وال يتن ة يف اجملتم ع ،ل ذلك يه و ي ؤمن ب ديع
أعظم املفسدين بالتزام الذي هو أدَن ويعين عدم اخلروج عليهم خوي ا م ن إح داث الف نت واالض رراب ال ذي
1
ال حتمد عقباه  ،ويعترب ذلك هو املشهور من مذهب أهل السنة.
وأص ل أن يؤخ ذ بإمج اع أه ل الس نة بأن ه ال ينع زل الس لران بالفس ق ،وي رى س بب ع دم عزل ه وحت رمي
اخل روج علي ه مل ا يرتت ب عل ى ذل ك اخل روج والقت ال م ن الف نت وإراق ة ال دماء ب ني املس لمني ،ويس اد ذات الب ني
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 1سورة اجلاثية :آية .10
 1ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم /منهاج السنة النبوية :ج  ،4ص  111و .111
166

a

اليت ال حتلق الشعر ولكن حتل ق الدي ن  ،يحينئ ذ تك ون املفس دة يف عزل ه أكث ر م ن بقائ ه 1.ويس تدل امل انعون
من الثورات واملظاهرات قائلني بأهنا بدعة مل ت رد يف الش رع ،وأن ك ل بدع ة ض اللة ،وبس بب م ا يرايقه ا م ن
أمور منكرة.
أم ا الفري ق الث اين يق د رأى ج واز اخل روج عل ى احل اكم الفاس د ال ذي يتم ادى يف اجل ور والظل م عل ى
الناس مع امتالك القدرة على التغيري هلذا النظام االجتماعي ،واس تدلوا بق ول اهلل تع اىل ال ذي ي أمر يي ه بقت ال
ِِ
ِ ِِ
َص لِ ُحوا بَْي نَ ُه َم ا يَ ِإ ْن
البغ اة إن مل يس تجيبوا لإلص الح ،ق ال تع اىلَ ﴿ :وإِ ْن طَائ َفتَ ان م َن الْ ُم ْؤمن َ
ني اقْ تَتَ لُ وا يَأ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص لِ ُحوا بَْي نَ ُه َم ا بِالْ َع ْد ِل
ت إِ ْح َد ُ
ُخ َرى يَ َق اتلُوا الَّ ِيت تَْبغ ي َح َّىت تَف يءَ إِ َىل أ َْم ِر اللَّ ه يَِإ ْن يَاءَ ْ
بَغَ ْ
امهَا َعلَ ى األ ْ
ت يَأ ْ
ِِ
ني 2﴾.وهذه اآلي ة ت أمر بقت ال الفئ ة ال يت تعت دي وت أىب اإلجاب ة إىل حك م اهلل
َوأَقْ ِسرُوا إِ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسر َ
ح ىت ترج ع إىل حك م اهلل ي إن رجع ت الفئ ة الباغي ة بع د قت الكم إي اهم إىل الرض ا حبك م اهلل ييج ب حينئ ذ
اإلص الح بينهم ا بالع دل 3.ويس تدل الفري ق الث اين باحل ديث الش ريف ال ذي رواه س عيد ب ن زي د ع ن الن  ي -
صلى اهلل عليه وسلم  -أنه قال" :من قُتِل دون ماله يه و ش هيد ،وم ن قت ل دون دم ه يه و ش هيد ،وم ن قت ل
4
دون دينه يهو شهيد ،ومن قتل دون أهله يهو شهيد".
أم ا رأي احمل َدثِني يف التغي ري االجتم اعي ي ال خيتل ف كثي را ع ن رأي الق دامى م ن العلم اء الس ابقني،
ب ل إن احملدثي ن كث ريا م ا يستش هدون ب رأي ه ؤالء العلم اء ويستأنس ون ب ه عن د إص دارهم للفت وى يف األم ور
املستجدة اليت تواجه اجملتمع ،وبالت ايل ي رأي احمل دثني يف التغي ري ه و قري ب مم ا ذه ب إلي ه الق دامى وم ن ال ذين
نادوا بالتغيري يف العصر احلديث .يقد عرب القرضاوي عن اس تخدام الق وة ق ائال" :اتف ق يقه اء املس لمني عل ى
أن إزال ة املنك ر بالي د تش ريع مل ن ةمل ك الق درة عل ى التغي ري وبش رط أال يرتت ب عل ى إزال ة املنك ر منك ر أكب ر
من ه ،يالواج ب ه و التغي ري باللس ان والقل ب حس ب االس تراعة ح ني حت ني الفرص ة 5".واخل الف ب ني العلم اء
الق دامى يف اس تخدام الق وة إذن ،ه و خ الف ش كلي يق ط ،وأن املض مون واح د وه و اس تخدام الق وة يف
التغيري االجتماعي إذا كانت وسائل الوعظ واإلرشاد قد استنفذت أغراضها ،وبش رط أال يرتت ب عل ى التغي ري
بالقوة إحداث يتنة ت ؤدي إىل يس اد أك رب جيل ب ال ويالت عل ى اجملتم ع ،وأم ا إذا ح دث العك س يالص رب ه و
الواجب.
ومعظم العلم اء م ن أه ل الس نة واجلماع ة يؤي دون الث ورة ض د احل اكم إذا ت ويرت ثالث ة ش روط ،أوهل ا
الكف ر الب واح ،أي الص ريح الواض ح الظ اهر ال ذي ال حيتم ل التأوي ل ،ويع ين ه ذا م ن وجه ة نظ ر الفقه اء
"إنك ار م ا ه و معل وم م ن ال دين بالض رورة" ،كإنك ار رباني ة الق رآن الك رمي أو املالئك ة أو اجل ن أو يريض ة م ن
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 1النووي ،حميي الدين /شرح النووي على صحيح مسلم :ج  ،1ص .114
 2سورة احلجرات :آية .4
 3القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،11ص .302

 4أخرجه الرتمذي /سنن الرتمذي /كتاب الديات عن رسول اهلل ،باب ما جاء ييمن قتل دون ماله يهو شهيد :ج  ،4ص  ،31حديث رقم
 ،1411وقال عنه حسن صحيح.
 5القرضاوي ،د .يوسف /احلل اإلسالمي يريضة وضرورة :ص .154
167

a

يرائض اإلسالم كالصالة والزك اة أو إنك ار ي وم البع ث والنش ور واحلس اب أو إنك ار حرم ة الس رقة والرب ا والزن ا
واخلمر وقذف احملصنات.
وثاني ا :الق درة عل ى التغي ري ،أي ام تالك الق وة عل ى التغي ري م ن مجي ع الن واحي ،الناحي ة العقدي ة ببن اء
النفوس وتراص الصفوف والناحية املالية ألن املال هو عصب احلياة وبدونه تتوقف القدرة على احلركة ،وه ذا
يع ين إع داد الع دة .وثالث ا :ع دم إح داث الفتن ة ،أي أن يق ع التغي ري ح ىت ال يس بب إح داث يتن ة وإيق اع
خسائر يف جانب املس لمني ،أم ا إذا ك ان التغي ري ي ؤدي إىل الف نت وس فك ال دماء يف ص فوف املس لمني وب ث
الفساد يف البالد واضرراب وتوهني األمة وإضعايها يحينئذ جيب الصرب عل ى ظل م احل اكم وج وره ح ىت حت ني
الفرص ة ،لقول ه  -ص لى اهلل علي ه وس لم" :م ن رأى م ن أم ريه ش يئا يك ره يليص رب ،يإن ه ل يس أح د يف ارق
2 1
اجلماعة شربا ييموت إال مات ميتة جاهلية" ...
وختم الكالم عن هذه املسألة بتقسيم التغيري حسب مشروعية اخلروج على احلاكم:
خروج حمرم بالنص واإلمجاع :وهو اخلروج على اإلمام العادل الذي اختارته األمة بالشورى والرضا

ay

of

السبيل.
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دون وقوع ما يوجب عزله ،كخروج من خرجوا على عثمان رضي اهلل عنه ،ومثله اخلروج على كل إمام
شرعي اختارته األمة ،ووقع منه بعض اجلور والقصور يف خاصة نفسه ،غري أنه مل خيتل ميزان العدل يف
الرعية ،وال يشا عدوانه على الربية ،ييحرم اخلروج عليه مراعاة للمقاصد الكلية ،كوحدة األمة ،وأمن

ty

وخروج مكروه كراهة حترةمية :وهو اخلروج يف قتال الفتنة ،كتنازع يئتني من املسلمني على السلرة،
أو قتال يئة للسلرة ،بالتأويل السائغ ،إذا كانوا مجيعا عدوال ،كقتال أهل اجلمل.
وخروج واجب بالنص واإلمجاع :وهو اخلروج على والية الكاير أو من طرأ عليه كفر يف دار

si

اإلسالم ،وكذا وجوب عزله عند القدرة على ذلك عند ظهور الكفر البواح وإن مل يكفر اإلمام ،كما يف
احلديث املتفق عليه يف وجوب السمع والراعة.
وخروج مندوب وقد جيب :لديع عدوان السلران املسلم اجلائر إذا تواصل غشمه وبرشه ،وكان
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لألمة قدرة على عزله وخلعه ،وإقامة إمام عادل مكانه ،وهو املقصود حبديث أمراء السوء.

U

وخروج جائز :وهو اخلروج لديع طغيان كاير أو جائر مبا هو أخف منه كفرا أو جورا ،أو أكثر
عدال ورمحة ،سواء يف دار اإلسالم حال عجز األمة عن نصب إمام مسلم عادل ،أو يف غري دار اإلسالم
حال قدرٍة املسلمني على نصب غري مسلم أكثر عدال وأقل جورا ،وهي من النوازل وأحكام الضرورة مراعاة
للمصلحة وديعا للمفسدة.

 1أخرجه البخاري /صحيح البخ اري /كتاب الفنت ،باب قول الن ي سرتون بعدي أمورا تكرهوهنا :ص  ،1112حديث رقم .2154
2زهد ،د .عصام العبد /عامل التغيري االجتماعي يف تفسري سيد قرب :ص .21-60
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المطلب الرابع
موقف الشيخ في بعض المسائل والتطورات الجديدة

تدل أعمال الشيخ َحممد هاجنيتش املكتوبة وغريها ،كما يؤكد ذلك من سربها ونظر ييها من
األساتذة واحلفاظ ،أن هاجنيتش كان على وع ٍي تام مبا حييط به من خصائص الزمان واملكان والناس
واألشياء ،وحىت الظواهر والقضايا واملشكالت ،يكان يكتب بتديق وسرعة.
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وموقفه كان دوما بارزا يف األمور والقضايا املستجدة ،حيث اتسم بالعدل واجلرأة والتميز يف
الررح .يقد سجل التاريخ موقفه يف التصدي ملا ارتكبته الدولة الكرواتية املستقلة من إخراج األبرياء على
اختالف يصائلهم وطردهم من البوسنة ،وذلك حني أصدر البيان السراييفي مصرحا ييه ريضه وتنديده
هلذه اجلرةمة ،واليت شاركهم ييها يئة من املسلمني والكاثوليك ضد األرذوكسيني الصرب واليهود وغريهم.

M

وقد طالب يف تصرحيه من احلكومة الكرواتية واملسؤولني السياسيني والدينيني من املسلمني تويري األمن حلياة
و ممتلكات مجيع سكان البوسنة ،ووقف التحريض على الصراع بني الشعوب ،كما طالب بإدانة اجملرمني
وحماكمتهم1.ومت كتابة هذا البيان خبط يده وشاركه ييه صاحبه قاسم دوبراتشا ليكون البيان رسيا من قبل
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مجعية "اهلداية" العلمية ،والذي وقع عليه مائة ومثانية موظف ومسؤول من مدينة سراييفو ،مث تبعه يف كتابة
بيانات مشاهبة عدد كبري من املسؤلني واملثقفني من شىت املدن البوسنية.
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ومن التحديات اليت واجهها الشيخ وتصدى هلا بتميز مسألة تعليم العلوم اإلسالمية باللغة

وتعلمها ،األمر الذي جعل الشيخ من الرواد يف هذا اجملال.

1
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البوسنية ،حيث وقف كثري من الشيوخ موقفا معارضا للتعليم بغري اللغة العربية .لكن الشيخ نظر للمسألة
على املدى البعيد ،ألنه الحظ أن اللغة العربية على طريق النسيان وأن األجيال اجلديدة تكاد ال تفقه حريا
منها ،لذلك قام الشيخ برتمجة العديد من الكتب التعليمية إىل اللغة البوسنية بدءا من علوم القرآن واحلديث
وأصول الفقه ،ومل ِ
يكتف هبذا ،بل أنشأ مصرلحات جديدة لتلك العلوم حبيث يسهل على الرالب يهمها

إن وعي الشيخ ويهمه للدين واستيعابه للتغريات من حوله أمكنه من التفريق والتمييز ما بني
التغيريات احلديثة املقبولة شرعا وغري املقبولة .يعندما دعا املفيت يهيم سباهو إىل شرح جديد للشريعة
اإلسالمية يف املسائل اليت هلا طابع ديين حمض ،كالزواج املشرتك ،بني املسلم والكتابية ،والربا والتقاومي،
 1الوثيقة مشهورة بسم "البيان سراييفي" من قبل مجعية العلماء "اهلداية" سنة  1441م .مكتبة "الغازي خسروبك" ،رقم املخروطة.3300 :
 1دوراكوييتش ،د .أسعد  /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة /مؤلفات حممد هاجنيتش :ج  ،6ص .461-435
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قائال" :إنه جيب أن يتم ذلك ويقا لترور احلياة والعلوم احلديثة ".وقال أيضا" :إن األحكام العامة ال جيوز
مسها ،أما التفاصيل يال بد من تغيريها" ،كما انتقد مواقف الشيخ من بعض املسائل الراهنة .يرد عليه
الشيخ مبنشورة منرلقا من معريته اجليدة مبنهج العلم اإلسالمي ،حيث يقول" :إن كل مسألة يف اإلسالم
هي مسألة دينية سواء كانت متعلقة باإلةمان أو العبادات أو املعامالت" ،كما ريض إمكان تغيري حمتويات
األحكام الشرعية عن طريق الشرح أو االجتهاد .وقال أيضا" :ال جيوز أي اجتهاد يف األمور اليت أمر هبا أو
َهنى عنها القرآن والسنة" ،كما ريض القول بأن األحكام التفصيلية تقل أمهية من الناحية الدينية عن
1
األحكام العامة ،وأهنا بذلك قابلة للتغيري ،مستدال بأحكام الفقه اإلسالمي.
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 1هاجنيتش ،حممد /شرح املسائل الشرعية لدينا /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة :ج  ،6ص .141-131
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المبحث الثالث
أسباب التغيير بفعل اإلنسان

a

تكلمنا يف املباحث السابقة أنه ال بد حلدوث أي شيء من ٍ
سبب يرتبط به ،يقانون السببية أي
ربط املسببات بأسباهبا والنتائج مبقدماهتا ،قانون عام شامل لكل ما يف هذا العامل ولكل ما حيصل لإلنسان
يف الدنيا واآلخرة .ويكثر يف القرآن الكرمي ترتيب األحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على
األسباب بررق متنوعة ،ييأيت بباء السببية تارة كقوله تعاىلُ ﴿ :كلُوا َوا ْشَربُوا َهنِيئا ِمبَا ُكْنتُ ْم تَ ْع َملُو َن﴾،1
ويأيت بالالم تارة كقوله تعاىل﴿ :كِتاب أَنْزلْنَاه إِلَيك لِتخرِج النَّاس ِمن الظُّلُم ِ
ات إِ َىل النُّوِر﴾ ،2ويأيت بذكر
َ
َ ُ ْ َ ُْ َ َ َ َ
الوصف املقتضي للحكم تارة كقوله تعاىلَ ﴿ :وَم ْن يَت َِّق اللَّهَ َْجي َع ْل لَهُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسرا﴾ ،3ياهلل تعاىل اقتضت
4
حكمته ربط املسببات بأسباهبا.
يأمور احلياة َتري ويق سنن اهلل العامة يف األسباب واملسببات ،يأما أسباب األحداث االجتماعية
يهي مبختلف أنواعها من سياسية واقتصادية وحضارية وعمرانية وغلبة ونصر وهزةمة وخذالن ،اخل ،أسباب
دقيقة وكثرية ومتشعبة ومتشابكة وقد يعسر على الكثريين اإلحاطة هبا تفصيال .ولكن مع هذا العسر ةمكن
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للمتأمل الفاحص الدقيق أن يعريها وحييط هبا علما ،كما ةمكنه اجلزم حبصول نتائج معينة بناء على أسباب
معينة وإن مل ةمكنه اجلزم مبيعاد حصول هذه النتائج ،ينستريع مثال أن حنكم على وجه اجلزم واليقني بزوال
حكم أو سلران إذا وجدناه قائما على الظلم واإلرهاب وإن كنا ال نستريع حتديد وقت زواله على وجه

si

الدقة والضبط كما حندد ميعاد غروب الشمس أو شروقها" 5.يكل سبب موقوف على وجود الشروط
وانتفاء املوانع .يال بد من متام الشروط وزوال املوانع ،وكل ذلك بقضاء اهلل وقدره ،وليس شيء من
األسباب مستقال مبرلوبه بل ال بد من انضمام أسباب أخرى إليه ،وال بد أيضا من صرف املوانع
واملعارضات عنه حىت حيصل املقصود ،ياملرر وحده ال ينبت النبات إال مبا ينضم إليه من اهلواء والرتاب
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وغري ذلك .مث الزرع ال يتم حىت تصرف عنه اآليات املفسدة له .والرعام والشراب ال يغذي إال مبا جعل
1
اهلل يف البدن من األعضاء والقوى".

 1سورة الرور :آية .14
 2سورة إبراهيم :آية .1
 3سورة الرالق :آية .4
 4اجلوزية ،حممد بن أ ي بكر الزرعي ابن قيم /مدارج السالكني :ج ، 3ص  420و .444
 5زيدان ،د .عبد الكرمي /السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واأليراد يف الشريعة اإلسالمية :ص .14
 1ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم /جمموعة الفتاوى :ج  ،0ص  133و .162
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ولعل أيضل مثال ألمهية السببية ما حصل يف معركة أحد ،وما أصاب املسلمني من البالء والقتل،
ََن هَٰ َذا قُل هو ِمن ِع ِ
ِ
ند أَنْ ُف ِس ُك ْم إِ َّن ٱللَّ َه
َصَٰبَْت ُك ْم ُّمصيبَة قَ ْد أ َ
كما قال تعاىل﴿ :أ ََولَ َّمآ أ َ
َصْبتُ ْم ِّمثْ لَْي َها قُ ْلتُ ْم أ ََّٰ َ ْ ُ َ ْ
علَى ُكل شي ٍء قَ ِدير﴾ ،1أي :من أين هذا الذي أصابنا ،وأجاب اهلل عنه بقوله( :قُل هو ِمن ِع ِ
ند
ْ َُ ْ
َ َٰ ِّ َ ْ
أَنْ ُف ِس ُك ْم) ،أي :هذا االهنزام إمنا حصل بشؤم عصيانكم ،أنتم السبب ييما أصابكم ،الختياركم اخلروج من
املدينة ،أو لتخليتكم املركز .وإهنم إمنا وقعوا يف هذه املصيبة بشؤم معصيتهم وذلك ألهنم عصوا الرسول يف

a

أمور ،أوهلا :أن الرسول ،عليه الصالة والسالم ،قال أن املصلحة يف أن ال خيرجوا من املدينة بل يبقون
ههنا ،وهم أبوا إال اخلروج ،يلما خالفوه توجه إىل أحد .وثانيها :ما حكى اهلل عنهم من يشلهم .وثالثها:
ما وقع بينهم من املنازعة .ورابعها :أهنم يارقوا املكان ويرقوا اجلمع .وخامسها :اشتغاهلم برلب الغنيمة
وإعراضهم عن طاعة الرسول ،عليه السالم ،يف حماربة العدو ،يهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصي ،واهلل
تعاىل إمنا وعدهم النصر بشرط ترك املعصية .يمعىن ( ِم ْن ِعْن ِد أَنْ ُف ِس ُك ْم) على القولني األولني بذنوبكم،
وعلى القول األخري باختياركم ،2وكالمها كان سببا لتغيري جمرى املعركة إىل اهلزةمة ،وهو مما كسبت أيديهم.
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 1سورة آل عمران :آية .165
 2الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص  ،464الرازي ،محمد بن أ ي
بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح :ج  ،5ص  ،64-60القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،4ص
.165
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المطلب األول
الجوانب التربوية وتغيير ما بالنفس

إن للرتبية دورا يف تغيري الربيعة اإلنسانية ويدل على ذلك كثري من اآليات واألحاديث النبوية،
يقد قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم" :ما من مولود إال يولد على الفررة يأبواه يهودانه أو ينصرانه

a

أو ةمجسانه 1".وإن الرسول ،عليه الصالة والسالم ،قد بعث مربيا ومعلما ،رايعا لواء التعليم والتزكية،
واضح املنهج ومربقا له ،يكان قدوة عظيمة اقتدى به الصحابة وخترجوا على يديه يغريوا ما بأنفسهم يتغري
جمرى التاريخ 2.إذن ،ةمكن هتذيب سلوك الناس ونفوسهم وتزكيتها عن طريق الرتبية وباألساليب املختلفة،
ويُ َع ُّد إبراز دور اإلنسان يف منهج التغيري بدرجة كايية غدا من الضروريات امللحة جدا ،ذلك ألن اإلسالم
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جعل اإلنسان مدار احلركة احلضارية ،وأوكل إليه مهمة التغيري والبناء وكلفه لتحقيق اخلالية على هذه
األرض ،وإدارة الصراعات اليت َتري يوقها ،ويقوم اإلنسان هبذا الدور التارخيي من خالل عقله املدرك يف
3
عامل الشهادة ،وشعوره ،وطاقاته اليت زوده اهلل هبا.

M

وقد أكد القرآن الكرمي على إرادة اإلنسان ،ودوره يف عملية التغيري ،سواء كان ذلك يف االَتاه
االجيا ي أو السل ي ،يتضح ذلك من خالل قوله  -عز وجل﴿ :إِ َّن اللَّ َه َال يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما
4
ِ
ك بِأ َّ
ك ُمغَيِّ را نِ ْع َمة أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم
َن اللَّهَ َملْ يَ ُ
بِأَنْ ُف ِس ِه ْم ﴾.وقوله تعاىل﴿ :ذَل َ
َوأ َّ
َن اللَّهَ َِسيع َعلِيم 5﴾.يهذا اجلانب يقرر عدل اهلل يف معاملة العباد ،يال يسلبهم نعمة وهبهم إياها إال
بعد أن يغريوا نواياهم ،ويبدلوا سلوكهم ويقلبوا أوضاعهم ،ويستحقوا أن يغري ما هبم مما منحهم إياه
يقدروه ويشكروه ،ومن ٍ
جانب آخر يكرم هذا املخلوق اإلنساين أكرب تكرمي ،حني
لالبتالء واالختبار مث مل ُّ
جيعل قدر اهلل به ينفذ وجيري عن طريق حركة هذا اإلنسان وعمله ،وجيعل التغيري القدري يف حياة الناس
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مبنيا على التغيري الواقعي يف قلوهبم ونواياهم وسلوكهم وعملهم ،وأوضاعهم اليت خيتاروهنا ألنفسهم .يأخرب
اهلل تعاىل بأنه ال يغري ما بقوم حىت يقع منهم تغيري ،إما منهم أو من الناظر هلم ،أو ممن هو منهم بسبب،
وإذا أراد اهلل أن يغري ما بقوم حني يغريون ما بأنفسهم ال يَرد إرادته شيء 1.يهو يتعقبهم باحلفظة من أمره

U

ملراقبة ما حيدثونه من تغيري بأنفسهم وأحواهلم ،يريتب علي ذلك تصريه هبم .يإنه ال يغري نعمة وال يغري عزا

 1أخرجه البخاري /صحيح البخاري /كتاب اجلنائز /باب ما قيل يف أوالد املشركني /ص  ،111حديث رقم  ،1305وأخرجه إمام مسلم/
صحيح مسلم /كتاب القدر /باب معىن كل مولود يولد على الفررة :ص  ،1152حديث رقم .1650
 2مرر ،د .سيف اإلسالم علي /التغري االجتماعي :دراسة حتليلية من منظور الرتبية اإلسالمية /ص .20
 3عبد احلميد ،حمسن /منهج التغيري االجتماعي يف اإلسالم :ص .41
 4سورة الرعد :آية .11
 5سورة األنفال :آية .53
 1القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،0ص  ،14ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد
وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،13ص .111
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أو ذلة ،وال يغري مكانة أو مهانة ،إال أن يغري الناس من مشاعرهم وأعماهلم وواقع حياهتم ،ييغري اهلل ما هبم
ويق ما صارت إليه نفوسهم وأعماهلم .وإن كان اهلل يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون ،ولكن ما يقع
عليهم يرتتب على ما يكون منهم ،وجييء الحقا له يف الزمان بالقياس إليهم .وإهنا حلقيقة تلقي على البشر
تبعة ثقيلة؛ يقد قضت مشيئة اهلل وجرت هبا سنته ،أن ترتتب مشيئة اهلل بالبشر على تصرف هؤالء البشر؛
وأن تنفذ ييهم سنته بناء على تعرضهم هلذه السنة بسلوكهم .ويف كال اآليتني الباء للسببية ،واجلملة مسوقة

a

لتعليل ما أشري إليه .يفي اآلية من سورة الرعد جاء بعد تقرير املبدأ السياق عن حالة تغيري اهلل ما بقوم إىل
السوء؛ ألهنم ،حسب املفهوم من اآلية ،غريوا ما بأنفسهم إىل أسوء يأراد هلم اهلل السوء 1.ولكن إذا غري
العباد ما بأنفسهم من املعصية ،يانتقلوا إىل طاعة اهلل ،غري اهلل عليهم ما كانوا ييه من الشقاء إىل اخلري
والسرور والغبرة والرمحة 2.أم ا يف اآلية من سورة األنفال يفيها إشارة إىل ما أنزله من عذاب على األمم
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املكذبة الكايرة الظاملة ،وإىل بيان سنته يف عباده ،وهي أنه تعاىل مل يكن من شأنه أن يغري نعمة أنعمها
على قوم كاألمن والرخاء ،أو الرهر والصفاء حىت يغريوا هم ما بأنفسهم بأن يكفروا ويكذبوا ،ويظلموا أو
يفسقوا ويفجروا ،وعندئذ يغري تلك النعم بنقم ييحل حمل األمن والرخاء اخلوف والغالء وحمل الرهر
والصفاء اخلبث والشر والفساد هذا إن مل يأخذهم با ِإلبادة الشاملة واالستئصال التام 3 .وذلك كدأب

of

كفرة قريش املذكورين حيث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام ،غايلني عن نعم االمهال وسائر النعم
الدنيوية عليهم ،كصلة الرحم ،يلما بعث النب ي  -صلى اهلل عليه وسلم  -غريوها على أسوء حال منها
وأسخط حيث كذبوه وعادوه ومن تبعه من املؤمنني ،وحتزبوا عليهم وقرعوا أرحامهم ،يغري اهلل تعاىل ما
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أنعم به عليهم من نعمة االمهال ووجه إليهم نبال العقاب والنكال.
ويف ضوء اآليات السابقة ةمكننا القول بأن التغيري الذي يقود األمم لصنع التقدم ،إمنا يعين
إحداث ثورة داخل كيان اإلنسان لصاحل نفسه ولصاحل احلياة من حوله ،وتتم هذه الثورة أوال داخل
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النفس ،مث تتجه بعد ذلك إىل إحداث التغيري يف اجملتمع .وكما يتم التغيري يف إطار اجملتمع بثورة تكتسح
املخلفات العفنة والرواسب الفاسدة ،يكذلك التغيري داخل إطار النفس اإلنسانية ،إنه ثورة تكتسح من
النفس كل عوامل الفساد وأسباب الرتدي واهلبوط ودواعي االحنراف والضالل 1.واإلنسان بصنعه للتغيري
َُتَ ِس ُد األهداف من خالل مزجه بني يكرة وإرادة ،واللذان حيددمها اعتقاد اإلنسان .واالعتقاد هو الذي
حيدد الغايات التفصيلية وينبثق عنه اهلدف اجلزئي ،سواء كان اعتقاده اإلةمان باهلل تعاىل أو هواه أو املثل
األعلى يف تصريات اآلباء األولني ،أو يف يكرة من األيكار الليربالية أو القومية أو االباحية أو غريها .ولكن

 1قرب ،سيد /يف ظالل القرآن :ج  ،2ص .335-333
 2السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص  314و .414
 3اجلزائري ،أبو بكر /أيسر التفاسري :ص  514و .215
 4األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ،11ص .11
 1سبع ،توييق حممد /نفوس ودروس يف إطار التصوير القرآين :ج  ،1ص .364
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هذا التغيري ينبغي أن يكون على مستوى القوم أو من ُةمثل اجملتمع أو الدولة ،ييحدث التغيري منهم أوال،
وهو التغيري الذي جعله اهلل مهمة القوم وواجبهم ،بإقدار اهلل تعاىل هلم على ذلك ،حىت يغري اهلل تبارك
وتعاىل حاهلم .وإن حدوث أي هتاون يف اخللط بني التغيريين ،وإدخال التغيري الذي حيدثه اهلل بالتغيري الذي
يقوم به القوم ،أو العكس ،يفقد اآلية يعاليتها ،وتضيع يائدة السنة املوجودة ييها .ولكن ،وإن كان تغيري
ما باألنفس أساس تغيري اجملتمع ،أو تغيري الدولة ،إال أن الفردية وحدها ليس هلا حظ يف التغيري الشامل،

a

الذي يقوم على العمل اجلماعي ،وليس على أساس اجملهودات الفردية غري املتسقة واليت أحيانا تكون
متضاربة وال تؤدي إىل الغرض املرلوب 1.بدليل أن اهلل مل يقل (إن اهلل ال يغري ما بإنسان حىت يغري ما
بنفسه) ،وال ما يدل على شخص يرد ،سواء كان رجال أم امرأة ،مؤمنا كان أم كايرا .وإمنا احلديث عن
قوم ،عن جمتمع ،له خصائصه مبا يشمل الرجال والنساء ،الصغار والكبار ،بكل حمتويات القوم أو اجملتمع
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املعني أو األمة .واملهم أنه ال يشرتط أن يغري اهلل ما بشخص إذا غري ما بنفسه ،كما أنه ال يشرتط أيضا أنه
ال يغري اهلل بالشخص إن غري ما بنفسه ،ألن البحث ليس عن شخص معني ،وإمنا البحث عن جمتمع
مبعناه اخلاص ،أي باعتباره كيانا واحدا .إذ أن الفرد ،ةمكن أن يتغري ما به يف بعض اجلوانب ،إن غري ما

M

بنفسه ،ولكن ذلك ليس دائما يف كل األمور ،يهناك أمور خاصة باجملتمع ،البد من تغيريها ،حىت ينال
الفرد نصيبه من هذا التغيري .وعلى هذا يكون مضمون اآلية (إن اهلل ال يغري ما بقوم) ما مبجتمع أو كيان
اجتماعي حىت يغري اجملتمع ،أو الكيان االجتماعي ،ما بأنفسهم أو الدولة مبا ييها .يالتغيريات اليت حيدثها
األقوام ،يإن اهلل تعاىل علَّقها مبا باألنفس ،يما هذا الذي باألنفس وهل للبشر قُدرة على تغيريه مبا مكنهم
اهلل ييه 2.ياآلية توضح املسؤولية االجتماعية ،أي مؤاخذة اجملتمع كله ،كما يقول تعاىلَ ﴿ :وٱتَّ ُقواْ يِْت نَة الَّ
ص َّ َّ ِ
ِ
آصة﴾ ،3أي ال ختتص إصابتها ملن يباشر الظلم منكم ،بل تصيب ياعل
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُك ْم َخ َّ
تُ َ
يَب ٱلذ َ
يغري ،يإن عقوبته تعم الفاعل وغريه ،وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن
الظلم وغريه ،وذلك إذا ظهر الظلم يلم َّ
املنكر ،وقمع أهل الشر والفساد ،وأن ال ةمكنوا من املعاصي والظلم مهما أمكن .واملراد بالفتنة الذنب
ويسر بنحو إقرار امل نكر واملداهنة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وايرتاق الكلمة وظهور البدع
والتكاسل يف اجلهاد حسبما يقتضيه املعىن 1.ألنه حني تنزل املصيبة على اجملتمع املقصر يإهنا تعم أيرادا مل
يكونوا مقصرين ،وباملقابل قد يسعد أيراد مقصرون يف اجملتمع السليم .ويدل على هذا أيضا حديث
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U

الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -ملا سئل" :أ ُهنلك ويينا الصاحلون؟" قال" :نعم إذا كثر اخلبث".

2

 1علي ،سعيد إساعيل /أصول الرتبية اإلسالمية :ص .124
 2سعيد ،جودت /حىت يغريوا ما باألنفس :ص .30
 3سورة األنفال :آية .15
 1األلوسي  /تفسري روح املعاين :ج  ،4ص  ،110السعدي ،عبد الرمحن  /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .310
 2أخرجه البخاري /صحيح البخاري /كتاب الفنت ،باب قول الن ي ويل للعرب من شر قد اقرتب :ص  ،1110رقم احلديث،2154 :
وأخرجه مسلم /صحيح مسلم /كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب اقرتب الفنت ويتح ردم يأجوج ومأجوج :ص  ،1146رقم احلديث:
.2135
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المطلب الثاني
األسباب السلبية للتغيير
الشرك

a

لقد تكرر لدينا سابقا أن ما كسبته أيدي الناس قد يكون سببا للتغيري العام ،خريا أو شرا ،ويف
هذا املرلب سأحتدث يقط عن ما يؤثر سلبا من أسباب التغيري .وذلك لتسليط مز ٍ
يد من الضوء على تلك
الظواهر املشؤومة واليت يوجد بعضها يف جمتمعاتنا.
إن أكثر الدواعي السلبية للتغيري تأثريا يف حال اجملتمع ككل هو الظلم بأنواعه ،يإذا كثر الظلم يف
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جمتم ٍع ما يلن يستقيم حاله ولن يتحسن مآله .وأعظم أنواعه ضررا هو الشرك باهلل تعاىل .يالشرك سبب
1
ِ
ِ
اد ِيف
للفساد ،كما قال تعاىل﴿ :لَ ْو َكا َن يي ِه َما آهلَة إِالَّ ٱللَّهُ لََف َس َدتَا ﴾.ويف قول اهلل تعاىل﴿ :ظَ َهَر ٱلْ َف َس ُ
ٱلْب ِّر وٱلْبح ِر ِمبا َكسبت أَي ِدي ٱلن ِ ِ ِ
ض ٱلَّ ِذي َع ِملُواْ لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن﴾ ،2يالفساد نتيجة ملا
َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بَ ْع َ
ِ ٍ
ت
َصَٰبَ ُك ْم من ُّمصيبَة يَبِ َما َك َسبَ ْ
كسبت أيدي الناس من املعاصي والذنوب ،كما يف كقوله تعاىلَ ﴿ :وَما أ َ
أَيْ ِدي ُك ْم 3﴾.واملعىن ظهرت املعاصي يف الرب والبحر بكسب الناس إياها ويعلهم هلا ،ومعىن قوله تعاىل:
بعض ِ
ِِ
وبال ِ
أعماهلم يف
ض ٱلَّ ِذى َع ِملُواْ) يعين أن اهلل تعاىل قد أيسد أسباب دنياهم وحمقها ُ
(ليُذي َق ُه ْم بَ ْع َ
الدنيا قبل أن يعاقبهم جبميعها 4.ياآلية تشري إىل مصائب نزلت ببالد املشركني وعرلت منايعها ،ولعلها مما
نشأ عن احلرب بني الروم ويارس ،وكان العرب منقسمني بني أنصار هؤالء وأنصا ِر أولئك ،يكان من جزاء
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ذلك أن انقرعت سبل األسفار يف الرب والبحر يتعرلت التجارة وقلت األقوات مبكة واحلجاز .والفساد:
سوء احلال ،وهو ضد الصالح ،ويساد الرب يكون بفقدان منايعه وحدوث مضاره ،مثل حبس األقوات من
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الزرع والثمار والكأل ،ويف َموتان احليوان املنتفع به .ويساد البحر كذلك يظهر يف تعريل منايعه من قلة
احليتان واللؤلؤ واملرجان ،يقد كانا من أعظم موارد بالد العرب وكثرة الزوابع احلائلة عن األسفار يف البحر،
ونضوب مياه األهنار واحنباس ييضاهنا الذي به يستقي الناس .وعلى هذه الوجوه الثالثة يكون الباء يف قوله
(مبا كسبت أيدي الناس) للعوض ،أي جزاء هلم بأعماهلم ،ويكون الالم يف قوله (ليذيقهم) على حقيقة

U

معىن التعليل .وجيوز أن يكون املراد بالفساد ،يتكون اجلملة إمتاما لالستدالل على وحدانية اهلل تعاىل،
تنبيها على أن اهلل خلق العامل ساملا من اإلشراك ،وأن اإلشراك ظهر مبا كسبت أيدي الناس من
1
صنيعهم.
 1سورة األنبياء :آية .11
 2سورة الروم :آية .41
 3سورة الشورى :آية .31
 4األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ،15ص  , 01ج  ،11ص .40
 1ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،15ص .113
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الذنوب :الذنوب كلمة عامة تشمل الظلم الصغري والكبري وهي بربيعة احلال سبب للتغيريات
ِ ِ
ٍ
َّاه ْم ِيف األ َْر ِ
ض
عدة يف حياة اإلنسان واجملتمع ،قال تعاىل﴿ :أَ َملْ يََرْواْ َك ْم أَ ْهلَكْنَا من قَ ْبل ِهم ِّمن قَ ْرن َّم َّكن ُ
ِ ِ
اهم بِ ُذنُوهبِِ ْم َوأَنْ َشأْنَا
َما َملْ ُمنَ ِّكن لَّ ُك ْم َوأ َْر َس ْلنَا َّ
الس َماء َعلَْي ِهم ِّم ْد َرارا َو َج َع ْلنَا األَنْ َه َار ََْت ِري من َْحتت ِه ْم يَأ َْهلَكْنَ ُ
ِ ِِ
ين 1﴾.وال واضح من هذه اآلية أن اهلالكني إمنا أهلكهم اهلل بذنوهبم اليت اقرتيوها .ويف
من بَ ْعده ْم قَ ْرنا َ
آخ ِر َ
هذا اإلخبار تقرير حقيقة ثابتة أن الذنوب تسبب هالك أصحاهبا خبراياهم ،وسيئاهتم اليت يعلوها ،يذهب

a

األولون كأمس الذاهب ،وجعلناهم أحاديث .مث أنشأنا جيال آخر لنختربهم ،يعملوا مثل أعماهلم ،يأهلكوا
2
كإهالكهم ،ياحذروا أيها املخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصاهبم.
ََن هَٰ َذا قُل هو ِمن ِع ِ
ِ
ند أَنْ ُف ِس ُك ْم إِ َّن
َصَٰبَْت ُك ْم ُّمصيبَة قَ ْد أ َ
وقال تعاىل﴿ :أ ََولَ َّمآ أ َ
َصْبتُ ْم ِّمثْ لَْي َها قُ ْلتُ ْم أ ََّٰ َ ْ ُ َ ْ
ٱللَّهَ َعلَ َٰى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِدير﴾ ،3أي :بسبب عصيانكم لرسول اهلل - ،صلى اهلل عليه وسلم -حني أمركم أن
ال تربحوا من مكانكم يعصيتم .يمعىن ( ِم ْن ِعْن ِد أَنْ ُف ِس ُك ْم) على القولني ،األولني بذنوبكم ،وعلى القول

ay

al

األخري باختياركم.

4

M

ِ ٍ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَ ْع ُفو َعن َكثِ ٍري﴾ ،5أي وما أصابكم
َصابَ ُكم ِّمن ُّمصيبَة يَبِ َما َك َسبَ ْ
﴿وَما أ َ
وقال تعاىلَ :

of

أيها الناس من تغيري وضعكم وحالكم وما أصابكم من مصائب الدنيا ،كاملرض وسائر النكبات واألحوال
ت أَيْ ِدي ُك ْم) ،أي بسبب معاصيكم اليت
املكروهة حنو اآلالم واألسقام والقحط والغرق وأشباهها( ،يَبِ َما َك َسبَ ْ
1
اكتسبتموها ( َويَ ْع ُفو َعن َكثِ ٍري) أي ويعفو عن كثري من الذنوب يال يعاقبكم عليها عاجال ،قيل وآجال.

ty
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الترف وبطر النعمة

وبرر النعمة يعين الرغيان عند النعمة وعدم القيام بشكرها 2واملرتف هو الذي أبررته النعمة،

U
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ويقال أيضا على برر النعمة كفران النعمة ،أي سرتها برتك أداء شكرها 3.ويعل ذلك سبب رئيسي حملقها
 1سورة األنعام :آية .6
 2ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،3ص .141
 3سورة آل عمران :آية .165
 4القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج ،4ص  ،165ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري
القرآن العظيم :ج  ،1ص .150
 5سورة الشورى :آية .31
 1ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ، 4ص  ، 116الرازي ،محمد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح:
ج ، 12ص  ،121األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج ، 15ص . 41
 2ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد ابن مكرم /لسان العرب :ج  ،5ص .115
 3األصفهاين ،الراغب /املفردات يف غريب القرآن :ص .434
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ت ِآمنَة ُّمرْ َمئِنَّة يَأْتِ َيها ِرْزقُ َها
ب اللهُ َمثَال قَ ْريَة َكانَ ْ
﴿و َ
ضَر َ
وريعها ،وجلب اجلوع واخلوف ،كما قال تعاىلَ :
ِ
ان يَ َك َفر ِ ِ ِ
وع و ْ ِ ِ
صنَ عُو َن 1﴾.واملراد بالقرية
اس ْ
َر َغدا ِّمن ُك ِّل َم َك ٍ َ ْ
اخلَْوف مبَا َكانُواْ يَ ْ
اجلُ ِ َ
ت بأَنْعُم الله يَأَذَاقَ َها اللهُ لبَ َ
مكة املكرمة يقد كانت تعيش بأمن واطمئنان وال يزعج أهلها قلق وال خوف بفضل اهلل تعاىل ،وكان يأتيها
رزقها رغدا أي واسعا من كل مكان ،يأبررهتم هذه النعمة يلم يقدروها حق قدرها ،ومل يشكروا اهلل عليها،
ومل يقوموا حبقها ،يأنزل اهلل ييهم نقمته ،يليحذر غريهم أن يفعلوا يعل أهل هذه القرية اليت ضرهبا اهلل مثال
لئال يصيبهم ما أصاهبم.

2

a

وبرر النعمة ذنب كبري قد يستوجب شؤمه خراب الديار واهلالك مع اجلوع واخلوف .قال تعاىل:
ٍ ِ
ِ
ك َم َساكِنُ ُه ْم َملْ تُ ْس َكن ِّمن بَ ْع ِد ِه ْم إَِّال قَلِيال َوُكنَّا َْحن ُن
يشتَ َها يَتِْل َ
ت َمعِ َ
﴿وَك ْم أ َْهلَكْنَا من قَ ْريَة بَرَر ْ
َ
3
ِ
ني﴾  ،أي :وكم أهلكنا من قرية بررت معيشتها ،أي كانت حاهلم كحال أهل مكة يف األمن
الْ َوا ِرث َ

ay

al

وخفض العيش حىت برروا واغرتوا ومل يقوموا حبق النعمة ،ومل يشكروا اهلل عليها ،يدمرهم اهلل تعاىل وخرب

M

ديارهم ،يليعترب كل قوم أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك إذا يعلوا يعلهم يف برر النعمة 4.ومن شؤم هذا
الذنب كذلك أنه سبب يف إهالك الزروع والثمار ،يليس التغيري بسبب البرر على حال واحدا يقد يكون

of

التغيري بقلة الرزق واألمان ،وقد يكون بتغيري حالة بيوهتم بتخريبها وإهالكها حبرب أو غريها ،وقد يكون
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هبالك الزروع والثمار كما تقدم ،وغري ذلك .وهذا ما حصل ألهل سبأ عندما غريوا من الشكر إىل الكفر،
قال تعاىل﴿ :لََق ْد َكا َن لِسبٍإ ِيف مس َكنِ ِهم آية جنَّتَ ِ
ان َعن َةمِ ٍ
ني َوِمشَ ٍال ُكلُوا ِمن ِّرْزِق َربِّ ُك ْم َوا ْش ُك ُروا لَهُ بَْل َدة
ََ َ ْ ْ َ َ
ِ
اهم ِجبَنَّتَ ْي ِهم َجنَّتَ ْ ِ
ني َذ َواتَ ْى أُ ُك ٍل مخَْ ٍط َوأَثْ ٍل َو َش ْي ٍء
طَيِّبَة َوَر ٌّ
ب َغ ُفور يَأ َْعَر ُ
ضوا يَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ْم َسْي َل الْ َع ِرم َوبَ َّدلْنَ ُ
ْ
ِ ِ ِ
ك جزي نَ ِ
ِ ِ
ور 1﴾.يكان جزاؤهم إهالك زرعهم وحدائقهم
ِّمن س ْد ٍر قَل ٍيل َذل َ َ َ ْ ُ
اهم مبَا َك َف ُروا َوَه ْل ُجنَازي إَّال الْ َك ُف َ
مل ا اغرتوا بتنوع مثارهم ونعمة اهلل هلم.
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 1سورة النحل :آية .111
 2الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص  ،630األلوسي ،أبو
الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ،14ص  ،141ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري
القرآن العظيم :ج  ،4ص.610
 3سورة القصص :آية .50
 4الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،3ص  ،413ابن كثري ،عماد
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ج ،13ص  ،311األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ،11ص .40
 1سورة سبأ.12 15 :
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أما الرتف يهو برر النعمة واملرتف هو الذي أبررته النعمة وسعة العيش ،أو هو الذي أطغته
النعمة ،أو املرتف هو املتنعم املتوسع يف مالذ الدنيا وشهواهتا.

1

a

ص ْمنَا ِمن
﴿وَك ْم قَ َ
يهذه الصفات أو أعمال الرتف تسبب التغيريات يف عدة أمور ،يقول تعاىلَ :
ِ
ٍ
ضوا َو ْارِجعُوا
ت ظَال َمة َوأ َ
ضو َن َال تَ ْرُك ُ
َح ُّسوا بَأْ َسنَا إِذَا ُهم ِّمْن َها يَ ْرُك ُ
قَ ْريَة َكانَ ْ
َنشأْنَا بَ ْع َد َها قَ ْوما َ
ين يَلَ َّما أ َ
آخ ِر َ
إِ َىل َما أُتْ ِريْ تُ ْم يِ ِيه َوَم َساكِنِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْسأَلُو َن 2﴾.وجاء يف تفسري هذه اآليات :إن أولئك القوم الظلمة
املرتيني الذين أبررهتم النعمة وأطغتهم ،يردوا احلق الذي جاءهم من رهبم يظلموا أنفسهم بذلك ،وظلموا
غريهم ياستحقوا العذاب 3.وقوله تعاىلَ ( :و ْارِجعُوا إِ َىل َما أُتْ ِريْ تُ ْم يِ ِيه َوَم َساكِنِ ُك ْم) ،أي :إىل نعمكم اليت
كانت سبب برركم ،وارجعوا إىل ما أتريتم ييه من العيش والرياهية واحلال الناعمة 4.وتزيد اآلية الثانية أن

ay

الرتف عامل من أقوى وأسرع وأخبث عوامل التفتت االجتماعي واحنالل روابط اجملتمعات البشرية ،ألن

al

االنغماس يف مراتع الشهوات واشباع الغرائز املنهومة ةميت الشعور بالنخوة ويقتل االحساس بالعزة والغرية،

M

وجيعل الرذائل من مؤلفات احلياة يف هذه اجملتمعات املنحدرة إىل هاوية االهنيار ،بل جيعل الرذائل ميدانا
للتنايس الفاجر ،يال يهتم أحد بريع رأسه انكارا هلا ،بل جيد اجملتمع يف كربائه املرتيني من ينكر على من

of

ينكر هذه الرذائل ،وتصبح الفضائل اخللقية والقيم الروحية غرائب يف نظر هذا اجملتمع املنحل املتحلل،
وعندئذ حتق عليهم كلمة اهلل وحتل هبذا اجملتمع عوامل الفناء ،يقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :يَلَ ْوَال َكا َن ِم َن
ون ِمن قَبلِ ُكم أُولُو ب ِقيَّ ٍة ي ن هون ع ِن الْفس ِاد ِيف ْاألَر ِ َِّ ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ظَلَ ُموا َما
ْ
الْ ُق ُر ْ ْ ْ
ض إال قَليال مم َّْن أ َْجنَْي نَا مْن ُه ْم َواتَّبَ َع الذ َ
َ َْ َ ْ َ َ َ َ
أُتْ ِريُوا يِ ِيه وَكانُوا جم ِرِمني * وما َكا َن ربُّ ِ ِ
صلِ ُحو َن﴾ ،1وهذه اآلية يلوح من
ك ليُ ْهل َ
َ َ
ك الْ ُقَرى بِظُْل ٍم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
ُْ َ َ َ
َ
إشراقها أن اهلل تعاىل جعل من سنته أن يأخذ باإليساد االجتماعي وإشاعة الفواحش والشرور أسرع مما
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يأخذ الكفر واالشراك به ،كما أهنا تبني أن أهل اخلري والصالح لو قاموا بواجب النهي عن الفساد يف

ni

األرض بصدق وإخالص وشجاعة يف احلق وللحق لنجا اجملتمع وسلم من انتقام اهلل وبرشه ،ألن سنته

U

تعاىل أال يهلك الناس هالك استئصال بكفرهم ما داموا صاحلني للحياة املستقيمة ،وجزاء الكفر يقبل

 1زيدان ،د .عبد الكرمي /السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واأليراد يف الشريعة اإلسالمية :ص .112
 2سورة االنبياء :آية .13-11
 3ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،5ص .334
 4القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،11ص  ،125الرازي ،محمد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار
الصحاح :ج  ،11ص .146
 1سورة هود :آية .112-116
179

التأجيل اىل الدار اآلخرة ،ولكن جزاء البغي والفجور والفساد يف األرض معجل يف هذه احلياة مويور يف
اآلخرة.

1

فساد القمة
ونعين بذلك يساد الرؤساء ِ
وع ْلية القوم من أولياء األمر كامللوك واألمراء ،ألن ذلك يعين بالضرورة
ِ
ك قَ ْريَة أ ََم ْرنَا ُمْت َريِ َيها يَ َف َس ُقواْ يِ َيها يَ َح َّق َعلَْي َها
يساد القرية بالعموم ،كما قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا أ ََرْدنَا أَن ن ُّْهل َ
اها تَ ْد ِمريا 2﴾.وجاء يف تفسريها :وإذا أردنا وقت هالكها أمرنا على لسان رسلنا مرتييها
الْ َق ْو ُل يَ َد َّم ْرنَ َ
بالراعة ،أي متنعميها وجباريها وملوكها ،يفسقوا ييها يحق عليها القول يأهلكناها .وإمنا خص اهلل تعاىل

a

املرتيني بالذكر م ع توجه األمر بالراعة إىل اجلميع ألهنم أئمة الفسق ورؤساء الضالل ،وما وقع من سواهم
إمنا وقع باتباعهم وإغوائهم 3.والقرآن احلكيم ينبه إىل سنة من سنن اهلل يف تصوير اآلخذين بزمام اجملتمع
واالحنراف به إىل منحدرات الرذائل اخللقية ،ومحله بالقدوة السيئة على االحنراف معهم تقليدا ،إذا أراد اهلل

ay

al

M

أخذهم استئصاال ،أو أخذهم تأديبا ،يتقودهم شهواهتم إىل مزالق اخلبائث كفرا وإحلادا ،أو إىل مزالق
ِ
ك َج َع ْلنَا ِيف ُك ِّل قَ ْريٍَة
اخلبائث االجتماعية والرذائل احندارا مع أحط الشهوات ،كما قال تعاىلَ ﴿ :وَك َذل َ
أَ َكابَِر ُْجم ِرِمي َها لِيَ ْم ُك ُروا يِ َيها َوَما ةمَْ ُك ُرو َن إَِّال بِأَنْ ُف ِس ِه ْم َوَما يَ ْشعُ ُرو َن﴾ ،4يهذه اآلية الكرةمة تبني أن أعمال
قمة اجملتمعات تسبب االحندار والفساد على مراحلهما وأن االهنيار يبدأ من تفتت القمة االجتماعية يف

of
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الظلم

si

ty

األمم والشعوب ،ويساد القمة نذير صارخ بإيساد اجملتمع ،وهذا اإليساد إذا وقع ال خيص جانبا أو طائفة،
5
وامنا ينصب عاما شامال مغرقا.

ni

ويقصد به هنا الظلم املتعدي أثره على الغري على اختالف درجاته ويكون يف هضم احلقوق
عم شره وطغى على البالد .وقد وردت كثري من اآليات القرآنية واألحاديث
والتعدي عليها ،وذلك إ ْن َّ
النبوية اليت تبني أن الظلم من أخرر األعمال ،وأنه يُسبب تغيريا جذريا يف اجملتمع ،وأن الذين يظلمون

U

أنفسهم يظلمون غريهم؛ سواء كانوا حكاما أو حمكومني ،وذلك يستوجب التغيري يف الدنيا والعقاب يف
اآلخرة .وقد قضى اهلل تعاىل أن تزول األنظمة والدول بظلمها ،ويف بيان هذه السنة العامة آيات كثرية يف
1
ِ
اه ْم لَ َّما
ك إَِّال الْ َق ْوُم الظَّال ُمو َن﴾  ،وقال سبحانهَ ﴿ :وتِْل َ
كتاب اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :ه ْل يُ ْهلَ ُ
ك الْ ُقَرى أ َْهلَكْنَ ُ
 1عربون ،أ.د .حممد الصادق /سنن اهلل يف اجملتمع من خالل القرآن :ص .12
 2سورة اإلسراء :آية .16
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1
ِ ِ
ك بُيُوتُ ُه ْم َخا ِويَة ِمبَا ظَلَ ُموا 2﴾.ومنها﴿ :يَ ُق ِر َع
ظَلَ ُموا َو َج َع ْلنَا ل َم ْهل ِك ِه ْم َم ْو ِعدا﴾  ،وقوله جل شأنه﴿ :يَتِْل َ
ِ ِ َّ ِ
ين ظَلَ ُموا﴾ ،3وقوله تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد أ َْهلَكْنَا الْ ُق ُرو َن ِمن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َّما ظَلَ ُمواْ﴾ ،4وكلمة (ملا)
َداب ُر الْ َق ْوم الذ َ

ظرف يدل على وقوع يعل لوقوع غريه مما هو سبب له .وهذا يدل على وقوع هالك األمة لوقوع سببه وهو
الظلم .وهذا الظلم نوعان ،وأما األول يظلم األيراد ألنفسهم بالفسق والفجور واخلروج عن طاعة اهلل
والتظامل ييما بينهم .وأما الثاين يظلم احلكام هلم على حنو يهدر حقوقهم ويذهب بعزهتم ويعودهم على

a

حياة الذل واملهانة مما جيعل األمة ضعيفة غري صاحلة للبقاء ،ييسهل على األعداء االستيالء عليها
5
ص ْمنَا ِمن قَ ْريٍَة
واستعبادها ،ييكون هذا حمقا هلا ويناء لشخصيتها .ييصدق عليها قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وَك ْم قَ َ
ِ
ين﴾ ،6وهذه السنة دائمة يف األمم وهلا مواقيت هلالكها بسبب
ت ظَال َمة َوأ َ
َكانَ ْ
َنشأْنَا بَ ْع َد َها قَ ْوما َ
آخ ِر َ
ِ
ٍ
َجل إِذَا
الظلم ،ختتلف باختالف أحواهلا وأحوال أعدائها وآجاهلا املشار إليها يف قوله تعاىل﴿ :ل ُك ِّل أ َُّمة أ َ
7
ِ
اعة َوالَ يَ ْستَ ْق ِد ُمو َن﴾...
َجلُ ُه ْم يَالَ يَ ْستَأْخ ُرو َن َس َ
َجاء أ َ

ay

M

al

ومن تلك األمم من بقيت آثارها بعد العذاب للنظر واالعتبار ،ومنها من حصدها عقاب اهلل يلم
ِ
صه علَي َ ِ
يبق منها شيء ،قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َ ِ
ِ
اه ْم َولَ ِكن
ك مْن َها قَآئم َو َحصيد * َوَما ظَلَ ْمنَ ُ
ك م ْن أَنبَاء الْ ُقَرى نَ ُق ُّ ُ َ ْ
ٍ
ت عْن هم ِآهلتُ هم الَِّيت ي ْدعو َن ِمن د ِ
وه ْم
ون الل ِه ِمن َش ْيء لِّ َّما َجاء أ َْم ُر َربِّ َ
ُ
ظَلَ ُمواْ أَن ُف َس ُه ْم يَ َما أَ ْغنَ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ
ك َوَما َز ُاد ُ
ِ
ِ
َغي ر تَْتبِ ٍ ِ
َخ َذهُ أَلِيم َش ِديد 8﴾.أي :ما ظلمناهم
َخ ُذ َربِّ َ
يب َوَك َذل َ
َخ َذ الْ ُقَرى َوه َي ظَال َمة إِ َّن أ ْ
ك أْ
ك إِ َذا أ َ
َْ
ِ
ِ
َخ َذ
َخ ُذ َربِّ َ
بإهالكنا إياهم ،ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما به أُهلكوا ،وقوله تعاىلَ ﴿ :وَك َذل َ
كأْ
ك إِ َذا أ َ
الْ ُقَرى َوِه َي ظَالِ َمة﴾ ،أي :إن عذاب اهلل ليس مبقتصر على من تقدم من األمم الظاملة ،بل إن سنته تعاىل
يف أخذ كل الظاملني سنة واحدة يال ينبغي أن يظن أحد أن هذا اهلالك قاصر بأولئك الظلمة السابقني،
ِ
يبني أن كل من
َخ َذ الْ ُقَرى َوِه َي ظَالِ َمة)َّ ،
َخ ُذ َربِّ َ
ألن اهلل تعاىل ملا قال عن أحواهلم قالَ ( :وَك َذل َ
كأْ
ك إِ َذا أ َ
شارك أولئك املتقدمني يف أيعاهلم اليت أدت إىل هالكهم ،يال بد أن يشاركهم يف ذلك األخذ األليم
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الركون للظالمين :وإن كانت تلك عاقبة الظلم وأهله ،يال بد ملن يركن إليهم أ ْن َةمَ َّسه شؤم ذنبهم

وشؤم ركون إليهم ،والذين ارتكبوا الظلم ال يفلحون يال يفلح الذين يركنون هلم ومتسهم النار يف اآلخرة،

U
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ِ َّ ِ
َّار﴾ ،1وال تركنوا ،أي ال متيلوا ،والنهي متناول
ين ظَلَ ُموا يَتَ َم َّس ُك ُم الن ُ
قال تعاىلَ ﴿ :وَال تَ ْرَكنُوا إ َىل الذ َ
لالحن راط يف هواهم ،واالنقراع إليهم ومصاحبتهم وجمالستهم وزيارهتم ومداهنتهم والرضا بأعماهلم،
والتشبه هبم ،والتزيي بزيهم ،ومد العني إىل زهرهتم ،وذكرهم مبا ييه تعظيم هلم.
ِ َّ ِ
ين ظَلَ ُمواْ) ،أي إىل الذين وجد منهم الظلم ،ومل يقل
والركون هو امليل اليسري ،وقوله تعاىل (إ َىل الذ َ
َّار) ،أي :يتصيبكم
إىل الظاملني ،أي إذا ركنتم إىل الذين ظلموا يعاقبة الركون إليهم هي النار( .يَتَ َم َّس ُك ُم الن ُ
النار اليت هي للظاملني ،وجزاء من يركن إليهم ألن الركون إىل الظلم وأهله ظلم ،وال تنصرون بنصر اهلل

a

وتأييده ألن الذين يركنون إىل الظاملني يكونون منهم ،واهلل تعاىل ال ينصر الظاملني ،كما قال تعاىلَ ﴿ :وَما
لِلظَّالِ ِم ِ
َنصا ٍر 3...2﴾.وألنه قضي على الظاملني باخلسران وعدم الفالح ،قال تعاىل﴿ :إِنَّهُ َال يُ ْفلِ ُح
َ
ني م ْن أ َ
4
الظَّالِ ُمو َن﴾  ،يبني سبحانه لنا حال هؤالء املستضعفني يوم القيامة الذين ليس هلم حمبة يف ركوهنم للظلمة
ض الْ َقو َل ي ُق ُ َّ ِ
بقوله جل شأنه﴿ :ولَو تَرى إِ ِذ الظَّالِمو َن موقُويُو َن ِعْن َد رِّهبِم ي رِجع ب ْع ُ ِ
ين
ض ُه ْم إ َىل بَ ْع ٍ ْ َ
َ ْ َْ ُ َ
ُ َْ
ول الذ َ
َْ َ
َِّ ِ
استضعِ ُفوا لِلَّ ِذين استكْب روا لَوَال أَنْتم لَ ُكنَّا مؤِمنِني * قَ َ َّ ِ
ص َد ْدنَا ُك ْم
استُ ْ
ُْ ْ
ضعِ ُفوا أ َْ
ُْ َ
ين ْ
ين ْ
َحن ُن َ
َ َْ َُ ْ ُ ْ
استَكْبَ ُروا للذ َ
ال الذ َ
ال الَّ ِذين است ِ َِّ ِ
ِ
َّها ِر
ني * َوقَ َ َ ْ ُ ْ
َع ِن ا ْهلَُدى بَ ْع َد إِ ْذ َجاءَ ُك ْم بَ ْل ُكْنتُ ْم ُْجم ِرم َ
ين ْ
استَكْبَ ُروا بَ ْل َمك ُْر اللَّْي ِل َوالن َ
ضع ُفوا للذ َ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
َسُّروا الن ََّد َام َة لَ َّما َرأ َُوا الْ َع َذ َ
إ ْذ تَأْ ُم ُرونَنَا أَ ْن نَ ْك ُفَر باللَّه َوَْجن َع َل لَهُ أَنْ َدادا َوأ َ
اب َو َج َع ْلنَا ْاألَ ْغ َال َل يف أ َْعنَاق الذ َ
5
َك َف ُروا َه ْل ُْجيَزْو َن إَِّال َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾.
وخيتلف أسلوب هذه احملاورات اختاليا يديع عنها سة التكرار ،ويتشاجع يف بعضها املستضعفون
السبِ َيال * َربَّنَا آَهتِِ ْم
َضلُّونَا َّ
ييلقون باملسئولية يف وجه املستكربينَ ﴿ :وقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا َس َادتَنَا َوُكبَ َراءَنَا يَأ َ
ِ
ني ِمن الْع َذ ِ
اب َوالْ َعْن ُه ْم لَ ْعنا َكبِريا 1﴾.ياهلل تعاىل ال يرضى يف أي جمتمع أن يذل ويها َن املستضعفون،
ض ْع َف ْ ِ َ َ
وال أن يرغي ويتجرب املستكربون ألنه سبحانه خلقهم سواسية ال يضل ألحد على آخر يف الربيعة
ِ َّ ِ
اه ُم الْ َم َالئِ َكةُ
ين تَ َويَّ ُ
اإلنسانية ،يلماذا يرغى ويستكرب املستكربون ،ويذل ويضعف املستضعفون﴿ :إ َّن الذ َ
ظَالِ ِمي أَنْ ُف ِس ِهم قَالُوا يِيم ُكْنتم قَالُوا ُكنَّا مست ِ
ني ِيف ْاأل َْر ِ
ض اللَّ ِه َو ِاس َعة يَتُ َها ِج ُروا
ُ َْ ْ
ض َعف َ
ض قَالُوا أَ َملْ تَ ُك ْن أ َْر ُ
َ ُْ
ْ
3 2
ِ
ِ
ك مأْواهم جهنَّم وساء ْ ِ
مصريهم كمصري الذين ظلموا يف الدنيا واآلخرة.
ت َمصريا ... ﴾.يكان ُ
ي َيها يَأُولَئ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ
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المطلب الثالث
موقف األنبياء – عليهم السالم  -من بذل األسباب للتغيير

a

إن بذل األسباب للتغيري كان أمرا بارزا يف منهج االنبياء ،يتارة يأيت األمر الصريح من اهلل تبارك
ك بِأ َْعيُنِنَا
اصنَ ِع الْ ُف ْل َ
وتعاىل لبذل السبب ،كما يف قصة نوح ،عليه السالم ،ملا أمره تعاىل بصنع السفينةَ ﴿ :و ْ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
صنَ ُع الْ ُف ْل َ
ين ظَلَ ُموا إِن َُّه ْم ُم ْغَرقُو َن * َويَ ْ
ك َوُكلَّ َما َمَّر َعلَْيه َم َأل م ْن قَ ْومه َسخ ُروا مْنهُ
َوَو ْحينَا َوَال ُختَاطْب ِين يف الذ َ
ال إِ ْن تَ ْس َخ ُروا ِمنَّا يَِإنَّا نَ ْس َخ ُر ِمْن ُك ْم َك َما تَ ْس َخ ُرو َن 1﴾.يصنع الفلك يف الرب يف األرض من حبر يُعد
قَ َ
استعدادا هاما وضروريا ملرحلة التغيري القادمة ،ين ي اهلل نوح ،عليه السالم ،مل ينتظر أن يأتيه النجاح والنصر
من غري جهد أو تعب أو حتمل سخرية قومه ،بل سعى لذلك واستجاب ألمر ربه.
وهذا ن ي اهلل يوسف  -عليه السالم  -ويف قصته أمثلة عديدة لبذل األسباب ،يمنها اختياره
ب إِ َ ِ
ىن إِلَْي ِه﴾ ،2أي :من
لدخول السجن بدال من يتنة النساء ،ملا قال﴿ :قَ َ
ال َر ِّ
ب ِّ
َح ُّ َّ
ٱلس ْج ُن أ َ
ىل ممَّا يَ ْدعُونَِۤ

ay

al

M

الفاحشة وإن وكلتين إىل نفسي ،يليس يل منها قدرة ،وال أملك هلا ضرا وال نفعا ،إال حبولك وقوتك ،أنت
املستعان ،وعليك التكالن ،يال تكلين إىل نفسي﴿ :أَصب إِلَي ِه َّن وأَ ُكن من ْ ِ
ٱجلََٰ ِهل َ
اب لَهُ
ني * يَ ْ
ٱستَ َج َ
ْ ُ ْ َ
َ
َربُّهُ 3﴾...اآلية ،وذلك أن يوسف ،عليه السالم ،عصمه اهلل عصمة عظيمة ،ومحاه ،يامتنع منها أشد
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االمتناع ،واختار السجن على ذلك ،وهذا يف غاية مقامات الكمال 4.مث وهو يف السجن وبعد دعوته
ك﴾،1
ال لِلَّ ِذي ظَ َّن أَنَّهُ نَ ٍ
أصحاب السجن إىل اهلل تعاىل ،قال ألحد منهماَ ﴿ :وقَ َ
اج ِمْن ُه َما اذْ ُك ْرِين ِعْن َد َربِّ َ
أي أخذ يوسف بالسبب ألن يذكر قصته عند امللك ،ينسي ذلك املوصى أن يذكر مواله امللك بذلك،
2
وكان من مجلة مكايد الشيران.
اج َع ْل ِين َعلَى َخَزائِ ِن ْاأل َْر ِ
ض إِ ِّين َح ِفيظ َعلِيم﴾ ،3وسأل العمل لعلمه
وملا قابل امللك﴿ :قَ َ
ال ْ

ve
r
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واألرشد ،يأجيب إىل ذلك رغبة ييه وتكرمة له.
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ni

بقدرته عليه ،وملا ييه من املصاحل للناس ،وإمنا سأله أن جيعله على خزائن األرض ،وهي األهرام اليت جيمع
ييها الغالت ،ملا يستقبلونه من السنني اليت أخربهم بشأهنا ،ييتصرف هلم على الوجه األحوط واألصلح
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وملا جاءه اإلخوة﴿ :وقَ َ ِِ ِِ
اعتَ ُه ْم ِيف ِر َحاهلِِ ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْع ِريُونَ َها إِذَا انْ َقلَبُوا إِ َىل أ َْهلِ ِه ْم
اج َعلُوا بِ َ
ضَ
ال لفْت يَانه ْ
َ
1
ِ
الس َقايَةَ ِيف َر ْح ِل أ َِخ ِيه ُمثَّ أَذَّ َن ُم َؤذِّن أَيَّتُ َها
لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن ﴾.يلما رجعوا﴿ :يَلَ َّما َج َّهَزُه ْم ِجبَ َها ِزه ْم َج َع َل ِّ
الْعِريُ إِنَّ ُك ْم لَ َسا ِرقُو َن 2﴾.وإىل آخر السورة املليئة مبثل هذه األمثلة.

ويف قصة ن ي اهلل موسى ،عليه السالم ،ملا جعل الْ َم َألَ يَأمترون به ليقتلوه يخرج من املدينة ،كما
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ني﴾ ،3ملا أخربه ذلك الرجل مبا متاأل
ب قَ َ
ال َر ِّ
ب َجنِِّين م َن الْ َق ْوم الظَّالم َ
قال تعاىل﴿ :يَ َخَر َج مْن َها َخائفا يَتَ َرقَّ ُ

4

عليه يرعون ودولته يف أمره ،خرج من مصر وحده ،ومل يألف ذلك قبله ،بل كان يف رياهية ونعمة ورياسة.
وس َٰى إِ َّمآ أَن تُْل ِق َي َوإَِّمآ أَن نَّ ُكو َن َْحن ُن
وعند لقائه مع السحرة قال هلم أن يلقوا أوال﴿ :قَالُواْ َٰةمُ َ
ِ
ني ٱلن ِ
وه ْم َو َجآءُوا بِ ِس ْح ٍر َع ِظي ٍم 5﴾.واحلكمة يف هذا،
ني * قَ َ
ال أَلْ ُق ْواْ يَلَ َّمآ أَلْ َق ْواْ َس َح ُرۤواْ أ َْع َُ
ٱلْ ُم ْلق َ
ٱستَ ْرَهبُ ُ
َّاس َو ْ

a

واهلل أعلم ،لريى الناس صنيعهم ،ويتأملوا ،يإذا يرغوا من باطلهم ،جاءهم احلق الواضح اجللي بعد الترلب
ني
له واالنتظار منهم جمليئه ،ييكون أوقع يف النفوس ،وكذا كان ،وهلذا قال تعاىل﴿ :يَلَ َّمآ أَلْ ُق ْواْ َس َح ُرۤواْ أ َْع َُ
ٱلن ِ
وه ْم﴾ ،أي :خيلوا إىل األبصار أن ما يعلوا له حقيقة يف اخلارج ،ومل يكن إال جمرد صنعة
ٱستَ ْرَهبُ ُ
َّاس َو ْ
6
وخيال.
اض ِر ْ ِ
ِ
اك الْبَ ْحَر يَانْ َفلَ َق
صَ
وسى أ َِن ْ
ب ب َع َ
وكذلك أمره تعاىل أ ْن يضرب بعصاه البحر﴿ :يَأ َْو َحْي نَا إ َىل ُم َ
يَ َكا َن ُك ُّل يِْرٍق َكالرَّْوِد الْ َع ِظي ِم﴾ ،7وإمنا أمر عليه السالم بالضرب يضرب وترتب االنفالق عليه إعظاما
ملوسى ،عليه السالم ،جبعل هذه اآلية العظيمة مرتتبة على يعله ولو شاء  -عز وجل  -لفلقه بدون ضربه
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بالعصا.

1

si

والسرية النبوية مليئة بأمثلة األخذ باألسباب والتوكل على اهلل حىت حيصل التغيري املرلوب ،كما يف
التقدم أمام البئر يف بدر ،مث قيام الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأصحابه حبفر اخلندق حول املدينة املنورة
وغري ذلك من األمثلة وما ذكرناه آنفا هو منوذج عن سلوك األنبياء يف بذل االسباب يف سبيل التغيري.
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 2سورة يوسف :آية .21
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المطلب الرابع
الشيخ هانجيتش وأخذه باألسباب من أجل التغيير
ذكرنا يف ما سبق من يصول عددا من جهود الشيخ يف اإلصالح واليت تعد مجيعها طرقا يف األخذ
باألسباب ألجل التغيري .يالوعظ واإلرشاد وكتابة املقاالت ليست إال أسبابا ةمكن من خالهلا إحداث
التغيري ،إ ذا شاء اهلل تعاىل.
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ومن األعمال املتميزة اليت سعى ييها هاجنيتش جاهدا إلحداث التغيري املنشود حلاضر ومستقبل
مسلمي البوسنة واهلرسك ،هو تأسيسه ملا يسمى بلجنة "النجاة" القومية يف عام 1441م ،واليت كانت
تضم ٍ
آنئذ مج يع املنظمات والرابرات واجلمعيات البوسنية املسلمة ،حيث هتدف إىل إنقاذ القيم املادية

M

والروحية للمسلمني ،واحلفاظ على أرواحهم وممتلكاهتم يف ظل األوضاع احلرجة سياسيا واقتصاديا ..إخل.
ومما يدل على متيز هذا اجلهد املبذول يضال عن إحداثه نوعا من التغيري ،اختصاص هذه اللجنة
على الصعيد اخلارجي بتعريف العامل اإلسالمي بأوضاع املسلمني يف البوسنة واهلرسك ،وأما على الصعيد
الداخلي دعمها املادي باألسلحة للذين يدايعون عن منازهلم من مسلمي البالد ،كما أن هذه اللجنة
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كانت تعترب التنظيم الوحيد الذي يُعىن بتدبري أمور املسلمني يف البوسنة واهلرسك آنذاك.
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si

وكما ال ننسى إنشاءه للبيان السراييفي عام 1441م ،وما تالها من البيانات املماثلة يف كل من

ni
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موستار ،وتوزال ،وبييلينا ،وبريدور من العام نفسه .حيث تتحدث عن جرائم السلرات الكرواتية على
البشانقة والصرب واليهود والغجر وغريهم من الشعوب املضرهدة يف البوسنة واهلرسك إبان احلكم الكروايت
ييها.

U

وكان الشيخ هاجنيتش ةمارس نشاطاته االجتماعية ممثال لعلماء الدين ،ييعرب عن احتياجات
املسلمني والدين اإلسالمي يف ذلك الوقت .من ذلك سعيه لوضع دستور جديد للمشيخة اإلسالمية
هبدف تويري مكانة أيضل ملؤسسة األوقاف واملدارس اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك ،العتقاده أن إعادة
تنظيم الرائفة اإلسالمية من الناحية الدستورية واإلدارية ستؤدي إىل حتسني وضع املسلمني والدين يف
1
البالد.
 1كاريتش ،د .أنس و دوراكوييتش ،د .أسعد  /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة :ج  ،1ص .4-2
 1املصدر السابق :ج  ،1ص .11
185

الفصل الخامس
دواعي التغيير االجتماعي ودور الجانب التربوي فيه وميادين التربية من منظور القرآن
مع نموذج في جهود الشيخ فيها

a
ay

 -5.1المبحث األول :احلاجة للتغيري وآثاره ومعوقاته يف القرآن الكرمي
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 -5.1.1المطلب األول :حاجة اجملتمع للتغيري
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 -5.1.1المطلب الثاني :آثار التغيري االجتماعي
 -5.1.1المطلب الثالث :معوقات التغيري االجتماعي
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 -5.1المبحث الثاني :دور الرتبية يف التغيري اجملتمع يف القرآن الكرمي
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 -5.1.1المطلب األول :دور التغيري الرتبوي يف بناء اجملتمع
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 -5.1.1المطلب الثاني :البعد الرتبوي يف تغيري بالعبادات

 -5.1.1المطلب الثالث :دور التغيري الرتبوي يف الضبط االجتماعي
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 -5.1المبحث الثالث :ميادين التغيري الرتبوي من منظور القرآن الكرمي

 -5.1.1المطلب الثالث :ميدان اإلعداد الوظيفي

U

 -5.1.1المطلب الثاني :ميدان التعليم واإلعداد الفكري
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 -5.1.1المطلب األول :ميدان العقيدة والتزكية

 -5.1.3المطلب الرابع :منوذج يف جهود الشيخ يف امليادين الرتبوية املختلفة
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المبحث األول

الحاجة للتغيير ومعوقاته في القرآن الكريم

a

حتدثنا يف الفصول السابقة أن بعض التغيريات واجبة ،ياحلاجة إليها حددها الشرع ،وأمهيتها ترجع
إىل سبب مشروعيتها ،ولكن منها ما يرتتب عليه مفسدة أكرب من جلب املصلحة ،كما كان يف رغبة الن ي
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 صلى اهلل عليه وسلم  -إلعادة بناء الكعبة ،يقال  -صلى اهلل عليه وسلم  -لزوجته" :يا عائشة ،لوالأن قومك حديثو عهد جباهلية ،ألمرت بالبيت يهدم يأدخلت ييه ما أخرج منه وألزقته باألرض وجعلت له
بابني بابا شرقيا وبابا غربيا ،يبلغت به أساس إبراهيم 1".وهذا ما ذكرناه يف حديثنا عن يقه التغيري ،وقصدنا

M

يف هذا املبحث إلقاء مزيد من الضوء على احلاجة للتغيري املشروع الذي يرلبه الزمن واجملتمع.
ومن هذا التغيري املشروع تغيري النفس وهو أشد التغيريات طلبا وحاجة لدى األيراد ،وكما هو حال
يف التغيري الرتبوي الذي هو حاجة كل جمتمع ،وهو ضروري ملا حيمله كل زمان من حتديات وترلب من
اجملتمع التحرك واملتابعة.
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ومن تلك التغيريات اليت حيتاج إليها اجملتمع ما هو اجتماعي وتنظيمي واقتصادي ،واليت قد تدخل يف دائرة
اإلعداد الواجب وهو ما يسميه علماء االجتماع حتديثا أو تقدما للمجتمع.
ولكل تغي ٍري معوقات وصعوبات حتددها عادات اجملتمع وتقاليده ومستواه ،وهذا ما حيذر منه قبل
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البدء بالتغيري ،يقد تسبب هذه املعوقات ريضا تاما للتغيري ،بل قد تكون سببا للصراع بني القائمني بالتغيري
ورايضيه إىل أن يسري األمر إىل العدوان والقتال.

 1أخرجه البخاري /صحيح البخاري /كتاب احلج ،باب يضل مكة وبنياهنا :ص ،152رقم حديث .1505
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المطلب األول
حاجة المجتمع للتغيير
إن واقع األمة اإلسالمية اليوم ،كما ال خيفى على أحد ،ليس واقعا يعتز به املسلم ،بل هو واقع
مظلم ومؤمل يف األصعدة كاية ،ابتداء من املفاهيم ،واملقاييس والقناعات املغلوطة واملخلوطة ،والعادات
والتقاليد املتخلفة املنحرية ،والضعف اخللقي ،وسوء األوضاع االجتماعية والسياسية واإلدارية واالقتصادية،
ويقدان األمانة والعدل والعزة واألمان ،وانتشار الفساد يف كل جماالت احلياة ،ناهيك عن الرغيان والظلم

a
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واجلهل ،كما أن الفقر يف ازدياد ،والربا والزنا واخلمر يف تصاعد ،واألخرر من ذلك هو النكوص واالحنراف
يف الفررة اليت يرر اهلل الناس عليها.
إن العامل حباجة إىل من يهديه إىل طريق مستقيم ،كما أن األمة اإلسالمية حباجة إىل من يوقظها
من سباهتا ،ويدهلا على طريق اخلري والصواب والسداد والصالح .واحلق إن العودة لإلسالم هي ماء احلياة

M

الذي يرد لألمة روحها ،وَتري يف أوصاهلا العايية والقوة ،ومن أراد أن يصنع هبذه األمة العجائب ،ويقتحم
1
هبا املخاطر وخيوض هبا جلج املعارك يليقيدها بزمام اإلةمان ،وليجمعها حتت راية القرآن وكلمة التوحيد.
واألمة اآلن أحوج ما تكون إىل تغيري وإصالح وجذري حىت تصحو وتعي وتتعاجل ،ابتداء من تغيري

of
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وإصالح االحنراف العقدي واألخالقي إىل كاية جماالت احلياة.
واحلاجة إىل التغيري ترجع إىل حقيقة منهجية اإلسالم يف بناء عقيدة وسلوك املسلم اليت َتعله
صاحلا يف نفسه ،وتتجاوز ذلك إىل أن َتعله الصاحل املصلح ،ييه يتحقق الوجود املتمكن لألمة املسلمة،
وبه ترتقي األمة سلوكا ووجودا .وكانت دعوة ا ٍإلسالم رامية دائما إىل الصالح واإلصالح معا ،ولن يكون
ِ
ِ
ِ
ات بَ ْع ُ
إصالح البتة إال بتحقق الصالح الذايت ومتكنه .يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :والْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ض ُه ْم أ َْوليَاءُ
ِ
ِ
ِ
الص َالةَ َويُ ْؤتُو َن َّ
بَ ْع ٍ
ك
يمو َن َّ
الزَكاةَ َويُ ِريعُو َن اللَّهَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
ض يَأْ ُم ُرو َن بالْ َم ْع ُروف َويَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َويُق ُ
َسيَ ْر َمحُ ُه ُم اللَّهُ إِ َّن اللَّهَ َع ِزيز َح ِكيم 2﴾.وعن النعمان بن بشري ،رضي اهلل عنهما ،أن الن ي  -صلى اهلل عليه
وسلم  -قال ":مثل القائم على حدود اهلل والواقع ييها ،كمثل قوم استهموا على سفينة ،يأصاب بعضهم
أعالها ،وبعضهم أسفلها ،يكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من يوقهم ،يقالوا :لو أنا
خرقنا يف نصيبنا خرقا ،ومل ِ
نؤذ من يوقنا ،يإن يرتكوهم وما أر ُادوا هل ُكوا مجيعا ،وإن يأخذوا على أيديهم،
جنوا وجنوا مجيعا" 3.ويبني الرسول الكرمي  -صلى اهلل عليه وسلم  -أننا حنن كلنا يف سفينة واحدة وأن
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 1القرضاوي ،د .يوسف /احلل اإلسالمي يريضة وضرورة :ص .131
 1سور ،ابتسام ديب /منهجيات يف اإلصالح و التغيري يف ضوء سورة عبس :دراسة موضوعية تربيقية :ص .46

 2سورة التوبة  :آية .21
 3أخرجه البخاري /صحيح البخاري /كتاب الشركة ،باب هل يقرع يف القسمة واالستهام ييه :ص  ،413حديث رقم .1443
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األمر ال خيلو حينئذ من إحدى نتيجتني :إما أن يقوم أهل العلو بواجبهم يف منع هذه الكارثة يينجو
اجلميع ،وإما أن يرتكوهم وشأن هم بدعوى أن هذا نصيبهم يفعلون ييه ما يشاءون ،وحينئذ تكون النتيجة
احلتمية هي هالك اجلميع .واحلديث الشريف يبني أن هذا هو حال الناس يف اجملتمع يإنه ال خيلو جمتمع
من بعض صور املنكر والفساد اليت يقدم عليها ضعاف اإلةمان ،وقد يلتمس بعضهم لنفسه مسوغا يف ما
يفعل كأن يقول هذه حرية شخصية ،وأنا حر أصنع يف ملكي ما أشاء ،يإن قام أهل الرشد بواجبهم يف

a

إنكار هذه املنكرات واألخذ على أيدي الظاملني صلح اجملتمع وجنا اجلميع من غضب اهلل  -عز وجل -
وأما إن تقاعسوا عن هذا الواجب وغلبت كلمة املداهنني يإن العقوبة اإلهلية تعم اجلميع ،وتلك سنة إهلية
ال تتغري .وبناء على هذه األسس يإن احلاجة للتغيري يف حياة املسلم دائمة كما أن تروير ذات العملية ال
ينتهي وكما أن حتديات احلياة ال تنتهي.
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إن حال أهل الدنيا يشبه حال أهل السفينة :عالئق ومسؤولية ،حقا وواجبا ،وإن التوقف يف ذلك
خريئة عقلية تقذف بصاحبها خارج أيق اإلنسانية .يإن الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -من بعد أن
أبان عالقة القائمني على حدود اهلل يف الدنيا ،بالواقعني ييها ،وباملداهنني ،قد أقام احلجة على كل ذي
عقلَّ ،
أن صالح املرء يف نفسه غري كاف ،بل يريضة عليه أن يكون صاحلا وأن يغري ما رآه حوله ضارا

of

للمجتمع ،قائما باالحتساب والرقابة الراشدة على ما حوله .يأقام اإلنسانية أمام يريضة تغيري املنكر ،ومنع
أهله منه ،واألخذ على أيديهم أيَّا كانت نياهتم ومقاصدهم ،قياما ال تستريع الفكاك منه ،والتخلي عنه،
أو التوقف ييه ،ألن يف هذا التوقف والتخلي إخراجا هلا من أيق اإلنسانية املسلمة وقذيا هبا يف محأة

ty
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اجلاهلية وخباهلا .وهو  -صلى اهلل عليه وسلم  -باختياره عناصر املشبه به على هذا النحو ،أبلغ يف هدي
األمة إىل َّ
أن يريضة تغيري املنكر ضرورة حياة ،ال ينظر ييها إىل دوايع يعل املنكر ونوازعه ،يإن كثريا من
1
املاحقات قد يكون مبعثها حسن نوايا اجلاهلني احلمقى.
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إذن ،جند القرآن الكرمي والسنة النبوية يضعان لنا بعض املبادئ اليت تستوجب التغيري ،باإلضاية إىل
معرية َتريبية بأن كل مجود يرتتب عليه الرجوع إىل الوراء .ألجل ذلك اهتم كثري من املفكرين املسلمني
بالتغيري ،ومنهم ييلسوف اإلسالم األستاذ حممد إقبال حيث يرى أن اإلسالم خامت الرساالت السماوية
تضمن على عنصر الثبات واملرونة والترور معا ،وأن عنصر الثبات يتمثل يف عقيدة التوحيد ،والتغيري يف
َّ

حركة االجتهاد حيث يقول" :واجملتمع القائم على التوحيد والراعة البد أن يويق يف وجوده بني مراتب
الدوام والتغيري ،يالبد أن يكون للجماعة مبادئ أبدية تنظم حياتنا اجلماعية وتضبط أمورها وذلك ألن
األبدي اخلالد يثبت أقدامنا يف عامل التغري املستمر ".كما أنه يرى" :أننا إذا يهمنا أن املبادئ األبدية

تستبعد كل إمكان للتغيري وهو يف نظر القرآن آية من اآليات الكربى الدالة على الذات اإلهلية يإن هذا
الفهم جيعلنا ننزع إىل تثبيت ما هو أساسا متغري يف طبيعته ،وإخفاق أوروبا يف علم السياسة واالجتماع
 1سعد ،د .حممود توييق حممد /كتاب يقه تغيري املنكر :ص .4
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سببه األخذ مببادئ التغيري يقط وركود اإلسالم يف القرون اخلمسة األخرية سببه األخذ مببدأ الثبات يقط.
1
"
وكثريا ما نسمع ،وذلك ال شك ييه ،أن األمة اإلسالمية أو اجملتمع املسلم حباجة إىل التغيري
املتمثل يف عملية التجديد ،ولكن يف اإلسالم التغيري حنو األيضل يعترب َتديدا يقط" ،وهو يعين ربط أصول
هذه األمة الثابتة حباضرها وواقعها ،وَتديد الدين يراد به :إحياء اإلسالم يف نفوس املسلمني وسريهم ،وال

a

يعين حبال من األحوال إضاية شيء جديد للدين أو التخلي عن شيء منه 2".إذن ،التجديد هو "إعادة
املعايرة للواقع والتقومي له بقيم الكتاب والسنة ،وحماولة تصويبه والعودة به إىل الينابيع األوىل ،وتغيري احلال
الذي توضع عليه وانتهى إليه بسبب اإللف واستقرار العادات والتقاليد ،وتغلب سلران التقاليد على
ياعلية التعاليم 3".واحلاجة للتغيري تكون يف تغيري لنمط احلياة يف اجملتمع بالفهم اإلسالمي لعناصر الثقاية

al

ay

يف اَتاه اإلسالم وأهدايه وتصوراته ،وحني حيدث هذا البد وأن يتم يف توازن مضبوط ،حىت تتجاوب الرتبية
اإلسالمية مع التنمية يف اجملتمع اإلسالمي ،حبيث تقوم بتوجيه األيكار واألخالق ،وحتدد املنرق العملي
الالزم لعملية التغيري هذه ،وتوجه الراقات والقوى طبقا للغاية االجتماعية اإلسالمية ،ومن مث يكون تأثريها
1

M

اإلجيا ي يف خمرجات النظام التعليمي.
ومن املعلوم واألكيد أن التغيري الثقايف هو من أهم أنواع التغيري إذ أنه حتديث جذري يَرال كاية
املستويات ،ألن الثقاية هي األساس السلوكي لإلنسان واإلنسان ال يتحرك إال ضمن التوجيهات الذاتي ة
اليت يرسه ا املخزون الفكري املرتاكم له ،لذلك يإنه ال ةمكن إحداث التغيري إال من خالل اخرتاق الشبكة
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الثقايية احملركة للسلوك .وذلك ةمثل يف التنمية وعلى املستوى األول التنمية الفكرية ومنها الرتبية والتعليم،
ويف القرآن الكرمي يضمن املنهج الرتبوي ياعلية الفرد وإسهامه يف جمال التعليم ،يجعل تعليم الناس يرضا من
يروض الكفايات تأمث األمة بعامة إن تركته أو مل ترعاه وهتتم به وذلك على القادرين من أيراد اجملتمع.
والرتبية والتعليم عمليتان ال هناية هلما ،وال حد منهما .قال تعاىل ﴿ :يَلَ ْوَال نَ َفَر ِم ْن ُك ِّل يِ ْرقٍَة ِمْن ُه ْم طَائَِفة
ِ
َّهوا ِيف الدِّي ِن َولِيُ ْن ِذ ُروا قَ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َجعُوا إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم َْحي َذ ُرو َن2﴾.و هذه اآلية أصل يف وجوب طلب
ليَتَ َفق ُ
العلم 3.وقال تعاىل﴿ :ما َكا َن لِب َش ٍر أَ ْن ي ْؤتِيه اللَّه الْ ِ
ول لِلن ِ
َّاس ُكونُوا ِعبَادا ِيل ِم ْن
ك
حل
ا
و
اب
ت
ك
ْ
ْم َوالنُّبُ َّوَة ُمثَّ يَ ُق َ
َ
ُ َُ ُ
َ
َ
َ َ ُ َ
4
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اب َوِمبَا ُكْنتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن ﴾.أخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية
ُدون اللَّه َولَك ْن ُكونُوا َربَّانيِّ َ
ني مبَا ُكْنتُ ْم تُ َعلِّ ُمو َن الْكتَ َ
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أن أهل اإلةمان هم صاروا أهل إصالح للناس وتربية هلم بتعليمهم إياهم كتاب رهبم 1.ياشتملت على
ياعلية الفرد َتاه الناس من خالل تعليمهم ما ينفعهم من كتاب رهبم وما تضمنه من تربية للنفوس على
الفضائل والقيم ومعايل األمور وما يصلح الناس ويقوم سلوكهم.
ومن ضمن حاجات التغيري التحديث وهو العملية اليت عن طريقها يتحول اجملتمع من احلالة
التقليدية إىل حالة اجملتمع احلديث أي اجملتمع الذي يأخذ بأسباب احلياة العصرية احلديثة .وبعبارة أخرى

a

كأن التحديث مرحلة ضمن مراحل ترور اجملتمعات البشرية ،شأنه يتميز ببناء احلضارات ،والتحديث
املادي .وهذا نوع من التغيري يتدخل يف خمتلف األنشرة املتعلقة بالفكر وباإلبداع من يلسفة إىل أدب وين
وهندسة والعلم بفروعه وتربيقاته العملية ،إىل قواعد تنظم عمليات التفاعل االجتماعي بني األيراد .ويشري
التحديث على مستوى اجملتمع إىل خمتلف مكونات مكان العمل من مكتب ،ومكونات املسكن أو املنزل،
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وما يتصل هبذا من قواعد وبرامج وعادات تنظم حركة األيراد يف داخل هذه األماكن .كما يشري املفهوم
إىل مكونات الثقاية والعلوم واملعارف اليت تتصل بالفكر ،بينما تتمحور مؤشرات التحديث على مستوى
الشخصية ،حول خصائص تتصل باملقدرة على التكيف مع مترلبات احلياة العصرية ،وما يتعلق هبا من

M

سرعة يف التغيري والتجديد ،وما يرتبط هبذا من طرق ووسائل وكيفية التعامل مع أنساق القيم اجلديدة ،وما
1
ينتج عن كل هذا من آراء ومواقف واَتاهات.
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المطلب الثاني
آثار التغيير االجتماعي

a

ال بد للتغيري املشروع من آثار إجيابية مفيدة كنتيجة له ،ونذكر منها:
تزويد اإلنسان بشحنات متتالية من القوة املستمدة من قوة اإلةمان باهلل تعاىل ،والثقة بالنفس
املستمدة من الثقة باهلل .وَتدد للمسلم إةمانه باستمرار وذلك عن طريق التوبة اليت تزيل عن قلبه وتصوراته

al
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ما قد يعلق هبما من أدناس ،ومتحو من جوارحه أثر ما قد يكسب من آثام أو أخراء .كما تقوي وتعزز
العقيدة اإلسالمية يف نفس املسلم ،يالعقيدة اإلسالمية يف حياة اإلنسان املسلم إذا مل ترتجم إىل سلوك
وعمل وطاعة وتعبد ال تكتمل دائرهتا يف نفسه .يالعبادة تعين التربيق وااللتزام مبا شرعه اهلل  -عز وجل -
ودعا إليه رسله أمرا وهنيا ،وحتليال وحترةما .وهذا ةمثل من املسلم الراعة واخلضوع هلل تعاىل وا ِإلقرار الكامل
1

M

بوحدانية اخلالق  -عز وجل.
وعموما ،يإن التغيري ألجل اإلصالح والصالح هو حيمي اجملتمع ،ويساعد على تقدمه وينعكس
مثاره على كاية اجملاالت وامليادين ،وعلى اجملتمع بأيراده وأسره .أما آثار التغيري على نراق األيراد ،يمنه
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قبول التوبة وغفران الذنوب ،وأن اهلل تعاىل يقبل توبة اإلنسان ،ويغفر له ،ويرمحه ،ويرجع إليه بالرضا
واإلثابة؛ يإذا تغري اإلنسان وتاب عن معاصيه ،وندم وعزم على االستقامة ،وأصلح نفسه وزكاها بأعمال
الرب واخلري والراعات .يإن اهلل يتوب عليه ،قال تعاىل ﴿:يَمن تَاب ِمن ب ْع ِد ظُْل ِم ِه وأ ْ ِ
وب
َصلَ َح يَإ َّن اللَّهَ يَتُ ُ
َْ َ ْ َ
َ
َعلَْي ِه إِ َّن اللَّ َه َغ ُفور َرِحيم 2﴾.واشرتط اهلل تعاىل يف قبول التوبة ،أن يتحرك املسلم لإلصالح .ومن آثار
َِّ َّ ِ
ِ
صوا ِدينَ ُه ْم لِلَّ ِه
ص ُموا بِاللَّه َوأ ْ
ين تَابُوا َوأ ْ
َخلَ ُ
َصلَ ُحوا َو ْاعتَ َ
التغيري إتيان األجر والثواب من اهلل تعاىل﴿ :إال الذ َ
يَأُولَئِك مع الْمؤِمنِني وسو َ ِ
ِِ
َجرا َع ِظيما﴾ 3يدلت اآلية على أن من آمن وتغري
ف يُ ْؤت اللَّهُ الْ ُم ْؤمن َ
ني أ ْ
َ َ َ ُْ َ َ َْ
بإصالح حاله ،واعتصم باهلل ،وأخلص دينه هلل ،نصره اهلل تعاىل يف الدنيا ،وأحسن عاقبته ،وأعد له األجر
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العظيم يف اآلخرة .ومن آثار التغيري اإلجيا ي من آمن وأصلح تنعمه باألمن واألمان واالطمئنان وأنه ال
خوف عليه من عذاب الدنيا أو عذاب اآلخرة ،وأن أمره يؤول إىل األمن والسرور كما يف قوله تعاىل:
4
َصلَ َح يَ َال َخ ْوف
َصلَ َح يَ َال َخ ْوف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن﴾  ،وقوله تعاىل﴿:يَ َم ِن ات َقى َوأ ْ
﴿يَ َم ْن َآم َن َوأ ْ

 1األنصاري ،د .عبد الرمحن بن حممد عبد احملسن /معامل أصول الرتبية اإلسالمية من خالل وصايا لقمان البنه.35 :
 2سورة املائدة :آية .39
 3سورة النساء :آية . 146
 4سورة األنعام :آية .48

192

َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن﴾ ،1أي :يمن آمن قلبه مبا جاؤوا به ،وأصلح عمله باتباعه إياهم ،يال خوف عليهم
بالنسبة ملا يستقبلونه بالنسبة إىل ما ياهتم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها ،اهلل وليهم ييما
2

خلفوه ،وحايظهم ييما تركوه.
ومن ذلك أيضا أن اإلصالح يسري باإلنسان إىل احلياة الريبة ،قال تعاىل﴿ :من ع ِمل ص ِ
احلا ِم ْن
َْ َ َ َ
ِ
َح َس ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن 3﴾.وهذا وعد
َجَرُه ْم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُه َو ُم ْؤمن يَلَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَاة طَيِّبَة َولَنَ ْج ِزيَن ُ

a

من اهلل بأن حيييه حياة طيبة يف الدنيا ،وأن جيزيه بأحسن ما عمله يف الدار اآلخرة ،واحلياة الريبة تشمل
وجوه الراحة من أي جهة كانت .4والصالح جيلب والية اهلل ورعايته لعبده الذي هذب نفسه يقام بدوره
5
الذي من أجله خلق ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ولِيِّي اللَّه الَّ ِذي نََّزَل الْ ِكتَاب وهو ي تَ وَّىل َّ ِِ
ني﴾.
الصاحل َ
َ َ ُ
َ ََُ َ َ
ِ
اجل َد ُار
ومن آثار التغيري باإلصالح على نراق األسرة العناية اإلهلية بالذرية ،قال تعاىلَ ﴿:وأ ََّما ْ
ومها ِ
ِ ِ
ني يَتِيم ْ ِ
ِ ِ
َّمهَا
َشد ُ
ك أَ ْن يَْب لُغَا أ ُ
صاحلا يَأ ََر َاد َربُّ َ
ني ِيف الْ َمدينَة َوَكا َن َْحتتَهُ َكْن ز َهلَُما َوَكا َن أَبُ َُ َ
يَ َكا َن لغُ َال َم ْ َ
ك 1﴾.ياآلية دليل على أن الرجل الصاحل ُحي َفظ يف ذريته ،وتشملهم بركة
َويَ ْستَ ْخ ِر َجا َكْن َزُمهَا َر ْمحَة ِم ْن َربِّ َ
عبادته يف الدنيا واآلخرة ،ويشفع ييهم ،وتريع درجتهم إىل أعلى درجة يف اجلنة لتقر عينه هبم.
َن أَهل الْ ُقرى آَمنُوا واتَّ َقوا لََفتحنَا علَي ِهم ب رَك ٍ
ات
ومن ذلك أيضا سعة الرزق ،يقول تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو أ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ
ِمن َّ ِ
ض ولَ ِكن َك َّذبوا يَأَخ ْذنَاهم ِمبَا َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن 2﴾.يالسعي للتغيري ألجل اإلصالح من
َ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ َ ْ ُ َ ُ ْ
َ
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أسباب سعة الرزق ،ورغد العيش.
﴿وَما َكا َن
وأما على نراق اجملتمع يأهم ما يؤثر يف التغيري النجاة من اهلالك والدمار ،قال تعاىلَ :
ر ِ ِ
صلِ ُحو َن 3﴾.يليس من شأن اهلل تعاىل وسنته يف االجتماع البشري ،أن
بك ليُ ْهل َ
َ َ
ك الْ ُقَرى بِظُْل ٍم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
يهلك األمم بظلم منهم يف حال كان أهلها مصلحني يف األرض .وحيتمل ،أن املعىن :وما كان ربك
ليهلك القرى بظلمهم السابق ،إذا رجعوا وأصلحوا عملهم ،يإن اهلل يعفو عنهم ،وةمحو ما تقدم من
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ظلمهم.4
﴿والص ْل ُح َخْي ر 5﴾.ويؤخذ من
ومن اآلثار كذلك نشر اخلري والوئام بني أيراد واجملتمع ،قال تعاىلَ :
عموم هذا اللفظ واملعىن أن الصلح بني َمن بينهما حق أو منازعة يف مجيع األشياء أنه خري من استقصاء

 4السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .341
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كل منهما على كل حقه ،ملا ييها من اإلصالح وبقاء األلفة واالتصاف بصفة السماح .وهو جائز يف
1
مجيع األشياء إال إذا أحل حراما أو حرم حالال يإنه ال يكون صلحا وإمنا يكون جورا.
والصحيح أن آثار التغيري  -إذا مل يكون مشروعا  -ويقصد بذلك ما كان باإليساد والظلم يكون
هبالك الدولة الظاملة وخراب البالد اقتصاديا وعمرانيا وتقليل مواردها املالية اليت كان ةمكن أن تنفقها على
إعداد قوهتا يف خمتلف اجملاالت ،مما جيعل الدولة ضعيفة أمام أعدائها اخلارجني وإن بقيت قوية طاغية على
مواطنيها الضعفاء املساكني املظلومني .وكل هذا يؤدي إىل إغراء أعدائها من الدول القوية لتهجم عليها
وتستويل عليها أو على بعض أقاليمها أو إحلاق األذى والضرر هبا مما يعجل يف هالكها 2.يإن اجلور

a

والظلم خيرب البالد بقتل أهلها واجنالئهم منها ،وتريع من األرض الربكة 1.وإن اهلل تعاىل يعاقب الظامل
بظلمه يف الدنيا واآلخرة ،ويعجل له العقاب يف الدنيا إن كان ظاملا لغريه.
ومن اآلثار على الظامل يف الدنيا أن اهلل تعاىل يسلط على هذا الظامل من هو أظلم منه ،يإذا كان
أهل بلد يتظاملون ييما بينهم َّ
يوىل عليهم حاكم ظامل ،أو احلاكم الظامل يسلط اهلل عليه حاكما أظلم منه
ِ
ِِ
ني بَ ْعضا
أو دولة ظاملة تذيقه العذاب ومرارة الظلم ،وشاهد ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وَك َذل َ
ض الظَّالم َ
ك نُ َوِّيل بَ ْع َ
ِمبَا َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن 2﴾.وزوال احلكم الظامل مؤكد وإن كان يف أيدي مسلمني ،وبقاء احلكم العادل مؤكد
َ
3
وإن كان يف أيدي كايرين ،كما قال تعاىل﴿ :وما َكا َن ربُّ ِ ِ
صلِ ُحو َن ﴾.وهذا
ك ليُ ْهل َ
َ َ
ك الْ ُقَرى بِظُْل ٍم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
ََ
يعين أن نظام احلكم يف بلد غري مسلم يكون عادال ييبقى ،حيث ال يظلم احلكام الرعية ويرعوا حقوقهم،
بينما نظام احلكم يف الدولة املسلمة يكون ظاملا ييزول بسبب ظلم احلكام لشعوبه والتعدي على حقوقهم.

ay

al

M

of

ty

si
ve
r
ni
U
 1السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .142
 2زيدان ،د .عبد الكرمي /السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واأليراد يف الشريعة اإلسالمية :ص .114
 1القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،5ص .414
 2سورة األنعام :آية .114
 3سورة هود :آية .112

194

المطلب الثالث
معوقات التغيير االجتماعي

a

من الربيعي أن يواجه أي تغيري يف اجملتمع بردود أيعال سلبية من أيراده ،وهي تُعد من جمموع
املعوقات اليت تعرقل عملية التغيري وتقف سدا حائال أمام استمراره ،وهي يف أغلبية األحيان تتمثل يف
الريض واإلنكار ،كون أي تغيري يعترب شيئا جديدا ،وهو ما يسبب احلذر والتخوف .يمن طبيعة اإلنسان
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أو اجملتمع أن ةميل إىل البقاء على القدمي وعدم التجديد مما جيعله يريضه وحياربه ويتمرد عليه .هلذا يإن
عملية التغيري االجتماعي تتسبب بإجياد ٍ
عدد من العوامل املعوقة واليت جندها داخل اجملتمع ،وإن كان كل
جمتمع حيدد هذه املعوقات لكن ةمكننا أن نذكر أبرزها.

of

يأول هذه املعوقات التمسك بالعادات والتقاليد ،وهي متمثلة يف أيعال الناس اليت قد تعودوا عليها
ِ ِ
يل
والتقاليد والعادات القدةمة املتوارثة من األجيال السابقة .وعلى هذا املعىن يشري قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وإذَا ق َ
1
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يل َهلُ ْم تَ َعالَ ْوا إِ َىل َما أَنْ َزَل
َهلُ ُم اتَّبعُوا َما أَنْ َزَل اللهُ قَالُوا بَ ْل نَتَّب ُع َما أَلْ َفْي نَا َعلَْيه آَبَاءَنَا﴾  ،وقال تعاىلَ ﴿ :وإذَا ق َ
الرس ِ
ِ
ول قَالُوا َح ْسبُنَا َما َو َج ْدنَا َعلَْي ِه آَبَاءَنَا 2﴾.أي :إذا ُدعوا إىل دين اهلل وشرعه وما أوجبه ،وترك
اللَّهُ َوإ َىل َّ ُ
ما حرمه ،قالوا :يكفينا ما وجدنا عليه اآلباء واألجداد من الررائق واملسالك .وهذه حجة قدةمة قدم
التاريخ يتمسك هبا كل من األيراد واجملتمعات ال سيما إن كان التغيري يتعارض مع أهوائهم ومصاحلهم
الدنيوية وكما كانت حجة أهل مكة عندما جاءهم اإلسالم ليهدم أركان اجلاهلية والكفر ويرقى بالناس
عقيدة وعلما وخلقا .يقد كان كرباء مكة من قريش يستبيحون أموال الناس بالربا وأكل مال اليتيم وأنواع
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يكرب عليهم ما يدعوهم إليه نبيهم  -صلى اهلل عليه وسلم  -من ارجاع احلقوق ألصحاهبا
السحتُ ،
وعاد ْوه
والنهي عن الربا واألمر بالزكاة والنفقة على احملتاجني وغري ذلك من األحكام ياستنكروا ذلك َ
ومتسكوا مبا كان عليه آباؤهم وأجدادهم من جهل وشرك مشكلني بذلك عائقا من العوائق االجتماعية يف
الكفار باتباعهم آلبائهم يف
وجه الدعوة إىل اهلل .وقد تعلق قوم باآلية السابقة يف ذم التقليد لذم اهلل تعاىل
َ
الباطل ،واقتدائهم هبم يف الكفر واملعصية .وهذا يف الباطل صحيح ،أما التقليد يف احلق يأصل من أصول
املقصر عن َد ْرك النظر .واختلف العلماء يف جوازه
وعصمة من ِعصم املسلمني يلجأ إليها اجلاهل ِّ
الدِّينْ ،
يف مسائل األصول؛ وأما جوازه يف مسائل الفروع يصحيح .والتقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بال
 1سورة البقرة :آية .121
 2سورة املائدة :آية .114
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حجة؛ وعلى هذا يَ َمن قَبِل قول الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم  -من غري نظر يف معجزته يكون ُم َقلِّدا؛
1
وأما من نظر ييها يال يكون ُم َقلِّدا.
ومن هذه املعوقات اجلهل والسرحية يف إدراك عملية التغيري ،وهذا السبب ُحيول عملية التغيري إىل
اجلمود مما يسبب السلبيات اليت توقف تقدم اجملتمع ،ومثال ذلك تلك اجملتمعات اليت تستورد التكنولوجيا
احلديثة وهي حتمل يف كياهنا ركاما هائال من التخلف املعنوي.

a

ومنها عدم مراعاة األولويات والتدرج يف التغيري وذلك ألن التغيري ينبغي أن يبدأ من يكر اإلنسان
ويهمه وروحه ،ال بالشكليات اليت قد تكون جمرد وسائل ختدم العمل ،ولذلك يرى علماء االجتماع أن
التقدم املادي جيب أن يساوقه تغيري معنوي.
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وعدم القدرة على التغيري يُعد عائقا كذلك ،لذا جيب االستعداد قبل اإلقدام على هذه اخلروة،
وتتضح خرورة هذا العائق عند تغيري املنكر أو الظلم ،خاصة إن كان ذلك ضمن إطار أهل السلرة ،يإن
عدم القدرة قد يُسبب مفسدة أكرب من مصلحة.
وقد تكون املصاحل الشخصية من املعوقات وكلما هدد التغيري مصاحل األيراد واجلماعات كلما واجه

of

معارضة ومقاومة أكرب ،وذلك حرصا على امتيازاهتم.
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واإلمهال أكثر من اإلنسان يف املناطق الشمالية.
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وتقف البيئية أحيانا عائقا للتغيري وذلك ييما يتعلق باملوقع واملناخ؛ يلقد قرن بعض العلماء املوقع
اجلغرايف بدرجة ختلف اجملتمع وتقدُّمه .يفي املناطق االستوائية ،مثال ،يكون املناخ أحد املعوقات األساسية
للتغيري ؛ إذ على الرغم من احلاجة إليه والشعور بأمهيته ،إال أن اإلنسان يف تلك املناطق ،يتسم بالكسل

 1القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،0ص  ،111ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري
القرآن العظيم :ج  ،3ص .111
 1ابن ةمينة د ٠السعيد /التغري االجتماعي وأثره على سلوك الشباب يف اجملتمع العر ي :ص .5
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المبحث الثاني
دور التربية في التغيير االجتماعي في القرآن

a

تعددت النظم اليت وضعها القرآن الكرمي واليت هبا يتسم الدين اإلسالمي ،ومن هذه النظم النظام
الرتبوي مبا يضمنه من أخالق وسلوكيات ومبادئ حيث أن اإلنسان هو األساس يف النظام االجتماعي
يترلب ذلك أن يكون تغيريه من خالل نظام تربوي له أثره يف تغيري اجملتمع .يقد اعترب اإلسالم اإلنسان
ركنا أساسيا وقيمة حقيقية يف احل ياة من خالل قدرته اجلسمية والعقلية حىت يستريع أن يتحرك وأن يغري

al

ay

ويبدل ويأخذ باألسباب .وكما قلنا يف الفصول السابقة يإنه ال ةمكن التغيري إال إذا غري األيراد ما بأنفسهم
وأخذوا باألسباب وحتركوا بتخريط وتنظيم.
ويتمثل دور الرتبية يف تغيري الفرد واجملتمع يف جوانب متعددة يف القرآن الكرمي ،ومن أمهها تغيري

M

الربيعة السلبية يف اإلنسان ،وذلك من خالل منظومة أخالقية وسلوكية تعري للفرد الصبغة اإلسالمية اليت
تلزم شخصيته واليت هبا يتميز عن اآلخرين من السفهاء ومرضى القلوب واليائسني وكل من يهدم يف اجملتمع
بدال أن يبين .ومن اجل وانب املهمة للدور الرتبوي اهتمامه للتعليم يف خمتلف اجملاالت وأمهها العلم الشرعي
والذي يستفيد منه املسلم للنجاح يف باقي اجملاالت احلياتية .وللرتبية دور يف حتقيق األهداف ،وجانب يف
ص ِر * إِ َّن ِْ
اإلنْ َسا َن
الرتبية اإلةمانية والرتبية اجلهادية ،وعلى هذا يدلنا قول اهلل تعاىل من سورة العصرَ ﴿ :والْ َع ْ
1
لَِفي خس ٍر * إَِّال الَّ ِذين آَمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ات وتَو ِ
الص ِْرب﴾.
اص ْوا بِ َّ
َ َ ََ
اص ْوا با ْحلَ ِّق َوتَ َو َ
الصاحلَ َ َ َ
ُْ
يدور اجلانب الرتبوي يف التغيري مهم جدا إن مل يكن األهم سواء على مستوى االيراد أو
اجملتمعات وذلك يف ضوء قول اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن اللَّهَ َال يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم 2﴾.يليس
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هناك تغيري إىل األحسن دون تغيري ما باألنفس أي بتغيري األيراد ،ويستحيل من دون تغيري الفرد تغيري
اجملتمع ،وللرتبية دور يتدخل يف مقومات احلياة الفردية واالسرية والعالقات االجتماعية على النراق
الواسع.

U

وعندما نقف مع التاريخ جند أن هناك اتفاقا بني العلماء والفالسفة على ضرورة التغيري
االجتماعي ،لكن اختاليهم هو على السبل والوسائل ،ومن جانب آخر جند يف القرآن أمثلة واقعية للتغيري
وأساليب جمربة للرتبية دور رئيس ييها .يالعودة إىل منهج القرآن الرتبوي يف التغيري ال يعين ختلفا ورجوعا إىل
ِ
ك لِلدِّي ِن َحنِيفا يِرَْرةَ اللَّ ِه الَِّيت
القرون الوسرى إمنا العودة إىل يررة اإلنسان ،كما قال تعاىل﴿ :يَأَق ْم َو ْج َه َ
3
ِ
يَرَر النَّاس علَي ها َال تَب ِد ِ
ِّين الْ َقيِّ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس َال يَ ْعلَ ُمو َن﴾.
يل خلَْل ِق اللَّ ِه ذَل َ
ك الد ُ
َ َ َ َْ ْ َ
 1سورة العصر :آية .3-1
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المطلب األول
دور التربية في بناء المجتمع والتغيير االجتماعي

a

تعترب الرتبية أحد العوامل األساسية يف بنا اجملتمع والتغيري االجتماعي ،إن مل تكن العامل األساسي
والرئيس ألهنا ترتبط باإلنسان وهو العنصر األول يف هذه العملية .يالرتبية عملية واعية موجهة الستحداث
التغيريات املرلوبة يف سلوك األيراد واجلماعات .وتلك التغيريات ال بد أن حتدث يف كل جمتمع إنساين من
خالل ما يغريه أيراده ،ومن أبرز معامل التغيري االجتماعي هو ما حيدث نتيجة للتغيري يف النظام الرتبوي

al

ay

والذي بدوره يغري األمناط السلوكية لدى األيراد يحيث يظهر ذلك يف سلوك الناس يصبح التغيري ظاهرا يف
1
اجملتمع.
ودور الرتبية يف التغيري االجتماعي ال يكتفي مبجال واحد إمنا يدخل يف ميادين احلياة كاية،

M

االجتماعية والدينية والسياسية ولذلك يعد أساسا لكل تقدم وإصالح والبناء .ولقد مشل القرآن الكرمي من
املبادئ ما جيعل الرتبية قاعدة لالنرالق وطاقة للتغيري والتروير مستمدة من اإلةمان باهلل واألخذ بالعلم.
ومن تلك اجملاالت يف التغيري الرتبوي جمال التغيري يف الربيعة السلبية لإلنسانية ،حيث حتدد النظرة
القرآنية أن اإلنسان خملوق متميز ليس روحا يقط ،وال جسدا يقط ،والرتبية ال تتجه جلسم اإلنسان دون

of

si

ty

روحه وال لروحه دون عقله وجسده ،إمنا اهتمت بكل اجلوانب .ويف متييز اإلنسان جسدا وروحا يقول
تعاىل﴿ :لََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
َح َس ِن تَ ْق ِو ٍمي﴾ ،2أي أنه تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن صورة ،يف أحسن
اإلنْ َسا َن ِيف أ ْ
3
اه ْم ِيف الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر
تعديل لشكله وصورته ،سوي األعضاء حسنها .وقالَ ﴿ :ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِين آَ َد َم َو َمحَْلنَ ُ
ِ
ورزقْ نَ ِ
ض ْلنَاهم علَى َكثِ ٍري ِممَّن خلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ضيال﴾ ،4وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي ال
اه ْم م َن الرَّيِّبَات َويَ َّ ُ ْ َ
َ ََ ُ
ْ َ
يقادر قدره حيث كرم بين آدم جبميع وجوه اإلكرام ،يكرمهم بالعلم والعقل ،وإرسال الرسل ،وإنزال
الكتب ،وجعل منهم األولياء واألصفياء ،وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة 5.يالقرآن الكرمي يضع املنهج
الرتبوي على أساس املراعاة هذه الربيعة اإلنسانية ،وقابليتها للخري والشر ،بداية من والدته بتوعية والديه
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ورعايتهما له ،مث يتبعه طفال وشابا وكهال .وكذلك على شكل متوازن بني الربيعة الروحية واملادية .وتلك
الدوايع الفررية يف النفس بعضها مادي حي ،واآلخر روحي معنوي ،وييها تركيب خاص يف طبيعة اإلنسان
ما بني املادي والروحي .والرتبية هلا الدور األساسي يف تغيري وتوجيه هلذه القوى وامليول املادية والروحية،
 1حجازي ،حممد يؤاد /التغري االجتماعي :ص .14
 2سورة التني :آية .4
 3الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،4ص  ،224ابن كثري ،عماد
الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،0ص .434
 4سورة اإلسراء :آية .21
 5السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .463
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وامليول اخلاصة الناَتة عن امتزاجهما وتركيبهما 1.ومبدأ التوازن يف القرآن الكرمي منبثق من حقيقة الدايع
الفرري ،ألن الفررة يف نظر القرآن هي قوة يف طبيعة اإلنسان تديعه إىل معرية اهلل سبحانه وتعاىل
ِ ِ
وااللتجاء إليه حيث جيد يف ذلك االنشراح والرمأنينة ،كما قال تعاىل﴿ :يَأَقِم وجه ِ
ت
ْ َ َْ َ
ك للدِّي ِن َحنيفا يرَْر َ
2
ِ
ٱللَّ ِه ٱلَِّيت يَرَر ٱلنَّاس علَي ها الَ تَب ِد ِ
ِّين ٱلْ َقيِّ ُم َولََٰ ِك َّن أَ ْكثَ َر ٱلن ِ
َّاس الَ يَ ْعلَ ُمو َن ﴾.ووضع
يل خلَْل ِق ٱللَّ ِه ذَل َ
َ َ َ َْ
ك ٱلد ُ
ْ َ
يف عقوهلم حسنها ،واستقباح غريها ،يإن مجيع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله يف قلوب اخللق
كلهم ،امليل إليها ،يوضع يف قلوهبم حمبة احلق وإيثار احلق وهذه حقيقة الفررة .ومن خرج عن هذا األصل
يَلِ ٍ
عارض عرض لفررته يأيسدها 1.ويؤكد الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم  -احلقيقة يف دور الرتبية يف تغيري
طبيعة اإلنسان ملا قال" :كل مولود يولد على الفررة يأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ةمجسانه 2".ياألصل

a

نقاء الفررة كما خلقها اهلل ،وهي قابلة للتغيري سلبا مبا تتأثر من حوهلا .ومادام التغري من طبيعتها يقد وضع
القرآن الكرمي املنهج السوي الذي يعدها إىل نقائها ويصلح شأهنا وذلك من خالل الرتبية والتزكية .ويكفي
لذلك مثال تغيري اجملتمع اجلاهلي حيث بدأ يف تغيري األيراد وسلوكهم تربويا حىت غريوا ما بأنفسهم
طواعية ،مث غريوا جمتمعهم مث العامل من حوهلم .ياإلنسان ،حسب موقف القرآن ،لديه القدرة على تغيري ما

ay

al

M

بنفسه ،وإذا مل يكن كذلك يمن غري املعقول أن يكلف بالتغيري ،ياهلل ال يكلف نفسا إال وسعها .والرتبية
القرآنية قائمة على أساس الفروق الفردية والتدرج حسب مراحل منو الدوايع وامليول حيث ينظر إىل مدى
3
استعداد قبول هذه الربيعة للتغيري والتهذيب والرتقية ومدى طاقتها لتحمل التدريبات املختلفة.
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ومن اجلوانب األخرى اهلامة يف دور الرتبية يف بناء اجملتمع والتغيري االجتماعي هو تركيزه على
ضرورة التعليم وموقفه القاضي بفريضته على كل يرد ،ولذلك وردت نصوص كثرية حتض على التعليم
وطلب العلم ،ومنها قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وَما َكا َن ٱلْ ُم ْؤِمنُو َن لِيَ ِنف ُرواْ َكآيَّة يَلَ ْوالَ نَ َفَر ِمن ُك ِّل يِْرقٍَة ِّمْن ُه ْم طَآئَِفة
لِّيت َف َّقهواْ ِيف ٱلدِّي ِن ولِي ِ
نذ ُرواْ قَ ْوَم ُه ْم إِذَا َر َجعُۤواْ إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم َْحي َذ ُرو َن 4﴾.وهذه اآلية أصل يف وجوب طلب
ََ ُ
َُ
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الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم  -مقيم ال يَْنفر ييرتكوه
العلم؛ ألن َٰ
املعىن :وما كان املؤمنون لينفروا كايَّة و ُّ
ِ
ِ ٍ
ِ
وتبقى بقيتها
وحده( .يَلَ ْوالَ نَ َفَر) أي بعد ما علموا أن النفري ال يسع مجيعهم( .من ُك ِّل ي ْرقَة ِّمْن ُه ْم طَآئ َفة) َٰ
مع الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم  -ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ يإذا رجع النايرون إليهم أخربوهم مبا

U

سعوا وعلموه .ويف هذا إجياب التفقه يف الكتاب والسنة ،وأنه على الكفاية دون األعيان 5.ويدل عليه

 1القاضي ،يوسف مصرفى ،وياجلن ،مقداد  /علم النفس الرتبوي يف اإلسالم :ص .14
 2سورة الروم :آية .31
 1السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان :ص .641
 2أخرجه البخاري /صحيح البخاري /كتاب اجلنائز ،باب ما قيل يف أوالد املشركني :ص  ،111حديث رقم .1305
 3مرر ،د .سيف اإلسالم علي /التغري االجتماعي :دراسة حتليلية من منظور الرتبية اإلسالمية :ص .20-22
 4سورة التوبة :آية .111
 5القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن :ج  ،0ص .143
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ٱسأَلُواْ أ َْهل ِّ
ٱلذ ْك ِر إِن ُكْنتُم الَ تَ ْعلَ ُمو َن﴾ ،1يدخل يف هذا من ال يعلم الكتاب
أيضا قوله َٰ
تعاىل﴿ :يَ ْ
َ
والسنة ،أهل الذكر هنا هم أهل العلم بأخبار املاضني ،إذ العامل بالشيء يكون ذاكرا له ،وهم أيضا كل من
يذكر بعلم وحتقيق 2.ويف بيان يضل العامل واملتعلم يقول رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم" :وإن املالئكة
لتضع أجنحتها رضاء لرالب العلم وإن العامل ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض حىت احليتان يف
املاء ويضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة األنبياء إن األنبياء مل

a

يورثوا دينارا وال درمها إمنا ورثوا العلم يمن أخذ به أخذ حبظ واير 1".والقرآن يَ ْعتَرب طلب العلم والتعلم من
َّ ِ
َّ ِ
ين َال
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
العبادة ويشيد مبنزلة العلماء وطالب العلم ،كما قال تعاىل﴿ :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
2
ي ْعلَمو َن إَِّمنَا ي تَ َذ َّكر أُولُو ْاألَلْب ِ
اب﴾.
َ
َ ُ
َ ُ
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وموقف القرآن اَتاه العلم يبني أنه مهما وصل اإلنسان إىل مكانة من العلم يهناك من أعلم منه
كما يؤكد استمرارية التعلم والتعليم مدى احلياة ،يقول تعاىل﴿ :نَريَع درج ٍ
ات َم ْن نَ َشاءُ َويَ ْو َق ُك ِّل ِذي ِع ْل ٍم
ْ ُ ََ َ
َعلِيم﴾ ،3أي :يوقه أريع درجة منه يف علمه ،أو يوق العلماء كلهم عليم هم دونه يف العلم ،وهو اهلل ،عز
وعال ،يكل عامل ،يوقه من هو أعلم منه حىت ينتهي العلم إىل عامل الغيب والشهادة 4.وقال سبحانه:
ب ِزْدِين ِع ْلما﴾ ،5أي :زدين منك علما ،ومل يزل  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف زيادة حىت توياه
﴿ َوقُ ْل َر ِّ
اهلل  -عز وجل .واملعىن يف هذه اآلية متضمن للتواضع هلل تعاىل والشكر له عندما علم من ترتيب التعلم،
أي علمتين يا رب لريفة يف باب التعلم وأدبا مجيال ما كان عندي .يزدين علما إىل علم ،يإن لك يف كل
6
شيء ،حكمة وعلما.
كما أن القرآن الكرمي ير ي اإلنسان على حقيقة الواقع وأن سنة التغيري والترور سنة اهلل تعاىل
الدائمة ،والرتبية تلعب دورا يعاال يف قبول اإلنسان للجديد والتكيف معه .يماعدا تلك اجلوانب اليت ال
تتغري قد حسم ييها األمر كالعقائد والعبادات واألخالق ،يإن جوانب أخرى من احلياة ختضع للتغيري،
وةمكنها قبول أي استحداث يوايق الترور شريرة أن يكون موايقا لألصول اإلسالمية .ويف ذلك قال رسول
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم" :من سن يف اإلسالم سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا من بعده،
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 1سورة النحل :آية .43
 2الرازي ،محمد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح :ج  ،11ص .31
 1أخرجه الرتمذي /سنن الرتمذي /كتاب العلم ،باب ما جاء يف يضل الفقه على العبادة :ج  ،1ص  ،42رقم حديث  ،1601 ،صححه
األلباين يف صحيح اجلامع :رقم حديث.6142 :
 2سورة الزمر :آية .4
 3سورة يوسف :آية .26
 4الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،1ص .463
 5سورة طه :آية .114

 6الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،3ص  ،41ابن كثري ،عماد الدين
أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،5ص .314
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a

ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ،ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من
1
بعده ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئا".
والرتبية يف اإلسالم ال تقف على القدمي ولكنها منفتحة على خربات اجلماعات املختلفة ،وتوجه
إىل البحث والدراسة النايعة .وهكذا ال ترد حقيقة علمية ويستفاد من خربات اآلخرين وَتربتهم ،قال
ِ َّ ِ
تعاىل﴿ :قُ ْل ِسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ين ِم ْن قَ ْب ُل 2﴾.ويف اآليات األخر الكثرية حيث
ض يَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
القرآن على النظر إىل سنن الذين خلوا من قبلنا لالستفادة من َتارهبم خرباهتم ،ومعرية عوامل البناء
واهلدم.
ودور الرتبية يف التغيري االجتماعي يرجع أيضا إىل حقيقة أهنا تأخذ موقف الناقد .يالتفكري والنظر
وعدم التقليد يف األمور كلها مما ليس له أصل يف الدين .يالقرآن يذم املقلدين الذين ال يعقلون ،قال تعاىل:
ِ ِ
َنزَل ٱللَّهُ قَالُواْ بَ ْل نَتَّبِ ُع َمآ أَلْ َفْي نَا َعلَْي ِه آبَآءَنَآ أ ََولَ ْو َكا َن آبَ ُاؤُه ْم الَ يَ ْع ِقلُو َن َشْيئا َوالَ
يل َهلُ ُم ٱتَّبِعُوا َمآ أ َ
﴿ َوإذَا ق َ
يَ ْهتَ ُدو َن 1﴾.وهذه دعوة إىل عدم التقليد والنظر ومتحيص األمور ودراسة املاضي قبل قبوله وعدم تلقيه دون
تفكري وروية ألن ذلك هو أحد ع وامل اليت تقود إىل اخلرأ واجلمود ،والرتاث منه النايع واملفيد ومنه ما هو
2
غري ذلك ،ودراسته تساعد يف احلكم عليه وتساعد على يهم احلاضر والعمل على حتديد هوية املستقبل.
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 1أخرجه مسلم /صحيح مسلم /كتاب احلج ،باب من سن سنة حسنة أو سيئة :ص  ،1165رقم حديث .1011
 2سورة الروم :آية .41
 1سورة البقرة :آية .121
 2مرر ،د .سيف اإلسالم علي /التغري االجتماعي :دراسة حتليلية من منظور الرتبية اإلسالمية :ص .40
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المطلب الثاني
البعد التربوي في التغيير بالعبادات

a

ملا كانت الرتبية أهم وسيلة للتغيري االجتماعي ،يإن العبادات تُعد أهم وسيلة تربوية للتغيري ،ويرجع
ذلك إىل خصائص العبادات واليت ال طريق لإلحاطة هبا سوى بالعلم والتربيق.
إن غرس العقيدة اإلسالمية يف النفوس هو أهم غايات الرتبية وهو أمثل طريقة إلجياد عناصر
صاحلة تستريع أن تقوم بدورها كامال يف احلياة ،والعبادات هي ظاهرة هذه العقيدة ،بل هي هدف
األنْس إِال لِي عب ُد ِ
الوجود ،قال اهلل تعاىل﴿ :وما خلَ ْقت ِْ ِ
ون﴾ ،1لذا يكون دور الرتبية أن يرتبط
ََ َ ُ
َ ُْ
اجل َّن َو َ
اإلنسان منذ تعقله بأركان اإلةمان وعمل العبادة .والعبادة ال تتحقق إال باإلةمان باهلل وحده وعدم الشرك به
ين ال تُ ْش ِرْك
تعاىل  .وهلذا أعظم ما تقدمه العظة الصرحية قول لقمان البنه كما ورد يف القرآن الكرمي﴿ :يَا بُ ََّ
بِاللَّ ِه إِ َّن الش ِّْرَك لَظُْلم َع ِظيم 2﴾.ياألصل األول يف الرتبية هو اإلةمان باهلل وعدم الشرك به تعاىل ،واإلةمان
السماو ِ
ال َحبَّ ٍة ِم ْن َخ ْرَد ٍل يَتَ ُك ْن ِيف َ ٍ ِ
ات أ َْو ِيف األ َْر ِ
ض
ك ِمثْ َق َ
ين إِن ََّها إِ ْن تَ ُ
بقدرته تعاىل﴿ :يَا بُ ََّ
ص ْخَرة أ َْو يف َّ َ َ
يأْ ِ
ت ِهبَا اللَّهُ إِ َّن اللَّهَ لَ ِريف َخبِري 3﴾.واآلية الكرةمة السابقة توجه اإلنسان إىل قدرة اهلل الواسعة وأن اهلل قد
َ
أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ،يسبحانه وتعاىل ال شريك له وهناك آيات بينات من
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كتاب اهلل -عز وجل  -تدل على سعة علم اهلل وقدرته العظيمة كلها تبني قاعدة أساسية من قواعد
العقيدة اإلسالمية بأن اهلل -عز وجل  -يراقب كل شيء وأنه صاحب السلران والقدرة ومالك األمر كله،
يعندما ترتسخ العقيدة السابقة يف النفس ،يإن الرمأنينة تشيع ييها كما أن حياة الناس تتسم بالرضا
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والتسليم .يالقلق واالضرراب وسائر األمراض النفسية املعاصرة اليت يشكوا منها الناس اليوم مردها إىل عدم
4
رضا النفس مبا حيصل هلا هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يهذا ناشئ من عدم اإلةمان بالقدر.
وقد ورد احلديث الصحيح عن أ ي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال" :كان الن ي -صلى اهلل عليه
وسلم -بارزا يوما للناس يأتاه جربيل ،يقال" :ما اإلةمان؟" قال" :اإلةمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه

U

وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث!" قال" :ما اإلسالم؟" قال" :اإلسالم أن تعبد اهلل وال تشرك به شيئا ،وتقيم
الصالة ،وتؤدي الزكاة املفروضة ،وتصوم رمضان!" قال" :ما اإلحسان؟" قال :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،يإن
مل تكن تراه ،يإنه يراك 5".و"اإلحسان" هو مصدر ،يقال :أحسن ،حيسن ،إحسانا .ويتعدى بنفسه
 1سورة الذاريات :آية .56
 2سورة لقمان :آية .13
 3سورة لقمان :آية .16
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وبغريه ،يقال :أحسنت كذا إذا أتقنته ،وأحسنت إىل يالن إذا أوصلت إليه النفع ،واألول هو املراد ،ألن
املقصود إتقان العبادة .وقد يلحظ الثاين بأن املخلص مثال حمسن بإخالصه إىل نفسه ،وإحسان العبادة
اإلخالص ييها واخلشوع ويراغ البال حال التلبس هبا ،ومراقبة املعبود ،وأشار يف اجلواب إىل حالتني:
أريعهما أن يغلب عليه مشاهدة احلق بقلبه حىت كأنه يراه بعينه وهو قوله " كأنك تراه" ،أي :وهو يراك!
والثانية أن يستحضر أن احلق مرلع عليه ،يرى كل ما يعمل ،وهو قوله" :يإنه يراك ".وهاتان احلالتان

a

يثمرمها معرية اهلل وخشيته ،وقد عرب يف رواية عمارة بن القعقاع بقوله" :أن ختشى اهلل كأنك
تراه ".وقال النووي :معناه أنك إمنا تراعي اآلداب املذكورة إذا كنت تراه ويراك ،لكونه يراك ال لكونك تراه
يهو دائما يراك ،يأحسن عبادته وإن مل تره ،يتقدير احلديث :يإن مل تكن تراه ياستمر على إحسان العبادة
1
يإنه يراك.
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ومن هنا تنرلق الرتب ية بالعبادات ،ألن كل عمل حيتاج إىل املسؤولية واألمانة ،والضمان ألداء هذه األعمال
اليت ال يراها إال اهلل ،هو اإلحسان أو املعرية والوعي بأن اهلل يراقب كل إنسان وعمله .كما قال تعاىل:
﴿و ِعْن َدهُ َم َفاتِح الْغَْي ِ
ط ِم ْن َوَرقٍَة إَِّال يَ ْعلَ ُم َها َوَال َحبَّ ٍة
ب َال يَ ْعلَ ُم َها إَِّال ُه َو َويَ ْعلَ ُم َما ِيف الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَما تَ ْس ُق ُ
ُ
َ
ِ ٍ ِ ٍ 2
ِ
ض وَال رطْ ٍ
ِ
ب َوَال يَابِ ٍ
س إَِّال ِيف كتَاب ُمبني﴾.
يف ظُلُ َمات ْاأل َْر ِ َ َ
وبالرتبية على إقامة الصالة ضمان لسالمة عالقة العبد بربه ،وهي دليل على صدق اإلةمان ،وعلى
تقوى اهلل ،وعلى ما يتمتع به صاحبها من بره بعهده وقيامه على احلق وإخالصه له ،كما أن الصالة منهج
متناسق لرتبية الفرد واجملتمع يصل هبما إىل قمة السمو األخالقي ،قال تعاىل﴿ :اتْل ما أ ِ
ك ِم َن
ُوح َي إِلَْي َ
َُ
الْ ِكتَ ِ
الصال َة تَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر 3﴾.والرتبية على الصالة تزود املؤمن بقوة
الصال َة إِ َّن َّ
اب َوأَقِ ِم َّ
روحية تعينه على مواجهة املشقات واملكاره يف احلياة الدنيا ،كما أهنا غذاء روحي للمؤمن يعينه على
مقاومة اجلزع واهللع عند مسه الضر ،واملنع عند اخلري والتغلب على جوانب الضعف اإلنساين ،قال تعاىل:
َّ ِ
﴿إِ َّن ِ
ين ُه ْم
األنْ َسا َن ُخلِ َق َهلُوعا * إِ َذا َم َّسهُ الشَُّّر َج ُزوعا * َوإِ َذا َم َّسهُ ْ
صلِّ َ
اخلَْي ُر َمنُوعا * إِال الْ ُم َ
ني * الذ َ
صالهتِِ ْم َدائِ ُمو َن 4﴾.والصالة تدريب للمسلم على النظام ،وتعويد له على الراعة ،ويظهر هذا
َعلَى َ
واضحا يف صالة اجلماعة إذ يقف املسلمون يف صفوف مستقيمة متالصقة يال عوج وال يُ َرج ،املنكب إىل
املنكب ،والقدم إىل القدم ،يإذا كرب اإلمام كربوا ،وإذا قرأ أنصتوا ،وإذا ركع اركعوا ،وإذا سجد اسجدوا،

of

ty

si

ve
r

ni

U

وإذا سلم سلموا.

5
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أما الرتبية على أداء الزكاة يهي تضمن ترهري النفس وتزكيتها هلا ،كما أن هلا أثرا يف بركة املال
ومنائه ،اىل جانب أهنا سبيل يف إقرار التكايل االجتماعي بني أيراد اجملتمع ،وتكون سببا حلماية اجملتمع من
ِِ
ِ
ص َدقَة تُرَ ِّه ُرُه ْم َوتَُزِّكي ِه ْم
االحنراف ،كمحاولة احلصول على املال بررق حمرمة .قال تعاىلُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْم َواهل ْم َ
1
ِ
ك َس َكن َهلُ ْم َواللَّهُ َِسيع َعلِيم﴾.
صالتَ َ
ص ِّل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
هبَا َو َ
أما الرتبية على الصوم هي تربية لإلنسان على ضبط النفس وضبط غرائزها ،يليس الصوم صوم

a

األكل والشرب ،بل صوم اجلوارح عن املنهيات واحملرمات ،ويكفينا استشهادا قول رسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم" :يا معشر الشباب من استراع منكم الباءة يليتزوج يإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل
1
يسترع يعليه بالصوم يإنه له وجاء".
أما الرتبية على أداء الركن اخلامس من أركان اإلسالم يبها يكتمل اإلسالم ملن استراع إليه سبيال،
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واحلج سبب بإذن اهلل لترهري النفس من شوائب احلياة ،ييخرج بعده املسلم زكيا نقيا كيوم ولدته أمه ،كما
أنه ضبط للنفس وتعويد للصرب ،كما هو حال يف الصوم .يفي احلج هني عن الريث والفسوق حىت تتحقق
التنقية من الذنوب واملعاصي .من ذلك كله جند أن الرتبية بكل هذه العبادات مشهد حي على أنه من

M

خالهلا ينضبط اإلنسان بأحسن صورة ،هبا تزكيه وتزوده بالقوة ،والعبادات هي سلرة احلاكم والقانون ،بل
2
هي سلرة النفس مىت ما استشعرت حقيقة وجودها يف هذه احلياة.
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 1سورة التوبة :آية .113
 1أخرجه مسلم /صحيح مسلم /كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ،واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم
 :ص  ،505حديث رقم .3340
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المطلب الثالث
دور التغيير التربوي في الضبط االجتماعي
تعترب الرتبية اإلةمانية أهم وأقوى وسائل الضبط االجتماعي ،من خالل ما تقوم به من وظائف يف
حياة الفرد واجملتمع واستقرار النظم االجتماعية ،وذلك بأن الدين نظام اجتماعي شامل ،والرتبية هي القوة
الضابرة ييه مبقتضاها تتحتم على األيراد يف خمتلف املستويات األخذ بقواعد معينة حتكم وتضبط
العالقات االجتماعية .وقد ترك القرآن تفصيل بعض العالقات االجتماعية ملقتضيات الزمان واملكان،
حبيث ال تتعارض مع مبادئه األساسية مما ترك الباب مفتوحا للعقل اإلنساين يف االجتهاد والعمل على
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التوييق بني مرالب الفرد واجلماعات ،وهذا يعترب من صميم عملية الضبط االجتماعي .وسلوك األيراد يف
اجملتمع ينضبط بداية بالرتبية اإلةمانية اليت تعين الوعي بالعالقة الالزمة بني العبد وربه ،وجزائه املؤجل ملا بعد
املوت ،لكن اجملتمع القائم على القوانني الربانية ال يرتك الفرد هلذا اجلزاء ،بل يوقع جزاءاته ويزاول ضغوطه
بالتبشري والوعظ والتخويف ،ليصبح الدين بذلك أداة ضبط اجتماعي ،هلا ياعليتها يف ضبط سلوك

M

األيراد .يحياة اجلماعة والتنظيم االجتماعي ال ةمكن أن يستقرا بفعل قوة القوانني الوضعية يقط ،بل البد
من الردع الروحي واإلةمان بالقيم االجتماعية واخلوف من غضب اهلل ،وبالتايل يصبح هلذه السلرة الروحية
قوة تفوق قوة القانون وأحكامه أو مظاهر السلرة املادية األخرى 1.إذن ،جند أن الرتبية اإلةمانية وظيفة
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يردية اجتماعية ،وذلك ألن الدين ةمارس ضبرا ذاتيا على الفرد ،من حيث هتذيب نفسه وختليصها من
شوائب السلوك السيئ ،بتواير قدرة عالية لدى الفرد يف ضبط النفس والسيررة عليها وحماربة نزعتها
الشهوانية ،ولكنه يف نفس الوقت يسعى إلحداث التوازن داخل النفس يال يسعى اىل حرماهنا من كل
مترلباهتا ،بل البد من تويري ما حتتاج إليه من الضروريات كشرط أساسي إلصالح الفرد وضبط سلوكه
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وتصرياته ،ياخلُلق هو الدعامة األوىل لبناء اجملتمع املتماسك عاطفيا ويكريا لتتحقق وحدة اجلماعة وتكامل
2
شخصيتها.
والرتبية الدينية عملية رئيسة يف تكوين القيم االجتماعية ألهنا ال ختضع ملراقبة األيراد يقط ولكنها

U

ختضع ملراقبة اهلل يف السر والعلن .وهي حتوي الكثري من التعاليم الدينية اليت حتث على االبتعاد عن
االعتداء والسرقة أو قتل النفس ،واالبتعاد عن الفواحش واحملرمات والفتنة والغش ،وهذه كلها هلا آثارها
3
الرتبوية يهي ضوابط اجتماعية وقائية ضد اجلرةمة واالحنراف واملخالفة.
وتؤثر الرتبية تأثريا مباشرا ويعاال يف ثقاية اجملتمعات وتعمل على توارثها .وعن عالقتها باالقتصاد
جند ان الدين اإلسالمي وضع األحكام وأصول التشريعات املنظمة حلياة اإلنسان ،يأقرت امللكية الفردية
 1سليم ،سلوى علي /االسالم والضبط االجتماعي :ص .63-61

 2أبو حوسه ،موسى /قواعد الضبط االجتماعي عند املاوردي :ص .40
 3اجلابري ،خالد يرج /دور مؤسسات الضبط يف األمن االجتماعي :ص .01
205

ويتحت اجملال أمام املنايسة والعمل على التفوق ،وجعلت العالقات االقتصادية بني الناس تقوم على دعائم
متينة من الصدق واألمانة واإلخالص والتعاون والعدل والتواصي بالرب واإلحسان والتكايل .ويف اجلانب
السياسي جند للضبط الديين أمهية كربى يف إقرار العدالة والتماسك االجتماعي ،ويف جمال الرتبية كذلك
وهي عملية اجتماعية تكيف سلوك األيراد ومواقفهم ليتمشوا ويسايروا القوالب واألمناط الثقايية والضوابط
االجتماعية اليت ارتضتها اجلماعة .كما أن من شأهنا أن تبذر يف نفوس أيراد اجلماعة اخلوف من العقوبة

a

اإلهلية ،وهذا اخلوف هو الكفيل لالمتثال للضوابط الدينية املقدسة اليت تنظم احلياة االجتماعية .وللدين
سلران عظيم يف نفوس األيراد ،يكان الناس ةمتثلون ملا تأمر به الديانة دون مناقشة او مراجعة ،ويف
اجملتمعات احلديثة شرعت القوانني بواسرة هيئات متخصصة وجند أن الدين كان ةمثل املصدر األول الذي
تستند إليه هذه القوانني ،وخباصة يف جمتمعاتنا اإلسالمية .لذلك ينظر للدين يف كل جمتمع تقريبا على أنه
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هو احلايظ األول لألخالق منذ العصور التارخيية ،عندما كانت األخالق والقانون والعادات والتقاليد
والدين جزءا واحدا ال يتجزأ ،وكان الدين هو التنظيم االجتماعي الوحيد الذي يسود احلياة االجتماعية
1
وينسقها.

M

ويضمن منهج الرتبية االجتماعية يف القرآن الكرمي ضبط العالقات االجتماعية وتوجيهها من
خالل حتديد نوعية التعامالت ضمن كل عالقة من العالقات االجتماعية .ولقد وضعت الرتبية القرآنية
الضوابط اليت حتكم العالقات بني أيراد األسرة ألهنا األساس الذي يقوم على عاتقه تربية الرفل وتقوم
عليها العالقة الزوجية من احلقوق والواجبات .وتكوين األسرة على النهج الذي رسه القرآن يعد لبنة
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أساسية يف تكوين اجملتم ع ،يهذا النهج يضمن هلا االستقرار النفسي واالجتماعي ،وقد بني هذا األساس
قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وِم ْن آيَاتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أ َْزَواجا لِّتَ ْس ُكنُ ۤواْ إِلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُكم َّم َوَّدة
َوَر ْمحَة 2﴾...يالعالقة الزوجية تقوم على املعاشرة باملعروف واإلحسان من قبل الزوجني َتاه بعضهما ،وقيام
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الرجل بواجب النفقة ،والرعاية للزوجة ،والعدل حال تعدد الزوجات ،وحفظ املرأة لفراش زوجها ،وقيامها
بواجبات الزوجية يف املعاشرة ،ورعاية أبنائها ،وواجب اإلرضاع ،وعدم التصرف ييه إال بإذن زوجها ألنه
حق له ،كما أن هذه العالقة قائمة على املودة والرمحة بني الزوجني ،وبالتايل ينوعية التعامل بني الزوجني
دائرة ضمن هذا اإلطار .والعالقة بني اآلباء واألبناء قائمة على الرب والصلة وطاعة اآلباء يف غري معصية

هلل ،والرمحة والشفقة والرعاية والنفقة من قبل القادر عليها حبسب حال الفرد ،يحال الصغر تكون الرعاية
والنفقة على اآلباء ،وحال الكرب وعدم متكن الوالد من القدرة املالية واجلسدية يتحول هذا الواجب من
اآلباء إىل األبناء ،ييصبح األبناء هم من يرالبون بذلك يفي الصغر تضمن منهج القرآن الكرمي وصية
اآلباء باألبناء ،وحال الكرب تضمن وصية األبناء باآلباء .ويف العالقات املالية والتعامالت التجارية تضمن
هذه الرتبية ضبرها بأحسن وجه ،يأحل اهلل البيع ،وحرم الربا ،وأمر بالكسب الريب ،وهنى عن الكسب
 1سليم ،سلوى علي /االسالم والضبط االجتماعي :ص  111و .121
 2سورة الروم :آية .11
206

اخلبيث ،وأكد على عدم أكل مال الغري أو االعتداء عليه بسلب ما ةملك ،وعدم األخذ منه إال حال
اإلذن والرضا ،والوصية باحملايظة على مال اليتيم وديعه إليه حال رشده ،دون أخذ شيء منه إال ما اقتضاه
واجب ،واحلفظ من األكل منه باملعروف مقابل واجب احملايظة عليه ،كما يضمن منهج الرتبية االجتماعية
يف القرآن الكرمي األمر بأداء األمانات إىل أهلها وإشاعة مجاليات السلوك االجتماعي وضبط الغرائز.
ويضمن هذا املنهج كذلك ختلية السلوك االجتماعي من األمراض االجتماعية اليت تؤثر على البناء

a

االجتماعي وحتقيق السعادة أليراده ،يجاء النهي عن الظن ملا يرتتب عليه من يساد العالقات االجتماعية،
كما يضمن ترهري النفوس من احلقد على املؤمنني ،يجاء الثناء على املؤمنني بأهنم ال حيملون يف قلوهبم
غال على إخواهنم .وملا كانت العالقات االجتماعية ضمن نتاجاهتا التنايس بني األيراد والذي قد يرتتب
عليه احلسد ،وبالتايل حماولة االعتداء على اآلخرين أو انتقاصهم ،والنيل من أعراضهم حال غيبتهم ،ونقل
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ما يدار يف اجملالس بني الناس مما قد يرتتب عليه يساد العالقات االجتماعية ،جاء منهج التشريع اإلسالمي
متضمنا للنهي عن الغيبة والنميمة وذمها .ولذك ير ي القرآن كل مسلم على التصرف الصائب بتعامله مع
هذه األمراض .يقول تعاىل﴿ :يا أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا ِ ِ ِ
ض الظَّ ِّن إِ ْمث َوَال ََتَ َّس ُسوا َوَال
َ َ ْ
اجتَنبُوا َكثريا م َن الظَّ ِّن إِ َّن بَ ْع َ
َ َ

M

ض ُك ْم بَ ْعضا 1﴾...بل ترقى بالسلوك االجتماعي إىل الرتيع عن البحث عن النقائص يف أوساط
ب بَ ْع ُ
يَ ْغتَ ْ
اجملتمع والتعامل مع الناس ويق ظواهرهم وعلى أن األصل ييهم السالمة ،يالقرآن ير ي اإلنسان على
2
التجنب من التجسس الذي قد يرتتب عليه نتائج اليت قد تلحق الضرر باآلخرين.
ومل يقف األمر عند حد الرتبية يف ما يتعلق بالعالقات االجتماعية يف سبيل الضبط االجتماعي،
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بل يتعدى ذلك إىل الضوابط أو احلدود املتعلقة باجلرائم اليت يرتكبها األيراد يف حق أنفسهم ويف حق
اجملتمع .يال ةمكن أن تتواير أسباب األمن واهلدوء والرمأنينة باألخالق وحدها ،رغم أهنا ذات تأثري واضح
على الفرد ةمنعه من اخلروج على أمناط اجملتمع .ياجلرةمة واقعة حتمية ال خيلو منها جمتمع ،يجاءت احلدود
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حمددة وواضحة ومفصلة يف ا لقرآن الكرمي على أنه ال يبدأ بإقامة احلدود ،قبل البدء بالرتبية اليت تبعد األيراد
عن الوقوع يف الفساد ،وبتعريف األيراد واجملتمع هبا ،وأمهية تربيقها لصاحل الفرد واألمة بأسرها 3.قال
ِ
َّات ََت ِري ِمن َحتتِها ٱألَنْهار خالِ ِد ِ
ك
ود ٱللَّ ِه َوَمن يُ ِر ِع ٱللَّهَ َوَر ُسولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجن ٍ ْ
ين ي َيها َو َٰذل َ
تعاىل﴿ :تِْل َ
ك ُح ُد ُ
َْ
َُ َ َ
ِ
يم * َوَمن يَ ْع ِ
ودهُ يُ ْد ِخ ْلهُ نَارا َخالِدا يِ َيها َولَهُ َع َذاب ُّم ِهني 4﴾.يبهذا
ص ٱللَّهَ َوَر ُسولَهُ َويَتَ َع َّد ُح ُد َ
ٱلْ َف ْوُز ٱلْ َعظ ُ
املنهج املتكامل حتفظ الرتبية الضروريات اخلمس :الدين والنفس والنسل والعقل واملال ،وتتحقق بذلك
5
الضبط االجتماعي على حد سواء بني أيراد اجملتمع.

 1سورة احلجرات :آية .11
 2الغامني ،بلغيث بن أمحد بن عبد اهلل /منهج الرتبية اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي وتربيقاته من خالل البيئة املدرسية :ص .21
 3مرر ،د .سيف اإلسالم علي /التغري االجتماعي :دراسة حتليلية من منظور الرتبية اإلسالمية :ص .41
 4سورة النساء :آية .14-13
 5الزحيلي ،حممد /حقوق اإلنسان حمور مقاصد الشريعة :ص .110-114
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المبحث الثالث
ميادين التغيير التربوي من منظور القرآن الكريم

a

تتعدد ميادين الرتبية يف القرآن الكرمي لتشمل اجلوانب املختلفة يف النفس اإلنسانية وكذلك
النواحي العقلية واجلسمية والروحية ،وهي متعددة لتتوايق مع سنن التدرج اليت يتم هبا تعليم اإلنسان
وتربيته .وقد ورد ذكر هذه امليادين مجلة يف أربع آيات ،ذكرناها سابقا حتت مراحل التغيري يف القرآن ،كما

M
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ث
تشري هذه اآليات إىل الرتتيب أو التدرج يف تربية اإلنسان ضمن تلك امليادين ،يقول تعاىلَ ﴿ :ربَّنَا َوٱبْ َع ْ
ِ ِ
ِ
ك وي علِّمهم ٱلْ ِكَٰتَب و ِْ
ِِ
َنت َ ِ
يم 1﴾.وقال
ْمةَ َويَُزِّكي ِه ْم إِن َ
َّك أ َ
َ َ
ٱحلك َ
ييه ْم َر ُسوال ِّمْن ُه ْم يَْت لُواْ َعلَْيه ْم آيََٰت َ َ ُ َ ُ ُ ُ
ٱلعز ُيز ٱحلَك ُ
تعاىلَ ﴿ :كمآ أَرس ْلنَا يِي ُكم رسوال ِّمْن ُكم ي ْت لُواْ علَي ُكم آياتِنَا وي َزِّكي ُكم وي علِّم ُكم ٱلْ ِكتَاب و ِْ
ْمةَ َويُ َعلِّ ُم ُكم
ْ َُ
َ َْ
ٱحلك َ
َ َ
ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ
2
ِِ
ث يِي ِه ْم َر ُسوال ِّم ْن أَنْ ُف ِس ِه ْم يَْت لُواْ
ني إِ ْذ بَ َع َ
َّما َملْ تَ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمو َن ﴾.وقال﴿ :لََق ْد َم َّن ٱللَّهُ َعلَى ٱلْ ُمؤمن َ
ِ
ِ
علَي ِهم آياتِِه وي َزِّكي ِهم وي علِّمهم ٱلْ ِكتَاب و ِْ
ض ٍ
الل ُّمبِ ٍ
ني 3﴾.وقال أيضاُ ﴿ :ه َو
ْم َة َوإِن َكانُواْ من قَ ْب ُل لَفي َ
ٱحلك َ
َ َ
َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ
ِ
ث ِيف ٱأل ُِّميِّني رسوال ِّمْن هم ي ْت لُواْ علَي ِهم آياتِِه وي َزِّكي ِهم وي علِّمهم ٱلْ ِكتَاب و ِْ
ْمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن
ٱلَّذي بَ َع َ
َ َُ
ٱحلك َ
َ َ
ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ
ِ
ضالٍَل ُّمبِ ٍ
ني 4﴾.أي :يقرأ عليهم القرآن ويبلغهم ما يوحى إليه من دالئل وحدانيته وصدق
قَ ْب ُل لَفي َ
أنبيائه ،وسيت مجل القرآن آيات ألن كل واحدة منها دليل على صدق الرسول من حيث بالغة اللفظ
وكمال املعىن ،والتزكية :الترهري ،أي ويرهرهم من دنس القلوب بالكفر وجناسة سائر اجلوارح مبالبسة
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أمرهم
احملرمات وسائر اخلبائث ،ويرهر النفوس هبدي اإلسالم ،وتعليم الكتاب هو تبيني مقاصد القرآن و ُ
حبفظ ألفاظه ،لتكون معانيه حاضرة عندهم .واملراد باحلكمة ما اشتملت عليه الشريعة من هتذيب
األخالق وتقنني األحكام ألن ذلك كله مانع لألنفس من سوء احلال واختالل النظام ،وذلك من معىن
احلكمة 5.يهذه اآليات متثل اإلطار الذي حيدد ميادين الرتبية ومناهجها ،وهي تنقسم إىل :ميدان العقيدة
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والتزكية ،ميدان اإلعداد الفكري وميدان اإلعداد التوظيفي.
ولو نظرنا إىل توزيع األمهيات الرتبوية حسب امليادين املذكورة لوجدناها موزعة على مرحلتني،
ياملرحلة األوىل هي املكية وتتحدث اآليات ييها عن التغيري اجلذري لأليراد حيث كان ميدان الرتبية ييها
 1سورة البقرة :آية .114
 2سورة البقرة :آية .151
 3سورة آل عمران :آية .164
 4سورة اجلمعة :آية .1
 5الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :ج  ،531 ،4ابن عاشور ،حممد
الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،4ص .154
 6الكيالين ،ماجد عرسان /ترور مفهوم النظرية الرتبية اإلسالمية :ص .32
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عقيدة وأخالق وسلوك .أما املرحلة الثانية يهي مدنية ،أي ما بعد اهلجرة ،وكانت التوجيهات القرآنية ييها
تركز على اإلصالح االجتماعي بإحداث التغيري الشامل يف حياة الفرد واألسرة واجملتمع بأسره ،ومن هذا
التقسيم خرج بنتيجة أنه جيب أن يسبق اإلصالح االجتماعي إصالح يردي برتبية األيراد على عقيدة
اإلةمان ومتكني ملكة املراقبة هلل يف ضمائرهم حىت يصبحوا لبنات صاحلة يف جسم اجملتمع .وبذلك خر ا
القرآن خر وات عظيمة لتحقيق التغيري يف حياة الناس عرب جماالت ثالثة كان أوهلا التغيري الفردي ،بدعوته
إىل إصالح األيراد والتغيري الشامل لسلوكهم احليايت ويق معتقداهتم اإلةمانية.

a

ولقد ركز املنهج القرآين الرتبوي على إعداد األيراد ،ياعترب الفرد الصاحل أساسا للمجتمع الصاحل
يهذب الفرد من جانبني :إبراز الشخصية املستقلة للفرد ،أي باحلفاظ على مكونات اإلنسان وأحاطتها
بالرعاية ،يحفظ جسمه وعقله وروحه وماله وعمله ،ليكون إنسانا سويا يف اجملتمع إجيابيا يف حركته وعمله
وإنتاجه ،هلذا كانت التكليفات الفردية يف التشريع ا ٍإلسالمي .واجلانب الثاين هو بناء الشخصية العامة له،
وذلك من خالل بيانه لربيعة العالقة بني األيراد وما ينبغي القيام به من خدمات لتحقيق السعادة
للجميع ،ولذلك كانت التكاليف اجلماعية.
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يتضح مما سبق أنه بقدر ما يكون عند الفرد من القوة اإلةمانية واإلرادة واخلُلق والسمو الروحي
واإلحساس باملسؤولية يكون نصيب اجملتمع من الصالح والسعادة والرياه االجتماعي ،يصالح الفرد هو
صالح اجملتمع وصالح اجملتمع من صالح الفرد ،وشقاؤه من شقائه ويساده من يساده ،يهما مرتابران
ترابط اجلسد والروح ،لذلك كانت العناية الربانية برتبية األيراد لينهض اجملتمع من خالل تربيقه لتعاليم
1
القرآن الكرمي .وسنتحدث عن ميادين الرتبية يف سبيل هذا اهلدف الكبري يف املرالب التالية.
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 1مرر ،د .سيف اإلسالم علي /التغري االجتماعي :دراسة حتليلية من منظور الرتبية اإلسالمية :ص .55-44
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المطلب األول
ميدان العقيدة والتزكية

a

ويُعرب عن هذا امليدان الرتبوي يف القرآن الكرمي اآليات املذكورة آنفا يف اجلزء من قول اهلل تعاىل:
﴿يَْت لُواْ َعلَْي ُك ْم آيَاتِنا َويَُزِّكي ُك ْم 1﴾.ومن ميزة هذا امليدان الرتبوي أنه عام ،أي أنه موجه لكاية الناس ،كما
َّاس بَ ِشريا َونَ ِذيرا َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
اك إَِّال َكايَّة لِلن ِ
َّاس َال يَ ْعلَ ُمو َن﴾ ،2أي :إال رسالة
قال تعاىلَ ﴿ :وَما أ َْر َس ْلنَ َ

al

ay

عامة هلم حميرة هبم باإلنذار واإلبالغ ،ألهنا إذا مشلتهم يقد كفتهم أن خيرج منها أحد منهم ،والكاية مبعىن
اجلامع .ويف هذه اآلية إثبات رسالة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -على منكريها من العرب وإثبات
عمومها على منكريها من اليهود .وأياد تركيب (وما أرسلناك إال كاية للناس) قصر حالة عموم الرسالة على

M

كاف اخلراب يف قوله( :أرسلناك) وهو قصر إضايف ،أي دون ختصيص إرسالك بأهل مكة أو بالعرب أو
3
مبن جييئك يرلب ا ِإلةمان وا ِإلرشاد.
ومن خالل معىن كلمة "آياتنا" ةمكن أن نفهم سعة هذا امليدان الرتبوي ،يهو يشمل القرآن الكرمي
بأكمله مبا ييه من عقيدة وأخالق وأحكام ،وهو من أوله إىل هنايته مل يدع بابا من اخلري إال أتى به وال
ِ
َّاس ِيف هَٰ َذا ٱلْ ُقر ِ
آن ِمن ُك ِّل
صَّريْ نَا للن ِ َ
موعظة نايعة إال ذكرها للناس لتكون عليهم حجة ،قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد َ
ْ
َمثَ ٍل﴾ ،4أي :نوعنا ييه املواعظ واألمثال ،وثنينا ييه املعاين اليت يضرر إليها العباد ،ألجل أن يتذكروا
ويتقوا ،يلم يتذكر إال القليل منهم ،الذين سبقت هلم من اهلل سابقة السعادة ،وأعاهنم اهلل بتوييقه 5.يمن
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منرلق هذا املعىن يتسع امليدان الرتبوي يف العقيدة إىل إبراز األدلة والرباهني ،حبيث يثبت اإلةمان عند
اإلنسان ويزيل شكوكه وليتيقن يف توحيد اهلل تعاىل .ومن هنا نفهم أن الرتبية على العقيدة كانت معتمدة
على األدلة ال على اإلكراه ،يقد جاء القرآن بعقيدة سحاء ال متلك العقول السليمة مىت أمعنت النظر ييها
إال أن ختتارها دون غريها وتتمسك هبا وال ترضى بغريها هلا بديال ولذلك كان من يتمكن اإلةمان يف قلبه ال
يرتد عنه مهما واجه من العقبات والصعاب وال ساخرا كارها له ،6كما قال تعاىل﴿ :الَ إِ ْكَر َاه ِيف ٱلدِّي ِن
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ٱلر ْش ُد﴾ ،1أي مل جير اهلل أمر اإلةمان على اإلجبار والقسر ،ولكن على التمكني واالختيار ،يقد
ني ُّ
قَد تَّبَ َّ َ
2
متيز اإلةمان من الكفر بالدالئل الواضحة.
ومعىن قوله تعاىل يف اآلية األوىل (يتلو عليهم آياتك) ،أي يقرؤها عليهم قراءة تذكري ،ويف هذا
إةماء إىل أنه يأتيهم بكتاب ييه شرع .ياآليات مجع آية وهي اجلملة من مجل القرآن ،سيت آية لداللتها
على صدق الرسول مبجموع ما ييها من داللة صدور مثلها من أمي ال يقرأ وال يكتب ،وما نُسجت عليه

a

من نظم أعجز الناس عن اإلتيان مبثله ،وملا اشتملت عليه من الداللة القاطعة على توحيد اهلل وكمال
صفاته داللة مل ترتك مسلكا للضالل يف عقائد األمة حبيث أمنت هذه األمة من اإلشراك ،وجيء باملضارع
يف قوله( :يتلو) لإلشارة إىل أن هذا الكتاب تتكرر تالوته 1.وهبذا املعين نفهم أن ميدان الرتبية يف جمال
العقيدة ليس له حدود كما أن ال حد لكلمات اهلل ،كما قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو أََّمنَا ِيف ْاأل َْر ِ
ض ِم ْن َش َجَرٍة أَقْ َالم
والْبحر َةمدُّه ِمن ب ع ِد ِه سب عةُ أ َْحب ٍر ما نَِفد ِ
ات اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ َع ِزيز َح ِكيم 2﴾.وتربز يف هذا امليدان
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َ ْ
ت َكل َم ُ
الشواهد الربوبية وغرس االَتاهات اإلةمانية يف نفوس األيراد ،مبا يف ذلك من اإلةمان بالغيبيات وما ييها مما
يتعلق حبياة الناس من تقدير األرزاق واآلجال والذي يثمر إحساسا بالرمأنينة والثقة باهلل والتوكل عليه.
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أما ميدان التزكية يهو ما يعرب عنه كلمة (ويزكيهم) من اآلية ،والتزكية الترهري من النقائص وأكرب
النقائص الشرك باهلل ،ويف هذا تعريض بالذين أعرضوا عن متابعة القرآن وأبوا إال البقاء على الشرك .وتعين
التزكية لغة اإلصالح والترهري والتنمية ،وتتضمن أيضا تعديل السلوك بتهذيب ما هو غري مرغوب من
العادات والتقاليد اجلاهلية وتعزيز ما هو مرغوب من سلوك .وقدم التزكية على التعليم يف هذه اآلية وأخرها
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ع نه يف دعوة إبراهيم يف سورة البقرة الختالف املراد هبا يف املوضعني ،ولكل مقام مقال .والتزكية عبارة عن
تكميل النفس حبسب القوة العملية وهتذيبها املتفرع على تكميلها حبسب القوة النظرية احلاصل بالتعليم
املرتتب على التالوة ،إال أهنا وسرت بني التالوة والتعليم املرتتب عليها لإليذان بأن كال من األمور املرتتبة

ve
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ni

نعمة جليلة على حياهلا مستوجبة للشكر .ولو روعي ترتيب الوجود كما يف دعوة إبراهيم ،عليه الصالة
3
والسالم ،لتبادر إىل الفهم كون الكل نعمة واحدة.
ويقر القرآن الكرمي أن تزكية النفس هدف رئيس يف حياة اإلنسان ،يقول تعاىلَ ﴿ :ونَ ْف ٍ
س َوَما
اها﴾ ،4أي طهر نفسه من
اب َمن َد َّس َ
ورَها َوتَ ْق َو َاها * قَ ْد أَيْ لَ َح َمن َزَّك َ
اها * َوقَ ْد َخ َ
َس َّو َاها * يَأَ ْهلََم َها يُ ُج َ

اب َمن
الذنوب ،ونقاها من العيوب ،ورقَّاها براعة اهلل ،وعالَّها بالعلم النايع والعمل الصاحلَ ( .وقَ ْد َخ َ
اها) ،أي :أخفى نفسه الكرةمة ،اليت ليست حقيقة بقمعها وإخفائها ،بالتدنس بالرذائل ،والدنو من
َد َّس َ
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العيوب ،واالقرتاف للذنوب ،وترك ما يكملها وينميها ،واستعمال ما يشينها ويدسيها 1.كما أن ميدان
التزكية يشمل تزكية اجلسم مبراعاة األحكام املتعلقة بذلك ،يمنها أن يكون الرعام حالال طيبا ،حىت ال
يكون ذلك مفسدة العقل واجلسم غري مكتسب من حرام وال حيتوي خبيث ،يقول تعاىلَ ﴿ :وُكلُواْ ِممَّا
2
َّ َّ ِ
َّ ِ
ِِ ِ
َّ
َّ ي
الر ُس َ
ين يَتَّبِعُو َن َّ
ول النِ َّ
َرَزقَ ُك ُم ٱللهُ َحلََٰال طَيِّبا َوٱتَّ ُقواْ ٱلل َه ٱلذ ۤي أَنتُم به ُم ْؤمنُو َن ﴾.وقال تعاىل﴿ :الذ َ
ِ
ْاأل ُِّمي الَّ ِذي َِجي ُدونَه مكْتُوبا ِعْن َدهم ِيف التَّوراةِ و ِْ ِ
اه ْم َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوُِحي ُّل َهلُ ُم
َّ
اإل ْجن ِيل يَأْ ُم ُرُه ْم بِالْ َم ْع ُروف َويَْن َه ُ
َُ
ُْ
َْ َ
1
الرَّيِّب ِ
ث ﴾.حيرم عليهم اخلبائث أي ما يستخبث من حنو الدم وامليتة وحلم اخلنزير،
ات َوُحيَِّرُم َعلَْي ِه ُم ْ
اخلَبَائِ َ
َ
2
وما أهل لغري اهلل به ،حيرم اخلمر وكل الذي يضر يف جسم وعقل اإلنسان.
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المطلب الثاني
ميدان التعليم واإلعداد الفكري
وهذا امليدان يلحق للتزكية من امليدان السابق ،وذلك ألن التفكري السليم ينبغي أن يُزرع يف موضع

a

نظيف ،حىت يتناسب مع الوظيفة اليت جيب أن يتحملها اإلنسان ،يرهارة النفس والتفكري السليم شرطان
يف اإلعداد الوظيفي .ولذلك كان دور الرتبية يف ميدان التزكية مهتما بتزكية العقل قبل ميدان اإلعداد
الفكري ،ألن العقل يف منظور القرآن له دور يف كل قضية من قضايا احلياة ،بل أن الذين ال يعقلون من
ٱلص ُّم ٱلْبك َّ ِ
اب ِع َ َّ ِ
ِ
َّو ِّ
ين الَ
البشر هم أشر املخلوقات عند اهلل ،يقول تعاىل﴿ :إ َّن َشَّر ٱلد َ
ْم ٱلذ َ
ند ٱلله ُّ ُ ُ
يَ ْع ِقلُو َن 1﴾.يدور الرتبية يف التزكية أن يفرغ عقل اإلنسان من كل املعتقدات والتصورات املنحرية اليت مل تقم
على يقني وإمنا على جمرد الظن والتقليد ،أما هذا الدور يهو يتمثل يف رحلة طويلة من العمليات الرتبوية عن
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طريق احلوار واإلقناع باألدلة ،ودعوات للتفكر والتدبر.
ويدعو القرآن إىل التفكري العلمي بدال من الظين واهلوى ،وذلك بإقرار املنهج العلمي للنظر
ِ ِ ِ َّ َّ
س َولََق ْد َجآءَ ُهم ِّمن َّرِّهبِ ُم
العقلي ،وريض الظنون اجملردة ،قال تعاىل﴿ :إن يَتَّبعُو َن إال ٱلظ َّن َوَما تَ ْه َوى ٱألَن ُف ُ
ٱ ْهلَُد َٰى﴾ ، 2أي ليس هلم مستند إال حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا املسلك الباطل قبلهم ،وإال
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حظ نفوسهم يف رياستهم وتعظيم آبائهم األقدمني 3.وندد القرآن الكرمي مبن يتبع اهلوى ودعا إىل التثبت
من كل أمر وهنى عن تبديد الراقات السمعية والبصرية والعقلية يف أشياء ال أساس هلا .قال تعاىلَ ﴿ :والَ
ك َكا َن َعْنهُ َم ْس ُؤوال﴾ ،4أي :هذه الصفات
ك بِِه ِع ْلم إِ َّن َّ
صَر َوٱلْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولَٰئِ َ
س لَ َ
تَ ْق ُ
ٱلس ْم َع َوٱلْبَ َ
ف َما لَْي َ
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من السمع والبصر والفؤاد سيسأل العبد عنها يوم القيامة ،وستسأل عنه عما عمل ييها 5.ويستنكر القرآن
التقليد األعمى ويقرر التجديد ،ألن التقليد يعين عدم استعمال العقل ،كما يدعو إىل التفكري والتحرر من
6
ِ ِ
َنزَل ٱللَّهُ قَالُواْ بَ ْل نَتَّبِ ُع َمآ أَلْ َفْي نَا َعلَْي ِه آبَآءَنَآ أ ََولَ ْو َكا َن
يل َهلُ ُم ٱتَّبِعُوا َمآ أ َ
األوهام .كما قال تعاىلَ ﴿ :وإذَا ق َ
7
آبَ ُاؤُه ْم الَ يَ ْع ِقلُو َن َشْيئا َوالَ يَ ْهتَ ُدو َن﴾.
ويعرب عن ميدان التعليم واإلعداد الفكري يف قوله تعاىل من اآلية( :وي علِّمهم ِ
الكتاب) ،يعلمهم
َ َُ ُ ُ
أصول الفضائل
الشريعة يالكتاب هنا هو القرآن باعتبار كونه كتاب تشريع ال باعتبار كونه معجزا ويعلمهم َ
 1سورة األنفال :آية .11
 2سورة النجم :آية .13
 3ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،2ص .452
 4سورة اإلسراء :آية .36
 5ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،5ص .25

 6مرر ،د .سيف اإلسالم علي /التغري االجتماعي :دراسة حتليلية من منظور الرتبية اإلسالمية :ص .54
 7سورة البقرة :آية .121
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و يفهمهم ألفاظه ويبني هلم كيفية أدائه ،ويوقفهم على حقائقه وأسراره .والظاهر أن مقصودمها ،إبراهيم
وإساعيل ،عليهما السالم ،من هذه الدعوة أن يكون الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -صاحب كتاب
خيرجهم من ظلمة اجلهل إىل نور العلم ،وقد أجاب سبحانه هذه الدعوة بالقرآن ،وكونه خبصوصه كان
مدعوا به غري بني وال مبني 1.ويرتكز يف هذا امليدان تعليم األمور اليت تتعلق باملبادئ والتشريعات والثقاية
العامة واملهارات الفكرية والعملية اليت متكنه من ختريط حياة اإلنسان وإدارة شؤونه املختلفة ،ألن القرآن

a

دستور البشر يشمل كل أمور حياهتم املهمة .ويف هذا امليدان يستخدم أسلوب القصص القرآين لدراسة
عوامل قيام احلضارات واهنيارها وأخذ العرب من ذلك .ويشمل أيضا التنظيمات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والعسكرية ووضع خرواهتا العريضة ويتح باب االجتهاد .ويف تتمة اآلية ( َويُ َعلِّ ُم ُكم َّما َملْ تَ ُكونُواْ
تَ ْعلَ ُمو َن) 2تعميم لكل ما كان غري شريعة وال حكمة من معرية أحوال األمم وأحوال سياسة الدول وأحوال

al

ay

اآلخرة وغري ذلك .ويهدف هذا امليدان الرتبوي أن يعلم اإلنسان وجيهزه علميا ويكريا ليكون مستعدا
حلمل املسؤوليات اليت لكل إنسان منها نصيب ،وكلما ارتفع اإلنسان درجة يف العلم كلما زادت مسؤوليته
3
وأمهيته ،قال تعاىل﴿ :ي ريَ ِع اللَّه الَّ ِذين آَمنُوا ِمْن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا الْعِْلم درج ٍ
ات َواللَّهُ ِمبَا تَ ْع َملُو َن َخبِري﴾.
َ ََ َ
ُ َ َ
َْ
ْ َ َ

M

وبعد ميدان التزكية واإلعداد الفكري والتعليمي يبقى على اإلنسان أن ةمر مبيدان اإلعداد الوظيفي.
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المطلب الثالث
ميدان اإلعداد الوظيفي
يعرب عن هذا امليدان قول اهلل تعاىل﴿ :وي علِّم ُكم ٱلْ ِكتَاب و ِْ
ْمةَ﴾ ،1أي حىت يضعوا األشياء
َ َ
ٱحلك َ
َ َُ ُ ُ
مواضعها ،واحلكمة تعين ما يزيل من القلوب وهج حب الدنيا ،أو تعين الفقه يف الدين ،أو السنة املبينة
للكتاب أو الكتاب نفسه .وتعليم احلكمة اإليقاف على ما أودع يف الكتاب ،ومبا تكمل به النفوس من
املعارف واألحكام ،يتشمل احلكمة النظرية والعملية 2.واحلكمة التعاليم املانعة من الوقوع يف اخلرأ

a

والفساد 3.وهلا عدة مع اين يدل بعضها على جانب نظري يتمثل يف املعرية والفهم والقدرة والتميز ،ويدل
بعضها اآلخر على جانب تربيقي أو عملي يتعلق باإلدارة ونفاذ البصرية وإجياد احللول املالئمة وجوانب
ك ٱلْ ِكتَاب و ِْ
ك
َنزَل ٱللَّهُ َعلَْي َ
ْم َة َو َعلَّ َم َ
أخرى .ومن معاين احلكمة سنة الرسول ونبوته ،يقول تعاىلَ ﴿ :وأ َ
َ َ
ٱحلك َ
5
ك َع ِظيما﴾ ،4واحلكمة هنا النبوة والسنة.
َما َملْ تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم َوَكا َن يَ ْ
ض ُل ٱللَّ ِه َعلَْي َ
وهبذا امليدان الرتبوي يرتىب اإلنسان على حسن التعامل والتصرف وخماطبة الناس ،يقول تعاىل:
ِ
ٱحلِكْم ِة وٱلْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
﴿ ْٱدعُ إِ َ َٰىل سبِ ِيل ربِّ َ ِ
َح َس ُن﴾ ،6أي باملقالة احملكمة
ٱحلَ َسنَة َو ََٰجد ْهلُم بِٱلَِّيت ه َي أ ْ
ك ب ْ َ َ َْ
َ َ
7
الصحيحة ،وهي الدليل املوضح للحق املزيل للشبهة.
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كما يرتىب اإلنسان على يهم املبادئ اليت حتكم السلوك ،ألن من معاين احلكمة يهم ومعرية
األمور ،يقول تعاىل﴿ :ولََق ْد آتَي نَا لُْقما َن ِْ
ْم َة أ َِن ٱ ْش ُك ْر للَّ ِه َوَمن يَ ْش ُك ْر يَِإَّمنَا يَ ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َوَمن َك َفَر
ٱحلك َ
ْ َ
َ
9
يَِإ َّن ٱللَّه َغ ِين َِ
محيد﴾ ،8أي :الفهم والعلم والتعبري.
َ ٌّ
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والرتبية على احلكمة تعين الرتبية على كسب القدرة للتمييز بني اخلرأ والصواب ،والنايع والضار،
يقول تعاىل﴿ :ي ْؤِيت ِْ
احلِكْم َة يَ َق ْد أ ِ
ُويتَ َخ ْريا َكثِريا﴾ ،10واحلكمة هنا إتقان
ْم َة َمن يَ َشآءُ َوَمن يُ ْؤ َ
ُ
ت ْ َ
احلك َ
العلم وإجراء الفعل على ويق ذلك العلم ،يلذلك قيل :نزلت احلكمة على ألسنة العرب ،وعقول اليونان،

U

 1سورة البقرة :آية .151
 2األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين :ج  ،1ص .302
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 4سورة النساء :آية .113
 5ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،1ص  ،411ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير
العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،5ص .142
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 9ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إساعيل /تفسري القرآن العظيم :ج  ،6ص .335
 10سورة البقرة :آية .164
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وأيدي الصينيني .وهي مشتقة من احلُكْم ،وهو املنع ،ألهنا متنع صاحبها من الوقوع يف الغلط والضالل.
ومن يشاء اهلل تعاىل إيتاءه احلكمة هو الذي خيلقه مستعدا لذلك ،من سالمة عقله واعتدال قواه ،حىت
يكون قابال لفهم احلقائق منقادا إىل احلق إذا الح له ،ال يصده عن ذلك هوى وال عصبية وال مكابرة وال
أَنَ َفة ،مث ييسر له أسباب ذلك من حضور الدعاة وسالمة البقعة من العُتاة ،يإذا انضم إىل ذلك توجهه إىل
اهلل بأن يزيد أسبابه تيسريا وةمنع عنه ما حيجب الفهم يقد كمل له التيسري .ويسرت كذلك احلكمة بأهنا

a

معرية حقائق األشياء على ما هي عليه مبا تبلغه الراقة ،أي حبيث ال تلتبس احلقائق املتشاهبة بعضها مع
1
بعض وال يغلط يف العلل واألسباب.
والرتبية يف هذا امليدان تُعد اإلنسان حلسن التخريط واإلدارة ،وملواجهة املشكالت والعمل على
حلها ،كما يُرىب على استنباط القوانني وحسن التعامل ،وعلى مراعاة االستعدادات والفروق الفردية بني

al

ay

األيراد ويهم كل يرد لدوره وقدراته وكل مجاعة ودورها وقدراهتا منفتحا إىل ما عند اجملتمعات األخرى من
تنظيمات ووسائل ،ألن احلكمة ضالة املؤمن يحيث وجدها يهو أحق هبا .وهبذا امليدان الرتبوي تتم دائرة
ميادين الرتبية اليت تتضمن أمورا كثرية وأنشرة خمتلفة تتعلق بالنفس اإلنسانية وجماالت تغيريها من تعديل

M

سلوكها ومبا يتضمن مهارات يكرية وعقلية وعملية وإمكانيات ما باألنفس اليت هي أساس تغيري اجملتمع.

2

of
ty
si
ve
r
ni
U
 1ابن عاشور ،حممد الراهر /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب اجمليد :ج  ،3ص .61
 2مرر ،د .سيف اإلسالم علي /التغري االجتماعي :دراسة حتليلية من منظور الرتبية اإلسالمية :ص .61
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المطلب الرابع
نموذج في جهود الشيخ في الميادين التربوية المختلفة

ةمكننا وصف الشيخ هاجنيتش بأنه يرد ومؤسسة ،كما يصنفه البعض ،نظرا لتنوع امليادين اليت
ِ
عمل هبا ،يضال عن متيزه ييها وتأثريه امللحوظ بكثري من الفئات واملؤسسات يف خمتلف أحناء البوسنة
واهلرسك .أما جهوده يف امليادين اليت سبق أن أشرنا إليها سابقا ،يلم يرتك الشيخ ميدانا من تلك امليادين

a

al

ay

إال أثراه بأعماله ،سواء الكتابية أو الوعظية أو التعليمية وغريها .يعلى صعيد العقيدة والتزكية ،قد وضحنا
سابقا اهتمامه هبذا امليدان ألولويته يف الدين ،حيث حتدث عن كل ما خيالف العقيدة من الظواهر
والعادات يف بالده ،ينقدها وبينها يف مواعظه ومقاالته .إضاية إىل تأليفه للكتب اليت ختاطب يئة أهل
العلم وغريهم لتصحيح املفاهيم يف هذا امليدان ،ومثال ذلك تأليفه لكتاب "علم الكالم" يف العقائد والذي

M

اعتُمد يف التدريس 1.ويف ميدان التزكية نذكر مثاال مقالته "وا رسواله" اليت اهتم ييها بتزكية النفس واحلث
2
على التوبة واالستقامة واتباع هدي الن ي  -صلى اهلل عليه وسلم.
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ويف اهتمامه باجليل الواعي يكريا وبنائه للفكر السليم عمل يف ميدان التدريس ،كما أسلفنا،
حيث يشمل هذا امليدان الرتبوي العظيم ميادين أخرى ال تقل أمهية .يمؤسسات التعليم تسعى دوما لرتبية
األجيال يكريا وأدبيا وعلميا  ..إخل ،أضف إىل ذلك الرتبية الدينية على منهاج القرآن والسنة ،إذا أخذنا
باالعتبار املؤسسة اإلسالمية اليت ِ
عمل هبا الشيخ .غري أن هاجنيتش مل يكتف بعمله يف تلك املؤسسة اليت

ve
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ختص إعداد يئة الشباب ،بل كان خيصص أيضا يف البيوت واملساجد دروسا أخرى 3،مما جعل أقرانه
يصفونه باجلد والشهامة والسرعة يف اإلجناز ،غري وصفه كأيضل و ٍ
اعظ يف املدارس واملساجد.

U

إن تعليم الشيخ لأليكار واملبادئ يعين أيضا إعداده ملن يعلم هذه األيكار واملبادئ ويتحملها
عنه .يعند تأليفه لكتاب "أحكام الشريعة" وكتا ي تفسري أحكام سورة البقرة 4والنساء 5كان هذا مبثابة

 1هاجنيتش ،حممد /علم الكالم :ص .01-1
 2هاجنيتش ،حممد /وا رسواله /جملة "اهلداية" السنة السابعة :11-4 ،ص .16-11
 3كاريتش ،د .أنس و دوراكوييتش ،د .أسعد  /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة :ج  ،1ص .13-0
4هاجنيتشَْ ،حم َمد /تفسري آيات األحكام من سورة البقرة /خمروطة غري مربوعة ،مكتبة "الغازي خسروبك" ،رقم املخروطة.1642 :
5هاجنيتش ،حمَْ َمد /تفسري آيات األحكام من سورة النساء /خمروطة غري مربوعة ،مكتبة "الغازي خسروبك" ،رقم املخروطة.446 :
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إعداد للرلبة ليكونوا ذات يوم ممن يعتمد عليهم يف اإليتاء أو من املؤهلني له ،إما يف احملاكم الشرعية،
وذلك قبل إلغائها من القانون البوسين ،أو بني أهلهم ويف خدمة شعبهم.
كما أن كتب األحكام باإلضاية إىل كتاب اللغة العربية وكتاب علوم احلديث والتفسري تُ َعد إىل
1
يومنا هذا مفاتيح يف توظيف وإعداد اإلئمة واملدرسني يف املدارس اإلسالمية.
وكان من أقواله هبذا اخلصوص" :إن كل جمتمع مسلم له ٍ
مفت يشرح هلم األحكام الشرعية ،ويفيت
يف مسائل الدين غري الواضحة للناس" 1.رمحه اهلل تعاىل الشيخ حممد هاجنيتش وجزاه خري اجلزاء ونفع بعلمه
وعمله اإلسالم واملسلمني.
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 1هاجنيتشَْ ،حم َمد /مقدمة يف علم التفسري واحلديث /مكتبة "الغازي خسروبك" ،رقم املخروطة.6462 :
 1هاجنيتش ،حممد /مكانة املفتني /جملة "جالسنيك" ،رقم .3-1
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ملحق البحث
بعض الصور والمخططات للشيخ محمد هانجيتش
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الشيخ حممد هاجنيتش

صورة الشيخ بعد خترجه من جامعة األزهر
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بعض الكتب للشيخ

من املخررات للشيخ حممد هاجنيتش يتكلم ييها عن رحلته الدعوية اىل مدن البوسنة وبعض دروسه يف
تفسري القرآن الكرمي
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أهم النتائج والتوصيات
النتائج

a

 -1إن التغيري االجتماعي من حال إىل حال ال حيدث عشوائيا وإمنا خيضع لقوانني اهلل تعاىل يف التغيري يف
ذلك ،ولإلنسان دور يف بذل األسباب ،وقد حيدث التغيري دون تدخل منه ،أي بفعل اهلل تعاىل.
 -1القرآن الكرمي هو كتاب اهلداية والتغيري ،جاء بالتغيري ويدعو إليه ،واإلنسان واجملتمع حباجة إىل ذلك
ألن اجلمود يعين التخلف والتأخر.
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 -3نقرة التغيري تبدأ يف نفس اإلنسان ولكنه ال يتحقق إال على مستوى اجملتمع وليس شرطا أن يتحقق
التغيري يف كل الناس ،وإمنا العموم.
 -4للتغيري االجتماعي أسباب معنوية ومادية ال ةمكن َتاهل أي منهما ،ألن ذلك يؤدي إىل عدم
النجاح ،ومن أمكنه متييز احلق من الباطل يكون قد امتلك األسباب املعنوية ،وال يبقى عليه إال أن يأخذ

M

باألسباب املادية.
-5ركز القرآن الكرمي على أربعة ميادين تربوية ألجل التغيري :العقيدة والتزكية واإلعداد الفكري واإلعداد
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الوظيفي.
 -6الصراع بني احلق والباطل سنة يف الكون ال مفر منها ،وكل منهما يسعى إلثبات نفسه ،وال ةمكن أن
يقوما معا يف احلياة إال أن يتزامحا ويتدايعا يشكال بذلك صراعا.
 -2كلف اهلل تعاىل املسلمني يف اجملتمع الواحد بالقيام ببعض التغيريات واليت إن مل تقم هبا يئة منهم هلكوا
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مجيعا.
-0التغيري من أجل إصالح البشرية وإخراجها من اجلهل والضالل هدف أساسي من بعثة الرسل  -عليه
السالم  -مجيعا ولن يتغري حال هذه األمة اإلسالمية لن ولن يصلح إال بعودهتا إىل تربيق شرع اهلل تعاىل.

U

-4إن لتغيري أحوال البشر عقوبة من اهلل موانع أمهها اإلصالح والعدل واالستغفار واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر.
-11الظلم وااليساد يف األرض مها أبرز أسباب التغيري من عند اهلل عقوبة وإهالكا.
-11هناك ترابط وثيق بني التغيري والرتبية يف القرآن الكرمي وهو قائم على أسس عقدية وخلقية ويكرية
وغري ذلك.
 -11تعد الرتبية اإلةمانية ضرورية يف عملية التغيري االجتماعي ،يهي أساس يف تغيري النفس اإلنسانية،
ومصدر حركتها وتعاملها مع احلياة والبشر.
-13اعتمد الشيخ هاجنيتش منهج الن ي -صلى اهلل علي وسلم  -يف اإلصالح ،بدءا بتصحيح العقيدة
وإنكار ما خيالفها من بدع وضالالت ،مث ركز على توضيح األحكام الشرعية وتفقيه الناس هبا.
223

-14أبرزت جهود الشيخ هاجنيتش يف شخصيته ومنهجه الدعوي جانب العدالة ،حيث مل يفرق بني
ساع يف ريعه عنهم.
مسلم وغري مسلم يف إنكاره للظلم الواقع على البالد ،وكان أول ٍ
-15أوىل الشيخ هاجنيتش اهتماما بالغا يف جمال الرتبية والتعليم حيث ما ترك جماال من جماالت التعليم
يهم املسلمني إال وكتب عنه.
-16قام منهج التغيري الرتبوي عند الشيخ هاجنيتش على القدوة احلسنة واهلداية لتالزم العلم والعمل ،وعلى
الرتكيز على النصيحة والرتبية اإلةمانية.
-12اهتم الشيخ هاجنيتش باألسرة املسلمة كعنصر حيوي يف اجملتمع وأكد على دورها يف التغيري الرتبوي
الشامل واملتكامل.

a

التوصيات

ay
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يوصي الباحث مبا هو آت:

 -أن يُدرس التغيري االجتماعي دراسة مشولية واسعة مع ربره بواقع املسلمني اليوم.

M

يعم ذلك يف التعليم
 أن يعمل العلماء والدعاة على تثقيف الناس بالسنن اإلهلية يف التغيري وأن َّوالرتبية
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 أوصي كل من حيمل راية التغيري اإلجيا ي بعدم اإليراط والتفريط يف استخدام القوة من أجلذلك ،وإمنا ينبغي أن يسبقه ختريط مع مراعة أحوال الناس واحللم عليهم ألخذ برأي مجهور
العلماء واملفكرين اإلسالميني.

si

 من الضروري تثقيف وتوعية الناس بأمهية التغيري واإلصالح ليُقبل األمر عن طواعية ورضىحىت ال يصردم القائمون على التغيري مبعارضة شديدة تزلزل استقرار البلد وأمنه.
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 أؤكد على حاجة األمة اإلسالمية امللحة والقوية إىل اإلصالح والتغيري يف كاية جماالت احلياةاملختلفة السياسية واالقتصادية والعلمية وغريها.
 -أوصي املتخصصني يف جمال الرتبية والتعليم ان تكون هلم نظرة واقعية تراعي صعوبة حال األمة

U

اليوم وأن يعدوا على هذا األساس منهجا تربويا أخالقيا واقعيا حيدد املشكلة ويعاجلها ويق
املنهج القرآين والسنة املرهرة.
 أوصي طالب العلم يف البوسنة بدراسة مزيد من مؤلفات الشيخ هاجنيتش حيث الكثري منهاما زالت على شكل خمررات غري مربوعة.
 أوصي بدراسة املصرلحات الشرعية اليت وضعها الشيخ هاجنيتش باللغة البوسنية كأول عاملومعلم يدرس بغري اللغة العربية واليت يدرس على أساسها يف مدارس وكليات البوسنة حىت
وقتنا هذا.
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المصادر والمراجع
()1
()1

القرآن الكرمي
آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز /القاموس احمليط /مؤسسة الرسالة /الربعة

الثامنة –  1416ه  1115 /م
أمحد ،د .ريعت سيد /من اإلسالم اىل التغيري :أسرار و حقائق اإلسالم و قضايا التغيري
()3
االجتماعي /دار امللتقى للنشر /قربص /الربعة األوىل  1443م

a

al

ay

أمحد ،د .ريعت سيد /من اإلسالم اىل التغيري :أسرار و حقائق اإلسالم و قضايا التغيري
()4
االجتماعي /دار امللتقى للنشر /قربص /الربعة األوىل  1443 -م
إساعيل ،أ.د .سعيد  ،وبن حمجب ،أ.د .حممد ،وإبراهيم ،أ.د .عبد الراضي /الرتبية
()5
اإلسالمية املفهومات والتربيقات /مكتبة الرشد ،الربعة الثالثة  1410 -ه  1112 /م

M

األشقر ،د .حممد سليمان بن عبد اهلل /زبدة التفسري هبامش مصحف املدينة النبوية /دار
()6
النفائس /الربعة الثالثة  1113 -م
األصفهاين ،الراغب ﺃبو ﺍلقاسم ﺍحلسني بن حممد /مفردات ألفاظ القرآن /دار القلم-
()2

of

si

ty

دمشق و الدار الشامية  -بريوت /الربعة الثانية  1410 -ه  1442 /م
األصفهاين ،الراغب ﺃبو ﺍلقاسم ﺍحلسني بن حممد /املفردات يف غريب القرآن /دار القلم
()0
والدار الشامية ،الربعة األوىل ،دمشق ،بريوت –  1411ه  1441 /م
إقبال ،حممدَ /تديد التفكري الديين يف اإلسالم /ترمجة :عباس حممود  /دار اهلداية للنشر
()4
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والتوزيع /الربعة الثانية ،القاهرة –  1411ه  1111 /م
( )11األلباين ،حممد ناصر الدين /سلة األحاديث الصحيحة /مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،
الرياض1415 -ه 1445 /م

U

( )11األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي /تفسري روح املعاين /دار
إحياء الرتاث العر ي /بريوت -بدون سنة طبعة
( )11ابن أنس ،اإلمام مالك /املوطأ /املكتبة اخلامسة ،الربعة الثانية  1111 -م
( )13األنصاري ،د .حممد جابر /رؤية قرآنية للمتغريات الدولية /دار شروق /القاهرة –
1444م
( )14األنصاري ،د .عبد الرمحن بن حممد عبد احملسن /معامل أصول الرتبية اإلسالمية من
خالل وصايا لقمان البنه /البحث املنشور باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة /بدون سنة النشر -
املدينة املنورة
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البِبالوي ،د .حازم /التغيري من أجل االستقرار /دار الشروق /القاهرة /الربعة األوىل/
()15
 1411ه  1441 /م
( )16البخاري /أبو عبد اهلل حممد بن إساعيل /صحيح البخاري /دار السالم للنشر والتوزيع/
الربعة الثانية ،الرياض –  1414ه  1444 /م
( )12بدوي ،أمحد زكي /معجم مصرلحات العلوم االجتماعية :مكتبة لبنان  ،بريوت –

a

1406م
( )10بشري ،د .حممد شريف /التغيري ويق السنن اإلهلية /البحث من ضمن أحباث ودراسات/
يلسرني –  1111م
( )14البغوي ،أ ي حممد احلسني بن مسعود /خمتصر معامل التنزيل /إحياء الرتاث اإلسالمي/

al

ay

الربعة األوىل  1115م
( )11بكار ،أ.د .عبد الكرمي /قرار التقدم – مبادئ وأساليب للتغيري الشخصي /دار الوجوه
للنشر والتوزيع /الربعة األوىل /الرياض –  1433ه  1111 /م

M

( )11البيضاوي ،ناصر الدين أ ي سعيد عبداهلل بن عمر بن حممد الشريازي /أنوار التنزيل
وأسرار التأويل /دار البيان العر ي /الربعة األوىل  1411ه  1111 -م
( )11الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى /سنن الرتمذي /حتقيق الشيخ أمحد شاكر وحممد
يؤاد عبد الباقي وكمال يوسف احلوت /دار الكتب العلمية /بريوت 1410 -ه

of
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( )13التري ،أ.د .مصرفى عمر /دراسات حول التعليم والتغري االجتماعي يف البالد العربية/
منشورات اجلمعية اللبنانية للعلوم الرتبوية /بريوت – 1111م
( )14ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم /جمموعة يتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية /

ve
r

U

ni

مجع دار الوياء  1111 -م
( )15ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم /منهاج السنة النبوية يف نقض كالم
الشيعة القدرية /حتقيق د .حممد راشد سامل /مكتبة ابن تيمية /القاهرة –  1416ه 1406 /
م
( )16الثعل ي ،أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري /الكشف والبيان /حتقيق :أبو
حممد بن عاشور /دار إحياء الرتاث العر ي  /الربعة األوىل ،لبنان  1411 -ه 1111 /م
( )12اجلابري ،خالد يرج /دور مؤسسات الضبط يف األمن االجتماعي /حبث متقدم يف الندوة
الفكرية /بيت احلكمة –  1442م
( )10جنزبرج ،مورس /علم االجتماع /ترمجة يؤاد زكريا /دار سعد ،القاهرة – بدون سنة طبعة
( )14حبيب ،د .رييق /التغيري :الصراع والضرورة /دار الشروق /القاهرة /الربعة األوىل -
1414ه  1444 /م
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( )31اجلوزية ،حممد بن أ ي بكر الزرعي ابن قيم /إعالم املوقعني عن رب العاملني /دار الكتب
العلمية /الربعة األوىل –  1411ه  1441 /م
( )31اجلوزية ،حممد بن أ ي بكر الزرعي ابن قيم /مدارج السالكني /حتقيق وتعليق عبد احلميد
عبد املنعم مدكور /دار الكتب املصرية /الربعة الثانية /القاهرة  1446 -م
( )31اجلوهري ،إساعيل بن محاد /الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية /حتقيق :أمحد عبد

a

الغفور عرار /دار العلم للماليني ،الربعة الرابعة  1441 -م
( )33حجازي ،حممد يؤاد /التغري االجتماعي /مكتبة وهبة /الربعة األوىل ،القاهرة – 1420م
( )34حسن ،عبد الباسط /التغري االجتماعي يف اجملتمع االشرتاكي /مكتبة القاهرة احلديثة،
الربعة األوىل ،القاهرة  1464 -م

al

ay

( )35حسنة ،عمر عبيد /رؤية يف منهجية التغيري /املكتب اإلسالمي ،الربعة األوىل ،بريوت -
 1414ه 1444 /م
( )36ابن حنبل ،أمحد /املسند /القاهرة 1313 -ه

M

( )32احلنبلي ،ابن رجب /جامع العلوم واحلكم /حتقيق يؤاد بن علي حايظ /مكتبة اخلامسة/
الربعة الثانية /الكويت –  1413ه  1111 /م
( )30أبو حوسه ،موسى /قواعد الضبط االجتماعي عند املاوردي /اجمللة العربية للعلوم
اإلنسانية /جامعة الكويت ،العدد  ،12اجمللد  1405 – 5م
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( )34أبو حيان ،حممد بن يوسف األندلسي /تفسري البحر احمليط /حتقيق :عادل أمحد عبد
املوجود وعلي حممد معوض /دار الكتب العلمية /بريوت /الربعة األوىل  1411 -ه 1111 /
م
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( )41اخلشاب ،مصرفى /دراسة اجملتمع /مكتبة االجنلو املصرية /بدون سنة طبعة /القاهرة -
1402م
( )41اخلرا ي ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلرا ي /بيان إعجاز القرآن ضمن ثالث
رسائل يف إعجاز القرآن /حتقيق حممد خلف اهلل وحممد زغلول سالم /دار املعرية /الربعة الثانية/
القاهرة –  1302ه
( )41اخلريب ،د .موسى /من دالئل اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة /املكتبة املصرية/
الربعة األوىل /القاهرة – 1114م
( )43ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد ويل الدين /مقدمة ابن خلدون /دار القلم /الربعة
احلادية عشر /بريوت –  1413ه  1441 /م
( )44خلف اهلل ،د .حممد أمحد /مفاهيم قرآنية /عامل املعرية /القاهرة 1404 -م
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( )45خليل أبو دف ،د .حممود /مظاهر التغري السل ي يف واقع املسلمني املعاصر كما بينتها
السنة النبوية وسبل مواجهتها يف ضوء التوجيه الرتبوي اإلسالمي /البحث املنعقد بكلية الرتبية يف
اجلامعة اإلسالمية بغزة 1114م
( )46داغستاين ،بلقيس إساعيل  /الرتبية الدينية واالجتماعية لألطفال (رسالة علمية منشورة)/
مكتبة العبيكان /الرياض ،اململكة العربية السعودية 1111 -م

a

( )42الدرازي ،سيد عدنان /من مفاهيم القرآن يف السلوك الفردي واالجتماعي /دار اهلادي
للرباعة والنشر والتوزيع /الربعة األوىل ،بريوت –  1411ه  1111 /م
( )40الدراوشة ،د .عبد اهلل سامل /دور الشاب يف التغيري يف اجملتمع األردين من وجهة نظر
طلبة اجلامعات األردنية /حبث متقدم يف جامعة احلسني بن طالل ،األردن ،معان  2012 -م

al

ay

( )44الدسوقي ،مشس الدين حممد عرية /حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير /دار
إحياء الكتب احلديثة  -بدون سنة طبعة
( )51ال دوس ري ،د .م ح م د ي ه اد /ين اإللقاء املؤثر ودالالته من الكتاب والسنة /اململكة

M

العربية السعودية /البحث املنشور يف الصفحة االليكرتونية –  1411ه1111 /م
( )51الرازي ،حممد بن أ ي بكر بن عبد القادر  /خمتار الصحاح /مكتبة لبنان ،بريوت –
 1404م
( )51الرازي ،حممد بن عمر يخر الدين /مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) /دار الكتب العلمية/

of
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الربعة األوىل  1111 -م
( )53الرمحن ،يضل /اإلسالم و ضرورة التحديث :حنو إحداث التغيري يف التقاليد الثقايية /دار
الساقي /بريوت /الربعة األوىل  1443 -م
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( )54رشوان ،د .حسني عبد احلميد أمحد /التغري االجتماعي واجملتمع /دار اهلناء للتجليد
الفين ،الربعة األوىل ،القاهرة  1110 -م
( )55رضا ،حممد رشيد /تفسري القرآن احلكيم املشهور بتفسري املنار /دار الكتب العلمية/
بريوت /الربعة الثانية  1115 -م
( )56الرملي ،أمحد بن محزة /هناية احملتاج على شرح املنهاج /دار الفكر ،بريوت  1403 -م
( )52الزامل ،حممد بن عبد اهلل /الدين والضبط االجتماعي /أحد مترلبات مقرر الرتبية
والضبط االجتماعي يف مرحلة الدكتوراه /جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية –
 1414ه  1114 /م
( )50زايد ،أمحد  /التغري االجتماعي /الربعة الثانية /مكتبة األجنلو مصرية ،القاهرة ،مصر-
1111م
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( )54الزبيدي ،حممد مرتضى احلسيين /تاج العروس من جواهر القاموس /الرتاث العر ي /مربعة
حكومة الكويت 1305 -ه  1465 /م
( )61الزحيلي ،حممد /حقوق اإلنسان حمور مقاصد الشريعة /اإلصدار وزارة االوقاف والشؤون
االسالمية ،الربعة االوىل ،الدوحة –  1111م
( )61الزعبالوي ،حممد السيد /تربية املراهق بني اإلسالم وعلم النفس /مؤسسة الكتب الثقايية/

a

الربعة األوىل1414 -ه 1400 /م
( )61الزخمشري ،أبو قاسم حممود بن عمر /الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف
وجوه التأويل  /دار إحياء الرتاث العر ي /الربعة الثانية /بريوت 1111 -م
( )63زهد ،د .عصام العبد /عامل التغيري االجتماعي يف تفسري سيد قرب /رسالة منشورة من

al

ay

قبل كلية أصول الدين قي اجلامعة اإلسالمية يف يلسرني /غزة /بدون سنة طبعة
( )64أبو زهرة ،حممد /تنظيم اإلسالم للمجتمع /دار الفكر العر ي /القاهرة -بدون سنة طبعة
( )65أبو زهرة ،حممد /زهرة التفاسري /دار الفكر العر ي /القاهرة -بدون سنة طبعة

M

( )66زيدان ،د .عبد الكرمي /السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واأليراد يف الشريعة
اإلسالمية /مؤسسة الرسالة /بريوت /الربعة األوىل  1443 -م
( )62سبع ،توييق حممد /نفوس ودروس يف إطار التصوير القرآين /جممع البحوث اإلسالمية/
القاهرة – بدون سنة طبعة

of
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( )60السجستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث /سنن أ ي داود /هبامشه معامل السنن
للخرا ي /حتقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد /دار احلديث /الربعة األوىل ،بريوت -
1300ه
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( )64د .سداد ،ساهر حسن /نظرية التغيري النفسي واالجتماعي من منظور إسالمي /الربعة
األوىل /دار النفائس ،األردن /دار الفجر ،بغداد –  1431ه  1111 /م
( )21سرور ،د .أمحد يتحي /نظرات يف عامل متغري /دار الشروق /القاهرة /الربعة األوىل -
 1413ه  1113 /م
( )21السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر /تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان /حتقيق:
عبدالرمحن بن معال اللوحيق /مؤسسة الرسالة /بريوت /الربعة األوىل  1411 -ه  1111 /م
( )21سعيد ،جودت  /حىت يغريوا ما بأنفسهم /الربعة الثامنة /القاهرة  1404 -م
( )23آل سلمان ،أبو عبيدة مشهور بن حسن /ضوابط اإلصالح والتغيري وأصوله الشرعية/
البحث متقدم يف مؤمتر اإلصالح والتغيري ...رؤية شرعية /الكويت –  1434ه  1113 /م
( )24سليم ،سلوى علي /االسالم والضبط االجتماعي /مكتبة وهبه ،الربعة االوىل ،القاهرة –
 1405م
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( )25سور ،ابتسام ديب /منهجيات يف اإلصالح والتغيري يف ضوء سورة عبس – دراسة
موضوعية تربيقية /رسالة املاجستري /اجلامعة اإلسالمية غزة  1431 -ه  1111 /م.
( )26السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أ ي بكر /اإلتقان يف علوم القرآن /مكتبة دار
الرتاث /القاهرة  -بدون سنة طبعة
( )22السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أ ي بكر /أسباب النزول /دار املعرية/بريوت/

a

الربعة الثانية  1414 -ه  1440 /م
( )20السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أ ي بكر /الدر املنثور يف التفسري باملأثور /دار
الفكر /بريوت /الربعة الثانية 1414 -ه  1400 /م
( )24الشاط ي ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي /املوايقات /ضبط وتعليق أبو

al

ay

عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان /ودار ابن عفان /الربعة الثانية /اململكة العربية السعودية،
اخلرب –  1412ه 1442 /م
( )01الشخيجي ،د .علي السيد والعجمي ،د .حممد حسنني /علم االجتماع الرتبوي:

M

اجملاالت – القضايا /دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،الربعة األوىل ،االسكندرية –  1110م
( )01الشيباين ،عمر حممد التوم /يلسفة الرتبية اإلسالمية /املنشأ العام للنشر والتوزيع واإلعالم،
ليبيا ،طرابلس –  1403م
( )01الصاوى ،صالح /منهجية التغيري بني النظرية و التربيق /دار هنضة مصر /القاهرة –

of

ty

si

 1440م
( )03الصباحي ،حيىي مقبل صاحل /منهج القرآن يف التغيري الفكري :احلركة اإلسالمية يف اليمن
منوذجا /رسالة الدكتوراه /جامعة ماليا 1111 -م
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r

U
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( )04الرربي ،أ ي جعفر حممد بن جرير /جامع البيان عن تأويل آي القرآن /ضبط وتوثيق
وختريج صدقي مجيل العرار /دار الفكر للرباعة والنشر والتوزيع  1415 -ه 1445 /م
( )05ابن عاشور ،الشيخ حممد الراهر /أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم /الشركة التونسية
للتوزيع /الربعة الثانية –  1405م
( )06ابن عاشور ،حممد الراهر" /حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب
اجمليد املسمى بالتحرير والتنوير /الدار التونسية للنشر1404 -م
( )02بن عاشور ،حممد الراهر /مقاصد الشريعة اإلسالمية /دار النفائس /الربعة الثانية،
عمان1411 -ه 1111/م
( )00عاقل ،ياخر /قاموس الرتبية /دار القلم  ،بريوت – 1403م
( )04عامر ،د .سامي عبد املرلب و د .عالء حممد سيد قنديل /التروير التنظيمي /دار
الفكر /الربعة األوىل /األردن ،عمان – 1431ه 1111 /م
230

( )41عايشور ،د .ناديا سعيد /الصراع االجتماعي -االَتاهات النظرية والتقليدية
والسوسيولوجية /دار جمدالوي للنشر والتوزيع ،الربعة األوىل ،عمان –  1111م
( )41عباس ،د .يضل حسن و سناء يضل عباس /إعجاز القرآن الكرمي /دار الفرقان /عمان
– 1441م
( )41عبد الباقي ،حممد يؤاد /املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي /دار إحياء الرتاث العر ي/

a

بريوت /بدون سنة طبعة
( )43عبد احلميد ،حمسن /منهج التغيري االجتماعي يف اإلسالم /مؤسسة الرسالة ودار الفرقان
للنشر والتوزيع /الربعة األوىل ،بريوت  1983 -م
( )44عبده ،د .أةمن أسعد /التغيري من الداخل :تأمالت يف عادات النجاح السبع /الناشر

al

ay

وهج احلياة لإلعالم /الربعة الثانية /اململكة العربية السعودية –  1414ه  1110 /م
( )45عثمان ،د .حممد /أساليب التقومي الرتبوي /دار أسامة للنشر والتوزيع /الربعة األوىل،
عمان ،األردن  1111-م

M

( )46عربون ،د .حممد صادق  /سنن اهلل يف اجملتمع من خالل القرآن /الدار السعودية /الربعة
الثانية –  1411ه
( )42العزاوي ،أمحد رشيد حسني /تصوير الصراع بني احلق والباطل يف القرآن الكرمي دراسة
ينية /رسالة الدكتوراه غري منشورة /اجلامعة اإلسالمية /بغداد – 1431ه 1111 /م

of
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( )40العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر /يتح الباري /دار الكتب العلمية /بريوت /الربعة
األوىل  1415-ه  1114 /م
( )44العقيلي ،مازن /دور اجلامعات يف تغيري الثقاية السياسية للرالب :دراسة ميدانيه يف

ve
r

U
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جامعة مؤتة /جملة النهضة /اجمللد الثامن ،العدد الثالث ،األردن – 1112
( )111أبو عال ،هنى أمحد /منهجيات اإلصالح والتغيري يف ضوء سور الشورى والزخرف
والدخان واجلاثية – دراسة موضوعية تربيقية /رسالة املاجستري يف تفسري علوم القرآن /اجلامعة
اإلسالمية /غزة – 1434ه  1113 /م
( )111علم الدين ،مصرفى /اجملتمع اإلسالمي يف مرحلة التكوين /مكتبة دار النهضة العربية،
بريوت 1441 -م
( )111علي ،سعيد إساعيل /أصول الرتبية اإلسالمية /دار الفكر العر ي /القاهرة –  1413ه /
 1443م
( )113علي ،سعيد إساعيل وآخرون /الرتبية اإلسالمية املفهومات والتربيقات /الربعة الثانية ،
مكتبة الرشد ،الرياض ،اململكة العربية السعودية  1416 -ه1115 /م
231

( )114العمر ،أ.د ناصر بن سليمان /ثوابت األمة يف ظل املتغريات الدولية /البحث املقدم يف
مؤمتر اآلياق املستقبلية للعمل اخلريي املقام بدولة الكويت  1415-ه
( )115عمرية ،د .عبد الرمحن /منهج القرآن يف تربية الرجال /مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع/
الربعة األوىل 1411 /ه 1401-م
( )116عودة  ،حممود /أسس علم االجتماع /دار النهضة العربية للنشر والتوزيع /بريوت -بدون

a

سنة طبعة
( )112أبو عينني ،علي خليل /الرتبية اإلسالمية وتنمية اجملتمع /مكتبة إبراهيم حل ي ،املدينة
النبوية  1410 -ھ  1402 /م
( )110الغامني ،بلغيث بن أمحد بن عبد اهلل /منهج الرتبية اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي

al

ay

وتربيقاته من خالل البيئة املدرسية /رسالة املاجستري غري منشورة /كلية الرتبية /جامعة أم القرى
– 1414ه
( )114الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد /إحياء علوم الدين /مربعة احلل ي /القاهرة –

M

1350ه
( )111ابن يارس ،أمحد زكريا أبو احلسني /معجم مقاييس اللغة /دار الفكر ،القاهرة 1344 -
ه 1424 /م
( )111أبو يارس ،د .حممد عبد القادر  /منهج التغيري عند الشهيدين حسن البنا وسيد قرب/

of

ty

si

دار البشري للثقاية والعلوم /عمان /الربعة األوىل 1444 -م
( )111الفتحي ،د .محزة بن يايع /مقدمات التغيري النبوي /الربعة األوىل /اململكة العربية
السعودية –  1431ه  1111 /م

ve
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( )113الفراء ،أ ي زكريا حيىي بن زياد /معاين القرآن الكرمي /دار السرور ،بدون سنة الربعة
( )114القاضي ،يوسف مصرفى ،وياجلن ،مقداد  /علم النفس الرتبوي يف اإلسالم /دار املريخ/
الربعة األولة ،الرياض –  1411ه  1401 /م
( )115ابن قدامة ،عبد الرحم بن أ ي عمر حممد بن أمحد املقدسي /املغين ومعه الشرح الكبري
لشمس الدين أ ي الفرج بن قدامة /دار الفكر ،الربعة األوىل ،بريوت 1414 -ه 1404 /م
( )116القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي /أنوار الربوق يف أنواع الفروق /حتقيق
خليل املنصور /دار الكتب العلمية /بريوت 1410 -ه  1440 /م
( )112القرشي ،د .خلف بن سليم بن سليم /منهجية التغيري االجتماعي للرتبية من منظور
إسالمي وتربيقاهتا يف جمال العالقات االجتماعية املدرسية /رسالة الدكتوراه غري املنشورة /جامعة
أم القرى ،كلية الرتبية ،مكة املكرمة –  1414ه
232

( )110القرط ي ،أ ي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري /اجلامع ألحكام القرآن /دار الكتب
العلمية /بريوت /البعة األوىل  1400 -م
( )114القرضاوي ،د .يوسف /احلل اإلسالمي يريضة وضرورة /مؤسسة الرسالة /بريوت -
 1344ه  1424 /م
( )111قرب ،سيد /خصائص التصور اإلسالمي /دار الشروق /القاهرة 1413 -ه1443 /م

a

( )111ق رب ،س يد /يف ظالل القرآن /دار الشروق /الربعة العاشرة  1411 -ه  1401 /م
( )111قرب ،سيد /حنو جمتمع إسالمي /دار الشروق /القاهرة /الربعة العاشرة  1413 -ه /
1443م
( )113ق رب ،حممد /الشبهات حول اإلسالم /دار الشروق ،الربعة احلادية وعشرون ،القاهرة -

al

ay

 1413ه  1441 /م
( )114القضاة ،خالد /املدخل إىل الرتبية والتعليم /دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،عمان ،
األردن  1410 -ھ  1400 /م

M

( )115كاريتش ،د .أنس /حممد هاجنيتش :حياته ومؤلفاته /جملة الفيصل /العدد  /143الرياض
–  1111م
( )116الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي /بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع /دار الكتب العلمية /بريوت /الربعة الثانية  1406 -م

of

ty

si

( )112ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء اساعيل بن اخلريب أ ي حفص عمر الشايعي /تفسري
القرآن العظيم /احملقق سامي بن حممد سالمة/دار الريبة للنشر والتوزيع /الربعة الثانية -
1411ه 1444 -م
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( )110كرم ،يوسف /تاريخ الفلسفة اليونانية ،بريوت 1422 -م
( )114الكيالين ،ماجد عرسان /ترور مفهوم النظرية الرتبية اإلسالمية /رسالة ماجيستري
منشورة ،مجعية عمال املرابع املتعاونة ،عمان –  1402م
( )131أبو الوي ،أمني /أصول الرتبية اإلسالمية  /دار ابن اجلوزي ،الدمام 1444 -م
( )131اللجنة من علماء األزهر /التفسري املنتخب للقرآن الكرمي /القاهرة  -بدون سنة طبعة
( )131ابن ماجه ،أ ي عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين /سنن ابن ماجه /حتقيق حممد يؤاد عبد
الباقي /دار إحياء الكتب العربية 1321ه
( )133املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد /النكت والعيون /حتقيق :السيد بن عبد املقصود بن
عبد الرحيم /دار الكتب العلمية /لبنان ،بريوت -بدون سنة طبعة
( )134جمموعة علماء السعودية /التفسري امليسر /جممع امللك يهد لرباعة املصحف الشريف/
املدينة املنورة  -بدون سنة طبعة
233

( )135جمموعة من املؤلفني /املوسوعة الفقهية /وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية /الكويت/
مربعة الصوية للرباعة والنشر و التوزيع /الربعة األوىل 1411 -ه  1441 /م
( )136املسكري ،أمحد بن جابر بن علي /السنن اإلهلية لوراثة األرض :تفسريا وموضوعا /رسالة
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه /جامعة ماليا 1110 -م
( )132مسلم ،أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري /دار السالم للنشر والتوزيع /الربعة

a

الثانية /الرياض –  1411ه  1111 /م
( )130حممد ،حممد علي /تاريخ علم االجتماع /مكتبة اإلسكندرية 1404 -م
( )134حممد ،علي سعيد وحممد احلامد وعبد الراضي /الرتبية اإلسالمية املفهومات والتربيقات/
مكتبة الرشد ،الرياض – 1114م

al

ay

( )141مصرفى ،ابراهيم ،وامحد الزيات ،وحامد عبد القادر ،وحممد النجار /املعجم الوسيط/
حتقيق :جممع اللغة /دار الدعوة /اإلسكندرية  -بدون سنة طبعة
( )141مرر ،د .سيف اإلسالم علي /التغيري االجتماعي – دراسة حتليلية من منظور الرتبية

M

اإلسالمية /دار الوياء للنشر والرباعة والتوزيع /الربعة الثانية /القاهرة  1414 -ه  1400 /م
( )141املناوي ،حممد عبدالرؤوف /التوقيف على مهمات التعاريف /حتقيق :عبداحلميد صاحل
محدان /القاهرة 1411 -ه
( )143ابن املنذر ،أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري /تفسري ابن املنذر /حققه وعلق عليه

of

ty

si

الدكتور :سعد بن حممد السعد /دار املآثر /املدينة النبوية /الربعة األوىل  1413 -ه /
1111م
( )144املنذري ،زكي الدين عبد العظيم /خمتصر صحيح مسلم /املكتب اإلسالمي /الكويت/

ve
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الربعة السابعة  1416 -ه  1115 /م
( )145ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد ابن مكرم األيريقي املصري /لسان العرب :دار
الكتب العلمية /بريوت /الربعة األوىل  1411 -ه  1441 /م
( )146ناصر ،د .إبراهيم عبد اهلل /علم االجتماع الرتبوي /دار وائل للنشر والتوزيع /الربعة
األوىل /األردن ،عمان – 1111م
( )142جنم ،طه /علم اجتماع املعرية /مكتبة دار املعرية اجلامعة /الربعة األوىل /القاهرة-
1446م
( )140النجيحي ،حممد /مقدمة يف يلسفة الرتبية /مكتبة األجنلو املصرية /الربعة األوىل /القاهرة
 1462م( )144النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب /سنن النسائي /بشرح السيوطي وحاشية
السندي /دار الفكر /بريوت /الربعة األوىل 1340 -ه  1431 /م
234

( )151نوح ،أ.د .السيد حممد /منهج أهل السنة و اجلماعة يف قضية التغيري جبانبيه الرتبوي
والدعوي /دار السالم للرباعة والنشر والتوزيع /الربعة األوىل /القاهرة  1111-م
( )151النووي ،حميي الدين أبو بكر زكريا حيىي بن شرف /شرح النووي على صحيح مسلم /دار
إحياء الرتاث العر ي /التبعة الثانية /بريوت  1421 -م
( )151اهل ي ،د.حممد /منهج القرآن يف تروير اجملتمع /مكتبة وهبة /الربعة الثانية /القاهرة –
1411ه  1445 /م
( )153ابن ةمينة د ٠السعيد /التغري االجتماعي وأثره على سلوك الشباب يف اجملتمع العر ي /حبث
متقدم يف جامعة املسيلة ،اجلزائر –  1111م.

a
ay

المصادر باللغة البوسنية

al

( )154عدة املؤلفني /جملة "اهلداية" /الصادرة عن مجعية "اهلداية" العلمية ،رقم  ،3-1سراييفو

M

–  1363ه  1445/م

( )155كاريتش ،د .أنس و دوراكوييتش ،د .أسعد  /حممد هاجنيتش :مؤلفاته املختارة /دار

of

أوجليدالو ،الربعة األوىل ،سراييفو –  1444م

si

–  1420م

ty

( )156عدة املؤلفني /اجمللد السنوي الصادر عن مكتبة "الغازي خسروبك" ،رقم  ،6-5سراييفو

سراييفو –  1402م

ve
r

( )152عدة املؤلفني  /اجمللد السنوي الصادر عن مكتبة "الغازي خسروبك" ،رقم ،14-13

U

سراييفو –  1446م

ni

( )150عدة املؤلفني  /اجمللد السنوي الصادر عن مكتبة "الغازي خسروبك" :رقم ،10-12

( )154عدة املؤلفني  /اجمللد السنوي الصادر عن مكتبة "الغازي خسروبك" ،رقم ،11-11
سراييفو –  1113م
( )161كارتشيتش ،د .يكرت /األحكام الشرعية :التجديد وحتديات العصر اجلديد /دار
االصدار املفكرون اإلسالميون املعاصرون –  1431ه  1114 /م

235

( )161كارتشيتش ،د .يكرت /دراسات عن احلقوق واملؤسسات الشرعية  /دار االصدار
القلم /الربعة الثانية /سراييفو –  1111م
( )161كارتشيتش ،د .يكرت /املوضوعات اإلسالمية و االمكانيات /دار االصدار القلم،
سراييفو –  1431ه  1114 /م
( )163إماموييتش ،د .مصرفى /تاريخ بشانقة /دار االصدار بريبورود /الربعة الثانية ،سراييفو
–  1440م

a
ay

مؤلفات الشيخ َم ْح َمد هانجيتش

M
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( )164هاجنيتشَْ ،حم َمد /خمروطة غري مربوعة ،مكتبة "الغازي خسروبك" ،رقم املخروطة:
 1351 - 1651ه

of

( )165هاجنيتشَْ ،حم َمد /تفسري آيات األحكام من سورة البقرة /خمروطة غري مربوعة ،مكتبة
"الغازي خسروبك" ،رقم املخروطة1642 :
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( )166هاجنيتشَْ ،حم َمد /تفسري آيات األحكام من سورة النساء /خمروطة غري مربوعة ،مكتبة
"الغازي خسروبك" ،رقم املخروطة446 :
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( )162هاجنيتشَْ ،حم َمد /مقدمة يف علم التفسري واحلديث /مكتبة "الغازي خسروبك" ،رقم
املخروطة /6462 :الكتاب الصادر عن مكتبة "الغازي خسروبك" ،الربعة الثانية – 1421م

U

( )160هاجنيتشَْ ،حم َمد /إظهار البهجة يف شرح سنن ابن ماجة /خمروطة غري مربوعة ،مكتبة
"الغازي خسروبك" ،رقم املخروطة6.463 :
( )164هاجنيتشَْ ،حم َمد /جممع البحار يف تاريخ العلماء واألسفار /خمروطة غري مربوعة ،مكتبة
"الغازي خسروبك" ،رقم املخروطة45 :
( )121هاجنيتشَْ ،حم َمد /تذييل كشف الظنون /خمروطة غري مربوعة ،يف مكتبة "الغازي
خسروبك" ،رقم املخروطة46 :
236

( )121هاجنيتشَْ ،حم َمد /اجلوهر األسىن يف تراجم علماء وشعراء البوسنة /دار الكتب العلمية،
الربعة الثانية ،بريوت  1443 -م
( )121هاجنيتشَْ ،حم َمد /أسلمة البوسنة واهلرسك وأصول مسلميها /املربعة اإلسالمية املسامهة،
الربعة األوىل ،سراييفو –  1350ه  1441 /م

( )123هاجنيتشَْ ،حم َمد /املؤلفات األدبية ملسلمي البوسنة واهلرسك /مؤلفاته املختارة ،اجمللد
األول ،دار أوجليدالو ،الربعة األوىل ،سراييفو –  1444م
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( )124هاجنيتشَْ ،حم َمد /األحكام الشرعية :مقرر لكلية الشريعة ،طبعت بآلة الرابعة ،سراييفو
–  1434ه  1441 /م
( )125هاجنيتشَْ ،حم َمد /الوعاظ /مجعية "اهلداية" العلمية /سراييفو –  1361ه  1443 /م

M

( )126هاجنيتشَْ ،حم َمد /علم الكالم /مديرية األوقاف /سراييفو –  1351ه  1436 /م

of

( )122هاجنيتشَْ ،حم َمد /حممد عليه السالم /مؤسسة الريبة اخلريية العاملية /الربعة اجلديدة/
عمان – 1416ه 1445 /م
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اجلديدة ،يينا 1445 -

si

( )120هاجنيتشَْ ،حم َمد /السنة /اهليئة السعودية العليا ملساعدة شعب البوسنة واهلرسك /الربعة
( )124هاجنيتشَْ ،حم َمد /شرح الكلِ ُم الريب من أذكار الن ي البن تيمية /القاهرة –  1344ه

ni

( )101هاجنيتش ،حممد /وا رسواله /جملة "اهلداية" السنة السابعة ،11-4 /سراييفو – 1361

U

ه  1444 /م

( )101هاجنيتش ،حممدَ /تديد اإلسالم /جملة "اهلداية" السنة السابعة  ،11-11 /سراييفو –
 1361ه  1444 /م
( )101هاجنيتش ،حممد /ال رهبانية يف اإلسالم  /جملة "جالسنيك" ،رقم  ،11سراييفو –
1433م
( )103هاجنيتش ،حممد /مكانة املفتني /جملة "جالسنيك" ،رقم  ،3-1سراييفو –  1436م.
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