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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  للمنهاج اإلسالمي )الفكري ( النظرياألساس 

  

  متهيد
نظرة اتمع احلياة، واإلنسان وع وجهة نظره اخلاصة جتاه الكون ولكل جمتم

القوانني اليت حتكم العالقة احلياة، ونسان واإلمنطلقة من نظرة اإلسالم للكون و اإلسالمي
بني خالقه عز العالقة بينه وتعدى ذلك إىل أصل الوجود نفسه، وبني هذا الثالثي ، بل ت

  .الغاية من هذا الوجود ، ووجل 

  النظرة إىل الكون

حينما يتكلم القرآن الكرمي عن الكون فإنه ال يتكلم عنه بوصفه منفرداً، بل يكون 
) صفة اخللق(صفة من صفات اهللا عز وجل هي لكالم من خالل احلديث عن ذلك ا

وكل ما ، فالكون خملوق هللا تعاىل خلقاً هادفاً ، األنفس وآيات اهللا عز وجل يف اآلفاق و
معنوية  ظر إىل أية ظاهرة كونية مادية أوال جيوز أن ين، و عظمتهفيه يسبح حبمد اهللا و

  .)١(بغري هذا املنظار 
، بل لغاية ال عبثاً مل خيلق صدفة و اىل أن هذا الكونتعاخلالق تبارك و ويعلمنا

  .)٢( ���Ã���Â����Á�����À��¿��¾z}��:يقول  تعاىل الذييريدها اهللا تبارك و

اجلانب املشهود ال ميكن أن " و ) عامل الغيب وعامل الشهادة ( : الكون كونانو
، غري أن كال منهما له  مها حقيقة علمية ال اجلانبنيكو، يقوم قط بدون اجلانب املغيب 

تعرف عليه باملالحظة و التجربة اليت دل منهجه يف النظر واملعرفة ، فاجلانب املشهود ي
التفكر، فالنظر القرآن الكرمي، لكنها املالحظة والتجربة املبنية على االعتبار وعليها 

                                        
  .١٨ - هـ  ١٤٠٠ - الفرحان وآخرون - )١(
  .٢: الفرقان- )٢(
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عرفة املثمرة اليت تثمر امل العلمي يف اإلسالم ال يستهدف املعرفة فقط، و إمنا يستهدف

   .)١("العمل الصاحلالتقوى و
، كالشمس كثري من ظواهر الكون عن وقد حتدث القرآن الكرمي والسنة املطهرة 

و تكلم عنها ، وخلق اإلنسان ، والدواب واألنعام ، والبحار واجلبال  ،القمر والنجومو
هلا على أا دالئل  ضرع هكنول، ومل يكن هذا العرض عرضا فنيا حتليليا . يف بدء خلقها 

  . )٢(لتكون نرباسا يهدي الناس ملعرفة اهللا و، قدرة اهللا وعالئم صنعه الدقيق احلكيم 
وتقلب ، قوانني وجودها ، وفي الكون يشهد اإلنسان دقة خلق الكائنات ف 
احليوان والنبات و من عظمة اخلالق لعوامل اإلنسان ويتحقق من خالل ذلك، أحواهلا 
رب (عرف معىن أن اهللا ؛ حسه علوم إذا شهدها اإلنسان بعقله و وهذه. واجلماد 

باحلب و تعاىل فراد اهللا إأدرك ضرورة وصدق ما تلقاه مسعه من الوحي  ، و) نيالعامل
  .)٣( العبادة 

 احلرية للعقل البشري فقد ترك؛ ليس كتابا فنيا وألن القرآن الكرمي كتاب توجيه و
فكلما ،  اكتمالهيف قوته و تدرجهويدرك صورها حبسب ، ليعرف مكونات الكون 

جانبا من جوانب ، و يف اخللق ارتقى العقل اإلنساين اكتشفت ناحية من نواحي الدقة
ل هذا اجلانب من الكون بالدراسة واجب مناهج التربية أن تتناوو. واإلبداع القدرة 

  .التجربة عن طريق املالحظة و، هللا فيه التدبر واكتشاف قوانني اوالتفكري و
كن وإمنا مي - كما يقال أحيانا  - كما أن هذا اجلانب من الكون ال ميكن قهره  

عالقة بني هذا فال .)٤( استثمار خرياته خلري الناس مجيعاو التلطف معه بالبحث والتنقيب ،
سان من خالهلا يعلم اإلن، أخوة وتسخري واإلنسان عالقة صداقة اجلانب من الكون و
لعل من  "حيث سخر له هذه املخلوقات و ، تكرميه لإلنسان و، قدرة ربه عز وجل 

بتأثري من  - خطار اليت متثلها فلسفات التربية املعاصرة أن هذه الفلسفات أكرب األ

                                        
  . ٢٩ - خمطوط- حممد رشاد خليل- )١(
  . ١٩- ١٨  - هـ  ١٤١٠   - علي مدكور- )٢(
  .١١٧ - هـ ١٤٠٧ - ماجد عرسان  - )٣(
  .   ١٩ - مرجع سابق  - مدكور  - )٤(
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الكون عن مفهوم التسخري  عقد خرجت بعالقة اإلنسان م -   الدارونية االجتماعية
حيث يصارع اإلنسان الطبيعة ، السيطرة على الطبيعة ة الصراع ووقلبتها إىل عالق
وانتزاع ثرواا دون هدف وال غاية إال هدف االستهالك و االستمتاع ، للسيطرة عليها 

  .    )١( "الدنيوي 
إنه ليس  ،إلنسان بوجه خاص لمأنوس ، األحياء كون صديق للحياة و إن الكون
وإال ،  األرض فلتة عابرة ليس هلا سند يف نظام الكون إن احلياة مل تنشأ يف ،عدوا للحياة 

كال إنه كون صديق مأنوس  !؟ و الكون أكرب منها وأقوى كيف نشأت يف كون معاد
     . )٢( وسخره هلذا كله و أمره فأطاع ، أعده خالقه الستقبال احلياة وحضانتها وكفالتها 

ه تفكريالكون بعقله وحلياة وليكشف أسرار ا؛ وهذا التسخري إمنا هو منحة لإلنسان 
  . )٣( فال قيود على طاقات اإلنسان و قدراته يف اإلبداع يف احلياة، إجنازه املادي و

  عامل الغيب

فهو خيتلف باختالف  ، عند دراسته خمتلف ما اجلانب الغائب من الكون فله منهج أ
   .منه ما هو إضايف نسيب فالغيب منه ما هو حقيقي و، نوع الغيب 

هو علم ال يعلمه أحد علما شامال ، و وحده الغيب احلقيقي ال يعلمه إال اهللا ف
وال ، املقربون  ةال املالئك اخللق ،حد من ته الكاملة أال يعلمه على صورف.  اهللاإال  احميط

وعلم بدايات ، صفاته ، وأمسائه ومثل العلم حبقيقة ذاته سبحانه ، األنبياء املرسلون 
عا حميطا ال علما كامال جام، ما سيكون وعلم ما كان وما هو كائن و األشياء وايتها ،

تنمو وعلم نظام األشياء الذي مبقتضاه تظهر األشياء ، و، يغادر صغرية وال كبرية 
علم السر املبثوث ، ومتضي به األشياء إىل غاياا ، وتقوم األسباب باملسببات األحياء ، و

ذي هذا هو الغيب ال، فوعلم الساعة ، النفوس  وعلم األرواح و، يف األشياء واألحياء 

  .    )٤( ��Z����Y���X��Wa��z]��\��[��^��_���`}�:  بحانهيه سال فق

                                        
  . ١٣٠- ١٢٩- مرجع  سابق  - عرسان  - )١(
  .    ٣٤٣ - هـ ١٤٠٦  - سيد قطب  - )٢(
  .  ٧٣  - م  ١٩٨٧ - عزت جرادات و آخران  - )٣(
  . ٦٥: النمل- )٤(
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هذا النوع من الغيب ال سبيل ملعرفته إال بتعليم خاص من اهللا تبارك و تعاىل كما و

�����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î���Í��Ì��Ë}� : قال جل ذكره  � � � � �Ê���É��È��Ç

��â��á���à��ß��Þ�� � � � �Ý��Ü��Û��Ú��Ù��� �Ø��×��Ö��Õ��� � �Ô��Ó

���ê��é��è��� � � � � � � � �ç��æ��å��ä��ãz )من أظهره اهللا على بعض الغيب و ".)١

     .)٢( "ألنه من خصائص النبوة غري املكتسبة؛ احلقيقي من رسله فليس هلم يف ذلك كسب 
بد منه تعاىل عن طريق رسله من هذا الغيب ما حنتاج لعلمه مما القد علمنا تبارك وو

أو الغيب الذي ، أن نؤمن بالغيب الذي ال نعلمه أصال  أمرناإلصالح ديننا و دنيانا ، و

���A��B��C��D��E���FG��HI��J���K} :  فقال، علمنا معناه وحجب عنا حقيقته 

L��M��N��O��z )٣(.  

أن يقفوا ملناهج أن يتأدبوا بأدب القرآن والباحثني والدارسني وواضعي اواجب و
عمال بقوله ختوض يف ما ال معرفة هلم به  عقوله و ال يتركوا  ،ما جاء به ودعند حد

�����Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÈ�����Ð}�:  تعاىل � � � � �Ï��Î����Í��Ì���Ë��Ê��É
� � �Ò� �Ñz )وقوله . )٤ :�{Â��Á� �ÀÃ����É� � �È� �Ç��Æ� �Å��Ä

��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Êz )٥(.   

ألسباب ختتلف ؛ يعلمه بعض اخللق دون بعض أما الغيب اإلضايف فهو غيب نسيب 
إن العقل  "  وسعيهم لتحصيل العلوم ، الفكري  همستعدادباختالف الناس من حيث ا

هللا ا على كربيات النعم اليت من اوهو من ،  قد عظمه اإلسالموأداة مفيدة دون شك 
كما ، النظر يف جماالت تطبيقه ، واستنباط أحكامه و، ند إليه فهم الوحي سوأ، اإلنسان 

                                        
  .  ٢٨ -  ٢٦:  اجلن- )١(
  .٢٠٨ - بدون تاريخ- حممد رشيد رضا- )٢(
  .٣ – ١: البقرة- )٣(
  .٣٦: اإلسراء- )٤(
  .٨٥: اإلسراء- )٥(
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ال املرجع مل جيعله هو املرجع الوحيد ولكنه و، لمسلم لأخرى مهمة  اأسند إليه أمور

ويعلم ااالت الصاحلة ، يعلم حدود هذه األداة  - سبحانه  - ألن اهللا اخلالق ؛ األعلى 
علم أا وحدها ال تصلح أن تكون حكما يف األمور اليت تتعرض هلوى وي.. لعملها 

العجز : أو فلنقل.. كما أا حمدودة حبدود القدرة البشرية .. أو أوهام النفس ، النفس 

  .)١( "البشري 
ويتخلقوا ، من هنا جيب على واضعي املناهج أن يتأدبوا باألدب اإلسالمي و

يربوا الطالب الذين يتلقون منهم هذه املناهج تربية تتفق مع عقيدة أن و، بأخالق القرآن 
 وال جيعلوم خيوضون يف، وتقف عند احلدود اليت رمستها هذه الشريعة ، وشريعتهااألمة 

فلو كان اهللا سبحانه يعلم حاجة اإلنسان ، ما ال يعود عليهم اخلوض فيه بأي نفع 
علم اإلنسان من ذلك ما تدعوا إليه  لكنه سبحانه، للخوض يف ذلك ألمره بذلك 

فكيف  ،العقلحكمة ولل فوخوضه بعد ذلك فيما ال حاجة له فيه تكلف منا .حاجته
ولو أنا التزمنا باحلدود اليت رمسها اهللا لنا يف علم الغيب و "  .إذا علم أنه ال قدرة له عليه 

طاقات عقلية هائلة  لصنا بذلك؛ التزمنا باملصدر الذي حدده لنا لنعرف منه هذا العلم 
  .)٢( "أهدرت يف البحث فيما ال طائل من ورائه 

توفري و، بل هو صيانة له من العبث ، و ليس يف ذلك أي حجر على عقل اإلنسان 
  .عليه لكي ال تستهلك فيما ال يعود عليه بالنفع ال يف الدنيا وال يف اآلخرة 

  النظرة إىل اإلنسان

قد سبق إنه بل ، مجاعة حبث قدمي قدم اإلنسانية نفسها  وأالبحث يف اإلنسان فردا 
يف  �فقد أخربنا اهللا تعاىل مبحاورته للمالئكة حول خلق آدم ، خلق اإلنسان نفسه 

������º��¹«��¼��½��¾��}� : قوله �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°

��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À��¿z )٣(.  

                                        
  . ٣١ -  ١٤١١  - حممد قطب // - )١(
  .  ٤٩ - منسوخ  - حممد رشاد خليل  - )٢(
  .٢٩ – ٢٨: احلجر- )٣(
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هلذا و"الكونية يف التصور اإلسالمي  ومةاملنظاإلنسان هو أهم العناصر اليت تكون و
مهمته و، وتبصريه حبقيقته  ،تعريفه على ذاته : حيفل القرآن الكرمي باإلنسان من حيث 

، أسجد له مالئكته ، وخلقه بيده عز وجل ، خملوق كرمي على اهللا  هوو. )١( "يف احلياة 
الكائنات سائر جانب ترايب يشترك فيه مع  : في خلفه جانبان، ف امتميز وجعل كيانه

اإلنسان بالروح اليت نفخها ف. )٢(إهلي روحي  يتميز به عنها هو اجلانب وجانب، احلية 
ألن إنسانيته مل تتكون إال بعد أن نفخ اهللا ، األعلى  كائنا من كائنات املألفيه صار اهللا 

  .)٣( "فيه من روحه 
 :زوده خبصائص اخلالفة وهيو، ألرض اهللا للخالفة يف ا اإلنسان قد أعدو

االنفعال ا و، هز الستقبال املؤثرات الكونية جم ، فهواالستعداد للمعرفة النامية املتجددة 
ته يتألف نشاطه احلركي للتعمري انفعاالمن جمموعات استجاباته وو. االستجابة هلا و
للنهوض  ؛ طاقاتهالكون و التطوير يف مادةوالتركيب و ،والتبديل والتحليل ، التغيري و

 .)٤(بوظيفة اخلالفة 

  :وظيفة اإلنسان يف التصور اإلسالمي 

  : .)٥( ميز التصور اإلسالمي اإلنسان بثالثة وظائف هي

� :عمارة األرض املذكورة يف قوله تعاىل - ١ {��������Ð� � Ï� �Î� � Í

��Ò��Ñz )٦(. 

� :عبادة اهللا املذكورة يف قوله تعاىل - ٢ {��g� �f� �e� �d� � �c

��i���hz )٧(. 

                                        
  . ٥٤  - مرجع سابق  - عزت جرادات  - )١(
  ٢٤ - هـ ١٤١١  - توفيق مرعي - )٢(
  . ١٩ - مرجع سابق  - علي مدكور - )٣(
  .   ٣٦٢ - مرجع سابق   - سيد قطب - )٤(
  .١٦٤ -  ١٤١٢ - مصطفى متويل - )٥(
  .٦١: هود- )٦(
  .  ٥٦: الذاريات- )٧(
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� :املذكورة يف قوله تعاىل اخلالفة يف األرض - ٣ {��C� � B� � A

I��H��G��F��E��DJ���z )١( . 

جعل عقله مناط فقد زوده اهللا بالعقل و، أكمل وجه لكي يقوم بواجبه على و
  .)٢( مؤهالته االختيار أهم جعل قدرته على التفكري و، و ةاملسؤوليلتكليف وا

من األمور املستقرة يف الوعي اإلسالمي قدميا  هكرامة اإلنسان على اهللا سبحانإن 
إن اهللا  : "  ابن القيميقول ،  ل اإلمجاع عند علمائنا السابقنيوهي من مسائ، وحديثا 

وخلق ، خلقه لنفسه ، و فكرمه وفضله وشرفه، تعاىل اختص نوع اإلنسان من بني خلقه 
سخر له ما ، وريه غ رامه مبا مل يعطوحمبته وقربه وإكخصه من معرفته ، وكل شيء له 

حفظة له يف ما بينهما حىت مالئكته الذين هم أهل قربه استخدمهم مساواته وأرضه ويف 
  . )٣( "يقظته منامه و

  طبيعة اإلنسان

وهي ، يسمي اهللا هذه الطبيعة الفطرة و. اإلنسان ذو طبيعة خرية سالم أن يرى اإل
        .)٤( واليت يكون عليها كل مولود أول خلقه ،  تشب بعيب مل اخللقة السليمة اليت

 كل مولود يولد على الفطرة فأبواه( : �وقد ورد يف احلديث الشريف قول الرسول 
إين (  :تعاىليف احلديث القدسي يقول تبارك وو .)٥( )يهودانه وينصرانه وميجسانه 

أرجح األقوال يف و .)٦( )م عن دينهمجتالتهاخلقت عبادي حنفاء فجاءم الشياطني ف

  . )٧( اإلسالمالسنة هو القول بأا الفطرة اليت جاءت يف القرآن و فهم معىن

                                        
  . ٣٠: البقرة- )١(
  . ١٢٢ - م ١٩٧٨ - علي مدكور - )٢(
  .٢١٠/  ١ - م ١٩٧٢ - ابن القيم  - )٣(
  .٢١ - مرجع سابق  - علي مدكور  - )٤(
  ). ٤٣٩  - ١١فتح : (رواه البخاري - )٥(
  .٢١٩٧/  ٤ -  ٢٨٦٥برقم : رواه مسلم  - )٦(
  . ٢٢٩ - هـ ١٤٠٢ - حممد رشاد سامل - )٧(
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  سلمانهميح يف احلديث السابق حيث مل يقل وتفسري الفطرة بأا اإلسالم واضو
وقد نص القرآن ، واإلنسان فطر على معرفة اهللا وتوحيده ، ألن اإلسالم هو الفطرة 

���p}��:قال تعاىل ، موحدين خلقهم الكرمي على أن الناس كانوا يف بدء  �o� �n
��|� �{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q

`��_��~����}a����m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��b
no��y��x��w��v��u��t���s���r��q��pz�����������~��}��|��{

��£��¢��¡z  )م  كانوا على التوحيد فاحنرفوا فبعث اهللا فالناس  )١النبيني إلعاد

عض مؤرخي احلضارات القدمية من أن وليس كما يزعم ب. )٢( الفطرة إىل التوحيد و
االرتقاء ادة اهللا نتيجة التطور احلضاري وتدرج من عبادة الطبيعة واحليوان إىل عب اإلنسان
   .العقلي 

لرسل بعثوا بتقرير الفطرة و فا" مة األنبياء القلوب هو مهوإصالح فساد الفطر و
  . )٣( "حتويلها ري الفطرة ويغتها ال بتكميل

ونفخة من روح اهللا ، قبضة من طني األرض : وألن مادة خلق اإلنسان مزدوجة 
أو يستخلص ، فما من نظام يعاجل الفطرة كما يعاجلها اإلسالم " ، واإلسالم دين الفطرة 
 ذيبها ومن هذه الفطرة بعدإنه ال يعطي كل . ما يستخلصه اإلسالم  اضبط إيقاعا

بالقدر املضبوط الذي ال جييعه  بل يعطيه إياه كذلك، جانب من اإلنسان غذاءه فحسب 
  . )٤( "ال يتخمهو

ة عن هذا الفهم لطبيعة اإلنسان إذا علم  ما سبق فال جيوز لواضعي املناهج احليد
يف البالد العربية  م مناهج الدراسة للطالب املسلمنيعليهم أن يراعوا ذلك عند وضعهو

ال عذر ملن وضع منهجا مدرسيا قائما على نظرة ختالف نظرة اإلسالم و. واإلسالمية 

                                        
  .٢١٣: البقرة - )١(
  . ١٥ -  ١٤ - هـ ١٤٠٧ - أكرم ضياء العمري  - )٢(
  .٢٨١ - بدون تاريخ  - ابن تيمية  - )٣(
  .١/١٩ - هـ ١٤٠٣ - حممد قطب - )٤(
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من أجل ، لإلنسان  املتوازنةحول الشخصية جيب أن تتركز فلسفة املنهج ف. لإلنسان
حلياة مواجهه نسان من مواجهة اومتكني اإل، أخالقيا واجتماعيا و، روحيا تنميته فكريا و

  . )١( التجربة تقوم على املعرفة و

  النظرة إىل احلياة 

هي ليست مقصودة لذاا بل هي عنها القرآن هي احلياة الدنيا و احلياة اليت يتحدث
من هي مقدمة للحياة األبدية وو، متاع إىل حني فهي مستقر و، إىل احلياة اآلخرة  معرب

وطموحه إليها لتكون املعرب السليم لذلك املستقر ، هنا تربز أمهيتها بالنسبة لإلنسان 
                          . )٢( األبدي 
تنشئ ليست قوة مدبرة يف ذاا تنشأ و ، وهياحلياة الدنيا خملوقة هللا خلقا هادفا و

. متضي خبط عشواء ليست تلقائية وجدت مصادفة وك هي كذل، وفق إرادا املستقلة 
إمنا هي خليقة أنشأها اهللا ـ سبحانه ـ بقدر ، ومتضي كذلك وفق قدر ، وهي مودعة 
خصائصها الذاتية اليت تفرقها من املوات ، أعطاها هذه اخلصائص الذي أعطى كل شيء 

  .  )٣(خلقه مث هدى 

  :عالقة اإلنسان باحلياة 

واالبتالء معناه االمتحان  .ابتالء هي عالقة يت تربط اإلنسان باحلياة العالقة ال
واحلياة هي الزمن ... فاالبتالء هو املظهر العملي العلمي لعالقة العبودية  "واالختبار 

���R}�املقرر هلذا االبتالء أو االمتحان  �Q�� �P�� �O��N��M�� �L��KS� ��������T

���W����V�������Uz )وما على . واألرض هي القاعة اليت جيري فيها االبتالء واالختبار  )٤

واحلياة هي . " )٥( "األرض من ثروات ومنتوجات وزينة هي مواد هذا االختبار وأدواته 
جمموعة أنشطة الكائنات اليت خلقها اهللا يف أعمارها الزمنية وأمسى ألوان النشاط 

                                        
  . ١٠٥ - هـ ١٤١٢ - جودة سعادة - )١(
  .٥٤ - مرجع سابق  - عزت جرادات - )٢(
  . ٣٥٧سيد قطب ـ مرجع سابق ـ - )٣(
  . ٢: امللك- )٤(
  . ١٦٨/١٦٩ - ماجد عرسان ـ مرجع سابق - )٥(
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لتنفيذ منهج  ؛إرادته جه باختيار اإلنسان وللكائنات هو النشاط اإلنساين ألنه نشاط مو
األرض ط الكائنات األخرى يف السماوات ور له كل نشاسخ كولذل .اهللا يف احلياة 

  . )١( "خلدمته 
بل هنالك عوامل ، ر اإلسالم ليست قاصرة على اإلنسان فحسب ظاحلياة يف نو

من مصدر آخر للعلم  وليس لنا، هي عوامل أخربنا اهللا بوجودها و ،حياء أخرى من األ
  .              )٢( ا إال ما أخرب اهللا عنها 

اإلنسان املنهج الذي جيب أن تسري عليه وقد حدد اإلسالم الغاية من هذه احلياة وو 
ليس يف اإلسالم مكان و "غاية غري ما خلقه اهللا له يف أن جيعل حلياته هدفا وليس حرا 

كثريين ينهون حيام باالنتحار لعدم اقتناعهم لفكرة العبث الوجودي اليت جعلت ال
   . )٣( "جبدوى احلياة 

على ما سبق جيب على من وكل إليه ختطيط املناهج ألبناء املسلمني أن يكون 
نهج الذي وكل له ختطيطه ما يغرس يف نفوس الذين يربون بامل، متأدبا بأدب اإلسالم 

إن مثت " واملتغريات يف احلياة اإلنسانية  مميزا بني الثوابت، النظرة اإلسالمية يتفق مع 
أما اجلانب املتطور من احلياة  .)٤("يف طبيعة اإلنسان ال يتغري أال وهو روحه اعنصر

شكل سياسة املال وسياسة احلكم وكهو يف الوقت نفسه متصل بالعامل الثابت فالبشرية 
  .)٥( اتمع 
اإلسالمية مع  تعامل الشريعة اعتبارهمجيب على واضعي املناهج أن يأخذوا يف و

وقواعد عامة ميكن أن ، يف صورة مبادئ كلية  جاءتالشريعة ف، املتغري اجلانبني الثابت و
  .)٦( احلية  االجتماعيةتنبثق منها عشرات الصور 

                                        
  .٢٢ - مرجع سابق  - علي مدكور- )١(
  .٣٥٩ - مرجع سابق  - سيد قطب- )٢(
  .  ٧١ - مرجع سابق  - أكرم ضياء العمري  - )٣(
  .٢٦- هـ١٤٠٣- سيد حسني- )٤(
  . ٣٦  - هـ ١٤٠٢ - حممد قطب- )٥(
   . ٤٨  - هـ  ١٤٠٢  - سيد قطب - )٦(
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،  هذا األمر عند وضع املناهج املدرسية حيفظ لألمة وحدا الفكرية ومراعاة
خلطورة مناهج التعليم ، الضياع الفكري ياهلا من التشتت و، وحيفظ أج مبادئهايصون و

  .يف صياغة أفكار الناشئة 
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